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- Dla wielu słubiczan 
to miejsce ma 
wyjątkowe znaczenie 
– mówił 17 września 
burmistrz Tomasz 
Ciszewicz, tuż 
przed odsłonięciem 
Pomnika Pamięci 
Zesłanych na Sybir 
i Walczących o Wolną, 
Niepodległą Polskę. - 
Dla niektórych jest symbolicznym grobem ich ojców i matek, 
którzy zginęli w „archipelagu” obozów koncentracyjnych 
i obozów pracy w stalinowskim Związku Radzieckim -dodał.  

str. 4-5 

23 sierpnia 2018 roku burmistrz Tomasz Ciszewicz ogłosił, 
że nie zamierza startować w wyborach samorządowych. 
Oświadczenie na ten temat  str. 2

- Bardzo dziękuję za tę pomoc. Sprzęt, który ufundowała nam gmina ułatwi pracę policjantom 
z wydziału ruchu drogowego – podkreślał nadkomisarz Tomasz Rawa, pełniący obowiązki 
komendanta powiatowego policji w Słubicach, odbierając z rąk zastępcy burmistrza Romana 
Siemińskiego najwyższej jakości, atestowane urządzenie do sprawdzania zawartości alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Na jego zakup samorząd wydał 15 tys. zł.  str. 6

Umowa podpisana. Będzie nowa karetka! 

Na tę inwestycję czekaliśmy od lat
- Właśnie ruszamy z największym zadaniem inwestycyjnym w historii Słubic – ogłosił 17 sierpnia 2018 roku, podczas 
konferencji prasowej, prezes Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Kazimierz Góra. 

– Wielka radość! – dodał burmistrz 
Tomasz Ciszewicz przypominając, 
że gminna spółka pozyskała na tę 
inwestycję 35 mln zł unijnej dotacji. 
Cały projekt, który przewiduje m.in. 
modernizację sieci kanalizacyjnej 

oraz ponad 670 przyłączy, wypo-
sażenie w  system monitoringu 10 
przepompowni ścieków i  rozbu-
dowę i  modernizację oczyszczalni 
ścieków w  Słubicach, pochłonie 
ponad 68,5 mln zł. 

W  pierwszym etapie remonto-
wana będzie sieć kanalizacyjna. 
Prace już sie rozpoczęły. Prowadzone 
będą na 45 ulicach m.in. w centrum 
miasta. Co ważne, sieć kanalizacji 
sanitarnej będzie w  większości re-
montowana metodami bezwykopo-
wymi, co pozwoli ograniczyć użycie 
ciężkiego sprzętu, zminimalizować 
obszar robót budowlanych i zmniej-
szyć koszty. Część prac musi być 
też prowadzona tradycyjnymi me-
todami, co będzie się wiązało z  ko-
niecznością zamykania odcinków 
ulic dla ruchu samochodowego. 

Renowacja sieci kanalizacyjnej bę-
dzie kosztować ponad 38 mln zł. –  To 
zadanie, wraz z  remontem i  rozbu-
dową miejskiej oczyszczalni ścieków, 
w  bardzo dużym stopniu zwiększy 
bezpieczeństwo odbioru ścieków od 
mieszkańców i fi rm działających na 
terenie gminy. Ponadto sieć zostanie 
uszczelniona, co m.in. zmniejszy 
ilość awarii urządzeń i zdecydowanie 
ograniczy napływ nadmiernej ilości 
wód deszczowych i  gruntowych do 

oczyszczalni. Tym samym spełnione 
zostaną unijne wymogi ekologiczne 
-–  mówił prezes Góra. Zapowiedział 

też, że prace budowlane związane 
z remontem sieci mają potrwać do 
końca kwietnia 2020 roku.             (beb) 

350 tys. zł przeznaczyła gmina na zakup nowej karetki dla 
szpitala powiatowego w Słubicach. Ma służyć mieszkań-
com naszej gminy. – To dla nas ogromna pomoc – dzię-
kowała burmistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi, prezes 
lecznicy Małgorzata Krasowska, po podpisaniu, 12 wrze-
śnia 2018 r. w magistracie, umowy na dofi nansowanie. 

Jak wyjaśniła Małgorzata Żukrowska, koor-
dynatorka ratownictwa medycznego w  słu-
bickim szpitalu, będzie to karetka z najwyższej 
jakości sprzętem medycznym dedykowana 
wyłącznie mieszkańcom gminy Słubice. 
Znajdzie się w  niej m.in. nowoczesny defi -
brylator, który zastąpi dotychczas używany 
przestarzały już sprzęt. Jak podkreślała M. 
Żukrowska będzie ważył ok. 8 kg. Obecnie sto-
sowany defi brylator zmusza ratowników do 
dźwigania 20 kg urządzenia, co w przypadku 
konieczności zabrania z  karetki większej 
ilości sprzętu, spowalnia akcję ratunkową. 

Karetka zostanie też wyposażona w krzesło na 
gąsienicach, które ułatwi transport chorego 
z wyższych pięter budynków. – Tabor szpitala 
jest już mocno zużyty i  bez wsparcia samo-
rządu nie bylibyśmy w  stanie sprostać obo-
wiązującym dziś wymogom – mówiła prezes 
lecznicy. - Dziękuję radnym, że przychylili się 
do prośby o dofi nansowanie zakupu karetki, 
bo bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest 
najważniejsze – podkreślał burmistrz dodając, 
że od wielu lat gmina pomaga powiatowemu 
szpitalowi dofi nansowując różne zakupy. 

(beb)
Prezes szpitala Małgorzata Krasowska i burmistrz Tomasz Ciszewicz podpisali umowę, na mocy której gmina 

dofi nansuje zakup karetki. 
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Prezes ZUWŚ Kazimierz Góra przedstawił plan pracy podczas konferencji prasowej. 

KOMUNIKAT ZUWŚ 

Informujemy, że prace związane z rozpoczęciem projektu „Uporządkowanie go-

spodarki wodno-ściekowej w  aglomeracji Słubice” spowodowały zwiększenie 

poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych na terenie Słubic, niezbędnej do 

prowadzenia prac remontowych na sieci kanalizacji sanitarnej.

W najbliższym czasie może wystąpić okresowa zmiana barwy wody dostarcza-

nej mieszkańcom miasta. Woda pod względem bakteriologicznym jest stabilna 

oraz nadaje się do spożycia i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. 

Jednocześnie spółka, w celu jak najszybszego ustabilizowania barwy, będzie re-

alizowała w godzinach nocnych płukanie sieci wodociągowej. Od września do 

grudnia prace będą prowadzone na ulicach: Jagiełły, Kanałowej, Konstytucji 3 

Maja, Kopernika, Mirosławskiego, Seelowskiej, Szamarzewskiego, Strzeleckiej, 

Wawrzyniaka, Wojska Polskiego, Wrocławskiej, pl. Bohaterów i pl. Przyjaźni. 

Ponieważ przedstawiony zakres prac ma charakter orientacyjny możliwe jest 

występowanie utrudnień również w innych rejonach miasta. O wszystkich zmia-

nach w harmonogramie prowadzonych prac spółka będzie na bieżąco informo-

wać mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej – www.zuws.pl. 

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.
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Burmistrz Tomasz Ciszewicz nie 
będzie się ubiegał o reelekcję
23 sierpnia 2018 roku burmistrz Tomasz Ciszewicz ogłosił, 

że nie zamierza startować w wyborach samorządowych. 

Poniżej oświadczenie w tej sprawie. 

Drodzy Mieszkańcy,
po 8 latach pracy na rzecz samo-
rządu zdecydowałem, że nie będę 
ubiegał się po raz kolejny o  fotel 
burmistrza Słubic. Postanowiłem 
realizować się zawodowo w  in-
nych obszarach, ale dziękuję za 
wiele ciepłych słów, które ostatnio 
usłyszałem od mieszkańców za-
chęcających mnie do ponownego 
kandydowania.

Odchodzę z urzędu z poczuciem, że swojemu następcy zostawiam gminę silną 
fi nansowo, atrakcyjną do życia, otwartą na Europę, gminę która potrafi ła, 
dzięki partnerstwu z  sąsiadami zza Odry, zbudować swoją markę i  pozycję 
nie tylko w Polsce. I choć pewnie można było zrobić jeszcze więcej i lepiej, to 
jednak mam, po tych 8 latach, poczucie dobrze spełnionego obowiązku. To był 
zaszczyt być burmistrzem Słubic i  działać na rzecz naszej gminy. Dziękuję 
wszystkim mieszkańcom, którzy mnie w tym wspierali, moim współpracow-
nikom, radnym i osobom zaangażowanym w sprawy Słubic.

Zachęcam też Państwa, żebyście poszli na wybory. Na te najbliższe, gdy bę-
dziemy wybierać ludzi, którzy będą rządzić w gminie, jak i kolejne, gdy zde-
cydujemy komu powierzymy władzę w  naszym krajem. Bo o  tym, w  jakiej 
Polsce żyjemy, decydujemy my sami! Pod warunkiem, że nie jesteśmy obo-
jętni. „Naród to coś więcej niż klub konsumentów” – mawiał przyjaciel Polski 
Charles de Gaulle. Nie chciejmy być tylko konsumentami.

Burmistrz Słubic
Tomasz Ciszewicz

No i po wakacjach! 
Blisko 1700 uczniów i ponad 720 przedszkolaków rozpoczęło 3 wrze-
śnia nowy rok szkolny w samorządowych placówkach. Gospodarzem 
gminnej inauguracji była Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach. 
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- W  każdym uczniu drzemie jakiś 
talent, każdy ma inne potrzeby roz-
wojowe, możliwości i pasje. Chcemy 
te pasje rozbudzać i  rozwijać – mó-
wiła do uczniów dyrektorka SP nr 1 
Magdalena Iłowska. Życzyła też im, 
żeby uwierzyli, że „świat stoi przed 

nimi otworem, a szkoła jest maleńką 
furtką, która otwiera drogę do od-
krywania pasji, zainteresowań, do 
nieustannego rozwoju”.

Burmistrz Tomasz Ciszewicz nie 
ma wątpliwości, że chcąc stworzyć 
uczniom jak najlepsze warunki 

do rozwoju trzeba inwestować 
w  oświatę. Przypomina, że w  tym 
roku na remonty i  modernizacje 
placówek szkolnych i  przedszkoli 
z budżetu gminy przeznaczono 1,5 
mln zł.  

(beb)

Wśród osób, które wzięły udział w gminnej inauguracji nowego roku szkolnego byli m.in. zastępca burmistrza Słubic Roman Siemiński, 

przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak, radni oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Największym przeżyciem rozpoczęcie roku szkolnego było dla pierwszoklasistów.

O muzyczną oprawę uroczystości zadbała Magdalena Iłowska i prowadzony przez nią 

chór szkolny.  

Z Andrzejem Stasiukiem 
poszukamy Galicji nad Odrą 

5 października 2018 roku zapraszamy do Muzeum Kleista na minife-
stiwal inspirowany „Opowieściami galicyjskimi“ Andrzeja Stasiuka. 

Twórca ballady o  Galicji, jej miesz-
kańcach i  duchach, który w  swoim 
zbiorze opowiadań opisał prze-
miany zachodzące na polskiej wsi na 
przełomie XX i  XXI wieku, spotka 
się z publicznością o 19.00. Podczas 
wieczoru autorskiego towarzyszyć 
mu będą aktorzy: Lena Witkowska, 
Stefan Stern i Manfred Möcka. 

Wcześniej, od 10.30 naukowcy 
z  Polski i  Niemiec dyskutować 
będą o  konsekwencjach przymu-
sowej migracji w XX wieku po obu 
stronach Odry i  zaprezentują wy-
niki swoich interdyscyplinarnych 
badań. W festiwalu wezmą udział: 
kulturoznawca prof. Beata Ha-
licka, dziennikarz Lutz Kleveman 
i dramaturg Robert Urbański. Cie-
kawie zapowiadają się spotkania 
ze świadkami tamtych wydarzeń, 
występ chóru kameralnego Con 
Sono ze Słubic, degustacja potraw 
kuchni łemkowskiej i  pokazy fi l-
mowe.

Festiwal organizują berlińscy 
twórcy teatralni: Oliver Spatz 
i Thomas Roth, którzy przed pięciu 
laty odwiedzili Andrzeja Sta-
siuka w  Beskidzie Niskim, gdzie 
polski pisarz mieszka i  tworzy. 
Autor «Opowieści galicyjskich» 
w  mroźnej, zimowej aurze zapro-

wadził ich do miejsc, które stano-
wiły inspirację dla książki. Przy 
wiejskiej ulicy, gdzie do końca lat 
czterdziestych stały  drewniane 
domy łemkowskich chłopów, na 
opuszczonym terenie pozostały 
tylko resztki kaplicy. Wysiedleni 
mieszkańcy tych terenów znaleźli 

w tekstach Stasiuka obrazowy i po-
ruszający język pamięci.

Współorganizatorem festiwalu 
jest Słubicki Miejski Ośrodek Kul-
tury, a  wydarzenie sponsorują: Kul-
turland Brandenburg i  Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

(beb)

Bilet na cały festiwal kosztuje 10 euro, na spotkanie z A. Stasiukiem 5 euro. 
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Reklama

Nasze asy ze stypendiami od gminy 
Gimnazjaliści: Cyprian Jurkowski ze średnią ocen 6,00 i Julia Kaliska (5,46), a także uczniowie szkół podstawowych: 
Izabella Matusiak (5,80), Marcel Małachowski (5,82), Zuzanna Zbrożek (5,45) i Aleksandra Kopczyńska (5,55) – to oni 
uzyskali w ubiegłym roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce i znaleźli się wśród 24 osób, które od września otrzy-
mują stypendia od gminy.

Uczniowie wraz z  rodzicami gościli 
na sierpniowej sesji rady miejskiej, 
podczas której, z rąk przewodniczą-
cego rady miejskiej Mariusza Olejni-
czaka i zastępcy burmistrza Romana 
Siemińskiego, odebrali gratulacje. 

W  tym gronie oprócz uczniów 
z  najwyższymi średnimi ocen 
w  swoich szkołach byli też fi naliści 
lub laureaci konkursów przedmio-

towych. Stypendiami wyróżnia się 
również co roku uczniów, którzy 
uzyskali jedne z  pierwszych trzech 
miejsc w konkursach, zawodach lub 
olimpiadach sportowych, artystycz-
nych lub innych na szczeblu co naj-
mniej wojewódzkim.

Stypendia będą wypłacane do 
czerwca 2019 roku. Co miesiąc jest 
to kwota 150 zł.

W  oparciu o  kryteria przyjęte 
przez radę miejską uczniów zgła-
szali dyrektorzy szkół po zaopinio-
waniu przez rady pedagogiczne.

Nazwiska wszystkich dzieci, które 
otrzymywać będą stypendia można 
znaleźć w  zarządzeniu burmistrza 
Słubic w  Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, na stronie internetowej 
gminy: www.slubice.pl.              (beb)

Uczniowie zostali zaproszeni na sesję rady miejskiej z rodzicami, którzy także odbierali gratulacje. 

Uzyskania tytułu fi nalisty wojewódzkiego konkursu z języka polskiego dla uczniów 

gimnazjów Ninie Ryszczuk gratuluje zastępca burmistrza Roman Siemiński. 

Julia Kaliska z Gimnazjum nr 2 też może się po-

chwalić najwyższą średnią ocen w swojej szkole. 

Podczas sesji towarzyszyli jej dumni rodzice. 

Emilia Kusz dostała stypendium za swoje osiągnięcia literackie i fotografi czne, 

m.in. podczas Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży 

„Liryczne Jasło” oraz Międzynarodowego Konkursu Fotografi cznego „Żywioły-

-Ziemia. ” Do pamiątkowego zdjęcia zaprosiła rodziców i młodszą siostrę Igę.

Cyprian Jurkowski z Gimnazjum nr 1 miał najwyższą średnią ocen w swojej szkole. 
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Historia zapisana 
w pomniku uczy 
patriotyzmu 

- Dla wielu słubiczan to miejsce ma wyjątkowe znacze-
nie – mówił 17 września, na placu Sybiraków w Słubicach, 
burmistrz Tomasz Ciszewicz, tuż przed odsłonięciem Po-
mnika Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wol-
ną, Niepodległą Polskę. - Dla niektórych ten pomnik jest 
symbolicznym grobem ich ojców i matek, którzy zginęli 
w „archipelagu” obozów koncentracyjnych i obozów pra-
cy w stalinowskim Związku Radzieckim, dla młodego po-
kolenia niech stanowi ważną lekcję historii i miejsce, które 
kształtuje postawy etyczne, a dla nas wszystkich niech 
będzie przypomnieniem, że wolność nie jest nam dana na 
zawsze, a demokrację należy pielęgnować – podkreślał. 

Burmistrz przywołał też słowa prof. 
Władysława Stróżewskiego, że „wła-
ściwą atmosferę dla patriotyzmu 
zapewnić może tylko demokracja. 
Tylko w  niej szanowana jest 
godność człowieka, tylko w  jej 
ramach możliwy jest wolny wybór 
wartości, które winny być solidarnie 
realizowane”. 

Mówił też, że w  chwilach naj-
cięższych, prawie beznadziejnych, 
Polacy potrafi ą się zjednoczyć i wy-
zwolić ogromne siły, dyscyplinę 
i  ofi arność, co udowodnili m.in. 
w 1918 roku. - Odzyskanie niepodle-
głości to był początek gigantycznej 
pracy jaką trzeba było wykonać. 
Po 123 latach zaborów trzeba było 
zbudować państwo na nowo, stwo-
rzyć demokrację, zapanować nad 
chaosem prawnym. W  listopadzie 
1918 roku na ziemiach polskich było 
w  obiegu 8 różnych, bezwartościo-
wych walut, a w odrodzonym kraju 
panowały cztery kodeksy cywilne 
i karne – przypomniał T. Ciszewicz. 

Kwesty społeczników 
W  uroczystości pod pomnikiem 
wzięli udział m.in. Sybiracy i  ich 
rodziny, prezes koła Sybiraków z Go-
rzowa Wlkp. Maria Dratwińska, 
pokolenie słubiczan doświadczo-
nych przez wojnę, przedstawiciele 
różnych organizacji pozarządowych 
i  środowisk, a  także wicewojewoda 
lubuski Robert Paluch, starosta 
słubicki Marcin Jabłoński, nad-
burmistrz Frankfurtu Rene Wilke, 
radni, przedstawiciele kościoła ka-

tolickiego i  prawosławnego, har-
cerze, dzieci i młodzież ze słubickich 
przedszkoli i  szkół. Byli też człon-
kowie społecznego komitetu bu-
dowy pomnika, którym burmistrz 
dziękował szczególnie. Komitet 
tworzyli: Lucyna Żukowska, Euge-
niusz Jurczenko, Jadwiga Owczarek, 
Ludmiła Kamińska, Józef Stupienko, 
Bogdan Zduńczyk, Eugeniusz Droz-
dowski, Stefan Maliczak, Łucja Woź-
niak, a także Michał Rosiak, Michał 
Sobociński, Krzysztof Nowikiewicz, 
Daniel Szurka, Andrzej Gront-
kowski, Weronika Bursztynowicz, 
Wacław Buka, Jadwiga Biskupska, 
Wiesław Zackiewicz i  nieżyjąca 
już Zofi a Żmuda. - Ten pomnik nie 
powstałby gdyby nie ich zaangażo-
wanie – podkreślał T. Ciszewicz. Nie 
powstałby też, gdyby radni nie zgo-
dzili się przeznaczyć, z  gminnego 
budżetu, 220 tys. zł na budowę po-
mnika. Zbiórkę pieniędzy prowadził 
też społeczny komitet. – Byliśmy 
obecni na festynach, kwestowaliśmy 
podczas każdej nadarzającej się 
okazji i  w  ten sposób uzbieraliśmy 
ponad 28 tys. zł, które przekazaliśmy 
do budżetu gminy – mówił przewod-
niczący komitetu Józef Stupienko. 

Pielęgnowana pamięć
Jak podkreślał w  swoim wystą-
pieniu wicewojewoda Robert Pa-
luch środowisko Sybiraków przez 
lata pielęgnowało pamięć o  prze-
szłości i dzięki temu zaangażowaniu 
wiedza o „nieludzkiej ziemi” została 
ocalona dla przyszłych pokoleń. 

Minister rodziny, pracy i  polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska w prze-
słanym na tę uroczystość liście na-
pisała natomiast, że „doświadczenia 
minionych pokoleń powinny być dla 
współczesnych swoistą wskazówką 
i  lekcją historii, tak, aby te okrutne 
wydarzenia nigdy więcej nie miały 
już miejsca”. 

Uroczystości na placu Sybiraków, 
w asyście Wojska Polskiego, poprze-
dziła msza święta w  kościele pw. 
Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski z  udziałem warszawskiej or-
kiestry Victoria i  solistów tamtej-
szych scen, koncelebrowana przez 

słubickich księży: Tomasza Partykę, 
Henryka Wojnara i  Rafała Moc-
nego. Księża poświęcili też pomnik, 
a w modlitwie za Sybiraków i osoby 
walczące o  niepodległość Polski 
wzięli również udział księża prawo-
sławni: Michał Kowal z patriarchatu 
kijowskiego i Georg Langosch z pa-
triarchatu moskiewskiego.

Orzeł zamiast Lenina 
Słubicki pomnik powstał w  pra-
cowni poznańskiego rzeźbiarza Ro-
berta Sobocińskiego. Przedstawia 
postacie reprezentujące trzy poko-
lenia słubiczan: przesiedleńców ze 

wschodu Polski, a  także ich dzieci 
oraz wnuki. Na jego szczycie znaj-
duje się orzeł zrywający się do lotu, 
symbol patriotyzmu Polaków.

Były burmistrz Słubic Ryszard 
Bodziacki opowiadał, że na dzi-
siejszym placu Sybiraków w latach 
70. postawiono pomnik Leninowi. 
- W 1989 roku Sybiracy zaczęli sta-
rania, żeby Lenina z pomnika zdjąć 
i  tak też się stało. Lenin zniknął, 
choć nikt nie wiedział, gdzie jest. 
Do czasu gdy w  latach 90. moder-
nizowaliśmy podwórko za urzędem 
miejskim, który wtedy mieścił 
się przy ul. Jedności Robotniczej. 
Kładąc na placu polbruk wykopa-
liśmy Lenina z  ziemi. Gdzie jest 
dzisiaj nie wiem, bo nie pamiętam 
co z  nim zrobiono – wspominał 
R. Bodziacki. Pamięta natomiast, 
że cokół pomnika, na którym stał 
Lenin zostawiono i umieszczono na 
nim granitową tablicę upamiętnia-
jącą Sybiraków i medalion z twarzą 
Chrystusa przywieziony do Słubic 
przez pierwszego prezesa Związku 
Sybiraków Romana Golańskiego. 
Miał on 6 lat gdy z  bliskimi został 
wywieziony na Sybir. Rodzice przed 
wywózką zabrali z domu medalion, 
który towarzyszył im przez lata 
zsyłki, a  potem wraz z  nimi trafi ł 
do Słubic. Gdy Robert Sobociński 
rzeźbił nowy pomnik z brązu Sybi-
racy dali mu medalion rodziny Go-
lańskiech na wzór. Jest on częścią 
dzisiejszej rzeźby. 

 (beb)

Wartę honorową przy pomniki pełniło wojsko i harcerze.

Odsłonięcie pomnika poprzedziła msza święta w kościele pw. Najświętszej Marii Panny 

Królowej Polski, w której uczestniczyli m.in. Sybiracy ze swoim sztandarem.

Uroczysty charakter mszy i ceremonii odsłonięcia pomnika podkreśliła m.in. obecność 

orkiestry Victoria. 

Dla Sybiraków i ich rodzin odsłonięcie pomnika było ogromnym przeżyciem.
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Młodzież przyszła na uroczystość ze sztandarami swoich szkół. Za Sybiraków i walczących o niepodległość Polski modlili się wspólnie: ks. Tomasz Partyka, ks. Rafał Mocny i ks. 

Michał Kowal z kościoła prawosławnego. 

Odsłonięcie pomnika było lekcją historii także dla przedszkolaków.  

Wśród składających kwiaty pod pomnikiem była m.in. delegacja z Gimnazjum nr 2 

z dyrektorką szkoły Danutą Nowak. 

W uroczystości pod pomnikiem wzięli udział m.in. wicewojewoda lubuski Robert Paluch (pierwszy z prawej), przewodniczący Rady Miej-

skiej w Słubicach Mariusz Olejniczak, burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą Rene Wilke oraz słubiccy radni. 

Sybiracy: Jadwiga Owczarek (z lewej), Lucyna Żukowska i Eugeniusz Jurczenko uczcili pamięć polskich patriotów składając kwiaty pod 

pomnikiem. 

- Odsłonięcie Pomnika Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną, Niepodległą 

Polskę to najważniejsza data w kalendarzu gminnych obchodów 100-lecia odzyskania 

przez nasz kraj niepodległości – mówił burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

Pomnik odsłonięto w asyście żołnierzy VII dywizjonu 

artylerii przeciwlotniczej XVII Wielkopolskiej Brygady 

Zmechanizowanej. 

Hołd walczącym o niepodległość oddali też członkowie społecznego komitetu: 

Łucja Woźniak, Józef Stupienko i Bogdan Zduńczyk. 
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Wygrała i wyśpiewała 
kolejne wyróżnienie  

Sejmik Lubuski podjął uchwałę w sprawie nadania dr Barbarze 
Weiser-Lada Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa 
Lubuskiego. Radni podkreślili w ten sposób wkład słubiczanki 
w rozwój kultury w regionie. 

Mówisz kultura na pograniczu 
polsko-niemieckim, myślisz Bar-
bara Weiser-Lada. To z jej inicjatywy 
w  1991 roku powstał międzynaro-
dowy chór kameralny Adoramus, 
który do dziś koncertuje nie tylko 
w Polsce i w Niemczech, to ona zaini-
cjowała Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny „Musica Autumna”, który 
od 1998 roku odbywa się w  dwu-
mieście Słubice-Frankfurt, to słu-
biczanka stoi za realizacją wielu 
projektów polsko-niemieckich, 
w trakcie których muzyka pomagała 
młodym ludziom z  obu stron Odry 
lepiej się poznać.

Przez 23 lata była dyrektorem 
Państwowej Szkoły Muzycznej I  st. 
im. Stanisława Moniuszki w  Słu-
bicach, powołała też do życia Słu-
bickie Towarzystwo Muzyczne, z  jej 
inicjatywy powstała niepubliczna 
szkoła muzyczna. Jej pracę docenił 
m.in. minister kultury przyznając 
B. Weiser-Lada brązową odznakę 
zasłużony kulturze Gloria Artis. 
Nagrody zbierał też prowadzony 
przez nią chór Adoramus. W  2007 
roku wyśpiewał trzecią nagrodę na 
prestiżowym Międzynarodowym 
Festiwalu Pieśni Chóralnej w  Mię-
dzyzdrojach, a rok później dostał Eu-
ropejską Nagrodę Chóralną Fundacji 

PRO EUROPA, której patronuje Rada 
Europy i Parlament Europejski.

- Przez lata swojej aktywności 
zawodowej, Barbara Weiser-Lada 
z  ogromnym zaangażowaniem 
pracuje na rzecz środowiska kultu-
ralnego w  Słubicach, w  Polsce i  za 
granicą – napisali radni sejmiku 
w  uzasadnieniu uchwały w  sprawie 
nadania jej Odznaki Honorowej za Za-
sługi dla Województwa Lubuskiego.

Dr Barbara Weiser-Lada jest ab-
solwentką Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Po-
znaniu, studiów podyplomowych 
emisji głosu oraz chórmistrzostwa 
Akademii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w  Bydgoszczy. 
W  2001 r. uzyskała tytuł naukowy 
doktora Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. 

(beb)

 Barbara Weiser-Lada miłością do muzyki zaraziła wiele osób. Niektórzy, jak stojący obok 

niej Janusz Kauczyński śpiewają w Adoramusie od początku istnienia chóru.
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Gmina zaopatrzyła 
policję w supersprzęt
 - Bardzo dziękuję za tę pomoc. 
Sprzęt, który ufundowała nam 
gmina ułatwi pracę policjantom 
z wydziału ruchu drogowego – pod-
kreślał nadkomisarz Tomasz Rawa, 
pełniący obowiązki komendanta 
powiatowego policji w  Słubicach, 
odbierając z rąk zastępcy burmistrza 
Romana Siemińskiego najwyższej 
jakości, atestowane urządzenie do 
sprawdzania zawartości alkoholu 
w  wydychanym powietrzu. Na jego 
zakup samorząd wydał 15 tys. zł. 

Do przekazania sprzętu doszło 11 
września 2018 r. w słubickim magi-
stracie. Jak mówił komendant, jedną 
z  zalet urządzenia jest jego mobil-
ność, dzięki czemu policjanci bez 
problemu będą je mogli przekładać 
z  radiowozu do radiowozu. Przede 
wszystkim jednak mając taki sprzęt 
będą mogli podczas kontroli nie 
tylko sprawdzić, czy kierowca jest 
trzeźwy, ale też dokładnie zbadać 
ilość promili.

- Mimo zwiększenia kar za prowa-
dzenie pojazdów przez nietrzeźwych 
kierowców, nadal jest to duży pro-
blem – mówił komendant T. Rawa. 
Potwierdzają to policyjne statystyki. 
Podczas wakacji słubiccy policjanci 
zatrzymali do kontroli ponad 4,5 tys. 
kierowców i  aż 23 prowadziło po-
jazdy pod wpływem alkoholu.

- Przekazanie tego typu urzą-
dzenia policji wpłynie bez wąt-

pienia na bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców – mówił zastępca 
burmistrza. Przypomniał też, że nie 
pierwszy raz gmina pomaga po-
wiatowej komendzie policji. Wcze-
śniej podarowała m.in. narkotesty. 
Z  ich pomocą, pobierając jedynie 
ślinę, można w ciągu zaledwie kilku 
minut wykryć 6 głównych grup nar-
kotykowych i dodatkowo ok. 150 ich 
pochodnych. Samorząd wyposażył 

również wcześniej policjantów w te-
ster trzeźwości, szybki i prosty w ob-
słudze bezkontaktowy przyrząd ze 
wskaźnikiem obecności lub nie-
obecności alkoholu w wydychanym 
powietrzu, gmina kilka razy dokła-
dała się do zakupów radiowozów, 
w  ostatnim roku przekazała też 20 
tys. zł na dodatkowe patrole policji 
w mieście.   

 (beb)

Przekazany przez zastępcę burmistrza Romana Siemińskiego nadkomisarzowi Tomaszowi 

Rawie sprzęt, to urządzenie najwyższej jakości stosowane przez policję na całym świecie.

Aktywny 
Kalendarz 
Adwentowy? 
Czekamy na pomysły!

Do 7 października 2018 r. instytucje społecz-
ne, kulturalne i gospodarcze mogą ubiegać 
się o swoje okienko w Aktywnym Kalenda-
rzu Adwentowym Dwumiasta 2018. 

Na tarasie biblioteki 

powstała letnia czytelnia
Biblioteka słubicka chce tworzyć przyjazną 
przestrzeń dla tych, którzy ją odwiedzają. 

Już po raz dziesiąty Dwumiasto Słu-
bice – Frankfurt nad Odrą zaprasza 
na przedświąteczną podróż po 
swoich instytucjach. Kto zechce go-
ścić w  tym roku mieszkańców? Or-
ganizatorzy czekają na propozycje. 
Po upływie wyznaczonego terminu, 
zespół dokona oceny wszystkich 
złożonych ofert i wyłoni gospodarzy 
tegorocznych okienek.

Oferty powinny mieć charakter 
transgraniczny i stwarzać możliwość 
do polsko-niemieckich spotkań dla 
wszystkich generacji i narodowości. 
Muszą oczywiście tematycznie na-
wiązywać do Świąt Bożego Naro-
dzenia.

Dzięki Kalendarzowi mieszkańcy 
naszego Dwumiasta będą mieli 
każdego dnia, począwszy od 1 do 
24 grudnia, możliwość do spotkań 

w  świątecznej atmosferze, poznają 
różne instytucje w  Dwumieście 
i  zwyczaje bożonarodzeniowe. For-
mularz zgłoszeniowy można zna-
leźć na stronie www.slubice.pl 

Zespół organizacyjny tworzą: 
Christa Moritz i Natalia Szulc, ARLE 
GmbH, Iwona Karaban, Urząd 
Miejski w Słubicach, Martin Hampel, 
Stiftung SPI, Projekt „kompakt“, 
Sören Bollmann, Słubicko-Frank-
furckie Centrum Kooperacji, Anne 
Lubetzki, Wohnungswirtschaft 
Frankfurt (Oder) GmbH, Jenny Friede, 
Stiftung SPI, Quartiersmanagement 
Frankfurt (Oder), Rafał Mocny z Ka-
tolickiego Centrum Studenckiego 
„Parakletos” Słubice, Malwina Do-
narska, Messe und Veranstaltungs 
GmbH Frankfurt (Oder). 

(red)

W związku z tym rozpoczęła kolejny 
etap modernizacji. Dzięki dotacji 
z  gminy w  wysokości 60 tys. zł re-
montowany jest taras. Dotychczas 
wykonano jego częściowe zada-
szenie z  aluminium i  poliwęglanu. 
Wkrótce zamontowane zostaną 
również automatyczne żaluzje fasa-
dowe, które będą chronić od wiatru 
i nadmiaru ciepła. 

Już teraz można korzystać z  ta-
rasu Letniej Czytelni, usiąść w  wy-
godnych fotelach z  kolorowymi 
poduszkami i kocykami. W zaciszu 
wśród zieleni poczytać gazetę, 
książkę. Na tarasie można również 
bezpłatnie i  bez limitu korzystać 
z Internetu. Kolejnymi etapami mo-
dernizacji będą remont i  naprawa 

samego tarasu, prace ogrodnicze, 
równanie terenu i nasadzenia. Przy 
tarasie powstanie piękny ogród bi-
blioteczny wraz z  czytelnią. Będzie 
tam można odpocząć na leżakach, 
hamakach, z  książką lub gazetą 
w  ręku, wypić kawę, zjeść ciastko, 
a  wszystko to w  otoczeniu zieleni 
i  kwiatów. Inwestycja ta poprawi 
nie tylko estetykę terenu przy bi-
bliotece, ale też tej części miasta. Za-
kończenie prac modernizacyjnych 
przy bibliotece przewidywane jest 
na wiosnę przyszłego roku. A  już 
teraz słubicka biblioteka serdecznie 
zaprasza do spędzenia czasu na 
świeżym powietrzu i  skorzystania 
z Letniej Czytelni. 

Źródło: Biblioteka Miejska 

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a



7gazeta Słubicka   08/2018   26 września

19-21.10.2018

Festiwal Nowej Sztuki
Festival Neuer Kunst Frankfurt (O)

S∏ubice

Zapraszamy do lAbiRynTu sztuki
Październikowy weekend 19-21.10 2018 zapowiada się bardzo interesująco ponieważ organizatorzy Festiwalu Nowej 
Sztuki lAbirynT przygotowali ponad 30 akcji artystycznych, wystaw, pokazów fi lmowych, spotkań z twórcami, 
wykładów i happeningów artystów z Austrii, Czech, Estonii, Grecji, Japonii, Korei, Malty, Niemiec, Polski, Słowacji, 
Szwajcarii, USA i Włoch. 

Tegorocznemu festiwalowi towa-
rzyszy hasło „Syndrom nadmiaru”. 
Odnosi się ono zarówno do nad-
miaru informacji i  bodźców, któ-
rymi atakowani jesteśmy przez 
otaczające nas media, jak i  do 
globalnego konsumpcjonizmu 
pozbawionego etyki, który cha-
rakteryzuje dzisiejsze społeczeń-
stwo. Kierowani głodem nowości 
otaczamy się elektronicznymi 
gadżetami o  coraz większej ilości 
funkcji. Wylewający się z  nich 
medialny strumień zalewa nas 
zwiększając ilość wiadomości przy 
jednoczesnym spłyceniu odbioru 
całości oraz braku refl eksji spowo-
dowanym ograniczonymi możli-
wościami przyswajania informacji. 
Z  jednej strony zalewani jesteśmy 
informacjami, z drugiej sami napę-
dzamy konsumpcjonizm, jednocze-
śnie stając się jego niewolnikami. 
Nasze coraz większe potrzeby po-
siadania zaspokajamy pozbawioną 
etyki pracą osób gdzieś na drugiej 
półkuli ziemi. 

Jeśli zadaniem sztuki jest stawiać 
pytania egzystencjalne oraz poru-
szać emocjonalnie, to należy spytać, 
w jaki sposób powinna się poruszać 
w  aktualnym obszarze pomiędzy 
etyką a  estetyką. W  czasach nad-

miaru i  przesytu festiwal lAbiRynT 
okazuje się być czymś wyjątkowym. 
Wybitni artyści przyjeżdżają tu ze 
swoimi pracami na własny koszt, 
by podczas trzydniowej wędrówki 
z  jednej prezentacji na drugą wy-
mienić swoje doświadczenia 
wzajemnie się inspirować i  kon-
frontować z  widownią. Festiwal 
„lAbiRynT”, w  przeciwieństwie do 
wielkich wydarzeń, opiera się na 
wymianie między ludźmi, tworząc 

tym samym w  świecie sztuki nową 
jakość społeczną, intelektualną i du-
chową.

Przez trzy dni festiwalu na po-
graniczu polsko-niemieckim odbę-
dzie się wiele ciekawych spotkań 
ze sztuką, większości prezentacji 
towarzyszyć będzie fotografi a i mul-
timedia, choć znaleźć będzie można 
również malarstwo, instalacje, gra-
fi kę czy też tzw. techniki własne. 
Festiwal nie tylko prezentuje sztukę, 

ale i  zachęca zaintereso-
wanych z  obu stron Odry 
do jej współtworzenia 
w ramach odbywającej się 
każdego roku Akademii 
Fotografi i i  Multimediów 
„lAbiRynT”, której efekty 
końcowe w formie wystaw 
prezentowane są podczas 
festiwalu.

Do udziału w  wyda-
rzeniu zaproszeni zostali 
zarówno artyści międzyna-
rodowego formatu, mający 
znaczący dorobek arty-
styczny jak i  początkujący 
twórcy – studenci uczelni 
artystycznych: Uniwer-
sytetu Artystycznego z  Poznania, 
Akademii Sztuki ze Szczecina, Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i  Teatralnej z  Łodzi, 
Akademii Sztuk Pięknych z  Bra-
tysławy, Uniwersytetu Śląskiego 
w Opavie czy Akademii Sztuk Pięk-
nych w Dreźnie, którzy zaprezentują 
się podczas tegorocznej edycji festi-
walu konfrontując się z  uznanymi 
już twórcami. 

Proponując tegoroczne hasło 
Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT: 
„Syndrom nadmiaru” kuratorzy 
festiwalu: Anna Panek-Kusz, Jerzy 

Olek i  Michael Kurzwelly odnieśli 
się do aktualnych tendencji i „prze-
pełnienia” świata w  niemal każdej 
dziedzinie życia, które nie daje speł-
nienia, a  niesie za sobą wiele nie-
bezpiecznych zjawisk. Artystyczny 
dyskurs jaki roztoczy się podczas 
19. lAbiRynTu ujawnia niezliczone 
konteksty i  adnotacje, przefi ltro-
wane i  zinterpretowane przez ar-
tystów z  wielu krajów, a  syndrom 
nadmiaru zostaje poddany wni-
kliwej analizie formalno-wizualnej. 
Również zaprzeczeniu i  niedopo-
wiedzeniu. 

„Niedopowiedzenia”
Kurator: Jerzy Olek, autorzy: Elisa Asenbaum 
i Thomas Stuck, Vince Briff a, Daisuke Iwamoto,  Timo 
Kahlen, Wolf Kahlen, Jacek Kasprzycki i  Tamara 
Sorbian, Anton S. Kehrer, Thomas Kellner, Bogusław 
Michnik, Manfred Mohr, Floris M. Neusűss, Jerzy 
Olek, Anna Panek-Kusz, Eunkyu Ryu, Rudolf Sikora, 
Berty  Skuber, Wojciech Sternak, Zdenĕk Stuchlik, 
Danae Syrrou, Birgit Wudtke, Naoya Yoshikawa

Pożądane niespełnienie

Lepiej nie dopowiedzieć, niż przegadać. W estetyce 
grupowych manifestacji nie liczą się indywidualności. 
Wartością jest grupa, sama jej wielkość, jakąkolwiek 
by była, jej szorstka nachalność. W kulturze demon-
stracyjnie gromadnej nie ma miejsca na  odrębność, 
na zawieszenie wypowiedzi w pół zdania. Podczas gdy 
właśnie niekompletność, unikający zdefi niowania pro-
ces niejednoznacznego stawania się, decyzja o zanie-
chaniu czytelnego wykreślenia postaci rzeczy, stwarza 
możliwość odwołania się do wyobraźni próbującej po-
jąć sens niedokończonego dzieła; dzieła pozostającego 
w stale modyfi kującym je procesie.
Drzwi do rozumienia oszczędnej w zamyśle wizualnej 
wypowiedzi nie powinny być szeroko otwarte, wystar-
czy, że są uchylone.

Birgit Wudtke

Centy lion
Maciej Pazera

Żyjemy w czasach, w których dzięki nauce wiele zmian 
zachodzi w tempie prostoliniowym jednostajnie przy-
spieszonym. Ludzkość generuje i przetwarza ogromne 
ilości danych cyfrowych oraz materii fi zycznej. Kiedyś 
śmieciem stawało się coś, co osiągnęło kres użyteczno-
ści. Teraz o losie rzeczy decydują również względy po-
rządkowe. Dążymy do ładu poprzez usunięcie nieładu. 
Mary Douglas powiedziała, że śmieć to „rzecz nie na 
swoim miejscu”. 
Ludzie musieli poświęcić pewne miejsca na składowa-
nie wszystkiego tego co jest „nie na miejscu”.
Śmieci są wszędzie. (…) Być może to z czym przez setki 
lat nie zdoła uporać się natura odkryją kiedyś arche-
olodzy.(…)

...od dołu do góry czyli tak 
w niebie, jak i na ziemi
Marek Poźniak, Janusz Tylman

(…) Fotografi e otworkowe przekazują rzeczywistość po 
nałożeniu się na siebie naświetleń kolejnych dni. Nie 
rozpoznajemy jej jednak, gdyż nasz mózg nie jest w sta-
nie zapisać w pamięci tego, co działo się przez dłuższy 
okres. Paradoksalnie, podobnie jest z krótkim czasem 
naświetlania, kiedy „wydarty“, ale i zamrożony z naszej 
obserwacji jest ułamek sekundy. W obu przypadkach 
powstają płaskie interpretacje tego, co przykuło naszą 
uwagę w układzie kartezjańskim, i co przybiera osta-
teczną formę fotografi i żyjącej własnym życiem. Czy 
możemy to uznać za obiektywny zapis rzeczywistości? 
(…)
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Send Receive
Robert Abts

W pracach ze zbiorem dokumentów (zachowanych li-
stów oraz pocztówek żyjących niegdyś ludzi) zakupio-
nych  w miejscowym sklepie ze starociami Robert Abst 
bada, w jaki sposób da się przedstawić w przestrze-
ni splot wzajemnych oddziaływań, wymian i zmian 
w strukturze między ludźmi, którzy byli ze sobą spo-
krewnieni, sobie bliscy lub po prostu mieli ze sobą do 
czynienia w przeciągu wielu następujących po sobie 
generacji XX wieku. Poprzez selekcję, przeorganizo-
wanie, rozdzielenie i wymieszanie, wyjmowanie oraz 
niszczenie łączy te dokumenty ze sobą w jedno tableau 
pamięci (…)

Christine Hoff mann

Znaki czasów
Kurator: Rudolf Němeček, autorzy: Monika Šimek 
Fulková (1965), Petr Moško (1956), Rudolf Němeček 
(1949), Zdeněk Stuchlík (1950), Petr Šulc (1978)

(…) Minimalistyczna treść obrazów przedstawia zwykły 

świat takim, jakiego go wokół siebie mamy w różnych 
okolicznościach. Inne spojrzenie odkrywa, że nadmiar 
jest syndromem współczesności. Przedstawione sym-
bole ukazują nadmiar w dwóch podstawowych ne-
gatywnych aspektach: destrukcyjnej ludzkiej energii 
i strachu. Obecne pokolenie pędzi za dobrobytem. Wie-
lu jednak pojęcie dobrobytu mylnie zastępuje słowem 
bogactwo. Chętnie otaczają się przedmiotami, których 
wcale nie potrzebują. Z upływem czasu te niegdyś ar-
cyważne rzeczy kończą w skupach surowców lub na 
wysypiskach śmieci i miejsca te stają się zwierciadłem 
nadmiaru.(…)

Rudolf Němeček

Vacuum 
Jiří Dobrý 
Kurator: Martin Petrásek 

Jestem przepełniony. Szukam miejsca, gdzie oczy mo-
głyby odpocząć, gdzie uszy i inne zmysły mogłyby się 
po prostu wyłączyć i przestać odbierać bodźce. Miejsca 
dotknięte ludzką wolą być może nigdy już nie będą pu-
ste – zawsze będą nosić ślady pragnienia, by dostoso-
wać otoczenie do oczekiwań. Uważam to za skażenie 
kulturowe. Po całym świecie rozsiewamy nasze pomy-
sły, a im jest to łatwiejsze, tym częściej to czynimy. My, 
ludzie, jesteśmy gatunkiem ekspansywnym i kochamy 
znaczyć terytorium symbolami, tak jak psy moczem. 
Ślady po nas zostaną na długo. Czy nie powinniśmy 
wreszcie dojść do wniosku, że potrzebny jest nam od-
poczynek od tego wszystkiego? Cieszę się, że niektóre 
miejsca ludzie zostawiają puste.

I photographed people 
who are photographing
Janusz Dąbkiewicz

Ciekawe są oznaki naszych czasów, w których ostat-
nio najbardziej nurtująca jest dla mnie ponawiająca 
się w różnych miejscach i czasie refl eksja nad wszech-
obecną relacją fotograf–fotografowany. (…)
Jednocześnie interesuje mnie celowy brak współpracy 
ze wszystkimi ludźmi przedstawionymi w tym cyklu. 
Nie proszę, by się przesunęli albo popatrzyli w moją 
stronę, nie biorę od nich danych kontaktowych i nie 
wysyłam wywołanych z kliszy zdjęć do akceptacji. 
Udaję, że jestem jednym z nich, i z premedytacją prze-
chwytuję dla siebie ich ulotne momenty. Nie wiedzą, że 
stali się moimi modelami. Mamy zatem jednocześnie 
zarówno współpracę, jak i jej brak, malarskość i maso-
wość, bezrefl eksyjność i próbę poradzenia sobie z nią.

Blue Notes
COPYRIGHTberlin 
(Ute Lindner, Patrick Huber)

Pojęciem „blue notes” określa się dźwięki, które 
w szczególny sposób kształtują charakter muzyki blu-
es. To międzytony, których nie da się umieścić w na-
szym systemie tonalnym.
Również tu ciężko jest je przyporządkować, ponieważ 
są to niebieskie notatki lub niebieskie przełożenia 
dzieł sztuki, które zostały nam udostępnione przez za-
przyjaźnionych artystów, byśmy mogli wykonać z nich 
kopie 1:1 metodą cyjanotypii – starą techniką fotogra-
fi czną, tworzącą w słońcu niebieski pigment.
Są to niezależne dzieła sztuki, jednocześnie jednak wy-
czuwa się w nich tęsknotę za oryginałem, a tęsknota 
również w muzyce blues jest uczuciem najskrytszym. 
Tym sposobem z czasem stopniowo powiększa się ar-
chiwum niebieskich wspomnień oryginału.

Koniec świata
Peter Aerschmann

Wyobrażenie wielkiego wybuchu pozwala przy-
puszczać, że kiedyś nastąpi wybuch ostateczny, 
w wyniku którego Ziemia rozpadnie się całkowi-
cie, a jedynie jej cząstki będą krążyły we wszech-
świecie. Co pozostanie po ludzkości? Pularda, 
pasta do zębów czy kilka czipsów? Film pokazuje 
ślady i pamiątki naszej cywilizacji, które w pu-
stym pomieszczeniu tworzą nowe konstelacje 
i małe wszechświaty.

PRZYWIDZENIA
Adam Czerneńko

(…) Kluczem wydaje się fakt ludzkiego interpretowa-
nia informacji pochodzących ze zmysłów – za pomocą 
wiedzy, doświadczenia, emocji, substancji i wreszcie 
wskazówek kontekstualnych. Zatem to, co odbieramy, 
nie jest uniwersalne i jednakowe dla każdego. Problem 
dotyczy jednak nie tylko niedostosowania osiągnięć 
ewolucji do nadmiaru bodźców, lecz również charak-
teru tych bodźców. Rozwój technologii, mediów, ko-
munikacji czy kodów obrazu wywołują ogromne róż-
nice w funkcjonowaniu ludzi na styku pokoleń i grup 
społecznych. Jednym adaptacja do zmieniającej się 
rzeczywistości przychodzi z łatwością, innym z dużym 
trudem. Wszyscy jednak skonfrontowani są z Nadmia-
rem prowadzącym do dezorientacji i zagubienia.
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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

9.15 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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Niepodległość 
zabrzmi 
w wyjątkowych 
utworach 

Jedną z ważniejszych uroczystości w ka-
lendarzu gminnych obchodów 100. roczni-
cy odzyskania niepodległości przez Polskę, 
jest Koncert Galowy,  poświęcony temu ju-
bileuszowi. Pierwotnie zaplanowany w auli 
Collegium Polonicum, ostatecznie, ze wzglę-
du na zniszczenie budynku podczas pożaru, 
odbędzie się on w kościele pw. Ducha Świę-
tego w Słubicach 26 października o 19.30.  

Koncert ten będzie wyjątkowy 
w  każdym wymiarze. Po pierwsze 
dawno już w  Słubicach nie wy-
stawiane były dzieła takiego 
rozmachu i  w  tak wielkiej sym-
foniczno-chóralnej obsadzie. Po 
drugie artyści zaproszeni do tego 
projektu stworzą specjalnie na tę 
okazję międzynarodowy zespół, 
składający się z  muzyków i  śpie-
waków pochodzących z  Polski, 
Niemiec i  Białorusi. Po trzecie do 
dyrygowania całością udało nam 
się zaprosić maestro Monikę Wo-
lińską – dyrygentkę światowego 
formatu, pierwszą Polkę w historii, 
która stanęła za pulpitem dyry-
genckim w  nowojorskiej Carnegie 
Hall, profesora warszawskiego Uni-
wersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina. W  końcu zaś repertuar 
koncertu, na który składają się wy-
łącznie dzieła muzyki polskiej, to 
utwory porywające rozmachem, 
uwodzące słuchaczy romantyczną 
kantyleną i głęboko osadzone w na-
rodowej tradycji muzycznej.

Usłyszymy  poemat symfoniczny 
Odwieczne Pieśni z  op. 10 Mieczy-
sława Karłowicza, o  którym muzy-
kolog Henryk Opieński tak pisał na 
łamach „Sceny i sztuki” na początku 
XX wieku: „W  formie symfonicz-
nego tryptyku wypowiedział autor 
to, co mu w  duszy muzyka-artysty 
śpiewało, kiedy spoczywając może 
na granitowych wierchach Tatr 
(wśród których od lat kilku stale 

przebywa) dumał o  największych 
zagadkach ludzkiego bytu: o  wie-
kuistej tęsknocie ducha, o  miłości 
i  o  śmierci...“. Następnie do Bran-
denburskiej Orkiestry Państwowej 
dołączą na scenie chóry Salutaris 
z Mińska oraz Con Sono i Adoramus 
ze Słubic oraz czwórka solistów, 
aby wykonać dzieło dużo bardziej 
współczesne, którego premiera 
odbyła się zaledwie 10 lat temu. Te 
Deum (Ciebie Boga wysławiamy) do 
muzyki Wojciecha Kilara to bardzo 
osobista wypowiedź kompozytora, 
dedykowana zmarłej żonie. W war-
stwie muzycznej dzieło zawiera 
elementy wyraźnie archaizujące 
i  nawiązujące do tradycji pieśni 
sakralnych (gregorianka), a  także 
bardzo charakterystyczne dla Ki-
lara elementy minimalizmu i  bu-
dowania szerokich fraz opartych 
na wielokrotnych powtórzeniach. 
To utwór niesamowicie ciekawy, 
monumentalny i  robiący wrażenie 
także na słuchaczach nie mających 
wprawy w  odbiorze muzyki kla-
sycznej.

Realizacja tak wielkiego – i  co 
za tym idzie kosztownego – przed-
sięwzięcia nie byłaby możliwa bez 
ogromnego wsparcia z  budżetu 
miasta, a  także od prywatnych me-
cenasów, którym z  tego miejsca 
serdecznie dziękujemy, zapraszając 
Państwa bardzo serdecznie na to wy-
jątkowe muzyczne święto. 

(TP)

Monika Wolińska poprowadzi orkiestrę i chóry.

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
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GAZ ZIEMNY: NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE 
ŹRÓDŁO OGRZEWANIA

POŁĄCZ CIEPŁE Z POŻYTECZNYM 
– DLA SIEBIE I DLA ŚRODOWISKA!

Niezależnie od tego, jaka jest Twoja świadomość 
ekologiczna, gdy decydujesz się na gaz ziemny 
jako paliwo grzewcze, automatycznie przyczy-
niasz się do aktywnej walki o zdrowsze po-
wietrze – dla siebie, dla bliskich, dla przyszłych 
pokoleń. Warto poznać te zalety gazu, które 
czynią z niego nie tylko oszczędne, wygodne 
i bezpieczne, lecz również najbardziej ekolo-
giczne źródło ogrzewania!

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU
Wśród trzech używanych powszechnie paliw 
pierwotnych – węgla, oleju opałowego i gazu 
ziemnego to właśnie gaz ziemny jest źródłem 
energii najbardziej przyjaznym dla środowiska. 
Stanowi on pierwotne źródło energii, co znaczy, 
że jest gotowy do użycia praktycznie w takim 
samym stanie, w jakim został wydobyty.

BRAK PRZETWARZANIA 
TO BRAK ZANIECZYSZCZEŃ!
Gaz ziemny, jako paliwo pierwotne, nie wymaga 
ani dodatkowej obróbki, ani dodatkowej infra-
struktury, która zazwyczaj obciąża środowisko. 
Nie trzeba go przetwarzać na energię wtórną, jak 

dzieje się to w przypadku prądu elektrycznego, 
ani nie trzeba go uzdatniać – w przeciwieństwie 
do benzyny czy oleju opałowego. A samo wydo-
bywanie i przesyłanie gazu ziemnego również 
odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska 
i otoczenia.

GAZ PALI SIĘ CZYSTO I BEZPIECZNIE
Zastosowanie gazu ziemnego w indywidual-
nych gospodarstwach domowych jest jedną 
z najbardziej efektywnych metod ograniczania 
emisji zanieczyszczeń powietrza. Gaz ziemny 
składa się przede wszystkim z metanu, dzięki 
czemu w trakcie spalania nie powstają pro-
dukty zanieczyszczające środowisko (dwutlenek 
siarki, sadza, popiół, żużel i pyły) i powodujące 
degradację lasów, zakwaszenie wód, gleby czy 
pogarszanie stanu zdrowia. Ogrzewanie gazowe 
jest czyste – nie ma popiołu i pyłu węglowego. 
W przypadku ogrzewania gazem ziemnym nie 
osadza się sadza w kominie, więc nie występuje 
ryzyko zapalenia przewodu kominowego.

PRECZ ZE SMOGIEM 
I EFEKTEM CIEPLARNIANYM!
Przy spalaniu gazu ziemnego emisja dwutlenku 
węgla jest o 30% mniejsza niż w przypadku 
oleju opałowego i o 50% mniejsza niż w przy-

padku węgla. Mniej dwutlenku węgla oznacza 
mniejsze ryzyko wystąpienia efektu cieplar-
nianego – groźnej zmiany klimatu całej naszej 
planety. Spalanie gazu ziemnego nie powoduje 
również powstawania tlenków siarki, uważa-
nych za główną przyczynę kwaśnych deszczy. 
Emisja szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu 
jest natomiast od 20% do 60% mniejsza niż przy 
spalaniu oleju czy węgla.

MNIEJ SPALIN RÓWNIEŻ NA DROGACH
Gaz ziemny przesyłany jest systemem podziem-
nych gazociągów. To jeszcze jedna zaleta gazu 
– nie wymaga transportu samochodowego ani 
kolejowego, co powoduje, że drogi publiczne są 
mniej obciążone, a do atmosfery trafia mniej 
spalin. To kolejny wkład gazu ziemnego w eko-
logię. W ciągu lat użytkowania gazu oznacza to 
naprawdę dużą ulgę dla środowiska!

GAZ ZIEMNY KONTRA KONKURENCJA
Przyjrzyjmy się energii elektrycznej. Korzystanie 
z niej nie przynosi negatywnych skutków dla 
środowiska. Niestety, jej wytworzenie w elek-
trowni węglowej – już tak. Powstają wtedy 
odpady, które trzeba utylizować. A sam węgiel 
i inne paliwa stałe? Ich użytkowanie przyczynia 
się do postępowania m.in. efektu cieplarnia-

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!

Fot. EWE

nego i powstawania kwaśnych deszczy. Podczas 
spalania generują dużą ilość odpadów: popiołu, 
żużlu i sadzy. Nawet słynny ekogroszek nie jest 
„czysty” – w porównaniu do gazu ziemnego 
jego spalanie emituje 100% więcej pyłu, 6 razy 
więcej tlenku azotu, aż 7000 razy więcej siarki 
i 160 razy więcej tlenku węgla, potocznie na-
zywanego czadem. Propan-butan, który jest 
gazem płynnym, powstaje w wyniku skompli-
kowanej obróbki ropy naftowej i wymaga trans-
portu naziemnego. A olej opałowy? Zawiera 
najwięcej siarki spośród innych paliw, podczas 
spalania emituje 5 razy więcej pyłów niż gaz 
ziemny i wymaga transportu z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności – bo w razie 
wycieku do wód przyczyniłby się do zanieczysz-
czenia fauny i flory. Na takim tle gaz ziemny jest 
bezkonkurencyjny!

GAZ ZIEMNY – PALIWO PRZYSZŁOŚCI
„Każda z zalet gazu ziemnego – od powszechnej 
dostępności i niskiej ceny przez wygodę obsługi 
aż po niezaprzeczalne walory proekologiczne – 
czyni go paliwem przyszłości, idealnym nie tylko 
dla użytkowników indywidualnych, lecz także 
dla przemysłu i motoryzacji” – wyjaśnia Marek 
Szymoniak, dyrektor Działu Dystrybucji i Obrotu 
Sieciowego Gazem EWE. „Gorąco zachęcamy 
do wyboru gazu ziemnego jako ekologicznego, 
wygodnego i generującego oszczędności pa-
liwa, jak również do przełączenia się na gaz 
ziemny. W EWE dbamy nie tylko o jakość gazu, 
ale i o bezpieczeństwo jego dostaw. Zależy nam 
także na tym, byśmy naszymi de cyzjami i in-
westycjami wpływali pozytywnie na przyszłość 
naszego środowiska, naszych dzieci i następ-
nych pokoleń. Korzystajmy z dobrodziejstw gazu 
ziemnego, tym bardziej że z EWE jest to bardzo 
łatwe!” – zachęca.

Fot. EWE

Marek Szymoniak, dyrektor Działu Dystrybucji 
i Obrotu Sieciowego Gazem EWE
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OFERTA KURSÓW 
– SEMESTR JESIENNY 2018
Poniżej przedstawiamy ofertę kursów języka niemieckiego 
oraz kursów, wykładów i wycieczek prowadzonych w języku 
polskim i niemieckim przez dwujęzycznych wykładowców, 
instruktorów lub przewodników na bieżący semestr.

JĘZYK NIEMIECKI – KURSY
Zalecamy przed wyborem kursu wypełnienie naszego 
językowego testu diagnostycznego.
Test jest dostępny na stronie internetowej VHS pod adre-
sem: www.vhs-frankfurt-oder.de (Programm > Sprachen 
> Online-Einstufungstest).

 Język niemiecki – poziom podstawowy A2
Kursy adresowane są do osób z początkową znajomością 
języka, które potrafi  ą się już porozumiewać prostymi 
zdaniami w typowych, codziennych sytuacjach.

KURS G404.05 - POZIOM A2.1

10.09.2018 - 21.01.2019, 90 godz. | pon., śr.,
17:00 - 19:30 | 6-9 ucz. 138,00 €, od 10 ucz. 111,00 €

KURS G404.05A - POZIOM A2.1

16.10.2018 - 29.01.2019, 72 godz. | wt.,.czw.,
17:30 - 20:00 | 6-9 ucz. 111,00 €, od 10 ucz. 89,40 €

KURS G404.06 - POZIOM A2.1

08.09.2018 - 08.12.2019, 60 godz. | sob.,09:00 - 13:15 |
6-9 ucz. 93,00 €, od 10 ucz. 75,00 €

KURS G404.07 - POZIOM A2.2

06.09.2018 - 15.01.2019, 90 godz. | wt., czw.
17:00 - 19:30 | 6-9 ucz. 138,00 €, od 10 ucz. 111,00 €

 Język niemiecki – poziom średnio 
zaawansowany B1

Kursy adresowane do osób, które opanowały już pod-
stawową znajomość języka, tzn. umiejących rozumieć 
wypowiedzi na tematy życia codziennego w normalnym 
tempie oraz analizować teksty pomimo pewnej zawartości 
nieznanego słownictwa.

KURS G404.09A - POZIOM B1.1

17.10.2018 - 30.01.2019, 78 godz. | pon., śr.,17:30 - 20:00 
| 6-9 ucz. 120,00 €, od 10 ucz. 96,60 €
25.09.2018 - 17.01.2019, 90 godz. | wt., czw., 17:30 
-20:00 | 6-9 ucz. 138,00 €, od 10 ucz. 111,00 €

KURS G404.12 - POZIOM B1+

25.09.2018 - 17.01.2019, 90 godz. | pon., śr.,17:00 - 19:25 
| 6-9 ucz. 138,00 €, od 10 ucz. 111,00 €

 Język niemiecki – poziom średnio 
zaawansowany B2

Kursy skierowane do słuchaczy, którzy uzyskali certyfi kat 
B1 lub posiadają umiejętności na tym poziomie. Oznacza 
to, że bez problemu porozumiewają się w sytuacjach życia 
codziennego, choć jeszcze z błędami i przy ograniczonym 
zasobie słownictwa. 

KURS G404.13 - POZIOM B2.2

10.09.2018 - 21.01.2019, 90 godz. | pon., śr.,17:00 - 19:25 
| 6-9 ucz. 138,00 €, od 10 ucz. 111,00 €

KURS G404.17 - - POZIOM B2+ 
(TRENING PISANIA I SŁOWNICTWA)

21.09.2018 - 25.01.2019, 45 godz. | pt., 14:30 - 17:00 | 
6-9 ucz. 70,50 €, od 10 ucz. 57,00 €

 Język niemiecki – poziom wysoko 
zaawansowany C1

Kursy adresowane do osób, które bez większych ograniczeń 
porozumiewają się w sytuacjach życia codziennego oraz 
zawodowego i nadal pragną poszerzać swoje umiejętności.

KURS G404.14 - POZIOM C1.1

11.09.2018 - 17.01.2019, 90 godz. | wt., czw., 
17:30 - 20:00 | 6-9 ucz. 138,00 €, od 10 ucz. 111,00 €

KURS G404.15 - POZIOM C1.2

24.09.2018 - 21.01.2019, 90 godz. | pon., śr., 
17:30 - 20:00 | 6-9 ucz. 138,00 €, od 10 ucz. 111,00 €

JĘZYK NIEMIECKI – TESTY I EGZAMINY
 Egzamin certyfi katowy 

„Język niemiecki jako obcy” B1 i B2 (telc)
Egzaminy otwarte dla wszystkich osób chcących sprawdzić 
swoją znajomość języka lub chcących uzyskać certyfi kat 
językowy B1/B2 (telc). Zgłoszenia należy dokonać najpóź-
niej na 30 dni przed terminem egzaminu.

Volkshochschule Frankfurt (Oder), Gartenstr. 1, 15230 Frankfurt (Oder)
Kontakt w języku polskim: tel.: +49 335 500 800 21 | e-mail: nowak@vhs-frankfurt-oder.de
Pełna oferta kursów dostępna jest pod adresem: www.vhs-frankfurt-oder.de

Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

sob., 22.09.2018, 9:00 - 15:00 | sob., 15.12.2018, 
9:00 - 15:00 | 130,00 €

 Egzaminy certyfi katowe 
Instytutu Goethego B2/C1/C2

Egzaminy z celu uzyskania certyfi katów językowych Insty-
tutu Goethego (Goethe -Zertifi kat) na poziomach B2, C1 
i C2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed 
terminem egzaminu.
sob, 06.10.2018, 9:00 - 15:00 | sob, 08.12.2018, 9:00 - 15:00
poziom B1 155,00 € (dla ucz. z zewnątrz  205,00 €), 
poziom C1 175,00 € (dla ucz. z zewnątrz 255,00 €), 
poziom C2 225,00 € (dla ucz. z zewnątrz 300,00 €)

KURSY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM

RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE
 Uznawanie polskich kwalifi kacji 

zawodowych w Niemczech?
Polskie świadectwa i dyplomy są uznawane w Niemczech, 
ale wymaga to przejścia przez pewne formalności w celu 
ich uznania. Jak reguluje ten proces niemieckie ustawo-
dawstwo? Czy po uznaniu kwalifi kacji mam szanse na 
lepsza prace, wynagrodzenie? Na te pytania znajdą Pań-
stwo podczas prelekcji odpowiedz oracz liczne wskazówki 
niezbędne przed przystąpieniem do procesu nostryfi kacji.

KURS G500.PL01

13.11.2018 | pon., 17:30 - 19:00 | wstęp wolny

PLASTYKA I SZTUKA
 Nauka rysunku w 6-ściu lekcjach
W ramach kursu przekazana zostanie w systematyczny 
sposób sztuka rysunku na bazie różnorodnych ćwiczeń, 
rozpoczynając od podstawowych form i  tekstur. Osoby 
początkujące będą miały możliwość opanowania pewnego 
posługiwania się ołówkiem pastelowym. Zaawansowani 
będą mogli dopracować swoja technikę rysunku.

KURS G207.01

08.10.2018 - 26.11.2018, 12 godz. | 
pon., 18:00 - 19:30 | 39,00 €

 Malarstwo intuicyjne
VEDIC ART jest nowa metoda malarstwa bazująca na 
17 zasadach sztuki wedyjskiej, które przekazywane są 
poprzez praktyczne działanie. Celem tej formy malarstwa, 
stworzonej przez szwedzkiego malarza Curta Källmanna, 
jest umożliwienie dotarcia do własnej kreatywności. Nie 
posługuje się ona wzorami, lecz intuicja i  chwilowym 
nastrojem. Verdi Art. nadaje się dla osób, które chcą 
uaktywnić własny potencjał i kreatywność i wykorzystać 
te doświadczenia w życiu prywatnym i zawodowym. Nie 
wymaga ona umiejętności malarskich. 

KURS G207.04

06.10.2018 - 20.10.2018, 18 godz. | sob., 10:00 - 15:30 | 
6-9 ucz. 57,00 €, od 10 ucz. 46,20 €

 Własnej roboty ozdoby i małe obiekty 
z żywicy epoksydowej – szybki kurs

Uczestnicy będą mieli możliwość w  ramach kursu 
dokonania obróbki (cięcia, szlifowania, polerowania) 
uformowanych już eksponatów (np. owadów, materia-
łów naturalnych, małych przedmiotów, itp.), z których 
w efekcie końcowym powstaną niezwykłe ozdoby. Koszt 
materiałów wynoszą dodatkowo 9,00 €. Proszę przynieść 
ze sobą odzież roboczą na zmianę.

KURS G208.06

10.11.2018 | sob., 14:00 - 16:30 | 5,00 €

 Warsztaty garncarskie
W ramach kursu uczestnicy będą mieli możliwość opa-
nowania formowania obiektów oraz dorabiania różno-
rodnych dekoracji poprzez rytowanie i wycinanie. Koszt 
materiałów rozliczony będzie z prowadzącym.

KURS G210.03

26.09.2018 - 21.11.2018, 12 godz. | śr., 18:00 - 19:30 | 39,00 €

 Garncarstwo w atelier – ozdoby świąteczne
Główny nacisk warsztatów będzie leżał na wykonaniu 
ozdób choinkowych i małych wisiorków do prezentów. 
Uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia indywidual-
nych dzieł dla siebie lub do podarowania. Koszt materiałów 
rozliczony będzie z prowadzącym.

KURS G210.04

05.12.2018 - 12.12.2018, 4 godz. | śr., 18:30 - 20:00 | 15,00 €

 Ceramika raku własnej roboty
Raku oznacza po japońsku radość (lub łatwość). Jest to 
rodzaj japońskiej ceramiki wypalanej w niskiej tempera-
turze w ogniu. Pierwszym Raku były herbaciane czarki. 
Wypalone w temperaturze ok. 1000°C naczynia poddaje 
się prosto po wyciągnięciu z pieca redukcji w materiale 
redukcyjnym np. w beczce z trocinami. Proszę przynieść ze 
sobą odzież ochronną na zmianę. Koszt materiałów (ok. 
20,00 €) rozliczony będzie z prowadzącym.

KURS G210.06

06.10.2018 i 13.10.2018, 10 godz. | sob., 10:00 - 14:00 | 33,00 €

 Ceramika raku własnej roboty – szybki kurs
W ramach kursu uczestnicy będą mieli możliwość gla-
zurowania, wypiekania i polerowania wybranych naczyń 
ceramicznych i nadania im poprzez to indywidualnego 
wyrazu. Proszę przynieść ze sobą odzież ochronną na 
zmianę. Koszt materiałów (ok. 30,00 €) rozliczony będzie 
z prowadzącym.

KURS G210.06A

10.11.2018 | sob., 10:00 - 14:00 | 18,00 €

 Zabawki z drewna własnej roboty
Będziemy malować i montować zabawki z drewna. Każda 
z nich otrzyma „własny szlif”. Wymagane będzie do tego 
doza kreatywności i precyzji.

KURS G210.16

29.10.2018 | pon., 10:00 - 12:15 | 8,00 €

SPORT I TANIEC
 Body vital: Pilates, Yoganastik & Body Art
Zajęcia obejmują intensywną gimnastykę dla zachowania 
i wzmocnienia ogólnej wytrzymałości oraz rozciąganie 
i wzmacnianie mięśni, szczególnie ich głębszych warstw. 
Trening przydatny dla wszystkich grup wiekowych (także 
profilaktycznie). W  ramach zajęć prezentowane będą 
ćwiczenia na bazie jogi, pilates i body art, które mogą być 
stosowane w domu. 

KURS G302.40

28.11.2018 - 06.02.2019, 12 godz. | śr., 19:00 - 20:00 | 
6-9 ucz. 51,00 €, od 10 ucz. 43,80 €

 Aroha® Training dla ciała i duszy
W kursie Aroha® może uczestniczyć każdy bez względu 
na stopień zaawansowania i wiek. Pomaga on w spalaniu 
tkanki tłuszczowej oraz kalorii. Nadaje się od on dla po-
czątkujących, osób z nadwagą oraz cierpiących na lekkie 
bóle stawów i pleców, a także dla wszystkich chcących 
się odstresować. Aroha® służy wzmocnieniu krążenia 
i najważniejszych grup mięśni oraz ich elastyczności.

KURS G302.42 (DLA POCZĄTKUJĄCYCH)

20.11.2018 - 29.01.2019, 12 godz. | wt., 17:30 - 18:30 | 
6-9 ucz. 51,00 €, od 10 ucz. 43,80 €

KURS G302.44 (DLA ZAAWANSOWANYCH)

20.11.2018 - 29.01.2018, 12 godz. | wt., 19:00 - 20:00 | 
6-9 ucz. 51,00 €, od 10 ucz. 43,80 €

 Zumba®
Zajęcia są połączeniem różnorodnych stylów tanecznych 
do gorących rytmów latynoamerykańskich i muzyki pop. 
Ruchy w klimacie salsy, merengue, calypso i fl amenco 
sprawią Państwu dużo frajdy i  pozwolą Państwu się 
rozruszać. Proszę przynieść ze sobą płaskie sportowe buty 
i wygodny strój.

KURS G302.26

28.11.2018 - 06.02.2019, 12 godz. | śr., 16:30 - 17:30 | 
6-9 ucz. 51,00 €, od 10 ucz. 43,80 €

 Salsation®
Salsation powstalo z polaczenia slów «Salsa» i «Sensa-
tion». Salsation to polaczenie treningu funkcjonalnego 
i róznych stylów tanecznych pochodzacych z najgoretszych 
stron swiata – salsy, reggae, samby, fl amenco i wielu 
innych. Salsation ma na celu nie tylko rozruszac cialo, 
ale takze zrelaksowac umysl i poradzic sobie z nagroma-
dzonym stresem.

KURS G302.24

19.11.2018 - 28.01.2019, 12 godz. | pon., 18:15 - 19:15 | 
6-9 ucz. 51,00 €, od 10 ucz. 43,80 €

KURS G302.28

28.11.2018 - 06.02.2019, 12 godz. | śr., 17:45 - 18:45 | 
6-9 ucz. 51,00 €, od 10 ucz. 43,80 €

 Step-Aerobic
Trening na poprawę krążenia dodatkowo służący wzmac-
nianiu muskulatury dolnej części ciała dzięki użyciu stepu. 
Celem zajęć jest pobudzenie krążenia, poprawa wytrzyma-
łości, lepsze spalanie tkanki tłuszczowej oraz wzmacnianie 
muskulatury pośladków i nóg. Proszę przynieść ze sobą 
płaskie sportowe buty i wygodny strój.

KURS G302.30

19.11.2018 - 28.01.2018, 12 godz. | pon., 17:00 - 18:00 | 
6-9 ucz. 51,00 €, od 10 ucz. 43,80 €

KURS G302.32

23.11.2018 - 01.02.2019, 12 godz. | pt., 18:00 - 19:00 | 
6-9 ucz. 51,00 €, od 10 ucz. 43,80 €

 Body Shape-Aerobic
Body Shape-Aerobic jest treningiem całościowym z wy-
korzystaniem obciążników oraz masy własnej ciała. Jest 
on nie tylko bardzo korzystny dla poprawy muskulatury 
nóg, brzuch i  pośladków, lecz także dla całego ciała. 
Zajęcia odbywają się z  wykorzystaniem obciążników, 
mat oraz stepów.

KURS G302.35

23.11.2018 - 01.02.2019, 12 godz. | śr., 16:45 - 17:45 | 
6-9 ucz. 51,00 €, od 10 ucz. 43,80 €

 Łucznictwo – krótki kurs dla początkujących
Strzelając z  łuku, łączymy pracę mięśni, wiązadeł, ścię-
gien, stawów i kręgosłupa z kontrolą oddychania oraz 
pracą umysłu i duszy. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy 
i osoby niepełnosprawne są w równej mierze zachwyceni 
tym sportem.

KURS G302.46

27.09.2018 | czw., 17:00 - 19:15 | 10,00 €

 Taniec towarzyski dla początkujących
W ramach kursu uczestnicy nauczą się podstawowych 
kroków i ich prostych kombinacji do tańców standardo-
wych i latynoamerykańskich. Kurs adresowany jest także 
do osób, które już od wielu lat nie stały na parkiecie. 
Zgłoszenia pojedynczo są możliwe.

KURS G205.01

09.11.2018 - 30.11.2018, 8 godz. | pt., 17:00 - 18:30 | 
6-9 ucz. 27,00 €, od 10 ucz. 22,20 €

 Szybki kurs walca
Kurs dla wszystkich, którzy nie chcą stać przed dylematem 
jak przetrwać kolejny bal, kiedy zabrzmi zaproszenie do 
walca. Zamiast ratować się ucieczką lub sztywno przebie-
rać nogami może następnym razem być zupełnie inaczej. 

KURS G205.02

12.10.2018 | pt., 17:00 - 18:30 | 5,00 €

KURS G205.03

25.01.2019 | pt., 17:00 - 18:30 | 5,00 €

 Flamenco
Kurs przekazuje podstawowe techniki taneczne fl amenco, 
jak np. postawę, prowadzenie, kroki oraz rytm. Idealny dla 
poczatkujących bez doświadczenia tanecznego. Proszę 
przynieść ze sobą wygodny strój, ewentualnie długą 
spódnicę i buty na mocnym obcasie!

KURS G205.10

11.10.2018 - 29.11.2018, 8 godz. | czw., 19:15 - 20:15 | 
6-9 ucz. 27,00 €, od 10 ucz. 22,20 €

Więcej informacji (także w języku 
polskim) oraz możliwość dokonania 
zgłoszenia online na kursy na stronie 
internetowej VHS we Frankfurcie 
nad Odrą: www.vhs-frankfurt-oder.de
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Twój radny

Daniel  
SZURKA kandydat do 

Rady Miejskiej
Sfinansowano ze środków KWW Daniel Szurka

KWW DANIEL SZURKA

OKR G NR 7: Podchor ych, Reja, 
S owia ska, eromskiego

lokal wyborczy: Przedszkole 
Samorz dowe nr 3 „Mi  Uszatek”

WWW.SZURKA.PL
Współpraca sieci instytucji wspierania 
gospodarki w polsko-niemieckim 
obszarze gospodarczym
Program współpracy Interreg VA 
Brandenburgia-Polska 2014-2020
Wspólny projekt „Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki 
w  polsko-niemieckim obszarze gospodarczym” wspierany fi nan-
sowo przez Unię Europejską ma na celu zacieśnienie współpracy sieci 
instytucji wspierania gospodarki i  tym samym doprowadzenie do 
wzmożonego zainteresowania, wypracowania wyraźniejszego profi lu 
naszych regionów pomiędzy metropoliami Berlina i Poznania a przede 
wszystkim do wzmocnienia ekonomicznego znaczenia naszego re-
gionu poprzez nowe, atrakcyjne miejsca pracy po obu stronach Odry. 

Produktem kooperacji partnerów projektu współfi nansowanego 
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego mają być atrakcyjne 
dla przedsiębiorców modele inwestycyjne oraz ich ewaluacja. Projekt 
ma tym samym przyczynić do lepszego zrozumienia, zwiększenia wza-
jemnej akceptacji i umożliwienia stałej współpracy. 

Projektowi przyświecają jasno określone cele takie jak wzmocnienie 
wsparcia dla integracyjnego rozwoju regionu, opracowanie wzoru na 
długotrwałą współpracę instytucji i  wypracowanie wspólnych trans-
granicznych ofert dla inwestorów. 

24 września w  Świecku miało miejsce spotkanie grupy roboczej 
wszystkich partnerów projektu dotyczące utworzenia wspólnego 
Transgranicznego Centrum Logistycznego mającego na celu ujedno-
licenie przepisów i usprawnienie funkcjonowania branży logistycznej 
w rejonie przygranicznym. 4 października projekt zostanie zaprezento-
wany podczas Wydarzenia Rocznego odbywającego się o godzinie 11:00 
w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie.

Współpracujące podmioty i partnerzy projektu :
• Investor Center Ostbrandenburg GmbH- partner wiodący
• Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSSE)
• Miasto Frankfurt nad odrą
• Miasto Eisenhüttenstadt
• Polska Izba Cła i Logistyki
• Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad odrą
• Wyższa Szkoła Techniczna Wildau
• Port Eisenhüttenstadt

REDAKCJA
Wydawca: 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury; 
e-mail: gazeta@slubice.pl 
ISSN: 1426-5699
Redaktor naczelna: Beata Bielecka
Projekt grafi czny: Tomasz Stefański
Skład: Piotr Korski
Druk: Polskapresse

Dzieci ozdobiły 
przedszkole 
barwami jesieni

Grupa Dzwoneczków i  Rumianków 
z  Przedszkola Samorządowego nr 2 
Pinokio w  Słubicach gościła w  po-
łowie września artystów z Pracowni 
Rzeźby w  Drewnie Lemar. Lech 
Bemben i  Anna Mazurek przygoto-
wali dla maluchów drewniane liście 
dębu, które dzieci malowały w  bar-
wach jesieni. 

Robiły to pod czujnym okiem wy-
chowawczyń: Doroty Kotuły i  Gra-
żyny Żylińskiej – Nikołowa oraz 
Sandry Konopki i  Ilony Mizerskiej. 
Pomalowane drewniane liście stały 
się elementem jesiennej dekoracji 
przedszkola. Lech Bemben nie po 
raz pierwszy gościł  w przedszkolu. 
Jego rzeźby Pinokia, zwierząt 

i  ptaków znajdują się w  holu pla-
cówki wzbudzając zainteresowanie 
dzieci. Artystę powitał w  przed-
szkolu zastępca burmistrza Roman 
Siemiński i  nauczycielki.          (SM)
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INFORMACJA

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

użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową, stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego 

w Słubicach przy ul. Żeromskiego 2. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp. Położenie
Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
użytkowa lokalu

Cena wywoławcza Wysokość wadium

1.
Słubice, 
ul. Żeromskiego 2

Część działki 683/54 76,40 m2

20,00 zł/m2 
miesięcznie 
(+ 23% VAT)

2.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 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 poniedziałek 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

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 244/2018 Burmistrza Słubic z dnia 6.08.2018 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Położenie
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow. 
lokalu [m2]

Przeznaczenie lokalu Cena wywoławcza

1.
Słubice, 
ul. Żeromskiego 2

GW1S/00014815/2 683/54 76,40
Działalność handlowa 
lub usługowa.

20,00zł/m2 
miesięcznie 
(+ 23% VAT)

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 260/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30.08.2018 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Położenie
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow. 
użyt. [m2]

Przeznaczenie 
nieruchomości

Cena wywoławcza

1.
Słubice, 
ul. Kopernika 9 D

GW1S/00025244/8 524/38 74,10
Lokal użytkowy, 
działalność handlowa lub 
usługowa

20,00zł/m2 
miesięcznie 
(+ 23% VAT)

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 261/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30.08.2018 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykaz garażu stanowiącego własność Gminy Słubice prze-

znaczonego do oddania w najem na okres do 5 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Położenie
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow. 
użyt. [m2]

Przeznaczenie 
nieruchomości

Cena wywoławcza

1.
Słubice, 
ul. Żeromskiego 27

GW1S/00005161/6 619/49 19,18 Garaż
3,00zł/m2 
miesięcznie 
(+ 23% VAT)

 INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Słubic z dnia 06.08.2018 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego oraz pomieszczenia gospodar-

czego stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

Lp. Położenie
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow. 
lokalu [m2]

Przeznaczenie lokalu
Wysokość czynszu 
w skali miesiąca 

1.
Słubice, SCOP, 
lokal nr 3 
ul. Piłsudskiego 4

GW1S/00026906/4 1275 33,18 Lokal użytkowy - biuro
3,50 zł/m2 
(+ 23% VAT)

2.
Słubice
Plac Bohaterów 13

GW1S/00026906/4 1276 29,33
Pomieszczenie 
gospodarcze

2,50 zł/m2

(+ 23% VAT)

1 koncert klasyki wiedeńskiej
Niedziela, 07 października 2018, 11:00
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha” - Frankfurt nad Odrą
Ludwig van Beethoven: Muzyka do baletu na koniu
Ludwig van Beethoven: Koncert fortepianowy Es-dur op. 73 / Symfonia Nr. 
1 C-Dur op. 21
Nowy sezon klasyki wiedeńskiej 
2018/2019 we frankfurckiej Filhar-
monii rozpoczną utwory skompo-
nowane przez młodego, bo zaledwie 
nastoletniego wówczas Beethovena. 
Na fortepianie usłyszymy Natalię 
Lentas – wielokrotnie nagradzaną 
oraz wyróżnianą polską pianistkę, 
laureatkę m.in. I  Nagrody Między-
narodowego Konkursu Braci Graun 
(2016), I  Nagrody Międzynarodo-
wego Konkursu Fortepianowego 
Geelvinck w  Amsterdamie (2015) 
oraz III Nagrody II Konkursu cho-
pinowskiego im. Miłosza Magina 
w Łodzi (2007). 
Natalia Lentas, fortepian | Jörg-Peter Weigle, dyrygent
Brandenburska Orkiestra Państwowa Frankfurt (Oder)
Bilety (do nabycia w SMOK): 20 zł

2 koncert fi lharmoniczny
Piątek, 12 października, 19:30
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha”  - Frankfurt nad Odrą
John Alden Carpenter: balet „Skycrapers” (1924)
George Gershwin: Błękitna rapsodia (w wersji orkiestrowej Ferda Grofé)
Charles Ives: »Central Park in the Dark”
Leonard Bernstein: Tańce symfoniczne z musicalu „West Side Story”
Dzień dobry Ameryko! Październi-
kowy koncert fi lharmoniczny wy-
brzmi dźwiękami amerykańskich 
ojców klasyki - Johna Aldena Car-
pentera, George’a Gershwina, Char-
lesa Ivesa oraz Leonarda Bernsteina. 
Twórczośc tych kompozytorów łączy 
muzyczny modernizm z różnymi nur-
tami muzyki popularnej pierwszej 
połowy XX wieku – jazzem, bluesem, 
ragtime oraz elementami tradycyj-
nego folku. Elektryzujący publiczność 
na całym świecie niemiecki pianista 
Andreas Boyde, zwany również „Monsieur 100 000 Volt” wraz z  Branden-
burską Orkiestrą Państwową tanecznym krokiem wprowadzą słuchaczy w mu-
zyczny początek jesieni.
Andreas Boyde, fortepian | Jonathan Stockhammer, dyrygent
Brandenburska Orkiestra Państwowa Frankfurt (Oder)
Bilety (do nabycia w SMOK): 20 zł

Reklama
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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  
U L .  D A S Z Y Ń S K I E G O  1  

6 9 - 1 0 0  S Ł U B I C E  
( I I  P I Ę T R O  G A L E R I I  P R I M A )  

+ 4 8  9 5  7 5 8  2 6  4 9  
+ 4 9  1 7 6  2 2  0 2  4 2  4 6  
W W W . B R A N D M E D . E U

 
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

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 255/2018 Burmistrza Słubic z dnia 27.08.2018 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykaz pomieszczenia gospodarczego stanowiącego wła-

sność Gminy Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 5 lat w formie przetargu ustnego ograniczonego do 

najemców i właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Słubicach przy Placu Bohaterów 12, 12 A, 12 B ,13.

Lp. Położenie
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow. 
użyt. [m2]

Przeznaczenie 
nieruchomości

Cena wywoławcza

1.
Słubice, 
Plac Bohaterów 13

GW1S/00026906/4 1276 29,33
Pomieszczenie 
gospodarcze

3,00zł/m2 
miesięcznie 
(+ 23% VAT)

Polsko-niemiecki projekt 
teatralny SWAWOLA: Übermut
Wtorek, 30 października 2018, 19:30
Sobota, 3 listopada 2018, 19:30
Modernes Theater Oderland, Ziegelstraße 28a, Frankfurt nad Odrą

W styczniu 2018 r. powstał młodzieżowy projekt „SWAWOLA“ z uczniami 
z  obu stron Odry. Modernes Theater Oderland, w  ramach tego projektu 
stworzył razem z młodymi uczestnikami sztukę teatralną, która opowiada 
o  wyzwaniach dorastania. Powstała inscenizacja która pozwoliła młodym 
artystom rozwijać własną kreatywność i  zajmować się także tematami 
“tabu“. W inscenizacji to właśnie oni dochodzą do głosu.
 
Wstęp wolny!

Reklama
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Ale to były dożynki!
Konkurs rzeźby w drewnie, występ chóru z zaprzyjaźnionego Boos-
sen, degustacja drzecińskiego chleba, warsztaty rękodzieła i wiele 
innych atrakcji stało się udziałem uczestników polsko-niemieckich 
dożynek zorganizowanych 8 września Drzecinie, w ramach projektu 
„Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frank-
furt nad Odrą & Słubice”. 

Biesiadę poprzedziła msza święta 
w  miejscowym kościele, w  czasie 
której dziękowano za tegoroczne 
plony. Po niej barwny korowód 
z  dożynkowym wieńcem przeszedł 
do wiejskiej świetlicy, w  otoczeniu 
której świętowano ukończenie żniw. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w  Słubicach Mariusz Olejniczak 
i  zastępca nadburmistrza Frank-
furtu Milena Manns, którzy zgodnie 
z  polską tradycją częstowali gości 
chlebem. Przywitali ich, a  także 
mieszkańców Drzecina i  Boossen, 
sołtysowie obu wsi: Ryszard Świ-

derski i Eberhard Vetter.
Wieś wielu talentów 
Pięknie prezentowało się otoczenie 
świetlicy, o które zadbała m.in. Na-
talia Nowak, jak i jej wnętrze, gdzie 
stanął dożynkowy wieniec i klima-
tyczny stary kredens pełen zapraw, 
pomysł Katarzyny Pilarskiej. Wielu 
mieszkańców Drzecina zaanga-
żowało się w  organizację dożynek 
dlatego atrakcji było mnóstwo. 
Oblegane było stoisko Ryszarda 
Kapicy, gdzie można było spró-
bować pszenno-żytniego chleba na 
zakwasie, wypiekanego w  starym 
przedwojennym piecu opalanym 
drewnem. – To nasza rodzinna tra-
dycja przekazywana z  pokolenia 
na pokolenie – mówił mieszkaniec 
Drzecina. Chleb według starej re-
ceptury piekła najpierw babcia 
pana Ryszarda, a  potem mama, 
która przekazała przepis synowi. 
– Za ten chleb, a  także chleb wy-
piekany ze zboża ekologicznego, 
dostałem w  2013 roku, a  potem 
w 2016, najwyższe nagrody w ogól-
nopolskim konkursie „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Re-
gionów” – opowiadał pan Ryszard. 

Obok stoiska R. Kapicy, swój kram 
rozłożyła Natalia Nowak, która 
uczyła wyplatać wianki dożynkowe, 
robić koszyczki z  prosa i  przyozda-
biać kłosami zbóż doniczki. – Każdy 
może tu podejść i nauczyć się robić 
takie rzeczy. To nie jest trudne, 
a  efekt proszę popatrzyć – mówiła 
prezentując efektowny koszyk na 
warzywa. Pomysłowością wykazała 
się też Kazimiera Staniak, która 
z  pomocą męża Leszka zrobiła gał-
gankową lalkę, którą nazwała Matką 
Ziemią. – Doceniajmy wszystko, co 
daje nam ziemia i wspólnie się tym 

cieszmy – mówiła podkreślając, że 
tego typu uroczystości sprawiają, że 
ludzie, na co dzień zabiegani, spę-
dzają czas razem. – To jest piękne – 
podkreślała.

Obok Matki Ziemi stały niesamo-
wite modele statków z zapałek, które 
tworzy młody mieszkaniec Drzecina 
Grzegorz Trzmielewski. Zbudował 
już m.in. pływający model pancer-
nika Bismarcka, makietą swojej 
szkoły (gorzowskiego Zespołu Szkół 
Budowlanych i  Samochodowych), 
jest twórcą modelu Daru Młodzieży, 
który powstał z  80 tys. zapałek! 
Swoje talenty zaprezentowali też 
goście zza Odry. Podczas dożynek 
krótki koncert dał chór z  Boossen, 
w którym śpiewa m.in. sołtys Eber-
hard Vetter.

Zwycięski woj z drewna 
Podczas dożynek rozstrzygnięto 
konkurs na rzeźbę w  drewnie. Za 
piły chwyciło w  tym roku czterech 
mężczyzn. Wygrał Michał Świ-
derski, który stworzył pięknego 
woja słowiańskiego. – Rzeźbiłem 
piłą po raz pierwszy w  życiu, ale 
kiedyś lubiłem rysować i coś z tych 
zdolności plastycznych chyba zo-
stało – mówił. Drugie miejsce zajął 
Marek Siedlecki, który wyrzeźbił 
woja z  czasów Inków, trzecie Paweł 
Kaczmarczyk (zrobił krasnala), 
a  czwarte Patryk Szołtun. - Rzeźby 
te, po konserwacji, będą rozstawione 
przy świetlicy, tak jak te, z poprzed-
niej edycji konkursu– zapowiedział 
R. Świderski. 

Nie ukrywał, że jest wdzięczny 
mieszkańcom za zaangażowanie 
w  przygotowanie dożynek. – Gdy 
myślę o  tych, którzy szczególnie 
się napracowali, muszę wymienić 
jeszcze dwie osoby: Marcina Tyrań-
skiego i  Janusza Nowaka, którzy 
przygotowali namioty i  ławy, a  po 
imprezie pięknie posprzątali – 
mówił sołtys. Cieszył się też, że pol-
skie tradycje związane z dożynkami 
mieszkańcy Drzecina mogli pokazać 
sąsiadom z Boossen.

Poznać kulturę sąsiada 
- Współpraca z  Boossen ma dla 
naszej wioski znaczenie z  wielu 
względów. Nasi mieszkańcy biorąc 
udział w różnych spotkaniach mają 
okazję poznać kulturę sąsiadów, 
nawiązać kontakty. Ta nasza współ-

praca ciągle się rozwija, bo szu-
kamy nowych propozycji spędzania 
wspólnie czasu – zaznaczył sołtys 
i dodał, że w tym roku w planach jest 
jeszcze wspólne grzybobranie u nas, 
adwentowe ubieranie choinki za 
Odrą, a w grudniu piąta już wspólna 
Wigila w Drzecinie. 

Mieszkańców i gości przywitał sołtys Drzecina Ryszard Świderski. Zastępca nadburmistrza Frankfurtu Milena Manns częstowała gości z obu stron Odry pol-

skim chlebem. 

Ryszard Kapica nie krył dumy, że jego chlebem zajadali się wcześniej m.in. europarla-

mentarzyści gdy był w Brukseli na promocji województwa lubuskiego.

Zorganizowany po raz drugi w Drzecinie 

konkurs rzeźby w drewnie  tym razem 

wygrał Michał Świderski.

Panie z Kunic odwiedziły zaprzyjaźnioną wieś i przygotowały wiele kulinarnych smako-

łyków. 

Chór z Boossen, w którym śpiewa m.in. Eberhard Vetter, urozmaicił program dożynek, 


