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Zmarł prof. Stanisław Lorenc

19 stycznia 2020 roku odszedł 
po ciężkiej chorobie w wieku 76 
lat ś.  p. Prof. dr hab. Stanisław 
Lorenc, rektor Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
w latach 2002-2008. Wybitny 
polski geolog, profesor nauk 
o Ziemi, badacz dna oceanicz-
nego i inicjator polskich badań 
nad zjawiskiem tsunami. Był 
Honorowym Obywatelem Słubic. 
Został wyróżniony tym tytułem 
w 2005 r. za zasługi na rzecz 
powstania Collegium Polonicum.

W Kunowicach radość. Będzie nowa szkoła! Nowocze-
sny budynek, w którym oprócz ośmioklasowej szkoły 
będzie też punkt przedszkolny  pomieści 250 dzieci. 
Gdyby w przyszłości okazał się za mały będzie go można 
rozbudować. – Mamy już koncepcję, w przyszłym roku 
ruszamy z budową – zapowiada burmistrz Mariusz 
Olejniczak.    str. 3

Gmina zagospodaruje 2,5-hektarowy teren  
przy alei Niepodległości

Park zmieni się 
nie do poznania!

Polany z placami zabaw dla dzieci w różnym wieku, także dla ma-
luchów niepełnosprawnych, boisko do koszykówki, tory dla rolkarzy 
i rowerzystów, street workout – to tylko niektóre elementy gotowej 
już koncepcji zagospodarowania terenu przy alei Niepodległości.  

Ponad 184 tys. zł 
od słubiczan 
na WOŚP!

To zasługa ogromnej ilości osób, które zaan-
gażowały się w zbiórkę. Nie sposób wszyst-
kich wymienić. Ale wszystkim ogromnie 
dziękujemy! Więcej zebrano jedynie w Zie-
lonej Górze i Gorzowie Wlkp. Wśród pozosta-
łych miast i gmin jesteśmy niekwestiono-
wanym liderem.

184 tys. zł to rekordowa kwota w hi-
storii słubickiej zbiórki na Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.   12 
stycznia, podczas fi nału WOŚP, 
w Słubickim Miejskim Ośrodku Kul-
tury, padł też rekord podczas licy-
tacji. Za trening, który poprowadzi 

- Inwestycję tę będziemy realizować 
etapami, bo według wstępnych 
szacunków potrzebujemy na nią 
ok. 6 mln zł – mówi burmistrz Ma-
riusz Olejniczak, który na początku 
stycznia przedstawił radnym kon-
cepcję zagospodarowania parku. 
Plan jest taki, że fi rma, która wygrała 
przetarg na opracowanie koncepcji 
oraz dokumentacji budowlanej 
wraz z  uzyskaniem pozwolenia na 
budowę, wywiąże się z tego zadania 
w  tym roku,  tak by w  przyszłym, 
można było wbić pierwszą łopatę 
i rozpocząć inwestycję. 

Pierwsze takie miejsce 
w Słubicach

- Na powierzchni ponad 25 tys. mkw 
planujemy stworzyć miejsce wypo-
czynku i  rekreacji dla dzieci i  mło-
dzieży, a  także dla rodzin – mówi 
burmistrz. Na wizualizacji przygo-
towanej przez wykonawcę koncepcji 
widać, że cały teren parku przy al. 
Niepodległości zostanie zagospo-

darowany, ale co ważne 70 proc. 
powierzchni pozostanie zielona. Za-
chowany zostanie naturalny kształt 
parku. Między rosnącymi tam 
drzewami, które niemal wszystkie 
będą zachowane, powstaną różne 
strefy aktywności. Dla dzieci zbu-
dowanych zostanie kilka placów 
zabaw z  urządzeniami dostosowa-
nymi do ich wieku, z  bezpieczną 
nawierzchnią, jak ta na placu Boha-
terów w miejscu do zabaw. Z myślą 
o  młodzieży powstaną strefy, gdzie 
będzie można aktywnie spędzać czas 
grając na przykład w  koszykówkę, 
ćwicząc na siłowni pod chmurką czy 
jeżdżąc po pumptracku, specjalnym 
torze  pełnym zakrętów i muld, który 
pozwala łączyć jazdę na rowerze 
z  wszechstronnym treningiem. 
W  parku powstanie też miejsce dla 
amatorów street workoutu. Street 
workout to sport opierający się 
o  ćwiczenia siłowe, wykorzystujące 
jedynie ciężar własnego ciała, który 
cieszy się dużą popularnością wśród 
młodych ludzi.  

Poczuć świat 
wszystkimi zmysłami 

– Nie zapominamy też o dzieciach 
z  różnymi rodzajami niepełno-
sprawności, nie tylko ruchowej, 
dla których stworzymy bezpieczną 
strefę do zabawy – podkreśla bur-
mistrz.  Znajdą się tam m.in. urzą-
dzenia, które pomagają poznawać 
świat i pobudzać zmysły dzieci ma-
jących zaburzenia integracji senso-
rycznej. 

Na terenie parku stanie duża al-
tana, samoczyszcząca się toaleta, 
przystosowana także dla osób poru-
szających się na wózkach inwalidz-
kich, przy drodze w kierunku SECu 
wybudowany zostanie parking na 
24 samochody, z  czterema miej-
scami dla osób niepełnosprawnych. 
W parku powstaną alejki spacerowe, 
przybędzie zieleni, będzie tu można 
odpocząć w  cieniu starych drzew. 
Park zostanie oświetlony, gmina pla-
nuje tam też zamontowanie monito-
ringu. (beb)

Łukasz Fabiański, Fundacja Grupy 
Pomagamy wspólnie z  trenerem 
Mariuszem Zborowskim, zapła-
cili…20 tys. zł!

Więcej informacji o  słubickim fi -
nale WOŚP i fotogaleria na str. 8-9

(beb)

Gmina Słubice już dziś zapra-
sza małżonków, którzy przeży-
li ze sobą 50 lat, na uroczystość 
Złotych Godów. Odbędzie się 
14 lutego o 12.00 w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury. 
W tym roku świętować będzie 
ponad 30 par. 

Gmina ma nowy budynek z 19 
lokalami socjalnymi. W każ-
dym jest kuchnia i łazienka 
– Cieszę się, chyba na równi 
z osobami, które tu zamiesz-
kają, że udało się nam zakoń-
czyć tę inwestycję  – mówił 
w końcówce grudnia burmistrz 
Mariusz Olejniczak podczas 
uroczystego oddania do użyt-
ku mieszkań, które znajdują 
się przy ul. Krótkiej 12. 
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Jak mówi burmistrz kolejny rok 
z  rzędu, w  budżecie zapisano spore 
kwoty na inwestycje oświatowe. – 
3,5 mln zł wydamy na dokończenie 
budowy hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2, a  1,2 mln zł na 
termomodernizację budynku tej 
szkoły. Pół miliona złotych przezna-
czymy też na pierwszy etap budowy 
sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 3, w  przyszłym roku 
będzie wykonany projekt budow-
lany szkoły w  Kunowicach i  mam 
ogromną nadzieję, że uda się rozpo-
cząć prace – dodaje burmistrz.

Drogi do remontu

Burmistrz zwraca też uwagę, że 
ważną pozycją w  budżecie na 2020 
rok, są inwestycje drogowe, na które 
gmina przeznaczy ponad 5,3 mln 
zł. Wśród tych najważniejszych 
wymienia: modernizację skrzyżo-
wania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły 
i  Mieszka I  wraz z  przebudową ul. 
Mieszka I oraz budową odwodnienia 
na tej ulicy. W planach jest też m.in. 
modernizacja ul. Sportowej i  prze-
budowa drogi przy ul. Kopernika. 
Gmina zamierza również zlecić przy-
gotowanie koncepcji budowy ścieżki 
rowerowej od ul. Sportowej do Drze-
cina. – Nie zamierzamy poprzestać 
na wybudowaniu 7 km ścieżki od 
Nowego Lubusza do granicy z gminą 
Górzyca. Będziemy przygotowywać 
koncepcje budowy kolejnych ścieżek, 
a  pierwsza lokalizacja dotyczy wła-
śnie drogi przez las do Drzecina – 
mówi burmistrz. Pół miliona złotych 
zarezerwowano w  budżecie na dofi -
nansowanie dokumentacji budow-
lanej obwodnicy Słubic.

Miasto nabierze kolorów

- Kolejnym priorytetem jest dla mnie 
poprawa estetyki naszego miasta – 
podkreśla burmistrz. – Chciałbym, 
żeby Słubice nabrały kolorów i  za-
zieleniły się dlatego planujemy 
nowe nasadzenia drzew i  kwiatów 
– zapowiada M. Olejniczak. – Ważne 
jest też dla mnie stworzenie nowych 
terenów rekreacyjnych dla rodzin. 
Przygotowujemy już koncepcję zago-
spodarowania parku przy al. Niepod-
ległości – mówi burmistrz i  dodaje, 
że chodzi o cały 2,5 hektarowy teren, 
wraz z obecnym placem zabaw.

Co jest jeszcze priorytetem?
– Na pewno współpraca z  organi-
zacjami pozarządowymi dlatego 
znacznie zwiększyliśmy środki 
w  budżecie na realizację działań 
publicznych przez te organizacje. 
W przyszłym roku będzie to 700 tys. 
zł, w  kolejnych trzech latach takie 
same kwoty. Wynika to z  przyjęcia 
niedawno przez radę miejską Pro-
gramu Współpracy Gminy Słubice 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
lata 2020-2023. W ciągu czterech lat 
organizacje pozarządowe dostaną od 
gminy w sumie 2,8 mln zł.

Sołectwa nie od macochy

– Priorytetem jest też dla mnie rozwój 
naszych sołectw – mówi burmistrz 
i dodaje, że sołectwa nadal będą dys-
ponować funduszami sołeckimi, co 
w  praktyce oznacza, że same będą 
decydować, na co wydadzą pie-
niądze pochodzące z budżetu gminy. 
– W sumie dla sołectw na 2020 rok 

przeznaczono w  budżecie na 2020 
rok blisko ćwierć miliona złotych – 
podkreśla burmistrz i dodaje, że ko-
lejne pół miliona złotych samorząd 
przeznaczy na poprawę infrastruk-
tury drogowej na wsiach.

Radni zdecydowali też, że 100 tys. 
zł samorząd przeznaczy na dotację 
na budowę chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 137 w Kunowicach 
i  50 tys. zł na dotację na projekt 
budowy skrzyżowania os. Widok 
i  os. Zielone Wzgórza z  drogą 137.
700 tys. zł zapisano na moderni-
zację gminnych dróg, 150 tys. zł na 
budowę i  rozbudowę parkingów 
w  mieście, 600 tys. zł na elewację 
budynku przy ul. Piłsudskiego, 

w  którym działają organizacje po-
zarządowe, 120 tys. zł na projekt 
budowlany przedszkola przy ul. 
Klonowej w  Słubicach. Ponad 420 
tys. zł pójdzie na prace moderniza-
cyjne i budowlane w przedszkolach. 
Gmina wesprze słubicki szpital, 
dotacją w  wysokości 100 tys. zł na 
budowę drogi do lądowiska dla 
śmigłowców Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego (połowa potrzebnej 
kwoty), przekaże też 20 tys. zł na 
zakup sprzętu do fi zjoterapii.

Pozbyć się „kopciuchów” 

115 tys. zł zarezerwowano w  bu-
dżecie na budowę oświetlenia: drogi 

w  Nowym Lubuszu, ul. Północnej 
w  Słubicach i  modernizację oświe-
tlenia ulicznego w innych miejscach.
Ponad 1,3 mln zł zapisano na wy-
mianę tzw. kopciuchów, czyli nie-
ekologicznych pieców. Gmina 
przystąpiła w tym roku do konkursu 
ogłoszonego przez Urząd Mar-
szałkowski. Decyzji o  otrzymaniu 
dofi nansowania jeszcze nie ma, 
ale jeśli będzie pozytywna, łączna 
kwota dofi nansowania i  wkład 
własny gminy wyniesie ponad 1,3 
mln zł. Na liście przyszłorocznych 
inwestycji jest też budowa Wieży 
Kleista, na którą zarezerwowano 4,8 
mln zł. 

 (beb)

22 mln zł na inwestycje!
Radni uchwalili 19 grudnia budżet gminy Słubice na 2020 rok. Spodziewane dochody mają wynieść ponad 111,6 mln zł, 
wydatki – 122,4 mln zł. – Budżet jest realny i uszyty na miarę naszych potrzeb i możliwości – ocenia burmistrz Mariusz 
Olejniczak. – Staraliśmy się w nim zawrzeć najważniejsze potrzeby naszego miasta i mieszkańców gminy. 22 mln zł 
przeznaczymy na inwestycje – podkreśla.

Za przyjęciem budżetu na 2020 rok głosowało 12 radnych, przeciwny był radny Piotr Gołdyn, a Daniel Szurka wstrzymał się od głosu.
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 Ferie w domu? Nie będziecie się nudzić!
27 stycznia uczniowie rozpoczynają ferie zimowe. Gmina zadbała o to, żeby ci, którzy nigdzie nie wyjadą, też mieli moż-
liwość spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób. 

Jak mówi Sabina Matkowska, kie-
rowniczka Biura Spraw Społecznych 
w  słubickim urzędzie miejskim, 
w  ramach  Gminnego Programu 
Profi laktyki i  Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałaniu Narkomanii, jak co 
roku organizowana jest Akcja Zima. 

- Podczas ferii dzieciom zostanie 
bezpłatnie udostępnione lodowisko 
( tercje w  godzinach 11.00-12.30), 
w Słubickim Miejskim Ośrodku Kul-
tury będą darmowe seanse fi lmowe, 
w szkołach różnorodne zajęcia. 

W  Szkole Podstawowej nr 3, od 3 
do 7 lutego, będą ferie na sportowo, 
a w „jedynce” podobne zajęcia zapla-
nowano od 27 stycznia do 7 lutego. 

Ponadto w  „jedynce” będą roz-
maite zajęcia tematyczne promujące 
zdrowy i aktywny tryb życia. 

Szkoła Podstawowa nr 2, w  pierw-
szym tygodniu ferii, zapewni program 
obejmujący zajęcia sportowo- rekre-
acyjne na świeżym powietrzu oraz 
warsztaty fi lcowe i gry planszowe. 

W  Golicach program na ferie też 
jest bogaty. Szkoła planuje atrak-

cyjne zajęcia sportowo – rekre-
acyjne, w tym tradycyjne podchody, 
oraz wspólne ognisko połączone 
z  pieczeniem kiełbasek. Będzie też 
można wziąć udział w  zajęciach  
artystycznych z  wykorzystaniem 
metody dramy, a także  profi laktycz-
nych w  ramach programów „Cu-
kierki” i „Akademia Czystych Rąk”. 

W  Szkole Podstawowej w  Kuno-
wicach w  pierwszym tygodniu ferii 
dzieci będą mogły korzystać z zajęć 
literacko- artystycznych, sportowo- 
rekreacyjnych, będą też  przygoto-
wywać maski na bal. W planach jest 
również ognisko z pieczeniem kieł-
basek oraz zabawa karnawałowa.

Naukowy zawrót głowy 
w bibliotece

O  uczniach pomyślała też słubicka 
biblioteka, która od 27 stycznia do 6 
lutego zaprasza dzieci w wieku 7-12 
lat do Akademii Małego Naukowca.  

- Podczas zajęć eksperymental-
nych, prowadzonych przez  Natalię 
Naruszewicz, chemika z  wykształ-
cenia i zamiłowania, będziemy przy-
rządzać smocze koktajle i  mikstury 

na niepękające bańki mydlane. 
Stworzymy potwora pożerającego 
wodę oraz upragniony śnieg, nie-
stety sztuczny. Nie zabraknie rów-
nież spotkań z  książką, teatrem 
kamishibai, zajęć plastycznych, gier 
i  zabaw ruchowych – zachęcają bi-
bliotekarki.

Zajęcia odbywać się będą: 27 
stycznia (12.00 - 13.00),  29 stycznia 
(12.00 - 13.00), 31 stycznia (12.00 - 
13.00) oraz 4 lutego (11.00 - 13.00) i  6 
lutego (11.00 - 13.00). Zajęcia są bez-
płatne, ilość miejsc jest ograniczona. 
Obowiązują zapisy osobiście lub pod 
numerem telefonu 957582372.

W galerii OKNO ferie będą…
kosmiczne

Galeria OKNO działająca przy Słu-
bickim Miejskim Ośrodku Kultury 
zaprasza na kreatywne warsztaty pla-
styczne pt. „Kosmiczne ferie”. W pro-
gramie: projektowanie własnego 
pojazdu kosmicznego i  akcesoriów 
i wspólna budowa i ozdabianie dużej 
kopuły geodezyjnej.

Warsztaty poprowadzi Tomasz 
Golański, projektant wzornictwa 

przemysłowego, absolwent Uniwer-
sytetu Artystycznego w  Poznaniu, 
wielokrotnie nagradzany w konkur-
sach w zakresie designu. Zajmuje się 
wdrażaniem nowoczesnych tech-
nologii w  codzienne życie. Tworzy 
markę oferującą nietypowe, ekolo-
giczne ozdoby i opakowania.

Warsztaty odbędą się 27 stycznia 
o  12.00. Są przeznaczone dla dzieci 
w wieku 9-15 lat.

Udział jest bezpłatny, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Kontakt: Anna 
Panek-Kusz, tel. 604 588 465; email: 
anna@galeriaokno.pl.  (beb)
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Reklama

Gmina ma kolejny budynek 
z mieszkaniami socjalnymi!

– Cieszę się, chyba na równi z osobami, które tu zamieszkają, że udało się gminie zakończyć tę inwestycję  – mówił 
w końcówce grudnia burmistrz Mariusz Olejniczak podczas uroczystego oddania do użytku nowego budynku socjal-
nego przy ul. Krótkiej 12. Znajduje się tam 19 mieszkań socjalnych z kuchniami i łazienkami.

Mieszkania znajdują się na czterech 
kondygnacjach i  mają różne wiel-
kości. 4 z  nich znajdują się na par-
terze i  są to lokale jednopokojowe 
przeznaczone dla osób niepełno-
sprawnych. Z myślą o tych osobach 
zbudowano też podjazd dla wózków 
inwalidzkich. Na trzech pozosta-
łych kondygnacjach znajduje się 15 
mieszkań: 6 – dwupokojowych i 9 – 
jednopokojowych.

Każde z  mieszkań ma kuchnię 
i  łazienkę. Wyposażone zostały w   
dwufunkcyjne piece gazowe (do 
centralnego ogrzewania i  ciepłej 
wody) oraz kuchenki gazowe z elek-
trycznymi piekarnikami. W  bu-
dynku znajdują się również ogólnie 

dostępne pomieszczenia na rowery 
i wózki, a na zewnątrz wiata śmiet-
nikowa przystosowana do selek-
tywnego gromadzenia odpadów.   
Łączna powierzchnia użytkowa 
mieszkań to ponad  485 mkw.

Modernizacja budynku na miesz-
kania socjalne  kosztowała blisko 2,4 
mln zł, z czego 1 mln zł gmina pozy-
skała na ten cel z Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Dotychczas gmina Słubice miała 
54 lokale socjalne (25 z nich znajduje 
się w  budynku socjalnym przy ul. 
Jagiellończyka, pozostałe w różnych 
budynkach stanowiących własność 
gminy). Obecnie ma ich 73. 
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W Kunowicach radość. Będzie  nowa szkoła!
Nowoczesny budynek, w którym oprócz ośmioklasowej szkoły będzie też punkt przedszkolny  pomieści 250 dzieci. 
Gdyby w przyszłości okazał się za mały będzie go można rozbudować. – Mamy już koncepcję, w przyszłym roku ru-
szamy z budową – zapowiada burmistrz Mariusz Olejniczak.

W optymistycznej wersji, w nowym budynku pierwszy 

dzwonek mógłby zabrzmieć w roku szkolnym 2021/22.

O  potrzebie budowy nowej szkoły 
w  Kunowicach mówiło się od 
dawna, bo obecny budynek jest za 
mały i  nie ma możliwości jego roz-
budowy. – Budowa nowej szkoły to 
nasz priorytet   – mówi burmistrz 
i  dodaje, że inwestycja będzie reali-
zowana w  trybie „zaprojektuj i  wy-
buduj”, który umożliwi szybszą jej 
realizację. Ponadto będzie to zabu-
dowa modułowa, z  czym wiąże się 
wiele korzyści. – W  takiej techno-
logii buduje się ostatnio coraz więcej 
obiektów użyteczności publicznej 
– mówi burmistrz i opowiada, że na 
bazie modułów powstał m.in. blok 
operacyjny w  Gorzowie Wlkp. oraz 
wiele szkół i  przedszkoli w  całej 
Polsce.

Szybko i ekologicznie

Obiekty modułowe są ekologiczne, 
energooszczędne, wykonane z  wy-
sokiej jakości elementów termo-
izolacyjnych spełniają najsurowsze 
normy izolacji cieplnej. Co ważne, 
czas ich budowy jest krótszy o  po-

łowę niż w  tradycyjnej technologii. 
Ten aspekt był dla gminy niesa-
mowicie ważny, bo budowa nowej 
szkoły w Kunowicach wiąże się z ko-
niecznością wyburzenia wcześniej 
szkoły już istniejącej. – Zrobimy 
wszystko co możliwe, żeby odbyło 
się to w  sposób najmniej uciąż-
liwy dla uczniów i  rodziców, ale 
nie unikniemy tego, że przez jeden 
semestr dzieci z Kunowic będą mu-
siały  uczęszczać do placówek w Słu-
bicach – mówi burmistrz. Podkreśla 
jednak, że gmina zapewni im dojazd 
na swój kosz. – Spodziewam się, że 
spotkamy się z  oporem niektórych 
osób, ale chcąc zbudować nową 
szkołę, o którą od dawna proszą ro-
dzice z  Kunowic, musimy zmierzyć 
się z  tym tematem. Gdy rozbudo-
wywaliśmy żłobek, też trzeba było 
zamknąć na jakiś czas placówkę, co 
niektórzy krytykowali. Potem ro-
dzice się cieszyli, że ich dzieci mogą 
przebywać w komfortowych warun-
kach – wspomina burmistrz. Jest 
przekonany, że w  przypadku szkoły 
w Kunowicach będzie podobnie.

Biblioteka, jadalnia, świetlica…

Na budowę szkoły gmina potrzebuje 
ok. 10 mln zł. – Będziemy zabiegać 
o  dofi nansowanie z  różnych źródeł, 
m.in. w  Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej czy u wojewody – zapowiada 
burmistrz. – Rząd dysponuje progra-
mami, które dofi nansowują choćby 
budowę stołówek szkolnych, a  takie 
miejsce w  kunowickiej placówce 
zaplanowaliśmy – dodaje. Oprócz 
jadalni powstanie też zaplecze ku-
chenne. W budynku będzie również 
świetlica, biblioteka, szatnie. Sale lek-
cyjne zaplanowano na dwóch  kondy-
gnacjach. Parter przewidziany jest 
dla przedszkolaków, dzieci z zerówki, 
będzie tam też jedna sala lekcyjna. Na 
pierwszym piętrze sal będzie siedem.
Całkowita powierzchnia szkoły to 
blisko 1500 mkw netto. Ale co ważne, 
jeśli w przyszłości szkoła okaże się za 
mała, dzięki modułowej technologii 
będzie ją można szybko rozbudować.
Gmina dysponuje już dokumentami, 
które otwierają drogę do realizacji 
inwestycji: programem funkcjo-

nalno-użytkowym oraz projektem 
koncepcyjnym budowy szkoły. Za-
kłada on również zagospodarowanie 
terenu wokół szkoły. – Ponieważ 
część gruntów przy szkole należy do 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa wystąpiliśmy o ich przejęcie 

pod budowę boiska i  placu zabaw 
– mówi burmistrz. Pytany o to, kiedy 
szkoła może zostać zbudowana, 
odpowiada, że w  optymistycznej 
wersji, w nowym budynku pierwszy 
dzwonek mógłby zabrzmieć w roku 
szkolnym 2021/22.  (beb) 
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Konsonans jest z nami od 20 lat!
- Dziękujemy za wzruszenia i emocje, których nam dostarczacie, za kultywowanie tradycji polskich pieśni ludowych, 
za dzielenie się muzyką, która łączy i zbliża ludzi – tymi słowami burmistrz Mariusz Olejniczak dziękował zespołowi 
Konsonans za 20 lat działalności.

Konsonans od początku swojej działalności jest związany ze Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury.

- Muzyka to najlepszy język do po-
ruszenia serc. Władacie nim Pań-
stwo po mistrzowsku – podkreślił 
burmistrz podczas jubileuszu, który 
odbył się w sobotę, 18 stycznia, w Słu-
bickim Miejskim Ośrodku Kultury.

Publiczność zgromadzona na uro-
czystości mogła się o tym przekonać 
wielokrotnie słuchając jubilatów. 
Okazało się, że mocną stroną Konso-
nansu, który od 10 lat prowadzi Piotr 
Pakulski, jest nie tylko śpiew.  Nie-
spodzianką był krótki spektakl, na 
motywach dramatu Gabrieli Za-
polskiej „Moralność pani Dulskiej”. 
Jego pomysłodawcą i  reżyserem   
była prezes zespołu Kazimiera 
Chrzanowska. W  rolę   tytułowej 
Anieli Dulskiej wcieliła się Gabriela 
Konieczny, Felicjana Dulskiego za-
grał Michał Dańkowski, ich syna 
Zbyszko - Mieczysław Antonowicz, 
córki:   Barbara Rutkowska i  Zofi a 
Witkowska, służącą była Halina Ły-
siak, a kuzynką  Zuzanna Komejsza. 

Niezapomniane biesiady

Aktorskie talenty członków zespołu 
są też widoczne podczas biesiad, 
których pomysłodawcą jest Piotr  Pa-
kulski. Organizowane od kilku lat, 
co roku mają inny charakter. - Mie-
liśmy biesiadę m. in. na żołnierską 
nutę, na góralską nutę, cygańską  czy 
żeglarską – wyliczała prowadzącą 
sobotnią galę Agnieszka Pakulska.  
- W tym roku czeka  nas biesiada na 
kowbojską nutę. Taka różnorodność 
motywów przewodnich   powoduję, 
że występujące zespoły są zobo-

wiązane   do przygotowania odpo-
wiednich strojów i  tematycznego 
repertuaru, a  to z  kolei sprawia, że 
każda biesiada jest wyjątkowa i nie-
zapomniana – podkreśliła.

To oni piszą muzyczną historię

A.Pakulska przypomniała, że ini-
cjatywa powstania Konsonansu, 
zrodziła się w listopadzie 1999 roku, 
a  pierwszą dyrygentką była   Swie-
tłana Doniec-Łysenko, która kiero-
wała zespołem przez 10 lat.  To ona, 
wspólnie z  ówczesną dyrektorką 
SMOKa Anną Ginter namówiła 
grupę dorosłych słubiczan do wspól-
nego muzykowania. 

Ostatnie 10 lat zespołu to mu-
zyczna historia pisana przez P. Pa-
kulskiego. Od tego czasu zespół 
wykonuje utwory z  akompania-
mentem akordeonu i  innych in-

strumentów. Towarzyszy mu Kapela 
Krzywo, która tworzą: Tomasz Ma-
kuchowski (gitara basowa), Andrzej 
Zełdok (perkusja), Roman Boryczka 
(gitara akustyczna), Jacek Faudyna 
(klarnet i saksofon) i Piotr Pakulski 
(akorden).  

Nie boją się wyzwań 

Konsonans uważany jest za jeden 
ze skarbów Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury.   – Bez wątpienia 
nim jest – potwierdza pełniący obo-
wiązki dyrektora SMOKa Piotr Tam-
borski. – Na przestrzeni ostatnich 10 
lat angażował się w wiele odważnych 
i  ciekawych projektów, odchodząc 
od muzyki ludowej, która dominuje 
w  jego repertuarze. Wziął udział 
choćby w  nagranie hip-hopowej 
płyty Abla, czy ostatnio podczas 
Preludium Bożonarodzeniowego 

wystąpił razem z grupą break-dance 
– podkreślał P. Tamborski.

W  jubileuszu Konsonansu wzięli 
udział bliscy i  przyjaciele zespołu 
oraz przedstawiciele gminy: bur-
mistrz Mariusz Olejniczak , jego 
zastępczyni Adriana Dydyna-Ma-
rycka, sekretarz Katarzyna Mintus-

-Trojan i  przewodniczący Rady 
Miejskiej w  Słubicach Grzegorz 
Cholewczyński. Obecna była też ko-
strzyńska Kapela Tadka oraz zespół 
Lebensfreude z Frankfurtu nad Odrą 
i  oczywiście pierwsza dyrygentka 
Konsonansu S. Doniec-Łysenko. 

(beb)
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Gmina ma 
nową stronę 
internetową

Im się po PROstu chce pomagać!
Stowarzyszeniu po PROstu otrzymało od gminy część poddasza w budynku komunalnym przy ul. Szamarzewskiego 6, 
gdzie planuje urządzić mieszkania treningowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

Przy szkole w Kunowicach 
będzie bezpieczniej!

Zarząd Dróg Wojewódzkich przy wsparciu fi nansowym gminy, wybuduje chodnik przy ul. Słubickiej w Kunowicach. – 
Cieszę się też, że ZDW pozytywnie zareagowało na naszą prośbę o sygnalizację świetlną przy szkole  – mówi burmistrz 
Mariusz Olejniczak.

Radni i burmistrz pogratulowali 
sukcesu słubickim bibliotekarkom 

Stowarzyszenie prowadzi już m.in. 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Teraz chce zrobić kolejny krok, żeby 
zapewnić swoim podopiecznym 

szansę na usamodzielnienie się. 
Podopieczni stowarzyszenia  otrzy-
mają nie tylko dach nad głową, ale 
także opiekę specjalistów: psycho-

logów, pedagogów i  terapeutów. 
Z ich pomocą będą się uczyć samo-
dzielnie żyć. 

Gmina udostępniła stowarzy-
szeniu 400 metrów kwadratowych 
powierzchni do zagospodarowania. 
Część już została wykorzystana na 
stworzenie sal do różnego rodzaju 
terapii. 

- To jest kolejne miejsce gdzie sto-
warzyszenie po PROstu może pro-
wadzić swoją działalność i  bardzo 
się cieszymy, że gmina mogła w tym 
pomóc – podkreślał burmistrz Ma-
riusz Olejniczak, który 14 stycznia 
wziął  udział w  otwarciu tego no-
wego miejsca. 

Stowarzyszenie po PROstu Pra-
cownia Rozwoju Osobistego to 
jedno z  najbardziej aktywnych 
i  dynamicznie się rozwijających 
stowarzyszeń w gminie Słubice.  Sto-
warzyszenie organizuje różnego ro-
dzaju warsztaty, kursy, projekty, a co 
najważniejsze prowadzi konsultacje 
i różnego rodzaju specjalistyczne te-
rapie, m.in. psychologiczne, logope-
dyczne, manualne. 

- Tak działające stowarzyszenie to 
przykład dla innych powiatów i mo-

żecie być z  niego naprawdę dumni 
– podkreślił obecny na spotkaniu 
stowarzyszenia dyrektor lubuskiego 

oddziału Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych Andrzej Gonia.  (beb)

Stowarzyszenie już urządziło kilka sal do terapii, która jest skuteczną metodą wsparcia 

osób niepełnosprawnych. 

Burmistrz Mariusz Olejniczak pogratulował Joannie Sierżant-Rekret, prezes stowarzy-

szenia po PROstu, m.in. pomysłu urządzenia mieszkań treningowych, w których osoby 

niepełnosprawne będą się uczyć samodzielnie żyć.  
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Podczas grudniowej 
sesji rady miejskiej 
burmistrz Mariusz 
Olejniczak i  przewod-
niczący rady Grze-
gorz Cholewczyński 
przekazali dyrektorce 
biblioteki miejskiej 
Agnieszce Mińskiej 
gratulacje dla całego 
zespołu z powodu suk-
cesu, jaki niedawno 
odniosła gminna pla-
cówka. Przypomnijmy. 
Słubicka biblioteka 
znalazła się na pierw-
szym miejscu w  wo-
jewództwie lubuskim 
i  12. miejscu w  kraju, 
w  rankingu Instytutu 
Książki i  dziennika 
Rzeczpospolita. 

(beb)
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W  sierpniu ub. roku informowa-
liśmy mieszkańców o  spotkaniu, 
w  słubickim magistracie, burmi-
strza M. Olejniczaka z  dyrektorem 
ZDW Pawłem Tonderem. Wówczas 
pojawił się m.in. temat chodnika 
przy ul. Słubickiej, w sąsiedztwie ul. 

Jeziornej,   oraz bezpiecznego przej-
ścia dla pieszych przy szkole w  Ku-
nowicach. Burmistrz zadeklarował 
wówczas, że gmina zabezpieczy 
w  swoim budżecie 100 tys. zł, jako 
wkład w  inwestycję przy ul. Słu-
bickiej. Tak też się stało gdy w koń-

cówce roku radni uchwalali budżet 
na 2020 rok.

3 stycznia, przedstawiciele ZDW, 
kolejny raz przyjechali do Słubic. 
Podczas spotkania burmistrza z  dro-
gowcami i  policją rozmawiano już 
o  konkretach. – A  one są takie, że 

ZDW w  tym roku zamierza zlecić 
opracowanie dokumentacji i  zreali-
zowanie obu inwestycji – mówi z ra-
dością burmistrz i dodaje, że podczas 
spotkania rozmawiano także o  moż-
liwości budowy wysepki na drodze, 
przy wjeździe do Kunowic od strony 

Nowych Biskupic. – Taka wysepka 
spowodowałaby konieczność zmniej-
szenia prędkości jazdy, a  więc wpły-
nęłaby na bezpieczeństwo na drodze 
– mówi burmistrz. Dlatego gmina 
zabiega także o tę inwestycję. Na razie 
temat jest analizowany.  (beb) 

Z  końcem ub. roku powitaliśmy 
mieszkańców i  naszych gości na 
nowej stronie internetowej Gminy 
Słubice. Oprócz informacji o  tym, 
co się dzieje w  gminie, na nowej 
stronie, w  zakładce  Kontakt umie-
ściliśmy moduł E- interwencje, co 
stwarza możliwość wysłania infor-
macji o  nagłych zdarzeniach, po-
wstałych usterkach, uszkodzonych 
drogach itp.  

Podobną możliwość posiada rów-
nież nasza aplikacja na telefon lub 
tablet, którą można pobrać ze strony 
poprzez Google Play. 

Posiadając tę aplikację będziecie 
mieć Państwo nie tylko dostęp do 

najważniejszych informacji z gminy, 
ale też Elektronicznego Biura Ob-
sługi Interesanta (EBOI).   

Zachęcamy też do zapisywania się 
do naszego Newslettera z  najśwież-
szymi wiadomościami.

Nowa strona internetowa Gminy 
Słubice powstała w  ramach unij-
nego projektu „Rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego na terenie 
partnerstwa: Gminy Słubice, 
Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, 
Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy 
Górzyca”. 

(red) 
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Z  zaproszenia skorzystali nie tylko dziad-
kowie i  babcie uczniów, ale też rodzice, 
którzy  chcieli pooglądać pokazy w  wyko-
naniu swoich pociech. Piękną niespodziankę 
przygotowano dla burmistrza Mariusza 
Olejniczaka. Dostał on od dzieci fotografi ę, 
z ubiegłorocznego festynu rodzinnego, opra-
wioną w kwiecistą ramę. Więcej zdjęć z tego 
festynu  goście mogli obejrzeć na szkolnym 
korytarzu. 

Występy jak zwykle rozpoczęły przed-
szkolaki, które w sile dwóch grup rozruszały 
widownię pokazem wokalno-tanecznym. 
Uczniowie wszystkich klas stanęli na wy-
sokości zadania i  każdy występ, od naj-
młodszych do najstarszych, nagradzany był 
gromkimi brawami. Były popisy wokalne, 
taneczne, ale jednak najwięcej uśmiechu na 
twarzach publiczności wzbudziły pokazy ka-
baretowe, a już gra aktorska Fabiana z klasy 
trzeciej, Karola i Mai z klasy piątej oraz Marii 
i Oktawii z klasy siódmej doprowadziły oglą-
dających do łez. Ciekawostką był w tym roku 
fi nałowy taniec dziewcząt z  klasy ósmej, 
które przygotowały czarno-biały układ po-
wodujący iluzję wzrokową. Widownia także 
została rozruszana, gdyż chętni dziadkowie 
i babcie mogli wziąć udział razem ze swymi 
wnukami w  przygotowanych konkursach: 
przyrodniczym, muzycznym i  tanecznym. 
Oczywiście wszyscy byli zwycięzcami. Fu-
rorę zrobiła Pani Halina, która jako prowa-
dząca konkurs taneczny zebrała ogromne 
owacje. Było też losowanie nagród, z których 
główną wygrała Babcia Marcela z  pierwszej 
klasy. Gratulujemy! 

(EW)

W Golicach nie zapominają o seniorach
- Mówię wam, mówię wam, fajnych dziadków mam - ten fragment jednej z piosenek był mottem tegorocznego Dnia 
Seniora, który 17 stycznia zgromadził w sali gimnastycznej golickiej szkoły wielu mieszkańców. 
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W nowy rok weszliśmy 
w latynowskim stylu 

W piękną muzyczną podróż po świecie dźwięków Ameryki Południo-
wej zabrali 4 stycznia publiczność muzycy z zespołu Coco Nelegatti 
Ensamble, chór Adoramus i soliści: Bartosz Borula, Wojciech Kuczyń-
ski oraz Janusz Kauczyński.
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21. już koncert noworoczny, zorgani-
zowany przez Adoramus i  Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury oraz grupę 
Bohema, zgromadził  w kościele pw. 
NMP Królowej Polski liczną publicz-
ność z obu stron Odry. 

Mieszkańcy dwumiasta mieli 
okazję posłuchać dwóch przepięk-
nych utworów argentyńskiego 
kompozytora Ariela Ramireza: Misa 

Criolla i  Navidad Nuestra, po które 
sięgają artyści na całym świecie, 
a  także kompozycji Coco Nelegatti 
„La Tucumanita”, a  także utworów: 
Arona Piazzoli „Oblivion” i  Cesara 
Iselli „ Paloma y laurel”. Za pulpitem 
dyrygenckim staneła Barbara We-
iser-Lada.

Zespół Coco Nelegatti Ensamble 
tworzą: Libio Baldoceda (Peru), Sa-

muel Castillo (Peru), Sergio Gomez 
(Kolumbia), Coco Nelegatti (Argen-
tyna), Javier Reyes (Kolumbia).

Burmistrz Mariusz Olejniczak nie 
krył zachwytu. Serdecznie pogra-
tulował wykonawcom i  organiza-
torom koncertu, wszystkim złożył 
też noworoczne życzenia. 

(beb)
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Słubiczanie, brakuje nam słów. 
Dzięki Wam przekażemy WOŚP 
ponad 184 tys. zł!

- Jurek Owsiak powinien dostać Nobla. To jest coś niebywałego, co on robi ze swoim szta-
bem. Nie ma na świecie drugiej takiej akcji. Wspieram orkiestrę od zawsze –– mówił Kamil 
Kudryk wrzucając pieniądze do puszki podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. 
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W tym roku WOŚP zbierał pieniądze 
na zapewnienie najwyższych stan-
dardów diagnostycznych i  lecz-
niczych w  dziecięcej medycynie 
zabiegowej. Na zakup sprzętu dla 
szpitali słubiczanie nie szczędzili 
grosza.  Gdy po kolejnej aukcji do 
puszki WOŚP trafi ały duże pie-
niądze miało się wrażenie, że to nie 
banknoty zapełniają tę puszkę, ale 
serca słubiczan otwarte na potrzeby 
innych!

Najdłużej pieniądze wręcz wci-
skali to pełnej już puszki Aleksandra 
Kołek i Mariusz Zborowski. Bo mu-
sieli w niej zmieścić 20 tys. zł! Za tyle 
wylicytowali, dla podopiecznych 
Fundacji Grupy Pomagamy, indywi-
dualny trening z  Łukaszem Fabiań-
skim. 

– To były tak wielkie emocje, 
że nogi mi drżały i  po wszystkim 
musiałam wyjść na dwór, żeby 
ochłonąć – mówiła Aleksandra 
Kołek, prezeska Fundacji Grupy Po-
magamy. Opowiadała, że rano za-
dzwonił do niej Mariusz Zborowski 
z  pomysłem, żeby zawalczyć o  tre-
ning dla drużyny piłkarskiej – pod-
opiecznych Fundacji.   – To grupa 
20 dzieciaków,  od 7 do 15 lat, którą 
wspomagamy – mówiła Ola Kołek. – 
Nigdy nie mieliby szansy spotkać się 
z taką gwiazdą piłki nożnej jaką jest 
Łukasz Fabiański, a co dopiero z nim 
potrenować. Dlatego chcieliśmy im 
zrobić niespodziankę i  się udało!. 
Tak bardzo się bałam, że nas prze-
biją, bo licytacja była gorąca – do-
dała A. Kołek. – 20 tys. zł? Aż tyle? 

Super! To niewiarygodne. Już prze-
kazuję Łukaszowi   – napisała SMS-
-em mama Łukasza Fabiańskiego na 
wieść o zakończonej licytacji. 

Grzybki i kompocik od 
burmistrza  

– To jest coś cudownego, jak słubi-
czanie angażują się w Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy – mówił 
burmistrz Mariusz Olejniczak. Sam 
też się zaangażował. Podobnie jak 
jego zastępczyni   Adriana Dydyna- 
Marycka, z którą zostali wolontariu-
szami i kwestowali na rzecz WOŚP.

W  czasie głównej licytacji, która 
była o  19.00 w  SMOKu, burmistrz 
wielokrotnie wychodził na scenę, 
żeby licytować   m.in. przekazane 

przez siebie i  gminę przeróżne 
fanty. Nie mógł uwierzyć, że kosz 
z przetworami z jego spiżarni został 
wylicytowany najpierw za 1 tys. zł, 
a kolejny za 2,5 tys. zł!  1 tys. zł trafi ł 
do puszki po licytacji fl agi gminy 
Słubice, 6 tys. zł za występ razem 
z  gwiazdą tegorocznego Miejskiego 
Święta Hanzy. Za 2,5 tys. zł została 
wylicytowana kolacja z  Adrianą 
Dydyną-Marycką, która przygotuje 

Villa Casino. Na licytację gmina 
przekazała też podarowane fanty od 
Łukasza Fabiańskiego. Jego „korki” 
poszły najpierw za 700 zł, a kolejne 
za 600 zł, rękawice za 500 zł, a ko-
szulka za 1500 zł.

Fani czarnego sportu w loży 

Nie zawiódł też inny znany spor-
towiec – Bartosz Zmarzlik. Promet 
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Cargo przekazał na licytację bilet 
na mecz Stali Gorzów ze Spartą 
Wrocław. Voucher obejmował za-
proszenie dwóch osób do loży VIP, 
catering oraz możliwość spotkania 
z zawodnikami w parku maszyn.

Fani czarnego sportu mogli też li-
cytować koszulkę z autografami za-
wodników Stali Gorzów. Sprzedano 
ją za 500 zł. Tyle samo trafi ło do 
puszki po licytacji osłony na kierow-
nicę motoru Bartosza Zmarzlika.

1200 zł zapłacił mieszkaniec 
Słubic za zieloną hulajnogę posła 
Tomasza Aniśki, na której „wje-
chał” on do Sejmu wraz z  partią 
Zielonych, 2 tys. zł osiągnęła sesja 
fotografi czna, którą wykona uta-
lentowana słubiczanka Anna Gi-
bała- Łazdowska. Na pewno miłą 
niespodzianką dla Emilki Kusz 
był fakt, że napisany przez nią 
wiersz o  WOŚP znalazł nabywcę, 
który zapłacił za niego 700 zł. Za 
2,6 tys. zł wylicytowano roboczy 
dzień koparki, którą udostępni 
fi rma Eurokop- Invest, 1400 zł za-

płacono za rejs po Odrze dla 60 
osób od stowarzyszenia Odra dla 
turystów, a  1300 zł zapłacono za 
obraz Tomasza Fedyszyna.   Zain-
teresowaniem cieszyły się aukcje 
z  zabiegami upiększającymi po-
darowanymi przez klinikę An-
drzeja i  Elżbiety Barańskich czy 
ośniańską Afrodytę. Jak co roku 
fanty na rzecz WOŚP przekazał 
m.in. Hotel Kaliski, Hotel Horda, 
artystka Patrycja Krzeptowska, 
telewizja HTS, portal slubice24.
pl, SMOK, miejskie spółki i  wielu 
innych darczyńców.   Słubiczanie 
chętnie wrzucali też datki do pu-
szek. Z  WOŚP zagrało też staro-
stwo powiatowe. Przekazało na 
aukcję mecz tenisowy ze starostą 
Leszkiem Bajonem, który został 
wylicytowany za 600 zł.

Wkręceni w pomaganie

W  tym roku na rzecz WOŚP kwe-
stowało ponad 100 wolontariuszy. 
Wśród nich był m.in. Łukasz Galas 

ze słubickiego ogólniaka. – Wkrę-
ciła mnie ta orkiestra, bo można 
zrobić bezinteresownie coś dobrego, 
komuś pomóc – mówił. Podobnie 
jak jego koleżankę Maję Kraskę. – 
Do udziału w WOŚP po raz pierwszy 
zachęciła mnie w  ubiegłym roku 
szkoła, tym razem sama się zgło-
siłam, żeby zostać wolontariuszką 
– mówiła licealistka.Wolontariusze 
podkreślali, że słubiczanie z  życz-
liwością reagowali na ich widok, 
byli hojni i  gratulowali młodym 
ludziom postawy. – To jest bardzo 
miłe – przyznała Maja Kraska. 
Takich miłych chwil nie brakowało 
też w sztabie orkiestry. – Dziś już z sa-
mego rana przyszedł pan z synkiem 
i  przekazali nam worek drobnych 
pieniędzy – opowiadała Małgorzata 
Pasternak ze SMOKa. – Mówił, że 
przez cały rok zbierają do worka 
pieniądze, żeby podzielić się później 
nimi z potrzebującymi. Wzruszające 
chwile przeżyli też wolontariusze, 
którym pewna pani wrzuciła do 
puszki złoty pierścionek.  (beb)
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23 marca rusza 
rekrutacja do 
przedszkoli

Nabór na rok szkolny 2020/2021 dotyczy 
czterech przedszkoli samorządowych w Słu-
bicach, oddziałów przedszkolnych w szko-
łach nr 1 i 2 w Słubicach, a także w szkołach 
w Kunowicach i Golicach oraz punktach  
przedszkolnych w  Świecku, Kunowicach 
i Golicach. 

Dwumiasto bardzo 
międzynarodowe 

Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji wydało broszurę, która 
dała m.in. odpowiedź na pytania: Ilu Polaków mieszka we Frankfur-
cie? Które języki obce są najpopularniejsze wśród młodych ludzi po 
obu stronach Odry? Ilu Niemców uczy się polskiego?, 

Podziękowania 
dla wolontariuszy 
z Liceum im. 
Zbigniewa Herberta

Zodiak zdominował 
kalendarz 

Do końca lutego w Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kul-
tury można obejrzeć wystawę grupy fotografi cznej AKFA „Ujawnione 
z mroku, ukryte w świetle”.  Z prac tam prezentowanych powstał  ka-
lendarz, który można jeszcze pozyskać w galerii OKNO. Dochód z ka-
lendarza zasili Hospicjum domowe Św. Wincentego a’ Paulo.

Ponad 30-stronicowa publikacja 
„Wielojęzyczność w  Dwumieście 
Frankfurt nad Odrą-Słubice” za-
wiera bardzo dużo danych, z  któ-
rych wyłania się wielokulturowy 
obraz naszego dwumiasta. Wynika 
z  niej m.in., że pod koniec 2018 
roku we Frankfurcie nad Odrą 
było zameldowanych  6  061 osób 
ze 112 państw. Odsetek obcokra-
jowców wyniósł 10,4 proc. i  był 
najwyższy w  całej Brandenburgii. 
Największą grupę obcokrajowców 
we Frankfurcie stanowili Polacy. 
Za Odrą mieszkało  2 484 osób (41 
proc. wszystkich obcokrajowców). 
Drugą najliczniejszą grupą byli 
Syryjczycy (859 osób – 14,2 proc.), 
a  trzecią Rosjanie (340 osób -5,7 
proc.) 

W  Słubicach odsetek obcokra-
jowców kształtował się na poziomie 
5,9 proc. Z  danych wynika, że 
w  gminie Słubice zameldowanych 
było 1  178 osób z  29 krajów. Naj-
więcej było obywateli Ukrainy (697 
osób – 59,2 proc.), Niemców (308 
osób – 26,1 proc.) i  Bułgarów (60 
osób- 5,1 proc.). Autorzy broszury 

przyjrzeli się też wielojęzyczności na 
różnych szczeblach edukacji. 

Z  publikacji wynika, że około 
300 frankfurckich przedszkolaków 
uczy się języka sąsiada. Co ciekawe 
we Frankfurcie pod koniec 2018 
roku 19,5 proc. dzieci do lat 5 miało 
obce pochodzenie. Największą 
grupę spośród najmłodszych miesz-
kańców obcego pochodzenia stano-
wiły dzieci polskie (245 osób - 45,1 
proc.). Ponadto 138 dzieci posiadało 
oprócz obywatelstwa niemieckiego 
także obywatelstw polskie.   

Język sąsiada poznają też dzieci 
ze Słubic, choć w  przedszkolach 
wszystkie dzieci od 3. roku życia 
uczą się języka angielskiego, a  nie-
które dodatkowo również niemiec-
kiego. 

Z  broszury dowiemy się też, że 
w roku szkolnym 2018/19 języka pol-
skiego uczyło się 14,3 proc. uczniów  
frankfurckich szkół. Na pierwszym 
miejscu był język angielski, po-
dobnie jak w  szkołach słubickich. 
Z  kolei w  naszych podstawówkach 
języka sąsiada  uczyło się 22,9 proc. 
uczniów. 

Więcej informacji na temat 
wielojęzyczności w  Dwumieście 
znajduje się w  załączonej bro-
szurze. Zainteresowani mogą ją też 
otrzymać w  formie drukowanej 
w  Słubicko-Frankfurckim Centrum 
Kooperacji w Bolfrashaus we Frank-
furcie nad Odrą. 

W  razie pytań dotyczących bro-
szury można się kontaktować 
mailowo lub telefonicznie z  Na-
talią Majchrzak w  Słubicko-Frank-
furckim Centrum Kooperacji 
(natalia.majchrzak@frankfurt-slu-
bice.eu, tel. +49 335 606985-12). 

Broszura została opracowana 
w  ramach monitoringu kształcenia 
i  jest ściśle związana z  Federalnym 
Programem „Edukacja integruje”.  
Program ten wspiera władze lokalne 
we wzmacnianiu i dalszym rozwoju 
edukacji i  jest fi nansowany przez 
Federalne Ministerstwo Edukacji 
i Badań Naukowych oraz Europejski 
Fundusz Społeczny. Broszura została 
opublikowana z  wykorzystaniem 
funduszy Interreg z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

(beb) 

Przy przyjęciu do przedszkola, od-
działu przedszkolnego lub punktu 
przedszkolnego, na pierwszym 
etapie rekrutacji, obowiązują kry-
teria ustawowe: wielodzietność 
rodziny kandydata, niepełnospraw-
ność kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, nie-
pełnosprawność obojga rodziców 
kandydata, niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie w  rodzinie, ob-
jęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Wszystkie te kryteria mają jedna-
kową wartość. Na drugim etapie 
rekrutacji brane są pod uwagę nastę-
pujące kryteria, którym odpowiada 
różna liczba punktów: dziecko 

obojga rodziców pracujących/ stu-
diujących w  systemie dziennym/ 
uczących się systemie dziennym – 4 
pkt, dziecko posiadające rodzeństwo 
w przedszkolu– 2 pkt, dziecko obojga 
rodziców rozliczających podatek do-
chodowy w  Słubicach lub dziecko 
rodzica, który samotnie je wycho-
wuje i w Słubicach rozlicza podatek 
– 3 pkt, najbliższe położenie przed-
szkola, do którego ma być przyjęte 
dziecko względem jego miejsca za-
mieszkania – 2 pkt, dziecko, które 
będzie korzystało z  pełnej oferty 
przedszkola (powyżej podstawy pro-
gramowej wraz z posiłkami) – 1 pkt. 
Te kryteria wynikają z uchwały pod-
jętej przez radnych.  (beb) 

Od 18 lat Galeria OKNO Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury wydaje 
artystyczne kalendarze ilustrowane 
fotografi ami. Ich twórcami są osoby 
związane z  Autorską Komórką Fo-
tografi i Artystycznej. Kalendarze 
co roku pojawiają się w  nowej od-
słonie, zmieniając nieco formę 
i przesłanie, ale zawsze towarzyszy 
im myśl przewodnia i zaplanowana 
stylistyka. W tym roku tematem do 
rozpracowania były znaki zodiaku. 

Jest ich 12, jak 12 jest kart w   ka-
lendarzu. Twórcy musieli sprostać 
dwom podstawowym wymogom: 
użyć minimalnej ilości rekwizytów 
i  wykonać fotografi ę w  kontrze, 
czyli pod światło.  Efekty tych ar-
tystycznych poszukiwań są znako-
mite, o  czym można się przekonać 
osobiście oglądając prace w  galerii 
OKNO.

Ich autorami są: Agnieszka Du-
backa, Witold Cholewa, Dariusz 

Fidrych, Tymon Golubski, Emilia 
Górniak, Joanna Korbus, Natalia Jan-
czycka, Sławomir Janicki, Karolina 
Konczyńska, Emilia Kusz, Klaudia 
Kwiecińska, Anna Łysiak, Beata 
Łysiak, Kaja Mierzejewska, Dariusz 
Olechno, Julia Olechno, Nina Skrzy-
pacz, Katarzyna Skubisz, Agnieszka 
Woźna, Marta Zaporowska.

Prowadzili i  inspirowali: Anna 
Panek-Kusz i Tomasz Fedyszyn. 

(AP)

Wydanie nowego Kalendarza Ga-
lerii Okno stało się tradycyjnie 
już okazją do podziękowań  za Fe-
stiwal Nowej Sztuki LABIRYNT. 
Kurator festiwalu Anna Panek 
– Kusz oraz Tomasz Fedyszyn 
spotkali się, w  połowie stycznia, 
z  uczniami Liceum Zbigniewa 
Herberta w Słubicach, aby podzię-
kować za pomoc przy organizacji 
i  przygotowaniach do festiwalu. 
Od 10 lat, od samego początku 
funkcjonowania festiwalu w  Słu-
bicach i we Frankfurcie, uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Zbigniewa Herberta w  Słubicach 
pełnią rolę wolontariuszy przy fe-

stiwalu.  Dzięki przychylności dy-
rektor szkoły Marii Jaworskiej oraz 
przyjaciela festiwalu i Galerii Okno 
Doroty Rutki, co roku nowa grupa 
uczniów ma możliwość spotkania 
ze sztuką nowoczesną i międzyna-
rodowym gronem artystów wysta-
wiających swoje prace w  ramach 
festiwalu, bezpośrednich rozmów 
z  artystami, sprawdzenia swoich 
umiejętności językowych, a  jed-
nocześnie organizacyjnych i  tech-
nicznych. To doskonała okazja do 
nauki uczestniczenia w  życiu kul-
turalnym naszego dwumiasta. 

Dorota Rutka
koordynator LO
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To byli amatorzy? Niemożliwe! 
Bożonarodzeniowe Preludium, które mieliśmy okazję przeżyć w końcówce grudnia, jak co roku wprowadziło miesz-
kańców Słubic i Frankfurtu w nastrój zbliżających się świąt. Na scenie w Forum Kleistae zobaczyliśmy lokalnych arty-
stów, a przedstawienie jak co roku przygotował Słubicki Miejski Ośrodek Kultury.

W  tym roku preludium połączone 
zostało ze zbiórką pieniędzy na 
rzecz Hospicjum Domowego św. 
Wincentego a’Paulo. Dostając dar-
mową wejściówkę można było 
przekazać cegiełkę na hospicjum. 
W  ten sposób uzbierano 5 tys. zł. 
Serdecznie dziękował za to Prze-
mysław Szewieliński, prezes hospi-
cjum, odbierając symboliczny czek.

Ponad dwugodzinne przedsta-
wienie oglądała pełna widownia. 
Wśród wykonawców byli m.in: chóry 
seniorów Kukułeczki’s i Konsonans, 
studio piosenki SMOK, grupa te-
atralna „Drewniane pudełko”, Mały 
i  Duży Rytmos, Adoramus, zespół 
Frajda, Ginger, Atelier Taneczne, 
chór Leben Freude, Jerzyki, Studio 
Tańca Bohema. Oglądaliśmy także 
występ przedszkolaków z „Pinokia”, 
pięknie zaprezentowali się soliści: 

Piotr Tamborski, Weronika Chro-
stowska, Anna Adamowicz, Monika 
Jakuszewicz i  Bartek Borula, Agata 
Pomocka, Sara Egwu Jones, zespół 
w  składzie: Ela Samosiuk, Zuzia 
Stolarek, Karolina Czaja i Julia Dłuż-
niewska.

W fi nale, z utworem „Gloria” wy-
stąpili wspólnie: Jerzyki, dawny 
Rytmos, Edyta Kręgiel, Weronika 
Chrostowska, Studio Piosenki 
SMOK, Marcel Sztachelski, a także…
burmistrz Mariusz Olejniczak.

Burmistrz podziękował też 
wszystkim wykonawcom, Piotrowi 
Tamborskiemu, pełniącemu obo-
wiązku dyrektora SMOKa, który był 
kierownikiem artystycznym całego 
przedsięwzięcia, muzykom, osobom 
zaangażowanym w  przygotowanie 
bożonarodzeniowego preludium. 
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Medale mistrzostw województwa 
dla badmintonistów z Golic 

Z dobrej strony przypomnieli o sobie badmintoniści ze szkoły Podstawowej w Golicach. Końcówka 2019 roku była dla 
nich obfi ta w sukcesy w rozgrywkach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Z fi nałowych zawodów przywieźli aż dwa miej-
sca na podium.

SKP Słubice 
z nowym 
zarządem

Na koniec roku mieliśmy sporą dawkę pił-
karskich emocji, choć tym razem nie na 
zielonej murawie. Podczas walnego zgro-
madzenia członków SKP Słubice zmieniły 
się władze klubu. Nowym prezesem został 
Adam Mroziński.

Jakub Szewieliński 
najlepszym 
bramkarzem IV ligi

Piłkarscy kibice nie muszą martwić się o następców Łukasza Fabiań-
skiego. Jakub Szewieliński, który aktualnie strzeże bramki Polonii 
Słubice, został wybrany najlepszym bramkarzem IV Ligi Lubuskiej.

Na tym stanowisku zastąpił Ma-
riusza Zborowskiego, założyciela 
SKP i  jak do tej pory jedynego 
prezesa, który pełnił tę funkcję od 
2010 roku, a  z  końcem bieżącego 
roku podał się do dymisji. Razem 
z  nim ustąpili pozostali człon-
kowie zarządu. 

Na nowego szefa klubu wybrano 
Adam Mrozińskiego, byłego trenera 
(2010-2017) i zawodnika SKP. Wice-
prezesem został Łukasz Gulbiński, 
a  skarbnikiem Przemysław Mól. 
Skład zarządu uzupełnili Dawid 
Rękawiecki oraz Damian Szydło. 
Roszady nastąpiły też w  komisji re-
wizyjnej. Przewodniczącym został 

Paweł Kupis, a  członkami Daniel 
Małecki oraz Patryk Bagnerowski.

To jednak nie koniec zmian, bo do 
dymisji podał się trener Przemysław 
Kuźniar, dlatego najważniejszym 
zadaniem nowego zarządu będzie 
znalezienie osoby, która poprowadzi 
zespół seniorów w  rundzie wio-
sennej. Przypomnijmy, na półmetku 
sezonu SKP zajmuje 3 miejsce 
w A klasie (grupa słubicka).

Przedstawiciele klubu poinfor-
mowali, że zmiany nastąpią również 
w kadrze zespołu seniorów. Najpraw-
dopodobniej szeregi SKP opuści kilku 
zawodników. O sytuacji w klubie bę-
dziemy informować.   (MK)

Jako pierwsze walczyły dziewczęta 
(rocznik 2007 i  młodsze), które 12 
grudnia udały się do Nowogrodu 
Bobrzańskiego na fi nał wojewódzki 
Igrzysk Dzieci. Trzyosobowa dru-
żyna w składzie: Lena Pawlak, Maja 
Walczak i Wiktoria Różański wywal-
czyła brązowy medal.

- Nasze najmłodsze badminto-
nistki pokazały na czym polega ten 
sport. Walczyły dzielnie do ostat-
niej lotki, przegrywając nieznacznie 
wejście do fi nału – relacjonuje ich 
opiekunka Elżbieta Mierzejewska, 
nauczycielka wychowania fi zycz-
nego z Golic.

W  kolejnym fi nale, rozgry-
wanym 18 grudnia w Świebodzinie 
w  ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej (roczniki 2005-2006), 
znalazły się aż 2 zespoły z  Golic, 
co już samo w  sobie jest dużym 
sukcesem.Zespół chłopców (Piotr 

Kopczyński, Jakub Grześkowiak 
i  Piotr Krajewski) był bliski od 
sprawienia ogromnej sensacji 
i  ogrania faworytów z  Sulęcina. 
Chłopcy ostatecznie wywalczyli 
srebro. Z  kolei dziewczęta (Zuzia 
Mierzejewska, Maria Pietrow 
i Karolina Smolińska) uplasowały 
się na piątej lokacie. – Szkoda, bo 
kilka wygranych lotek i  też mógł 
być medal – opowiada E. Mierze-
jewska.

Wyniki golickich badmintoni-
stów od lat robią wrażenie, a trofea 
z  mistrzostw województwa zdobią 
szkolną gablotkę. – Choć nie mamy 
specjalnych warunków do upra-
wiania tej dyscypliny, to staramy 
się zachęcać młodzież do gry – opo-
wiada nasza rozmówczyni.

W  szkole grają rzadko, ale część 
z  jej podopiecznych jeździ do po-
bliskiego Ośna Lubuskiego, gdzie 

zajęcia z  badmintona prowadzi Ro-
bert Aleksandrowicz, doświadczony 
instruktor. Tam mają do swojej dys-
pozycji choćby namalowane, peł-
nowymiarowe korty, rzecz z pozoru 

błaha, ale jakże istotna przy nauce 
gry badmintona.

Na razie Golice są znaczącą siłą 
w  woj. lubuskim. A  kto wie, może 
kiedyś zawodnicy z tej miejscowości 

przywiozą także medale z  imprez 
rangi mistrzostw Polski? Trzymamy 
za to kciuki i oczywiście gratulujemy 
ostatnich sukcesów. 

(MK)

Utalentowane goliczanki w fi nale wojewódzkim Igrzysk Dzieci 

sięgnęły po brązowy medal / Fot. Elżbieta Mierzejewska

Reprezentacja Golic podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej zajęła 

odpowiednio 2 (chłopcy) i 5 (dziewczęta) miejsce

Zmiany na stanowisku prezesa SKP. Mariusza Zborowskiego (z lewej) zastąpił Adam 

Mroziński (z prawej)

Jakub Szewieliński od 2 sezonów strzeże bramki Polonii Słubice

Ten zaszczytny tytuł nasz golkiper 
otrzymał podczas uroczystej Gali 
Piłkarstwa Lubuskiego podsumo-
wującej plebiscyt na najlepszych 
piłkarzy i  trenerów województwa 
lubuskiego. Organizatorem przed-
sięwzięcia był jak co roku Lubuski 
Związek Piłki Nożnej. 

Jakub Szewieliński to wycho-
wanek UKS Polonia Słubice, gdzie 
od 2012 roku trenował pod okiem 
Łukasza Heina. Następnie prze-
szedł do Stilonu Gorzów, w  bar-
wach którego najpierw występował 
w rozgrywkach juniorskich, a w se-
zonie 2017/2018 zadebiutował w IV 
lidze.

- Ten okres był dla niego szcze-
gólnie ważny, bo to właśnie w  Go-
rzowie zdobywał bramkarskie szlify 
u  swojego mentora Jacka Skrzyń-
skiego – opowiada tata młodego 
sportowca, Przemysław Szewie-
liński.

W  2018 roku Kuba wrócił do ro-
dzinnych Słubic, by zasilić szeregi 
Polonii Słubice, która dopiero co 
awansowała do wspomnianej IV 
Ligi Lubuskiej. I  szybko stał się nie 
tylko ulubieńcem kibiców, ale także 
mocnym punktem obrony. To dzięki 
jego doskonałej postawie między 
słupkami, poloniści z  wielu poje-
dynków tego sezonu wynosili cenne 
punkty.

Popularny „Szewiel” wciąż się roz-
wija, w  czym pomagają mu m.in. 
szkoleniowiec 1. FC Frankfurt (O) 

Rafał Łopusiewicz oraz prowadzący 
bramkarską akademię Mirosław 
Dębiec. Szczególnie ten ostatni jest 
dumny z  postawy młodego spor-
towca, nie tylko na boisku, ale i poza 
nim. 

- Kuba jest nie tylko mocnym 
punktem Polonii, ale również po-
maga w  prowadzeniu zajęć z  na-
szymi bramkarzami. Często będąc 
dla nich wzorem. Mam nadzieję, że 
ta nagroda to będzie impuls do dal-

szego rozwoju – napisał M. Dębiec 
po ogłoszeniu wyników plebiscytu.

18-latek obecnie uczy się w  spor-
towym liceum w  Gorzowie Wlkp. 
i szykuje się z Polonią Słubice (pro-
wadzoną przez trenera Andrzeja 
Wypycha) do drugiej części sezonu 
w IV Lidze Lubuskiej. Przed  nim cała 
piłkarska przyszłość. Gratulujemy 
cennego wyróżnienia i  trzymamy 
kciuki! 

(MK)
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Marta Heppner na kadrowych 
konsultacjach 

Dobre wyniki UKS Jedynka Słubice odbijają się szerokim echem nie tylko w województwie lubuskim. Kolejna z wy-
chowanek trenera Jerzego Grabowskiego ma szansę na stałe zagościć w kadrze Polski. To bramkarka Marta Heppner, 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach.

Znamy mistrzów Słubic 
w tenisie stołowym

Za nami otwarte mistrzostwa Słubic w tenisa stołowego. Impreza, 
organizowana wspólnie przez FSL Aktywnych dla Powiatu i Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, przyciągnęła miłośników tej dyscypliny 
sportu z całego regionu. 

Ferie z koszykówką 
i piłką nożną

W  okresie ferii zimowych będzie okazja 
skorzystać z zajęć sportowych przygo-
towanych przez Słubicki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Słubicach. Chętni będą mogli 
pograć w piłką nożną oraz koszykówkę.

Zajęcia odbędą się w  dniach 27-31 stycznia oraz 3-7 luty w  godzinach 
9:00-13:00. Piłkę nożną zaplanowano w poniedziałki, środy i piątki, a ko-
szykówkę we wtorki i czwartki.

Wszystkie zajęcia odbędą się pod okiem opiekunów na terenie hali 
miejskiej przy ul. Piłsudskiego 17. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Słubice. 

(MK)

Turniej odbył się 15 grudnia w  sali 
sportowej przy ul. Piłsudskiego. Do 
startu zgłosiło się ponad 50 zawod-
ników - nie tylko z  samych Słubic 
i  regionu, ale także z  dalszych za-
kątków Polski.

- Frekwencja dopisała, pojawili 
się nawet zawodnicy z  ekstrakla-
sową przeszłością, poziom gry 
był naprawdę wysoki – opowiada 
Mieczysław Marciniak, uczestnik 
turnieju, jeden z  weteranów słu-
bickiego ping-ponga. Rywalizacja 
odbywała się w  kilku kategoriach 

wiekowych. Panowie grali podzie-
leni na grupy: do 45 lat, 45-59, i po-
wyżej 60 lat, natomiast panie miały 
jedną kategorię open. Było o  co ry-
walizować, bo dla najlepszych trójek 
okazałe puchary ufundował bur-
mistrz Słubic Mariusz Olejniczak, 
a  na zwycięzców czekały nagrody 
rzeczowe. Pośród wszystkich uczest-
ników rozlosowano także dodat-
kowe nagrody rzeczowe.

- Impreza fajnie się udała. Była 
dobra atmosfera, wszystko poszło 
sprawnie, uczestnicy zadowoleni. 

Miło było słyszeć, jak deklarowali, że 
chętnie wrócą do nas za rok – pod-
sumował Janusz Wardak z  „Aktyw-
nych”,  jeden z  organizatorów. Kto 
okazał się najlepszy? Poniżej wyniki.
Mężczyźni do 45 lat
• Michał Bartoszewski
• Artur Sawoch
• Jakub Dziwosz
Mężczyźni 45-59
• Roman Wączek
• Marek Szuplak
• Mirosław Rogowski
Mężczyźni powyżej 60 lat
• Jacek Łysiak
• Bogdan Maćkowiak
• Zbigniew Cebulski
Kobiety open
• Krystyna Łysiak
• Monika Barciński
• Agnies zka Ziomek 

(MK)

W walce o tytuły mistrzów Słubic rywalizowało ponad 50 osób

Większość uczestników deklarowała, że 

chętnie weźmie udział w kolejnej edycji 

imprezy

13-letnia Marta od dawna jest ostoją 
defensywnego bloku słubickiej dru-
żyny. Barw UKS-u broni już od 5 lat. 
Przez ten czas nabrała sporego jak 
na swój wiek doświadczenia i zano-
towała znaczące sukcesy. Z zespołem 
Jedynki dwukrotnie sięgała po tytuł 

mistrza woj. lubuskiego, zdobyła też 
złoty medal Lubuskiej Olimpiady 
Młodzieży, została bramkarką kadry 
woj. lubuskiego.

Coraz lepsze występy na ligo-
wych parkietach zaowocowały 
powołaniem jej na centralne kon-

sultacje kadrowe Ośrodków Szko-
lenia Piłki Ręcznej, o których mówi 
się, że są przedsionkiem polskiej 
kadry narodowej. Konsultacje 
odbyły się na początku grudnia 
w Płocku, czyli niezwykle ważnym 
miejscu na mapie polskiego 
szczypiorniaka. Pod okiem szko-
leniowców reprezentacji Polski 
spotkała się tam grupa 32 wyróż-
niających się młodych zawodni-
czek z całego kraju.

- Piłka ręczna to sport drużynowy, 
ale nie byłoby dobrych wyników, 
gdyby nie dobra gra konkretnych za-
wodniczek. Marta z  pewnością jest 
jedną z  wyróżniających się postaci 
– mówi z dumą jej trener Jerzy Gra-
bowski.

Podczas czterodniowego zgru-
powania Marta Heppner miała 
możliwość podpatrzenia jak grają 
najlepsze szczypiornistki w  jej 
wieku. Była też okazja do wspólnego 
trenowania z  wybitnymi bramka-
rzami Wisły Płock i  reprezentacji 
Polski: Marcinem Wichary oraz An-
drzejem Marszałkiem.

I  chyba ich porady wzięła sobie 
mocno do serca, bo już w pierwszym 

meczu po powrocie z  konsultacji 
pokazała świetną dyspozycję. W po-
jedynku z  UKS Spartakus Handball 
Team Zielona Góra obroniła trzy 
rzuty karne, co zadecydowało o wy-
granej słubickiego UKS-u. 

Trzymamy kciuki za rozwój jej ta-
lentu i oczywiście życzymy dalszych 
sukcesów.  

(MK)

Marta Heppner z trenerem Jerzym Grabowskim / Fot. archiwum UKS Jedynka Słubice

Podczas kadrowych konsultacji z reprezentantami Polski - Marcinem Wicharym i An-

drzejem Marszałkiem
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Reklama

Firma Grabowski Furniture Logistic sp. z o.o. sp.k., 

Kunowice, ul. Słubicka 52, poszukuje specjalisty 

ds. kadr i płac 

Wymagania:

• minimum 2 lata  doświadczenia w pracy 
w dziale kadrowo-płacowym;

• znajomość programu płacowego PŁATNIK;
• bardzo dobra znajomość przepisów kadrowo-płacowych.

Zadania: 

samodzielna praca w zakresie:

• prowadzenie pełnej dokumentacji personalnej;
• przygotowywanie listy płac;
• przygotowywanie deklaracji podatkowych, 

rozliczeń z ZUS, PFRON, GUS;
• tworzenie raportów, sprawozdań i analiz na potrzeby fi rmy.

Zainteresowane osoby zapraszany do przesłania CV 

na adres mailowy: j.marciniak@ts-grabowski.com 

lub o kontakt telefoniczny : 95-788-15-49.
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OFERTA DLA POLSKOJĘZYCZNYCH
MIESZKAŃCÓW POGRANICZA
Poniżej przedstawiamy ofertę kursów języka niemiec-
kiego oraz kursów, wykładów i wycieczek prowadzo-
nych w języku polskim i niemieckim przez dwujęzycz-
nych wykładowców, instruktorów lub przewodników.

JĘZYK NIEMIECKI 
(DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE)
SYSTEM KURSÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 Język niemiecki - poziom podstawowy A1
Kurs początkujący dla słuchaczy z zerową lub mini-
malną znajomością niemieckiego. Oprócz podstaw 
gramatyki uczymy słownictwa w zakresach: rodzina, 
praca, zakupy, podróże. Główny nacisk leży na mówie-
niu i słuchaniu ze zrozumieniem.

KURS J404.01- POZIOM A1.1

termin: 17.02.2020 - 10.06.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00 €

KURS J404.02 - A1.1 (KURS WEEKENDOWY)

termin: 22.02.2020 - 13.06.2020, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:30 - 12:45, koszt: 123,00 €

KURS J404.03- POZIOM A1.1 
(KURS INTENSYWNY)

termin: 20.07.2020 - 31.07.2020, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 09:00 - 14:15, koszt: 123,00 €

KURS J404.04- POZIOM A1.2

termin: 17.02.2020 - 15.06.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 18:00 - 20:30, koszt: 153,00 €

KURS J404.05- POZIOM A1.2

termin: 17.02.2020 - 10.06.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00 €

KURS J404.06 - A1.2 
(KURS WEEKENDOWY)

termin: 18.01.2020 - 13.06.2020, 75 godz.
dzień/godz.: sob., 09:30 - 12:45, koszt: 153,00 €

KURS J404.07- POZIOM A1.3

termin: 17.02.2020 - 15.06.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00 €

KURS J404.08 - A1.3 
(KURS WEEKENDOWY)

termin: 22.02.2020 - 06.06.2020, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:30 - 12:45, koszt: 123,00 €

KURS J404.09 - A1.3 
(KURS WEEKENDOWY)

termin: 11.01.2020 - 13.06.2020, 80 godz.
dzień/godz.: sob., 09:30 - 12:15, koszt: 163,00 €

 Język niemiecki - poziom podstawowy A2 
Kursy adresowane są do osób z początkową znajomo-
ścią języka, które potrafi ą się już porozumiewać pro-
stymi zdaniami w typowych, codziennych sytuacjach.

KURS J404.10 - POZIOM A2.1

termin: 11.02.2020 - 09.06.2020, 75 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

KURS J404.11 - POZIOM A2.1 
(KURS WEEKENDOWY)

termin: 15.02.2020 - 13.06.2020, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:30 - 12:45, koszt: 123,00 €

KURS J404.12 - POZIOM A2 
(KURS INTENSYWNY)

termin: 03.08.2020 - 14.08.2020, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt.,09:00 - 14:15, koszt: 123,00 €

 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 normal-
nym tempie oraz analizować teksty, pomimo pewnej 
zawartości nieznanego słownictwa.

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)

KURS J404.13 - POZIOM B1.1

termin: 02.03.2020 - 24.06.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

KURS J404.14- POZIOM B1.1

termin: 17.02.2020 - 10.06.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:30 - 20:00, koszt: 153,00 €

KURS J404.15 - POZIOM B1.1 
(KURS WEEKENDOWY)

termin: 22.02.2020 - 13.06.2020, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:30 - 12:45, koszt: 123,00 €

KURS J404.17 - POZIOM B1 
(KURS INTENSYWNY)

termin: 20.07.2020 - 31.07.2020, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt.,09:00 - 14:15, koszt: 123,00 €

 Język niemiecki - poziom średnio 
zaawansowany B2

Kursy skierowane do słuchaczy, którzy uzyskali certy-
fi 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 J404.16 - POZIOM B2.1

termin: 13.02.2020 - 11.06.2020, 75 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

KURS J404.19 - POZIOM B2.1 
(KURS WEEKENDOWY)

termin: 22.02.2020 - 13.06.2020, 60 godz.
dzień/godz.: sob., 09:30 - 12:45, koszt: 123,00 €

KURS J404.20- POZIOM B2.2

termin: 17.02.2020 - 10.06.2020, 75 godz.
dzień/godz.: pon., śr., 17:00 - 19:30, koszt: 153,00 €

KURS J404.21 - POZIOM B2 
(KURS INTENSYWNY)

termin: 20.07.2020 - 31.07.2020, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 09:00 - 14:15, koszt: 123,00 €

KURS J404.22 - POZIOM B2-C1 
(TRENING PISANIA I SŁOWNICTWA)

termin: 28.02.2020 - 19.06.2020, 40 godz.
dzień/godz.: pt., 15:00 - 17:25, koszt: 83,00 €

 Język niemiecki - poziom wysoko 
zaawansowany C1/C2 

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

KURS J404.23 - POZIOM C1.1

termin: 25.02.2020 - 18.06.2020, 60 godz.
dzień/godz.: wt., czw., 18:30 - 20:00, koszt: 123,00 €

KURS J404.24 - POZIOM C1 
(KURS INTENSYWNY)

termin: 10.08.2020 - 21.08.2020, 60 godz.
dzień/godz.: pon.-pt., 09:00 - 14:15, koszt: 123,00 €

KURS J404.25 - POZIOM C2

termin: 02.03.2020 - 24.06.2020, 60 godz.
dzień/godz.: pon., śr.,17:30 - 19:00, koszt: 123,00 €

TESTY I EGZAMINY

 Egzamin certyfi katowy 
„Język niemiecki jako obcy” B1 i B2 (telc)

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 35 dni przed 
terminem egzaminu.
terminy: sob., 21.03.2020, 9:00 - 16:00, 
 sob., 20.06.2020, 9:00 - 16:00
koszt:  153,00 €

 Egzaminy certyfi katowe Instytutu Goethego 
B2/C1/C2

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 tygodnie 
przed terminem egzaminu.

terminy:  sob., 28.03.2020, 9:00 - 15:00, 
 sob., 27.06.2020, 9:00 - 15:00
koszt: 
poziom B1: 185,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 245,00 €), 
poziom C1: 207,50 € (dla ucz. z zewnątrz: 275,00 €), 
poziom C2: 226,25 € (dla ucz. z zewnątrz: 300,00 €)

KURSY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Poniższe wykłady, kursy i wycieczki prowadzone są 
przez dwujęzycznych prelegentów, przewodników lub 
instruktorów. Uczestniczyć w nich mogą także osoby 
nieznające języka niemieckiego.

RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE 
W NIEMCZECH
 Uznawanie polskich kwalifi kacji 

zawodowych w Niemczech?

KURS J500.PL01

termin: 30.03.2020
dzień/godz.: pon., 17:30 - 19:00, koszt: wstęp wolny

PLASTYKA I SZTUKA
 Nauka rysunku w 6-ściu lekcjach

KURS J207.01

termin: 09.03.2020 - 27.04.2020, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 18:00 - 19:30, koszt: 39,00 €

KURS J207.02

termin: 11.05.2020 - 22.06.2020, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 18:00 - 19:30, koszt: 39,00 €

 Garncarstwo w atelier 

KURS J210.02

termin: 19.02.2020 - 25.03.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 10:30 - 12:00, koszt: 39,00 €

KURS J210.03

termin: 22.04.2020 - 27.05.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 10:30 - 12:00, koszt: 39,00 €

KURS J210.04

termin: 19.02.2020 - 25.03.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 15:00 - 16:30, koszt: 39,00 €

KURS J210.05

termin: 22.04.2020 - 27.05.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 15:00 - 16:30, koszt: 39,00 €

KURS J210.06

termin: 19.02.2020 - 25.03.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 18:30 - 20:00, koszt: 39,00 €

KURS J210.07

termin: 22.04.2020 - 27.05.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 18:30 - 20:00, koszt: 39,00 €

 Ceramika raku własnej roboty

KURS J210.10

termin: 18.04.2020 - 25.04.2020, 10 godz.
dzień/godz.: sob., 10:00 - 13:00, koszt: 33,00 €

KURS J210.11

termin: 09.05.2020 - 16.05.2020, 10 godz.
dzień/godz.: sob., 10:00 - 13:00, koszt: 33,00 €

SPORT I TANIEC
 Body vital: Pilates, Yoganastik & Body Art.

KURS J302.37

termin: 13.02.2020 - 09.04.2020, 12 godz.
dzień/godz.: czw., 19:00 - 20:00, koszt: 51,00 €

KURS J302.38

termin: 23.04.2020 - 25.06.2020, 12 godz.
dzień/godz.: czw., 19:00 - 20:00, koszt: 51,00 €

 Aroha® Training dla ciała i duszy

KURS J302.39 (DLA POCZĄTKUJĄCYCH)

termin: 11.02.2020 - 07.04.2020, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 17:30 - 18:30, koszt: 51,00 €

KURS J302.40 (DLA POCZĄTKUJĄCYCH)

termin: 21.04.2020 - 16.06.2020, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 17:30 - 18:30, koszt: 51,00 €

KURS J302.42 (DLA ZAAWANSOWANYCH)

termin: 31.03.2020 - 09.06.2020, 12 godz.
dzień/godz.: wt., 19:00 - 20:00, koszt: 51,00 €

 Zumba®

KURS J302.29

termin: 06.11.2020 - 15.01.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 16:30 - 17:30, koszt: 51,00 €

KURS J302.30

termin: 22.04.2020 - 17.06.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 17:00 - 18:00, koszt: 51,00 €

 Salsation®

KURS J302.27

termin: 12.02.2020 - 08.04.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 17:45 - 18:45, koszt: 51,00 €

KURS J302.28

termin: 22.04.2020 - 17.06.2020, 12 godz.
dzień/godz.: śr., 17:45 - 18:45, koszt: 51,00 €

 Step-Aerobic

KURS J302.31

termin: 10.02.2020 - 06.04.2020, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 16:45 - 17:45, koszt: 51,00 €

KURS J302.32

termin: 20.04.2020 - 22.06.2020, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 16:45 - 17:45, koszt: 51,00 €
 
 Pilates i Yoga

KURS J302.19

termin: 10.02.2020 - 06.04.2020, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 09:30 - 10:30, koszt: 51,00 €

KURS J302.20

termin: 20.04.2020 - 22.06.2020, 12 godz.
dzień/godz.: pon., 09:30 - 10:30, koszt: 51,00 €

 Łucznictwo - krótki kurs dla początkujących

KURS J302.49

termin: 30.04.2020
dzień/godz.: czw., 17:00 - 19:15, koszt: 10,00 €

KURS J302.50

termin: 28.05.2020
dzień/godz.: czw., 17:00 - 19:15, koszt: 10,00 €

 Taniec towarzyski dla początkujących

KURS J205.02

termin: 13.03.2020 - 03.04.2020, 8 godz.
dzień/godz.: pt., 17:15 - 18:45, koszt: 27,00 €

 Szybki kurs walca

KURS J205.04

termin: 24.04.2020, 2 godz.
dzień/godz.: pt., 17:15 - 18:45, koszt: 5,00 €
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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

Reklama

 
MIESZKASZ W POLSCE 

I JESTEŚ UBEZPIECZONY W

MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W 
CENTRUM MEDYCZNYM 

BRANDMED 
W SŁUBICACH! 

?

Mayday 
 piątek, 31.01.2020, godzina 18:00

niedziela, 02.02.2020, godzina 17:00

wtorek, 04.02.2020, godzina 18:00
od 12 lat  / 113 minut 

Kino SMOK zaprasza

Psy 3. W imię zasad 
 piątek, 31.01.2020, godzina 20:30

niedziela, 02.02.2020, godzina 19:30

wtorek, 04.02.2020, godzina 20:30
od 12 lat  / 113 minut 
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Kultura? Bez granic!

Karnawałowa Dyskoteka 
Dorosłego Człowieka
sobota, 01 lutego, 20:00, Klub Prowincja

Karnawał trwa! Zapra-
szamy na imprezę z  naj-
większymi karnawałowymi 
(i  nie tylko) hitami lat 80‘-
90‘, które zaserwuje DJ 
Chickin.

Bilety: 20,00 zł

Królowa Śniegu na lodzie
środa, 05 lutego, 19:00, Forum Kleista

K r ó l o w a 
Śniegu to 
produkcja 
R u s s i a n 
Circus on 
Ice, która 
w  magiczny 
sposób zo-
stała zinter-
pretowana 
na nowo. 
Historia Królowej Śniegu jest jedną z  najpiękniejszych, naj-
bardziej znanych i  wielowarstwowych opowieści słynnego 
duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena. Ta wyjąt-
kowa baśń zimowa zabierze małych i dużych widzów w pełną 
przygód podróż, na końcu której, dzięki potędze przyjaźni, 
odwagi i  miłości, uda się pokonać wszystkie przeciwności 
i niebezpieczeństwa. Pokaz odbędzie się na sztucznym lodzie. 
Prawdziwie magiczne widowisko na błyszczących płozach dla 
całej rodziny!

Bilety: 55,00 / 48,50 / 45,00 / 38,50 €
Dzieciom, młodzieży oraz studentom przysługują bilety zniżkowe

Angel Expo
08.02 09:30 – 18:00 + 09.02 10:00 – 17:00, Hale Targowe

Na targach Angel Expo 
2020 we Frankfurcie 
nad Odrą, na 4000 m² 
będzie można zobaczyć 
wszystko, co dotyczy ryb 
drapieżnych, morskich 
i  roślinożernych. Ambitni 
wędkarze znajdą tu wszystko to, co aktualnie oferuje rynek. 
Dodatkowo, w specjalnie wydzielonym miejscu będzie można 
wysłuchać tematycznych wykładów i  zobaczyć towarzyszący 
targom program rozrywkowy.

Bilety: 10,00 / 5,00 €

Bałwanek Jeda (4+, PL)
sobota, 08 lutego, 15:00, SMOK Słubice

Bałwanek Jeda 
ma wielkie ma-
rzenie. Pragnie 
przeżyć lato. 
W  jego przy-
padku wymaga 
to odwagi, siły, 
sprytu i  pew-
ności siebie. Nie 
jest to jednak 
takie łatwe, 
zwłaszcza gdy na zewnątrz robi się coraz cieplej. Wszyscy jego 
przyjaciele już się roztopili, również jego wielka miłość - Bakła-
żanka, ale on postanowił przetrwać. Czy mu się to uda? Aby się 
przekonać musicie zobaczyć to sami. Bałwanek Jeda, to pełna 
poezji i  humoru opowieść o  marzeniach, odwadze i  o  końcu 
pewnej drogi, która staje się nowym początkiem.

Bilety: 20,00 / 15,00 / bilet rodzinny 60,00 zł

Królewna Śnieżka - musical (DE)
sobota, 08 lutego, 15:00, Forum Kleista

Od wieków każde 
dziecko zna to 
słynne pytanie: 
„Lustereczko, po-
wiedz przecie, kto 
jest najpiękniejszy 
w  świecie?“ Gdy 
pewnego dnia odpo-
wiedź brzmi nagle 
„Śnieżka“, zła kró-
lowa obmyśla plan 
pozbycia się dziewczyny. Ale dzielnej bohaterce tytułowej 
udaje się uciec w  głąb lasu. Spotyka siedmiu krasnoludków, 
którzy mieszkają tam ukryci przed ludźmi, strzegąc starej ta-
jemnicy. Znany z nowoczesnych przedstawień dla całej rodziny 
Theater Liberi odkurza starą, znaną historię braci Grimm i in-
scenizuje ją na nowo: porywające piosenki w  stylu muzyki 
soul, pop, swing, a  nawet punk zaprezentowane zostaną na 
scenie z pełna mocą.

Bilety : 25,00 / 23,00 / 21,00 / 19,00 €

New York Gospel Stars
poniedziałek, 10 lutego, 20:00, Filharmonia „C. Ph. E. Bach“

Po wspaniałej trasie koncertowej New York Gospel Stars 
2018/2019, ta budząca zachwyt i odnosząca ogromne sukcesy 
formacja gospel ponownie przyjedzie do Niemiec w tym roku, 
by zabrać słuchaczy w  kolejną ekscytującą podróż duchową. 
Słuchacze mogą spodziewać się prawdziwej ekstraklasy 
śpiewu gospel. Usłyszeć będzie można takie klasyki, jak „Ama-
zing Grace“, „Oh Happy Day“ i  „Oh When The Saints“ oraz 
wiele innych piosenek do wspólnego śpiewania i  klaskania, 
dzięki którym New York Gospel Stars na dobre rozgrzeją zi-
mową porę roku!

Bilety: od 29,95 €

Mały wiatr (4+, PL)
czwartek, 13 lutego, 10:00, SMOK Słubice

Mały Wiatr jest 
smutny. Jego starsi 
bracia Wiatr Pół-
nocy, Wschodu, 
Południa i  Za-
chodu mają swoje 
zadania i  są po-
trzebni. Tylko 
o  Małym Wietrze 
nikt nie myśli … 
czuje się niepo-
trzebny. To historia 
o tym, jak w zimie płatki śniegu, a w lecie mlecze uczą się tań-
czyć. Oraz historia o  tym, jak Mały smutny Wiatr odnalazł 
szczęście.

Bilety: 20,00 / 15,00 / bilet rodzinny 60,00 zł

Kot w butach (4+, DE)
niedziela, 16 lutego, 10:00, Teatr Śmiechu

Życie jest czasami 
niesprawiedliwe, 
najmłodszy syn 
młynarza wie 
o  tym aż zbyt do-
brze. Podczas gdy 
najstarszy brat po 
śmierci ojca dostaje 
młyn, środkowy 
brat przynajmniej 
osła, najmłod-
szemu przypada jedynie niepozorny kot. Jednak zwierzę nie 
tylko potrafi  mówić, ale jest również pełne kreatywnych po-
mysłów i  pokazuje synowi młynarza, jak można osiągnąć 
szczęście i dojść do bogactwa. Któż nie chciałby mieć takiego 
kocura?

Bilety: 4,80 / 3,60 / bilet rodzinny 14,40 €

Polsko-niemieckie oprowadzanie 
dla seniorów po wystawie: 
Wczoraj, dziś, pojutrze
wtorek, 18 lutego, 15:00, Brandenburskie Muzeum Krajowe 
Sztuki Nowoczesnej, Packhof

Wystawa, wykorzystując 
grafi ki i fotografi e z kolekcji 
muzeum, pokazuje wpływ 
nowoczesnego postrzegania 
obrazu, który pojawił się 
w  sztuce lat dwudziestych 
i  trzydziestych i  którego 
wpływ rozciąga się aż po 
współczesne koncepcje. 
Szczególnie pokazane zo-
stanie spojrzenie na realia 
społeczne i sposoby przedstawiania życia codziennego.

Wstęp z  oprowadzaniem przez Armina Hauera oraz Natalię 
Majchrzak ze Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji: 
4,00 €

Oderlandbau
22.02 + 23.02 10:00 – 17:00, Hale Targowe

Targi o tematyce budowlanej, miesz-
kalnej oraz energii odnawialnych 
obejmują całe spektrum przemysłu 
budowlano-usługowego. Czy to 
domy standardowe, czy od archi-
tektów, wille, czy bungalowy, domy 
niskoenergetyczne, czy pasywne 
- każdy znajdzie tu dla siebie odpo-
wiedni projekt. Zaprezentowane zostaną również możliwości 
fi nansowania realizacji przedsięwzięcia. A  ci, którzy już się 
wybudowali, znajdą na targach usługi związane z renowacją, 
remontami, rozbudową istniejących budynków, jak i zagospo-
darowaniem działek.

Bilety: 4,00 / 2,00 / wstęp wolny dla dzieci do lat 14

Koncert: Mesajah
sobota, 22 lutego, 20:00, SMOK Slubice, Klub Prowincja

Mesajah - autor tekstów, 
producent, kompozytor, 
jeden z największych wo-
kalistów muzyki reggae 
w  Polsce. Członek ze-
społu Natural Dread 
Killaz, z  którym wydał 
dwa albumy studyjne. 
W 2008 roku zdecydował 
się na rozpoczęcie solowej 
kariery, wydając od tego 
czasu cztery albumy. Energia towarzysząca jego występom 
jest tak niesamowita, że publiczność na koncertach bawi się aż 
do ostatniego dźwięku. Niepowtarzalna barwa głosu i wielka 
przebojowość zapewniły mu możliwość
występów na najważniejszych imprezach muzycznych. 
Otwierał koncerty dla takich artystów, jak: Gentleman, Shaggy, 
Sizzla, Junior Kelly, Stephen Marley, Wu Tang Clan, Anthony B 
czy Alborosie.

Bilety: 40,00 / 50,00 zł

Koncert gościnny 
Filharmonii Poznańskiej
środa, 26 lutego, 19:30,  Filharmonia „C. Ph. E. Bach“

Po raz pierwszy Filharmonia 
Poznańska przyjedzie na 
koncert do Sali Koncertowej 
we Frankfurcie. Koncert ten 
jest hołdem dla polskich 
kompozytorów: Romana 
Palestra, Aleksandra Tan-
smana i  Fryderyka Cho-
pina. Jako solista pojawi się 
międzynarodowa gwiazda 
muzyki klasycznej i obecnie najlepszy polski pianista. Między-
narodowa kariera Rafała Blechacza rozpoczęła się wraz z jego 
wygraną w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. 
Fryderyka Chopina w  Warszawie w  2005 roku, podczas któ-
rego po raz pierwszy w  historii tego prestiżowego konkursu 
nie przyznano drugiej nagrody, by podkreślić dystans, jaki 
dzielił Blechacza od pozostałych uczestników.

Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej 
w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 20 zł


