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To będzie wyjątkowe 
miejsce! 

Na osiedlu Świerkowym będzie działać supernowoczesna świe-
tlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, której budowę 
rozpoczęła właśnie gmina. Burmistrz Mariusz Olejniczak nie ma 
wątpliwości, że będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu 
placówek w Polsce! Przedsmak tego, jak będzie wyglądać daje 
nam wizualizacja. Szczegóły str. 2

Klony, świerki, dęby, jarzębiny, 
jodły…ponad 50 sadzonek 
różnych drzew przekazał 
burmistrz Mariusz Olejniczak 
sołtysowi Nowego Lubusza 
Jonatanowi Stawarskiemu. 
Rośliny dostaliśmy ze szkółki 
leśnej w Nowym Młynie, w 
ramach ogólnopolskiej akcji 
sadziMY.   str. 3
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Rozmowa z Anną Panek-Kusz i Michaelem Kurzwellym, którzy 
wspólnie z prof. Jerzym Olkiem, są kuratorami Festiwalu Nowej Sztuki 
„lAbiRynT”. W tym roku odbędzie się on od 23 do 25 października.   str. 7 

- Cele, które postawiłem sobie na 
najbliższą przyszłość to: remont 
zabytkowych arkad na stadionie, 
poszerzenie bieżni i remont 
basenu, ale również skupienie 
całego środowiska sportowego 
Słubic pod marką SOSiR – mówi 
Krzysztof Murdza, nowy prezes 
Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.  str. 5

W Kunowicach będzie długo oczekiwany chodnik! 

Dojście do szkoły będzie już bezpieczne
Radni miejscy zdecydowali, żeby z budżetu gminy przekazać Urzędowi Marszałkowskiemu 150 tys. zł na budowę chod-
nika, przy drodze wojewódzkiej w Kunowicach. Przetarg został już ogłoszony.  

Mamy dotację 
na salę sportową 
w "trójce"!

– Dostaliśmy ponad 2,9 mln zł dofi nansowania 
do budowy sali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 – cieszy się burmistrz Mariusz Olej-
niczak. Prace budowlane ruszą lada moment. 
Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, który powstał, żeby zmniej-
szyć fi nansowe skutki pandemii COVID-19 w sa-
morządach. 

– Kluczem przy dzieleniu pieniędzy 
z  tego funduszu było m.in. to, ile 
środków z  budżetu, dany samorząd 
przeznacza na  inwestycje – tłumaczy 
skarbnik gminy Słubice Rafał Dydak. 
– U nas są to spore kwoty – w tym roku 
na inwestycje mamy  prawie 23 mln zł 
– dlatego i otrzymana dotacja jest tak 
duża – dodaje.

Budowa sali sportowej ma potrwać 
do końca przyszłego roku. Będzie 
kosztować ponad 4,8 mln zł. Przetarg 
wygrała fi rma Exalo Drilling S. A. Pro-
jekt obejmuje salę gimnastyczną o po-
wierzchni 600 mkw, w budynku (cały 

ma mieć powierzchnię ponad 900 
mkw) będzie też  sala da zajęć korek-
cyjnych, sanitariaty, natryski i szatnie. 
Przy wejściu głównym planowany jest 
podjazd dla uczniów niepełnospraw-
nych, a  przy łączniku prowadzącym 
do szkoły – platforma ułatwiającą im 
komunikację. Sala przy „trójce” to ko-
lejna tego typu inwestycja realizowana 
w naszej gminie. Od kilku tygodni no-
wiutką halą sportową mogą się już cie-
szyć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 (piszemy o tym na str. 5). 

(beb)

- Zabiegaliśmy o  chodnik przy 
ul. Słubickiej myśląc między in-
nymi o  dzieciach, które mieszkają 
w okolicy i pieszo chodzą do szkoły 
– mówi burmistrz Mariusz Olejni-
czak. Wspólnie z sołtysem Kunowic 
Pawłem Sokołowskim czynili 
starania, żeby Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, do którego należy droga 
biegnąca przez Kunowice, wybu-
dował tam chodnik. Chodzi o  ok. 

300 metrowy odcinek, od skrzy-
żowania ul. Słubickiej z  Zieloną 
do skrzyżowania Słubickiej z  Je-
ziorną (na wysokości ogrodnictwa). 
W  ubiegłym roku, podczas spo-
tkania z  dyrektorem ZDW Pawłem 
Tonderem,  burmistrz zadekla-
rował, że gmina jest gotowa party-
cypować w kosztach, byle tylko, jak 
najszybciej chodnik ten powstał. 15 
września Zarząd Dróg Wojewódz-

kich ogłosił przetarg, a 24 września, 
podczas sesji Rady Miejskiej w Słu-
bicach, zapadła decyzja o  przeka-
zaniu z  budżetu gminy 150 tys. zł 
Urzędowi Marszałkowskiemu, któ-
remu podlega ZDW.

- Pomimo, że jest to droga woje-
wódzka i wszelkie inwestycje zwią-
zane z  przebudowa chodników 
i jezdni powinny być sfi nansowane 
przez Urząd Marszałkowski to ro-

zumiemy, że ZDW ma wiele zadań 
w  całym regionie – mówi prze-
wodniczący Rady Miejskiej w  Słu-
bicach Grzegorz Cholewczyński. 
- Dlatego radni wsparli inicjatywę 
burmistrza, żeby z  naszego bu-
dżetu przeznaczyć pieniądze na 
inwestycję Zarządu Dróg Woje-
wódzkich – dodaje.  

O inwestycji z mieszkańcami 
Kunowic rozmawiał też członek 

zarządu województwa lubuskiego 
Marcin Jabłoński, który wspierał 
starania sołectwa.

Jak wszystko dobrze pójdzie 
mieszkańcy Kunowic będą mogli 
korzystać z chodnika jeszcze w tym 
roku. Firma, która wygra przetarg, 
od momentu podpisania umowy, 
będzie miała 2 miesiące na realizację 
inwestycji.  

(beb)



2 gazeta Słubicka   07/2020   29 września

Tu dzieci znajdą pomoc specjalistów

Takiego miejsca ze świecą szukać!
Świetnie wyposażone sale do terapii, aneks kuchenny, sala konferencyjna, część sanitarna i administracyjna – gmina 
tworzy właśnie supernowoczesną świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży.  

- Podjąłem decyzję, żeby należące do 
gminy pomieszczenia,  w  budynku 
na os. Świerkowym,  przeznaczyć 
na miejsce, gdzie dzieci, wymaga-
jące pomocy, znajdą wsparcie te-
rapeutów i  opiekunów – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Sabina Matkowska, kierowniczka 
Biura Spraw Społecznych w  słu-
bickim Urzędzie Miejskim, które bę-

dzie koordynowało pracę świetlicy, 
wyjaśnia, że prowadzone tam będą 
różnorodne zajęcia wychowawcze, 
terapeutyczne i  artystyczne, które 
będą wspomagać rodziców w  roz-
wiązywaniu indywidualnych pro-
blemów ich dzieci. 

W  planach jest stworzenie róż-
nych grup wiekowych. Z  każdą 
będzie pracować 2-3 opiekunów .  

Świetlica zajmie powierzchnię ok. 
380 mkw i będzie jedną z najnowo-
cześniejszych tego typu placówek 
w Polsce.  

Prace już się rozpoczęły. 900 
tys. zł na tę inwestycję pochodzi 
z  Gminnego Programu Profi laktyki 
i  Rozwiązywania problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.  

Tak będzie...

...a tak jest 

Firma Eurokop Invest, która wy-
grała przetarg, ma zrealizować in-
westycję „pod klucz” do końca tego 
roku, wraz z kompleksowym wypo-
sażeniem wszystkich pomieszczeń, 
które mają być dostosowane także 
do potrzeb  osób niepełnospraw-
nych. – To będzie bardzo nowo-
czesna świetlica, o  bardzo ładnym 
wystroju, pomieszczenia będą kli-

matyzowane, wykonawca zastosuje 
też nowoczesny system sterowania 
m.in. roletami czy urządzeniami 
audiowizualnymi – opowiada bur-
mistrz. – Myślę, że standard tej 
świetlicy będzie naprawdę wysoki – 
podkreśla. 

Jak wyglądać będą wnętrza, 
można zobaczyć na wizualizacji. 

 (beb)
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Reklama

Gmina dołożyła 
do tej drogi 1 mln zł!
Burmistrz Mariusz Olejniczak uczestniczył 11 września w uroczystym 
otwarciu drogi powiatowej z Nowych Biskupic do Rzepina. Na tę inwe-
stycję długo czekali kierowcy stąd decyzja gminnych radnych, żeby fi -
nansowo pomóc starostwu.

Kierowcy niedługo 
odetchną!

W połowie września rozpoczęły się remonty kolejnych gminnych 
dróg.  Nowe nawierzchnie zyskają m.in. drogi zniszczone w trakcie 
modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W planach jest też 
przebudowa niektórych  podwórek.

No to sadziMY!
Klony, świerki, dęby, jarzębiny, jodły…ponad 
50 sadzonek różnych drzew przekazał bur-
mistrz Mariusz Olejniczak sołtysowi Nowego 
Lubusza Jonatanowi Stawarskiemu. Rośliny 
dostaliśmy ze szkółki leśnej w Nowym Mły-
nie, w ramach ogólnopolskiej akcji sadziMY. 

Na gminną inwestycję przeznaczy-
liśmy w  budżecie ponad 1,3 mln zł. 
Dotychczas zmodernizowano drogi 
przy ulicach: Grzybowej, Jastrzębiej, 
Śliwkowej, Klonowej i  Wschodniej 
w  Słubicach, a  także Brylantowej, 
Turkusowej, Szkolnej oraz fragment 
Słubickiej w  Kunowicach. W  tym 
tygodniu planowane są prace w Ku-
nicach i  Rybocicach. Będą też prze-
budowywane podwórka: przy ul. 
Jagiełły 1-4 i Staszica-9-13.

W  planach jest też remont ulic: 
Chopina, Chrobrego Konopnickiej, 
Sienkiewicza, Słowiańskiej, Daszyń-
skiego, placu Przyjaźni, Seelowskiej 
i  placu Wolności. – Z  tymi pracami 
czekamy już tylko na to, aż Zakład 
Usług Wodno-Ściekowych skończy 
swoją inwestycję związaną z moder-
nizacją sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej – mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak. Uspokaja jednak, że re-
monty tych dróg mają być zrobione 
do końca listopada.  

(beb) Nową nawierzchnię ma m.in. ulica Grzybowa. 
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Dziurawa nawierzchnia była praw-
dziwym utrapieniem osób jeżdżących 
drogą z  Nowych Biskupic do Rzepina. 
Dla powiatu słubickiego inwestycja 
była fi nansowym wyzwaniem, dlatego 
zarząd zwrócił się o  pomoc do władz 
Słubic i  Rzepina. Gminy dołożyły po 1 
mln zł każda, a powiat zaciągnął ponad 
5,7 mln zł kredytu. Inwestycję zrealizo-
wano w  ramach polsko-niemieckiego 
projektu, którego stroną wiodącą był 
powiat słubicki, a partnerem niemiecki 
powiat Odra – Szprewa.

(beb)
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18 września w  Nowym Lubuszu od-
była się rowerowa impreza „ Słubicka 
czasówka” połączona z  ofi cjalnym 
otwarciem ścieżki dla cyklistów. 
To wtedy burmistrz M. Olejniczak 
wspólnie z  sołtysem obdarowywali 
sadzonkami mieszkańców. Chętnych 

do posadzenia drzew było wielu. 
- W  tym roku na nowe nasadzenia 
mamy jeszcze 50 tys. zł i w paździer-
niku będziemy sadzić nowe klony, 
szczepione akacje, wiśnie, platany…- 
zapowiada burmistrz.

(beb)
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Przy pomniku Pamięci Zesłanych 
na Sybir i  Walczących o  Wolną, 
Niepodległą Polskę spotkaliśmy się 
najpierw 1 września, w  81. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, a  na-
stępnie 17 września, wspominając 
dzień, gdy wojska sowieckie   doko-
nały zbrojnej napaści na wschodnie 
tereny Rzeczypospolitej. 

- Ofi ara patriotów, przed któ-
rych pomnikiem stoimy jest te-
stamentem. Zobowiązuje nas do 
dbałości o historię,  pamięć  o tym, 
co się wydarzyło – mówił 1 wrze-
śnia burmistrz Słubic Mariusz Olej-
niczak.  - Dziś wprawdzie żyjemy 
w  zjednoczonej Europie w  której 
nie obserwujemy imperialnych za-
miarów, ale tak jak zmieniają się 
czasy, mogą się zmieniać metody 
dominacji jednych państw nad dru-
gimi. To właśnie patriotyzm jest 
elementem troski o  interes Polski 
– dodał.  W  uroczystościach pod 
pomnikiem na placu Sybiraków 
wzięło udział wielu słubiczan, 
a  także delegacja z  Frankfurtu nad 
Odrą, z  nadburmistrzem Rene 
Wilke na czele. 

Wiele osób, reprezentujących 
różne środowiska i  organizacje 
pozarządowe, odpowiedziało też 
na zaproszenie słubickiego koła 
związku Sybiraków i  gminy Słu-
bice, żeby 17 września uczcić ofi ary 
tajnego paktu Ribbentrop–Mo-
łotow. - To bolesne przeżycie szcze-
gólnie dla Sybiraków. Wiąże się 
z  osobistymi, rodzinnymi i  często 

tragicznymi wspomnieniami – pod-
kreślił burmistrz. - Dlatego właśnie 
z  Wami i  wszystkimi,   którzy oso-
biście doświadczyli systemu tota-
litarnego i  tamtych zbrodniczych 
czasów, łączę się dziś myślami 
w  szczególny sposób – mówił M. 
Olejniczak do zebranych na placu 
Sybiraków.   Przypomniał, że So-
wieci aresztowali ponad 200 tys. 
Polaków: ofi cerów, policjantów, zie-
mian, urzędników państwowych, 
przedstawicieli inteligenckich za-
wodów, 22 tys. naszych rodaków za-
mordowali, a ponad 1,3 mln zesłali 
na Syberię.

Lucyna Żukowska ze słubickiego 
koła, która ze swoimi bliskimi do-
świadczyła zsyłki, nie kryła, że 
wspomnienia z  Sybirii są tak trau-
matyczne, że trudno o  nich zapo-
mnieć mimo, że od tamtych czasów 
minęło 81 lat.  

– Nie bez przyczyny mówi się, 
że historia jest nauczycielką życia.   
Nie mam wątpliwości, że to, co 
się wydarzyło w  1939 roku, zde-
terminowało i  nadal determinuje 
narody świata do zażegnywania 
konfl iktów i  pielęgnowania po-
koju – mówił burmistrz. – Musimy 
jednak pamiętać, że dbanie o pokój 
to nie jest tylko zadanie stawiane 
przywódcom tego świata. To za-
danie dla nas wszystkich. Pokój to 
szacunek   dla drugiego człowieka, 
niezależnie od jego poglądów poli-
tycznych, wiary czy orientacji sek-
sualnej. Pokój to przeciwstawianie 

się nienawiści rasowej i wszelkiego 
rodzaju wykluczeniom. Pokój to 
patriotyzm pozbawiony nacjona-
lizmu. Pokój to jedyna droga, jeśli 
chcemy ze spokojem i nadzieją my-
śleć o naszym życiu i życiu naszych 
bliskich- podkreślił M. Olejniczak. 

Starosta Leszek Bajon mówił nato-
miast o tym, jak ważna, w obecnych 
czasach, jest solidarność międzyna-
rodowa. Przywołał ostatnie wyda-
rzenia z  Białorusi, gdzie łamane są 
prawa człowieka i  tłumiona walka 
o  niezależne i  demokratyczne pań-

stwo. Na znak solidarności z  Biało-
rusinami obok fl ag polskich, które 
powiewały przy Pomniku Pamięci 
Zesłanych na Sybir i  Walczących 
o Wolną, Niepodległą Polskę, umie-
ścił też fl agę białoruską.   

(beb) 

Wrzesień… Pamiętamy!
Dwukrotnie we wrześniu słubiczanie spotkali się na placu Sybiraków, żeby uczcić pamięć ofi ar II wojny światowej. 
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 Ulica Sportowa 
idzie do remontu

Gmina pozyskała dotację z Funduszu Dróg 
Samorządowych na remont ul. Sportowej. – 
Dostaniemy  połowę potrzebnej kwoty ponad 
216 tys. zł. Resztę dołożymy z własnego bu-
dżetu – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Misja sport!
- Cele, które postawiłem sobie na najbliższą przyszłość to: remont 
zabytkowych arkad na stadionie, poszerzenie bieżni i remont base-
nu, ale również skupienie całego środowiska sportowego Słubic pod 
marką SOSiR – mówi Krzysztof Murdza, nowy prezes Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

OPS szuka rodzin, które 
chcą wesprzeć innych

Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca rodziny do współpracy z asy-
stentem rodziny we wspieraniu osób, które nie radzą sobie z opieką 
i wychowaniem dzieci. 

- Ze sportem związana jest duża 
część Pana dorosłego życia…
- To prawda. Jestem absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu - specjalizacja me-
nadżer sportu i  podyplomowych 
studiów w  Wyższej Szkole Sportu 
i  Turystyki w  Pruszkowie -specja-
lizacja trener kolarstwa. Byłem 
wykładowcą w  Akademii Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu 
i  w  Wyższej Szkole Handlowej we 
Wrocławiu…

- i  kolarzem odnoszącym spore 
sukcesy w tej dyscyplinie sportu… 
 - Czterokrotnie byłem mistrzem 
Polski w kolarskich przełajach i wy-
ścigach MTB. Kilka razy reprezento-
wałem nasz kraj na mistrzostwach 
Europy i  świata. Byłem członkiem 
kadry olimpijskiej Sydney 2000, 
ale kontuzja wyeliminowała mnie 
z  ubiegania się o  miejsce w  repre-
zentacji Polski.  Natomiast po zakoń-
czeniu kariery sportowej zostałem 
dyrektorem sportowym  zawodowej 
grupy kolarskiej CCC-Polsat MTB, 
z  którą zdobyłem drużynowe mi-

strzostwo Polski. Potem byłem tre-
nerem kadry narodowej juniorek 
w  Polskim Związku Kolarskim. 
W tym okresie wykładałam w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w  Świd-
nicy i jako ciekawostkę wspomnę, że 
miałem w swojej klasie m.in. Rafała 
Majkę i Pawła Poljańskiego.

- Przed miesiącem został Pan pre-
zesem Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Jaki ma Pan pomysł na 
rozwój SOSiRu?
- Przede wszystkim, chcę się skupić 
na dwóch aspektach: sportowym –za-
mierzam  podjąć współpracę z przed-
stawicielami wszystkich dyscyplin 
uprawianych w  naszej gminie, jak 
również zrobić wszystko co możliwe, 
żeby poprawić stan infrastruktury 
ośrodka sportu i rekreacji. Potrzebna 
jest m.in. gruntowna renowacja ba-
senu i  remont historycznych arkad. 
Zamierzam też powołać stowarzy-
szenie działające na rzecz sportu 
słubickiego, do którego będę chciał 
zaprosić przedstawicieli wszystkich 
dyscyplin oraz ludzi, którzy chcą, 
aby sport w  naszym mieście dużo 

znaczył. Chcę wysłuchać ich po-
mysłów i  znaleźć skuteczną ścieżkę 
działania, do ich realizacji. Poza tym, 
stowarzyszenie da nam możliwości 
na pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych, inwestowanych w  działania 
związane ze sportem i  turystyką. 
Jest to niezbędne jeśli chcemy  reali-
zować zarówno cele sportowe – orga-
nizować duże eventy sportowe, jak 
również pozyskiwać pieniądze na 
remonty ośrodka, żeby podnieść jego 
standard.  

- Co idzie na pierwszy ogień?
- W  tej chwili jesteśmy w  trakcie 
przeprowadzania ekspertyz budow-
lanych, które są pierwszym krokiem 
do renowacji całej korony stadionu: 
arkad, pomieszczeń pod nimi 
i  dachu. Szykujemy również spo-
tkanie dla ludzi związanych z  słu-
bickim sportem, gdzie wsłuchamy 
się w ich potrzeby, pomysły i podpo-
wiedzi. Niedługo przedstawię szcze-
góły.

- A plany związane z basenem?
- Gruntowny jego remont jest nie-
zbędny. Prowadzimy obecnie kon-
sultacje z  architektem i  plan jest 
taki, żeby wyłożyć niecki basenu 
membraną z  systemem podgrze-
wania wody oraz przeprowadzić  re-
nowację części przy basenie: miejsc 
dla plażowania i wypoczynku. Opty-
mistycznie rzecz biorąc myślę o roz-
poczęciu tej inwestycji w  przyszłym 
roku.  
Mamy też plany poszerzenia i reno-
wacji bieżni lekkoatletycznej, tak by 
6 torów zastąpić 8. To  pozwoliłoby 
nam  na organizację imprez o randze 
Mistrzostw Polski Seniorów. Posze-
rzając bieżnię jednocześnie prze-
prowadzimy gruntowny remont 
basenu. 
- Są na to wszystko pieniądze?
- Jeżeli chodzi o remont arkad mamy 
dwie drogi fi nansowania: pierwsza 
– unijne wsparcie z  Lubuskiego 

Regionalnego Programu Operacyj-
nego,  druga droga to wsparcie rzą-
dowe poprzez Ministerstwo Kultury. 
Jesteśmy na etapie składania wnio-
sków o dofi nansowanie, zarówno do 
LRPO, jak i do ministerstwa. Na po-
czątku przyszłego roku powinniśmy 
wiedzieć, czy dostaniemy wsparcie. 

- A co jest w sferze Pana marzeń? 
- W  jednym zdaniu: chciałbym aby 
mieszkańcy Słubic chętnie i licznie, 
aktywnie wypoczywali na terenie 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, całymi rodzinami, żeby było to 
najbardziej ulubione miejsce spo-
tkań.
 Poza tym, na pewno, wyremonto-
wanie całego zabytkowego stadionu 
– naszej lubuskiej perły sportowej, 
bo to by nam pozwoliło na bardzo 
duży rozwój turystyczny tego 
miejsca. Mamy już hotel o podwyż-
szonym standardzie, pole golfowe, 

halę tenisową, kryte lodowisko, 5 
boisk piłkarskich…To miejsce ma 
potencjał. Marzy mi się, żeby turyści 
mogli usiąść w  ładnej kawiarence 
pod arkadami i wypić tam kawę pa-
trząc na pięknie wyremontowany 
zabytkowy stadion. Dodatkowym 
atutem będzie Wieża Kleista, która 
z  pewnością przyciągnie zwiedzają-
cych. 
 Mam też pomysł, żeby jedno z boisk 
bocznych, które nie jest zbytnio 
wykorzystywane, przeznaczyć na 
miejsce, gdzie można by na przykład 
zrobić tor dla rolkarzy, pumptrack, 
skatepark, miejsce do ćwiczeń siło-
wych…Ten teren idealnie by się do 
tego nadawał. Jest daleko od drogi,  
bezpieczny dla dzieci. Takie miejsce 
na pewno otworzyłoby SOSiR na 
mieszkańców, miałoby też walor in-
tegracyjny. 

- Dziękuję. (beb)

Krzysztof Murdza ma 40 lat, dzieciństwo spędził w Bieganowie i Cybince, od 13 lat jest 

mieszkańcem  Słubic.

- Pomoc wyrażać się będzie przyję-
ciem na siebie roli rodziny wspiera-
jącej – wyjaśnia Monika Cichecki, 
kierownicza słubickiego OPS. Tłu-
maczy, że zadaniem rodziny wspie-
rającej nie jest wyręczanie innych 
w  ich obowiązkach, ale pomoc 
w  przezwyciężaniu trudnych sytu-
acji w  rodzinach. - Formy pomocy 
mogą być bardzo różne, uzależnione 
od potrzeb oraz współpracy między 
zainteresowanymi. Dotyczyć one 
mogą: wskazówek dotyczących 
sprawowania opieki i  wychowania 

dzieci, kształtowania i  wypełniania 
podstawowych ról społecznych, 
organizacji czasu rodziny, pomocy 
w nauce, racjonalnego prowadzenia 
budżetu domowego oraz prowa-
dzenia gospodarstwa domowego – 
wylicza M. Cichecki.

Osoby chętne do pełnienia funkcji 
rodziny wspierającej mogą zgłaszać 
swoją kandydaturę do Ośrodka Po-
mocy Społecznej w  Słubicach pl. 
Wolności 17 F.

Rodzina nie może pełnić funkcji 
rodziny wspierającej, gdy istnieje 

w niej problem alkoholowy, nie ma 
stałego źródła utrzymania, w  ro-
dzinie występują problemy wy-
chowawcze z  własnymi dziećmi, 
członkom rodziny odebrano lub 
ograniczono władzę rodzicielską, 
członek rodziny nie wywiązuje się 
z  obowiązku alimentacji, skazano 
członka rodziny za przestępstwo 
ścigane z  oskarżenia publicznego, 
w rodzinie występują zaburzenia lub 
choroba psychiczna.

(red) 

23 września br. podpisał umowę 
z  Karolem Jankowskim, prezesem 
fi rmy Kontrakt z  Krosna Odrzań-
skiego, która wygrała przetarg. Do 
końca listopada Kontrakt wymieni 
górną warstwę nawierzchni, od 
ulicy Obozowej do przebudowanego 
odcinka ulicy Sportowej przy wjeź-
dzie na cmentarz. Położy tam nowy 
asfalt na ponad 900-metrowym od-
cinku drogi.  

Z  kolei, przy drodze, w  kierunku 
cmentarza, przebuduje ponad 200 
metrów chodnika, a  na łuku drogi 
w  kierunku lodowiska postawi ba-

rierki, które uniemożliwią wjazd sa-
mochodów na pobocze, zapewniając 
bezpieczeństwo pieszym. 

Remont ul. Sportowej to konty-
nuacja zeszłorocznej inwestycji na 
sąsiedniej ulicy Obozowej. Wów-
czas, dzięki dotacji z Funduszu Dróg 
Samorządowych (361 tys. zł) gmina 
wyremontowała ponad 750- me-
trowy odcinek drogi, od skrzyżo-
wania ul. Obozowej ze Sportową 
do ronda przy hotelu Horda. Od 
skrzyżowania ul. Obozowej z ul. Po-
ziomkową do ronda zbudowała też 
chodnik. (beb)
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Takiego wydarzenia tanecznego 
jeszcze u nas nie było!

Znani tancerze i instruktorzy: Michał Kaczorex Kaczorowski i B-boy Bartazz  poprowadzili we wrześniu, w Słubickim 
Miejscu Ośrodku Kultury, współfi nansowane przez gminę, warsztaty taneczne  z breakdance, hip hopu, choreografi i 
tanecznych oraz poppingu. 

Znanych w całej Polsce instruktorów 
udało się pozyskać organizatorom 
wydarzenia: Robertowi Kliszcza-
kowi i   Wojtkowi Wróblewskiemu, 
współzałożycielom słubickiej grupy 
Westside People. Michał Kaczorex 
Kaczorowski, zwycięzca telewizyj-
nego programu tanecznego  GOT 
TO DANCE  – Tylko taniec!  oraz 
fi nalista  programów WORLD OF 

DANCE  i  MAM TALENT, poprowa-
dził warsztaty z  elektryzującego 
poppingu - bardzo efektownego 
stylu tańca ulicznego, polegającego 
na szybkim napinaniu i  rozluź-
nianiu mięśni. 

B-boy Bartazz, prywatnie Bartosz 
Biernacki, poprowadził natomiast 
warsztaty z  Breakingu. Tancerz, na 
co dzień mieszkający w Monachium, 

sędzia wielu międzynarodowych 
bitew tanecznych i   jeden  z  czo-
łowych przedstawiciel tego stylu 
w Polsce, pokazał uczestnikom pod-
stawowe elementy breaka tworząc 
z nich różnorodne i oryginalne cho-
reografi e. W  trakcie kilku godzin 
sobotnich warsztatów uczestnicy, 
zarówno grupa początkująca jak 
i  zaawansowana, freezowali, dopo-
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• Dermatologia
• Dermatologia pediatryczna 
• Dermatologia estetyczna
• Medycyna regeneracyjna 

i anti– aging
• Dermatochirurgia

• Dermatoskopia 
• Trichoskopia
• Chirurgia naczyniowa
• USG Doppler
• Małoinwazyjne metody 

leczenia żylaków

tel.: 506 501 515
ul. Transportowa 6 | 2 piętro | 69-100 Słubice

www.dermaestetica.pl | info@dermaestetica.pl

Reklama

wowali i  improwizowali   rozwijając 
swoją kreatywność i  indywidualny 
charakter tańca.

W  niedzielę uczestnicy ćwiczyli 
pod czujnym okiem instruktorów 
z grupy Westside People. To były 2 dni 
pełne tanecznych wrażeń! Co waż-
niejsze organizatorzy zapowiadają 
kolejne warsztaty taneczne w naszym 
mieście, a  wszystkim zaintereso-

wanym polecają udział w cotygodnio-
wych warsztatach prowadzonych 
przez Westside People w  Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury.

Więcej Informacji pod nu-
merem  512 424 058.  Warsztaty 
taneczne zrealizowane zostały w  ra-
mach   Inicjatywy Lokalnej fi nanso-
wanej ze środków Gminy Słubice.

(AS)

25 września burmistrz Mariusz Olej-
niczak podpisał z dyrektorem biura 
Euroregionu Pro Europa Viadrina 
Krzysztofem Szydłakiem, umowę 
o  dofi nansowanie transgranicz-
nego projektu „Opowieść wigilijna 
bez granic”, który złożyła Gmina 
Słubice. Partnerem jest miasto 
Frankfurt nad Odrą. W ramach tego 
projektu zrealizowane zostanie Pre-
ludium Bożonarodzeniowe – wido-
wisko obfi tujące w występy wokalne 
i  teatralne. Na scenie pojawi się 
ponad 200 artystów amatorów z po-
granicza. – Preludium Bożonarodze-
niowe wpisało się już w  kalendarz 
wspólnych imprez w  dwumieście 

i  mając w  pamięci poprzednie 
edycje jestem pewien, że i  w  tym 
roku czeka nas wspaniałe wyda-
rzenie artystyczne, podczas którego 
wspólnie z  naszymi sąsiadami zza 
Odry, będziemy przeżywać okres 
oczekiwania na święta Bożego Na-
rodzenia – mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak.  

Projekt realizowany jest w ramach 
Funduszu Małych projektów w  Eu-
roregionie PRO EUROPA VIADRINA 
dla programu współpracy IN-
TERREG VA Brandenburgia – Polska 
2014 – 2020 w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej.

(beb)

Euroregion 
dofi nansował 
naszą opowieść 
wigilijną

W grudniu mieszkańcy dwumiasta będą 
znów wspólnie przeżywać okres oczekiwa-
nia na święta uczestnicząc w Preludium Bo-
żonarodzeniowym. Dzięki dofi nansowaniu 
z Euroregionu Pro Europa Viadrina, szykuje 
się wspaniałe wydarzenie.
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23-25.10.2020

Festiwal Nowej Sztuki
Festival Neuer Kunst Frankfurt (O)

S∏ubice

Wirtualnie i realnie powędrujemy 
po labiryncie sztuki 

Rozmowa z Anną Panek-Kusz i Michaelem Kurzwellym, którzy wspólnie z prof. Jerzym Olkiem, są kuratorami Festiwa-
lu Nowej Sztuki „lAbiRynT”. W tym roku odbędzie się on od 23 do 25 października. 

- Na początku chciałabym wrócić 
do zeszłego roku, bo to był wyjąt-
kowy rok. Świętowaliśmy 20 lat 
festiwalu. Od 10 lat lAbiRynT gości 
w Słubicach i Frankfurcie…

Anna: To prawda, to była wyjąt-
kowa edycja lAbiRynTu. Z  jednej 
strony podsumowaliśmy pewien 
okres naszej działalności: wyda-
liśmy katalog, który przypomniał 
ostatnie 20 lat. Powstało również 
archiwum, w  którym znalazły się 
nagrania, fi lmy, fotografi e i  róż-
nego rodzaju publikacje dotyczące 
festiwalu. Z  drugiej strony to był 
nowy impuls do dalszego rozwoju. 
Wkrótce okazało się, że wybuchła 
pandemia koronawirusa, która pa-
radoksalnie wyzwoliła w nas nową 
kreatywność i energię… 

Michael: To właśnie wirus stał się 
dla nas wyzwaniem, aby wypró-
bować nową formułę festiwalu. Ob-
ostrzenia związane z  zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa na imprezach 
kulturalnych wytyczyły nam drogę. 
To spowodowało, że lAbiRynT odbę-
dzie się w tym roku zarówno w prze-
strzeni wirtualnej jak i realnej.

- No właśnie, wiele imprez jest od-
woływanych i  przekładanych. Nie 
myśleliście o tym ?

Anna: Oczywiście targały nami 
dylematy: może lepiej odłożyć, 
przeczekać…? Mimo wszystko nie 
daliśmy się. W  tyle głowy zawsze 
mieliśmy jednak to, że bezpieczeń-
stwo i  zdrowie naszych gości: ar-
tystów, publiczności jest dla nas 
priorytetem! Wdrożyliśmy więc roz-
wiązania umożliwiające bezpieczne 
uczestnictwo w  festiwalu. Jesteśmy 
pełni optymizmu. I  zadowolenia, 
bo mimo zmian, mamy prawdziwe 
wystawy oraz wykłady w  realnych 
przestrzeniach. Festiwal zafunkcjo-
nuje też wirtualnie, przez co dotrze 
w niemal każdy zakątek świata. 

Michael: Festiwal zawsze miał 
charakter spotkania i  wspólnej wę-
drówki artystów od wystawy do 
wystawy. To było i jest jego najważ-
niejszą wartością. Próbujemy więc 
przenieść spotkania częściowo do 
przestrzeni wirtualnej. Nie rezy-
gnujemy jednak z  realnych wystaw 
umiejscowionych w  Słubicach, 
Frankfurcie nad Odrą, a  wszystko 
podsumujemy w  niedzielę pikni-
kiem artystycznym w Dolinie Uradu, 
gdzie oprócz wystaw odbędzie się 
spotkanie w plenerze wszystkich ar-
tystów i widowni.

- Jakie środki bezpieczeństwa za-
mierzacie zastosować, żeby oprócz 
miłych wspomnień przybyli ar-
tyści i  zwiedzający nie zabrali do 
domów wirusa? 

Michael: W sali kinowej SMOKa bę-
dzie specjalnie zorganizowane studio 
festiwalowe. Zgodnie z obecnymi za-
sadami możemy pomieścić tam 50 
osób, które mogą uczestniczyć bezpo-
średnio w odbywających się tam wy-
kładach, wywiadach i  obserwować 
nasz program na żywo. Dodatkowo 
w  sali kameralnej SMOKa, w  Blok-

-O  i  w  Kulturmanufaktur we Frank-
furcie oraz u  siebie w  domu można 
śledzić nasz program wirtualnie. 
Przestrzenie wystawiennicze w  Słu-
bicach i we Frankfurcie będą otwarte 
dla publiczności, a  w  określonych 
godzinach, artyści będą przy swoich 
pracach i  będzie można ich poznać 
i porozmawiać na żywo. Wystawy bę-
dziemy prezentować również na na-
szej stronie internetowej, przybliżając 
artystów i  ich twórczość. Jak widać 
urodziła się bardzo ciekawa nowa 
formuła. Oczywiście w takiej formie 
i w takich warunkach organizujemy 
to pierwszy raz, trzeba skoordynować 
wiele działań, być może okaże się, że 
w przyszłości będzie trzeba zmodyfi -
kować niektóre elementy. 

Anna: Podstawową zmianą jest to, 
że wystawy będą dłużej otwarte i bę-
dzie je można samodzielnie zwie-
dzać. Oczywiście nie pozostawiamy 
widza samego. Przy każdej wystawie 
znajdzie się kod QR, który przekie-
ruje do strony gdzie znajdzie się 
fi lmik artysty opowiadający o  wy-
stawie. Będzie też można spotkać 
się z artystami na żywo, gdyż w wy-
znaczonych godzinach będą dyżu-

rować przy swoich pracach 
i  czekać na spotkanie z  wi-
downią. Oczywiście obo-
wiązywać będzie dystans 
i  maseczki. Zapraszamy 
również na stronę www.
labirynt.slubice.eu gdzie 
będą aktualne informacje 
i  będzie się można zapo-
znać z programem, obejrzeć 
fi lmiki, zaplanować zwie-
dzanie.

- A gdzie w tym roku będą 
zorganizowane wystawy? 
Co roku lokalizacje ulegają 
zmianie, tworząc symbo-
liczny labirynt…

Anna: Trzeba przyznać, że w  Słu-
bicach i Frankfurcie mało jest prze-
strzeni typowo galeryjnianych, 
dlatego co roku szukamy miejsc, 
gdzie możemy prezentować sztukę. 
Po stronie Słubic wystawy będą 
w  Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury, niemal w  każdej sali. Ze 
względu na remont, wystaw nie 
będzie w tym roku w Collegium Po-
lonicum, choć to nadal nasz bardzo 
ważny partner organizacyjny. Za-
prosimy natomiast do słubickiej 
biblioteki, z  którą nawiązaliśmy 
współpracę. Jedną z  wystaw będzie 
też można zobaczyć na… słubickich 
słupach ogłoszeniowych.

Michael: We Frankfurcie nad Odrą 
zaprosimy do: Kulturmanufaktur 
Gerstenberg, Kościołu Pokoju, Spec-
trum Galerie, Kleist Forum, Bloku-
-O, na plac Mostowy, do Kościoła 
Mariackiego i  Volkshochschule. 
Rozmieszczenie miejsc wystawien-
niczych w  Słubicach i  Frankfurcie 
nad Odrą obrazuje opracowana 
przez nas mapka z  naniesionymi 
punktami (znajduje się na kolejnej 
stronie- przyp. red.). 

- Jakieś wystawy szczególnie pole-
cacie?

Anna: To bardzo trudne pytanie, 
bo nie sposób wyróżnić tylko kilku 
z  kilkudziesięciu prezentacji. Za-
pewniam, że warto wyjść w  tych 
dniach z domu, bo to wyjątkowa sy-
tuacja kiedy w naszym dwumieście 
możemy gościć międzynarodowe 
grono artystów z  ich pracami z  ak-
tualnego nurtu sztuki współczesnej. 
Dla przykładu na wystawę główną 
w  SMOKU, w  galerii OKNO, skła-
dają się prace 25 artystów z  dużym 
dorobkiem, ze sprecyzowaną drogą 
twórczą. Pokażą tylko wycinek twór-
czości, ale na pewno warto te prace 
zobaczyć. W Kościele Pokoju będzie 
imponująca instalacja malarska, 
prezentowana na ustawionych tam 
okrągłych słupach. Po raz pierwszy 
w  historii słupy te stworzą obrazy, 
zainspirowane dziełem Leonarda 
da Vinci… I tak można by bez końca 
zapraszając na kolejne prezentacje... 

Michael: Myślę, że warto zobaczyć 
wszystkie wystawy. Mnie osobiście 
silnie poruszyła praca Fritza Stiera. 
Ale czego dotyczy nie zdradzę, mam 
nadzieję jednak, że to jeszcze bar-
dziej podsyci ciekawość i zachęci do 
jej obejrzenia. 

- Dziękuję. 
Beata Bielecka

Za zasłoną rzeczywistości
Wystawa grupowa „Miara prostoty ”; Kurator: Je-
rzy Olek; arty ści: Elisa Asenbaum, Thomas Stuck, 
Marcin Berdyszak, Marek Gardulski, Marcin Giżyc-
ki, Štěpán  Grygar, Zsolt Gyenes, Waldemar Jama, 
Timo Kahlen, Wolf Kahlen, Michael Kurzwelly, To-
hei Mano, Marianna Michałowska, Bogusław Mich-
nik, Janusz Musiał, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, 
Marek Poźniak, Berty  Skuber, Zdzisław Sosnow-
ski, Zdzisław Sowiński, Zdeněk Stuchlik, Grzegorz 
Sztabiński, Witold Węgrzyn, Naoya Yoshikawa; 
miejsce: Galeria OKNO SMOK

Nadmiar rodzi przesyt, w każdej odsłonie. Z kolei 
przesyt pozbawia czytelnego wyrazu wszystko to, co 
występuje w masowym wydaniu. Atrakcyjne na ogół 
są rzeczy trudno dostępne. Stąd też nie masowość, 
lecz unikalność generuje syndrom pożądania.
Tylko prosta forma skupia na sobie skoncentrowaną 
uwagę. Medytacja nie toleruje chaosu. Przyjazne są 
jej klarowne kompozycje o mocnej sile wyrazu.

Jerzy Olek Autor: Jerzy OlekAutor: Naoya Yoshikawa 
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Niepodzielny moment trwania 
Wojciech Sternak; miejsce: Dolina Uradu

Fotografi a spra-
wia, że znów za-
stanawiamy się, za 
św. Augustynem, 
„czymże jest czas”. 
Na zdjęciach wi-
dzimy coś w cza-
sie teraźniejszym, 
mimo że „to-co-
-było” (R. Barthes) 
już i nie zdarzy się 
dwa razy. 
Instalacja fotogra-
fi czna Niepodziel-
ny moment trwania to swoiste miejsce mocy. Stań pośrodku. Sam lub z przyjaciółmi. W ciszy 
lub rozmawiając. I poczuj, jak wielkoformatowe camery obscury spoglądają spokojnie na cie-
bie i wprowadzają jedność między tobą, czasem (tu, kiedyś, zawsze) i wszelkimi cząstkami 
światła (gr. eidola), które objawią się na światłoczułej powierzchni.

Oś spojrzenia
Autor: Thomas Hellinger; miejsce: Marienkirche

Na trzech wolno stoją-
cych stelach wisi – za-
równo z przodu, jak 
i z tyłu - w sumie sześć 
wielkoformatow ych 
obrazów na płótnie. 
Stele z obrazami posta-
wione w nawie głównej 
pięcionawowego halo-
wego kościoła Mariac-
kiego, wyznaczają oś 
spojrzenia w kierunku 
prebiterium kościoła. 
Dla tych prac ważne są 
zjawiska światła i cie-
nia, widoczne w struk-
turach zarówno ar-
chitektonicznych, jak 
i roślinnych. Poprzez 
fragmentację różnych 
elementów obrazu tworzy się ruch, ukazujący równo-
cześnie ulotność światła i cienia. Wąski, pionowy for-
mat narzuca spojrzenie w górę, odsyłając do architek-
tury kościołów późnogotyckich.

Momencik
Patrick Huber; miejsce: szyby wejściowe SMOK 

Pod względem czasowym, moment znajduje się do-
kładnie pomiędzy przyszłością (protencja) a przeszło-
ścią (retencja) i jest niezwykle ulotny. Fotografi i, z jej 
ograniczonymi możliwościami, udaje się zamrażać pe-
wien aspekt momentu. Ten właśnie fragment staje się 
wzorem dla moich rysunków wykonywanych maślan-
ką na oknach.
Od lat 80. prowadzący galerie oraz kuratorzy pokry-
wają szyby okienne maślanką, by chronić wystawianą 
sztukę przed słońcem i nerwowym światem zewnętrz-
nym. Te mleczne powłoki ochronne służą mi jako baza, 
na której mogę bezpośrednio malować lub w której 
mogę wycinać formy.

Zmienność momentu
Kurator: Rudolf Němeček, autorzy : Monika Simek Ful-
ková, Petr Moško , Zdeněk Mudroch, Rudolf Němeček, 
Iva Pavlátová, Pavel Rejtar, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc;
miejsce: Spectrum Galerie

Hołd dla Leonarda da Vinci
Ryszard Paprocki, Wiktor Paprocki; 
miejsce: Friedenskirche

Bezpośrednią inspiracją stał się karton Leonarda da 
Vinci do obrazu Święta Anna Samotrzecia.  Praca zre-
alizowana jest jako instalacja na walcach o wysokości 
3 m i średnicy 30 cm. Praca rozpisana jest na wiele 
motywów namalowanych na walcach. Poruszając się 
w obrębie instalacji, widzimy rysunek abstrakcyjny 
zmieniający się w zależności od punktu obserwacji. 
Okrągłe w przekroju kolumny sprawiają, że to, co jest 
na nich namalowane, ulega znacznej deformacji, czyli 
przekształceniu anamorfi cznemu. Obchodząc jednak 
walce po wyznaczonej elipsie, natrafi amy na 4, w któ-
rych obraz składa się w całość realistyczną.

Biała przestrzeń
Mira Podmanická; miejsce: Dolina Uradu

Instalacja przedstawia przestrzeń do relaksu, odpo-
czynku i kontemplacji. Wnętrze - ściany, podłoga i sufi t 
są dopełnione wygodnym fotelem z poduszkami i lam-
pą. Wykonane z warstw tkaniny, dają wrażenie mięk-
kości i wygody.
Interesują mnie rzeczy materialne i ich historia. Przy-
glądam się ich transformacjom, zmianom, jakie w nich 
zachodzą pod wpływem użytkowania, albo po prostu 
kontempluję ich obecność. Następnie zapisuję te zmia-
ny w miękkim materiale – tkaninie. Haft em zapisuję 
ich sylwetki, tworząc przestrzeń autobiografi czną wy-
pełnioną znajomymi przedmiotami, zarysami, cienia-
mi, portretami i wspomnieniami, które – jak wierzę – 
mnie określają.

Zobaczyć Antropocen
Remigiusz Koniecko; miejsce: SMOK  

Dzisiejszy stan rzeczy, który geolo-
dzy nazwali okresem antropocenu, 
nie wiadomo, dokąd nas zaprowa-
dzi. Cały ekosystem został mocno 
zachwiany. Jaki świat ujrzymy za 
moment? 

Na pewno nie możemy już marzyć 
o takim, jaki znamy z fotografi i Blue 
Marble z 1972 r. wykonanej podczas 
misji Apolla 17, kiedy astronautom 
udało się uchwycić po raz pierwszy 
w pełni oświetlony glob ziemski. 
Możliwe, że to ostatni moment sfo-
tografowania obecnego stanu pla-
nety, który po zamknięciu migawki 
aparatu fotografi cznego przejdzie 
do historii… Ot, tak po prostu: mo-
ment i po wszystkim…

Mea culpa
Fritz Stier; miejce: SMOK

Prace Fritza Stiera oscylują osobliwie i oryginalnie 
w obszarze pomiędzy irytacją a medytacją. To prace, 
które bywają ciężkie do zniesienia, ponieważ bezlito-
śnie konfrontują obserwatora z momentami, w któ-
rych chodzi o życie i śmierć, o ich punkty styczne, 
o związaną z tym strefę tabu, którą aż nazbyt chętnie 
w życiu codziennym ignorujemy.
Ale we wszystkich pracach Fritza Stiera znaleźć można 
również ten charakterystyczny moment ciszy, opano-
wania, który w sytuacji skrajnego odrzucenia, opusz-
czenia i beznadziei  jest drogowskazem ku wolności 
i nadziei, siły w słabości. 

Prof. Hans Gercke

Autor: Iva Pavlátová

Wystawa czeskich autorów utrwala spojrzenie do wnę-
trza czasu. Ale czy czas istnieje? Jeśli istnieje, musi ist-
nieć też moment. I na odwrót, jeśli czasu nie ma, nie ma 
również momentu i nie da się go przedstawić.
Obrońcy czasu oponują, że musi istnieć, skoro go mie-
rzymy; oponenci zauważają, że w odległej przeszłości 
czasu nikt nie mierzył, a pomimo tego istniało życie. 
Przedstawienie momentu magicznego otwiera przed 
nami nieprzejrzane przestrzenie wyobraźni, natomiast 
momentu zwykłego, codziennego, którego często nie 
zauważamy, pobudza nas do przemyśleń.

Rudolf Němeček
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MASZ CZAS - ty ka mija/
TAKE YOUR TIME - your 
moment
Daria Rzepiela; miejsce: Kulturmanufaktur Gerstenberg 

Masz czas to wizualna gra pomiędzy znakiem a zna-
czeniem. Jej zasady są proste i złożone, ciche  i drama-
tyczne, subtelne i pełne kontrastu jak skrajnie minima-
listyczna forma animacji, wokół której Daria Rzepiela 
buduje instalację przestrzenną. W warstwie narracyj-
nej to opowieść o relacji, która dosłownie zmienia się 
w czasie i o czasie jako relacji. Projekt nawiązuje do 
poezji konkretnej Stanisława Dróżdża i fi lozofi cznych 
studiów Elizabeth Grosz.
Masz czas to otwarty, ewoluujący projekt, za każdym 
razem materializujący się w odmiennej formie, często 
we współpracy z innymi twórcami. Muzykę do głównej 
animacji skomponowała Barbara Kaszuba.Świat poza czasem 

Marek Noniewicz; 
miejsce: Biblioteka Miasta i Gmniny Słubice

W roku 2002 razem z Pawłem Kulą przeprowadziliśmy 
warsztaty dla dzieci z popegeerowskich wsi Jasionka 
i Krzywa w Beskidzkie Niskim. (…) Tamten czas zabal-
samowany na kliszach przeleżał niemal dwie dekady, 
kiedy natknąłem się na niego ponownie i zdumiony 
oglądałem twarze dzieci, które w roku 2018 były już 
bardziej dorosłe.  Postanowiłem sprawdzić, jak to wy-
gląda po latach.
W 2019 r. dostałem stypendium MKiDN na realizację 
projektu, który nazwałem Świat poza czasem. Na wy-
stawie pokazuję zestawienie tego, co powstało niemal 
dwadzieścia lat temu, z tym, co zobaczyłem i zareje-
strowałem w czasie mojego powrotu w Beskidy.   

Immersja – moment 
zanurzenia
Maciej Sperski; miejsce Galerie B

Immersja to ter-
min dotyczący, 
w tym wypadku, 
gier komputero-
wych, oznaczają-
cy moment tak 
zwanego  zanu-
rzenia zmysłów 
w rzeczywistości 
elektronicznej. 
Na wystawie po-
kazuję zestaw 
obiektów, które 
są moją refl eksją 
nad momentem 
zatracenia się w środowisku gier komputerowych / gier wi-
deo. Ideą projektu jest dotarcie do istotnych elementów tego 
stosunkowo młodego medium oraz próba przeniesienia 
charakterystycznych dla gier wideo cech w obszar insta-
lacji i obiektów plastycznych. Celem tego zabiegu jest chęć 
odnalezienia i zdefi niowania tego, co stanowi o tożsamości 
rozrywki elektronicznej.

Mongolien
Karsten Witt ke; miejsce: SMOK 

M o n g o l i e n 
jest poetyc-
kim i słowo-
twórczym ty-
tułem szeregu 
obrazów, któ-
re namalowa-
łem w swoim 
atelier w Ba-
ruth/ Mark 
na podstawie 
wrażeń, szki-
ców i studiów 
z podróży do Mongolii. Od 2015 r. co roku wielokrotnie 
jeżdżę do Mongolii podczas różnych pór roku, ucząc się 
przy tym każdorazowo innego widzenia i postrzegania 
jej krajobrazu. Doświadczenie i wytropienie subtelnej 
i jednocześnie zaskakującej różnorodności w tym im-
ponującym „monumentalnym oceanie spokoju” jest 
fascynującym procesem – od zupełnie białych i mono-
chromatycznie ośnieżonych krajobrazów zimowych, 
niezwykle intensywnych układów nieba i chmur, za-
skakujących zmian światła i pogody aż po niemal bez-
kresne formacje krajobrazów.

Reinterpretacja jako strategia 
współczesnej fotografi i
Zbigniew Tomaszczuk; miejsce: SMOK 
 
Interesują mnie 
p r z e m i a n y 
w mediach ana-
logowych zacho-
dzące pod wpły-
wem technologii 
cyfrowej. Chodzi 
o konsekwencje 
przejścia z che-
micznego zapisu 
obrazu na zapis 
cyfrowy.  Świat 
zaczął krztusić się obrazami. W walce o ekologię wizu-
alną pojawia się strategia reinterpretacji.  Niezależnie 
jednak od sposobu rejestracji, zdjęcie zawsze powstaje 
w wyniku odbicia światła od fotografowanego przed-
miotu. (…) Prace, które realizuję, opierają się na prze-
twarzaniu wartości
dokumentalnej zdjęcia w ideę artystyczną. Przeszłość 
spotyka się tu z teraźniejszością,
a teraźniejszość re-interpretuje przeszłość.

Program Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT
Ten od 10 lat organizowany w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą Festiwal opiera się na trzydniowym cyklu wydarzeń odbywających się od piątku do niedzieli (23-25.10.2020), na 
które składają się wystawy, performance’y, prezentacje, wykłady i spotkania blisko stu międzynarodowo tworzących arty stów. W ramach festiwalu będzie można obejrzeć dzieła 
z dziedziny fotografi i i multimediów, ale również instalacje, grafi ki oraz techniki własne.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem festiwal odbywa się w ty m roku częściowo w formie wirtualnej, ale również w przestrzeni realnej. Najróżniejsze miejsca wystawiennicze 
zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej będą otwarte dla odwiedzających przez cały czas trwania festiwalu.

W  sali kinowej Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury stworzone zostanie studio 
festiwalowe, z  którego podczas trwania 
festiwalu przekazywana będzie transmisja 
internetowa. W  Blok-O  utworzona zostanie 
strefa lounge, w  której możliwe będzie 
wirtualne spojrzenie na inne, biorące udział 
w festiwalu galerie: w Berlinie, Düsseldorfi e, 
Viernheim/Mannheim, Opolu i  Poznaniu. 
Również tam, jak i  w  Kulturmanufaktur 
Gerstenberg oraz Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury będzie można obejrzeć festiwalową 
transmisję na żywo.

23.10.2020 od godz. 16.00–22.00
24.10.2010 od godz. 14.20–22.00

więcej szczegółów wkrótce na 
www.labirynt.slubice.eu

Wystawy/ miejsca wystawiennicze / godziny 
zwiedzania i spotkań z arty stami 

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
SMOK, ul. 1. Maja 1, Słubice

otwarte: 23.10.20, 15:15–22:00 | 24.10.20, 
14:00–22:00 | 25.10.20, 11:00–13:00 
Arty ści na miejscu: 23.10.20, 16:00–17:30

1

wystawa grupowa „Miara prostoty ”; Kurator: 
Jerzy Olek; arty ści: Elisa Asenbaum, Thomas 
Stuck, Marcin Berdyszak, Marek Gardulski, 
Marcin Giżycki, Štěpán Grygar, Zsolt Gyenes, 
Waldemar Jama, Timo Kahlen, Wolf Kahlen, 
Michael Kurzwelly, Tohei Mano, Marianna 
Michałowska, Bogusław Michnik, Janusz 
Musiał, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Marek 
Poźniak, Berty  Skuber, Zdzisław Sosnowski, 
Zdzisław Sowiński, Zdeněk Stuchlik, Grzegorz 
Sztabiński, Witold Węgrzyn, Naoya Yoshikawa 

Wystawy indywidualne: 
• Volkmar Köhler „Druga strona”

• Remigiusz Koniecko „Zobaczyć 
antropocen”

• Zbigniew Tomaszczuk „Reinterpretacja jako 
strategia”

• Fritz Stier „Mea culpa”
• Karsten Witt ke, „Mongolien”
• Patrick Huber „Momencik”
 

Biblioteka Miasta i Gminy Słubice, 
ul. Jedności Robotniczej 18, Słubice

otwarte: 23.10.20, 16:00–18:00 | 24.10.20, 
11:00–18:00 
Arty ści na miejscu: 24.10.20, 14.00–15:00 

2

Wykłady w ramach 
Festiwalu lAbiRynT

• „Sty listy ka błędu” – Zbigniew Tomaszczuk
• „Mongolei” – Karsten Witt ke
• „Carinarnica, miejsce kultury na granicy 

słoweńsko-włoskiej” – Miha Kosovel
• „Nie ty lko o fotografi i” – promocja książki 

Jerzego Olka
• „Naty chmiast! – Talbot na Instagramie” 

– Marianna Michałowska
• „Sieć przeporządkowania przestrzeni” 

– Anne Peschken
• „Przejścia i interfejsy: praca w ramach terapii 

sztuką” – Doris Titze
• „Porozmawiajmy o ty m, dlaczego używam zdjęć 

zrobionych przez innych” – Naoya Yoshikawa
• „Dziedzictwo arty stów“ – Thomas Kumleh
• „Przewrotne przyjemności obrazu. 

Eseje o fotografi i w kulturze popularnej” 
Promocja książki Marianny Michałowskiej 
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Wystawy indywidualne: 
• Paweł Kula „Granica”
• Marek Noniewicz „Poza czasem”

Wszystkie słupy w centrum Słubic
Arty ści na miejscu: (ul. Jedności 

Robotniczej) 24.10.20, 14.30–15:30 | Zdjęcia/
Plakaty  autorstwa: Jana Poppenhagena & 
Olivera Vogta „Rhizomantic”

Dolina Uradu, Szosowa 34, Urad
otwarte 24.10.20, 14:00 –16:00 | 

25.10.20, 10:00–13:00
25.09.20, 10:00: Piknik z arty stami 

Wystawy indywidualne: 
• Tomasz Fedyszyn „Wszystko co nam się 

wydaje” 
• Anna Panek-Kusz „Przestrzeń 

nieoceniona”
• Mira Podmanicka „Biała przestrzeń”
• Wojciech Sternak „Niepodzielny moment 

trwania” 
• Tomasz Wełna „Faun Project”

Blok-O, Karl-Marx-Straße 182, 
Frankfurt (Oder)

otwarte 23.10.20, 16:00-22:00 | 24.10.20, 
11:00-22:00 
Transmisje z galerii partnerskich: 
• Galeria Luka Poznań; „LUKA - 5g taste 

test”; kurator: Jakub Kosecki; autorzy: 

3

4

5

Alicja Mielczarek, Wiktor Gruszka, Jakub 
Kosecki, Olga Truszkowska, Nikodem 
Biegowski, Mikołaj Torz

• Loft  Gallery Opole; Mariusz Przygoda; 
• Onomato-künstlerverein e.V. Düsseldorf; 

„Przestrzeń żyjąca, przestrzenie 
przechodnie, odstępy“ Kuratorka: Terry 
Buchholz; arty ści: Anja Garg, Marcus Kaiser 

• Projektraum Copyright Berlin, Viernheimer 
Kunstverein

Marienkirche, Oberkirchplatz 1, 
Frankfurt (Oder)

otwarte: 23.10.20, 10:00-16:00 | 24.10.20, 
10:00-16:00 | 25.10.20, 10:00-16:00
Arty ści na miejscu: 24.10.20, 11:30-12:30

Wystawa indywidualna: 
• Thomas Hellinger, Doris Titze pod 

wspólnym ty tułem „Oś patrzenia”

Volkshochschule, Gartenstraße 1, 
Frankfurt (Oder)

otwarte: 23.10.20, 16:00-19:00 | 24.10.20, 
11:00-18:00 
Arty ści na miejscu: 24.10.20, 12:00-13:00

wystawa grupowa Wystawa uczestników 
Akademii Fotografi i i Multimediów lAbiRynT: 
Michael Clasen, Gudrun Kissinger, Jörg 
Sägebarth, Uta Kurzwelly, Konrad Tschäpe, 
Thomas Spicker, Natalia Janczycka, René 

6

7

Matschkowiak, Karolina Konczyńska, Darek 
Olechno, Katarzyna Skubisz, Anna Łysiak, 
Dorota Nowak, Marzena Tatarska, Emilia 
Kusz, Beata Łysiak, Sławomir Janicki, Tomasz 
Fedyszyn, Agnieszka Dubacka; Wykładowcy: 
Michael Kurzwelly, Janusz Oleksa, Anna 
Panek-Kusz, Anne Peschken i Marek 
Pisarsky, Jan Poppenhagen

Wystawa indywidualna: 
• Janusz Oleksa „Znaki”

Galerie B | Lindenstraße 4, 
Frankfurt (Oder)

otwarte: 23.10.20, 16:00–18:00 | 24.10.20, 
11:00–18:00 | 25.10.20, 11:00–13:00
Arty ści na miejscu: 24.10.20, 12:00–13:00

Wystawa grupowa: „Raummutationen”, 
Kurator: Michael Kurzwelly
Arty ści: Karl-Ludwig Diehl, Miha Kosovel, 
Michael Kurzwelly, Tanel Rander

Wystawa indywidualna: 
• Michael Disqué, Andrea Ruhland 

„Archiwum aktualnie niczego”
• Fried Rosenstock „Moment”
• Maciej Szperski „Immersja – moment 

zanurzenia”
• 
Performance: Fried Rosenstock

8

Plac Mostowy, Carl-Philipp-Emanuel-
Bach-Straße, gegenüber 11, 

Frankfurt (Oder)
otwarte: 23.10.20, 16:00-18:00 | 24.10.20, 
11:00-18:00 | 25.10.20, 11:00-13:00
Arty ści na miejscu: 24.10.20, 13:00-14:00

Wystawa grupowa: 
• Netzwerk für RaumUmordnung RUO 

(sieć do przeporządkowania przestrzeni)

Wystawa indywidualna: 
• Michael Kurzwelly; Współpraca: Katja 

Klemt, Uta Kurzwelly, Jan Poppenhagen

Plac Mostowy, Carl-Philipp-Emanuel-
Bach-Straße, gegenüber 11, 
Frankfurt (Oder)

Screeningowy pokaz fi lmów 23.10.20, 19:45-
20:45 | 24.10.20, 19:45-20:45 

Wystawa grupowa: „Punkt kryty czny”; 
kurator: Sławomir Sobczak, współpraca 
Jakub Jasiukiewicz | autorzy: sudenci 
i wykładowcy Katedry Intermediów 
Uniwersytetu Arty sty cznego w Poznaniu: 
m.in. Nicolas Imbert, Filip Strzelczyk, Mieszko 
Dobek, Maria Wolna, Cheng Yi-Ting, Lena 
Lubińska, Ewa Pajewska oraz Sławomir 
Sobczak, Jakub Jasiukiewicz

Kleistforum, Platz der Einheit 1, 
Frankfurt (Oder)

otwarte: 23.10.20, 16:00-18:00 | 24.10.20, 
11:00-18:00 | 25.10.20, 11:00-13:00
Arty ści na miejscu: 24.10.20, 13:30-14:30

Wystawa: „Widoczny spadek = podzielony 
spadek” Stowarzyszenie Prywatnej 
Spuścizny Arty stów w Kraju Związkowym 
Brandenburgia, Osoba kontaktowa: Thomas 
Kumlehn

Spectrum Galerie, Baumschulenweg 
48, Frankfurt (Oder)

otwarte: 23.10.20, 16:00--18:00 | 24.10.20, 
11:00-18:00 | 25.10.20, 11:00-13:00
Arty ści na miejscu: 24.10.20, 14.00–15:00

Wystawy indywidualne: 
• Adam Czerneńko „Suma wydarzeń”
• Georg Krause „Fata morgana”

Wystawa grupowa: „Zmienność momentu”; 
Kurator: Rudolf Němeček, arty ści: Monika 
Simek Fulková, Petr Moško, Zdeněk Mudroch, 
Rudolf Němeček, Iva Pavlátová, Pavel Rejtar, 
Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc

Friedenskirche, Schulstraße 4A, 
Frankfurt (Oder)

otwarte: 23.10.20, 16:00-18:00 | 24.10.20, 
11:00-18:00 | 25.10.20, 11:00-13:00
Arty ści na miejscu: 24.10.20, 14.30–15:30

Wystawa indywidualna: 
• Ryszard & Wiktor Paprocki „Hołd dla 

Leonarda da Vinci”

Kulturmanufaktur Gerstenberg, 
Ziegelstraße 28A, Frankfurt (Oder)

otwarte: 23.10.20, 16:00-18:00 | 24.10.20, 
11:00-18:00 | 25.10.20, 11:00-13:00
Arty ści na miejscu: 24.10.20, 15.00-16:00

Wystawa indywidualna: 
Daria Rzepiela „MASZ CZAS - ty ka mija / 
TAKE YOUR TIME - your moment” 

Wystawa grupowa: „Momencik” studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi: Basia 
Budniak, Konrad Kulty s, Karolina Nina 
Kupis, Jarek Kuśmierski, Karolina Nowicka; 
kuratorzy: Marek Poźniak, Janusz Tylman 

1 Maja 1 Maja 1 Maja
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Informacja i zapisy:
Pracownia Fizjoterapii, ZUM NZOZ „PRESPO” Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 3, 69-100 Słubice
tel. kom. +48 607 509 516 / tel. 95 758 32 53 / tel. 95 758 36 66 (wewn. 120 lub 121)
E-mail: rehabilitacja@prespo.pl 
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 700 - 1800

CENTRUM MEDYCZNE PRESPO 
ZAPRASZA NA ZABIEGI REHABILITACYJNE 

•  MASAŻ

• MASAŻ POWIĘZIOWY

• MASAŻ LIMFATYCZNY

• ELEKTROLECZNICTWO

• MAGNETOTERAPIA

• LASEROTERAPIA

• ŚWIATŁOLECZNICTWO

• KĄPIEL WIROWA

• KRIOTERAPIA

• OKŁADY BOROWINOWE

• ĆWICZENIA INDYWIDUALNE

• TERAPIA MANUALNA

• FALA UDERZENIOWA

• FALA UDERZENIOWA NA CELLULIT, 

BLIZNY, ROZSTĘPY 

• KINEZIOTAPING

Zabiegi realizujemy prywatnie oraz w ramach podpisanej umowy z NFZ 

Reklama

SZYBKIE TERMINY! 
tel. 607 509 516

Krzyże Zasługi dla 
Strażników Miejskich 

Wiesław Paździerski, w służbie od 25 lat, oraz  Tomasz Bieniasz-Krzy-
wiec strażnik miejski od 28 lat, zostali odznaczeni Krzyżami Zasługi. 

Z  okazji 30-lecia powołania 
Straży Miejskich i  Gminnych RP, 
w sierpniu tego roku Krajowa Rada 
Komendantów Straży Miejskich 
i  Gminnych RP przyznała Krzyże 
Zasługi. W  uznaniu za wieloletnią 
służbę w  Straży Miejskiej w  Słubi-
cach i wzorowe wykonywanie obo-
wiązków odznaczenia otrzymali 
W. Paździerski (na zdjęciu z prawej) 
i T. Bieniasz-Krzywiec (z lewej). 

- Str aż Miejska to formacja, która 
zapewnia porządek i  bezpieczeń-
stwo na ulicach wielu miast i gmin. 
To ciężka i  odpowiedzialna praca. 
Każdy z Państwa mierzy się z nią na 
co dzień, z jej trudem i o to od wielu 
lat. Patrząc na ilość zadań i  zakres 
obowiązków, zdaję sobie sprawę, że 
w  naszej gminie liczba strażników 
miejskich jest niewspółmierna do 
ilości zadań, którym trzeba spro-

stać w gminie. Aby realizować sku-
tecznie zadania Straży Miejskiej 
należałoby powiększyć nasza for-
mację. Myślę, że Wasza wieloletnia 
służba w  naszej   gminie to dosko-
nały przykład, że w  tej pracy nie 
można się nudzić i każdy dzień przy-
nosi nowe wyzwania -podsumował 
burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak 
składając gratulacje z  okazji otrzy-
manych odznaczeń. (AP)
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Nowość w słubickiej bibliotece

Książki 
dla słabiej 
widzących!

Z myślą o czytelnikach, którym czytanie 
książek z tradycyjną czcionką  sprawia dużą 
trudność, biblioteka słubicka przystąpiła 
do projektu „Wielkie Litery”. Książki z se-
rii „Wielkie Litery” mają specjalną czcionką, 
skład i kontrast. 

Zespół biblioteki miejskiej przygo-
tował informację na ten temat. 

  W  specjalnym formacie książek 
z  dużą czcionką są już dostępne 
m.in. kryminały Remigiusza Mroza, 
powieści Agnieszki Krawczyk 
i  Romy J. Fiszer, a  także książki po-
wiązane z  głośnymi ekranizacjami: 
Kamerdyner oraz Był sobie pies Wil-
liama Bruce’a Camerona.

  Przypominamy, że w  naszej bi-
bliotece można wypożyczyć również 
audiobooki.   Jest to idealne rozwią-
zanie dla tych wyjątkowo zapra-
cowanych osób, którym zazwyczaj 
brakuje czasu, aby wygodnie roz-
siąść się w  fotelu czytając książkę. 
Dużą zaletą audiobooków jest to, 
że słuchać czytanej przez lektora 
książki można za kierownicą samo-
chodów, w czasie ćwiczeń fi zycznych 
lub podczas gotowania.

Wychodzimy również z  propo-
zycją do tych Czytelników, którzy 
lubią technikę, komputery   i  często 
są w  ruchu, a  noszenie ze sobą 
„podręcznej biblioteki” jest dla nich 
utrudnieniem. Biblioteka oferuje 
usługę polegającą na bezpłatnym 

dostępnie do bogatej oferty publi-
kacji elektronicznych e-booków 
i  audiobooków dostępnych za po-
średnictwem systemu Legimi. 
Więcej szczegółów na stronie inter-
netowej www.biblioteka.slubice.pl         

Zachęcamy także do skorzystania 
z  bezpłatnej usługi   „Pogotowie 
Książkowe”, która skierowana jest do 
osób starszych, chorych, niepełno-
sprawnych z  terenu Słubic. Książki 
wcześniej zamówione telefonicznie 
dostarczone są do domu czytelnika 
przez bibliotekarzy.

(Zespół biblioteki)

Burmistrz 
przekazał 28 
laptopów

Pandemia koronawirusa już raz doprowa-
dziła do tego, że trzeba było prowadzić lekcje 
online. Wówczas okazało się, że przydałby 
się do tego odpowiedni sprzęt. 3 września 
burmistrz Mariusz Olejniczak przekazał 
szkołom 28 laptopów. 

- Okres zdalnego nauczania, któ-
rego doświadczyliśmy z  końcem 
poprzedniego roku pokazał, że nie 
wszyscy uczniowie byli w  stanie 
w  nim uczestniczyć. Problemem 
okazał się nie tylko dostęp do Inter-
netu, ale też brak w  domu sprzętu 
komputerowego. Wtedy udało się, 
mimo dynamicznie zmieniającej się 
sytuacji, sprostać wyzwaniom. Wy-
chodząc naprzeciw wszelkim obwa-
rowaniom i reżimowi sanitarnemu, 
który może nas spotkać skorzy-
staliśmy z  możliwości otrzymania 
grantu na zakup dodatkowych  lap-
topów. Gdy zajedzie taka potrzeba 
będą służyć uczniom szkół podsta-
wowych w nauce zdalnej- mówi bur-
mistrz M.Olejniczak. (AP)  

Gmina Słubice otrzymała grant 

w ramach Programu Opera-

cyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 osi Priorytetowej nr 

1 „Powszechny dostęp do szyb-

kiego internetu”. Działanie 1.1. 

„Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu  

szerokopasmowego internetu 

o wysokich przepustowościach” 

–  realizacja projektu grantowe-

go pod nazwą zdalna szkoła+ 

w ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. Wartość grantu to 

75.000,00 zł.
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Słubicka Czasówka 2020
Takiej rowerowej imprezy jeszcze nie było! 19 września na wale przeciwpowodziowym przy Odrze spotkali się pasjonaci 
kolarstwa na pierwszej odsłonie Słubickiej Czasówki.

Na pomysł organizacji imprezy 
wpadła grupa słubiczan z  Piotrem 
Zaliszem i  Krzysztofem Murdzą na 
czele. Postarali się o  środki z  tzw. 
inicjatywy lokalnej, a  ich przedsię-
wzięcie wsparł burmistrz Słubic 
Mariusz Olejniczak, który nie tylko 
objął je honorowym patronatem, 
ale i  sam wskoczył na rower biorąc 
udział w ściganiu.

A  jak wyglądała rywalizacja? 
Uczestnicy mieli do pokonania 
liczącą 14 km trasę, prowadzącą 
po niedawno oddanej do użytku 
ścieżce rowerowej na wale przeciw-
powodziowym. Powrót był dołem 
drogą szutrową. Startowali oczywi-
ście pojedynczo, jak na prawdziwą 
czasówkę przystało.

Frekwencja dopisała – w wyścigu 
głównym było pełne obłożenie, czyli 

100 osób. Dokładnie tyle, ile zapla-
nowali organizatorzy. Wśród panów 
wygrał Jakub Komar z  czasem 
22:58, a  wśród pań Izabela Fink, 
której zmierzono 29:28. W  klasyfi -
kacji drużynowej pierwsze miejsce 
zajął zespół TRIziomki w  składzie: 
Szymon Łyżwiński, Bartosz Borula, 
Michał Zychla, Łukasz Kowalski, 
Grzegorz Ulanowski. Organizatorzy 
zaplanowali także dodatkowy wy-
ścig dla dzieci na dystansie 4 km. Tu 
najlepszy był Antoni Borula (9:40).

Ale nie tylko sportowe emocje 
czekały na uczestników imprezy. 
O  odpowiednią oprawę Słubickiej 
Czasówki zadbał kolejny ze współ-
organizatorów, Jonatan Stawarski, 
sołtys Nowego Lubusza. To właśnie 
tam stanęło kolarskie miasteczko, 
w którym były dmuchańce, ognisko, 

zaplecze gastronomiczne oraz za-
bawa taneczna.

Sądząc po zainteresowaniu – za-
równo wśród zawodników, jak i  ki-

biców – impreza dobrze się przyjęła. 
I  tu mamy dobrą wiadomość. Mo-
żemy już potwierdzić, że za rok bę-
dzie kolejna edycja. W  tym samym 

miejscu, w  tej samej formule, ale 
niewykluczone, że z  dodatkowymi 
atrakcjami.

 (mk)

Reklama



13gazeta Słubicka   07/2020   29 września

Marta Wroniewicz w kadrze 
narodowej w piłce ręcznej

Kariera wychowanki UKS Jedynka Słubice dynamicznie się rozwija 
– właśnie otrzymała powołanie do kadry Polski juniorek.

Golfowe talenty w Słubicach

Sebastian Rogoziński 
z brązem mistrzostw 
woj. lubuskiego

Golf to kolejna dyscyplina sportu, która dynamicznie rozwija się 
w naszym mieście. Dowodem na to są coraz lepsze występy mło-
dzieży szkolonej w Słubice Golf Club. We wrześniu mogliśmy cieszyć 
się z brązowego medalu mistrzostw woj. lubuskiego, który wywal-
czył Sebastian Rogoziński.

Przypomnijmy, swoją przygodę 
z  piłką ręczną Marta Wroniewicz 
zaczęła w wieku 9 lat właśnie w bar-
wach słubickiej Jedynki. Do 15 roku 
życia trenowała pod okiem Jerzego 
Grabowskiego. W  tym okresie była 
fi larem reprezentacji województwa 
lubuskiego i  została objęta pro-
gramem OSPR (Ośrodki Szkolenia 
w Piłce Ręcznej).

Po ukończeniu 2 klasy gimnazjum 
zdała egzaminy do Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w  Płocku, dzięki 
czemu mogła dalej się rozwijać. 
Jej talent został zauważony przez 
trenerkę Edytę Suchy, która wielo-
krotnie powoływała ją do kadry na-
rodowej juniorek młodszych.

- Reprezentowała Polskę na mię-
dzynarodowym szczeblu, m.in. 
Turnieju Nadziei Olimpijskich 
w  Szczyrku czy Mistrzostwach Eu-
ropy Juniorek Młodszych w  Goete-
borgu – wylicza J. Grabowski.

Kolejny ważny moment w jej ka-
rierze miał miejsce pod koniec lata.

W  dniach 17-20 września 
w Płocku odbyło się zgrupowanie 
kadry Polski juniorek w  piłce 
ręcznej. Wzięła w  nim udział 
także Marta Wroniewicz, która 
znalazła się w  grupie 33 najbar-

dziej uzdolnionych zawodniczek 
z całego kraju.

- Mam nadzieję, że naszą najlepszą 
w historii Słubic piłkarkę ręczną bę-
dziemy oglądać niebawem w  me-
czach pierwszej reprezentacji Polski 
kobiet – mówi z dumą J. Grabowski.

A  na razie Marta Wroniewicz 
zbiera cenne doświadczenie w  roz-
grywkach ligowych. W  sezonie 
w  2020/ 2021 możemy ją oglądać 
na parkietach I ligi w barwach SMS 
ZPRP Płock, gdzie występuje na po-
zycji rozgrywającej. (mk)

 Marta Wroniewicz to wychowanka UKS Jedynka Słubice
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Sebastian Rogoziński brązowym medalistą mistrzostw woj. lubuskiego

Turniej odbył się w  Gorzowie Wlkp. na polu gol-
fowym Zawarcie. 9-letni Sebastian startował w kate-
gorii dzieci (oprócz tego rozgrywana była rywalizacja 
w  juniorach, juniorach młodszych i  młodzikach). 
W imprezie wzięło udział ponad 40 młodych golfi -
stów.

On i jego rówieśnicy mieli do zaliczenia 9 dołków. 
Sebastian Rogoziński w  swojej kategorii zajął 3 
miejsce, choć miał tyle samo uderzeń co zawod-
ników z drugiej pozycji. Zadecydował jednak niższy 
wskaźnik HCP. Próbkę talentu dał również w dodat-
kowym konkursie longest, za który zgarnął nagrodę.

Brąz mistrzostw województwa to dla Sebastiana 
jak dotychczas największy sukces w  przygodzie 
z  golfem, która zaczęła się w  sierpniu 2019 roku. – 
Wtedy razem z  tatą  pojechali na pole do Gorzowa, 
spodobało się i  połknął bakcyla – opowiada jego 
mama Agnieszka.

Gdy okazało się, że w Słubicach powstaje akademia 
golfa dla dzieci i młodzieży, chłopiec zdecydował się 
na regularne treningi. – Już po kilku miesiącach było 
widać duży postę p. Sebastian jest bardzo dokładny, 
spokojny, co pomaga mu w grze. Chętnie słucha też 
rad starszych i doświadczonych zawodników – opo-
wiada Anna Szmyt, opiekunka pola Dębowa Polana 
w Słubicach. (mk)
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Sebastian Świtoński 
mistrzem Europy 
federacji GPC

Kolejny sukces Sebastiana Świtoń-
skiego. Do swojej kolekcji tytułów 
i  medali dołożył mistrzostwo Eu-
ropy federacji GPC w  kat. juniorów 
do 75 kg. Apetyt miał na więcej – ata-
kował rekord świata. Nie udało się, 
ale mistrz zapowiada, że nie odpuści 
i będzie próbował ponownie.

Zawody odbyły się w  słowackiej 
Trnavie. Sebastian Świtoński przy-
znaje, że od początku miał ambitne 
plany - jechał na imprezę z zamiarem 
pobicia rekordu świata. Jednak rywa-
lizację zaczął spokojnie. - Najpierw 
był niski ciężar, 140 kg, potem 155, no 
i potem poleciałem na rekord świata 
– relacjonuje swój start.

Ten rekord to 165,5 kg. – Za pierw-

szym razem coś nie wyszło. Wziąłem 
czwarte podejście, które przysługuje 
mi, jeśli biję rekord świata. Niestety, 
byłem zmuszony zrezygnować, po-
nieważ czułem, że nie dam rady ze 
względu na moje plecy – opowiada 
S. Świtoński.

Ale brak rekordu nie zepsuł mu 
humoru. Ciężar, który podniósł nie-
pełnosprawny słubiczanin, wystar-
czył do sięgnięcia po złoty medal 
mistrzostw Europy.

S. Świtoński zapowiada, że tak 
łatwo nie zrezygnuje z planu pobicia 
rekordu świata. – To jest w  moim 
zasięgu, ale muszę trafi ć na dobry 
dzień, kiedy z plecami jest wszystko 
w porządku – mówi. 

(mk)

Adrian Gasiewicz 
z brązem 
mistrzostw Polski 
niesłyszących
Udanie przypomniał o sobie Adrian 
Gasiewicz, utalentowany siatkarz 
pochodzący z  Golic. Wspólnie ze 
swoją drużyną Świtem Wrocław wy-
walczył brązowy medal mistrzostw 
Polski niesłyszących.

W  fi nałowym turnieju zmie-
rzyły się cztery najlepsze ekipy 
w  Polsce, które zagrały systemem 
każdy z  każdym. Mistrzowski tytuł 
wywalczyła ekipa Mazowsze War-
szawa, a  wrocławianie w  decydu-
jącym o drugim miejscu pojedynku 
przegrali minimalnie z  ŁKSG Łódź. 
Wcześniej ulegli późniejszym mi-
strzom z  Mazowsza 0:3 i  pokonali 
Spartan Lublin 3:0.

Dla A. Gasiewicza był to spraw-
dzian nie tylko w  roli zawodnika 
(jest rozgrywającym), ale także… 
grającego trenera. - Nie było to łatwe 
zadanie, ale jak zawsze podkreślam 
lubię stawać sobie wyzwania. Nie 
dość, że muszę skupić się na swojej 
grze, to jeszcze szybko przekazać ko-
legom informacje, oczywiście w  ję-
zyku migowym – opowiada.

Jak wyszło to połączenie? – Chyba 
nieźle, bo zdobyliśmy pierwszy 
w  historii klubu medal mistrzostw 
Polski. Chłopaki zostawili serce na 
boisku, pokazali charakter. Jestem 
z tego bardzo dumny – podkreśla A. 
Gasiewicz.

Na brak wyzwań nie będzie w naj-
bliższym czasie narzekać. Jeszcze 

w  październiku czeka go kolejne 
- on i  jego podopieczni staną do 
walki o Puchar Polski Niesłyszących 
w siatkówce. 

A. Gasiewicza czekają także wy-
zwania w  siatkówce reprezenta-
cyjnej. Zawodnik pełni w  kadrze 
Polski niesłyszących jedną z  klu-
czowych ról. - Moim głównym 
celem jest przygotowanie się do 
igrzysk olimpijskich, które odbędą 
się w grudniu 2021 roku w Brazylii. 
Trzymajcie kciuki - mówi z nadzieją 
goliczanin.

(mk)

Sebastian Świtoński mistrzem Europy federacji GPC
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Adrian Gasiewicz wywalczył upragniony 

medal mistrzostw Polski w podwójnej roli 

– zawodnika i trenera
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Burmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego 

w Słubicach przy ulicy Wodnej 1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Lp. położenie lokalu
nr ewid. 
działki

pow. działki
pow. 
lokalu

udział w nieruchomości 
wspólnej

cena wywoławcza 
nieruchomości

wadium

1.
Słubice
ul. Wodna 1/6

697/7 189 m² 51,75 m² 0,155 153 000 zł 15 000 zł

Przetarg odbędzie się 19 listopada 2020 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. 

Akademickiej nr 1 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w  takim terminie, aby najpóź-

niej w dniu 13 listopada 2020 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.  Ogłoszenie 

o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego 

w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać 

bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. 

Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Przetarg ogłoszono 21 września 2020 r.

Narodowy Dzień Sportu w Słubicach
19 września Słubice były jednym z setek współgospodarzy Narodowego Dnia Sportu – ogólnopolskiej akcji pod patro-
natem Ministerstwa Sportu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tego dnia w wielu miejscach naszego kraju odbywały 
się rozmaite wydarzenia sportowe. Nie zabrakło ich także na obiektach Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Skoro sport, to musi być i piłka nożna. 
W tej dyscyplinie mieliśmy dwie im-
prezy – jedną dla starszych, drugą dla 
młodszych. W tej pierwszej zmierzyli 
się dorośli, a konkretnie reprezentacje 
lokalnych zakładów pracy. Nieofi -
cjalny tytuł fi rmowego mistrza Słubic
wywalczyła drużyna Foliarexu.

Młodsi z kolei rywalizowali o Pił-
karski Laur. 150. edycję imprezy 

organizowanej przez Colloseum 
Marketing Sport wygrały skrzaty Po-
goni Szczecin. Honoru gospodarzy 
bronili: Słubicka Akademia Pił-
karska (4 miejsce) oraz UKS Polonia 
Słubice (5 miejsce).

Swoje pięć minut mieli również 
siatkarze plażowi. W  rywalizacji 
dwuosobowych zespołów zwycię-
żyli Old Boys Rzepin wśród panów 

i Pakama Sulęcin wśród pań. 
Tuż obok boisk do siatkówki to-

czyli swoje zmagania pasjonaci 
golfa. I  podobnie jak w  przypadku 
piłki nożnej osobne imprezy mieli 
dzieci i  dorośli. Na torze do mini 
golfa najlepszy był Xawier Kasik. 
Z kolei na polu Dębowa Polana walkę 
o puchar „Prezesa” toczono w kilku 
kategoriach. Oto zwycięzcy. Stroke 

Play Brutto: Małgorzata Januszonek 
(kobiety), David Shinto (mężczyźni). 
Netto 0-18: Mariusz Wawrzyński. 
Netto 18,1-36: Maciej Kędziora. Netto 
36,1-54: Oliwier Dymek.

W świętowanie Narodowego Dnia 
Sportu włączyli się także wędkarze. 
Koło PZW nr 2 w  Słubicach zorga-
nizowało zawody o  tytuł „Mocarzy 
Nocy”. Puchar ufundowany przez 

fi rmę budowlaną Mazurek wywal-
czyło trio w  składzie: Wiesław Mi-
niów, Jarosław Kowalski, Dariusz 
Mordalski.

Uzupełnieniem pakietu im-
prez z  okazji NDS była inaugura-
cyjna edycja Słubickiej Czasówki. 
O  tym wydarzeniu przeczytacie 
w  osobnym materiale w  tym wy-
daniu gazety. (mk)

Juniorzy Lubusza 
na mistrzostwach Polski

Mamy złoto 
i kilka czołowych 
miejsc

Wrzesień był intensywny dla lekkoatletów 
Lubusza Słubice. Najpierw juniorzy (U20), 
a następnie juniorzy młodsi (U18) mieli swo-
je mistrzostwa Polski. 

Obie imprezy odbyły się w  Radomiu 
i z obu nasi reprezentanci wrócili z wy-
sokimi miejscami i  wartościowymi 
wynikami, choć w paru przypadkach 
zabrakło nieco zdrowia i szczęścia. 

W  tej młodszej kategorii spekta-
kularny występ zanotowała Julia 
Wyrwas. Podopieczna Edwarda 
Czernika sięgnęła po złoto w  trój-
skoku notując w kilku próbach naj-
lepszy wynik w Polsce. Niewiele do 
podium zabrakło Paulinie Polań-
skiej, która była 5 w rzucie dyskiem. 
Udany bieg na 3 km zaliczyła Natalia 
Kiedrowicz, która zajęła 9 lokatę 
i wybiegała mocną „życiówkę”.

Nieco pechowo było w  starszej 
kategorii. Nasz faworyt do medalu, 
Jakub Czak, po zwycięskich elimi-
nacjach w  biegu na 110 m przez 
płotki niestety nie pobiegł w fi nale, 
przegrywając z  dolegliwościami 
układu pokarmowego. Inny kan-
dydat do medalu, Krzysztof Wyrwas, 
nie stanął na starcie skoku w  dal 
z  powodu kontuzji nogi. Najlepiej 
z naszych reprezentantów spisał się 
Jakub Klimiuk, który był 7 w skoku 
wzwyż z  najlepszym swoim wyni-
kiem w sezonie.

Na obu imprezach była prowa-
dzona także klasyfi kacja drużynowa. 
Na mistrzostwach Polski juniorów 
Lubusz Słubice zajął 67 miejsce na 
158 klubów, natomiast w rywalizacji 
juniorów młodszych był 46 na 213.

Poniżej komplet indywidualnych 
wyników.

Mistrzostwa Polski U18
1. Julia Wyrwas, trójskok, 12.50 m 

(PB)
5. Paulina Polańska, rzut dyskiem, 

42.37 m
9. Natalia Kiedrowicz, bieg na 3 

km, 10:49.44 (PB)
18. Paulina Polańska, pchnięcie 

kulą, 11.45 m

Mistrzostwa Polski U20
7. Jakub Klimiuk, skok wzwyż, 199 

cm (SB)
9. Adrianna Zabłocka, skok wzwyż, 

162 cm
18. Zuzanna Piskunowicz, rzut dys-

kiem 31,78 m
DNS Krzysztof Wyrwas, skok w dal
DNS Jakub Czak, bieg na 110 m ppł 

(el. 14.38)
(mk)

Julia Wyrwas z trenerem Edwardem Czernikiem
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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

+48 570 158 158

• Implanty
• Ortodoncja
• Kompleksowe

leczenie

• Leczenie pod 
mikroskopem

• Kosztorysy do AOK

ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice
(galeria handlowa, w której znajduje się Travel Free)

Reklama
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Kultura? Bez granic! Dwa Sławy
piątek, 9 października, 21:00, Klub Prowincja

Dwa Sławy - 
łódzki duet 
hip-hopowy, 
w  skład któ-
rego wchodzą 
Rado Radosny 
oraz Astek. 
Związani na 
co dzień z ma-
cierzystymi 
f o r m a c j a m i 
- Uśpione Miasto i Ustinstrumentalix - postanawiają w 2006 
roku ofi cjalnie połączyć siły aby tworzyć coś, co choćby w nie-
wielkim stopniu może sprawić, że dzień będzie lepszy. Aktu-
alnie artyści promują swój nowy album Pokolenie X2.

Bilety: 30,00 / 40,00 zł

1. Koncert familijny: 
Jin i magiczny arbuz
niedziela, 11 października, 11:00, Hale Targowe, hala 1

P r a p r e m i e r a 
we Frankfurcie 
nad Odrą: przy 
udziale wspa-
niałej aktorki 
Martiny Gedeck 
w  roli narra-
torki na scenie 
po raz pierwszy 
pokazana zo-
stanie czwarta 
baśń muzyczna 
byłego dyrektora artystycznego Brandenburskiej Orkiestry 
Państwowej - Howarda Griffi  thsa. Tym razem będzie to mu-
zyczna podróż latającym dywanem wzdłuż legendarnego 
Jedwabnego Szlaku. W wyprawie tej udział wezmą: duch Jin, 
nieco zwariowany, orientalny trzpiot Nasreddin Hoça i pewien 
magiczny arbuz...

Bilety: 12,00 / dzieci: 2,50 / bilet rodzinny: 25,00 €

Elli i jej mały dinozaur (4+, DE)
niedziela, 18 października, 10:00, Theater des Lachens
niedziela, 25 pażdziernika, 10:00, Theater des Lachens

Elli się nudzi. 
I  to jak! Jeszcze 
przez tydzień 
nie może wy-
chodzić z domu, 
bo była chora. 
A  samotna za-
bawa wcale 
nie sprawia jej 
przyjemności. 
Swoją ulu-
bioną książkę 
o małym dinozaurze czytała już tak często, że każdą stronę zna 
na pamięć. Chciałabym być, tam, gdzie mały Dino, myśli sobie. 
On z pewnością się nie nudzi. Elli zamyka oczy, mocno ściska 
swoją książkę, a kiedy ponownie otwiera oczy, nie wierzy… Bę-
dzie to wciągająca i pełna przygód historia z dużą dawką fan-
tazji, by pokonać
nudę, o ciekawości, strachu, przyjaźni i odwadze.

Bilety: 4,80 / 3,60 / 14,40 €

2. Koncert Filharmoniczny
piątek, 30 października, 19:30, Hale Targowe, hala 1

To właśnie emocjo-
nalne i  energetyczne 
przebłyski oraz eu-
foria ukryta w  tej 
muzyce sprawiły, że 
Koncert Skrzypcowy 
Czajkowskiego jest 
tak słynny i  lubiany. 
Przypomina obrazy 
Williama Turnera, 
w  których oślepia-
jące światło przebija 
się przez szarą mgłę. I tak zapewne musiał się czuć sam Czaj-
kowski, pracując w 1878 r. nad tą ekstatyczną kompozycją nad 

brzegiem Jeziora Genewskiego. Tam właśnie udało mu się 
uwolnić od lęków i depresji, w które wpędziło go nieszczęśliwe 
małżeństwo i tłumiony homoseksualizm. Również w jego mu-
zyce słychać więc ulgę, wyzwolenie i optymizm. Wszystko to 
będzie można usłyszeć w wykonaniu Brandenburskiej Orkie-
stry Państwowej pod dyrekcją polskiej dyrygentki Moniki Wo-
lińskiej oraz światowej sławy skrzypka Linusa Rotha.

Bilety: 33,00 / 29,00 / 23,00 / 16,00 €

Otwarcie wystawy o Hermannie 
Arndtcie/Zvi Aharonim (1921-2012) 
i o projekcie „Building Bridges“

sobota, 31 października, 18:00, Kulturmanufaktur Gerstenberg

Wystawa jest spoj-
rzeniem na wiele 
aspektów życia i  dzia-
łalności Hermanna 
Arndta/Zvi Aharo-
niego (1921-2012). Ah-
roni wychowywał się 
we Frankfurcie, uczęsz-
czał do Friedrichs 
Gymnasium, zanim na 
krótko przed listopa-
dowymi pogromami 
w 1938 r. wyemigrował 
stąd wraz ze swoją ro-
dziną. W  późniejszych 
czasach wytropił Adolfa Eichmanna w Argentynie i brał udział 
w jego pojmaniu, które zakończyło się słynnym procesem. Na 
wystawie we Frankfurcie nad Odrą po raz pierwszy pokazana 
zostanie historia jego życia w połączeniu z 20-letnią historią 
projektu „Building Bridges”. Otwarciu wystawy towarzyszyć 
będzie oprawa muzyczna, a twórcy wystawy będą tego dnia do 
dyspozycji wszystkich odwiedzających.

Wstęp wolny

Polsko-niemiecka noc w muzeum: 
oprowadzanie przy świetle latarek (6+)
sobota, 31 października, 19:00, Brandenburskie Muzeum 
Krajowe Sztuki Nowoczesnej, Hala Ratuszowa

Podczas polsko-nie-
mieckiego spaceru 
dzieci od lat 6 będą 
mogły w  nietypowy 
sposób odkryć 
sztukę przy świetle 
latarek. To wyda-
rzenie z  dreszczy-
kiem rozpocznie 
się zaraz po tym, 
kiedy za uczestni-
kami zamkną się 
wielkie, złote bramy 
muzeum. Na wszystkich czekać będą niezwykłe podchody 
z  ciekawymi zadaniami do wykonania. Mile widziane będą 
straszne przebrania. Uwaga: dzieci mogą brać udział w zwie-
dzaniu wyłącznie wspólnie z rodzicami.

Wstęp wraz z krótkim oprowadzaniem przez Jette Panzer: do-
rośli 7,50 / dzieci 4,00 €

Łukasz Łyczkowski & 5 Rano
sobota, 31 października, 20:00, Klub Prowincja

Łukasz Łyczkowski & 
5 RANO od początku 
zakorzeniony jest 
w  muzyce wywodzącej 
się z  lat 60 i  70. Ich 
koncerty to rockowe 
show oparte na charak-
terystycznym wokalu 
i  potężnych riff ach gi-
tarowych. Łukasz Łycz-
kowski to najlepszy 
wokal męski ósmej 
edycji The Voice of 
Poland! Wraz z zespołem od wielu lat pojawia się na najwięk-
szych scenach i festiwalach zdobywając szereg nagród.

Bilety: 30/40 zł

Wystawa pożegnalna P. Banause
piątek, 2 października, 17:00 – 22:00, sobota, 3 października, 
17:00 – 22:00, niedziela, 4 października, 19:00 – 22:00, Kul-
turmanufaktur Gerstenberg

W 2017 r. P.  Banause 
pokazał w  ramach 
festiwalu Unithea 
swoje prace po praz 
pierwszy. Wystawa 
ta odniosła taki 
sukces, że niedługo 
potem Forum Kle-
ista ponownie dało 
temu młodemu 
artyście możliwość 
pokazania swoich 
prac szerszej pu-
bliczności, a  Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji za-
prosiło go do poprowadzenia warsztatów z ramach festiwalu 
Pol’and’Rock. W  międzyczasie zdobył coraz większą sławę 
i  uznanie w  mediach społecznościowych. Artystyczne ślady 
P. Banause znaleźć można na całym świecie: od Drezna, przez 
Bali i  Australię aż po Frankfurt nad Odrą. Przez ponad rok 
artysta miał swoje atelier w  Kulturmanufaktur Gerstenberg, 
a teraz żegna się z miastem wystawą swoich aktualnych prac 
z Frankfurtu nad Odrą.

Wstęp wolny

Królowa kolorów (4+, DE)
niedziela, 4 października, 10:00, Theater des Lachens

Mała królowa 
jeszcze śpi. 
Ale kiedy się 
obudzi, nie bę-
dzie ani chwili 
odpoczynku dla 
nadwornego mu-
zyka i  nadwornej 
malarki, po-
nieważ to oni są 
odpowiedzialni 
za to, by ten dzień 
był piękny... Kolory będą się mieszać z uczuciami, a na koniec 
mała królowa zdradzi nam swój ulubiony kolor. Na widzów 
czeka zabawa z małą królową, pędzlami, dużą ilością papieru, 
szklanką wody, farbami, akordeonem oraz nadwornym muzy-
kiem i nadworną malarką.

Bilety: 4,80 / 3,60 / 14,40 €

Stand-up: Katarzyna Piasecka: 
Karma wraca
wtorek, 6 października, 20:00, Klub Prowincja

Katarzyna Piasecka 
- stand-uperka, kon-
feransjerka, impro-
wizatorka. Na scenie 
od kilkunastu lat. 
Od 2008 roku jej 
głównym zajęciem 
jest stand-up. Wy-
stępuje zarówno 
w  klubach, jak i  du-
żych salach widowi-
skowych. Na koncie ma kilka pełnych, solowych programów. 
Najnowszy program „Karma wraca“, to nowe historie, nowe 
spostrzeżenia i  ogromna dawka humoru. Wszystko w  nie-
zmiennie charyzmatycznej, bezpośredniej i  bezkompromi-
sowej formie. Support: Janusz Pietruszka.

Bilety: 35,00 zł


