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Dwa zespoły, które w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
prowadzi Anna Adamowicz, co rusz udowadniają, jak pięknie
potrafią czarować głosami i emocjami. Rytmosy są dwa: ten
młodszy tworzą: Michalina Przekoracka, Zosia Jankowska, Milena
Płachta, Oliwia Kwiatkowska, Paulina Bielak i Eva Hritsenia.
W drugim śpiewają: Natalia Przekoracka, Amelka Jurkowska,
Kinga Stupienko i Martyna Dłużniewska. O ich ostatnich sukcesach
piszemy na str.5
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Burmistrz Mariusz Olejniczak
podpisał 11 lutego, w Urzędzie
Marszałkowskim w Zielonej
Górze, umowę z wicemarszałkiem województwa lubuskiego
Stanisławem Tomczyszynem na
dofinansowanie budowy drogi
i ścieżki rowerowej, od ul. Szkolnej
w Kunowicach w kierunku rancza w Drzecinie (do skrzyżowania
z ul. Sportową). Dostaliśmy na
to ponad 897 tys. zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
str. 3

Fot. Pixabay

Gmina Słubice znalazła się
wśród beneficjentów Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020. - Cieszę się,
że przeszliśmy pozytywnie
weryfikację i otrzymamy unijne
pieniądze na zakup komputerów
z oprogramowaniem dla dzieci
z rodzin popegeerowskich
– mówi burmistrz Mariusz
Olejniczak. Obecnie czekamy
na podpisanie umowy,
o szczegółach będziemy
informować wkrótce.

25 lutego

Słubiczanie solidaryzują się
z narodem ukraińskim

- Dziś doszło do haniebnego ataku
na naród ukraiński. Agresor w osobie
Putina rozpoczął długo planowany
przez siebie atak. Z doniesień medialnych wiemy, że są już pierwsze ofiary
śmiertelne tej napaści. Chciałbym, żeby
Ukraińcy, którzy mieszkają na terenie

Fot. Beata Bielecka

24 lutego odbyła
się sesja Rady
Miejskiej w Słubicach. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Cholewczyński
rozpoczął ją od
słów otuchy i solidarności z Ukraińcami.
naszej gminy wiedzieli, że my słubiczanie wiemy, kto jest agresorem, a kto
ofiarą tej napaści. Gorąco wierzę w to,
że świat zachodni, świat cywilizowany
znajdzie receptą na zapędy agresora
i nie dojdzie do szeroko zakrojonej inwazji – mówił. Wraz z burmistrzem

Mariuszem Olejniczakiem i radnymi
podkreślili, że solidaryzują się z narodem ukraińskim.
- Stąd dziś przed nami flagi ukraińskie, a w naszych klapach kotyliony wyjaśnił przewodniczący rady.

(beb)

Dostaniemy ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
– Świetna wiadomość! – tak burmistrz Mariusz Olejniczak zareagował na informację, że w połowie lutego pozytywnie rozpatrzony
został wniosek gminy o dofinansowanie przebudowy ul. Kopernika
wraz z modernizacją skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

Pieniądze pochodzić będą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Pomogą sfinansować pierwszy etap
przebudowy ul. Kopernika. Z budżetu
państwa dostaniemy dokładnie 2 257
778 zł.
Umowę na przebudowę drogi burmistrz podpisał 8 lutego. Wykonawcą
będzie firma Eurokop Invest, która
zamierza wejść na plac budowy z początkiem marca.Jako pierwsze przebudowane zostanie skrzyżowanie
przy ul. Mickiewicza i Kopernika,
następnie zmodernizowany będzie
400- metrowy odcinek drogi, od skrzyżowania do ostatniego budynku przed
przedszkolem Jarzębinka. Ale to nie
wszystko.
– Przebudujemy też kanalizację
deszczową, chodniki, zjazdy na posesje, przy drodze staną nowe, energooszczędne lampy, powstaną nowe
miejsca parkingowe i zbudujemy bezpieczne przejście dla pieszych – wylicza burmistrz Mariusz Olejniczak.
Dodaje, że przebudowa ul. Kopernika
to bardzo duża inwestycja dlatego podzieliliśmy ją na dwa etapy. Pierwszy
potrwa do października. Przebudowa
drugiego odcinka drogi jest zaplanowana na przyszły rok.

– Wiem, że mieszkańcy bardzo czekają na tę inwestycję i cieszę się, że
stan ul. Kopernika diametralnie się
zmieni – mówi burmistrz. Podkreśla,
że poprawi się nie tylko komfort
jazdy, ale też poziom bezpieczeństwa,
bo z myślą o pieszych, przy skrzyżowaniu ul. Kopernika z Wawrzyniaka,
zbudowane będzie tzw. wyniesione
przejście. Miejsce to zostanie oświetlone, a wcześniejsze znaki uprzedzą
kierowców, że muszą zwolnić. Wyniesione przejścia dla pieszych stosowane
są w wielu miastach dzięki połączeniu
zalet progu zwalniającego i przejścia
dla pieszych w jednym. Na pierwszy
etap prac przy ul. Kopernika gmina
przeznaczy 5,1 mln zł.
Burmistrz Mariusz Olejniczak,
świadomy, że przebudowa ulicy Kopernika wiązać się będzie z utrudnieniami w ruchu, prosi mieszkańców
o wyrozumiałość.
– Na bieżąco będziemy informować
o planowanych pracach, ograniczeniach i wyznaczonych objazdach, żeby
ta inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców – zapowiada
burmistrz.
(beb)
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Ukraina?
Działamy,
żeby pomóc!
- Mieszkańcami wstrząsnęła wiadomość o napaści Rosji na Ukrainę.
Naszym miastem partnerskim jest
tam Szostka…
- Tak i codziennie jesteśmy w kontakcie, z merem Szostki bądź jego zastępczynią, żeby dowiedzieć się, czy
w jakikolwiek sposób jesteśmy im
teraz w stanie pomóc. Na razie mówią,
że nie, choć sytuacja jest tam bardzo
trudna. Rosyjskie wojska otoczyły
miasto, Ukraińcy wysadzili wcześniej
most przed Szostką, żeby uniemożliwić
czołgom wjazd do miasta. 30 km dalej
toczą się walki, udało się zniszczyć kilka
rosyjskich czołgów, ale Rosjanie idą na
Kijów.
- Przyjazd do naszego miasta
uchodźców z Ukrainy to tylko kwestia czasu. Jesteśmy przygotowani
na to, żeby im pomóc?
- Mamy wyznaczone już miejsce,
w którym 60 osób dostanie pełną
opiekę. Nie tylko dach nad głową, ale
też wyżywienie i wszelką pomoc. Punkt
dla uchodźców ujęty jest już w systemie wojewody, który zwrócił się do
samorządów z zapytaniem, ile miejsc
mogą zagwarantować na tę chwilę. Ponieważ w słubickich hotelach już teraz
mieszka wielu Ukraińców, więcej miejsc
nie udało się na razie zapewnić. Jeśli
byłaby taka potrzeba będziemy szukać
innych możliwości zakwaterowania
uchodźców. Chcę podkreślić, że jeśli
do Słubic przyjadą uchodźcy zrobimy
wszystko, co w naszej mocy, żeby ułatwić im tu start, choćby zapewniając
opiekę dzieciom w przedszkolach
i szkołach.
- W naszych gminnych placówkach już teraz jest wiele dzieci

z Ukrainy. Wojna, w której mogą
zginąć ich bliscy jest z pewnością
dla nich traumatycznym doświadczeniem…
- Tak, dlatego gmina, we współpracy
ze Stowarzyszeniem po PROstu uruchamia od poniedziałku punkt pomocy
psychologicznej dla ukraińskich dzieci
i ich rodzin. Mamy czterech psychologów, w tym jednego ukraińskojęzycznego. Takie psychologiczne wsparcie
jest obecnie bardzo potrzebne. Kto
będzie chciał z niego skorzystać może
zadzwonić do biura stowarzyszenia,
pod nr tel. 530 002 016, żeby umówić
termin konsultacji z psychologiem.
Można też to zrobić osobiście w biurze
stowarzyszenia przy ul. Szamarzewskiego 6. Także w szkołach wszyscy pedagodzy uczuleni są obecnie na pomoc
dzieciom z Ukrainy. Dyrektorzy są też
w kontakcie z psychologami, oferującymi pomoc w razie potrzeby. Ponadto
wychowawcy planują nawiązać kontakt
z rodzicami ukraińskich uczniów, żeby
także mieli świadomość, że mogą się
zwrócić o pomoc. Zrobią też rozeznanie
jaka pomoc byłaby w tej chwili ukraińskim rodzinom potrzebna.
- W mediach społecznościowych widać, że słubiczanie bardzo
przeżywają obecną sytuację i chcą
pomóc.
- Tak, wiele osób otworzyło serca
i wszystkim im za to dziękuję. Do
gminy także zgłaszają się na przykład
przedsiębiorcy lub inne osoby, które
mówią, że dadzą schronienie kobietom
i dzieciom, które przyjadą do mężów
pracujących w naszej gminie. Każdy
gest, każda pomoc jest dziś bezcenna.

Fot. Beata Bielecka

Rozmowa z burmistrzem Słubic Mariuszem
Olejniczakiem.

Burmistrz częstował
mieszkańców pączkami
– Dziś pączki smakują nam gorzko, bo trudno
pojąć, że Rosja zaatakowała Ukrainę. W takich
chwilach tym bardziej powinniśmy okazywać
sobie ludzką życzliwość i być razem – mówił
burmistrz Mariusz Olejniczak, który tradycyjnie w Tłusty Czwartek częstował mieszkańców pączkami.

- Dziękuję za rozmowę
Beata Bielecka

24 lutego z zaproszenia do parku
przy placu Przyjaźni skorzystało wiele
osób.
– Pycha te pączki – mówiły przedszkolaki, które wybrały się ze swoimi
nauczycielkami na spacer do parku.
– Dziękujemy – usłyszał z kolei burmistrz i towarzyszący mu przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Cholewczyński od seniorów, którzy
skorzystali z zaproszenia i dużą grupą
pojawili się w parku.
Niektórzy znaleźli się tu przypadkowo, jak choćby nasi sąsiedzi zza
Odry, którzy przyznali, że nie znają
polskiej tradycji. – Bardzo smaczna ta
tradycja – mówili częstując się pączkami.
Rozmowy mieszkańców, którzy
spotkali się tego dnia w parku przy
placu Przyjaźni zdominował jednak
nie temat Tłustego Czwartku, ale
agresji Rosji na Ukrainę.
(beb)

Szostka, to niemal 90-tysięczne miasto położone w północno-wschodniej części
Ukrainy, w obwodzie Sumy, 48 km od granicy z Rosją.

ZUS przypomina, że zmieniły się terminy płatności składek
Od 2022 roku, wraz z Polskim Ładem, dla
większości płatników zmienia się termin
płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
(m.in. urzędy gmin, miast) termin

pozostanie bez zmian – do piątego
dnia następnego miesiąca. Dla pozostałych płatników termin zależy

od tego, czy posiadają osobowość
prawną, czy też nie.
Dla posiadaczy osobowości prawnej
np. spółek kapitałowych, spółdzielni,
fundacji, itp. będzie to termin do
15. dnia następnego miesiąca. Natomiast do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników
składek, m.in. jednoosobowych firm
i innych podmiotów bez osobowości
prawnej.

Do końca 2021 r. osoby, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, czyli takie które opłacając
składkę wyłącznie za siebie miały
obowiązek opłacania składek do 10.
dnia następnego miesiąca. Od 2022
r. termin ten został wydłużony do 20.
dnia miesiąca.
Nowe terminy dotyczą opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz

Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur
Pomostowych, rozliczanych w dokumentach składnych począwszy od
stycznia 2022 r.
Więcej szczegółowych informacji
znajduje się na stronie internetowej
www.zus.pl
(red)
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W spotkaniu
w Urzędzie
Marszałkowskim
uczestniczył m.in.
przewodniczący
Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w lubuskim
sejmiku Zbigniew
Kołodziej i Leonard Pietrow
z Fundacji Zielona
Dolina Odry
i Warty.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kunowic i os. Zielone Wzgórza

Mamy to! Budujemy
kolejną ścieżkę
rowerową i drogę

Burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał 11 lutego, w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej
Górze, umowę z wicemarszałkiem województwa lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem
na dofinansowanie budowy drogi i ścieżki rowerowej od ul. Szkolnej w Kunowicach w kierunku rancza w Drzecinie (do skrzyżowania
z ul. Sportową)

Fot. ZUWŚ Słubice

Dostaliśmy na to ponad 897 tys. zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Zamierzamy
przebudować 1 km drogi, która zyska
nawierzchnię bitumiczną. Będzie miała
5 metrów szerokości na terenie zabudowanym, a poza nim – 3,5 m – wyjaśnia

ZUWŚ kończy kolejną
ważną inwestycję

Dobiega końca rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego
w gminie. Nowy wodociąg magistralny, automatyczna stacja podnoszenia ciśnienia wody oraz zbiorniki na wodę uzdatnioną wkrótce
zostaną włączone do sieci. Inwestycja usprawni przesył wody do
mieszkańców Kunowic i osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach.

Kunowice coraz bardziej się rozbudowują, więc w ostatnich latach
wzrosło zapotrzebowanie na dostawę
wody o odpowiednich parametrach.
Tym bardziej, że dotychczas jeden
wodociąg zasilał i Kunowice i osiedle
Zielone Wzgórza w Słubicach. Aby
odciążyć system wodociągowy i umożliwić mieszkańcom użytkowanie wody
bez zakłóceń, w marcu uruchomiony
Reklama

zostanie 2,5-kilometrowy odcinek
magistralny nowej sieci wodociągowej
o średnicy 225 mm, stacja podnoszenia ciśnienia wody oraz zbiorniki na
wodę uzdatnioną.
Prace wykonuje firma Hydro-Marko
Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina. Największym wyzwaniem było ustawienie
dwóch stalowych zbiorników na wodę
uzdatnioną, z których każdy ma

150 m3 pojemności, ale dzięki profesjonalizmowi wykonawcy i dobrej
współpracy z ekipą słubickich wodociągowców zadanie zostało sprawnie
i bardzo szybko wykonane.
Inwestycja kosztuje ponad 3 mln
zł i jest współfinansowana z budżetu
gminy Słubice oraz ZUWŚ Sp. z o.o.
w Słubicach.
(red)

burmistrz M. Olejniczak. – Obok drogi
powstanie też ścieżka rowerowa o szerokości 2 metrów – dodaje.
W ramach inwestycji zostanie wyremontowana nie tylko gminna droga, ale
też przebudowane istniejące zjazdy do
posesji.			
(beb)

Gmina stara się
o ok. 50 mln zł

Rozbudowa żłobka, przebudowa ul. Witosa
i Folwarcznej, budowa oczyszczalni ścieków
w sołectwach i dokończenie przebudowy ul.
Kopernika – na te inwestycje gmina stara się
o pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład.

– W połowie lutego złożyliśmy
wnioski i liczymy, że zostaną one pozytywnie ocenione ponieważ wszystkie
inwestycje, które zaplanowaliśmy mają
ogromne znaczenie dla naszej gminy –
mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.
W przypadku trzech wniosków dotyczących: przebudowy ul. Kopernika,
budowy drogi przy ul. Folwarcznej,
a także budowy lokalnych oczyszczalni
ścieków wraz z systemem kanalizacji
sanitarnej w Świecku, Rybocicach i Kunicach kwota dofinansowania miałaby
wynieść 95 proc. wartości inwestycji.
– Mówimy o ogromnych pieniądzach
ponieważ jeśli chodzi o budowę drogi
przy ul. Folwarcznej, która miałaby łączyć się z drogą krajową nr 31 (odcinek
o długości 5 km) wnioskujemy o blisko
29,5 mln zł, na oczyszczalnie ścieków

w sołectwach staramy się o dofinansowanie w wysokości 9,5 mln zł, a na dokończenie przebudowy ul. Kopernika
o ponad 4, 7 mln zł – mówi burmistrz.
W Rządowym Funduszu Polski Ład
wyodrębniono też pieniądze na finansowanie inwestycji w gminach, na
obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej. W tym przypadku
kwota dofinansowania wynosi 98 proc.
wartości zadania.
– I właśnie o takie dofinansowanie
staramy się w przypadku przebudowy
ul. Witosa i rozbudowy naszego samorządowego żłobka – mówi burmistrz
Mariusz Olejniczak. Pierwsza inwestycja jest szacowana na 2 mln zł, druga
na 5 mln zł.
(beb)

02/2022

25 lutego

Otworzyli serca dla chorej Igi
- Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć akcję charytatywną na
rzecz małej Igi, która zmaga się z ciężką chorobą – mówi Mariusz Olejniczak, który, 12 lutego
w Szkole Podstawowej nr 2, otworzył Zimowy
Turniej Palanta o Puchar Burmistrza Słubic. Jego
organizatorem było słubickie stowarzyszenie
Kampa B i Polskie Stowarzyszenie Palantowe.

Pomysłodawcą turnieju był nauczyciel wuefu ze Szkoły Podstawowej nr
3 w Słubicach Mirosław Dębiec, który
grą w palanta zaraził nie tylko swoich
uczniów, ale też dorosłych słubiczan.
Z nimi założył niedawno stowarzyszenie Kampa Słubice, które na turniej
wystawiło dwie drużyny. Przyjechało
też kilka drużyn z Polski, m.in. z Trójmiasta (mistrz Polski), a także z Knurowa i Żar. Słubice reprezentowała też
drużyna z Fundacji Grupa Pomagamy.
– Spotkaliśmy się, żeby zebrać pieniądze na najdroższy lek na świecie –
terapię genową, która może zatrzymać
postęp choroby u Igusi – mówił M. Dębiec. Akcję charytatywną wsparło wiele
osób. Udało się dzięki temu zebrać
ponad 18 tys. zł, kwota jeszcze wzrośnie, bo nie zakończono jeszcze wszystkich licytacji. W imprezie uczestniczył

m.in. mistrz świata na żużlu Bartosz
Zmarzlik.
Turniej wygrali obecni mistrzowie
Polski z Trójmiasta, a drugie miejsce
zajęła Kampa A, a trzecie ekipa z Knurówa.
4-letnia Iga Czekalska z Torzymia
choruje na rdzeniowy zanik mięśni
typu 1 (SMA). Na terapie genową potrzeba 9 mln zł. Dotychczas udało się
zebrać ponad 1 mln zł. – Wiem, że to
zawrotna kwota, ale wierzę, że jej zebranie jest możliwe – mówi M. Dębiec.
Przypomina akcję na rzecz dziewczynki
z Zielonej Góry, dla której ratunkiem
także była terapia genowa. Wujek małej
zielonogórzanki, który jest sędzią żużlowym zmobilizował do zbiórki całe
środowisko i zebrano potrzebną kwotę.
(beb)

Zachęcamy do skorzystania
z bezpłatnych terapii
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla
osób uzależnionych oraz członków ich rodzin informuje, że od 22 lutego będzie można
skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów
terapii uzależnień.
Spotkania odbywać się będą we
wtorki, w godzinach 16.00 – 20.00,
oraz w soboty (od 26 lutego) w godzinach 14.00-19.00, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym mieszczącym
się w Słubickim Centrum Organizacji
Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego
3-4, na drugim piętrze w pokoju
numer 35.
W soboty mieszkańcy gminy będą
mogli skorzystać z bezpłatnych treningów umiejętności psychologicz-

nych dla osób współuzależnionych,
konsultacji oraz pracy terapeutycznej
z rodziną dotkniętą problemem uzależnienia, których będzie udzielać
Lidia Krzyżanowicz – instruktor
terapii uzależnień oraz specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W wybrane wtorki (22 lutego,
1 marca, 22 marca, 12 kwietnia,
26 kwietnia, 10 maja, 24 maja,
7 czerwca, 21 czerwca, 12 lipca,

Podziękowania
dla czytelników

26 lipca, 2 sierpnia, 23 sierpnia,
13 września, 27 września, 11 października, 25 października, 8 listopada,
22 listopada, 13 grudnia, 27 grudnia)
będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji i wsparcia polegającego na motywowaniu do leczenia
odwykowego, diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu oraz innych
substancji zgodnie z obowiązującym
systemem diagnostycznym, wspierania abstynencji. Odbywać się też
będą treningi umiejętności psychologicznych dla mieszkańców gminy
Słubice dotkniętych problemem uzależnienia, które prowadzić będzie
specjalista terapii uzależnień Leszek
Pieńczak.
(beb)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice
serdecznie dziękuje wszystkim czytelnikom
i darczyńcom, którzy wybrali naszą bibliotekę, aby podarować dary w postaci książek.
Cieszymy się z każdej podarowanej
pozycji, które przeglądamy i segregujemy. Niestety nie wszystkie książki trafiają na nasze półki. Są to m.in. książki
zniszczone czy zawierające już nieaktualne treści. Zapraszamy do przekazywania książek w dobrym lub bardzo
dobrym stanie, które ukazały się na
rynku wydawniczym w ciągu ostatnich
5 lat. Cieszymy się, że istnieją osoby,
które z chęcią dzielą się swoimi książkami i tym samym przyczyniają się do
sprawienia radości z czytania.

Fot. Stowarzyszenie Kampa, Ariel Pawelczyk, Slubice24.pl
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Anna Adamowicz może być dumna ze swoich podopiecznych

„Rytmoski” wypadają śpiewająco
Rytmosy są dwa: ten młodszy
tworzą: Michalina Przekoracka, Zosia
Jankowska, Milena Płachta, Oliwia
Kwiatkowska, Paulina Bielak i Eva
Hritsenia. W drugim śpiewają: Natalia
Przekoracka, Amelka Jurkowska, Kinga
Stupienko i Martyna Dłużniewska. Oba
zespoły mają się czym pochwalić.
Ostatnie sukcesy to: I miejsce zespołu
Rytmos Junior podczas XIV Festiwalu
Kolęd i Pastorałek "Miłkowice 2022".
Dynamicznym wykonaniem utworu
"Z kopyta kulig rwie", dziewczynki zapewniły sobie zwycięstwo w kategorii
zespołów wokalnych do 13 lat. Nie inaczej było podczas świątecznych festiwali
online. W VIII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek "Kolędujemy
razem" w Łodzi małe Rytmoski zdobyły
znów najwyższe miejsce w kategorii zespoły wokalne klasy 4-8 za wykonanie
pastorałki "Karawana Trzech Króli" i III
miejsce podczas IX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Gloria 2022"
w Kielcach.
Powody do radości mają też ich
starsze koleżanki. Z finału XXI Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Jezierzyce
2022" przywiozły dwie nagrody: zespołową za II miejsce (kat. zespoły 15-19
lat) i indywidualne wyróżnienie dla
Amelki Jurkowskiej za wykonanie „Kolędy Maryi”. Z kolei Natalia Przekoracka
wyśpiewała III miejsce podczas XIV Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Miłkowice
2022" oraz trzecie miejsce w II Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„Dzisiaj w Betlejem 2022” Szczecin.

Rytmos wyśpiewał też pierwszą nagrodę w świątecznym festiwalu online
w XV jubileuszowym przeglądzie kolęd
i pastorałek „Kolęda 2022” w Komorowicach. W tym samym festiwalu
Amelka Jurkowska zajęła 3. miejsce
w kategorii solistów.
Za tymi wyróżnieniami stoi prowadząca oba zespoły Anna Adamowicz.
Pierwszy Rytmos założyła w 1987 r.,
kiedy pracowała w szkole w Pszczewie.
Gdy pięć lat później zamieszkała
w Słubicach, od razu zaczęła szukać
dziewczyn, które chciałyby śpiewać.
Po miesiącu miała już zespół, z którym
zaczęła odnosić sukcesy na ogólnopolskich festiwalach. W pierwszym słubickim Rytmosie śpiewała m.in. Edyta
Kręgiel, która dziś, wzorem swojej
nauczycielki Anny Adamowicz, jest
także instruktorką w SMOKu. Pod jej
skrzydłami rozwija się m.in. talent Sary
Egwu James.
Anna Adamowicz wspomina, że
w muzyce rozkochała ją nauczycielka
muzyki Donata Marzec z Pszczewa.
Było to w szkole podstawowej. Od
tego czasu nie przestaję śpiewać. Najpierw był zespół wokalny, potem chór,
w ,,ogólniaku’’ kabaret Mol, na studiach
Teatr A, w Słubicach Rytmosy i chór Adoramus, w którym śpiewa do dziś. (beb)

Fot. Bogusław Adamowicz

Dwa zespoły, które w Słubickim Miejskim
Ośrodku Kultury prowadzi Anna Adamowicz,
co rusz udowadniają, jak pięknie potrafią czarować głosami i emocjami. To przynosi im nagrody, a Słubicom świetną promocję.

Rytmosy są dwa: w jednym śpiewają młodsze dziewczyny, w drugim starsze.

Młodszy Rytmos tworzą: Michalina Przekoracka, Zosia Jankowska, Milena Płachta, Oliwia Kwiatkowska, Paulina Bielak i Eva Hritsenia.

REDAKCJA

Natalia Przekoracka, Amelka Jurkowska, Kinga Stupienko i Martyna Dłużniewska mają na swoim koncie wiele nagród.
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Segregacja odpadów to nasz obowiązek!
W lutym pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wiele
razy nie mogli odebrać odpadów z terenu wspólnot mieszkaniowych, bo śmieci były źle posegregowane.

3 lutego, zgodnie z harmonogramem
wywozu śmieci, PUK miał opróżnić pojemniki na szkło. Okazało się jednak,
że w kontenerach, przy ul. Kopernika
14,15,16,17, Wawrzyniaka 1,2,3,4,5,6
i placu Przyjaźni 23,25,27, oprócz szkła
były też inne odpady. Z tego powodu
nie można ich było opróżnić i trzeba
było poczekać na dzień, w którym przyjeżdża śmieciarka odbierająca odpady
niesegregowane.

To nie jedyny
taki przypadek

10 lutego pracownicy PUK nie mogli
z kolei odebrać odpadów z terenu kilku
posesji przy ulicach: Podchorążych 2,

Chopina 1 i Chopina 8-10. Tam także
w pojemnikach na szkło znajdowały
się inne odpady, co uniemożliwiło ich
opróżnienie. Tego dnia nie mieli też
możliwości opróżnienia pojemników
na osiedlu Słowiańskim 8 ponieważ
mieszkańcy zastawili samochodami
dojazd do wiat śmietnikowych. Z kolei
11 lutego przy ul. Wojska Polskiego
131 w pojemniku na odpady zmieszane
pojawił się gruz budowlany. Zarządca
nieruchomości ustalił sprawcę i zobowiązał go do wywiezienia gruzu do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na ul. Krótkiej 8.
Przypominamy,
odpadów
budowlanych nie można wyrzucać do

(beb)

Pojemnik na szkło przy ul. Chopina 1

W tym kontenerze przy ul. Chopina 8-10
powinno być tylko szkło. Były odpady
zmieszane.

Przypominamy, że nie wolno zastawiać wjazdu do wiat śmietnikowych ponieważ PUK nie może tam dojechać.
Z takim problemem pracownicy spółki spotkali się niedawno na os. Słowiańskim 8.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o.

Z kontenera na odpady komunalne
przy Wojska Polskiego 131 trzeba było
wyjąć gruz budowlany, który nigdy nie
powinien tu trafić. Gruz trzeba wywieźć
samodzielnie do PSZOKu przy ul. Krótkiej
8. Jest odbierany za darmo.

kontenerów na śmieci! Trzeba je samodzielnie wywieźć do PSZOKu (jest to
bezpłatne – godziny otwarcia podajemy
w ulotce obok).
Prezes PUK Artur Smoleński zwraca
uwagę, że niemal każdego dnia pracownicy gminnej spółki borykają się
z podobnymi problemami, bo część
mieszkańców lekceważy obowiązek segregacji. – A przecież im odpady w kontenerach są bardziej zabrudzone tym
rosną koszty ich przetwarzania przez
instalację – podkreśla.
Na sąsiedniej stronie przypominamy
zasady segregowania odpadów komunalnych.

69 – 100

Słubice

Tak wyglądał pojemnik na szkło m.in. przy ul. Kopernika 14.

Harmonogram wywozu odpadów z firm na rok 2022

ul. Krótka 8

tel. 095 758 27 62

Rodzaj odpadu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

PrzedsiębiorstwoGrudzień
Usług Komunalnych
Listopad
Sp. z o.o.

Papier

Firmy

4, 18

1, 15

1,15

5, 26

10, 24

7, 21

5, 19

2, 23

6, 20

4, 18

698,– 22
100

Metale i Tworzya Sztuczne

Firmy

11, 25

8, 22

8, 22

12, 27

17, 31

14, 28

12, 26

9, 30

13, 27

11, 25

15, 29

Ha

S ł u b i c6,e 20 ul. Krótka 8

tel. 095 758 27 62

BIO

Firmy

19

16

16

13

11

22

13

10

7

5

2

Szkło

Firmy

7,21

10,24

10,24

7,21

5,19

2,23

7,21

4,18

1,22

6,20

3,17

NIESEGREGOWANE (zmieszane)
ODPADY KOMUNALNE

Firmy

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22,29

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

4, 10, 18, 25

Pojemniki i worki z odpadami prosimy przygotować (wystawić ) najpóźniej do godz. 6

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o.
69 – 100

Słubice

00

w dniu odbioru, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, zapewniającym łatwy dojazd pojazdów specjalistycznych.

13, 23
7

Rodzaj odpadu
1,22

2, 9, 16,
23, 30
Papier

Metale i Tworzya Sztuczne

Harmonogram wywozu odpadów z sołectw na rok 2022

BIO

ul. Krótka 8

Szkło

tel. 095 758 27 62

NIESEGREGOWANE (zmieszane)

Rodzaj odpadu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

ODPADY
KOMUNALNE
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
Listopad
Grudzień
Sp. z o.o.

NIESEGREGOWANE (zmieszane)
ODPADY KOMUNALNE

Sołectwa

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21,28

7, 14, 21, 28

4, 11, 19, 25

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 16, 22, 29

5, 12, 19, 26,

3, 10, 17, 24, 31

Papier

Sołectwa

4, 18

1, 15

1,15

5, 26

10, 24

7, 21

5, 19

2, 23

6, 20

4, 18

8, 22

Metale i Tworzya Sztuczne

Sołectwa

11, 25

8, 22

8, 22

12, 27

17, 31

14, 28

12, 26

9, 30

13, 27

11, 25

15, 29

Szkło

Sołectwa

13,27

2,16

2,16

6,13

4,25

15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

9,23

BIO

Sołectwa

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

4, 18

8, 22

6, 20

3, 17, 31

14, 28

12, 26

2, 16, 30

Pojemniki i worki z odpadami prosimy przygotować (wystawić ) najpóźniej do godz. 6

00

w dniu odbioru, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, zapewniającym łatwy dojazd pojazdów specjalistycznych.

10028 S ł u 5,
b i12,
c e 19,ul.
7, 69
14,–21,
27Krótka 8
tel. 095 758 27 62
6, 20
13, 23

Rodzaj odpadu
7,21

Papier
14,
28

Metale i Tworzya Sztuczne
BIO
Szkło
NIESEGREGOWANE (zmieszane)
ODPADY KOMUNALNE

Ha
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Dziękujemy za każdą
Za nami 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z gminą przygotowali wiele
atrakcji. Dzięki temu już kolejnego dnia na koncie mieliśmy
ok. 85 tys. zł ze zbiórek i aukcji, ale to nie koniec, bo przez miesiąc
trwały jeszcze aukcje na Allegro. Nie zostały jeszcze rozliczone
dlatego na informację, ile pieniędzy udało się zebrać w tym roku
słubiczanom, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.
Orkiestra zaczęła grać u nas już w sobotę 29 lutego. W Słubickim Miejskim
Ośrodku Kultury były m.in. warsztaty
malowania na tkaninie za datek do
puszki, a także pokazy taneczne Westside People i grup, które ćwiczą pod
okiem Patrycji Janickiej. Zbiórka prowadzona też była na terenie lodowiska
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W niedzielę, 30 stycznia, w czasie
wielkiego finału, z powodu złej pogody,
z placu Bohaterów przenieśliśmy się do
miejskiej hali sportowej. Tam były występy artystyczne, burmistrz Mariusz

Olejniczak częstował mieszkańców grillowanymi smakołykami, panie z kół gospodyń wiejskich, siatkarki z „dwójki”
przygotowały pyszne ciasta, a Fundacja
Grupy Pomagamy tradycyjnie kręciła
watę cukrową.
Burmistrz M. Olejniczak był jednym
z wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze, ale też na aukcję przygotował
z żoną Martą dwa kosze pyszności z ich
domowej spiżarki. „Poszły” za blisko tysiąc złotych. Na aukcję trafił też T-shirt,
w którym burmistrz wystąpił w maju
2020 roku wspierając akcję „hot16chal-

lenge”. Jej celem była zbiórka pieniędzy
dla lekarzy i szpitali walczących z koronawirusem. T-shirt został wylicytowany za 1500 zł. O 17.30 Orkiestra
na chwilę przeniosła się na plac Bohaterów, żeby wypuścić „światełko do
nieba”. Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy wsparli WOŚP. Pomaganie jest
piękne. Słubiczanie udowadniają to co
roku!
Poniżej fotorelacja przygotowana
przez Annę Panek-Kusz, Tomasza Fedyszyna i Ariela Pawelczyka.
(beb)
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Michał Krupowicz najlepszym zawodnikiem Colloseum Cup

Polonia na podium

Za nami pierwszy z czterech turniejów zimowych Colloseum Cup
rozgrywanych na obiektach Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W rywalizacji juniorów młodszych wygrała drużyna ISG Pogoń Barlinek. Polonia Słubice zajęła drugie miejsce.

Impreza odbyła się w ramach cyklu
„Piłkarski laur”, którego organizatorem
jest firma Colloseum Sport Marketing.
Pierwotnie w turnieju miało wziąć
udział 8 ekip podzielonych na dwie
grupy, ale ostatecznie na murawie pojawiło się 7 zespołów, dlatego zdecydowano, że granie będzie odbywać się
systemem każdy z każdym.
W trakcie trzech dni rywalizacji (od
11 do 13 lutego) rozegrano łącznie 21

spotkań. Z kompletem 6 zwycięstw
triumfowała Pogoń Barlinek i zdobyła
puchar ufundowany przez prezesa
SOSiR. Polonia Słubice, prowadzona
przez trenera Macieja Ossowskiego,
uplasowała się na drugiej pozycji (bilans meczów 4:2), a trzecie miejsce na
podium wywalczyła Victoria Wysogotowo (również 4:2).
Warto odnotować, że słubiczanie
zgarnęli najcenniejszą nagrodę w klasy-

fikacjach indywidualnych - najlepszym
zawodnikiem wybrano Michała Krupowicza. Miano najlepszego bramkarza
powędrowało do Patryka Kandera
z Pogoni Barlinek, a królem strzelców
został Jędrzej Szymański z Victorii Wysogotowo.
Kolejne turnieje z cyklu odbędą się
w lutym i marcu.
Fot. Sławomir Tomusiak

(MK)

Dzień Kobiet na sportowo? Zapraszamy!
Impreza rozpocznie się 6 marca
o 14:00 na stadionie SOSiR. Bieg
główny odbędzie się na dystansie
2022 metrów, czyli nieco ponad pięciu
okrążeń na stadionie. Panie będą rywalizować w pięciu kategoriach wiekowych: K20, K30, K40, K50 oraz K60.
Przygotowano także dodatkowe
biegi dla przedszkolaków i uczniów
szkoły podstawowej – na różnych dystansach, w zależności od kategorii
wiekowej. Dodatkową atrakcją będzie
„Bieg Leniwego Chłopa”, czyli wyścig
tylko dla mężczyzn, również na dystansie 2022 m.

Przed biegiem odbędzie się wspólna
rozgrzewka (zumba / aerobic). A na
zakończenie imprezy przewidziano
dekorację i poczęstunek dla wszystkich
uczestniczek i uczestników. Będzie też
gorąca herbata i woda mineralna.
Zapisy tradycyjnie odbywają się
drogą internetową. Wystarczy wejść
na stronę www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-kobiet-slubice i wypełnić znajdujący się tam
formularz. Pod tym linkiem znajduje
się również szczegółowy regulamin
i program minutowy.
Termin zgłoszeń mija 1 marca, udział

jest bezpłatny. Będzie można zapisać
się także w dniu imprezy, ale tylko pod
warunkiem, że będą jeszcze dostępne
miejsca (limit wynosi 100 osób).
Impreza odbywa się pod patronatem
Burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka. W jej przygotowaniach pomagają także Lubusz Słubice i Słubicka
Akademia Biegowa.
Zawody są objęte punktacją do klasyfikacji „Biegowe Słubice 2022”, czyli
cyklu imprez biegowych sponsorowanych przez gminę Słubice, które będą
odbywać się przez cały rok.
(MK)

Dzień Kobiet na Sportowo - przed nami III edycja

Fot. Marcin Kiedrowicz

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na trzecią edycję imprezy
pt. „Dzień Kobiet na Sportowo”. W sportowych atrakcjach będą mogły
wziąć udział nie tylko panie. Przygotowano także biegi dla dzieci oraz
coś dla mężczyzn – „Bieg Leniwego Chłopa”. Ruszyły już zapisy.
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Pechowa passa STS Wulmar Słubice

Prezes zapowiada walkę o utrzymanie II ligi

W ostatnich meczach STS miał sporo
pecha. Kontuzje i absencje spowodowane COVID-19 mocno przetrzebiły
kadrę.
– Musieliśmy grać chłopakami z naszej drugiej drużyny, która występuje
w IV lidze – dodaje M. Marciniak.
W walce o utrzymanie mają też pomóc
gracze będący w kadrze STS, ale występujący do tej pory w lidze niemieckiej.
Emocje na koniec I rundy
Pierwszym wyzwaniem będzie
wyjazdowy pojedynek z TKS Granit
Szczelin, który odbędzie się 23 lutego.
Rywal ma o jeden punkt więcej od słubiczan i również walczy o utrzymanie
w lidze. Zapowiadają się więc spore
emocje.
Pierwszą rundę STS zakończy meczem u siebie z LZS SKS Raszówka,
który odbędzie się 26 lutego o godz.
17 w hali Szkoły Podstawowej nr 2.
Na tę rywalizację już teraz zapraszamy
wszystkich sympatyków tenisa stołowego.

Za nami pierwszy
z czterech turniejów zimowych
Colloseum Cup
rozgrywanych na
obiektach Słubickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
W rywalizacji juniorów młodszych
wygrała drużyna
ISG Pogoń Barlinek.
Polonia Słubice zajęła drugie miejsce.

Co słychać w STS Wulmar Słubice?
Nasi reprezentanci w rozgrywkach II
ligi tenisa stołowego nie mają ostatnio
najlepszej passy. W nowym roku jeszcze
nie wygrali, ale zapowiadają ambitną
walkę o utrzymanie. O szczegółach rozmawiamy z prezesem Mieczysławem
Marciniakiem.
Słubiczanie mają na swoim koncie
1 zwycięstwo, 1 remis i 9 kolejnych
porażek. Ostatnie dwie szczególnie dotkliwe, bo przegrane 0:10, ale z dwiema
czołowymi drużynami tabeli - KTS
Wolbromek i LKS Odra Głoska, które
walczą o awans do I ligi, na dodatek
w osłabionym składzie.

Będą walczyć o utrzymanie

Jak będzie wyglądać końcówka
pierwszej rundy? Pytamy o to pre-

Podium dla Krzysztofa Lubina

STS Wulmar Słubice będzie walczyć o utrzymanie w II lidze

zesa STS-u Mieczysława Marciniaka.
- Do końca pozostały nam dwa spotkania, a następnie drużyny zostaną
podzielone na dwie grupy, czołowa
szóstka będzie walczyć o awans, a dolna
ósemka o utrzymanie – wyjaśnia nasz
rozmówca.

w naszej mocy, aby utrzymać II ligę dla
Słubic – zapowiada M. Marciniak.

Do III ligi spadną trzy najsłabsze
drużyny, słubiczanie są jak na razie na
przedostatnim miejscu (na 14 drużyn),
ale różnice punktowe między poszczególnymi zespołami są minimalne. Decydować będą pojedyncze mecze, a nawet
małe punkty. – Zrobimy wszystko co

Problemy kadrowe

Prezes jest dobrej myśli, bo w decydującym meczach powinni już
wrócić do gry najważniejsi zawodnicy.

SKP Słubice z nowym trenerem

Fot. archiwum SKP Słubice

Przypomnijmy, rundę jesienną
biało-niebiescy zakończyli z dorobkiem 24 punktów w 12 meczach. 7
zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki pozwoliły im na zajęcie pierwszego miejsca
w tabeli, ale tyle samo punktów zanotował rewelacyjny beniaminek Mościenko Sienno.
Za plecami tej dwójki też jest ciasno,
bo aż trzy drużyny mają po 22 oczka,
a kolejna tylko punkt mniej. Rywalizacja o końcowy triumf w klasie
A zapowiada się więc wyjątkowo emocjonująco. Jakiej gry możemy się więc
spodziewać wiosną po SKP? – Cel
sportowy jest niezmiennie ten sam:
wygrać jak najwięcej meczów, strzelić
jak najwięcej bramek, zebrać jak naj-

więcej punktów i zająć jak najwyższe
miejsce – mówi z uśmiechem Adam
Mroziński, prezes SKP, a od niedawna
również szkoleniowiec.

Zmiana na ławce trenerskiej

Z końcem ubiegłego roku z powodów osobistych z prowadzenia
drużyny zrezygnował Przemysław
Kuźniar, więc SKP zostało bez trenera.
Obecny prezes w przeszłości z powodzeniem prowadził biało-niebieskich,
a gdy trzeba było sam też wybiegał
na boisko, zdecydował więc wspólnie
z zarządem klubu, że poprowadzi drużynę do końca rozgrywek. Powodem
były także kwestie finansowe, bo klub
dysponuje ograniczonym budżetem.

Czy to wystarczy na awans do klasy
okręgowej? – Na razie o tym nie mówimy, chcemy po prostu grać jak najlepiej. Uważam, że drużyna sportowo
i mentalnie jest gotowa na grę w okręgówce – uważa A. Mroziński.

Potrzebne finansowe
wsparcie

Prezes zwraca uwagę, że znaczenie
mają także czynniki finansowe. – Gra
w wyższej klasie rozgrywkowej to
wyższe koszty organizacyjne, dalsze
i droższe podróże. A jak wiadomo
w Słubicach jest dużo stowarzyszeń
i każdy potrzebuje pieniędzy. Dlatego
oprócz dotacji z gminy, będziemy rozglądać się za innymi źródłami finansowanie – dodaje trener.
Pieniądze i tak się przydadzą klubowi, bo niezależnie od ewentualnego
awansu, klasę A czeka reforma i od
przyszłego roku grono drużyn powiększy się do 16.

Będą kadrowe
wzmocnienia?

Szkoleniowiec cieszy się, że zainteresowanie grą w klubie nie słabnie.
Jest nawet więcej chętnych niż miejsc
w szerokim składzie.
– To dobrze, bo jest z kim trenować.
Najważniejsze, że zdecydowana większość kluczowych zawodników zostaje
z nami na kolejną rundę. Jest kilka
nowych piłkarzy, których testujemy,
kilku zawodników wróciło z wypożyczeni. Jestem dobrej myśli, ale na razie
wolałbym nie wymieniać konkretnych
nazwisk – zaznacza A. Mroziński.
Drużynę czeka teraz seria meczów
sparingowych, a ligowe zmagania
w klasie A rozpoczną się w drugiej połowie marca. 		
(MK)

(MK)

Zawodniczki
UKS Jedynka
Słubice
rozpoczęły
II rundę
rozgrywek
od dwóch
zwycięstw

Fot. UKS Jedynka Słubice

SKP Słubice intensywnie szykuje się do drugiej części sezonu w piłkarskiej klasie A. Na
półmetku rozgrywek zespół był na pierwszym
miejscu w tabeli. Czy słubiczanie powalczą
o awans do „okręgówki”?

Dotychczasowe porażki w II lidze
oczywiście martwią kibiców, ale
w nowym rok nasi tenisiści mieli także
powody do radości. W styczniu reprezentacja Słubic wzięła udział w Grand
Prix Polski Weteranów, które odbyło
się w Zielonej Górze. Zawodnik STS
Wulmar Krzysztof Lubin zajął w nim
3 miejsce w kategorii wiekowej 40-49.
– To duży sukces i jesteśmy z niego
bardzo dumni – podkreśla M. Marciniak. Aktualna tabela i komplet wyników II ligi tenisa stołowego znajdują
się na: liga.dozts.pl.

Jedynka Słubice
z dwoma zwycięstwami

Udanie rozpoczęły rundę rewanżową w Lubuskiej Lidze Młodziczek szczypiornistki UKS Jedynka Słubice. Dzięki dwóm wygranym wciąż
liczą się w walce o końcowy triumf.

Pierwsze mecz odbył się 13 lutego
w Gubinie. W pierwszym pojedynku
tych drużyn, rozgrywanym jesienią
w Słubicach, padł wynik 22:21 dla słubiczanek. To zapowiadało spore emocje
w rewanżu. Tym bardziej, że rywalki
przystępowały do meczu w bojowych
nastrojach, po dwóch ważnych zwycięstwach z Czarnymi Gubin i Spartakusem Zielona Góra.
Słubiczanki od początku spotkania
przejęły inicjatywę i nieznacznie prowadziły. Gospodynie wciąż jednak utrzymywały się w grze i przerwa zakończyła
się prowadzeniem słubiczanek 15:11.
– Druga połowa to już dominacja
naszych dziewcząt. Skuteczna gra
w obronie, szybkie kontrataki, celne
rzuty z dystansu, mała ilość błędów
własnych i pojedynek kończy się wynikiem 33:20 dla nas – opowiada trener
Jerzy Grabowski.
Już tydzień później szczypiornistki

Jedynki czekał kolejny mecz, tym
razem u siebie z Liderem Świebodzin.
I tu również kibice spodziewali się zaciętego pojedynku, bo choć jesienią słubiczanki wygrały 32:23, to „odjechały”
rywalkom dopiero w drugiej połowie.
20 lutego w hali Szkoły Podstawowej
nr 2 nie było jednak powtórki z tego
scenariusza. Wyrównanych było tylko
kilka pierwszych minutach, a potem
nasze zawodniczki zaczęły stopniowo
powiększać przewagę.
– Bardzo dobra gra w obronie
i sprawnie przeprowadzane kontrataki
pozwoliły nam zakończyć pierwszą
połowę wynikiem 17:7. W drugiej odsłonie rywalki nieco poprawiły grę, ale
to było za mało na nasz zespół – relacjonuje szkoleniowiec UKS-u. Jedynka
Słubice - MUKS Lider Świebodzin
30:16 (17:7)
Komplet wyników i tabela na
stronie rozgrywki.zprp.pl.
MK
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Polski Ład i wzmacnianie inwestycji
Chcąc polepszyć klimat inwestycyjny w Polsce zostały wprowadzone zmiany w podejściu do inwestorów – poinformowała gminę Izba
Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Rozwiązania podatkowe w Polskim
Ładzie, które wspierają prowadzenie
działalności gospodarczej i innowacje
to m. in. stworzenie Centrum Obsługi
Podatkowej Inwestora i porozumienie
inwestycyjne (tzw. interpretacja 590).

Centrum Obsługi Podatkowej
Inwestora

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI) to nowe proinwestycyjne
podejście Ministerstwa Finansów oraz
Krajowej Administracji Skarbowej do
kluczowych inwestorów. Zajmuje się
obsługą kluczowych inwestorów – takich, którzy planują rozpocząć inwestycje o wartości minimum 100 mln
zł (50 mln zł od 2025 r.), w szczególności poprzez prowadzenie procedury

zawierania porozumienia inwestycyjnego.
COPI udziela wsparcia inwestorom
na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia – w momencie rozpoczęcia inwestycji, jak i na kolejnych etapach jej
realizacji.

Na czym polega porozumienie
inwestycyjne?

Inwestor będzie mógł podpisać
z Ministrem Finansów porozumienie
dotyczące podatkowych skutków
realizowanej inwestycji. To kolejny
instrument prawa podatkowego umożliwiający przedsiębiorcy zarządzanie
ryzykiem podatkowym.
Porozumienie inwestycyjne jest
umową zawieraną między inwestorem

a Ministrem Finansów w zakresie
skutków podatkowych inwestycji.
W ramach jednej procedury i jednego
dokumentu ma gwarantować inwestorowi pewność wykładni przepisów
prawa podatkowego w zakresie:
✔ uprzedniego porozumienia cenowego (APA),
✔ opinii zabezpieczającej,
✔ wiążącej informacji akcyzowej,
✔ wiążącej informacji stawkowej,
✔ interpretacji indywidualnej.

Przedsiębiorca nie będzie
musiał składać odrębnych
wniosków do różnych
organów KAS.

Porozumienie inwestycyjne ma charakter wiążący zarówno dla inwestora

jak i dla organów podatkowych – da to
inwestorowi, istotną z punku biznesowego, gwarancję stabilności w stosowaniu przepisów prawa podatkowego
Inwestorzy mogą kontaktować się

z COPI pod adresem centrum.obslugi.
inwestora@mf.gov.pl.
Źródło: Izba Administracji
Skarbowej w Zielonej Górze

Wyraź swoją opinię
na temat kierunków
rozwoju regionu
W ramach grupy G-7, przygotowujemy się
do opracowania strategii rozwoju naszego
regionu. Pomocne będzie zdanie mieszkańców dlatego serdecznie zachęcamy do
wzięcia udziału w ankiecie.
Ankieta, przygotowana przez Fundację Zielona Dolina Odry i Warty, jest
anonimowa, a udział w niej – dobrowolny. Jej wypełnienie zajmie Państwu
nie więcej niż 10 minut. Składa się z 4
stron pytań. Pierwsza i ostatnia strona
zawierają pytania obowiązkowe. Pytania na stronach 2 i 3 mają charakter

nieobowiązkowy. Link do ankiety:
https://g-7.webankieta.pl/
Serdecznie dziękujemy za szczere
odpowiedzi!
Badanie dotyczy mieszkańców gmin
powiatu słubickiego, a także Kostrzyna
nad Odrą i Słońska.

(beb)

2022
KRUS zaprasza właścicieli
gospodarstw rolnych do udziału w
Reklama

XIX Ogólnokrajowym Konkursie
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

USŁUGI POGRZEBOWE

regulamin na
krus.gov.pl

organizatorzy

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

partner strategiczny

partner wspierający

MAREK RAŹNY
tel. 575 555 271 / 531 840 655 / e-mail: zeus.slubice@gmail.com
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Jak co roku Galeria OKNO włączyła
się w organizację WOŚP. W przeddzień finału, 29 stycznia zorganizowała warsztaty malowania na
tkaninie. Za datki wrzucone do
puszki WOŚP można było wziąć
udział w interesujących zajęciach
prowadzonych przez Annę Panek-Kusz i Tomasza Fedyszyna,
a przy okazji wesprzeć Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
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Malując grali z Wielką
Orkiestrą Świątecznej
Pomocy

Fot. Anna Panek-Kusz
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Dzień Kobiet w Galerii OKNO
Anna Panek- Kusz zaprasza 7 marca o 17.30 na warsztaty malowania na
porcelanie. -Tym razem filiżanka ze spodkiem w roli głównej - zachęca.
- Aromatyczna kawa czy herbata
w pięknie ozdobionej ceramice wzmaga
działanie zmysłów. Zwiększa przyjemność delektowania się napojami,
a filiżanka własnoręcznie ozdobiona
przyjemność tę jeszcze bardziej spotęguje – mówi A. Panek-Kusz. - Zapraszamy na warsztaty zarówno młodzież

od 13 lat, jak również dorosłych. Nie
tylko panie, ale też panów, którzy mogą
samodzielnie przygotować prezent dla
swojej kobiety i wręczyć go dokładnie
8 marca albo po prostu zafundować
jej oryginalny prezent i przyjść razem
z nią – mówi kuratorka galerii.
Organizatorzy zapewniają wszystkie

materiały, a do tego kawę, herbatkę
i ciastko. Koszt warsztatów 70 zł.
Liczba miejsc ograniczona, dodatkowe pytania, zapisy:
Anna Panek-Kusz
anna@galeriaokno.pl,
tel. 604 588465
(red)
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Tym razem Roland
Semik, przyjrzał
się księżom związanym z ziemią
słubicką: Edmundowi Łowińskiemu i Andrzejowi
Misztatowi.
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Regionalista przybliża nam
bohaterów okresu wojny
To w tym słubickim kościele,
po wojnie, proboszczem został ks. Edmund Łowiński.

Ks. Edmund Łowiński był administratorem i pierwszym proboszczem
parafii pw. NMP Królowej Polski w Słubicach (1945-1948), zaś ks. Andrzej
Misztat – proboszczem pw. MB Częstochowskiej w Cybince (1948-1949).
Co ich łączy? Posługa duszpasterska
na ziemi słubickiej, ale też bohaterska
postawa okresu II wojny światowej
i pierwszych lat powojennych.

Edmund Łowiński urodził się 13
lipca 1914 r. 1 maja 1939 r. w wieku
niespełna 25 lat otrzymał święcenia kapłańskie. W czasie II wojny światowej
włączył się w prace Polskiego Państwa
Podziemnego, został majorem Armii
Krajowej ps. „Strad” i kapelanem Zgrupowania 20 Pułku Piechoty AK „Żelbet”
pod dowództwem ppor. Jana Zienkowicza ps. „Siewierz” w strukturze 6 Dywizji Piechoty AK.
15 sierpnia 1944 r. w okolicy wsi Barbarka w powiecie krakowskim razem
z ks.Ludwikiem Muchą (1904-1962),
wcześniej m.in. kapelanem Henryka
Dobrzańskiego ps. „Hubal”, koncelebrował uroczystą mszę polową dla żołnierzy Zgrupowania „Żelbet” z okazji
Święta Wniebowzięcia NMP i Święta
Wojska Polskiego.
Dekretem z 5 listopada 1945 r. został wikariuszem kooperatorem parafii
rzymskokatolickiej pw. Krzyża Świętego we... Frankfurcie nad Odrą, jednak
z rezydencją oraz prawami i obowiązkami proboszcza po polskiej stronie
Odry - w Słubicach. Funkcję tę objął
kilka dni później 13 listopada 1945 r.
Tym samym wierni nazywali go proboszczem jeszcze ponad dwa lata przed
erygowaniem słubickiej parafii.
Ta została erygowana dopiero 18
lutego 1948 r. w dawnym domu strzeleckim przy ul. 1 Maja, zaadaptowanym
przez Zgromadzenie Misjonarzy św.
Wincentego a Paulo na kościół pw.
NMP Królowej Polski, a od 1 marca
1948 r. ks. Łowiński był już jej administratorem (wikariuszem ekonomem).
Swoją posługę w Słubicach zakończył
20 sierpnia 1948 r., chociaż niektóre
źródła podają, że już w czerwcu 1948
r. przeniósł się do parafii pw. św. Anny
w Oporowie, obecnie w granicach Wrocławia. Podjął się tam nie tylko służby

Fot. Beata Łysiak

Pierwszy
słubicki proboszcz

duszpasterskiej, ale i organizował letnie
wyjazdy wakacyjne dla młodzieży.
W latach 1957-1958 pełnił posługę
w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika
we Wrocławiu, kiedy to jej proboszczem pozostawał ks. Michał Pająk CM.
Około 1959 r. pełnił funkcję dziekana
dekanatu Żagań, zaś od 24 października 1964 r. do połowy 1967 r. - proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP
w Chotkowie koło Żagania.
Prawdopodobnie jednym z ostatnich
miejsc jego aktywnej posługi kapłańskiej była parafia św. Mikołaja w Skwierzynie, gdzie pozostawał proboszczem
pod koniec lat 60. XX w.
Ks. Edmund Łowiński zmarł 27 lipca
1993 r. w wieku 79 lat w Katowicach.

Ksiądz,
którego tropiła bezpieka

Ks. Andrzej Misztat urodził się
w 1919 r. w Wieliczce. Ukończył wyższe

Roland Semik od wielu lat zajmuje się historią regionu. W 2013 roku na wniosek
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został społecznym opiekunem
zabytków w powiecie słubickim.

studia teologiczne na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie i odbył wikariat w Czernichowie pod Krakowem.
Podczas II wojny światowej włączył się
w działanie Armii Krajowej, a później
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Wiadomo też, że pomógł w ucieczce
z kraju jednemu z kapłanów oddziału
majora Józefa Kurasia ps. „Ogień”.
Po zakończeniu wojny znalazł zatrudnienie w kurii krakowskiej, w latach 1945-1947 pozostawał osobistym
sekretarzem metropolity krakowskiego, arcybiskupa Adam Stefana
Sapiehy (1867-1951). Na początku
1946 r. przez 2 miesiące przebywał
w Rzymie, głównie w związku z wręczeniem metropolicie krakowskiemu
godności kardynalskiej.
Z powodu przeszłości w antykomunistycznym podziemiu AK i WIN był
inwigilowany i szykanowany przez
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
Prawdopodobnie to właśnie te nieprzyjemności ze strony bezpieki skłoniły go
do przeprowadzki z Krakowa na tzw.
Ziemie Odzyskane, początkowo pod
zmienionym nazwiskiem.
25 grudnia 1947 r. zamieszkał
w Różańsku koło Myśliborza i został
pierwszym powojennym kapłanem
w miejscowym kościele pw. Michała
Archanioła.
23 października 1949 r. został proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Cybince. Nie przestał
być krytyczny wobec władzy komunistycznej, czemu dawał upust także
z ambony, zaś parafianie często stawali w jego obronie. Utworzyli nawet
straż parafialną mającą chronić księdza
przed aresztowaniami, a którego razu
wstawili się za księdzem na posterunku Milicji Obywatelskiej. MO zwolniło księdza, a tłum około 200 osób
odeskortował go ze Słubic do plebanii
w Cybince.
O wysokiej randze zarzutów ze
strony „ubecji” przeciwko ks. Miszta-

towi świadczy chociażby fakt, że trafiał
na przesłuchania nie tylko do PUBP
w Słubicach, ale i WUBP w Poznaniu,
gdzie musiał tłumaczyć się ze swoich
słów i działań w Cybince. Pod pretekstem chęci omówienia przez Starostwo
Powiatowe warunków nauczania religii
w salce katechetycznej został zwabiony
przez bezpiekę w Słubicach, skąd trafił
najpierw do Poznania, a stamtąd do
Krakowa.
3 sierpnia 1949 r. ruszyło postępowanie przygotowawcze w jego sprawie,
zaś półtora miesiąca później - 15 września zostało wydane postanowienie
o wszczęciu śledztwa w związku z podejrzeniem go o szpiegostwo, a to ze
względu na to, że przekazał materiały
wywiadowcze Zrzeszenia WiN delegatowi gen. Władysława Andersa (18921970).
W 1950 r. odbyło się postępowanie
sądowe przeciwko ks. Misztatowi
przed Wojskowym Sądem Rejonowym
w Krakowie (sygn. Sr 573/50), a przewodniczącym składu sędziowskiego
był lojalny wobec władzy komunistycznej ppłk Julian Polan-Haraschin
(1912-1984).
Podstawą zarzutów stały się kontakty ks. Misztata z jego znajomym
z czasów wikariatu w Czernichowie.
Ten pełnił bowiem funkcję łącznika
okręgu krakowskiego Zrzeszenia WiN.
Chodziło też o rulon dokumentów
przekazany w Rzymie przez ks. Misztata ojcu franciszkaninowi Sabinowi
(Filipowi) Płechcie – kapelanowi ks. Józefa Gawliny (1892-1964). A ks. Józef
Gawlina jako biskup polowy Wojska
Polskiego 1933-1947, w tym Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie pozostawał
blisko związany z gen. Władysławem
Andersem.
A co miało znajdować się w tym tajemniczym rulonie? Podobno materiały wywiadowcze pozyskane przez
wywiad Zrzeszenia WiN (opisy sytuacji
politycznej w kraju, informacje o aresz-

towaniach dokonywanych przez UB,
czy też dane o miejscach stacjonowania
żołnierzy sowieckich).
Ks. Andrzej Misztat (w roli oskarżonego) oraz jego znajomy (w roli
świadka) złożyli sprzeczne nawzajem
wyjaśnienia. O ile ks. Misztat reprezentowany przez obrońcę z wyboru
mec. Włodzimierza Gottlieba podnosił, że o zawartości rulonu dowiedział się post factum, to jego znajomy
świadek pod wpływem wymuszenia zeznań przez śledczych obciążył oskarżonego, podnosząc, że ten bez wątpienia
wiedział o charakterze przesyłki i jej
związkach z Zrzeszeniem WiN.
Prokurator wojskowy domagał się
skazania ks. Misztata na 7 lat więzienia, oskarżony – uniewinnienia, zaś
jego obrońca – jedynie o złagodzenie
kwalifikacji czynu na niepowiadomienie władz o przestępstwie.
27 lutego 1950 r. WSR w Krakowie
uznał ks. Misztata winnym czyny z art.
8 dekretu z 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa.
Jednocześnie sąd skazał go na karę 5
lat więzienia, utratę praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych
na okres 5 lat oraz na utratę całego
mienia.
Zarówno obrońca skazanego Włodzimierz Gottlieb jak i Naczelny
Prokurator Wojskowy płk Antoni Skulbaszewski złożyli skargi rewizyjne na
wyrok do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. Postanowieniem
z 6 października 1950 r. Najwyższy Sąd
Wojskowy uchylił wcześniejszy wyrok.
Jego dalsze losy aż do śmierci wymagają jeszcze szczegółowej kwerendy...,
ale bez wątpienia można stwierdzić, że
niezbadane dotąd życiorysy obu księży
Łowińskiego oraz Misztata okazują się
niezwykle interesujące i nietuzinkowe.
Roland Semik

Towarzystwo Historyczne
we Frankfurcie nad Odrą
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Zakład Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach
poszukuje pracowników
na następujące stanowiska
urzędnicze:
☛
☛
☛

15
Reklama

stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych;
stanowisko ds. windykacji;
stanowisko ds. najmu nieruchomości.

Szczegóły ogłoszenia oraz wszelkie informacje ważne dla kandydatów dostępne są pod linkiem : https://zamkslubice.bip.gov.pl/search/joboffers/.

• Implanty
• Ortodoncja
• Kompleksowe
leczenie

Polski Ład – ulga
na sponsoring
✔ Polski Ład zawiera również pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy angażują się
w działalność społecznie pożyteczną
(CSR).
✔ Jest to nowa propozycja zachęty
podatkowej – dotychczas w podatku
dochodowym w ogóle nie było takiego rozwiązania.
✔ Ulga polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia
podatku) 50% kosztów uzyskania
przychodów poniesionych na określone cele.
Polski Ład to również zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy
angażują się w działalność społecznie
pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę, i w ten
sposób wspierają rozwój lokalnych
społeczności. Firmy mogą odliczać
100 proc. kosztów uzyskania przychodów, oraz – w ramach dodatkowej
ulgi sponsoringowej – zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50
proc. kosztów.
Dla kogo ulga?
Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców – podatników PIT osiągających przychody
z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach
według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także do podatników CIT, uzyskujących przychody
inne niż przychody z zysków kapitałowych. Z preferencyjnego rozwiązania będą mogły zatem skorzystać
różne grupy firm np. osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą
czy też spółki osobowe.
Na czym polega ulga?
Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy
opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych
na działalność sportową, kulturalną
oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
przy czym kwota odliczenia nie może
przekroczyć kwoty dochodu uzyska-

nego przez podatnika w roku podatkowym:
✔ z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
✔ z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.
W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:
✔ 100% jako koszt uzyskania przychodów,
✔ 50% jako odliczenie w ramach
ulgi.
Sposób rozliczania ulgi
W przypadku skorzystania z ulgi
sponsoringowej odliczeniu będą
podlegały koszty, które nie zostały
podatnikowi zwrócone w jakikolwiek
sposób. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym
poniesiono koszty. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym
dokonuje tego odliczenia informację,
według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów
podlegających odliczeniu.
Przykład zastosowania
ulgi sponsoringowej
Przedsiębiorca (podatnik PIT) finansuje imprezę sportową (zawody
sportowe) w zamian za usługi reklamowe. Poniesiony koszt to kwota
30 tys. zł wynikająca z umowy sporządzonej na piśmie i przelana na
rachunek organizatora zawodów
sportowych.
Przedsiębiorca kwotę 30 tys. zł
rozlicza w kosztach uzyskania przychodów. Dodatkowo 15 tys. zł odlicza od podstawy opodatkowania
w ramach ulgi.
Przy założeniu, że przedsiębiorca
opłaca podatek liniowy według 19%
stawki i wykazuje dochód z działalności w kwocie 100 tys. to:
✔ bez ulgi zapłaci podatek w kwocie
19 tys. zł,
✔ z ulgą zapłaci podatek w kwocie
16 150 zł.
Korzyść uzyskana przez przedsiębiorcę to 2850 zł.

• Leczenie pod
mikroskopem
• Kosztorysy do AOK

+48 570 158 158

ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice

(galeria handlowa, w której znajduje się Travel Free)
Reklama
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kultura?

!
grzewką. Imprezie towarzyszyć będzie mały poczęstunek i nagrody
dla uczestniczek.
Udział bezpłatny

Koncert Future Folk
z okazji Dnia Kobiet
Wtorek, 8 marca, 19.00
sala kameralna SMOK
Gościć będziemy zespół Future Folk, który prezentuje nowoczesną wizję muzyki spod samych Tatr. Podhalańska grupa w składzie: Stanisław Karpiel-Bułecka, Szymon Chyc-Magdzin (rdzenni
zakopiańczycy) i Matt Kowalsky między tradycyjne góralskie instrumenty i melodie włożyli mnóstwo świdrującej zmysły elektroniki.
Ostrej, ale tanecznej i wpadającej w ucho.
Bilety: 50 zł, dostępne w kasie Słubickiego Miejskiego
Ośrodka Kultury i na stronie:
https://www.tiketto.pl/Show/Description/20799

Wystawa: Sebastian Burger.
Okna i drzwi
06.02 – 08.05.2022
Brandenburskie Muzeum Krajowe
Sztuki Nowoczesnej, Packhof
Wizualny świat tego lipskiego malarza przywodzi na
myśl błyszczące plakaty reklamowe i lifestylowe magazyny,
a także nakładające się na siebie
obrazy komputerowe, tworzące
oryginalne kolaże. Sebastian
Burger jest mistrzem malarskiego rzemiosła. Niezwykła
jest również jego metoda pracy:
farbę olejną nakłada na aluminiowe płyty. Proces malowania
staje się przy tym spektaklem,
a widz może bezpośrednio śledzić powstawanie kolażowych
fragmentów obrazu.
Wstęp: 4,00 / 3,00 €
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piosenek stanie się balladami, a niektóre ballady zabrzmią w stylu
reggae - najważniejsze, że można będzie w tych dźwiękach poczuć
irlandzką duszę i energię. Utwory będą czasem biesiadne, czasem
makabryczne, a czasem niewykle smutne - życie i śmierć, nienawiść
i miłość, jako podstawowe motywy człowieka, są bowiem wszechobecne.
Bilety: 18,00 / 14,00 €

Koncert połowy sezonu (DE / PL)
sobota, 19 marca, 11:00 Messehalle
Ten koncert połowy
sezonu
przeznaczony
jest specjalnie dla rodzin.
W pierwszej części koncertu znajdzie się oddzielny
program dla rodziców i oddzielny dla dzieci. Dzieci
w ciekawy sposób dowiedzą
się o Prokofiewie, jego suicie z baletu "Romeo i Julia"
oraz o słynnym dramacie
miłosnym Szekspira, na
którym oparta jest ta muzyka. W tym czasie rodzice
wysłuchają pierwszej części tej suity. Po przerwie wszyscy wspólnie
wysłuchają drugiej połowy koncertu w wykonaniu Brandenburskiej
Orkiestry Państwowej.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe
w cenie 20 zł.

Co w trawie piszczy (2+)
niedziela, 20 marca, 10:00
Theater des Lachens
Darmowa środa w Muzeum Viadrina
środa, 2 marca, Muzeum Viadrina
W każdą pierwszą środę miesiąca, zawsze od 11:00 do 17:00,
Muzeum Viadrina zaprasza na bezpłatne odwiedzenie muzeum
w budynku Domu Junkrów we Frankfurcie. Odkryjcie wielowymiarową historię Frankfurtu i zafascynujcie się barokową atmosferą samych pomieszczeń. Ponadto, w Muzeum Viadrina czekają na Was
różnorodne wystawy specjalne oraz, pod hasłem "Dawnej szkoły",
klasa z czasów Prus Wilhelmińskich. Najbliższe terminy: 2.03 , 4.05
i 1.06.2022.
Wstęp wolny

Koncert
Filharmoniczny
piątek, 4 marca,
19:30 Messehalle

Wolny strzelec
niedziela, 13 marca, 15:00
Kleist Forum

Czerwone w czarne kropki i … chodzi po trawie? Co pełza pod
ziemią? Co fruwa na łące? Dlaczego kwiatki wychodzą z ziemi?
Zapraszamy wszystkich małych odkrywców na ciekawy spacer, na
którym szelesty i dźwięki opowiedzą historię na co dzień „niesłyszalnego” świata. To wzrokowa i dźwiękowa przygoda dla najmłodszych.
Bilety: 4,50 / 6,00 / bilet rodzinny 18,00 €

W pierwszej części koncertu usłyszymy fragmenty z "Wolnego
strzelca". Uwertura, "Chór myśliwych", "Wir winden dir den Jungfernkranz" czy "Leise, leise, fromme Weise" pokazują mistrzostwo
Webera i są dowodem na nieprzerwaną popularność tej "pierwszej
niemieckiej opery narodowej" od czasu jej premiery w 1821 roku.
Drugą częścią koncertu będzie rzadko słyszana "Msza wolnego
strzelca". W opracowaniu muzycznym mszy bardzo efektownie przeplatają się soliści, kwartet i chór.
Bilety: 22,00 / 19,00 / 10,00 / bilet rodzinny 44,00 €

Podczas tego koncertu gościć
będziemy dyrygentkę, która
tworzy historię. Pochodząca
z Ukrainy Oksana Lyniv była
w 2021 roku pierwszą kobietą
dyrygującą na Festiwalu w Bayreuth. Rok wcześniej otrzymała
nagrodę "Oper! Award" jako "Dyrygentka Roku". Program, który
poprowadzi podczas naszego 7. Koncertu Filharmonicznego zaprezentuje wspaniałe dzieła łączące muzykę symfoniczną z folklorem.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie
20 zł.

Koncert niedzielnej klasyki
niedziela, 20 marca,
11:00 Messehalle

Dzień kobiet na sportowo
niedziela, 6 marca, 14:00
Park Komunalny za SOSiR

Koncert: Two on a park bench
czwartek, 17 marca, 19:30
Kulturmanufaktur Gerstenberg

Biegi w Parku Komunalnym za SOSiR odbędą się na dystansie 3
km, w różnych kategoriach wiekowych i poprzedzone zostaną roz-

Dwójka artystów, siedzących na ławce w parku, zagra i zaśpiewa
pieśni i tańce z zielonej wyspy. Podczas koncertu wiele pubowych

Poczas tego koncertu usłyszymy sensacyjnego, młodego solistę Matveya Demina. Był pierwszym muzykiem instrumentów dętych
drewnianych, który otrzymał I nagrodę na Konkursie im. Piotra
Czajkowskiego. Urodzony na Syberii w 1993 roku, studiował w Hanowerze i Monachium, był laureatem Konkursu Muzycznego ARD
i Konkursu "Aeolus", a od 2013 roku jest zastępcą głównego flecisty
Tonhalle Orchestra Zürich. Współpracował z takimi dyrygentami
jak Paavo Järvi, David Zinman i Bernhard Haitink oraz występował
gościnnie na festiwalach muzyki klasycznej w całej Europie.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie
20 zł.

