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Pieniądze pochodzę z  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Pomogą sfi-
nansować pierwszy etap przebudowy 
ul. Kopernika. Z budżetu państwa do-
staniemy dokładnie 2 257 778 zł. 

Umowę na przebudowę drogi bur-
mistrz podpisał 8 lutego. Wykonawca, 
firma Eurokop Invest, weszła na plac 
budowy z początkiem marca.

Jako pierwsze przebudowywane 
jest skrzyżowanie przy ul. Mickiewicza 
i  Kopernika, następnie zmodernizo-
wany będzie 400- metrowy odcinek 
drogi, od skrzyżowania do ostatniego 
budynku przed przedszkolem Jarzę-

binka. Ale to nie wszystko.
– Przebudujemy też kanalizację 

deszczową, chodniki, zjazdy na po-
sesje, przy drodze staną nowe, ener-
gooszczędne lampy, powstaną nowe 
miejsca parkingowe i zbudujemy bez-
pieczne przejście dla pieszych – wy-
licza burmistrz Mariusz Olejniczak. 
Dodaje, że przebudowa ul. Kopernika 
to bardzo duża inwestycja dlatego po-
dzieliliśmy ją na dwa etapy. Pierwszy 
potrwa do października. Przebudowa 
drugiego odcinka drogi jest zaplano-
wana na przyszły rok.

– Wiem, że mieszkańcy bardzo cze-
kają 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 skrzyżo-

waniu ul. Kopernika z  Wawrzyniaka, 
zbudowane będzie tzw. wyniesione 
przejście. Miejsce to zostanie oświe-
tlone, a  wcześniejsze znaki uprzedzą 
kierowców, że muszą zwolnić. Wynie-
sione 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. Ko-
pernika gmina przeznaczy 5,1 mln zł. 

Burmistrz Mariusz Olejniczak, świa-
domy, że przebudowa ulicy Kopernika 
wiąże się z  utrudnieniami w  ruchu, 
prosi mieszkańców o  wyrozumiałość. 
– Na bieżąco informujemy o planowa-
nych pracach, ograniczeniach i wyzna-
czonych objazdach, żeby ta inwestycja 
była jak najmniej uciążliwa dla miesz-
kańców – mówi burmistrz.

(beb)

15 marca 2022 r. odszedł od nas 
prof. Stefan Jurga- fizyk, rektor 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu w latach 
1996- 2002. W latach 2005–
2006 był podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki, a w latach 2006–2007 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Twórca sieci ośrodków zamiej-
scowych UAM. Za swoje zaan-
gażowanie w  budowę i rozwój 
Collegium Polonicum, w 2005 
roku otrzymał tytuł Honorowe-
go Obywatela Słubic.

Gmina Słubice dostanie ponad 
897 tys. zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.  – Zamierzamy 
przebudować 1 km drogi, która 
zyska nawierzchnię bitumicz-
ną. Będzie miała 5 metrów 
szerokości na terenie zabudo-
wanym, a poza nim – 3,5 m – 
wyjaśnia burmistrz M. Olejni-
czak. – Obok drogi powstanie 
też ścieżka rowerowa o szero-
kości 2 metrów – dodaje.
Str.4.

Wojna w Ukrainie spowodowała, 
że do Słubic, od końca lutego, 
przybywają uchodźcy, przede 
wszystkim matki z dziećmi i starsi 
ludzie.  Gmina Słubice, a także 
wiele stowarzyszeń, instytucji 
i osób prywatnych, zorganizowały 
różnorodną pomoc. Str.2-3

- 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. Str.6
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Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
– Świetna wiadomość! – tak burmistrz Mariusz Olejniczak zare-
agował na informację, że w połowie lutego pozytywnie rozpatrzony 
został wniosek gminy o dofinansowanie przebudowy ul. Kopernika 
wraz z modernizacją skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

Drodzy mieszkańcy, 
wkrótce świętować będziemy Wielkanoc, która przypomina nam,
że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, 
jak ciemna jest droga którą się poruszamy, 
na jej końcu zawsze znajduje się światło. 
Życzymy, żeby w Waszych domach zagościł spokój, 
a czas świąt napełnił Was wiarą, 
która pozwoli z ufnością spojrzeć w przyszłość. 

Burmistrz Słubic Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Olejniczak  Grzegorz Cholewczyński

Дорогі жителі,
невдовзі будемо святкувати свято Пасхи, яке нам пригадує, 
що ніколи не можна втрачати надію, тому, що - не дивлячись на те, 
якою темною є дорога, якою ми подорожуємо 
- в її кінці завжди знаходиться світло.
Бажаємо, щоб в Ваших оселях поселився спокій, 
а час Свят надихнув у Вас віру, 
яка дозволить з довірою дивитись у майбутнє.

Бургомістр міста Слубіце  Головуючий Міської Ради
Мар'юш Олейнічак   Гжегож Холевчинський

Alleluja!
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ZUS uruchomił specjalną linię te-
lefoniczną w  języku ukraińskim i  pol-
skim w  sprawie świadczeń rodzinnych 
dla obywateli Ukrainy. Chodzi o osoby, 
które przybyły do Polski po 23 lutego 
z powodu wojny. 

Infolinia jest dostępna w dni robocze 
– od poniedziałku do piątku – w godzi-
nach od 8:00 do 18:00 pod numerem 
22 444 02 55 (opłata według stawek 
operatorów). Pytania dotyczące świad-
czeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 
można też przesyłać mailem na adres 
UA@zus.pl

Konsultanci infolinii udzielają infor-
macji na temat świadczeń rodzinnych 
przyznawanych i  wypłacanych przez 
ZUS, mówią jak wypełnić i  wysłać 

wniosek oraz jak zarejestrować profil na 
Portalu Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS. Wśród osób obsługujących info-
linię są również uchodźcy z Ukrainy.

Na stronie internetowej Zakładu 
dostępne są informacje w języku ukra-
ińskim. Potrzebujący mogą się dowie-
dzieć m.in. gdzie i na jakich warunkach 
mogą uzyskać pomoc. Docelowo na 
stronie internetowej ZUS będą publiko-
wane w tym języku informacje o warun-
kach uzyskania świadczeń rodzinnych, 
ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń 
emerytalnych i  rentowych. Na Plat-
formie Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS zostanie umożliwione zakładanie 
profilu w języku ukraińskim.

(red)

- Około 500 osobom udzieliliśmy do-
tychczas schronienia w  hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 1, która 
cały czas służy uchodźcom – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. – Otrzy-
mują tam nie tylko dach nad głową, 
możliwość korzystania z  sanitariatów, 
ale też wyżywienie i  opiekę – dodaje. 
Z  końcem lutego gmina uruchomiła 
też w miejskiej hali sportowej przy ul. 
Piłsudskiego magazyn darów zarówno 
dla osób, które pozostały w  Ukrainie, 
jak i uchodźców, którzy przyjeżdżają do 
naszego miasta. Serca dla uchodźców 
otworzyło wielu słubiczan, a także nasi 
zachodni sąsiedzi. W pomoc zaangażo-
wało się także wielu urzędników, którzy 
zostali wolontariuszami. 

Gmina Słubice, raz w  tygodniu, ma 
też dyżur na dworcu kolejowym w Rze-
pinie, gdzie, z różnych stron Polski, do-
cierają uchodźcy jadący dalej na Zachód. 
W Rzepinie czekając na kolejny pociąg 
dostają ciepły posiłek, prowiant na 
dalszą drogę, mają możliwość umycia 
się. – Dziękuję wszystkim, którzy po-
dejmują trud i  pomagają uchodźcom. 
Nie sposób wszystkich wymienić, ale 
są to m.in. panie ze Słubickiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Kobiet, pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej, harcerze, 
OSP, Straż Miejska, Fundacja Grupy Po-
magamy i  wielu mieszkańców – mówi 
burmistrz. 

W pomoc dla Ukrainy zaangażowała 
się też Fundacja Zielona Dolina Odry 

i Warty. Dzięki współpracy z  japońską 
firmą K.mecks one zakupiono medy-
kamenty, które trafiają bezpośrednio 
konwojami do Ukrainy, a  także wy-
prawki szkolne dla dzieci uchodźców. 
– Mamy już w  naszych gminnych 
szkołach 90 dzieci, które przyjechały 
z  Ukrainy, a  10 maluchów chodzi do 
przedszkoli – mówi burmistrz. Z myślą 
o tych uczniach, trzy razy w tygodniu, 
w  szkołach są lekcje języka polskiego 
jako obcego. Darmową naukę języka 
polskiego prowadzi też m.in. prywatna 
szkoła językowa Alex, kursy organizuje 
również Collegium Polonicum. Poniżej 
praktyczne informacje dla uchodźców 
i  osób, które pomagają obywatelom 
Ukrainy.             (red)

Ukraina - pomaga, 
kto może!

Wojna w Ukrainie spowodowała, że do Słubic, od końca lutego, przy-
bywają uchodźcy, przede wszystkim matki z dziećmi i starsi ludzie.  
Gmina Słubice, a także wiele stowarzyszeń, instytucji i osób pry-
watnych, zorganizowały różnorodną pomoc.

PESEL dla uchodźców 
z Ukrainy 

Od 16 marca 2022r, w  całej Polsce, 
rozpoczęło się nadawanie numerów 
PESEL uchodźcom z Ukrainy. Wnioski 
w  tej sprawie muszą być wypełnione 
alfabetem łacińskim, co może sta-
nowić problem dla niektórych wnio-
skodawców. W związku z tym prosimy 
o zgłaszanie się chętnych wolontariuszy 
(znających język zarówno ukraiński jak 
i polski), do pomocy przy wypełnianiu 
wniosków o  nadanie numeru PESEL. 
Prosimy również aby osoby goszczące 
uchodźców, w miarę swoich możliwości, 
pomogły im w  wypełnianiu wniosku. 
Oryginały wniosku są dostępne na 
stronie gminy Słubice: www.slubice.pl

Collegium Polonicum 
organizuje bezpłatne 
kursy językowe dla 
uchodźców z Ukrainy

Na razie odbędą się dwa kursy, a 
zajęcia planowane są dwa razy w ty-
godniu. Zapisy na kursy przyjmowane 
są w punkcie porad w CP. W każdym z 
kursów jest 15 miejsc. 

Zajęcia poprowadzą doświadczeni 
wykładowcy oraz lektorzy języka pol-
skiego jako obcego z Collegium Po-
lonicum. Jeżeli będzie więcej osób 
zainteresowanych udziałem w kursach, 
to zostaną uruchomione kolejne grupy.

Oprócz tego odbędą się warsztaty dla 
nauczycieli języka polskiego, którzy na 
swoich lekcjach mają również uczniów 
z Ukrainy. Doświadczony nauczyciel ję-
zyka polskiego jako obcego podpowie, 
z jakich materiałów warto skorzystać, 
gdzie szukać metodycznej i mery-
torycznej pomocy, od czego zacząć 
przygotowywanie materiałów oraz jak 
dostosować omawiane teksty do moż-
liwości językowych cudzoziemców. 
Warsztaty przeznaczone są w pierwszej 
kolejności dla nauczycieli języka pol-
skiego z terenu powiatu słubickiego. 
Warsztaty odbędą się online i są bez-
płatne.

Collegium Polonicum w Słubicach od 
samego początku angażuje się w pomoc 
dla uchodźców z Ukrainy: od razu włą-
czyło się do zbiórki rzeczowej oraz uru-
chomiło punkt porad w holu uczelni.

Punkt porad działa od poniedziałku 
do soboty w godz. 13:00-15:00 i cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Do tej 
pory z porad, które udzielają pracow-
nicy Collegium Polonicum skorzystało 
kilkadziesiąt osób.

ZUS: ruszyła infolinia dla obywateli Ukrainy
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Reklama

Wziąłeś pod swój dach 
uchodźców z Ukrainy? 
Możesz dostać 
dofinansowanie 

Od środy 16 marca można ubiegać się 
o dofinansowanie kosztów pobytu osób, 
które przyjęliśmy do swoich domów. 
40 złotych to kwota, która ma pokryć 
dzienne koszty wyżywienia i zakwatero-
wania uchodźcy. 

Świadczenie jest przyznawane na 
podstawie wniosku, o  którym mowa 
w  art. 13 ust. 1 ustawy, za okres fak-
tycznego zapewniania zakwaterowania 
i  wyżywienia obywatelom Ukrainy, 
nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wy-
płacane z  dołu. Wniosek jest rozpa-
trywany w  terminie miesiąca od dnia 
jego złożenia w urzędzie gminy. Gmina 
może uzależnić przyznanie lub wypłatę 
świadczenia od weryfikacji warunków 
zakwaterowania i  wyżywienia. Weryfi-
kacji dokonują upoważnieni pracownicy 
urzędu gminy. Świadczenie nie przy-
sługuje, jeżeli warunki zakwaterowania 
i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu 
ludzi, lub gdy we wniosku, o  którym 
mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, podano 
nieprawdę. Do wypełnienia wniosku 
będą potrzebne następujące dane:
1. imię i nazwisko albo nazwę składają-
cego wniosek;
2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono 
zakwaterowanie, oraz liczby osób przyję-
tych do zakwaterowania;
4. imię i nazwisko osoby przyjętej do za-
kwaterowania i PESEL lub w przypadku 
braku rodzaj oraz numer/seria doku-
mentu potwierdzającego tożsamość;
5. oświadczenie składającego wniosek 
o zapewnieniu zakwaterowania i wyży-
wienia;
6. numer rachunku płatniczego, na 
który wypłacane będzie świadczenie;
7. oświadczenie składającego wniosek 
pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń, że 
dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
8. adres miejsca pobytu osób przyjętych 
na zakwaterowanie;
9. adres poczty elektronicznej i  numer 
telefonu składającego wniosek;
10. oświadczenie, że za osobę przyjętą 
do zakwaterowania na wskazany okres 
nie wypłacono już świadczenia;
11. oświadczenie podmiotu składają-
cego wniosek, że za okres wskazany 
w  pkt 3 nie otrzymano dodatkowego 
wynagrodzenia, w tym za wynajem.

PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Jeżeli wjechałeś legalnie do Polski po dniu ataku Rosji na Ukrainę, twój 
pobyt w Polsce jest legalny bez żadnych dodatkowych wniosków przez 
18 miesięcy od dnia wybuchu wojny – czyli do 24 sierpnia 2023 r. 
Automatycznie legalny będzie także pobyt dziecka urodzonego w tym 
czasie w Polsce. Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej, możesz złożyć 
wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.
Więcej informacji na stronie www.ua.gov.pl.

Jeżeli nie masz miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy 
medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy udaj się do Punktu 
Recepcyjnego. Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy, to możesz 
od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce.
Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19. 
Po więcej informacji zadzwoń na numer 47 721 75 75.

Jeśli chcesz skorzystać z usług publicznych w Polsce, złóż wniosek 
o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL – możesz to zrobić tylko 
osobiście w urzędach administracji lokalnej lub w dodatkowych 
punktach organizowanych przez samorządy. Warto także założyć 
profil zaufany, który umożliwia kontakt z urzędami i załatwianie wielu 
spraw przez internet. Jeśli masz numer PESEL, to przysługuje ci 
jednorazowa, bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł na osobę. 
Będziesz mógł skorzystać także z wielu innych świadczeń.
Więcej informacji na stronie www.zus.pl.
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LEGALIZACJA POBYTU

NUMER PESEL

�� ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

Якщо Ви в’їхали до Польщі легально після дня вторгнення Росії в Україну, 
Ваше перебування в Польщі є легальним і не вимагає додаткового 
оформлення впродовж 18 місяців з дня початку війни - тобто до 24 серпня 
2023 р. Автоматично легальним стане також перебування дитини 
народженої в цей час у Польщі. Якщо Ви плануєте залишитися в Польщі 
довше, то можете подати заявку на отримання дозволу на тимчасове 
перебування строком на 3 роки. 
Більш детальна інформація на сайті www.ua.gov.pl.

Якщо Вам ніде ночувати, якщо Ви голодні, якщо Вам потрібна медична 
допомога, то відразу після перетину кордону прямуйте до Пункту прийому. 
Якщо Ви не потребуєте негайної допомоги, то можете відразу 
ж відправитися в свій пункт призначення на території всієї Польщі. На Вас не 
поширюється обов’язок проходження карантину у зв’язку з COVID-19. Для 
отримання детальної інформації зателефонуйте за номером 47 721 75 75.

Якщо Ви хочете скористатися публічними послугами в Польщі, подавайте 
заявку про присвоєння Вам ідентифікаційного номера PESEL – це можна 
зробити лише особисто в органах місцевої адміністрації або в додаткових 
місцях, організованих органами місцевого самоврядування. Варто Вам 
також одержати Довірений профіль, який дозволить Вам встановити 
в мережі Інтернет контакт з державними установами для вирішення 
багатьох Ваших справ. Якщо у Вас є номер PESEL, тоді маєте право 
на отримання разової, безповоротної грошової допомоги в розмірі 300 
польських злотих на особу. Після отримання номеру PESEL Ви зможете 
скористатися також багатьма іншими видами допомоги. 
Більш детальна інформація на сайті www.zus.pl.
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ

НОМЕР PESEL

��
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Spotkania odbywać się będą we 
wtorki,   w godzinach 16.00 – 20.00, 
oraz w soboty w godzinach 14.00-

19.00, w Punkcie Informacyjno-
Konsultacyjnym mieszczącym się w 
Słubickim Centrum Organizacji Poza-

rządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4, 
na drugim piętrze w pokoju numer 35.

W soboty mieszkańcy gminy będą 
mogli skorzystać z bezpłatnych tre-
ningów umiejętności psychologicz-
nych dla osób współuzależnionych, 
konsultacji oraz pracy terapeutycznej z 
rodziną dotkniętą problemem uzależ-
nienia, których będzie udzielać Lidia 
Krzyżanowicz – instruktor terapii uza-
leżnień oraz specjalista ds. przeciw-

działania przemocy w rodzinie. 
W wybrane wtorki ( 12 kwietnia, 

26 kwietnia, 10 maja, 24 maja, 7 
czerwca, 21 czerwca, 12 lipca, 26 
lipca, 2 sierpnia, 23 sierpnia, 13 wrze-
śnia, 27 września, 11 października, 
25 października, 8 listopada, 22 li-
stopada, 13 grudnia, 27 grudnia) bę-
dzie można skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji i wsparcia polegającego 
na motywowaniu do leczenia odwy-

kowego, diagnozowaniu uzależnienia 
od alkoholu oraz innych substancji 
zgodnie z obowiązującym systemem 
diagnostycznym, wspierania absty-
nencji. Odbywać się też będą treningi 
umiejętności psychologicznych dla 
mieszkańców gminy Słubice dotknię-
tych problemem uzależnienia, które 
prowadzić będzie specjalista terapii 
uzależnień Leszek Pieńczak.

(beb)

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla 
osób uzależnionych oraz członków ich 
rodzin informuje, że można skorzystać 
z bezpłatnych porad specjalistów terapii 
uzależnień. 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych terapii

ZUWŚ kończy kolejną 
ważną inwestycję 

Dobiega końca rozbudowa  i modernizacja systemu wodociągowego 
w gminie. Nowy wodociąg magistralny, automatyczna stacja pod-
noszenia 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 roz-
budowują, 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 umoż-
liwić mieszkańcom użytkowanie wody 
bez zakłóceń, na przełomie kwietnia 

i  maja  uruchomiony zostanie 2,5-ki-
lometrowy 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. Najwięk-
szym wyzwaniem było ustawienie 
dwóch stalowych zbiorników na wodę 
uzdatnioną, z  których każdy ma 

150m3 pojemności, ale dzięki pro-
fesjonalizmowi wykonawcy i  dobrej 
współpracy z  ekipą słubickich wodo-
ciągowców 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)

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

burmistrz M. Olejniczak. – Obok drogi 
powstanie też ścieżka rowerowa o sze-
rokości 2 metrów – dodaje.

W ramach inwestycji zostanie wyre-
montowana nie tylko gminna droga, ale 
też przebudowane istniejące zjazdy do 
posesji.        (beb)

Mamy to! Budujemy 
kolejną ścieżkę 
rowerową i drogę

Burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał 11 lu-
tego, w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej 
Górze, umowę z wicemarszałkiem wojewódz-
twa lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem 
na dofinansowanie budowy drogi i ścieżki ro-
werowej od ul. Szkolnej w Kunowicach w kie-
runku rancza w Drzecinie (do skrzyżowania 
z ul. Sportową)

W spotkaniu 
w Urzędzie 
Marszałkowskim 
uczestniczył m.in. 
przewodniczący 
Komisji Rolnictwa 
i Ochrony Środo-
wiska w lubuskim 
sejmiku Zbigniew 
Kołodziej i Le-
onard Pietrow 
z Fundacji Zielona 
Dolina Odry 
i Warty.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kunowic i os. Zielone Wzgórza
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Słubice serdecznie dziękuje wszystkim 
czytelnikom i darczyńcom, którzy wy-
brali 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 wydawni-
czym w ciągu ostatnich 5 lat.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice 
serdecznie dziękuje wszystkim czytelnikom 
i darczyńcom, którzy wybrali naszą bibliote-
kę, aby podarować dary w postaci książek.

Podziękowania 
dla czytelników
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Dwa zespoły, które w Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury prowadzi Anna Adamowicz, 
co rusz udowadniają, jak pięknie potrafią cza-
rować głosami i emocjami. To przynosi im na-
grody, a Słubicom świetną promocję. 

„Rytmoski” wypadają śpiewająco

REDAKCJA
Wydawca: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury; ul. 1 Maja 1; 69-100 Słubice 
tel. 95 7582439; e-mail: gazeta@smok.slubice.pl
ISSN: 1426-5699
Redaktor naczelna: Beata Bielecka
Opracowanie graficzne: AJG System, Warszawa. Druk: Polska Press Sp. z o.o, Drukarnia Poznań

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 za-
pewniły sobie zwycięstwo w  kategorii 
zespołów wokalnych do 13 lat. Nie ina-
czej było podczas świątecznych festiwali 
online. W  VIII Ogólnopolskim Kon-
kursie Kolęd i  Pastorałek "Kolędujemy 
razem" w Łodzi małe Rytmoski zdobyły 
znów najwyższe miejsce w kategorii ze-
społy wokalne klasy 4-8 za wykonanie 
pastorałki "Karawana Trzech Króli" i III 
miejsce podczas IX Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek "Gloria 2022" 
w Kielcach.  

Powody do radości mają też ich 
starsze koleżanki. Z  finału XXI Festi-
walu Kolęd i  Pastorałek "Jezierzyce 
2022" przywiozły dwie nagrody: zespo-
łową za II miejsce (kat. zespoły 15-19 
lat) i  indywidualne wyróżnienie dla 
Amelki Jurkowskiej za wykonanie „Ko-
lędy Maryi”. Z kolei Natalia Przekoracka 
wyśpiewała III miejsce podczas XIV Fe-
stiwalu Kolęd i  Pastorałek "Miłkowice 
2022" oraz trzecie miejsce w II Ogólno-
polskim Festiwalu Kolęd i  Pastorałek 
„Dzisiaj w Betlejem 2022” Szczecin. 

Rytmos wyśpiewał też pierwszą na-
grodę w  świątecznym festiwalu online 
w XV jubileuszowym przeglądzie kolęd 
i  pastorałek „Kolęda 2022” w  Komo-
rowicach. W  tym samym festiwalu 
Amelka Jurkowska zajęła 3. miejsce 
w kategorii solistów. 

Za tymi wyróżnieniami stoi prowa-
dząca 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 ogólnopol-
skich festiwalach. W  pierwszym słu-
bickim 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. Naj-
pierw był zespół wokalny, potem chór, 
w ,,ogólniaku’’ kabaret Mol, na studiach 
Teatr A, w Słubicach Rytmosy i chór Ad-
oramus, w którym śpiewa do dziś. (beb)

Anna Adamowicz może być dumna ze swoich podopiecznych
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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.

Natalia Przekoracka, Amelka Jurkowska, Kinga Stupienko i Martyna Dłużniewska mają na swoim koncie wiele nagród.
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– Bardzo dziękujemy za zrozumienie 
naszych potrzeb i przyznane dotacje – 
mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. 
Przypomina, że zanim jeszcze ruszyła 
budowa nowej szkoły w  Kunowicach, 
gmina zaczęła czynić starania, by po-
zyskać grunty na boisko sportowe, plac 
zabaw i teren rekreacyjny. 

Pomoc, także wtedy, okazał KOWR, 
który nieodpłatnie przekazał gminie 
blisko 44 arowa działkę, położoną 
przy szkole. Wkrótce mieliśmy kolejny 
powód do radości, bo działająca w Ku-
nowicach firma ZUO International 

zadeklarowała, że na budowę boiska 
sportowego przy szkole przeznaczy 
250 tys. zł. 

– Z dotacjami mamy już więc uzbie-
rane 440 tys. zł i  jeśli wszystko pój-
dzie po naszej myśli, w  nowym roku 
szkolnym uczniowie będą już mogli 
korzystać z pięknego boiska i  terenów 
rekreacyjnych – zapowiada burmistrz. 
Przypomina, że szkoła dysponuje też 
wybudowaną wcześniej dużą salą spor-
tową. 

(beb)

Mamy kolejną dotację na budowę terenu rekreacyjno-
sportowego przy szkole w Kunowicach

Gmina na różne sposoby stara się pozyskać pieniądze na zagospodarowanie terenu 
przy nowym budynku szkoły podstawowej w Kunowicach. Kilka dni temu wspar-
cia udzielili nam radni województwa lubuskiego, którzy w ramach konkursu "Lu-
buska Baza Sportowa" przyznali gminie 90 tys. zł. Wcześniej naszą prośbę o pomoc 
pozytywnie rozpatrzył też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który na budowę 
boiska w Kunowicach przekaże 100 tys. zł. 

Pomysłodawcą turnieju był nauczy-
ciel 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 stowarzy-
szenie Kampa Słubice, które na turniej 
wystawiło dwie drużyny. Przyjechało 
też kilka drużyn z Polski, m.in. z Trój-
miasta (mistrz Polski), a  także z  Knu-
rowa i  Żar. Słubice reprezentowała też 
drużyna z Fundacji Grupa Pomagamy.  

 – Spotkaliśmy się, żeby zebrać pie-
niądze na najdroższy lek na świecie – 
terapię genową, która może zatrzymać 
postęp choroby u Igusi – mówił M. Dę-
biec. Akcję charytatywną wsparło wiele 
osób. Udało się dzięki temu zebrać 
ponad 18 tys. zł, kwota jeszcze wzro-
śnie, bo nie zakończono jeszcze wszyst-
kich 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 Knu-
rówa. 

4-letnia Iga Czekalska z  Torzymia 
choruje na rdzeniowy zanik mięśni 
typu 1 (SMA). Na terapie genową po-
trzeba 9 mln zł. Dotychczas udało się 
zebrać ponad 1 mln zł. – Wiem, że to 
zawrotna kwota, ale wierzę, że jej ze-
branie 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 żuż-
lowym zmobilizował do zbiórki całe 
środowisko i zebrano potrzebną kwotę.

(beb)

Otworzyli serca dla chorej Igi 
- Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swo-
ją cegiełkę i wesprzeć akcję charytatywną na 
rzecz małej Igi, która zmaga się z ciężką choro-
bą – 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. 
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To jest nie tylko 
wyjątkowa wystawa, 
ale też niezwykły 
projekt edukacyjny

8 kwietnia o 14.00 Uniwersytet Europejski Viadrina wraz z Arol-
sen Archives otworzy objazdową wystawę plenerową #Stolen-
Memory, która jest poświęcona przedmiotom osobistym należą-
cym do więźniów obozów koncentracyjnych. 

Zmiana sposobu nadawania naziemnej te-
lewizji cyfrowej stała się faktem: 28 marca 
ruszyły pierwsze przełączenia na terenie woje-
wództwa lubuskiego. Do 28 czerwca przejście 
na DVB-T2/HEVC nastąpi w całym kraju.

Wystawę, która poszukuje od-
powiedzi na pytanie, w  jaki sposób 
można dziś zwrócić te przedmioty ro-
dzinom ofiar, będzie można oglądać 
do wtorku, 3 maja, w  kontenerze 
transportowym na terenie kampusu 
uniwersyteckiego przy ul. Logenstraße 
/ róg Priestergasse. Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 
18.00.

Viceprezydentka Viadriny prof. dr 
Eva Kocher, burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak nadburmistrz Frankfurtu 
René Wilke, Larissa Bargtel, przewod-
nicząca Gminy Żydowskiej we Frank-
furcie nad Odrą oraz David Mees, 
attache kulturalny Ambasady USA 
w  Berlinie powitają gości na werni-
sażu wystawy. Wprowadzenie do wy-
stawy wygłosi Katharina Menschick 
z  Arolsen Archives, Międzynarodo-
wego Centrum Badań Nazistowskich 
i Prześladowań. Wydarzenie swoją mu-
zyką uświetni Jacek Fałdyna.

Prosimy o  zgłoszenie udziału 
w  otwarciu wystawy za pomocą for-
mularza zgłoszeniowego do środy 6 
kwietnia: https://forms.europa-uni.
de/form/alias/EUV/755/. 

Wystawa pokazuje przedmioty 

osobiste, które naziści zabierali więź-
niom po przybyciu do obozów kon-
centracyjnych. Często były to obrączki 
ślubne, zegarki, długopisy lub port-
fele ze zdjęciami. #StolenMemory to 
kampania prowadzona przez Arolsen 
Archives, której celem jest zwrot tych 
przedmiotów rodzinom więźniów. Od 
czasu rozpoczęcia kampanii w  2016 
r. odnaleziono już ponad 600 rodzin. 
Wystawa pokazuje zdjęcia tych przed-
miotów i opowiada o losach dziesięciu 
osób prześladowanych przez hitle-
rowców.  

Ważnym przesłaniem wystawy jest 
również to, że każdy może wesprzeć 
Arolsen Archives w poszukiwaniach ro-
dzin osób prześladowanych i w zwrocie 
przedmiotów: w archiwum nadal prze-
chowywane są skradzione pamiątki po 
prawie 2.500 osobach z całej Europy.

Dr Markus Nesselrodt, historyk 
z  Uniwersytetu Europejskiego Via-
drina: „Wystawa #StolenMemory nie 
tylko nadaje imię ofiarom narodowo-
socjalistycznych prześladowań. W  im-
ponujący sposób pokazuje również, 
jak bardzo przeszłość nadal wpływa 
na współczesne pokolenia. We Frank-
furcie nad Odrą i  w  Słubicach prawie 

każda rodzina została w  jakiś sposób 
dotknięta skutkami II wojny świa-
towej. Prześladowania, morderstwa 
i  przymusowe przesiedlenia to do-
świadczenia historyczne, z  którymi 
mogą się utożsamiać także mieszkańcy 
naszego dwumiasta.”

Od sierpnia 2020 r. wystawa #Sto-
lenMemory podróżuje w  trzech kon-
tenerach przez Niemcy, a  od 2022 r. 
także przez Polskę. Dlatego wszystkie 
teksty wystawy dostępne są w  języku 
polskim, niemieckim i  angielskim. 
Arolsen Archives jest wspierane i  fi-
nansowane przez Pełnomocnika Rządu 
Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz 
placówki dyplomatyczne USA w Polsce 
i w Niemczech.

W  ramach wystawy we Frankfurcie 
nad Odrą, w piątek 22 kwietnia o godz. 
18.00 w  Kulturmanufaktur Gersten-
berg, ul. Ziegelstraße 28 a, odbędzie 
się pokaz filmu połączony z dyskusją. 
Pokazany zostanie artystyczny film do-
kumentalny „Obłoki płyną nad nami” 
(„Under the silent sky”, Polska, 2018) 
autorstwa artystki medialnej dr Anny 
Konik.

O Arolsen Archives:
Arolsen Archives to Międzynaro-

dowe Centrum Badań Nazistowskich 
i Prześladowań z najobszerniejszym na 
świecie archiwum ofiar i ocalałych z na-
rodowego socjalizmu. Zbiór ten, za-
wierający wzmianki o około 17,5 mln 
osób, jest częścią Światowego Dzie-
dzictwa Dokumentów UNESCO. Od 
2016 r. instytucja ta publikuje w inter-
necie wiele oryginalnych dokumentów 
dotyczących różnych grup ofiar reżimu 
nazistowskiego z  obozów koncentra-
cyjnych i stanowi ważne źródło wiedzy 
dla współczesnego społeczeństwa. 
Obecnie istnieje ponad 27 milionów 
dokumentów pisemnych – listy de-
portacyjne, dokumenty dotyczące za-
trzymania, rejestry osób zaginionych 
i wiele innych.

Źródło: 
Collegium Polonicum w Słubicach 

Nowocześniejszy i korzystniejszy 
standard DVB-T2/HEVC pozwoli na 
odbiór większej liczby programów te-
lewizyjnych, w jeszcze lepszej jakości 
obrazu.

Co ważne jeśli telewizor nie odbiera 
nowego sygnału trzeba kupić dekoder 

lub telewizor wyposażony w techno-
logię DVB-T2/ HEVC. Jak informuje 
Lubuski Urząd Wojewódzki można na 
to otrzymać dofinansowanie. 

Więcej informacji znajduje się na 
stronie: www.gov.pl/CyfrowaTV

Infolinia pod nr tel. 42 253 54 30

Nowy standard 
nadawania cyfrowej 
telewizji naziemnej

– W  połowie lutego złożyliśmy 
wnioski i liczymy, że zostaną one pozy-
tywnie ocenione ponieważ wszystkie 
inwestycje, które zaplanowaliśmy mają 
ogromne znaczenie dla naszej gminy – 
mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

W  przypadku trzech wniosków do-
tyczących: przebudowy ul. Kopernika, 
budowy drogi przy ul. Folwarcznej, 
a także budowy lokalnych oczyszczalni 
ścieków wraz z  systemem kanalizacji 

sanitarnej w Świecku, Rybocicach i Ku-
nicach kwota dofinansowania miałaby 
wynieść 95 proc. wartości inwestycji.

– Mówimy o ogromnych pieniądzach 
ponieważ jeśli chodzi o budowę drogi 
przy ul. Folwarcznej, która miałaby łą-
czyć 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 dofinanso-
wanie w wysokości 9,5 mln zł, a na do-

kończenie 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 przedsię-
biorstwa gospodarki rolnej. W  tym 
przypadku kwota dofinansowania wy-
nosi 98 proc. wartości zadania. 

– I  właśnie o  takie dofinansowanie 
staramy się w przypadku przebudowy 
ul. Witosa i  rozbudowy naszego sa-
morządowego żłobka – mówi bur-
mistrz Mariusz Olejniczak. Pierwsza 
inwestycja jest szacowana na 2 mln zł, 
druga na 5 mln zł.

(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.
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Orkiestra zaczęła grać u nas już w so-
botę 29 lutego. W Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury były m.in. warsztaty 
malowania na tkaninie za datek do 
puszki, a  także pokazy taneczne We-
stside People i  grup, które ćwiczą pod 
okiem Patrycji Janickiej. Zbiórka pro-
wadzona 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 wy-
stępy artystyczne, burmistrz Mariusz 

Olejniczak częstował mieszkańców gril-
lowanymi smakołykami, panie z kół go-
spodyń wiejskich, siatkarki z  „dwójki” 
przygotowały pyszne ciasta, a Fundacja 
Grupy Pomagamy tradycyjnie kręciła 
watę cukrową.

Burmistrz M. Olejniczak był jednym 
z  wolontariuszy, którzy zbierali pie-
niądze, ale też na aukcję przygotował 
z żoną Martą dwa kosze pyszności z ich 
domowej spiżarki.  “Poszły” za blisko ty-
siąc 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  ko-
ronawirusem. T-shirt został wylicy-
towany za 1500 zł. O 17.30 Orkiestra 
na chwilę przeniosła się na plac Boha-
terów, 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 Fe-
dyszyna i Ariela Pawelczyka. 

(beb) 

Za nami 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponad 
224 mln 376 tys. zł  — tyle wyniosła ostateczna kwota zebrana 
w całym kraju podczas tegorocznej zbiórki, którą kilka dni temu 
podsumował Jerzy Owsiak. My wspominamy to, co działo się 
w Słubicach. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z gminą 
przygotowali wiele atrakcji. 

Słubiczanie zabrali blisko 160 tys. zł na WOŚP! 
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Słubiczanie zabrali blisko 160 tys. zł na WOŚP! 
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Ostatni ligowy pojedynek słubi-
czanki rozegrały 3 kwietnia. W  Zie-
lonej Górze Jedynka zmierzyła się 
z faworytem do mistrzowskiego tytułu 
i liderem rozgrywek, czyli miejscowym 
Spartakusem.

Obie drużyny pokazały ofensywną 
grę, czego efektem był niezwykle wy-
soki wynik jak na piłkę ręczną. Po 
emocjonującym pojedynku rywalki 
wygrały 45:38 i zapewniły sobie tytuł 
mistrzowski. Słubiczanki ostatecznie 
uplasowały się na drugim miejscu li-

gowej tabeli z dorobkiem 9 zwycięstw 
i  3 remisów. O  podsumowanie roz-
grywek poprosiliśmy J. Grabowskiego.

- Naszym dziewczętom należą się 
wielkie brawa i uznanie za waleczność, 
determinację, pracowitość i  wielkie 
emocje, które swoją widowiskową grą 
dostarczają rodzinom, przyjaciołom 
i  młodszym koleżankom z  klubu. 
Mimo, iż od 20 lutego nie mamy wła-
snej hali do treningów, ponieważ zo-
stała przekształcona w  ośrodek dla 
uchodźców, drużyna pokazała spor-

towy charakter. Dziewczyny nie znie-
chęciły się. Chcieliśmy zdobyć tytuł 
mistrzowski, ale cieszmy się z tego co 
mamy! Kiedy zaczynaliśmy rozgrywki 
ligowe Jedynka nie należała do fawo-
rytów. W  ciągu roku drużyna zrobiła 
ogromne postępy. W  takich niesprzy-
jających okolicznościach, które nas 
spotkały, wicemistrz województwa 
i  awans do rozgrywek szczebla krajo-
wego to duże osiągnięcie – cieszy się 
szkoleniowiec.

Co dalej czeka nasze szczypior-
nistki? UKS Jedynka Słubice jest 
już w  gronie 32 najlepszych klubów 
w kraju w kategorii młodziczek. Teraz 
granie przenosi się na szczebel ogólno-
polski a stawką będzie puchar Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce. Rozgrywki roz-
poczną się 29 kwietnia. 

- Nasze dziewczęta trafiły do grupy 
F i  czeka je najprawdopodobniej wy-
jazd na trzydniowy turniej 1/16 do 
Brodnicy. O  awans do 1/8 będziemy 
rywalizować z  mistrzami woj. ku-
jawsko-pomorskiego i  zachodniopo-
morskiego oraz wicemistrzem woj. 
wielkopolskiego – wyjaśnia trener.

U  występach UKS Jedynka Słubice 
będziemy informować w kolejnych nu-
merach gazety.           MK

Klasa sportowa to projekt, który 
powstał w  2020 roku. W  szkole funk-
cjonują już dwie klasy sportowe (dla 

rocznika 2010 i  2011). - Tegoroczna 
rekrutacja dotyczy uczniów obecnych 
klas trzecich (rocznik 2012 i  młodsi) 
z terenu naszej gminy, którzy są uzdol-
nieni sportowo – wyjaśnia Piotr Dmu-
chowski, jeden z opiekunów sportowej 
młodzieży.

Harmonogram rekrutacji
• do 20 kwietnia - złożenie wniosku 
o przyjęcie kandydata wraz z załączni-
kami
• do 13 maja - testy sprawności fizycznej
• 20 maja - opublikowanie wyników 
przez komisję rekrutacyjną

Dokumenty do klasy sportowej 
można pobrać na stronie: www.edu-
kacja.slubice.pl.

Więcej informacji
• sekretariat SP 1 Słubice 
– tel. 95 758 2223
• trener Piotr Dmuchowski 
– tel. 501 257 702
• trener Jerzy Grabowski 
– tel. 508 134 957           MK

Hokej na lodzie nie należy do najpo-
pularniejszych sportów w naszym mie-
ście, ale jest spora grupa sympatyków 
tej dyscypliny, która od kilku lat regu-
larnie spotyka się na treningach i spa-
ringach z rywalami zza Odry.

W tym sezonie nie było inaczej. Pa-
nowie od grudnia „uganiali” się za hoke-
jowym krążkiem na lodowisku przy ul. 
Sportowej, a zwieńczeniem ich zmagań 
był turniej z  udziałem reprezentacji 
Müllrose, Seelow oraz Zielonej Góry.
Cztery drużyny grały systemem każdy 

z  każdym po 10 minut, a  ostatecznie 
najlepsza okazała się ekipa z Müllrose. 
Słubiczanie, wśród których zabrakło 
kilku kluczowych zawodników, zajęli 
drugie miejsce. Za nimi uplasowali 
się hokeiści z  Zielonej Góry 
oraz z Seelow.

To było ostatnie ho-
kejowe spotkanie na 
lodowisku w  Słubicach 
w tym sezonie. Kolejne 
dopiero na początku 
przyszłej zimy.         MK

4 marca lodowisko w Słubicach po raz 
ostatni, w sezonie 2021/2022, było gospo-
darzem hokejowych zmagań. Turniej o pu-
char prezesa Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji wygrała drużyna z Müllrose. 
Reprezentacja Słubic zajęła drugie miejsce.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach ruszy-
ła rekrutacja do klasy sportowej. Na chętnych 
uczniów czeka 30 miejsc – po 15 dla dziewcząt 
i chłopców.

Zawodniczki UKS Jedynka Słubice ponownie na podium Lubuskiej Ligi 
Młodziczek w piłce ręcznej. Dzięki udanej końcówce sezonu, podopiecz-
ne trenera Jerzego Grabowskiego obroniły podium i znalazły się w gro-
nie 32 najlepszych drużyn w kraju. Przed nimi rozgrywki ogólnopolskie. 

W akcji reprezentanci Słubic

Ruszyła rekrutacja do 
klasy sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1
w Słubicach

UKS Jedynka Słubice wicemistrzem 
województwa w piłce ręcznej

Międzynarodowy turniej na zakończenie hokejowego sezonu
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Trener Piotr Dmuchowski zachęca do 
wstępowania do klasy sportowej

UKS Jedynka Słubice z medalami za zajęcie 
II miejsca w Lubuskiej Lidze Młodziczek
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Rozpoczęcie przygotowań do ligi 
młodzi poloniści rozpoczęli na po-
czątku stycznia. Po ponad 2 miesią-
cach treningów i serii udanych meczów 
sparingowych przyszedł czas na walkę 
o punkty.

20 marca nasi piłkarze zmierzyli 
się u  siebie z  Cariną Gubin i  wygrali 
aż 11:0. Tydzień później czekał ich 

wyjazdowy pojedynek z Ilanką Rzepin 
i  tutaj także nie zawiedli wygrywając 
4:2. W  trzeciej ligowej kolejce zagrali 
ponownie na własnym boisku i  wy-
walczyli remis z Celulozą Kostrzyn nad 
Odrą. 

Z  postawy swojego zespołu jest 
zadowolony szkoleniowiec Polonii. 
- Bardzo dobre weszliśmy w sezon, nie 
codziennie aplikuje się drużynie prze-
ciwnej aż tyle bramek, co w pojedynku 
z  Cariną. Kolejne mecze również za-
graliśmy dobrze, szczególnie ważna 

była prestiżowa wygrana w  lokalnych 
derbach z  Ilanką. Szkoda remisu 
z  Celulozą, ale podział punktów był 
zasłużony, mieliśmy swoje problemu 
kadrowe, wypadło nam pięciu zawod-
ników. Pracujemy dalej  – powiedział 
M. Ossowski w  rozmowie z  naszą re-
dakcją.

Wszystkie wyniki i  terminarz me-
czów I  ligi wojewódzkiej juniorów są 
dostępne na stronie  www.lubuskizpn.
pl. Zapraszamy do śledzenia i  kibico-
wania!          MK

Uroczystość wręczenia stypendium 
odbyła się 25 lutego w Drzonkowie. Gra-
tulacje stypendystom składał osobiście 
wicemarszałek woj. lubuskiego Łukasz 
Porycki.

Z  Lubusza Słubice zostali wyróż-
nieni: Paulina Polańska (rzut dyskiem), 

Julia Wyrwas (skok wzwyż) oraz trener 
Edward Czernik.

–  Ogromnie cieszymy się z  wy-
różnienia i  serdecznie gratulujemy 
wszystkim zaangażowanym w  ten 
sukces – powiedział Ryszard Chustecki, 
prezes Lubusza.           MK

Uczestniczki rywalizowały w  pięciu 
kategoriach wiekowych: K20, K30, 
K40, K50 oraz K60 na dystansie 2022 
metrów, czyli nieco ponad 5 okrążeń 
wokół stadionu. Zanim jednak ruszyły 
na bieżnię najpierw odebrały przygo-
towane przez SOSiR pakiety startowe, 
a  następnie o  ich dobrą rozgrzewkę 
zadbała Magdalena Cieślak, trenerka 
i dietetyczka z Rzepina.
Bieganie dla każdego

Potem już rozpoczęły się zawody. 
-  Niektóre panie podeszły do tematu 
ambitnie i postanowiły powalczyć o jak 
najlepszy wynik. Inne z kolei po prostu 
chciały się poruszać w miłym towarzy-
stwie, z przyjaciółkami czy koleżankami 
z pracy. O to nam właśnie chodziło, aby 
każdy znalazł coś dla siebie – opowiada 
Piotr Kiedrowicz ze Słubickiej Aka-
demii Biegowej, pomysłodawca i spiker 
Dnia Kobiet na sportowo.

Impreza ciągle się rozwija, dlatego 
po raz pierwszy w  jej trzyletniej hi-
storii zorganizowano dodatkowe biegi 
nie tylko do kobiet. –  Do biegania za-
prosiliśmy także dzieci ze szkół pod-

stawowych i  przedszkoli, dzięki temu 
w  sportowej zabawie mogły wziąć 
udział całe rodziny – podkreśla Ryszard 
Chustecki, dyrektor ds. sportu SOSiR 
i prezes Lubusza Słubice, który również 
pomagał w  organizacji. W  programie 
imprezy pojawiła się także inna nowość 
– Bieg Leniwego Chłopa, w  którym 
mogli zmierzyć się panowie.
Wyniki i frekwencja

Mimo mroźnej pogody, chętnych 
do biegania nie zabrakło. W  imprezie 
wzięło udział łącznie blisko 80 osób. 
Wśród pań najszybsza była Katarzyna 
Ulińska ze Słubic, która uzyskała czas 
9:02,98. Tuż za nią uplasowała się 
Monika Wojciechowska z  Frankfurtu 
(9:07,22), a  trzecie miejsce zajęła Su-
sann Senkpiel z Müllrose (9:13,90).

W  rywalizacji mężczyzn najlepszy 
czas uzyskał Maciej Kończyński ze 
Słubic (7:31,93), którzy wyprzedził 
Grzegorza Ulanowskiego także ze 
Słubic (7:46,87) i Zbigniewa Stengerta 
ze Szczawna (8:15,19).

Komplet wyników znajduje się na 
stronie www.sosirslubice.pl.              MK

Początek marca to w  zrzeszeniu 
LZS (Ludowe Zespoły Sportowe), do 
którego należy także słubicki Lubusz, 
tradycyjnie czas walki o  medale mi-
strzostw Polski w  biegach przełajo-
wych. Również tradycyjnie odbyły się 
one w  wielkopolskim Żerkowie, gdzie 
znajduje się jedna z  najtrudniejszych 
tras dla przełajowców w Polsce.

W  dniach 4-5 marca do rywalizacji 
zgłosiło się ponad 500 osób z  całego 
kraju. W tym gronie nie zabrakło kilku-
nastoosobowej reprezentacji Lubusza 
Słubice pod wodzą trenerów Piotra 
Kiedrowicza i Grzegorza Nogi.

Dwa medale
 i sześć miejsc na podium

Jak wypadli nasi przełajowcy? 
-  Najwięcej emocji dostarczyły nam 
dziewczęta, członkinie ekstraligowego 
zespołu z poprzedniego sezonu – opo-
wiada P. Kiedrowicz. W biegu młodzi-
czek (U16) zaciętą walkę o medale aż 
do samej mety stoczyły Olga Zygaro-
wicz i  Wiktoria Smolarczyk. Zabrakło 
dosłownie centymetrów. Ostatecznie 
uplasowały się odpowiednio na 4 i  5 
miejscu.

Jeszcze efektowniej spisały się 
biegaczki z  kategorii U14. Aż cztery 
stanęły na 6-osobowym podium. Po 
wicemistrzostwo Polski ponownie 
sięgnęła Zuzanna Smolińska, brąz 
wywalczyła Iga Mizerska, czwarta 
była Amelia Smolarczyk, a szósta Kla-
rysa Baca-Chomicz. –  Gdy spiker wy-
czytywał ich nazwiska do dekoracji, 

zgromadzona publiczność biła duże 
brawa  – mówi z  uznaniem szkolenio-
wiec.

Blisko podium „zakręcił się” też 
Brian Pelc, dla którego był to de-
biut w  przełajowych mistrzostwach 
i w kategorii U14. Ostatecznie zajął 9 
miejsce.

Prezes i trenerzy zadowoleni
Jak ocenia start przełajowców Lu-

busz trener P. Kiedrowicz? -  Jestem 
dumny z  wszystkich startujących za-
wodników. Na duże słowa uznania 
zasłużyły szczególnie dziewczęta. Na 
co dzień łączy ich wiele zainteresowań 
i  prawdziwa przyjaźń, ale na bieżni 
zmieniają się w lwice walczące do ostat-
niego centymetra. Po biegu znowu 
okazują sobie serdeczność, gratulują, 
cieszą się z  sukcesu koleżanek  – opo-
wiada.

Z kolejnych medali zadowolony jest 
także prezes klubu Ryszard Chustecki. 
-  Do tegorocznego sezonu nasi bie-
gacze przygotowują się jeszcze bardziej 
solidnie i pracowicie niż rok temu, więc 
medale to nie dzieło przypadku – pod-
kreśla.         MK

Kolejne medale dla biegaczy Lubusza Słubice. Tym razem przy-
wieźli srebro i brąz z Mistrzostw Polski LZS w biegach przełajowych 
w Żerkowie. Łupem naszych zawodników padło także sześć miejsc 
na podium. 

Od okazałego zwy-
cięstwa rozpoczęli 
juniorzy Polonii 
Słubice udział w li-
dze wojewódzkiej 
w piłce nożnej. 
Po trzech kolej-
kach podopieczni 
trenera Macieja 
Ossowskiego mają 
na swoim koncie 2 
wygrane i 1 remis.

Jak co roku Samorząd Województwa Lubu-
skiego przyznał stypendia sportowe dla naj-
lepszych zawodników i szkoleniowców. W tym 
gronie znalazły się trzy osoby reprezentujące 
LKS Lubusz Słubice.

Srebro i brąz mistrzostw Polski 
dla przełajowców Lubusza Słubice

Mocne wejście w sezon juniorów 
Polonii 
Słubice

Wojewódzkie stypendia 
dla lekkoatletów Lubusza
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Przedstawi-
ciele Lubusza 
Słubice 
z wicemar-
szałkiem
 Ł. Poryckim
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Juniorzy Polonii Słubice zanotowali udany początek w lidze wojewódzkiej

6 marca już po raz trzeci Słubice były gospoda-
rzem Dnia Kobiet na Sportowo. Tym razem pa-
nie, zamiast po parkowych ścieżkach, biegały 
na stadionie Słubickiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Dołączyły do nich także dzieci ze szkół 
i przedszkoli oraz panowie – w ramach Biegu 
Leniwego Chłopa.

Dzień Kobiet na sportowo
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W  trakcie uroczystości uczniowie 
klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubi-
cach oraz szkoły Oberschule „Heinrich 
von Kleist” jako uczestnicy projektu 
mieli okazję zaprezentować prace wy-
konane w poszczególnych warsztatach 
m.in. warsztatach elektronicznych czy 
manualnych. Uczniom podzielonym   
w  trakcie trwania projektu na cztery 
grupy tematyczne udało się stworzyć 
zegary, stojaki na telefony czy drew-
nianą wersję gry zwanej w Niemczech 
„grą Wikingów”. Część oficjalna obej-
mowała również pokaz prezentacji 
fotograficznej z  procesu twórczego 
uczniów oraz materiału filmowego 
przygotowanego przez lokalną tele-

wizję HTS. Następnie, już po części 
prezentacyjnej, uczniowie mieli rów-
nież okazję uczestniczących w dalszych 
warsztatach podsumowujących ich 
działania przez okres trwania projektu.

Warsztaty „Twoja przyszłość! 2. 
polsko-niemieckie warsztaty talentów” 
to druga odsłona takiego rodzaju wy-
darzenia. Uczniowie w trakcie odbywa-
jących się przez tydzień  spotkań mieli 
okazję poćwiczyć swoje umiejętności 
interkulturowe, językowe a  także – 
w  ramach początkowego kształcenia 
zawodowego – poznać własne możli-
wości i odkryć nowe zainteresowania.

(red)

Młodzi Polacy i Niemcy odkrywali własne talenty 
29 marca 2022 roku w siedzibie bbw Centrum 
Edukacji we Frankfurcie nad Odrą miało miej-
sce uroczyste zakończenie polsko-niemieckich 
warsztatów talentów „Deine Zukunft – Twoja 
Przyszłość”. 

M. Król pracuje jako konsul od 
stycznia 2022 r. W  latach 2009–2010 
był asystentem Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych, a  od 
2010 do 2015 r. zajmował stanowisko 
I  sekretarza ds. politycznych i  ekono-
micznych w  Ambasadzie RP w  Bernie. 
W latach 2015–2016 pracował w Sekre-

tariacie Ministra Spraw Zagranicznych. 
Od 2016 do 2020 był radcą i konsulem 
w  Konsulacie Generalnym RP w  Mo-
nachium, gdzie odpowiadał za sprawy 
polityczne, ekonomiczne i  dyplomację 
kulturalną. W 2020 pełnił funkcję Kon-
sula RP w Monachium, a od 2020 r. był 
konsulem ds. Polonii w Monachium.

Konsul RP 
w Berlinie 
z wizytą 
w Dwumieście

22 marca do Słubic i Frankfurtu przyjechał 
nowy konsul RP w Berlinie Marcin Król. Z bur-
mistrzami:  Mariuszem Olejniczakiem  i Rene 
Wilke rozmawiał o dotychczasowej współpra-
cy obu miast i problemach, z którymi przyszło 
nam się mierzyć w czasie pandemii. 

We wstępie do tej publikacji, burmi-
strzowie Słubic i  Frankfurtu: Mariusz 
Olejniczak i  Rene Wilka napisali, że 
Polsko-Niemiecka  Akademia Seniorów 
to dla naszego Dwumiasta Słubice-
Frankfurt, powód do ogromnej dumy. 
Nie tylko dlatego, że jest to jedyna tego 
typu uczelnia w  Europie, ale przede 
wszystkim dlatego, że stała się ona 
kolejnym mostem łączącym Polaków 
i Niemców. 

Od czasu założenia Akademii wiele 
się wydarzyło. Dzięki współpracy na 
różnych płaszczyznach słubiczanie 
i  frankfurtczycy zbudowali razem 
europejskie Dwumiasto, które stało 
się przykładem dla innych. Ogromna 
w tym zasługa mieszkańców, aktywnie 
uczestniczących w  życiu Dwumiasta 

i  kształtujących jego rozwój. Polsko-
Niemiecka Akademia Seniorów ode-
grała w tym procesie ogromną rolę – za 
co obaj burmistrzowie serdecznie po-
dziękowali. 

Prace nad publikacją trwały od roku 
akademickiego 2020/2021, gdy Polacy 

i  Niemcy wspólnie świętowali 20-lecie 
istnienia Akademii. Koordynatorkami 
były: Karla Skobjin oraz Wanda Lipo-
wicz, które wspierał Erik Rohrbach 
z ARLE gGmbH oraz inne firmy. 

Wyjątkowe dzieło w  połączeniu 
z  wykładem „Książki miniaturowe 

nie są krasnalami ogrodowymi pi-
śmiennictwa” zostało zaprezentowane 
uczestnikom 22 marca. W  ramach 
tworzenia publikacji powstała rów-
nież dokumentacja filmowa ukazująca 
proces tworzenia i  historię Akademii 
Seniorów.

W  nowym roku akademickim (od 
kwietnia 2022) w programie Akademii 
są m.in. cykl wykładów oraz rundy dys-
kusyjne o szerokiej tematyce związanej 
z  Dwumiastem i  współpracą transgra-
niczną, wycieczki i  inne wydarzenia 
dwujęzyczne.         (red) 

20-letnia współpraca seniorów została pięknie opisana
22 marca w Colle-
gium Polonicum 
miała miejsce pre-
zentacja publikacji 
„Gemeinsam – Ra-
zem” z okazji 20 lat 
istnienia Polsko-
Niemieckiej Akade-
mii Seniorów.



13gazeta Słubicka   03/2022   8 kwietnia

Pierwszy Dzień Wiosny przyniósł 
wiele ciekawych wydarzeń. 21 marca, 
w  sposób szczególny, świętują co roku 
osoby z  Zespołem Downa, bo to ich 
dzień. Ci, którzy się z nimi solidaryzują 
wkładają wtedy dwie różne skarpetki, 
symbolizujące chorobę. Dwie skarpetki 
położone obok siebie przypominają chro-
mosomy, które przy tej chorobie mają 
decydujące znaczenie. Jak co roku osoby 
z  Zespołem Downa i  ich opiekunowie 
spotkali się w  parku przy pl. Przyjaźni 
z  mieszkańcami, wśród których były 
m.in. przedszkolaki. Nikogo nie dziwił 
tego dnia widok powieszonych w  parku 
skarpetek. Organizatorem happeningu 
było Stowarzyszenie po PROstu.

Jak co roku, w pierwszy dzień wiosny, 
w  mieście pojawili się też mali wo-
lontariusze. Przedszkolaki wyruszyły 
w miasto, żeby kwestować na rzecz Ho-
spicjum Domowego św. Wincentego   
a’Paulo. Za przekazanie symbolicznej 
wpłaty do puszki, dzieci nagradzały prze-
chodniów własnoręcznie zrobionymi 
papierowymi tulipanami. To piękna tra-
dycja która zawitała już u nas na stałe!

Tego dnia gmina zorganizowała też 
oficjalne otwarcie skateparku połą-
czone z  pokazami i  warsztatami dla 
dzieci i  młodzieży. - Mimo, że pierwsze 
kroki  młodzież stawiała na tym obiekcie 
jeszcze zimą, to warto było poczekać 
z  oficjalnym otwarciem skateparku do 
21 marca – mówił burmistrz Mariusz 
Olejniczak ciesząc się, że pogoda do-
pisała, świeciło słońce, a  to pozwoliło 
tego dnia na zabawę do późnych godzin. 
Zawodowcy i  instruktorzy prowadzący 
warsztaty podzielili młodzież na trzy 
grupy i  prowadzili zajęcia na różnych 
poziomach zaawansowania. Można było 
pod okiem profesjonalisty stawiać swoje 
pierwsze kroki jak i doskonalić już nabyte 
umiejętności. 

Przypomnijmy. Skatepark to inwe-
stycja gminy Słubice. Powstał na działce 
przy dworcu autobusowym, obok sie-
dziby Urzędu Miejskiego. W ramach in-
westycji powstał skatepark i pumptrack, 
zagospodarowano teren wokół, urucho-
miono tu też pierwszy w mieście punkt 
naprawy rowerów. Kosztowąło to gminę 
ponad 736 tys. zł.              (AP)

21 marca pożegnali-
śmy zimę i przywi-
taliśmy wiosnę! 
I to w jakim stylu!

Pierwszy Dzień Wiosny za nami
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Zaczęliśmy od wywiadu z  Nikolą 
Łączką, instruktorką jazdy konnej 
w  stajni w  Drzecinie. Potem zaczęły 
się pojawiać kolejne. Wywiady prze-
prowadziliśmy z: Tomaszem Fedy-
szynem – artystą malarzem a  przy 
okazji łowcą talentów; Anną Adamo-
wicz, która uczy wspólnego śpiewania; 
Sarą James, której chyba nikomu nie 
trzeba przedstawiać; Olgą Shabelko, 
pokazującą miłość do tańca; Moniką 
Karwowską, która robi cudowne lalki; 
z  Piotrem Tamborskim, człowiekiem-
orkiestrą dosłownie i w przenośni; Pa-
trycją Janicką, która kontynuuje swoje 

zainteresowanie tańcem, prowadząc 
zespoły taneczne; o  rodzinnej współ-
pracy na tle przerabiania muzyki opo-
wiedział Artur Mierzwiak wraz z córką 
Martyną; Edytą Kręgiel, pomagającą 
młodym, zdolnym piosenkarzom; 
Maciejem Kuszem, niezłomnie budu-
jącym dom w  niezwykłej technologii; 
Anną Łysiak i  Karoliną Kończyńską 
z  Grupy AKFA, która zbliża nie tylko 
fotografów. 

Naszym bohaterom zadawaliśmy 
zawsze trzy pytania, forma nie miała 
być długa raczej służyła wywołania 
zaciekawienia dana osobą i  jej pasją. 

Ludzie, z którymi rozmawialiśmy inte-
resują się różnymi sferami życia, więc 
rozmowy są bardzo różnorodne i każdy 
znajdzie coś dla siebie, zapraszamy do 
śledzenia naszego Facebooku: https://
www.facebook.com/PoszukiwaczePa-
sjii oraz kanału na YouTube: https://
www.youtube.com/channel/UCiGOW-
laoqBdMjYLPyYRgY5Q.

Zorganizowaliśmy również spo-
tkanie w  szkole, na którym przybli-
żyliśmy naszym rówieśnikom osoby, 
z  którymi przeprowadziliśmy wy-
wiady. Jako uczniowie 7-8 klas nie-
długo będziemy musieli wybierać, co 

chcemy robić w życiu. Mam na-
dzieję, że inspiracja płynąca nie tylko 
z obejrzanych filmów, ale i rozmowy na 
żywo z panią Izabelą Smolską, która na 
co dzień pracuje w  naszej szkole jako 
pedagog ale posiada wielką pasje jaką 
jest taniec, pomoże w podjęciu tej de-
cyzji. 

Tym projektem wzięliśmy udział 
w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, pole-
gającej na zorganizowaniu akcji, która 

pomoże jak największej liczbie osób. 
Mam nadzieję, że nam się udało zreali-
zować ten cel. Chcielibyśmy serdecznie 
podziękować naszej projektowej men-
torce oraz wszystkim, którzy poświęcili 
nam chwilkę i  pomogli w  osiągnięciu 
jak najlepszych wyników.

Zespół projektu: Emilia Kusz, 
Magda i Marysia Grochoła.

Szukasz pracy w Niemczech…?

…z nami czekają  
na Ciebie  
PRIMA perspektywy!

Posiadasz auto? Znasz kogoś, 
kto posiada i jest chętny, aby z 
Tobą jeździć?
Daj nam znać!

Dla naszych Klientów* z branży  
logistycznej poszukujemy 

• Komisjonerów / pakowaczy
• Pracowników magazynowych

Stawki godzinowe od 10,88 € - 12,80 € brutto
*  Oferty pracy na terenie Brandenburgii w Großbee-

ren, Ludwigsfelde, Michendorf, Kremmen, Zehde-
nick i wielu innych.

Szukasz nowych perspektyw, chcesz 
sprawdzić się w nowej branży?  
Odwiedź nas za pośrednictwem:

Facebook:
https://www.facebook.com/primajob.
berlin.spandau

lub wyślij nam swoje CV:
Mail: aplikacja-spandau@primajob.de

Lub zadzwoń:
Telefon:   +49 30 330 961 90
WhatsApp: +49 171 800 11 89

Czekamy na Twoją aplikację!

PRIMA perspektywy www.primajob.de

O  10:00 na scenie mieszczącej się 
w  zachodniej części magistrali (na 
wysokości przystanku tramwajo-
wego) wystąpi chór Lebensfreude, 
a  od 10:30 będzie można posłuchać 
uczniów Społecznej Ogólnokształ-
cącej Szkoły Muzycznej w Słubicach. 
Po nich wystąpi Quintet saksofonowy 
„The faerless five“- z Frankfurtu nad 
Odrą. 

O 12:00 do akcji z Show tanecznym 
wkroczy grupa Westside People, 
a o 13:00 na scenie zaprezentuje się 
przedszkole „Kraina bajek” z  Frank-
furtu nad Odrą, które zaprezentuje 
bajkę o Czerwonym Kapturku. 

Od 13:00 do 15:00 na dzieci czekać 
będą uwielbiane przez najmłodszych 
mieszkańców Dwumiasta animacje 
i zabawy. 

Projekt dofinansowany jest z Fun-
duszu Małych Projektów (FMP) w Eu-
roregionie PRO EUROPA VIADRINA 
w  ramach Programu Współpracy 
INTERREG V A  Polska-Branden-
burgia 2014-2020, finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR).

(red)

Ilu ludzi mijamy 
codziennie na uli-
cach Słubic? Prze-
chodzimy obok bez 
zastanowienia, nie 
wiedząc nawet jakie 
wyjątkowe talenty 
i historie mogą się 
kryć za daną osobą. 
Wpadliśmy więc na 
pomysł, aby przy-
bliżyć mieszkańcom 
naszego miasta 
swoich twórczych 
sąsiadów, a przy 
okazji być może ich 
zainspirować. Tak 
narodził się projekt 
Poszukiwacze Pasji.  

W sobotę, 9 kwietnia, ARLE gGmbH zaprasza mieszkańców Dwu-
miasta na magistralę we Frankfurcie nad Odrą!  Młodsi i starsi miesz-

kańcy Słubic i Frank-
furtu przygotowali 
bogaty program wy-
stępów artystycz-
nych i animacji dla 
dzieci w ramach 
projektu „Dwumia-
sto Znowu Razem – 
wiosna w mieście”. 

Podróż w poszukiwaniu pasji

Dwumiasto znowu razem 
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+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

Reklama

1. Wymagania niezbędne: 
1) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii 
Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, 
którego obywatelom na podstawie umów między-
narodowych lub przepisów prawa wspólnotowego 
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz 
korzystanie z pełni praw publicznych; 
3) brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwa skarbowe; 
4) wykształcenie wyższe minimum pierwszego 
stopnia – preferowany kierunek budownictwo, in-
żynieria środowiska, elektrotechnika, gospodarka 
przestrzenna, prawo 
5) znajomość przepisów prawa administracyjnego, 
6) znajomość przepisów ustawy o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
7) znajomość przepisów ustawy o odpadach 
8) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
9) znajomość przepisów prawa ochrony środo-
wiska, 
10) znajomość przepisów prawa zamówień pu-
blicznych, 
11) biegła obsługa komputera, 
12) prawo jazdy kat B. 
13) nieposzlakowana opinia. 
2. Wymagania dodatkowe: 
1) doświadczenie w JST min rok, 
3. Wymagania preferowane: 
1) preferowany kierunek budownictwo, inży-
nieria środowiska, elektrotechnika, ochrona śro-
dowiska, gospodarka przestrzenna, prawo, 
4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1) obsługa systemu informatycznego obsługują-
cego system gospodarki odpadami komunalnymi, 
2) utworzenie i  stała aktualizacja bazy danych 
rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych objętych systemem go-
spodarki odpadami komunalnymi, oraz rejestru 
przyłączy kanalizacyjnych i zbiorników bezodpły-
wowych na nieczystości płynne; 
3) prowadzenie rejestru działalności regulowanej 
w  zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych; 
4) współudział w  przygotowaniu i  prowadzeniu 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na odbiór i  zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych, opracowanie SIWZ do zamówienia; 
5) przygotowanie oraz przedkładanie odpo-
wiednim organom przewidzianych prawem 
sprawozdań i  informacji dot. gospodarowania 
odpadami komunalnymi między innymi w bazie 
danych o produktach i opakowaniach oraz o go-
spodarce odpadami BDO, 
6) kontrolowanie realizacji obowiązków wy-
nikających z  przepisów prawa dotyczących 
funkcjonowania systemu odbierania odpadów 
komunalnych, pozbywania się nieczystości 
płynnych oraz regulaminu utrzymania czystości 
i  porządku na terenie Gminy Słubice (w  tym 
sprawdzanie stanu faktycznego w terenie), 
7) przeprowadzanie kontroli podmiotów odbie-
rających odpady komunalne od właścicieli nieru-
chomości, 
8) współpraca z  organami administracji pu-
blicznej, organami ochrony środowiska oraz 
innymi w  zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, 
9) planowanie i  inicjowanie działań służących 
ochronie środowiska w  zakresie gospodarki od-
padami, 
10) prowadzenie kampanii edukacyjno-informa-
cyjnej wśród mieszkańców gminy, 
11) opracowywanie informacji do zamieszczenia 
na stronach internetowych gminy w zakresie go-
spodarki odpadami komunalnymi, 
12) prowadzenie postępowań administracyj-
nych, w  tym opracowywanie projektów decyzji 
w zakresie gospodarowania odpadami komunal-
nymi, pozbywania się nieczystości płynnych oraz 
realizowania obowiązków wynikających z regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Słubice, 
13) prowadzenie postępowań egzekucyjnych do-
tyczących opłat i kar naliczonych z tytułu prowa-
dzonej gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
pozbywania się nieczystości płynnych współpraca 
z Wydziałem Finansowym w tym zakresie, 
14) realizacja innych zadań i  działań wynikają-
cych z  przepisów prawa lub doraźnej potrzeby 
związanej z  funkcjonowaniem systemu odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych, 
15) monitoring prawidłowości realizacji umowy 
na wywóz odpadów komunalnych, przez przed-
siębiorcę (zgodność z  harmonogramem, odbiór 
odpadów z  PSZOK, odbiór odpadów wielko-
gabarytowych, prawidłowość wystawianych 
sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów 
i realizacji pozostałych obowiązków wynikających 
z umowy), 
16) przedkładanie marszałkowi województwa 
informacji o rodzaju, ilości i miejscach występo-
wania substancji stwarzających szczególne zagro-
żenie dla środowiska., 
17) współudział w  opracowaniu potrzebnych 
dokumentów, projektów uchwał i  aktów prawa 
miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu 
czystości i  porządku w  gminach oraz stała ich 
weryfikacja. 
5. Informacja o warunkach pracy
1) wymiar czasu pracy – pełny etat; 
2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin 
dziennie; 
3) narzędzia i materiały pracy – komputer, pro-
gramowanie, urządzenia i materiały biurowe; 
4) miejsce wykonywania pracy – budynek Urzędu 
Miejskiego w Słubiach; 
5) w  budynku nie istnieją bariery architekto-
niczne utrudniające wykonywanie pracy. Winda 
oraz drzwi o odpowiedniej szerokości zapewniają 
dostęp do budynku, pomieszczeń biurowych oraz 
pomieszczeń sanitarnych, 
6) praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 
800 – 1600; 
7) wynagrodzenie ustalone zgodnie z  rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z  dnia 15 maja 2018 
r. w sprawie wynagradzania pracowników samo-

rządowych (Dz. U. z 2021 r. poz.1960) oraz Re-
gulaminem wynagradzania pracowników Urzędu 
Miejskiego w Słubicach; 
8) pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na 
okres do 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby 
przygotowawczej zakończonej egzaminem, któ-
rego zdanie warunkuje dalsze zatrudnienie. 
6. W  miesiącu poprzedzającym datę upublicz-
nienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w  urzędzie, w  rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest 
wyższy niż 6%. 
7. Wymagane dokumenty: 
1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny 
oraz informacje (np. CV) z  podaniem danych 
osobowych, tj. imię (imiona) i nazwisko, adres do 
korespondencji, adres poczty elektronicznej albo 
numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotych-
czasowego zatrudnienia; 
2) dokumenty poświadczające wykształcenie; 
3) dokumenty poświadczające doświadczenie za-
wodowe, staż pracy i inne kwalifikacje w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi lub w  za-
kresie pokrewnym; 
4) dokumenty poświadczające doświadczenie 
w pracy w administracji samorządowej; 
5) oświadczenie o  braku skazania za umyślne 
przestępstwa ścigane z  oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwa skarbowe; 
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa pol-
skiego, 
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz o  korzystaniu z  pełni praw pu-
blicznych; 
8) kopia dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w  sprawie rodzajów dokumentów potwierdzają-
cych znajomość języka polskiego przez osoby nie-
posiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające 
się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 
64, poz. 539) – dotyczy obywateli Unii Europej-
skiej oraz innych państw; 
9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
w  procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze 
ds. ds. gospodarki odpadami komunalnymi. 
Dokumenty poświadczające wykształcenie, do-
świadczenie zawodowe, staż pracy i  inne kwali-
fikacje w  zakresie gospodarki przestrzennej lub 
w zakresie pokrewnym oraz dokumenty poświad-
czające doświadczenie w pracy w administracji sa-
morządowej należy składać w postaci kserokopii. 
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obo-
wiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do 
wglądu. Uwagi! 
1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą 
i podpisane własnoręcznie; 
2) dokumenty składane w  języku obcym należy 
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski; 
3) kandydat wybrany do zatrudnienia skierowany 
zostanie na wstępne badania lekarskie do wskaza-
nego lekarza medycyny pracy. 
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wy-
magań formalnych dokonana zostanie na pod-
stawie dokumentów wymienionych w  pkt 7 
„Wymagane dokumenty”. Kompletne aplikacje to 
takie, które zawierają wszystkie wymagane doku-
menty oraz oświadczenia. 
Odrzuceniu podlegają aplikacje, które wpłyną po 
terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub 
są niekompletne. 
Nie spełni wymogów formalnych kandydat, który 
nie spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu 
lub z  przedstawionej dokumentacji spełnienie 
tych wymogów nie będzie wynikać. 
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy prze-
słać w zamkniętej kopercie (z podanym adresem 
zwrotnym), na adres: Urząd Miejski w Słubicach 
ul. Akademicka nr 1, 69–100 Słubice lub składać 
w  siedzibie urzędu – pokój nr 118 (sekretariat 
Burmistrza), w  terminie do dnia 15 kwietnia 
2022 r. do godziny 1600. Na kopercie powinien 
być umieszczony napis „Nabór na stanowisko 
ds. gospodarki odpadami komunalnymi”. Do-
kumenty, które wpłyną po wyżej wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wynikach naboru zostanie umiesz-
czona na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej (bip.slubice.pl/) oraz na tablicy 
informacyjnej w  siedzibie Urzędu Miejskiego – 
I piętro. 
8. Informacje dotyczące RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 
z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie 
danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), in-
formuję że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobo-
wych jest Gmina Słubice, ul. Akademicka 1 , 69-
100 Słubice, telefon 95 737 2000; 
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobo-
wych może Pani/Pan kontaktować się z  Inspek-
torem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
inspektor@cbi24.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 
dla potrzeb rekrutacji na stanowisko urzędnicze 
ds. gospodarki odpadami komunalnymi w  Urzę-
dzie Miejskim w Słubicach na podstawie art. 221 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. Z 2020 r. poz. 1372 za zmianami) oraz 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 
przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia 
informacji o  wynikach naboru. Po upływie ww. 
terminu aplikacja zostanie zniszczona. 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od admini-
stratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwa-
rzania, a także prawo przenoszenia danych; 
6) w  przypadku powzięcia informacji o  nie-
właściwym przetwarzaniu danych osobowych 
przysługuje Pani/Panu prawo niesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 
00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

Słubice, 01 kwietnia 2022 r. WO.2110.10.2022. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzęd-
nicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Słubicach ul. Akademicka 1 

Burmistrz Słubic ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi. 
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     kultura? !LaJJazzO Junior: 
Śladami 
Milesa Davisa, 
piątek, 
22 kwietnia, 
19:00 Sala 
Koncertowa im. "C.P.E. Bacha"

Młodzieżowa Orkiestra Jazzowa Brandenburgii Junior podąża śla-
dami legendy jazzu Milesa Davisa. Rewolucyjny wpływ Davisa jako 
trębacza, kompozytora, lidera zespołu i  współtwórcy "cool jazzu" 
wyznaczał nowe standardy muzyczne od lat 40. XX wieku. Wraz ze 
swoim zespołem, z którego wywodzą się takie gwiazdy jazzu, jak sak-
sofonista John Coltrane, skomponował muzyczne arcydzieła, takie 
jak cieszący się do dziś największym powodzeniem komercyjnym 
album jazzowy wszech czasów "Kind Of Blue". Po intensywnym ty-
godniu prób młodzi muzycy zespołu LaJJazzO Junior zaprezentują 
jazzowe klasyki, takie jak "All Blues", "Nardis" i "Milestone".
Bilety w przedsprzedaży: 12,00 / 6,00 €. Bilety w dniu kon-
certu: 14,00 / 8,00 €

ART | an der Grenze | na granicy: Wernisaż
sobota, 23 kwietnia, 16:00 Kleine 
Oderstraße 5

10 lat ART | an der Grenze | na granicy! Z okazji jubileuszu pod-
czas festiwalu zaprezentuje się 13 artystów, m.in. z Niemiec, Polski, 
Białorusi, Peru i  Gwatemali: Timofey Belkevich oraz dimainthe-
night, Peggy Lohse, Czeron, Aliaksei Navumenka, Agnieszka Roso-
łowska, Kerstin Hoffmann, Melike Bakirkan, Eriván Phumpiú, Julia 
Dörr, Antonio Rodríguez, Paulina Konarska, Karl Kramer. Wystawie 
towarzyszyć będzie program dodatkowy, z naciskiem na warsztaty 
(artystyczne), na których samemu będzie można być aktywnym – 
oraz oczywiście niespodzianki z okazji 10-lecia.
23.04 - 07.05.2022, Kleine Oderstraße 5 & 10 + Mała Galeria 
w SMOKu. Wstęp wolny

Down the road - spotkanie 
z Przemkiem Kossakowskim, 
sobota, 23 kwietnia, 20:00 SMOK

”Down the road” to program telewizyjny, który opowiada o szó-
stce młodych osób z zespołem Downa. Wraz z Przemkiem Kossa-
kowskim ruszają w podróż. Mierzą się ze stereotypami, które często 
określają ich jako niesamodzielnych i  wymagających opieki. Z  po-
mocą Przemka próbują odnaleźć się w niby codziennych, ale dla nich 
zupełnie nowych sytuacjach. Podczas spotkania Przemek opowiadać 
będzie o realizacji programu. Ale nie tylko. To również czas na roz-
mowę o jego doświadczeniach przy innych produkcjach.
Bilety: 40,00 zł

Wesele Figara
piątek, 29 kwietnia, 19:30 Kleist Forum
niedziela, 1 maja, 15:00 Kleist Forum

Czteroaktowa opera buffa Wolfganga Amadeusza Mozarta w ję-
zyku włoskim z polskimi napisami. W ciągu jednego szalonego dnia 
wszystko się zmienia. Sługa nabiera swojego pana, dawny wróg oka-

zuje się być własnym ojcem, a kobiety triumfują nad mężczyznami. 
To, że całość nie kończy się rewolucją, zawdzięczamy sile pojednania, 
które na krótką, utopijną chwilę jest w  stanie zawiesić wszelkie 
różnice statusu, płci, klasy czy pochodzenia. Na scenie nie ma ani 
pana, ani sługi. Są tu ludzie, którzy z wielką wrażliwością śpiewają 
o ulotnej pogoni za szczęściem.
Bilety: 25,00 / 23,00 €

Polsko-niemieckie oprowadzanie 
w przerwie obiadowej po wystawie: 
Sebastian Burger
środa, 4 maja, 12:00 Brandenburskie 
Muzeum Krajowe Sztuki Nowoczesnej, 
Packhof

Wizualny świat tego lip-
skiego malarza przywodzi 
na myśl błyszczące plakaty 
reklamowe i  lifestylowe 
magazyny, a  także nakła-
dające się na siebie obrazy 
komputerowe, tworzące 
oryginalne kolaże. Seba-
stian 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 frag-
mentów obrazu.
Wstęp wraz z  oprowadzaniem i  przekąską: 8,50 €. Zgło-
szenia do 3.5: kunstvermittlung.frankfurt@blmk.de / +49 
335 28395912

Zwiedzanie tematyczne: Spacer 
w otoczeniu naszej przyrody (DE/PL)
sobota, 7 maja, 11:00, start: Polsko-
Niemiecka Informacja Turystyczna

Dołącz do nas na spacerze 
po Frankfurcie nad Odrą, 
aby odkryć urocze zielone 
zakątki miasta: od „dzikiej” 
wyspy Ziegenwerder, przez 
rzekę Odrę i  jej rozlewiska, 
po piękne parki. Dowiedz 
się tego, gdzie mieszka zi-
morodek, że metasekwoja 
chińska nie ma nic wspól-
nego ze słonecznym stanem 

Kalifornia i dlaczego miłorząb japoński jest żywą skamieliną.
Udział bezpłatny. Rezerwacja: tourismus@frankfurt-slubice.
eu / +49 335 6100800

Mały wiatr (4+)
niedziela, 
8 maja, 10:00 
Theater des 
Lachens

Mały Wiatr jest smutny. 
Jego starsi bracia: Wiatr 
Północy, Wschodu, Południa 
i Zachodu mają swoje zadania 
i są potrzebni. Tylko o nim nikt nie pomyślał… Mały Wiatr czuje się 
niepotrzebny. To historia o tym, jak zimą płatki śniegu, a w  latem 
dmuchawce uczą się tańczyć oraz o tym, jak Mały, smutny Wiatr od-
najduje szczęście. Przedstawienie odbywa sie bez użycia języka.
Bilety: 4,50 / 6,00 / bilet rodzinny: 18,00 €

„Ambiwalencje transformacji – W jaki 
sposób zmiany i przewroty kształtują 
ludzi i społeczeństwa?” – Forum 
Europejskich Miast w Dwumieście 
Frankfurt nad Odrą – Słubice
8 – 10.05.2022 

Patrząc z różnych perspektyw chcemy przedyskutować tę i  inne 
kwestie my, miasta Frankfurt nad Odrą i Słubice oraz Uniwersytet 
Europejski Viadrina wraz ze 150 gośćmi z połowy Europy i równie 

licznymi uczestnikami z  naszych miast, a  także z  Brandenburgii 
i województwa lubuskiego. Podejmiemy te tematy w ramach dialogu 
ze środowiskiem akademickim, z obywatelami z dziesięciu różnych 
krajów, a także w sposób artystyczny.
Udział bezpłatny; liczba miejsc ograniczona; Zgłoszenia 
do 29.04: +49 335 552 85-15 (lub -16) / zukunftszentrum@
frankfurt-oder.de

Koncert Filharmoniczny
piątek, 13 maja, 19:30 Messehalle 4

Ta muzyka brzmi jak pasmo 
górskie. III Symfonia Gustava 
Mahlera powstawała głównie 
w  miesiącach letnich 1895 
i 1896 roku w Steinbach am At-
tersee w  Austrii. Komponując 
III Symfonię chciał stworzyć 
coś monumentalnego, wszech-
ogarniającego, jak wyjaśnił 
swojej ówczesnej ukochanej 
Annie von Mildenburg. Wykonanie będzie również odpowiednio bo-
gate: z udziałem dużej orkiestry, chóru żeńskiego i chłopięcego oraz 
głosu solowego. Partię solową w tym koncercie wykona Norweżka 
Julie-Marie Sundal.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej 
w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 20 zł.

Republika marzeń (16+, DE / PL)
czwartek, 19 maja, 20:00 
Theater des Lachens

Symbolizm, tajemni-
czość i  poetyckość lite-
ratury Bruno Schulza 
wymuszają na nas 
użycia niecodziennych 
środków teatralnych. 
"Utrata" dzieciństwa 
w "Sklepach z cynamo-
nowych" to naprawdę 
mocny temat w  jego 
powieści. Ojca, który najpierw zamienia się w  ptaka, a  następnie 
przechodzi przez różne metamorfozy, zanim skurczy się i całkowicie 
zniknie, można przedstawić tylko za pomocą lalek. Pragnienie nar-
ratora, by wszystko zostało tak, jak jest, pomimo nadchodzącego no-
wego świata, i nieuchronnych zmian które ze sobą niesie, to temat, 
który zawsze będzie nas zajmował.
Bilety: 14,00 / 10,00 / 6,00 €

Koncert inauguracyjny Dni Muzyki 
nad Odrą 2022, 
sobota, 28 maja, 17:00 Messehalle 4

Koncert inaugurujący tegoroczne Dni Muzyki nad Odrą tworzy 
most pomiędzy Niemcami, Polską i Europą. Xaver Scharwenka jest 
kompozytorem, którego twórczość łączy niemieckie i  polskie tra-
dycje muzyczne. Feliks Nowowiejski, pochodzący z polsko-niemiec-
kiej rodziny, był również budującym mosty pomiędzy tymi dwoma 
krajami. Ponadto usłyszymy również Symfonię nr 4 Karola Szyma-
nowskiego, w której słychać porywające elementy polskiego folkloru.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej 
w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 20 zł.

Koncert niedzielnej klasyki
niedziela, 29 maja, 11:00 Messehalle 4

Istnieją kompozycje, które stały się mitami - takie, jak Requiem 
Mozarta. Kompozytor zmarł, zanim zdążył dokończyć to potężne 
dzieło, co w  dużej mierze przyczyniło się do powstania legendy 
wokół niego. Ponadto wykonana zostanie również II Symfonia An-
drzeja Panufnika. Ten polski kompozytor, który w latach 50. musiał 
opuścić swoją ojczyznę z  powodu stalinowskiej agresji i  wyemi-
grował do Anglii, nazwał ten utwór "antywojennym protestem". 
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej 
w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 20 zł.

Wszystkie wydarzenia Dwumiasta 
znajdziecie na stronie: www.bezgranic.eu


