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Burmistrz Mariusz Olejniczak i nadburmistrz Frankfur-

tu nad Odrą René Wilke przesłali na ręce wiceprezydent 

Gdańska Aleksandry Dulkiewicz kondolencje od miesz-

kańców dwumiasta. 

Szanowna Pani Wiceprezydent,

z  głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o  śmierci Pana Prezy-
denta Pawła Adamowicza. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się wy-
darzyło podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Gdańsku. Brutalny atak na Pana Prezydenta, to atak na wartości, 
które były mu bliskie i  są bliskie także nam. To atak na otwartość, 
tolerancję, demokrację. Jest nam szczególnie  gorzko, że straciliśmy 
wielkiego samorządowca, który Polskę i  Europę nosił w  sercu. Sa-
morządowca, który wspierał Słubice w  staraniach o  przynależność 
do związku Hanzy, skupiającego prawie 200 miast idących wspólną 
drogą solidarności społecznej, potrzeby wzajemnej pomocy, czerpiąc 
z doświadczeń Ligi Hanzeatyckiej dążącej do rozwoju ekonomicznej 
i kulturalnej jedności Europy. 

Burmistrz Słubic   Nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą
Mariusz Olejniczak   René Wilke

Wisława Szymborska

NIENAWIŚĆ 
Spójrzcie, jak wciąż sprawna,
Jak dobrze się trzyma 
w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.
Jakie to łatwe dla niej - skoczyć, dopaść.

Nie jest jak inne uczucia.
Starsza i młodsza od nich równocześnie.
Sama rodzi przyczyny, 
które ją budzą do życia.
Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.

Religia nie religia -
byle przyklęknąć na starcie.
Ojczyzna nie ojczyzna -
byle się zerwać do biegu.
Niezła i sprawiedliwość na początek.
Potem już pędzi sama.
Nienawiść. Nienawiść.
Twarz jej wykrzywia grymas
ekstazy miłosnej.

Ach, te inne uczucia -
cherlawe i ślamazarne.
Od kiedy to braterstwo
może liczyć na tłumy?
Współczucie czy kiedykolwiek
pierwsze dobiło do mety?
Porywa tylko ona, która swoje wie.

Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.
Ile stronic historii ponumerowała.
Ila dywanów z ludzi porozpościerała
na ilu placach, stadionach.

Nie okłamujmy się:
potrafi  tworzyć piętno.
Wspaniałe są jej łuny czarną nocą.
Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie.
Trudno odmówić patosu ruinom
i rubasznego humoru
krzepko sterczącej nad nimi kolumnie.

Jest mistrzynią kontrastu
między łoskotem a ciszą,
między czerwoną krwią a białym śniegiem.
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi
motyw schludnego oprawcy
nad splugawioną ofi arą.

Do nowych zadań w każdej chwili gotowa.
Jeżeli musi poczekać, poczeka.
Mówią, że ślepa. Ślepa?
Ma bystre oczy snajpera
i śmiało patrzy w przyszłość 
- ona jedna.

Cisza, która bardzo zabolała 
Kilkadziesiąt osób przyszło w poniedziałkowy wieczór, 14 stycznia, 
do parku przy placu Przyjaźni w Słubicach, żeby w ciszy wyrazić swój 
sprzeciw wobec śmiertelnego ataku na prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza. 

- Ważne, że byliśmy tam wszyscy 
razem, poruszeni ogromem tra-
gedii – mówi pomysłodawczyni 
tego spotkania Ewa Zalewska. - Pan 
Adamowicz jest ofi arą wszechobec-
nego hejtu. Toniemy w  nim. Za 
każdym razem, kiedy przekraczana 
jest kolejną granica, myślę, że już 
dalej się nie da. Śmierć Pana Ada-
mowicza to był cios. Cios w  serce 
wielu ludzi, w serce Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy – dodaje 
słubiczanka. 

Wśród wielu osób, które tego 
wieczoru przyszły na plac Przy-
jaźni był też burmistrz Mariusz 
Olejniczak. - To, co się stało 
w  Gdańsku to był dla mnie szok, 
tym bardziej, że o ataku na prezy-
denta Adamowicza dowiedziałem 
się po wyjściu ze słubickiego 
fi nału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy ciesząc się, że 
Polacy potrafi ą tak wspaniale się 
zjednoczyć niosąc pomoc innym – 
mówi burmistrz. 

Paweł Adamowicz był prezy-
dentem Gdańska nieprzerwanie 
od 20 lat. Podczas niedzielnego 
27.Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy został zaatako-
wany nożem przez 27-letniego 
Stefana W., który na początku 
grudnia wyszedł z  więzienia po 

odbyciu ponadpięcioletniej kary 
za napady na banki. Prezydent 
Gdańska w  ciężkim stanie trafi ł 
do szpitala, a dzień później zmarł. 
Z całego świata płyną kondolencje 
i  słowa potępienia za tę wstrzą-
sającą zbrodnię. W  poniedziałek 
14 stycznia, w  wielu miastach 

WOŚP już nigdy 
nie zagra tak 
radośnie 
jak dotychczas

Finał 
w świetle 
tragedii
-Brawo słubiczanie. W sercach macie 
ocean dobroci – pisaliśmy tuż po 
zakończeniu 27. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, który 
odbył się w  niedzielę 13 stycznia. 
I  chociaż tego samego wieczoru do-
tarła do nas informacja o  ataku na 
prezydenta Gdańska Pawła Adamo-
wicza to wszyscy wierzyli, że wygra 
on walkę o  życie. Niestety, dzień 
później, okazało się, że ciosy zadane 
nożem przez sprawcę były śmier-
telne. O słubickim fi nale Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, podczas 
którego uzbieraliśmy ponad 113 tys. 
zł (to po Zielonej Górze i Gorzowie 
jeden z najlepszych wyników w woje-
wództwie) piszemy na  str. 7-8. 

(beb)
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w Polsce, także w Słubicach, zgro-
madzili się ludzie, żeby w  ciszy 
wyrazić swój protest wobec nie-
nawiści, która doprowadziła do 
zbrodni. Stali w  milczeniu, bo 
w ciszy można wiele usłyszeć. 

 (beb)

Słubiczanie w ciszy palili znicze. Wiele osób z niedowierzaniem myślało o tym, co się stało.

Burmistrz Mariusz Olejniczak w milczeniu stał  w tłumie z mieszkańcami.  
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Ponad 26 mln zł na gminne inwestycje 
Rada Miejska w Słubicach jednogłośnie uchwaliła, 20 grudnia 2018 roku, budżet na 2019 rok. Dochody mają wynieść 
100 mln zł, a wydatki szacuje się na kwotę 107 mln zł. Gminę czeka kilka ważnych inwestycji, m.in. przebudowa placu 
Bohaterów, dokończenie budowy hali sportowej przy „dwójce” czy mieszkań socjalnych przy ul. Krótkiej. Na wniosek 
burmistrza Mariusza Olejniczaka, radni wpisali też do budżetu kwotę 300 tys. zł, którą gmina chce dołożyć do opraco-
wania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego niezbędnego do wybudowania obwodnicy Słubic. 

Gazele Biznesu 
dla naszych fi rm

M.B.B. Logistisc, Promet Cargo, Foliarex i Kopelia, które działają w na-
szej gminie, to jedne z najbardziej dynamicznych małych i średnich 
fi rm wyróżnionych w 19. edycji rankingu „Gazele Biznesu”. M.B.B Lo-
gistic to lider na naszym rynku. Firma zajęła 3. miejsce wśród najlep-
szych fi rm województwa lubuskiego i 40.miejsce w Polsce. Serdecz-
nie gratulujemy! 

Mediator z OPS 
pomoże rozwiązać 
konfl ikt

Radni uchwalili budżet jednogłośnie. Na zdjęciu prezydium rady: Ewa Guzik, przewodniczący Grzegorz Cholewczyński i Piotr Gołdyn.  

W budżecie państwa na wykonanie 
studium dla Słubic zapisano 1 mln 
zł. Wiadomo, że to nie wystarczy. 
- Ponieważ obwodnica to dla nas 
priorytet nikt nie miał wątpliwości, 
że trzeba dołożyć się do opraco-
wania tego studium – podkreśla 
burmistrz Mariusz Olejniczak i do-
daje, że to pierwszy krok w  tym 
kierunku ze strony gminy. – Wybie-
ramy się z  przewodniczącym rady 
miejskiej do wojewody, a  także do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i  Autostrad, żeby się dowie-
dzieć, jak wygląda obecna sytuacja 
– zapowiada burmistrz. Wprawdzie 
wiadomo, że w Programie Budowy 
Dróg Krajowych 2014-2023, nie ma 
obwodnicy Słubic, to jednak, mając 
dokumentację, gmina zwiększy 
swoją szansę, żeby trafi ć na listę re-
zerwową. – Będziemy o to walczyć – 
podkreśla burmistrz. 

Przybędzie lokali socjalnych 
Na co jeszcze stawia gmina w  nad-
chodzącym roku? – Na inwestycje 
zarezerwowaliśmy ponad 26 mln 
zł, więc sporo się będzie działo – 
zapowiada Mariusz Olejniczak. 
2,2 mln zł przeznaczy samorząd 
na modernizację budynku przy ul. 
Krótkiej, w którym powstanie 19 lo-
kali socjalnych. Mają zostać oddane 
do użytku w  połowie tego roku. 
Prace rozpoczęły się w  2018 roku, 
a  samorząd wyda na nowe lokale 
socjalne w  sumie 2,3 mln zł. Około 
1 mln zł dotacji pozyskał z  Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Po zreali-
zowaniu tej inwestycji w  Słubicach 

będą 52 lokale socjalne (33 znajduje 
się przy ul. Jagiellończyka). Za 4,3 
mln zł przebudowany zostanie plac 
Bohaterów. Wykonawca wszedł 
już na plac budowy. Słubicka fi rma 
Eurokop Invest, która wygrała prze-
targ, ma zakończyć inwestycję do 
listopada, choć nie wyklucza, że 
z  pracami upora się szybciej. Plac 
Bohaterów zmieni się nie do po-
znania. Zyska fontannę, miejsce do 
zabaw dla dzieci i atrakcyjne tereny 
rekreacyjne. 

 Jedną z  większych tegorocznych 
inwestycji jest dokończenie budowy 
sali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2, na co pójdzie 5 mln zł. 
4,8 mln zł zapisano też w  budżecie 
na budowę Wieży Kleista. 85 proc. 
kosztów inwestycji zwróci gminie 
Unia Europejska. Jak mówi bur-
mistrz, samorząd rozważą zmianę 
projektu wieży ponieważ nie udało 
się znaleźć wykonawcy, który zmie-
ściłby się w  zarezerwowanej na ten 
cel kwocie. 

Miliony na drogi 
1 mln zł dotacji przekaże gmina 
Słubice na modernizację drogi po-
wiatowej Nowe Biskupice-Rzepin. 
Na poprawę jakości swoich dróg wy-
asygnowała m.in. 700 tys. zł. Radna 
Maria Skalniak dopytywała w czasie 
sesji, czy już wiadomo, jakie drogi 
zostaną wyremontowane z  tej puli 
pieniędzy. Burmistrz wyjaśnił, 
że będzie to zależało od potrzeb 
zgłaszanych przez mieszkańców. 
Oprócz tego 90 tys. zł zarezerwo-
wano na modernizację drogi przy 

ul. Wschodniej, a 30 tys. zł – Letniej 
(obie znajdują się na osiedlu Zie-
lone Wzgórza). Poprawi się też stan 
drogi przy ul. Witosa (od ul. Konsty-
tucji 3 Maja do Czarnego Kanału), 
ul. Reja, ul. Złotej w  Kunowicach 
i drogi w Drzecinie, prowadzącej od 
drogi krajowej 31 do numeru domu 
45. 80 tys. zł pójdzie też na prze-
budowę mostu w  Rybocicach, a  50 
tys. zł na fragment drogi w  tej wsi 
(od numeru domu 35 do 40). 200 
tys. zł znalazło się w  budżecie na 
rozbudowę parkingów w  mieście, 
40 tys. zł na budowę chodnika przy 
ul. Obozowej, a 150 tys. zł na drugi 
etap zadaszenia targowiska przy 
ul. Kopernika.Radni zdecydowali 
też, że w  przyszłym roku gmina 
zleci wykonanie dokumentacji 
technicznej sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 
3 Maja, Jagiełły i  Mieszka I. Nową 
elewację zyska ponadto budynek 
przy ul. Piłsudskiego, w którym się 
mieści Centrum Organizacji Poza-
rządowych, na cmentarzu powstaną 
nowe, oświetlone alejki, z  pomocą 

Unii Europejskiej samorząd kupi 
dwa samochody dla strażaków 
z OSP. W planach na ten rok jest też 
rozbudowa monitoringu w mieście, 
projekt budowlany szkoły podsta-
wowej w  Kunowicach, termomo-
dernizacja Szkoły Podstawowej nr 2, 
na którą zarezerwowano 620 tys. zł. 
W  placówkach oświatowych inwe-
stycji będzie dużo więcej. W SP nr 3 
dokończona zostanie modernizacja 
instalacji elektrycznej, podobne 
prace czekają szkołę w  Golicach. 
Budynek tej placówki zostanie po-
nadto docieplony. Ładniej zrobi 
się w  przedszkolu „Jarzębinka”, 
gdzie będą modernizowane sale dla 
dzieci, warunki poprawią się także 
w „Misiu Uszatku”, w którym zapla-
nowano remont łazienki i sali gim-
nastycznej, modernizację kuchni 
oraz montaż rolet zewnętrznych 
w  czterech salach dydaktycznych. 
Przeznaczono na to ponad 300 
tys. zł. Sporo się też będzie działo 
w  przedszkolu nr 4 „Krasnal Hała-
bała”. Będzie tam modernizowana 
instalacja wodna, łazienki, w  sa-

lach pojawią się rolety, które latem 
zapewnią dzieciom komfort. W bu-
dżecie zarezerwowano na te prace 
ponad 200 tys. zł. Rolety będą też 
zamontowane w żłobku „Bajka”. 

Plac zabaw dla 
niepełnosprawnych dzieci 
Ponadto radni przyznali także 500 
tys. zł dotacji Uniwersytetowi im. 
Adama Mickiewicza, który przy-
mierza się do odbudowy spalonej 
latem auli Collegium Polonicum 
w  Słubicach. Przewodniczący rady 
miejskiej Grzegorz Cholewczyński 
nie krył radości, że w  budżecie 
znalazły się również pieniądze na 
projekt budowlany placu zabaw dla 
dzieci niepełnosprawnych. Ma on 
powstać przy alei Niepodległości. 
– Jest to bardzo oczekiwana inwe-
stycja, z  inicjatywą wyszli rodzice 
i  uważam, że jeżeli cokolwiek mo-
żemy zrobić dla niepełnosprawnych 
dzieci, to po prostu należy to robić! 
– podkreśla Grzegorz Cholew-
czyński.  

(beb)

- Od 1 lutego 2019 r. Ośrodek Po-
mocy Społecznej w  Słubicach 
uruchomi pilotażowy program 
zwiększający dostępność mediacji 
dla mieszkańców gminy w  kwe-
stiach, które budzą wiele emocji 
i  niestety mogą trwać przez wiele 
lat - informuje kierowniczka OPS 
Monika Cichecki. - W  dojściu do 
porozumienia może pomóc me-
diator, czyli profesjonalista będący 
osobą bezstronną i  niezaangażo-
waną w konfl ikt. W związku z tym 
Ośrodek Pomocy Społecznej propo-
nuje możliwość skorzystania z bez-
płatnych: mediacji rodzinnych, 
mediacji sąsiedzkich, mediacji 
w  edukacji, mediacji w  postępo-
waniu karnym - dodaje. 

Jak wyjaśnia M. Cichecki me-
diacja jest metodą rozwiązywania 
konfl iktów w  obecności osoby 
trzeciej, która pomaga we wza-
jemnej komunikacji stron i  uła-
twia dojście do porozumienia. 
Mediator nie osądza i  nie wydaje 
wyroków - wspiera w  komunikacji 

strony sporu bez ingerencji w efekt 
rozmów. - Należy wspomnieć, że 
w mediacji obie strony wygrywają, 
a  co ważniejsze – to osoby zainte-
resowane, a  nie sędzia decydują 
o  sobie i  rozwiązaniu problemu. 
Najważniejszym atutem polubow-
nego załatwienia konfl iktu, jest 
zadowolenie stron ze znalezienia 
rozwiązania - dodaje.

Jeżeli więc znajdujesz się w kon-
fl ikcie z  kimś z  rodziny, sąsiadów, 
potrzebujesz pomocy w  dojściu 
do porozumienia z  kimś, z  kim 
pozostajesz w  kłótni, zależy Ci na 
rozwiązaniu sporu bez udziału 
instytucji zewnętrznych, chcesz 
porozmawiać z  kimś w  oparciu 
o  zasady, zapewniające wam dobre 
i  bezpieczne warunki rozmowy, 
zgłoś się do OPS.Z  bezpłatnej po-
mocy mediatora mogą skorzystać 
mieszkańcy miasta i gminy Słubice, 
znajdujący się w  trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej. Bliższych in-
formacji udziela OPS. 

(red) 

M.B.B. Logistisc to polsko-chińska 
spółka, która działa na terenie 
strefy ekonomicznej w  Słubicach. 
W  ubiegłym roku zanotowała 
ponad 335 proc. wzrost przychodów, 
zdecydowanie wyróżniając się 
wśród ponad setki lubuskich fi rm, 
które znalazły się w  rankingu. Ga-
zele Biznesu otrzymały też: Promet 
Cargo, logistyczna fi rma z Kunowic, 
która kolejny sukces zawdzięcza 
wzrostowi przychodów o ponad 165 
proc., Foliarex (wzrost o ponad 126 
proc.), a  także spółka Kopelia (na-
leży do niej słubickie Bricomarche 

-wzrost dochodów o  ponad 118 
proc.). Przedstawiciele tych fi rm 
odbiorą Gazele Biznesu w  marcu 
na gali podsumowującej najnowszy 
ranking.

„Gazele Biznesu” to najpopu-
larniejsze i  najstarsze zestawienie 
najdynamiczniej rozwijających się 
małych i  średnich fi rm. Projekt 
realizowany jest przez dzienniki 
ekonomiczne należące do grupy 
wydawniczej Bonnier. W  Polsce 
ranking sporządza dziennik „Puls 
Biznesu”, nieprzerwanie od 2000 
roku. Aby otrzymać tytuł fi rma 

musi przez trzy lata z rzędu zwięk-
szać obroty i osiągać zysk. 

(beb) 
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Reklama

Do słubiczan 
dojedzie nowa 
karetka

 Trzeci sektor 
wybrał Słubice 

Jean – Marc Roirant, prezydent Civil Society Europe w Brukseli 
i Karolina Dreszer – Smalec z zarządu Fundacji na rzecz Collegium 
Polonicum, która pełni też funkcję wiceprezeski European Civic 
Forum, byli 8 stycznia gośćmi burmistrza Mariusza Olejniczaka. 
Rozmawiali o możliwości współpracy i promocji Słubic w związku 
z międzynarodową konferencją naukową, którą w dniach 28-29 
marca 2019, organizuje w Słubicach, Civil Society Europe zrzeszająca 
30 największych sieci organizacji pozarządowych w Europie. 

Te małżeństwa są ze sobą od 50 lat
31 par małżonków z terenu naszej gminy świętuje Złote Gody. - Przed półwieczem przysięgały sobie miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską. Jest to niezwykły przykład wytrwałości, wzajemnego zrozumienia oraz wzór 
mądrego życia dla młodych pokoleń - podkreśla kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach Alicja Cie-
ślak. Informuje też, że uroczyste spotkanie par obchodzących w 2018 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego odbędzie się 1 lutego 2019 r. o 13.00 w sali kinowej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej burmistrz Mariusz Olejniczak wręczy jubilatom nadane im Medale Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie.  

(beb) 

Małgorzata Żukrowska, koordynatorka ratownictwa medycznego w słubickim szpitalu, 

zaprezentowała sprzęt, jaki jest na wyposażeniu karetki.  

- Nie mieliśmy cienia wątpliwości, 
żeby pomóc w zakupie karetki, która 
ma służyć mieszkańcom naszej 
gminy. Ich bezpieczeństwo jest dla 
nas najważniejsze – mówił, w  koń-
cówce ubiegłego roku, burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak podczas 
ofi cjalnego przekazania ambulansu 
powiatowemu szpitalowi. Na zakup 
karetki gmina wydała 350 tys. zł. 

Starosta słubicki Leszek Bajon 
nie krył radości, bo jak podkreślał, 
słubiczanie mogą czuć się teraz 
bardziej bezpiecznie i  komfor-
towo. O  sprzęcie, który ma im to 
zapewnić opowiedziała m.in. Mał-
gorzata Żukrowska, koordynatorka 
ratownictwa medycznego w  słu-
bickim szpitalu. – Mamy tu między 
innymi nowoczesny defi brylator 
– prezentowała wyposażenie ka-
retki. Przyznała, że ten, z  którego 
ratownicy korzystali dotychczas 
był przestarzały i  mniej skuteczny. 
Nowy defi brylator jest też dużo 
bardziej praktyczny, bo waży około 
8 kg, a nie 20 kg, jak ten stosowany 
wcześniej. Gdy ratownicy udzie-
lają pomocy poza karetką, i  muszą 
zabrać z niej jak najwięcej sprzętu, 
jego ciężar ma ogromne znaczenie.

W  nowym ambulansie jest też 
krzesło na gąsienicach, które uła-
twia transport chorego z wyższych 
pięter budynków. Postanowił je 
przetestować Mariusz Olejniczak. 
Po schodach ratownicy zwieźli 

burmistrza tak, że nie poczuł 
prawie żadnych drgań. - To bardzo 
ważne w  przypadku pacjentów 
z  problemami kardiologicznymi 
– tłumaczyli ratownicy. Jak mówił 
Romuald Dmytrowski, lekarz nad-
zorujący Szpitalny Oddział Ra-
tunkowy, w  wielu poniemieckich 
budynkach w  Słubicach są bardzo 
wąskie klatki i  zniesienie chorego 
pacjenta po schodach bywało 
bardzo kłopotliwe. Krzesełko kar-
diologiczne z systemem płozowym 
znacznie to ułatwi. W ambulansie 
są też najnowsze nosze typu Ferno 
z mnóstwem możliwości ustawień, 
ssak, pulsoksymetr, deska ortope-
dyczna oraz plecak i  torba reani-
macyjna.

– Bardzo dziękujemy za pomoc 
w zakupie karetek – podkreślał Ma-
ciej Pawliński, pełniący wówczas 
obowiązki prezesa zarządu szpitala. 
W  końcówce roku lecznica wzbo-
gaciła się o  dwa ambulanse, bo 
także gmina Rzepin dofi nansowała 
kwotą 250 tys. zł zakup karetki dla 
jej mieszkańców. Na dwa ambulanse 
i  sprzęt ratowniczy szpital wydał 
w  sumie ponad 845 tys. zł. Bez tak 
znaczącej pomocy gmin nie byłby 
w stanie sam udźwignąć tak dużego 
ciężaru fi nansowego. Karetki po-
święcił ks. Henryk Wojnar życząc, 
żeby jak najrzadziej trzeba było ko-
rzystać ze sprzętu ratującego życie. 

 (beb)
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Konferencja Civil Society Academy” 
to cykliczne wydarzenia organizo-
wane co dwa lata przez europejską 
sieć Civil Society Europe. W  Słu-
bicach gościć będziemy około 100 
reprezentantów wszystkich krajów 
Europy związanych z organizacjami 
pozarządowymi i prestiżowymi uni-
wersytetami. Osoby te są związane 
m.in. z  Green 10 (europejską siecią 
zrzeszającą 10 największych euro-
pejskich sieci ekologicznych), Euro-
pean Disability Forum (europejską 
siecią zrzeszającą wszystkie najważ-
niejsze organizacje zajmujące się 
wsparciem osób z  niepełnospraw-
nościami) czy European Civic Forum 
(siecią zrzeszającą krajowe fede-
racje organizacji pozarządowych ze 
wszystkich krajów Europy). Łącznie 
Civil Society Europe reprezentuje 10 
milionów Europejczyków zaanga-
żowanych w  działalność społeczną 
i  aktywnych w  organizacjach poza-
rządowych.

- Celem konferencji jest podjęcie 
dyskusji na tematy związane z przy-
szłością Europy i  rolą organizacji 
pozarządowych w  jej budowaniu. 
Podczas dwóch dni sesji plenarnych 
i  spotkań warsztatowych uczest-
nicy będą mieli okazje do wy-
miany wiedzy, doświadczeń oraz 
przygotowania planów działań na 
przyszłość – wyjaśnił Jean – Marc 

Roirant. Dodał, że Słubice zostały 
wybrane jako miejsce spotkania 
z  uwagi na symboliczny wymiar 
jakim jest dwumiasto promujące 
współpracę i  porozumienie ponad 
granicami. Nie bez znaczenia jest 
również działalność słubiczanki K. 
Dreszer-Smalec w  Civil Society Eu-
rope w  Brukseli. Prezydent Roirant 
nie krył, że jest pod wrażeniem tego, 

w jaki sposób współpracują ze sobą 
Słubice i Frankfurt.

– Jesteśmy zaszczyceni, że Civil So-
ciety Europe wybrał właśnie nasze 
miasto na miejsce swojej konferencji 
– stwierdził burmistrz Mariusz Olej-
niczak i zadeklarował chęć pomocy 
ze strony gminy w  przygotowaniu 
tego wydarzenia. 

(beb)

Jean – Marc Roirant i Karolina Dreszer bardzo się ucieszyli z chęci współpracy, którą zade-

klarował burmistrz Mariusz Olejniczak.
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Wzięli w nim udział przedstawiciele 
szkół podzieleni na grupy (klasy 
VI i  VII szkół podstawowych oraz 
gimnazjaliści). Ci starsi zmierzyli 
się ze słubickimi sportowcami, am-
basadorami gminnej kampanii. 
Do wykonania wszyscy mieli spor-
towo-ekologiczne zadania m.in. 
zgniatanie butelek na czas. Wśród 
uczniów szkół podstawowych z  wy-
zwaniami tymi najlepiej poradzili 
sobie przedstawiciele Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w  Słubicach, którzy 
pokonali kolegów z „dwójki”. Trzecie 
miejsce przypadło drużynie z SP nr 1.

Wśród gimnazjalistów zwycię-
żyła drużyna z „dwójki”, która w do-
grywce pokonała sportowców. W tej 
grupie byli: Paulina Polańska, Pau-
lina Kliszczak, Rafał Borowiak i Jakub 
Czak. Trzecie miejsce zajęli uczniowie 
„jedynki”. Najlepsze drużyny nagro-
dzono czekami pieniężnymi, do wy-
korzystania przez szkołę. Wręczył 
je burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Nagrodzono też najaktywniejszych 
kibiców. Tu równych sobie nie mieli 
uczniowie szkoły w Kunowicach.

Sportowe zmagania można było 
obserwować m.in. na wielkim tele-
bimie, rozstawionym w  hali spor-
towej. W  przerwach czas widzom 
umilili m.in. tancerze oraz cyrkowcy 
ze słubickiej grupy FAN-atycy. 
Można też było porozmawiać z am-
basadorami kampanii, którzy pre-
zentowali swoje sportowe trofea.

Podczas imprezy towarzyszyła 
nam też Fundacja Grupy Pomagamy, 
która przygotowała atrakcje i  za-
bawy dla najmłodszych, a  Tomasz 
Fedyszyn ze Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury zaangażował chęt-
nych do stworzenia rzeźby z  od-
padów.

Całe wydarzenie było transmito-
wane na żywo w telewizji HTS, która 
na zlecenie gminy, przygotowała 
i realizuje kampanię. 

(beb)

Bili” się o… ekologię!
Niesamowite emocje towarzyszyły ekologiczno-sportowej imprezie „Eko Cross Challenge”, która odbyła się 20 grud-
nia, w hali Szkoły Podstawowej nr 1, w ramach gminnej kampanii edukacyjnej „Eko młodzi gniewni”. Główną atrakcją 
imprezy był pojedynek sportowy a’la cross fi t. 
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Kominiarz czy strażak? 
Wybór jest oczywisty!

Strażacy apelują: Zadbajmy o bezpieczeń-
stwo. I przypominają, że przewody komino-
we należy okresowo sprawdzać i czyścić. To 
zapobiega zaczadzeniom i pożarom. Warto 
wiedzieć, że temperatura palącej się sadzy 
przekracza 1000 stopni Celsjusza, a taki stan 
jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. 
O tym przypomina akcja społeczna, którą 
propagują strażacy.       (beb) 

Ta wystawa rzuci światło 
na sztukę niemiecką 
i historię
Brandenburskie Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej prezentuje, we frank-
furckim ratuszu, wystawę REAL 
POP 1960 – 1985. - Po raz pierwszy, 
w  sposób kontrastowy i  w  formie 
dialogu, przedstawiona zostanie 
sztuka NRD i  RFN, oferując mnó-
stwo materiałów wizualnych do 
dyskusji. W  rzadko spotykanym 
zakresie wystawa ta zapewni prze-
gląd artystycznego spojrzenia na 
historycznie przeciwstawne sys-
temy odniesienia i  ich struktury 
społeczne i  polityczne - zachęcają 
organizatorzy. Dzięki współpracy 
ze Słubicko-Frankfurckim Centrum 
Kooperacji będzie można obejrzeć 
wystawę z oprowadzaniem w języku 
polskim. Zapraszamy w piątki: 1 i 15 
lutego o  18.00. Wstęp wraz z  opro-
wadzaniem: 4 euro. 

REAL POP 1960 – 1985, Malar-
stwo i  grafi ka między Agit Pop, 
a  realizmem kapitalistycznym, to 
wystawa, którą można oglądać we 
Frankfurcie do 17 lutego 2019. Pre-
zentuje prace:Bettiny von Arnim, 
Thomasa Bayrle, KP Brehmera, 
Klausa Dennhardta, Christy Dich-
gans, Friedera Heinze, Wasji Götze, 
Jürgena Jentzscha, Joachima Jan-
songa, Almuta Heise, Detlefa Lief-
fertza, Ingo Kirchnera, Konrada 
Klaphecka, Konrada Luega, Oskara 
Manigka, Wolfganga Petrovsky, Sig-
mara Polke, Roberta Rehfeldta, Ruth 
Wolf-Rehfeldt, Gerharda Richtera, 
Jürgena Schieferdeckera, Klausa 
Staecka, Eriki Stürmer-Alex, Hansa 
Ticha, Dietera Tucholke, Wolfa Vo-
stella, Willy Wolff a, Lamberta Marii 
Wintersbergera, Helmuta Zielke.

Wystawa nie tylko na zasa-
dzie kontrastu zestawia prace, ale 
także bada punkty styczności i  po-
dobieństwa. Z  dowcipem, ironią 
i  krytycznym podejściem około 30 
artystów/artystek ze Wschodu i  Za-
chodu w latach 1960-1985 zajmowało 

się nowymi formami kultury popu-
larnej, produkcji i konsumpcji, życia 
codziennego i  wypoczynku. Doty-
czyło to zarówno kwestionowania 
konstelacji władzy państwowej, jak 
i  krytykowania konwencjonalnych 
ról płci, zbrojenia wojskowego czy 
represjonowanej historii narodo-

wego socjalizmu. Tak jak różne były 
perspektywy NRD i RFN, tak artyści/
artystki na Wschodzie i  Zachodzie 
mieli jedną wspólną cechę: zabawne 
i krytyczne spojrzenie na codzienną 
rzeczywistość, cytując ją i  komen-
tując na wyższym poziomie. 

(NM)

Jak mówił komendant hufca ZHP 
Słubice Tadeusz Strażewicz prze-
słanie sztafety, która niesie w  świat 
Betlejemskie Światełko Pokoju, 
brzmi: Światło, które łączy. – Niech 
ono ogrzewa nasze rodziny – pod-
kreślał burmistrz Mariusz Olejni-
czak  i dodał, że lepszego miejsca na 
przekazanie tego symbolu jedności, 
jak most łączący dwumiasto, nie 
można sobie wyobrazić.

– Światło jest bardzo ważne, bo 
bez światła nie można żyć – dodał 
ksiądz Rafał Mocny z  Katolickiego 
Centrum Studenckiego Parakletos 
życząc wszystkim zebranym, żeby 
światło było w ich sercach i myślach. 
Podziękował za to m.in. Claus Jun-
ghanns życząc   wszystkim pokoju 
i  szczęśliwych świąt. W  spotkaniu 

nad Odrą uczestniczył także m.in. 
starosta słubicki Leszek Bajon oraz 
przedstawiciele frankfurckich ko-
ściołów: Frank Schürer-Behrmann, 
Justus Werdin, Gabriele Neumann 
i Christoph Bruckhoff .

Harcerze tradycyjnie odebrali 
światełko pokoju  od skautów ze Sło-
wacji. Polska jest jednym z  ogniw 
betlejemskiej sztafety. Nasi harcerze 
dzielą się Światłem nie tylko w kraju, 
ale przekazują je dalej na wschód: 
do Rosji, Litwy, Ukrainy i  Białorusi, 
na zachód do Niemiec, a  także na 
północ – do Danii. Ten piękny zwy-
czaj ma już ponad 30-letnią tra-
dycję. W  1986 roku w  austriackim 
Linz, przed Bożym Narodzeniem 
zorganizowano akcję charytatywną 
„Światło w  ciemności” na rzecz 

dzieci niepełnosprawnych i osób po-
trzebujących. Rok później patronat 
nad akcją objęli skauci austriaccy, 
którzy od tamtego czasu przywożą 
Betlejemskie Światło Pokoju i dzielą 
się nim z  innymi podczas ekume-
nicznej mszy w Wiedniu. W uroczy-
stości biorą udział harcerze i skauci 
z wielu krajów europejskich. Potem 
zabierają je do swoich ojczyzn i prze-
kazują innym.

Betlejemskie Światełko Pokoju 
słubiccy harcerze przekazali naszym 
sąsiadom z Frankfurtu już po raz 14. 

(beb)

Burmistrz Mariusz Olejniczak przekazał 

światełko pokoju zastępcy nadburmistrza 

Frankfurtu Clausowi Junghannsowi. 

Niech betlejemskie światło nas łączy!
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Z takim przesłaniem burmistrz Mariusz Olejniczak zwrócił się 19 grud-
nia 2018 roku, do osób zebranych na moście łączącym Słubice i Frank-
furt. Zastępcy nadburmistrza Frankfurtu Clausowi Junghannsowi 
przekazał otrzymane od harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju. 
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Brawo słubiczanie. 
W wasz ych sercach płynie ocean dobroci!

Ale to były emocje. W czasie niedzielnego fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (13 stycznia 2019 roku) słubi-
czanie uzbierali ponad 113 tys. zł! Dokładnie 113 580 zł. I choć nie pobiliśmy ubiegłorocznego rekordu (ponad 114 tys. zł), 
to jednak o rekordzie i tak możemy mówić. Kolacja z Łukaszem Fabiańskim została wylicytowana za 7 tys. zł! To naj-
wyższa kwota, osiągnięta w Słubicach, od kiedy gra u nas WOŚP. Ponadto, po Zielonej Górze i Gorzowie, mieliśmy jeden 
z najlepszych wyników w województwie lubuskim. 

Z  kolacji, którą przygotuje słubicka 
restauracja Villa Casino, ogromnie 
się ucieszyli Marcel i  Fabian Szta-
chelscy. Dzięki hojności rodziców 
spełnią marzenie i  spotkają się ze 
swoim piłkarskim idolem. – Je-
steśmy z  niego bardzo dumni, jest 
sławnym słubiczaninem i  musie-
liśmy wygrać tę licytację – mówił 
szczęśliwy Marcel. Łukasz Fabiański 
nie tylko dał się namówić na kolację 
z  jego udziałem, ale też przekazał 
dwie swoje koszulki. Obie z autogra-
fami bramkarza reprezentacji Polski, 
który jest Honorowym Obywatelem 
Słubic. Pierwsza, z ubiegłorocznych 
mistrzostw świata w  piłce nożnej 
w Rosji, została wylicytowana za 2,5 
tys. zł, druga za 1 tys. zł. 

Rekordową kwotę - 1,7 tys. zł 
uzyskał też duet... z  burmistrzem 
Słubic Mariuszem Olejniczakiem. 
Ponieważ burmistrz lubi śpiewać 
spodobał mu się pomysł pracow-
ników magistratu, żeby między in-
nymi w taki sposób wesprzeć WOŚP. 
W  profesjonalnym studiu, którym 

dysponuje Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury, burmistrz spotka się z Mar-
celem Sztachelskim. Chłopiec wy-
znał, że prawdopodobnie wybierze 
jakiś popowy przebój. - Zgadzam się 
na wszystko - żartował burmistrz. 
M. Olejniczak wystawił też na licy-
tację tort, który upiecze na dowolną 
okazję. - Będzie to ciasto, bez żad-
nych mas cukrowych - zachęcał 
i tort znalazł nabywcę za 800 zł!

Na licytację trafi ł też fotel, 
w  którym zasiadało dotychczas 
czterech słubickich starostów. Zo-
stał wylicytowany za 1500 zł. Wiele 
osób postarało się, żeby podczas nie-
dzielnego fi nału WOŚP nie zabrakło 
cennych fantów na licytacje. Promet 
Cargo jak zawsze zadbał o  wej-
ściówki na mecz Stali Gorzów i  ga-
dżety podarowane przez Bartosza 
Zmarzlika, hotel Kaliski ufundował 
romantyczny weekend w  swoim 
hotelu w Poznaniu, klinika chirurgii 
plastycznej Elżbiety i  Andrzeja Ba-
rańskich podarowała na licytację 
serię zabiegów, podobnie jak SPA 

Afrodyta. Szpital wystawił m.in. 
masaże, Brandmed usługi fi zjotera-
peutyczne, fi rma Kama, prowadząca 
sklep Lewiatan, m.in. rower, a portal 
Słubice24.pl bezpłatną reklamę na 
swojej stronie. Można też było wes-
przeć orkiestrę kupując podczas li-
cytacji karnet na wszystkie imprezy 
organizowane w tym roku w klubie 
Prowincja, na seanse w kinie SMOK, 
na koncerty we frankfurckiej fi lhar-
monii. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się też kalendarze Ga-
lerii OKNO, ilustrowane zdjęciami 
uczestników zajęć fotografi cznych. 
Można też było wylicytować ko-
szulkę kolarki Anny Harkowskiej, 

40 pączków od dwumiasta Słubice 
- Frankfurt, kosze z materiałami pro-
mocyjnymi gminy Słubice czy drew-
nianego koguta, nawiązującego do 
herbu Słubic.

Przez cały fi nał WOŚP ciekawie 
było też na scenie SMOKa. Wystą-
piły m.in. przedszkolaki z  Pinokia, 
Krasnala Hałabały, Misia Uszatka 
i Jarzębinki, podopieczni Atelier Ta-
necznego Patrycji Janickiej, zatań-
czyła Bohema, koncertował Mały 
Rytmos, Konsonans, schola Jerzyki. 
Program przygotowało też studio 
piosenki Edyty Kręgiel, szkoła tańca 
GINGER, grupa taneczna D.A.C oraz 
Westside People, a  o  światełko do 

nieba tradycyjnie zadbał Maciek 
Stranz.

Dziękujemy Słubickiemu Ośrod-
kowi Kultury za profesjonalne 
i bardzo atrakcyjne przygotowanie 
fi nału, wszystkim wolontariuszom 
za to, że pomimo okropnej pogody 
cierpliwie chodzili z  puszkami 
i zbierali pieniądze, darczyńcom za 
to, że licytacje były bardzo kuszące, 
wykonawcom prezentującym się 
na scenie i wszystkim słubiczanom 
zaangażowanym w  fi nał WOŚP. 
Odbywał się pod hasłem „Poma-
ganie jest dziecinnie proste”. Udo-
wodniliśmy, że tak właśnie jest! 

(beb)
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- Jesteście najjaśniej świecącą 
gwiazdą tegorocznego Aktywnego 
Kalendarza Adwentowego – chwalił 
wykonawców burmistrz Mariusz 
Olejniczak, chwilę przed tym jak 
złożył życzenia świąteczne zebranym 
gościom, a  także mieszkańcom, 
którzy za pośrednictwem telewizji 
HTS, będą mogli obejrzeć Prelu-
dium Bożonarodzeniowe w  wigi-
lijny wieczór. Burmistrz podzię-
kował wszystkim twórcom za przy-
gotowanie przedstawienia, które 
za każdym razem cieszy się wśród 
słubiczan wyjątkowym zaintereso-
waniem.

Scenariusz i reżyseria była dziełem 
Barbary Druć, polonistki z  „ogól-
niaka, kierownikiem muzycznym 
był Piotr Tamborski, kierownikiem 
produkcji Tomasz Pilarski, sceno-
grafi ą zajął się Tomasz Stefański. 
Wyczarowali klimat, który poruszał 
wyobraźnię i  serca publiczności. 
Preludium zagościło po raz pierwszy 
na deskach Forum Kleista, bo zapla-
nowane przedstawienia w  Colle-
gium Polonicum, nie mogły się tam 
odbyć z  powodu pożaru, jaki latem 
zniszczył aulę słubickiej uczelni. 
– Bardzo dziękujemy Forum Kleista 
za gościnę – podkreślał dyrektor 
SMOKa Tomasz Pilarski, dodając, że 
szczególne słowa uznania należą się 
Stefanowi Welkerowi, który pomógł 
w realizacji przedstawienia.

Bohaterami Preludium były 
głównie dzieci, ale nie tylko. Wśród 
wokalistów podziwialiśmy: pro-
wadzony przez Annę Adamowicz 
Rytmos i Mały Rytmos, Dzieci Maryi, 
którymi opiekuje się siostra Do-
rota Szynal, uczniów niepublicznej 
szkoły muzycznej, chór Singing all 
together prowadzony przez Magda-
lenę Iłowską, Załogę Boga Barbary 
Zduńczyk, zespół Do-Re-Mi-Fa Ar-
tura Mierzwiaka, Jerzyki, którymi 
kieruje Monika Jakuszewicz, Bona 
Fides Barbary Druć i  Kukułeczki 
z Placówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej „Nasza Chata” w Cybince.

W  repertuarze dla starszej pu-
bliczności zaprezentowali się: Anna 
Adamowicz i  Tomasz Stefański, 
zespół Con Sono, który prowadzi 
Swietlana Doniec Łysenko, chóry 
Konsonans Piotra Pakulskiego i Le-
bensfreude Heide Schwaneberg, 
Edyta Kręgiel ze Studia Piosenki 
SMOK, Anna Topolska i  Fundacja 
Grupy Pomagamy. Scenę wypełnili 
też tancerze z  Atelier Tanecznego 

Patrycji Janickiej oraz Ginger Dance 
School Olgi Szabelko. Oczarowali 
publiczność m.in. baletowymi 
umiejętnościami, których dopeł-
nieniem była ciekawa choreografi a. 
Brawami nagrodzono też maluchy 
z zespołu Frajda Beaty Kempy.

Bohaterem wieczoru była też mu-
zyka w  wykonaniu: Piotra Tambor-
skiego (instrumenty klawiszowe), 
Romana Boryczki (gitary), Walde-
mara Franczyka (instrumenty per-
kusyjne), Marcina Grabowskiego 
(bas), Jacka Fałdyny (saksofon), 
Piotra Pakulskiego (akordeon), To-
masza Pilarskiego (instrumenty kla-
wiszowe). Zachwycił też grający na 
saksofonie uczeń szkoły muzycznej 
Damian Penkala. Towarzyszył Mar-
celowi Sztachelskiemu i  Michałowi 
Timofi ejczykowi, którzy zaśpiewali 
piękny utwór „Mario, czy Ty wiesz”.

Części muzyczne przeplatane 
były bożonarodzeniowymi, refl ek-
syjnymi opowieściami, które snuli 
młodzi aktorzy z  grupy teatralnej 

„Drewniane Pudełko zwane wy-
obraźnią”, prowadzonej przez B. 
Druć. Całość złożyła się na piękną 
opowieść, dzięki której mieszkańcy 
mogli poczuć atmosferę zbliżają-
cych się świąt.

Preludium Bożonarodzeniowe 
było jedną z propozycji Aktywnego 
Kalendarza Adwentowego, cyklu 
imprez, które co roku przygotowują 
mieszkańcy Słubic i  Frankfurtu. 
Produkcja tak dużego wydarzenia 

była możliwa dzięki wsparciu, jakie 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, 
otrzymał z Euroregionu Pro Europa 
Viadrina.  

(beb)

Poruszyli wszystkie struny wrażliwości
To było nie tylko piękne przedstawienie, ale też wulkan emocji, których dostarczyli publiczności nasi lokalni artyści 
podczas kolejnego już Preludium Bożonarodzeniowego zorganizowanego przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. Na 
scenie frankfurckiego Forum Kleista zaprezentowało się 18 grudnia 2018 roku 370 osób! 
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Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V A 

Brandenburgia – Polska 2014-2020, Fundusz Małych Projektów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA oraz budżetu państwa

Redukować bariery — wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.
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Plastyka stała się przygodą

Kalendarz Galerii OKNO wsparł hospicjum
Jeszcze do końca lutego w galerii OKNO można oglądać wystawę fotografi i i luksografi i, wykonanych przez słubicką 
grupę fotografi czną AKFA. Na wystawie dostępne są również kalendarze wypełnione tymi nastrojowymi ilustracjami, 
zachęcające do wsparcia słubickiego hospicjum domowego.

Od pewnego czasu tradycją Galerii 
OKNO stało się wydawanie arty-
stycznych kalendarzy ilustrowa-
nych fotografi ami, które uczestnicy 
wykonywali na wspólnych spotka-
niach, inspirując siebie nawzajem.

W  tym roku jest to kalendarz 
wypełniony pełnymi poetyki foto-
gramami i  luksografi ami. Dedyko-
wany jest Hospicjum Domowemu 
Św. Wincentego a’Paulo w  Słubi-
cach. Autorami prac są: Agnieszka 
Dubacka, Witold Cholewa, Tymon 
Golubski, Joanna Korbus, Natalia 
Janczycka, Sławomir Janicki, Ka-
tarzyna Kochańska, Karolina Kon-

czyńska, Emilia Kusz, Klaudia 
Kwiecińska, Anna Łysiak, Beata 
Łysiak, Kaja Mierzejewska, Dariusz 
Olechno, Liwia Pawłowska, Halina 
Samsonowicz, Nina Skrzypacz, Ma-
rzena Tatarska, Agnieszka Woźna, 
Marta Zaporowska. 

Jak mówi Anna Panek-Kusz, która 
w Słubickim Miejskim Ośrodku Kul-
tury prowadzi Amatorską Komórkę 
Fotografi i Artystycznej, AKFA 
skupia pasjonatów, którzy pragną 
rozwijać swoje zainteresowania 
i  umiejętności fotografi czne. Po-
znają rozmaite formy obrazowania 
fotografi cznego, szukają drogi wła-

snego rozwoju, szkolą warsztat, uze-
wnętrzniają swoje emocje. Realizują 
się wśród osób o podobnych pasjach, 
zwierają przyjaźnie. Tradycją Grupy 
jest wydawany od 2000 roku kalen-
darz ilustrowany ich fotografi ami. 

W  ubiegłym roku grupa posta-
nowiła, że kalendarz na 2019 rok 
wesprze działalność słubickiego 
hospicjum. Dlatego każdy, kto na 
początku stycznia, wziął udział 
w  wernisażu, podczas którego 
można było obejrzeć prace ilustru-
jące kalendarz, mógł też wspomóc 
hospicjum. W zamian dostał piękny 
kalendarz. AKFA namawia też, żeby 

przekazywać 1 proc. podatku pod-
czas rocznego rozliczenia, właśnie 
na działalność stowarzyszenia (nr 
KRS 0000363064 Stowarzyszenie 
Hospicjum Św. Wincentego a’Paulo 
w Słubicach). Hospicjum można też 

wspomóc wpłacając darowiznę na 
konto stowarzyszenia: Bank Spół-
dzielczy w Ośnie Lubuskim Oddział 
Słubice nr 71 8369 0008 0069 6245 
2000 0010. 

 (AP) 

Galeria OKNO Słu-
bickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultur za-
dbała, żeby dzieci, 
które nie wyjechały 
nigdzie na ferie, mogły 
je też ciekawie spędzić. 
Zorganizowała warsz-
taty plastyczne, które 
cieszyły się sporym 
zainteresowaniem. 

- ,,Wypływaliśmy” m.in. w rejsy po mo-
rzach plastyki i  odwiedziliśmy m.in. 
przylądek Rzeźby, wyspę Malarstwa 
i  Rysunku. Poznaliśmy mieszkańców 
tych lądów i  panujące tam zwyczaje 
– opowiada pomysłodawczyni warsz-
tatów Anna Panek-Kusz. Wspomina, że 
dzieci malowały morze pełne abstrakcji 
,fal, emocji przy użyciu tradycyjnych 
pędzli jak również szpachelek i gąbek. - 
Powstawały mniejsze i  większe obrazy 
malowane na sztalugach. Łączyliśmy 
kolory, eksperymentowaliśmy z  fakturą 
– relacjonuje. Mali artyści pracowali też 
z  gliną, która uruchomiła wyobraźnię. 
Lepili stwory i mieszkańców głębin mor-
skich. Powstały też konstrukcje z  tek-
tury, które pozwoliły dzieciom wypłynąć 
w morze kutrami, nałowić ryb, spojrzeć 
przez lunety w  niebo, dostrzec barwy ko-
ralowców…                        (AP) F
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Pamiątkowe zdjęcie osób, które są autorami zdjęć ilustrujących kalendarz.

Cel był szczytny więc w galerii OKNO zebrało się wiele osób.

Przemek Szewieliński (w środku), który stoi na czele Hospicjum Św. Wincentego a'Paulo, 

nie krył radości z faktu, że AKFA, wsparła w taki sposób działania stowarzyszenia. 
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Część z tych organizacji miała swoje 
siedziby bezpośrednio w  prawo-
brzeżnym Frankfurcie, czyli póź-
niejszych Słubicach. Inne zaś miały 
tu jedynie oddziały stowarzyszeń 
o  zasięgu regionalnym czy kra-
jowym, a  jeszcze inne działały tu 
tylko doraźnie.

Ten ostatni przypadek dotyczy 
głównie frankfurckich stowarzy-
szeń sportowych, które w  więk-
szości miały swoje siedziby na 
lewym brzegu Odry, ale mimo 
wszystko regularnie trenowały 
i występowy na Stadionie Wschod-
niomarchijskim (obecnie stadion 
Słubickiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji), w  Domu Strzeleckim 
(obecnie kościół NMP Królowej 
Polski w  Słubicach) czy odbywały 
regaty na Odrze.

Stowarzyszenia, z  określeniem 
„Dammvorstadt” bezpośrednio 
w  ich nazwie, były zaledwie dwa: 
Towarzystwo mieszkańców przed-
mieścia „Bezirksverein der Dam-
mvorstadt” oraz klub bokserski 
„Frankfurter Boxring Dammvor-
stadt”.

„Gwiazda” na murawie 
W  przedwojennych Słubicach 
jeszcze do 1923 r. działał Klub Pił-
karski „Gwiazda” (niem. Fußbal-
lklub „Stern”). Był to mały klub 
zrzeszający młodych piłkarzy 
pochodzących z  Dammvorstadt. 
W  sierpniu 1933 r. doszło do fuzji 
Klubu Piłkarskiego „Gwiazda” 
z  klubami sportowymi SC Klie-
stow i  Preußen 08 i  w  ten sposób 
powstał zupełnie nowy klub „Nie-
biesko-Biali”, czyli Blau-Weiß 08 
Frankfurt (Oder).

Członek Towarzystwa Histo-
rycznego we Frankfurcie nad Odrą 
Horst Voigt przytacza wspomnienia 
rodzinne ojca i wuja na temat Klubu 
Piłkarskiego „Gwiazda”: „(…) Wśród 
uprawianych zajęć była także popu-
larna i rozpowszechniona piłka rowe-
rowa, w  którą grano głównie zimną 
w  sali jednej z  lokalnych gospód. 
W  czasie, gdy mężczyzni strzelali 
bramki i  bronili przed utratą bramek 
na rzecz przeciwnika, ich kobiety roz-
prawiały przy stołach tejże gospody 
i  wykonywały robótki ręczne (szycie, 
dzierganie itd.). Zazwyczaj na koniec 
tańczono i  świętowano. Kolejnymi 
dyscyplinami uprawianymi w  klubie 
„Gwiazda” oprócz tradycyjnej piłki 
nożnej było podwójne koło gimna-
styczne (niem. Rhönrad) i kolarstwo 
artystyczne. Gdzie odbywały tre-

ningi i  gry z  udziałem zawodników 
„Gwiazdy”, nie jest mi niestety wia-
dome”.

Istniały oczywiście kolejne kluby 
piłkarskie, które grały albo na placu 
gimnastycznym Dammvorstadt 
(obecnie polana za stadionem, 
nieopodal ruin wieży Kleista) a  od 
końca lat 20. XX w. na Stadionie 
Wschodniomarchijskim i boiskach 
bocznych). W  większości miały 
jednak siedzibę na lewym brzegu 
Odry. Wśród stowarzyszeń spor-
towych, które miały siedzibę na 
zachodnim brzegu Odry, ale często 
występowały na Stadionie Wschod-
niomarchijskim, były: Frankfurcki 
Klub Sportowy „Viktoria F.S.C. 04”, 
Klub Piłkarski „Preußen 08”, „Ein-
tracht 1911”, Frankfurcki Klub Spor-
towy 1915 czy Zrzeszenie Sportowe 
„Viktoria F.S.C. 04”, Niebiesko-Biali 
08 (niem. Blau-Weiß 08 Frankfurt 
(Oder). 

„Włóczęgi” na rowerach 
Na terenie przedwojennych Słubic 
trenowali też kolarze. Od 1889 r. 
istniało Towarzystwo Rowerowe 
„Włóczęgi” 1889 (niem. Radfahre-
rverein „Wanderlust” von 1889). Było 
prawdopodobnie najstarszym sto-
warzyszeniem rowerowym w  Do-
linie Środkowej Odry. W  czasie 
I  wojny światowej zawiesiło dzia-
łalność. Od 1899 r. działało Ro-
botnicze Towarzystwo Rowerowe 
„Solidarność” (niem. Arbeiter-Rad-
fahrer-Verein „Solidarität”), założone 
przez 9 kolarzy w  dawnym lokalu 
„Naprzód” (niem. „Vorwärts”). Or-
ganizowali oni wiele wypadów 
m.in. w  okolice Ośna Lubuskiego 
(Drossen), czy Łagowa (Lagow). Od 
1904 trenowali również pod zada-
szeniem, a  od 1912 r. na rowerach 
stacjonarnych, nazywanych wów-
czas ergometrami rowerowymi. 
Stowarzyszenie powiązane było ze 
środowiskiem partii socjaldemo-
kratycznej SPD. Pozostałe stowarzy-
szenia rowerowe, które trenowały 
m.in. na terenie przedwojennych 
Słubic, nosiły nazwy: „Orzeł” 
(„Adler”), „Wędrowiec” (niem. 
„Wandervogel”), „Energiczna droga 
1922” (niem. „Flottweg 1922”) oraz 
„Mewa” (niem. „Möwe”).

Kleist doczekał się wieży
Na przełomie 1860 i  1861 r. po-
wstało Towarzystwo Historyczno-
-Statystyczne we Frankfurcie nad 
Odrą (niem. Historisch-statistischer 
Verein zu Frankfurt an der Oder), 

zgłębiające historię lokalną po obu 
brzegach Odry, m.in. bitwy pod 
Kunowicami i śmierci Ewalda Chri-
stiana von Kleista (1759), czy wiel-
kiej powodzi roztopowej z 1785 r.

W  latach 1882-1943 działało To-
warzystwo Upiększania Miasta 
(niem. Verschönerungsverein), które 
było głównym inicjatorem wznie-
sienia wieży Kleista na przedmie-
ściu Dammvorstadt (1891-1892), 
a w 1933 r. zostało połączone z To-
warzystwem Komunikacyjnym 
(niem. Verkehrsverein).

Od lipca 1886 r. do faktycznie po-
czątków 1945 r. działało Towarzy-
stwo Mieszkańców prawobrzeżnej 
dzielnicy Dammvorstadt (niem. 
Bezirksverein der  Dammvorstadt). 
Wśród jego zasłużonych przewod-
niczących byli m.in. Carl Höhne 
i  Willi Metzke. Tematem działal-
ności członków stowarzyszenia 
była m.in. budowa wieży Kleista 
(1891-1892), przebieg nowej ulicy 
Friedrichstraße, obecnie ul. Jed-
ności Robotniczej (w 1893 r. Höhne 
optował za regularnym przebie-
giem ulicy po wcześniejszym 
wyburzeniu fabryki jedwabiu na 
dzisiejszym rondzie Solidarności), 
budowa kamiennego mostu na 

 To oni dawniej napędzali energię społeczną 
Na terenie gminy Słubice aktywnie działają liczne organizacje pozarządowe, zarówno stowarzyszenia jak i fun-
dacje. A jak to wyglądało dawniej, jeszcze przed 1945 r.? Jak się okazuje, wtedy również nie brakowało społeczni-
ków, którzy poświęcali swój wolny czas na rozwój sportu, wiedzy o regionie, ratowania ludzkiego życia czy estetyki 
w przestrzeni publicznej.

Odrze (1894-1895), niezrealizo-
wana budowa kościoła na placu 
Roßmarkt, obecnie placu Przyjaźni, 
czyli linia tramwajowa przebiega-
jąca przez most na Odrze w okolice 
Domu Strzeleckiego i  dalej – Sta-
dionu Wschodmiomarchijskiego. 
Miejscem zebrań członków stowa-
rzyszenia była restauracja „Prinz 
Leopold” przy An der Seidenfabrik 
6-7, obecnie ul. Mickiewicza 1-1a. 
5 lipca 1936 r. towarzystwo święto-
wało jubileusz 50-lecia istnienia, 
a  główne uroczystości odbyły się 
w  Domu Strzeleckim przy Cros-

sener Str. 30, obecnie ul. 1 Maja 31.
Ratowaniem ludzkiego życia 

na obu brzegach Odry zajmowały 
się od 1913 r. Niemieckie Stowa-
rzyszenie Ratowania Życia (niem. 
Deutsche Lebensrettungs-Gesell-
schaft, DLRG), a od 1921 – Niemiecki 
Czerwony Krzyż (niem. Deutsches 
Rotes Kreuz, DRK). 

Jak można zauważyć, życie spo-
łeczne Dammvorstadt pozostawało 
niezwykle bogate. Warto więc kon-
tynuować i  rozwijać tę lokalną tra-
dycję... 

Roland Semik

Tak wyglądają dzisiejsze Słubice na przedwojennych fotografi ach. 

Archiwalne zdjęcie słubickiego stadionu. 
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OFERTA – SEMESTR WIOSENNY 2019
Poniżej przedstawiamy ofertę kursów języka niemieckiego 
oraz kursów, wykładów i wycieczek prowadzonych w języku 
polskim i niemieckim przez dwujęzycznych wykładowców, 
instruktorów lub przewodników na nadchodzący semestr.

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

 Język niemiecki - poziom podstawowy A1
Kurs początkujący dla słuchaczy z zerową lub minimalną 
znajomością niemieckiego. Oprócz podstaw gramatyki uczy-
my słownictwa w zakresach: rodzina, praca, zakupy, podróże.

KURS H404.01- POZIOM A1.1

25.02.-24.06.2019, pon., śr., 17:30-19:00/20:00
153,00 €, 75 godz. lekc.

KURS H404.02 - POZIOM A1.1 

02.03.-25.05.2019, sob., 09:00-12:15
99,00 €, 48 godz. lekc.

KURS H404.03 - POZIOM A1.1 

08.07.-19.07.2019, pon.-pt., 9:00-14:15
123,00 €, 60 godz. lekc.

KURS H404.04 - POZIOM A1.2

14.02.-18.06.2019, wt., czw., 17:00-18:30/19:30
153,00 €, 75 godz. lekc.

KURS H404.05 - POZIOM A1.2

18.02.-29.05.2019, pon., śr., 17:30-19:00/20:00
153,00 €, 75 godz. lekc.

KURS H404.06 - A1.2 

16.02.-18.05.2019, sob., 09:00-12:15
99,00 €, 48 godz. lekc.

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

KURS H404.07 - POZIOM A2.1 

23.02.-25.05.2019, sob., 09:00-12:15
99,00 €, 48 godz. lekc.

KURS H404.08 - POZIOM A2.1

18.02.-12.06.2019, pon., śr., 16:30-18:00/19:00
153,00 €, 75 godz. lekc.

KURS H404.09 - POZIOM A2.2

20.02.-17.06.2019, pon., śr.,17:00-18:30/19:30
153,00 €, 75 godz. lekc.

KURS H404.10 - POZIOM A2 

22.07.-02.08.2019, pon.-pt., 09:00-14:15
123,00 €, 60 godz. lekc.

 Język niemiecki - poziom średnio 
zaawansowany B1

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

KURS H404.11 - POZIOM B1.1 

14.02.-18.06.2019, wt., czw., 17:00-18:30/19:30
153,00 €, 75 godz. lekc.

KURS H404.12 - POZIOM B1.1

02.03.-25.05.2019, sob., 09:00-13:15, 123,00 €, 60 godz. lekc.

KURS H404.13 - POZIOM B1.2

18.02.-03.07.2019, pon., śr.,17:30-19:00/20:00
153,00 €, 75 godz. lekc.

KURS H404.14 - POZIOM B1

22.07.-02.08.2019, pon.-pt., 09:00-14:15
123,00 €, 60 godz. lekc.

 Język niemiecki - poziom średnio 
zaawansowany B2

Kursy skierowane do słuchaczy, którzy uzyskali certyfi kat 
B1 lub posiadają umiejętności na tym poziomie. Oznacza 
to, że bez problemu porozumiewają się w sytuacjach życia 

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

Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

codziennego, choć jeszcze z błędami i przy ograniczonym 
zasobie słownictwa.

KURS H404.15 - POZIOM B2.1

19.02.-11.06.2019, wt., czw., 17:00-18:30/19:30
153,00 €, 75 godz. lekc.

KURS H404.16 - POZIOM B2.1

16.02.-15.06.2019, sob., 09:30-12:45
123,00 €, 60 godz. lekc.

KURS H404.17 - POZIOM B2 
(KURS INTENSYWNY)

22.07.-02.08.2019, pon.-pt., 09:00-14:15
123,00 €, 60 godz. lekc.

KURS H404.18 - POZIOM B2-C1 
(TRENING PISANIA I SŁOWNICTWA)

01.03.-07.06.2019, pt., 15:00-17:00, 67,00 €, 32 godz. lekc.

 Język niemiecki - poziom wysoko 
zaawansowany C1/C2 

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

KURS H404.19 - POZIOM C1.1

18.02.-12.06.2019, pon., śr., 17:00-18:30/19:30
153,00 €, 75 godz. lekc.

KURS H404.20 - POZIOM C1.2

18.02.-12.06.2019, pon., śr., 17:30-19:00/20:00
153,00 €, 75 godz. lekc.

KURS H404.21 - POZIOM C1 
(KURS INTENSYWNY)

05.08.-16.08.2019, pon.-pt., 09:00-14:15
123,00 €, 60 godz. lekc.

KURS H404.22 - POZIOM C2.1

25.02.-19.06.2019, pon., śr., 17:00-18:30/19:30
153,00 €, 75 godz. lekc.

JĘZYK NIEMIECKI - EGZAMINY
 Egzamin certyfi katowy 

„Język niemiecki jako obcy” B1 i B2 (telc)
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 30 dni przed 
terminem egzaminu.
23.03.2019, 9:00-15:00 | 22.06.2019, 9:00-15:00
130,00 €

 Egzaminy certyfi katowe 
Instytutu Goethego C1/C2

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed 
terminem egzaminu.
16.03.2019, 9:00-15:00 | 29.06.2019, 9:00-15:00
B1: 155,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 205,00 €)
C1: 175,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 255,00 €)
C2: 225,00 € (dla ucz. z zewnątrz: 300,00 €)

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

KURS H207.01

11.03.-15.04.2019, pon., 18:00-19:30, 39,00 €, 12 godz. lekc.

 Warsztaty malarsko-rysunkowe
Celem tych intensywnych zajęć jest opracowanie własnych 
tematów w formie rysunkowej lub malarskiej. Uczestnicy 
nauczą się realizacji własnych pomysłów oraz rozwoju 
własnego potencjału artystycznego pod fachowym okiem. 

KURS H207.02

28.02.-02.05.2019, czw., 18:45-20:15, 51,00 €, 16 godz. lekc.

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

KURS H210.01

20.02.-22.03.2019, śr., 18:00-20:00, 39,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H210.02

03.04.-22.05.2019, śr., 18:00-20:00, 39,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H210.03

29.05.-03.07.2019, śr., 18:00-20:00, 39,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H210.05 (KURS LETNI)

29.07.-01.08.2019, pon.-czw., 18:00-20:00
39,00 €, 12 godz. lekc.

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

KURS H210.07

16.03.-23.03.2019, sob., 10:00-13:00/15:00
33,00 €, 10 godz. lekc.

KURS H210.08

27.04.-04.05.2019, sob., 10:00-13:00/15:00
33,00 €, 10 godz. lekc.

KURS H210.09

25.05.-08.06.2019, sob., 10:00-13:00/15:00
33,00 €, 10 godz. lekc.

SPORT I TANIEC
 Intensywny kurs PILATES

KURS H302.19

26.08.-30.08.2019, pon-pt., 17:00-18:30
27,00 €i

KURS H302.20

26.08.-30.08.2019, pon-pt., 18:45-20:15
27,00 €

 Body vital: Pilates, Yoganastik & Body Art
Zajęcia obejmują intensywną gimnastykę dla zachowania 
i wzmocnienia ogólnej wytrzymałości oraz rozciąganie 
i wzmacnianie mięśni, szczególnie ich głębszych warstw. 

KURS H302.33

20.02.-17.04.2019, śr., 19:00-20:00, 51,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H302.34

08.05.-03.07.2019, śr., 19:00-20:00, 51,00 €, 12 godz. lekc.

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

KURS H302.35 (DLA POCZĄTKUJĄCYCH)

05.03.-14.05.2019, wt., 17:30-18:30, 51,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H302.36 (DLA POCZĄTKUJĄCYCH)

21.05.-16.07.2019, wt., 17:30-18:30, 51,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H302.37 (DLA ZAAWANSOWANYCH)

05.03.-14.05.2019, wt., 19:00-20:00, 51,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H302.38 (DLA ZAAWANSOWANYCH)

21.05.-16.07.2019, wt., 19:00-20:00, 51,00 €, 12 godz. lekc.

 Zumba®
Zajęcia są połączeniem różnorodnych stylów tanecznych 
do gorących rytmów latynoamerykańskich i muzyki pop. 
Ruchy w klimacie salsy, merengue, calypso i fl amenco 
sprawią Państwu dużo frajdy i  pozwolą Państwu się 
rozruszać.

KURS H302.27

20.02.-17.04.2019, śr., 16:30-17:30, 51,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H302.28

08.05.-03.07.2019, śr., 16:30-17:30, 51,00 €, 12 godz. lekc.

 Salsation®
Salsation to polaczenie treningu funkcjonalnego i różnych 
stylów tanecznych pochodzących z najgorętszych stron 

świata - salsy, reggae, samby, fl amenco i wielu innych. 
Salsation ma na celu nie tylko rozruszać ciało, ale także 
zrelaksować umysł i poradzić sobie z nagromadzonym 
stresem.

KURS H302.23

18.02.-15.04.2019, pon., 18:15-19:15, 51,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H302.24

29.04.-01.07.2019, pon., 18:15-19:15, 51,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H302.25

13.02.-10.04.2019, śr., 17:45-18:45, 51,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H302.26

08.05.-03.07.2019, śr., 17:45-18:45, 51,00 €, 12 godz. lekc.

 Step-Aerobic
 Celem zajęć jest pobudzenie krążenia, poprawa wytrzyma-
łości, lepsze spalanie tkanki tłuszczowej oraz wzmacnianie 
muskulatury pośladków i nóg.

KURS H302.29

18.02.-15.04.2019, pon., 17:00-18:00, 51,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H302.30

29.04.-01.07.2019, pon., 17:00-18:00, 51,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H302.31

21.02.-18.04.2019, czw., 18:00-19:00, 51,00 €, 12 godz. lekc.

KURS H302.32

02.05.-04.07.2019, czw., 18:00-19:00, 51,00 €, 12 godz. lekc.

 Łucznictwo - krótki kurs dla początkujących

KURS H302.43

11.04.2019, czw., 17:00-19:15, 10,00 €

KURS H302.44

23.05.2019, czw., 17:00-19:15, 10,00 €

 Inline Skating dla początkujących
Podczas kursu przedstawione zostaną podstawowe 
techniki inline skating, m. in. kontrolowane upadanie, 
hamowanie oraz różnorodne techniki jazdy.

KURS H302.46

15.04.-18.14.2019, pon.-czw., 16:00-17:30
35,00 €, 10 godz. lekc.

 Taniec towarzyski dla początkujących
W ramach kursu uczestnicy nauczą się podstawowych kro-
ków i ich prostych kombinacji do tańców standardowych 
i latynoamerykańskich. 

KURS H205.01

15.03.-05.04.2019, pt., 17:15-18:45, 27,00 €, 8 godz. lekc.

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

KURS H205.03

12.04.2019, pt., 17:15-18:45, 5,00 €

 Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa 
z okazji Dnia Europy

(ADFC Landesverband Brandenburg i DPG)

KURS H109.43

11.05.2019, sob., 10:30-18:00, bez opłat

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

Wszystko zaczęło się w 2010 roku od spotkania Krzysztofa Murdzy 
z Robertem Tomczakiem. Wówczas padł pomysł zrobienia po raz 
pierwszy w Słubicach imprezy w kolarstwie górskim popularnie 
zwanej maratonem MTB.

Nasi mali 
piłkarze otarli 
się o złoto  

UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą Zwycięzcą 
Halowego Noworocznego Turnieju Orlików 
Perlik Cup Słubice 2019. 

Puchar karpia Felka w tenisie stołowym
Tuż przed świętami sala gimnastyczna SOSiR była areną już trzeciej edycji Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar karpia 
Felka. Wzięło w nim udział prawie 30 osób z całego województwa.
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Halowe granie piłkarskie trwa w naj-
lepsze. Tym razem Słubice były go-
spodarzem Noworocznego Turnieju 
Torneo Lubuskie Orlików Perlik Cup 
2019. Impreza odbyła się 13 stycznia 
w hali Gimnazjum nr 1 w Słubicach 
w  ramach Ogólnopolskiego Pro-
gramu Piłkarski Laur. Zwycięzcą 
turnieju został zespół UKS Czwórka 
Kostrzyn nad Odrą który pokonał 
w  fi nale rzutami karnymi drużynę 
UKS Polonii Słubice. Trzecie miejsce 
zajął zespół Dwójki MOS Gubin, 
który w  meczu o  brązowe medale 
pokonał drużynę UKS Dębno.
Klasyfi kacja końcowa turnieju:
1 UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
2 UKS Polonia Słubice
3 Dwójka MOS Gubin
4 UKS Dębno
5 UKS Perła Cybinka
6 Słubicka Akademia Piłkarska Słubice
7 Dwójka MOS II Gubin
8 UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
9 APKO Krosno Odrzańskie
10 Pogoń Szczecin

Wyróżnienia indywidualne
Najlepszy zawodnik turnieju: Zając 
Kamil – UKS Perła Cybinka

Najlepszy bramkarz turnieju: Do-
brzyński Daniel – UKS Polonia Słu-
bice
Król Strzelców: Lech Bartosz – Dybka 
Oskar – UKS Czwórka Kostrzyn
Trener zwycięskiej drużyny: Snopek 
Arkadiusz – UKS Czwórka Kostrzyn 
nad Odrą 

(RT)

Do głównego trofeum polonistom zabrakło naprawdę niewiele. W rzutach karnych mu-

sieli uznać wyższość swoich kolegów z Kostrzyna. Po miesiącach przygotowań i  wielu 
problemach pomysł z  organizacją 
tak dużej imprezy sportowej w  ko-
larstwie górskim wypalił i  3 lipca 
2010 roku wystartował Hanza Ma-
raton MTB. W  tym czasie również 
datuje się powstanie stowarzyszenia 
FSL- Aktywni dla Powiatu, które do 
dziś jest głównym organizatorem 
tego wydarzenia. Kolejny rok to 
przeprowadzka do zaprzyjaźnionej 
gminy Cybinka i  wieloletnia (bo 
aż do 2016 roku) wzorcowa współ-
praca. - W 2017 roku przyszedł czas 
na powrót do Słubic, gdzie zaufał 
nam z  kolei ówczesny burmistrz 
Tomasz Ciszewicz, a  wsparła nas 
fi nansowo i  organizacyjnie gmina 
Słubice - wspomina R. Tomczak. 
Tym sposobem dotarliśmy do roku 
2019. Przez te wszystkie lata we 
wszystkich maratonach wzięło 
udział blisko 7000 osób, w tym kilka 
tysięcy dzieci, bo dla nich zawsze 
odbywa się osobny festyn rowerowy. 
- Nie sposób wymienić wszystkich, 
którzy nas wsparli przez te wszystkie 
lata – przyznaje Krzysztof Murdza. - 
Warto jednak wyróżnić: Jarosława 
Misiołka z  fi rmy Verus (która zna-
lazła się w  nazwie pierwszych ma-
ratonów), naszego największego 

Rośnie nam następca Łukasza Fabiań-

skiego. Daniel Dobrzyński z Polonii został 

wybrany najlepszym bramkarzem im-

prezy.
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przyjaciela i  sponsora od samego 
początku, Kostrzyńsko-Słubicką 
Specjalną Strefę Ekonomiczną, 
Marka Rydzewskiego z AOK, nadle-
śnictwo Cybinka i kochającego sport 
i rekreację nadleśniczego Krzysztofa 
Tomczaka, Piotra Kurka, naszego 
wspaniałego mistrza słowa, który 
z  mikrofonem w  dłoni był z  nami 
prawie na wszystkich imprezach, 

warto docenić również Łukasza 
Krzyżana ze stowarzyszenia, który 
jest autorem loga do wszystkich ma-
ratonów - dodaje K. Murdza. Kolejny 
maraton odbędzie się w niedzielę 14 
kwietnia na takiej samej trasie jak 
w  ubiegłym roku. Prosimy o  zapi-
sanie tej daty w sportowych kalenda-
rzach i  już dziś zapraszamy małych 
i dużych.           (red)

Głównym organizatorem tur-
nieju, który odbył się w  piątek 
21 grudnia, było stowarzyszenie 
FSL- Aktywni dla Powiatu wraz 
ze Słubickim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji, przy wsparciu Gminy 
Słubice. Pomimo przedświą-
tecznego zgiełku z  tej sportowej 
propozycji skorzystała blisko 
30 graczy, w  tym cztery panie. 
Podczas krótkiego, uroczystego 
otwarcia powitali ich Zbigniew 
Sawicki, prezes SOSiR oraz Ire-

neusz Donigiewicz z  fi rmy Erka 
Trans. W  zmaganiach kobiet 
zwyciężyła Amelia Wiącek ze 
Słońska przed Mileną Krajewską 
z  Gorzowa i  siostrami ze Słubic: 
Izabelą i  Aleksandrą Olech. 
W turnieju głównym open walka 
o  najważniejsze pozycje sys-
temem brazylijskim trwała do 
samego końca. W  półfi nałach 
spotkali się Radosław Żelen-
gowski ze Świebodzina i  Maciej 
Cieślik ze Strzelec Krajeńskich 

oraz słubiczanin Mirosław Ro-
gowski i  Mateusz Żelengowski 
ze Świebodzina. Zwycięsko 
z  tych pojedynków wyszli Cie-
ślik i M. Żelengowski i to oni za-
grali w  wielkim fi nale. Tu klasę 
pokazał gość ze Świebodzina, 
podobnie jak jego ojciec i trener 
zarazem, w  meczu o  III miejsce. 
Cała czwórka otrzymała nagrody 
fi nansowe, rzeczowe, puchary 
i dyplomy.  

(RT) Turniej karpia Felka przyciągnął prawie 30 amatorów tenisa stołowego.
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MIESZKASZ W 
POLSCE I JESTEŚ  

UBEZPIECZONY W 
AOK NORDOST? 

C E N T R U M  M E D Y C Z N E  B R A N D M E D  
U L .  D A S Z Y Ń S K I E G O  1  

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

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

 
OD 1 WRZEŚNIA POLACY UBEZPIECZENI W AOK 

NORDOST MOGĄ  W PROSTY I  WYGODNY SPOSÓB 
KORZYSTAĆ  Z LECZENIA W POLSCE NA PODSTAWIE 

KARTY AOK. 

MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W 
CENTRUM MEDYCZNYM 

 BRANDMED !

Reklama

INFORMACJA 

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Słubic z dnia 9 stycznia 

2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Gminy Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat.

Lp.
Położenie
(miejscowość, ulica)

Nr księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow. 
lokalu

Przeznaczenie lokalu
Wysokość czynszu 
w skali miesiąca (+VAT)

1.
Słubice 
ul.  Żeromskiego 2

GW1S/00014815/2 683/54 76,40 m2

Lokal użytkowy 
-działalność 
statutowa organizacji 
pozarządowej 

1,50zł/m2 miesięcznie 
(+23% VAT) płatny do 
dnia 25 każdego miesiąca 

 

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, 

przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat z przeznaczeniem na miejsce gromadzenia odpadów:

Położenie (miejscowość, ulica) Nr działki Powierzchnia

Słubice, ul. Krótka część działki 335/58 13,50 m²

Słubice, ul. Wojska Polskiego część działki 1280/2 17,62 m²

Wykazy wywieszono w dniu 11 stycznia 2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz zamieszczo-

no na stronach internetowych urzędu www.slubice.pl/pl/nieruchomosci i bip.slubice.pl

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego 

w Słubicach na Osiedlu Świerkowym 2D wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. 

Słubice, Osiedle Świerkowe 2D/1: wyodrębniona nieruchomość lokalowa o powierzchni 393,92 m², zapisana w księdze wie-

czystej nr  GW1S/00032064/4.  Z  prawem własności lokalu związany jest udział w  nieruchomości wspólnej obejmujący 

części wspólne budynku i prawo własności gruntu - działki nr 274/4 o powierzchni 1353 m² wynoszący 23101/100000 części 

zapisany w księdze wieczystej nr GW1S/00031448/3 oraz udział wynoszący 4/149 części w działce nr 274/6 o powierzch-

ni 4150 m² stanowiącej podwórze zapisany w księdze wieczystej nr GW1S/00031452/4. Cena wywoławcza lokalu wraz 

z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w podwórzu 1 250 000 zł. Wadium w wysokości 100 000 zł.

Przetarg odbędzie się 28 marca 2019 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy 

ul. Akademickiej nr 1.

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

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

w dniu 22 marca 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

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

Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl/pl/nieruchomosci.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od ponie-

działku do piątku.

Przetarg ogłoszono 7 stycznia 2019 r.

Angel Expo: Targi ryb drapieżnych, 
roślinożernych i morskich
sobota, 9 lutego, 09:00 – 18:00, Hale Targowe, Frankfurt nad Odrą
niedziela, 10 lutego, 09:00 – 17:00, Hale Targwe, Frankfurt nad Odrą

Na targach Angel Expo 2019 we Frankfurcie nad Odrą, na 4000 m² będzie 
można zobaczyć wszystko, co dotyczy ryb drapieżnych, łowienia morskiego 
i ryb roślinożernych. Ambitni wędkarze znajdą tu wszystko to, co aktualnie 
oferuje rynek. Dodatkowo, w specjalnie wydzielonym miejscu będzie można 
wysłuchać tematycznych wykładów.

Bilety: 10,00 / 5,00 €

Oderlandbau - Targi budowlane 
- dom, energia, środowisko
sobota, 23 lutego, 10:00 – 17:00, Hale Targowe, Frankfurt nad Odrą
niedziela, 24 lutego, 10:00 – 17:00, Hale Targowe, Frankfurt nad Odrą

Targi o tematyce budowlanej, mieszkalnej oraz 
energii odnawialnych obejmują całe spektrum 
przemysłu budowlano-usługowego. Czy to 
domy standardowe, czy od architektów, wille, 
czy bungalowy, domy niskoenergatyczne, 
czy pasywne - każdy znajdzie tu dla siebie od-
powiedni projekt. Zaprezentowane zostaną 
również możliwości fi nansowania realizacji 
przedsięwzięcia. A  ci, którzy już się wybudo-
wali, znajdą na targach usługi związane z  re-
nowacją, remontami, rozbudową istniejących 
budynków, jak i ulepszaniem działek. „Dobrzy 
fachowcy szukają klientów! A klienci szukają dobrych fachowców” pod tym 
hasłem targi Oderlandbau przyciągają odwiedzających również spoza granic 
miasta.

Wystawa młodych 
artystów ze Słubic
Jest nam niezmiernie miło ogłosić i zaprosić Państwa na wystawę mło-
dych artystów, którą oglądać jeszcze można w Galerii Małej SMOK do 
końca stycznia.

W  Galerii Okno Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka oprócz działalności 
wystawienniczej prowadzone są 
różne formy edukacji artystycznej 
w  tym zajęcia plastyczne dla dzieci 
i młodzieży.  

W zajęciach uczestniczą dzieci od 
7 roku życia bawiąc się i  poznając 
magię barw i  kolorów. Celem tych 
zajęć jest zachęcenie do twórczych 
prób, rozwijających fantazje, dają-
cych możliwość ujawnienia indy-
widualnych zdolności. Dzieci mają 
możliwość zapoznania się z różnymi 
technikami i  materiałami plastycz-
nymi.

Są to doskonałe metody na rozwi-
nięcie wśród dzieci zdolności manu-
alnych, pobudzenia zamiłowania do 
sztuki oraz plastyki od najmłodszych 
lat. Kształtują wyobraźnie przez róż-
norodność i  nietypowość tematów 
które sprawiają, że „nie może się 
doczekać kolejnych zajęć” - jak po-
wiedziała jedna z uczestniczek . - Na 
zajęciach poznajemy nowe techniki 

plastyczne, jak również prace innych 
artystów. To szansa, żeby podszkolić 
się w plastyce – dodała. 

Zajęcia prowadzone są przez Annę 
Panek-Kusz i Tomasza Fedyszyna. 

(AP)

Dzieci, których prace można oglądać w Galerii Małej SMOK, wzięły udział w wernisażu 

wystawy, co było dla nich dużym przeżyciem ponieważ wystąpiły w roli artystów. Towa-

rzyszyła im Anna Panek-Kusz.

F
o

t.
 T

o
m

a
sz

 F
e

d
y

sz
y

n



15gazeta Słubicka   01/2019   23 sty cznia

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

INFORMACJA 

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Słubic z dnia 9 stycznia 

2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych stanowiących własność 

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

Lp.
Położenie
(miejscowość, ulica)

Nr księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr 
działki

Pow.
lokalu

Przeznaczenie
lokalu

Wysokość czynszu 
w skali miesiąca (+VAT)

1.
Słubice 
ul. Piłsudskiego 3-4
lok nr 2 

GW1S/00026906/4 1275 22,49 m2 Lokal użytkowy 
biuro poselskie 

3,50zł/m2 miesięcznie 
(+23% VAT) płatny 
do dnia 25 każdego 
miesiąca 

2.
Słubice 
ul. Piłsudskiego 3-4
lok nr 29

GW1S/00026906/4 1275 9,64 m2

Lokal użytkowy biuro – 
działalność statutowa 
organizacji pozarządowej 

0,50zł/m2 miesięcznie 
(+23% VAT) płatny 
do dnia 25 każdego 
miesiąca

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowa-

dzenia kwalifikacji wojskowej  w 2019 r.  (Dz. U. 2018 r.., poz. 1982) w okresie od 

4 lutego do 26 kwietnia 2019 na terenie Polski przeprowadzona będzie kwalifi-

kacja wojskowa. 

Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Słubicach 

Gmina Słubice od 04.02.2019 r.  do 07.02.2019 r. 

Miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego al. Niepod-

ległości 23,

69-100 Słubice  – budynek byłego internatu - parter   

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2000 r.;

2. mężczyzn urodzonych w  latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej 

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które: 

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne 

do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 

niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne 

do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 

niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w try-

bie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o  zmianę kategorii 

zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji 

wojskowej;  

4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do 

czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania 

tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą 

naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kie-

runkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych 

szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych 

obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)

  

CARGO
HOTEL*** I RESTAURACJA 
dysponujemy największą liczbą miejsc noclegowych w Słubicach / ciągle podnosimy standard

Organizujemy: 
przyjęcia weselne i komunijne / imprezy fi rmowe / bankiety

wieczory panieńskie i kawalerskie / stypy (już od 35 zł/osob.), itp.

już wkrótce otwarcie kolejnej sali bankietowej 

(możliwość zorganizowania przyjęcia dla nawet 170 gości!

SMACZNE JEDZENIE / PRZYJĘCIA / ODPOCZYNEK
ul. Transportowa 8, 69-100 Słubice // tel.: +48 532 320 504 // recepcja@hotelcargo.pl

Reklama
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Kultura? Bez granic!
Polsko-niemiecki kalendarz bezGRANIC/ohneGRENZEN, który jest dostępny od grudnia w Słubicach i Frankfurcie nad 
Odrą, na stałe zagości też w „Gazecie Słubickiej”. Znajdziecie u nas Państwo informacje o najciekawszych imprezach, 
które odbędą się po obu stronach Odry. Oferta jest bardzo bogata, a że kultura zbliża i łamie bariery mentalne, to tym 
bardziej zachęcamy do korzystania z propozycji wydarzeń organizowanych w  naszym dwumieście. 

Folk im Fluss – festiwal muzyki 
akustycznej i tradycyjnej 

CZWARTEK, 31 stycznia
Koncert: Peter Braukmann – 
piosenka autorska
20:00, Darstellbar w  Forum 
Kleista, wstęp wolny

Folkowe jam session
21:30, Darstellbar w Forum Kleista, wstęp wolny

PIĄTEK, 1 lutego
Koncert: Celtic Aff air – folkowa muzyka irlandzka
19:30, Teatr Śmiechu

Koncert: Hand aufs Herz – muzyka folkowa
21:00, Teatr Śmiechu

SOBOTA, 2 lutego
Warsztaty tańca w parze
11:00 - 14:00, Dom Wielogeneracyjny Mikado, sala

Warsztaty tańca folkowego
15:00 - 17:30, Dom Wielogeneracyjny Mikado, sala

Koncert: Airu – bal folk
19:30, Dom Wielogeneracyjny Mikado, sala

Koncert: Familie Gerstenberg – bal folk
21:00, Dom Wielogeneracyjny Mikado, sala

Folkowe jam session
23:00, Dom Wielogeneracyjny Mikado, kafejka, wstęp wolny

Bilety: 40,00 zł jeden wieczór koncertowy / 20,00 zł warsztaty 
tańca / 100,00 zł karnet na wszystkie wydarzenia

Koncert solistów w zakrystii 
Kościoła Mariackiego
sobota, 2 lutego, 18:00 Kościół Mariacki

Wiolonczelista Con-
stantin Heise zadebiu-
tuje w  zakrystii kościoła 
Mariackiego we Frank-
furcie jako wykonawca 
solowy. W  godzinnym 
programie wykonanym 
wspólnie z  południo-
woafrykańską pianistką 
Eriką Leroux znajdą się 
utwory György›ego Ligeti, Franza Liszta, Cesara Francka i Hen-
ryka Wieniawskiego. Słuchacze mogą spodziewać się wirtu-
ozowskich interpretacji, ponieważ ten 17-letni frankfurtczyk 
grał już z  Brandenburską Orkiestrą Państwową, zdobył pań-
stwową nagrodę ”Jugend musiziert„ i jest młodym studentem 
Wyższej Szkoły Muzycznej w Weimarze.

Wstęp wolny

3. Koncert Klasyki Wiedeńskiej 
- Haydn w Paryżu
niedziela, 3 lutego, 11:00 
Filharmonia „Carla Phi-
lippa Emanuela Bacha” 
- Frankfurt nad Odrą

Berfi n Aksu, skrzypce / 
Brandenburska Or-
kiestra Państwowa we 
Frankfurcie nad Odrą 
/ Dyrygentka: Gemma 
New

François-Joseph Gossec: Symfonia D-dur (B 86)
Joseph Boulogne de Saint-Georges: II Koncert skrzypcowy 
A-dur op. 5
Joseph Haydn: 86 Symfonia D-dur (Hob.I:86)

Turecka skrzypaczka Berfi n Aksu (ur. w 1998 r.) już w wieku 
ośmiu lat jako solistka występowała publicznie z orkiestrą, co 
jest w Turcji absolutnym rekordem. Brandenburska Orkiestra 
Państwowa we Frankfurcie nad Odrą kontynuuje tym samym 
swoją tradycję wspierania młodych muzyków. Również 
Gemma New świetnie wpisuje się w tę tradycję: Ta urodzona 
w Nowej Zelandii młoda dyrygentka jest wspaniałym, żyjącym 
dowodem na to, że dyrygentki coraz częściej przejmują tę do-
tychczas męską domenę “pokramiacza pulpitu”!

Bilety: 31,00 / 27,00 / 23,00 / 16,00 €

New York Gospel Stars
sobota, 9 lutego, 20:00, Filharmonia „Carla Philippa Ema-
nuela Bacha” - Frankfurt nad Odrą

Po wspaniałej jubile-
uszowej trasie kon-
certowej New York 
Gospel Stars 2017/2018, 
ta budząca zachwyt i od-
nosząca ogromne suk-
cesy formacja gospel 
ponownie przyjedzie do 
Niemiec w tym roku, aby 
zabrać słuchaczy w kolejną ekscytującą podróż duchową. Słu-
chacze mogą spodziewać się prawdziwej ekstraklasy śpiewu 
gospel. Usłyszeć będzie można takie klasyki, jak “Amazing 
Grace”, “Oh Happy Day” i  “Oh When The Saints” oraz wiele 
innych piosenek do wspólnego śpiewania i klaskania, dzięki 
którym New York Gospel Stars na dobre rozgrzeją ten zimowy 
czas początku roku!

Bilety: 35,95 / 30,95 / 27,95 €

Królewna Śnieżka (w jęz. niem.)
wtorek, 12 lutego, 09:30, Teatr Śmiechu
środa, 13 lutego, 09:30, Teatr Śmiechu
niedziela, 17 lutego, 10:00, Teatr Śmiechu

Przedstawienie teatralne dla dzieci od lat 5
Czas trwania: 60 minut

Minęło wiele lat, odkąd Królewna 
Śnieżka, pozostawiona przez myśli-
wego w  lesie została uratowana przez 
siedmioro krasnoludków, które dały 
jej u  siebie schronienie. A  teraz znów 
się spotykają: Królewna Śnieżka, my-
śliwy i... siódmy krasnoludek. Niby 
przypadkiem, na dworcu kolejowym, 
z  którego nagle z  powodu tajemniczej 
burzy śnieżnej nie jeżdżą żadne po-
ciągi... stara baśń, pełna niespodzianek, humoru i magii, opo-
wiedziana przez lalki i ludzi.

Bilety: dzieci 3,60 €, dorośli 4,80 €, bilet rodzinny 14,40 € (2-4 
dzieci i 2 dorosłych)

6. Koncert Filharmoniczny ” 
Daleki świat i melancholia”
piątek, 15 lutego, 19:30, Filharmonia „Carla Philippa Ema-
nuela Bacha” - Frankfurt nad Odrą

Julian Steckel, wiolonczela / Brandenburska Orkiestra Pań-
stwowa we Frankfurcie nad Odrą / Dyrygent: Jörg-Peter Weigle

Jean Sibelius: „Oceanidy” op. 73
Henri Dutilleux: Koncert wiolonczelowy „Tout un monde lo-
intain …”
Sergej Rachmaninow: II Symfonia e-moll op. 27

Francuski kompozytor 
Henri Dutilleux pisząc 
swoje mistyczne i  fascy-
nujące dzieło – „Tout un 
monde lointain …” - cały 
ten daleki świat – stworzył 
jeden z  najważniejszych 
koncertów wiolonczelo-
wych XX wieku. Wykonu-

jący go solista Julian Steckel jest do tego jednym z najbardziej 
interesujących wiolonczelistów swojego pokolenia. W  tym 
sezonie gości m.in. w Filharmonii w Hamburgu, Monachium, 
Londynie, Dreźnie, Istanbule, Brukseli, Antwerpii, Jerozolimie 
i w Moskwie. Program koncertu uzupełniają malarskie „Oce-
anidy” Jeana Sibeliusa i  melancholijna II Symfonia Sergeja 
Rachmaninowa.

Bilety: 31,00 / 27,00 / 23,00 / 16,00 €

Oprowadzanie po wystawie 
„Trwanie w klauzurze. Henryk 
Bereska 1926 – 2005”
środa, 20 lutego, 17:00, Biblioteka Collegium Polonicum

Henryk Bereska był 
jednym z  najwyżej ce-
nionych i  najbardziej 
wszechstronnych tłu-
maczy literatury pol-
skiej na język niemiecki 
w  XX wieku. Lista prze-
łożonych przez niego 
utworów obejmuje 
wszystkie gatunki lite-
rackie i  wszystkie epoki: 
do Kochanowskiego i Mickiewicza, poprzez Witkacego i Róże-
wicza do Tokarczuk i Goerke.
Wystawa prezentuje najciekawsze materiały ze spuścizny tłu-
macza dotyczące jego biografi i i  kontaktów z  polskimi pisa-
rzami, m.in. Tadeuszem Różewiczem, Zbigniewem Herbertem 
i Wisławą Szymborską.

Zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wystawie połą-
czone z prezentacją twórczości Henryka Bereski 20 lutego 2019 
roku o godzinie 17:00. Wstęp na wystawę jest wolny. Miejsce 
spotkania: Foyer przed wejściem do czytelni w  budynku Bi-
blioteki Collegium Polonicum.

Szczególnie w środy „Harfa, 
fortepian jazzowy i śpiew”
środa, 20 lutego, 19:30, Filharmonia „Carla Philippa Ema-
nuela Bacha” - Frankfurt nad Odrą

Susanne Maria Heutling, 
harfa
Andreas Gundlach, 
fortepian jazzowy
Femke Soetenga,śpiew
Thomas Christ, śpiew

Piosenki z musicali, pop 
& jazz na harfę, śpiew 
i fortepian:
„Over the rainbow”, 
„Moon river”, „Besame 
mucho”, „Satin doll”, „Charade” i in.

Aktorka musicalowa, piosenkarka, aktorka, lektorka, do-
centka śpiewu, aktorstwa i  musicalu - Femke Soetenga jest 
utalentowana niezykle wszechstronnie. Występowała już na 
wielu scenach odgrywając największe role - między innymi 
w „Miss Saigon”, „Les Misérables”, „Cats”, „Hair”. Nie inaczej 
jest z  Thomasem Christem: „The Black Rider”, „Elisabeth”, 
„Evita”. Gdy dwoje takich profesjonalistów spotka się z wirtu-
ozowskim pianistą jazzowym, a  do tego wszystkiego dojdzie 
jeszcze harfa, może z tego połączenia wyjść wyłącznie coś nie-
zwykle ekscytującego!
 
Bilety: 21,00 €


