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– Pycha! – mówili 
słubiczanie i frankfurtczycy 
zajadając się pączkami, 
którymi mieszkańców 
dwumiasta częstowali 
w Tłusty Czwartek m.in. 
burmistrzowie Mariusz 
Olejniczak i Rene Wilke. 
Gdy w południe pojawili 
się w parku przy placu 
Przyjaźni, z koszykami 
pełnymi pączków, 
wzbudzili wielkie 
zainteresowanie.  str. 4

385 tys. zł – taką kwotę zarezerwowano w budżecie gminy Słubice na 2019 rok dla organizacji 
pozarządowych, które działają w obszarze: porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony 
i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym. Dzięki temu dzieci i młodzież będą m.in. uczestniczyć w darmowych zajęciach 
sportowych, emeryci i osoby niepełnosprawne wyjadą na wycieczki integracyjne, działać 
będzie Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, a harcerze wyjadą na letnie obozy...  str. 2

Z początkiem roku właściciele mieszkań lub domów jednorodzinnych, 
znajdujących się na gruntach gminnych, oddanych w użytkowanie wieczyste, 
z mocy ustawy stali się właścicielami gruntów. Muszą jednak zapłacić opłatę 
z tytułu przekształcenia. Należność tę uiszcza się w ratach, przez okres 20 lat, 
można ja też spłacić jednorazowo. Przekształcenie nie dotyczy nieruchomości 
zabudowanych garażami w zabudowie szeregowej.  str. 14

 Unia Europejska przeznaczy blisko 700 tys. euro na lekcje polskiego i niemieckiego w szkołach

Będziemy się uczyć języka sąsiada!

Ze swoim idolem wsparli szlachetną akcję!
Podczas styczniowego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rodzice 11-letniego Marcela i 9-letniego Fabiana 
Sztachelskich wylicytowali, za 7 tys. zł, kolację z Łukaszem Fabińskim! To był jeden z fantów, które na licytację przygo-
towała gmina Słubice. 3 marca 2019 roku, spełniło się marzenie synów państwa Sztachelskich i ich dwóch kuzynów. 
W restauracji Villa Casino spotkali się ze swoim idolem. 

Komitet Monitorujący zatwierdził 
listę projektów, które w  wojewódz-
twie lubuskim otrzymają unijne 
dofi nansowanie. Między cztery sa-
morządy podzielono w sumie ponad 
2,1 mln euro. Blisko 700 tys. euro 
przyznano projektowi, w  którym 
liderem jest gmina Słubice, a  part-
nerami miasto Frankfurt i  RAA 
Brandenburg. Cały projekt ma bu-
dżet 800 tys. euro.

Dzięki temu uczniowie z rocznika 
2008/2009, wszystkich szkół pod-

stawowych w  gminie Słubice, będą 
się uczyć pilotażowo, przez dwa lata, 
języka niemieckiego. W  planach 
są dwie godziny zajęć tygodniowo. 
Z  kolei lekcje języka polskiego, dla 
300 uczniów, zostaną wprowadzono 
w  szkołach po niemieckiej stronie. 
W planach są też kursy językowe dla 
nauczycieli i kilkudniowe wycieczki 
za Odrę, podczas których młodzież 
będzie szlifować język. Elementem 
projektu są także warsztaty interkul-
turowe i szkolenia.

– Po zakończeniu dwuletniego 
projektu przeprowadzimy ewalu-
ację i ocenimy, jakie jest zapotrze-
bowanie, po obu stronach granicy, 
na tego typu lekcje w  szkołach 
– mówi dr Joanna Pyrgiel ze Słu-
bicko-Frankfurckiego Centrum 
Kooperacji. – W  tej chwili języka 
niemieckiego naucza się w  na-
szych szkołach w  klasach 7-8, 
a warto by było wprowadzić go już 
wcześniej – dodaje. 

(beb)

– To doskonała wiadomość! Dzięki temu projektowi 400 uczniów 
gminnych szkół będzie się uczyć języka niemieckiego, a u naszych 
sąsiadów będą lekcje języka polskiego – cieszył się burmistrz Mariusz 
Olejniczak, gdy 4 marca dostał wiadomość, że Unia Europejska dofi -
nansuje słubicko-frankfurcki projekt „Język sąsiada w Dwumieście”. 

Coraz więcej uczniów widzi potrzebę uczenia się języka sąsiada więc warto tworzyć wa-

runki ku temu. 
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– Każdy z  nas dostał od pana Łu-
kasza koszulkę z  jego autografem 
– opowiadali chłopcy po kolacji 
z  bramkarzem naszej reprezentacji, 
który skradł serca, nie tylko swoich 
małych kibiców, ale wielu Polaków. 
Słubiczanie pękali z  dumy, gdy na 
początku roku okazało się, że „ich 
Łukasz” w plebiscycie „Piłki nożnej” 
został wybrany Piłkarzem 2018 roku. 
Zdetronizował Roberta Lewandow-
skiego, który zgarniał główną na-
grodę aż siedem razy z rzędu. 

– Bardzo go podziwiamy! – mówił 
Marcel, który na to wyjątkowe 
spotkanie też przygotował coś spe-
cjalnego. Wręczyli Łukaszowi Fa-
biańskiemu zdjęcie piłkarza, pod 
którym napisał, że jest on najlepszy, 
najprzystojniejszy, a  w  dodatku 
„nasz”! – Podziwiam jego charakter, 

bo pan Łukasz się nigdy nie poddaje 
i to mi bardzo imponuje – mówił 11-
latek. W  życzeniach, pod zdjęciem, 
dodał, że za to właśnie naszego 
bramkarza lubi cały świat. Fabian, 
9-letni brat Marcela, którą gra 
w piłkę nożną, z dumą prezentował 
nie tylko koszulkę, która dostał od 
swojego mistrza, ale też autograf na 
telefonie. Cała czwórka chłopców 
była szczęśliwa, bo jak mówili, ich 
idol opowiedział im o  rzeczach, 
o  których niewiele osób wie. – Na 
przykład o tym, że gdy był mały grał 
w tenisa stołowego, ale gdy rozwią-
zano sekcję w  Słubicach, przerzucił 
się na piłkę nożną. Interesowała go 
wprawdzie bardziej koszykówka, ale 
w Słubicach mógł grać tylko w piłkę 
nożną, więc się na to zdecydował – 
wspominali.

– Cieszę się, że doszło do tego spo-
tkania i  cieszę się też, że wspólnie 
mogliśmy wesprzeć Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy – pod-
kreślała Anita Sztachelska, mama 
Marcela i  Fabiana. – Bardzo nam 
wszystkim się podoba skromność 
Łukasza, to budzi sympatię u wielu 
ludzi. Nie byłam dawniej fanką piłki 
nożnej, ale odkąd Łukasz zaczął grać 
w  reprezentacji Polski śledzę jego 
karierę, oglądam mecze i  szczerze 
mu życzę, żeby pozostał taki jaki jest. 
On nie jest tylko dobrym piłkarzem, 
on jest przede wszystkim dobrym 
człowiekiem – dodała. 

Gmina Słubice serdecznie dziękuje 
restauracji Villa Casino za przygoto-
wanie kolacji. Serwowano sandacza, 
krewetki i inne pyszności. 
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 385 tys. zł z budżetu 
gminy dla społeczników

Taką kwotę zarezerwowali radni w budżecie gminy Słubice na 2019 
rok dla organizacji pozarządowych, które działają w obszarze: porząd-
ku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony i promocji zdrowia, kultury 
i sztuki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecz-
nym. Dzięki temu dzieci i młodzież będą m.in. uczestniczyć w darmo-
wych zajęciach sportowych, emeryci i osoby niepełnosprawne wyja-
dą na wycieczki integracyjne, działać będzie Gminna Specjalistyczna 
Poradnia Rodzinna, a harcerze pojadą na letnie obozy...

Naszym 
sołtysom 
dziękujemy!

– Bardzo serdecznie za wszystko Wam 
dziękujemy! – usłyszeli, z ust burmistrza 
Mariusza Olejniczaka, sołtysi z gminy Słubi-
ce, którzy przyjęli zaproszenie do magistra-
tu na kawę z okazji przypadającego 11 marca 
Dnia Sołtysa. 

Karta Dużej Rodziny 
daje duże korzyści!

Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do składania wniosków o Kar-
tę Dużej Rodziny. To propozycja dla rodziców, którzy mają minimum 
troje dzieci. – Dzięki Karcie Dużej Rodziny można dostać zniżki na 
różne towary i usługi, na przykład na przejazdy kolejowe czy zajęcia 
sportowe – mówi kierowniczka słubickiego OPS Monika Cichecki. 

Nasze fi rmy to 
Gazele Biznesu!

M.B.B. Logistisc, Promet Cargo, Foliarex i Ko-
pelia znalazły się w gronie najbardziej dyna-
micznych małych i średnich fi rm w Polsce. 

O  tym, że triumfowały w  rankingu 
„Gazele Biznesu 2018 roku” infor-
mowaliśmy już na początku tego 
roku. 11 marca w Warszawie odbyła 
się uroczysta gala, podczas której 
wręczono te prestiżowe wyróż-
nienia. Liderem jest niewątpliwie 
M.B.B Logistic. Firma zajęła 3. 
miejsce wśród najlepszych fi rm wo-
jewództwa lubuskiego i  40.miejsce 
w Polsce. – Serdecznie gratulujemy! 
– mówi burmistrz Mariusz Olej-
niczak i  podkreśla, że jest bardzo 
dumny z faktu, że na terenie gminy 
działają tak prężni przedsiębiorcy. 

M.B.B. Logistisc to polsko-chińska 
spółka, która działa na terenie strefy 
ekonomicznej w Słubicach. W ubie-
głym roku zanotowała ponad 335 
proc. wzrost przychodów, zdecydo-
wanie wyróżniając się wśród ponad 
setki lubuskich fi rm, które znalazły 
się w rankingu.

Gazele Biznesu otrzymały też: 
Promet Cargo, logistyczna fi rma 
z Kunowic, co zawdzięcza wzrostowi 
przychodów o  ponad 165 proc., 
produkujący opakowania z  folii Fo-
liarex (wzrost o  ponad 126 proc.), 

a także spółka Kopelia, do której na-
leży słubickie Bricomarche (wzrost 
dochodów o ponad 118 proc.).

„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 ran-
king sporządza dziennik „Puls Biz-
nesu”, nieprzerwanie od 2000 roku. 
Aby otrzymać tytuł fi rma musi 
przez trzy lata z rzędu zwiększać ob-
roty i osiągać zysk. 

(beb) 

Na początku marca komisja kon-
kursowa, która opiniowała wnioski 
organizacji pozarządowych o  do-
fi nansowanie zadań publicznych, 
ogłosiła wyniki swojej pracy. 
Gmina wesprze m.in. Uczniowski 
Klub Sportowy „Polonia”, który na 
swoje projekty dostanie 38 tys. zł, 
Klub Sportowy „Lubusz” (40 tys. 
zł dotacji), 33 tys. zł przyznano 
Miejskiemu Klubowi Sportowemu 
„Polonia”, a  59,5 tys. zł Stowarzy-
szeniu po PROstu, które otacza m.in. 
fachową opieką osoby niepełno-
sprawne. 

W  budżecie znalazły się też pie-
niądze na dofi nansowanie wypo-
czynku dzieci, który zorganizuje 
Parafi a pw. NMP Królowej Polski (17 
tys. zł), na imprezy sportowe orga-
nizowane przez Stowarzyszenie FSL 
– Aktywni dla Powiatu (35 tys. zł), ro-
dzinny piknik z okazji Dnia Dziecka 
zorganizuje Fundacja Grupy Poma-
gamy (5 tys. zł), 15 tys. zł otrzyma 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Słubickiej, a 22 tys. zł ZHP (zorgani-
zuje m.in. letni wypoczynek dla ok. 
160 harcerzy). 15 tys. zł przyznano 
także Klubowi Sportowemu „Grap-
pling Słubice”, a  10 tys. zł Wod-
nemu Ochotniczemu Pogotowiu 
Ratunkowemu, które chce się zająć 
szkoleniem ratowników, profi lak-
tyką i  edukacją w  zakresie bezpie-
czeństwa, pomocą w zabezpieczeniu 
Miejskiego Święta Hanzy. Duża kon-
kurencja była w  obszarze „Ochrony 
i  promocji zdrowia, działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz osób w  wieku emerytalnym”. 
O  dotacje ubiegało się dziewięć 

stowarzyszeń. Zdecydowano, że 
słubicki oddział Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków dostanie 1,9 
tys. zł (chce m.in. edukować oraz 
prowadzić badania przesiewowe 
dla mieszkańców), a  słubickie koło 
Polskiego Związku Niewidomych – 
5 tys. zł. To pozwoli dofi nansować 
wyjazd nad morze 40 osobom niewi-
domym i ich przewodnikom. 2,5 tys. 
zł otrzyma też Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, który 
ma w planach zorganizowanie Dnia 
Matki dla osób starszych, kwotą 2 
850 zł gmina wsparła Stowarzy-
szenie Pracowników Służb Społecz-
nych „Pomocna Dłoń”. Pomaga ono 
kobietom w  ciąży, organizując spo-
tkania z  położnymi, ratownikami 
medycznymi, psychologami. Do-

tację (3250 zł) przyznano harcerzom 
na ich projekt „W zdrowym ciele…”, 
który zakłada m.in. organizację 
„Marszu po zdrowie” i  warsztatów 
z udzielania pierwszej pomocy.

2,1 tys. zł dostanie z  budżetu 
gminy Stowarzyszenie „Odra dla 
turystów”, które zamierza zorga-
nizować cztery rejsy statkiem po-
łączone z  aktywnym spędzaniem 
czasu, na wsparcie samorządu 
(3 340 zł) może też liczyć Fundacja na 
rzecz Collegium Polonicum. Planuje 
upamiętnić 260.rocznicę Bitwy pod 
Kunowicami organizując m.in. wy-
stawę znalezisk z pola bitwy. 3,6 tys. 
zł otrzyma Związek Dzieci Wojny na 
wycieczki do miejsc związanych z za-
kończeniem II wojny światowej.

 (beb)

Dotację od gminy dostanie między innymi Uczniowski Klub Sportowy „Golice”, który co 

roku zaprasza na „Golicką Milę”, zawody z udziałem dzieci i młodzieży z całego powiatu 

i okolicy.

W  spotkaniu uczestniczyli: Ewa 
Guzik z  Kunic, Jolanta Klima-
szewska ze Starych Biskupic, Jerzy 
Siedlarz z  Rybocic, Zbigniew Ziętek 
z  Nowych Biskupic, Rafał Mazurek 
z Golic, Mariusz Horoszkiewicz z Ku-
nowic i Sławomir Gościk z Pławidła. 
Burmistrz podkreślał nie tylko ich 
pracę, ale również zaangażowanie 

całych rad sołeckich, dzięki którym 
wioski pięknieją, rozwijają się i ofe-
rują mieszkańców ciekawe wyda-
rzenia kulturalne. W  spotkaniu 
wzięli też udział zastępca burmistrza 
Adriana Dydyna-Marycka oraz prze-
wodniczący rady miejskiej Grzegorz 
Cholewczyński. 

(beb)
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Wyjaśnia, że Kartę może dostać każdy 
członek rodziny, w której rodzic (ro-
dzice) lub małżonek rodzica mają 
na utrzymaniu przynajmniej troje 
dzieci, czyli: ojciec i matka, macocha 
lub ojczym (małżonek jednego z  ro-
dziców) dzieci. Kartę mogą dostać 
także rodziny zastępcze i  rodzinne 
domy dziecka – mówi M. Cichecki.

Dodaje też, że od stycznia 2019 
roku Kartę Dużej Rodziny mogą 

uzyskać również rodzice, którzy 
kiedykolwiek mieli na utrzymaniu 
co najmniej troje dzieci. Co ważne, 
Karta jest przyznawana niezależnie 
od dochodu w  rodzinie. Korzyści, 
które daje Karta to m.in. zniżki 
na przejazdy kolejowe, 50 proc. 
ulgi w  opłacie za paszport (ojciec, 
matka, macocha i  ojczym), 75 
proc. ulgi, gdy o  paszport starają 
się dzieci oraz wiele innych zniżek, 

które oferują różne instytucje 
państwowe oraz fi rmy prywatne. 
Można skorzystać z  wyszukiwarki 
partnerów Karty Dużej Rodziny 
i  znaleźć wszystkie instytucje pań-
stwowe i  fi rmy prywatne, które 
oferują zniżki oraz informację, jaka 
jest wysokość zniżek.

Wnioski w słubickim OPS można 
składać w pokoju nr 1. 

(beb)
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Reklama

Dowód z czipem? 
Są korzyści!
Od 4 marca można składać wnioski o nowe, elektroniczne dowody osobiste. E-dowód będzie plastikową kartą 
z elektronicznym czipem, na którym zostaną zapisane dane właściciela dokumentu. Elektroniczny dowód oso-
bisty ma być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia, 
podmiotami komercyjnymi (na przykład bankami), pozwoli też korzystać z elektronicznych bramek na lotni-
skach w Unii Europejskiej. Co ważne, jeśli ma się ważny dowód osobisty, nie trzeba go wymieniać. 

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, ale dodatkowo dzięki warstwie elek-
tronicznej osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznego podpisywania dokumentów 
(podpis osobisty), logowania się do portali administracji publicznej (np. ePUAP) czy korzystania z automatycz-
nych bramek granicznych na lotniskach. Jeśli będzie się chciało używać elektronicznych funkcji e-dowodu to 
przy odbiorze dokumentu lub później, w dowolnym urzędzie gminy, można ustalić kody PIN – do logowania PIN 
1 (zawierający 4 cyfry) i do składania podpisu osobistego PIN2 (zawierający 6 cyfr). Nowe dowody osobiste będą 
bezterminowe i będą podlegać wymianie jedynie na wniosek właściciela.  (beb) 

Radni z dwumiasta 
 poznali plan działania 

Sąd pracy 
obroniony!

25 lutego burmistrz Mariusz Olejniczak do-
stał odpowiedź z ministerstwa sprawiedli-
wości na swoją prośbę, żeby nie przenosić ze 
Słubic do Gorzowa sądu pracy. – Udało się! – 
cieszył się burmistrz, gdy przeczytał, że mi-
nister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pod-
jął decyzję „ o odstąpieniu od reorganizacji 
polegającej na zniesieniu Wydziału Pracy 
w Sądzie Rejonowym w Słubicach”. 

Wspólna Komisja ds. Integracji Eu-
ropejskiej, którą tworzą radni dwu-
miasta, spotkała się 20 lutego 2019 
roku, w słubickim magistracie, żeby 
zapoznać się z  projektem Słubicko-
-Frankfurckiego Planu Działania 
2020-2030. O  priorytetach współ-
pracy między naszymi miastami na 
następne 10 lat w  obszarze: kształ-
cenia, jakości życia, infrastruktury 
i  usług, gospodarki, komunikacji 
i  partycypacji opowiedzieli radnym 
pracownicy Słubicko-Frankfurc-
kiego Centrum Kooperacji, które 
przygotowało dokument. W  obra-
dach komisji wzięli udział burmi-
strzowie: Mariusz Olejniczak i Rene 
Wilke. 

– Już po raz trzeci przygotowu-
jemy Słubicko-Frankfurcki Plan 
Działania. Od wielu lat traktujemy 
Słubice i Frankfurt jako dwumiasto, 
dlatego wspólnie wyznaczamy kie-

Współprzewodniczącymi Wspólnej Komisji ds. Integracji Europej-

skiej są Agnieszka Pakulska i Maria Ullrich. 

W komisji pracują m.in. słubiccy radni: Daniel Szurka, Waldemar 

Dutkiewicz i Piotr Zalisz. 

runki rozwoju – mówił burmistrz 
Mariusz Olejniczak. – Robimy to 
coraz śmielej i  coraz bardziej per-
spektywicznie, bo pierwszy plan 
stworzyliśmy na cztery lata, drugi 
na sześć, a obecny obejmuje dziesię-
ciolecie 2020-2030. Doświadczenia 
lat poprzednich pokazują, że obra-
liśmy dobry kierunek, a  wiele na-
szych planów udało się zrealizować. 
Dzięki temu dwumiasto staje się 
coraz bardziej przyjaznym miejscem 
do życia, co widać po zwiększającej 
się liczbie mieszkańców – podkre-
ślał burmistrz

– To jest bardzo dobry dzień dla 
naszego dwumiasta – zaznaczył 
nadburmistrz Frankfurtu Rene 
Wilke. Dodał, że plan uwzględnia 
m.in. rezultaty Słubicko-Frankfurc-
kiego Forum Pomysłów 2030, które 
odbyło się w Słubicach w końcówce 
ubiegłego roku. To wtedy miesz-

kańcy podzielili się swoimi spo-
strzeżeniami na temat kierunków 
rozwoju dwumiasta, opowiedzieli 
o  swoich marzeniach. – Teraz na-
szym zadaniem jest sprostać tym 
oczekiwaniom. Nie będzie to łatwe, 
bo marzenia zwykle są kosztowne, 
ale poszukamy wsparcia choćby Unii 
Europejskiej, która spogląda zawsze 
życzliwym okiem na te miasta, które 
wpisują się w ideę wspólnej Europy. 
My idziemy tą drogą od dawna i nie 
zamierzamy z  niej schodzić – pod-
kreślał burmistrz M. Olejniczak.

W  tym samym duchu wypo-
wiadały się współprzewodniczące 
Wspólnej Komisji ds. Integracji 
Europejskiej: Agnieszka Pakulska 
i Maria Ullrich, a także inni radni.

Słubicko-Frankfurcki Plan 
Działania radni dwumiasta chcą 
uchwalić 9 maja. 

(beb)

Gdy na początku roku burmistrz 
dowiedział się o planach reformy są-
downictwa zaczął działać. 6 lutego 
wysłał do ministra sprawiedliwości 
Zbigniewa Ziobry prośbę o  zmianę 
decyzji. – W  mojej ocenie prze-
niesienie sądu pracy ze Słubic do 
Gorzowa Wlkp. nie będzie służyło 
mieszkańcom, którzy powinni mieć 
nieutrudniony dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości – podkreślał.

Burmistrz argumentował też, że 
Słubice to duży ośrodek admini-
stracyjny, ważny ośrodek handlu 
i  usług, a  bezpośrednie położenie 
przy granicy z  Niemcami sprawia, 
że rynek pracy stale się rozwija. 
– Już teraz na rozpatrzenie spraw 
w  Sądzie Pracy w  Słubicach trzeba 
czekać kilka miesięcy. Spodziewam 
się, że po przeniesieniu sądu do 
Gorzowa Wlkp., czas ten jeszcze 

się wydłuży. Moje obawy dotyczą 
też ochrony prawnej mieszkańców 
naszej gminy. Sądzę, że koniecz-
ność złożenia pozwu w  Sądzie 
Pracy w Gorzowie Wlkp. skutkować 
będzie tym, że niektóre osoby po 
prostu zrezygnują z  dochodzenia 
swoich praw – napisał burmistrz.

Zwracał też uwagę, że Słubice 
nie mają żadnego połączenia ko-
lejowego z, oddalonym o  blisko 
80 km, Gorzowem Wlkp., a  dojazd 
autobusem zabiera blisko 5 godzin 
w obie strony i jest to wydatek ok. 60 
zł. Ponadto z całą pewnością miesz-
kańcy będą musieli ponosić wyższe 
koszty obsługi prawnej, bo adwokat 
na każdą sprawę będzie musiał doje-
chać do Gorzowa Wlkp., co wpłynie 
na wysokość jego honorarium 
– zaznaczył. 

(beb)
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Burmistrzowie częstowali pączkami! 
– Pycha! – mówili słubiczanie i frankfurtczycy zajadając się pączkami, którymi mieszkańców dwumiasta częstowali, 
w Tłusty Czwartek, m.in. burmistrzowie Mariusz Olejniczak i Rene Wilke. Gdy w południe pojawili się w parku przy pla-
cu Przyjaźni, z koszykami pełnymi pączków, wzbudzili wielkie zainteresowanie. 

Słubiczanie dobrze wiedzieli, dla-
czego w  koszykach mają właśnie 
pączki, z  kolei nasi sąsiedzi nie 
kryli zdziwienia, bo za Odrą polska 
tradycja Tłustego Czwartku jest 
słabo znana. To dlatego już drugi 
rok z  rzędu Słubicko-Frankfurckie 

Centrum Kooperacji, w  ramach 
projektu „ Europejskie Modelowe 
Miasto Współpracy Transgranicznej 
Frankfurt nad Odrą & Słubice”, 
współfi nansowanego przez Unię Eu-
ropejską, przygotowuje kosze pełne 
pączków. Trafi ają m.in. do instytucji 

po obu stronach Odry, współpracu-
jących ze sobą w wymiarze transgra-
nicznym, a  także do mieszkańców 
w  obu miastach. Wraz z  pączkami 
rozdawane były ulotki. Wyjaśniały, 
że kilkuwiekowa polska tradycja, 
nakazuje przed 40-dniowym po-

stem, który poprzedza Wielkanoc, 
porządnie się najeść. Najlepiej tłu-
stymi pączkami. Co ciekawe, nawet 
nie wszyscy Polacy o tym wiedzą, że 
zwyczaj jedzenia pączków, w ostatni 
czwartek przed wielkim postem, 
zadomowił się w  Polsce już w  XVII 

wieku, głównie w  miastach i  na 
dworach. Na wsi pączki pojawiły się 
pod koniec XIX wieku. Smażono je, 
tak jak dziś, w  głębokim, gorącym 
tłuszczu, ale dawniej pączki jadano 
ze skwarkami. 

(beb)
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Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. 

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

Kosze pełne pączków wzbudzały zainteresowanie mieszkańców.

Burmistrzowie: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke spotkali się z mieszkańcami dwumiasta w parku przy placu Przyjaźni w Słubicach. 

Naszych sąsiadów zza Odry bardzo zaciekawiła polska tradycja. 

Niemcy oprócz pączków dostawali też ulotki z informacjami o Tłustym Czwartku. Pączkami częstowały także mieszkańców zastępca burmistrza Słubic Adriana Dydyna-Marycka i Milena Manns z frankfurckiego ratusza. 

Chętnych na świeżutkie pączki nie brakowało. – Bardzo fajny pomysł z tymi pączkami! – chwaliły słubiczanki. 
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Uczcimy rocznicę pierwszych 
wolnych wyborów

Z inicjatywy burmistrza Mariusza Olejniczaka gmina Słubice, wspólnie z Rzepinem, Ośnem Lubuskim, Cybinką 
i Górzycą oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, organizują 4 czerwca 2019 roku 
obchody 30. rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce, do których 
doszło w 1989 roku. 

4 czerwca 1989 roku to ważna 
data dla Polaków. Wybory zapo-
czątkowały budowę demokracji, 
o  którą walczyli m.in. stoczniowcy 
z  Gdańska, robotnicy z  Poznania 
i Radomia, ale też tysiące lokalnych 
patriotów, o  których nie zawsze 
się dziś pamięta. Wielu z  nich, po 
czerwcowych wyborach, budowało 
samorządy. 

– Chciałbym nadać tej rocznicy 
podniosły charakter. Będzie to do-
skonała okazja, żeby spotkać się 
z  osobami, które w  gminach po-
wiatu słubickiego tworzyły struk-
tury wolnego państwa. Dlatego 
wyszedłem z  inicjatywą powołania 
wspólnego komitetu honorowego, 
składającego się z włodarzy ościen-
nych gmin i  cieszę się, że burmi-
strzowie: Rzepina, Ośna i  Cybinki, 
oraz wójt Górzycy poparli ten po-
mysł – podkreśla burmistrz.

4 czerwca w słubickim Collegium 
Polonicum odbędzie się konfe-
rencja, którą gminy będą współor-
ganizować z  Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu, 

poświęcona polskiej drodze do 
wolności. Poprzedzi ją otwarcie 
wystawy fotografi cznej, która przy-
bliży wydarzenia sprzed lat i miesz-
kańców naszych gmin, którzy 
włączyli się wówczas w walkę o de-
mokrację, a  potem w  tworzenie 

O wspólnych obchodach 30. rocznicy wolnych wyborów w Polsce rozmawiali 7 marca, 

w słubickim magistracie, prof. Magdalena Musiał-Karg, prodziekan WNPiD UAM oraz 

burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak i jego zastępczyni Adriana Dydyna-Marycka. 
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samorządów. Wystawę tę będzie 
można później obejrzeć w  każdej 
gminie w  powiecie słubickim. 
Chcemy też nakłonić  uczniów ze 
wszystkich gmin, które włączyły 
się w  przygotowanie uroczystości, 
do pogłębienia wiedzy o  historii 

Stwórzmy tę wystawę wspólnie!

Jeśli macie Państwo fotografi e, dokumenty, osobiste pa-

miątki, wydawnictwa drugiego obiegu, plakaty, zarówno 

te zawierające propagandowe hasła, jak i opozycyjne, pro-

simy o ich udostępnienie. Chcemy je wypożyczyć na krótki 

czas, celem digitalizacji tych materiałów, i na tej podstawie 

stworzyć wystawę fotografi czną "Polska droga do wolno-

ści 1980-1990". W tej sprawie prosimy się kontaktować 

z rzeczniczką prasową Urzędu Miejskiego w Słubicach, 

mail: beata.bielecka@slubice.pl, tel. 602 184 281

lat 1980-1990. W  planach mamy 
drużynowy konkurs wiedzy, który 
odbędzie się 16 maja w  Polsko-
-Niemieckim Centrum Spotkań 
w  Górzycy, a  wręczenie atrakcyj-
nych nagród trzem zwycięskim 
drużynom nastąpi podczas uroczy-
stości rocznicowych w  Collegium 
Polonicum. Wkrótce więcej szcze-
gółów.  (beb)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Szpital im. prof. Z. Religi 
w Słubicach Sp. z o.o. od paździer-
nika 2018 roku realizuje projekt 
„Dofi nansowanie zakupu sprzętu 
medycznego dla Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w  Nie-
publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Re-
ligi w Słubicach Sp. z o. o.” 

Celem głównym projektu jest 
poprawa funkcjonowania systemu 
Ratownictwa Medycznego oraz 
poprawa infrastruktury sprzę-
towej Szpitalnego Oddziału Ra-

tunkowego w  słubickim szpitalu, 
co przełoży się bezpośrednio na 
poprawę bezpieczeństwa zdrowot-
nego społeczeństwa w  przypadku 
stanu zagrożenia życia i  zdrowia. 
Poprzez zaplanowane działania 
zostały usprawnione jednostki sys-
temu państwowego ratownictwa 
medycznego i  jednostki z  nim 
współpracujące, aby świadczyć 
najwyższej jakości usługi ratow-
nictwa medycznego, adekwatnie 
do zidentyfi kowanych potrzeb 
Polski oraz przebywających tu ob-
cokrajowców. 

Szpital na granicy
Położenie naszego szpitala, bezpo-
średnio przy granicy polsko-nie-
mieckiej powoduje, że jednostka 
jest bardzo istotnym elementem 
w  Systemie Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego oraz opieki 
transgranicznej. Szpital pełni rolę 
placówki pierwszej pomocy me-
dycznej na granicy państwa, dba 
o  zdrowie mieszkańców terenów 
przygranicznych, także w  ramach 
wymiany i  współpracy transgra-
nicznej. – Warto dodać, że często 
zgłaszają się do nas pacjenci z całej 
Europy, w  tym także dzieci. Nowy 
sprzęt, to nowa jakość pracy na 
SOR-ze, ale przede wszystkim 
większe bezpieczeństwo naj-
młodszych pacjentów – wyjaśnia 
Romuald Dmytrowski, lekarz spe-
cjalista nadzorujący słubicki SOR.

Przedsięwzięcie ma za zadanie 
zwiększyć bezpieczeństwo zdro-
wotne najmłodszych mieszkańców 
naszego regionu poprzez dostoso-
wanie Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego do przepisów prawa 
zawartych w  Rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia w sprawie SOR. Po-
prawienie warunków sprzętowych, 

zakup nowoczesnej aparatury, 
przełoży się bezpośrednio na lepszą 
skuteczność działań w  stanach za-
grożenia zdrowotnego u  małych 
pacjentów, a  tym samym spokój 

i  bezpieczeństwo rodziców i  opie-
kunów. – Każdej doby na SOR trafi a 
średnio 25 osób, w  tym kilkoro 
dzieci – dodaje Urszula Bochna, 
pielęgniarka oddziałowa.  

Artykuł sponsorowany

W trosce o bezpieczeństwo 
najmłodszych pacjentów

Nowy sprzęt do ratowania zdrowia i życia naszych najmłodszych pacjentów, o wartości 423 tysięcy złotych, trafi ł już na 
nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy. – Dzięki projektowi, słubicka lecznica doposażona została w nowoczesny aparat 
USG, zestaw do znieczulenia, respirator, zestaw do trudnej intubacji, a także analizator parametrów krytycznych z sys-
temem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej – mówi Łukasz Kaczmarek, prezes zarządu szpitala. 

Całkowity koszt realizacji projektu – 423 000,00 zł

Kwota dofi nansowania – 359 550,00 zł

Wkład własny Szpitala – 63 450,00 zł

Analizator parametrów krytycznych Wideolaryngoskop 
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Tak będzie wyglądać 
aula Collegium Polonicum 

Jest szansa, że jeszcze w tym roku ruszą prace budowlane, a nowy rok akademicki 2020 uda się rozpocząć w pięk-
nej auli. Ile będzie kosztowała jej odbudowa na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że gmina Słubice przekaże na 
ten cel, Uniwersytetowi im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pół miliona złotych! Collegium Polonicum ma już wizualizację, 
a Ewa Bielewicz-Polakowska zdradziła nam trochę szczegółów. 

– Będzie tu 420 miejsc, czyli 
blisko 40 więcej niż wcześniej. 
Powiększona też zostanie scena, 
bo aula służy nie tylko do celów 
akademickich, ale też jest miej-
scem gdzie odbywają się kon-
certy, prezentowane są sztuki 

teatralne – mówi Ewa Bielewicz-
-Polakowska. Dlatego dla arty-
stów zaprojektowano specjalne 
boczne zejścia ze sceny, które 
będą przy garderobach, aula 
zyska również ciekawe oświe-
tlenie i nowoczesny wygląd. 

Burmistrz Mariusz Olejniczak nie 
ukrywa radości, że gmina dołoży 
swoją cegiełkę do tej odbudowy. 
Aula Collegium Polonicum to 
ważne miejsce także dla nas, bo co 
roku odbywa się tu wiele imprez, 
których jesteśmy organizatorem. 

W gminie nie ma innej sali, która 
byłaby w stanie pomieścić niemal 
400 osób. Tylu uczestników gro-
madziły koncerty organizowane 
przez gminę w ramach Międzyna-
rodowego Festiwalu Piosenki Au-
torskiej Transvocale czy koncertu 

noworocznego. Obie te imprezy, 
po pożarze, który latem ub. roku 
zniszczył aulę Collegium Polo-
nicum, musieliśmy przenieść do 
Frankfurtu. Gościny udzieliło 
wtedy gminie Forum Kleista. 

(beb)

Autorem projektu jest poznański architekt Tomasz Durniewicz, który zaprojektował wcześniej gmach Collegium Polonicum.
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Marzenie na miarę 10 ton 
plastikowych nakrętek

Gmina Słubice włączyła się do akcji „Gazety Lubuskiej”, która zbiera 
plastikowe nakrętki dla Wiktorii Klińskiej, 13-latki z Gorzowa Wlkp. 
Dziewczynka cierpi na wrodzoną łamliwość kości. Jej marzeniem jest 
specjalistyczny rower, który kosztuje ok. 8 tys. zł. Żeby na niego „za-
robić”, trzeba uzbierać aż 10 ton plastikowych nakrętek. 

Marzenie Wiktorii starają się spełnić 
także słubiczanie. – Wokół nas jest 
naprawdę dużo ludzi o otwartych ser-
cach, niekiedy trzeba tylko impulsu, 
żeby podzielić się dobrocią – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak i  za-
chęca mieszkańców, żeby przynosili 
nakrętki do przedszkola samorządo-
wego „Krasnal Hałabała”, gdzie przy 
wejściu stoją dwa, duże, specjalnie 
oznaczone pojemniki. – Akcję zbie-
rania nakrętek dla Wiktorii rozpo-
częliśmy pod koniec lutego i w ciągu 
dwóch tygodni zapełniliśmy jeden 
cały pojemnik, a  drugi jest już też 
prawie pełny – cieszy się dyrektorka 
przedszkola „Krasnal Hałabała” 
Renata Cembrowicz. Opowiada, że 
dzieci i  rodzice bardzo pozytywnie 
zareagowali na zbiórkę, przychodzą 
także osoby, które przeczytały o akcji 
na naszym gminnym Facebooku 
i stronie internetowej gminy Słubice. 
Także „Gazeta Lubuska” informuje 
na bieżąco o  postępach zbiórki wy-
mieniając wszystkich, którzy się 
w nią włączyli. Jak mówi Aleksandra 
Szymańska, dziennikarka GL, która 
koordynuje akcję, dotychczas dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców już ca-
łego województwa, rodzice Wiktorii 
sprzedali pierwszą tonę nakrętek. 

O  Wiktorii Klińskiej można prze-
czytać m.in. w  tekście zamiesz-
czonym na stronie: 

https://plus.gazetalubuska.pl/

wierzymy-ze-dzieki-wam-uda-sie-
spelnic-wielkie-marzenie-wiktorii/
ar/13965764#wiadomosci 

(beb)

Tu można przynosić nakrętki
Kto chce pomóc, może przynosić plastikowe nakrętki do 

przedszkola samorządowego „Krasnal Hałabała” przy ul. 

Bohaterów Warszawy 8 w Słubicach, gdzie stanęły dwa, 

specjalnie oznaczone, pojemniki. 

 Nakrętki dla Wiktorii zbierają również lubuscy policjanci. 

Dwumiasto 
promowało 
się na ITB

W marcu dwumiasto Słubice-Frankfurt pre-
zentowało się w Berlinie na ITB 2019, najważ-
niejszych targach turystycznych na świecie. 

Kusiło odwiedzających propozy-
cjami spędzenia u  nas wolnego 
czasu, informacjami o  bazie nocle-
gowej, ścieżkach rowerowych, rej-
sach Zefi rem i  Wujem Helmutem 
po Odrze czy ofertą kulturalną , 
którą można poznać dzięki dwu-
języcznemu kalendarzowi imprez 
(www.ohnegrenzen.eu). – Szcze-
gólnie promowałyśmy nasze dar-

mowe zwiedzania po dwumieście, 
które organizujemy od maja do 
września, informowałyśmy o postę-
pach w  projekcie Kleista i  zachęca-
łyśmy do przyjazdu grup i turystów 
indywidualnych do Frankfurtu 
i Słubic – mówi Aneta Szcześniewicz 
z Polsko-Niemieckiej Informacji Tu-
rystycznej. 

(beb)
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To była muzyczna uczta 
w mistrzowskim wykonaniu!

Mozart stworzył „Czarodziejski fl et”, a Agnieszka Duczmal zaczarowała w Słubicach smyczki…Przekonali się o tym ci, 
którzy 7 marca, uczestniczyli w kościele pw. NMP Królowej Polski, w koncercie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia 
„Amadeus” zorganizowanym, przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, w ramach polsko-niemieckiego festiwalu Dni 
Muzyki nad Odrą. 
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W  klimat wieczoru, w  czasie któ-
rego królowały smyczki, orkiestra 
wprowadziła słuchaczy „Czterema 
porami roku” Astora Piazzolli. 
Utrzymana w  duchu tanga, czte-
roczęściowa suita, nawiązującą do 
znanego utworu Antonio Vival-
diego, z partiami solowymi granymi 
na skrzypcach przez Jarosława Żoł-
nierczyka, zachwyciła publiczność.

– Cały koncert był przepiękny, 
ale Piazzolla magiczny! To było jak 
taniec pomiędzy epoką Vivaldiego 
i argentyńskim tangiem, połączenie 
dwóch różnych światów, muzyki, 
kontynentów – zachwalała słubi-
czanka Dorota Rutka, która wybrała 
się na koncert ze swoją rodziną. 
– Wszyscy byliśmy zachwyceni nie 
tylko muzyką, ale też mistrzowskim 
wykonaniem – dodała.”

Cuatro Estaciones Portenas” or-
kiestra zagrała po raz pierwszy 
w 2008 roku, świętując jubileusz 40-
lecia pracy artystycznej Agnieszki 
Duczmal i działalności „Amadeusa”. 

Dzięki muzyce publiczność, zgro-
madzona na koncercie w Słubicach, 
wędrowała po różnych zakątkach 
świata. Rosyjski kompozytor Lew 
Konstantynowicz Knipper zabrał 
słuchaczy na Bliski Wschód. Orkie-
stra Agnieszki Duczmal wykonała 
jego „Radif”, suitę na tematy irań-
skie. W programie znalazła się także 
Suita św. Pawła Gustava Holsta, 
pochodzącego z  łotewskiej rodziny 
Anglika, którego interesowały 
pieśni ludowe oraz dawna muzyka 
religijna i taneczna. Suita św. Pawła 
nawiązuje do tradycyjnych pieśni 
(Green sleeves) oraz renesansowych 
tańców angielskich i  irlandzkich. 
Publiczność usłyszała też fi nał uwer-
tury do „ Wilhelma Tella”.

Inauguracja festiwalu „Dni mu-
zyki nad Odrą”, któremu w tym roku 
towarzyszyło przesłanie „Tradycja 
i przełom”, odbyła się 1 marca na Eu-
ropejskim Uniwersytecie Viadrina 
we Frankfurcie na Odrą. Obecny 
na niej burmistrz Mariusz Olejni-

czak, nawiązując do tego przesłania, 
mówił, że wpisuje się ono w  to, 
w jaki sposób my, w dwumieście Słu-
bice-Frankfurt, chcemy patrzeć na 
nasz region. – Szanujemy tradycję, 
ale też śmiało, a  nawet zuchwale 
chcemy zmieniać rzeczywistość 
i  wpływać na przyszłość – podkre-
ślał. Dodał, że odwagi i  wizjoner-
stwa możemy się uczyć choćby od 
Carla Philippa Emanuela Bacha, 
znanego frankfurtczyka, którego 
Fantazji fi s-moll Wq67, można było 
posłuchać podczas inauguracyj-
nego koncertu. – Poprzez swoje 
eksperymenty i  odwagę tworzenia 
rzeczy nowych, stworzył podwaliny 
muzyki wczesnoklasycznej. Był nie-
wątpliwie człowiekiem przełomu, 
prekursorem, który wyznaczał nowe 
kierunki. W  takim właśnie duchu 
chcemy nadal działać na polsko-nie-
mieckim pograniczu. Wiele udało 
nam się już wspólnie dokonać, ale 
chciałbym, żebyśmy jak młody Bach 
patrzyli w przyszłość odważniej, ro-

bili rzeczy niebanalne. Niech Bach 
zaraża nas swoim wizjonerstwem – 
zachęcał M. Olejniczak.

 Festiwal „Dni muzyki nad Odrą” 
po raz 25. został przygotowywany 
wspólnie, w  wymiarze międzyna-
rodowym, przez frankfurcką salę 
koncertową i  Filharmonię Zie-
lonogórską, przy współpracy ze 
Słubickim Miejskim Ośrodkiem 
Kultury. Jedną z  wielu atrakcji była 
m.in. Pasja wg św. Mateusza, którą 

skomponował Carl Philipp Emanuel 
Bach, którego imię nosi frankfurcka 
fi lharmonia. Wykonała ją frank-
furcka Akademia Śpiewu, Orkiestra 
Kameralna Concertgebouw z  Am-
sterdamu, Warszawska Orkiestra 
Saksofonową, Orkiestra Kameralna 
Polskiego Radia Amadeus, Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Zielono-
górskiej i  Brandenburska Orkiestra 
Państwowa we Frankfurcie. 

(beb)

W słubickim koncercie uczestniczyła m.in. zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Ma-

rycka i przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński. 

Agnieszka Duczmal wybrała na słubicki koncert m.in. " Cztery pory roku" Piazzolli. Ten 

utwór orkiestra zagrała po raz pierwszy w 2008 roku, podczas jubileuszu 40-lecia pracy 

artystycznej dyrygentki. 
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– Bardzo ucieszyło mnie, że zo-
staliśmy pochwaleni za dotych-
czasową współpracę – dodaje M. 
Olejniczak. Gmina wspiera różnego 
rodzaju działania, które wpływają 
na bezpieczeństwo mieszkańców. 
W  styczniu tego roku burmistrz 
M. Olejniczak podpisał z  komen-
dantem powiatowej straży pożarnej 
Wojciechem Śliwińskim porozu-
mienie o współpracy do 2023 roku, 
na mocy którego gmina będzie 
kupować kolejne czujniki dymu 
i  tlenku węgla, a  strażacy je mon-
tować. Pierwsza edycja kampanii 
„Bezpieczny dom”, w którą zaanga-
żował się samorząd, miała miejsce 
w latach 2014-2018.

O tym, że tego typu działania mają 
ogromny sens przekonaliśmy się 
wielokrotnie. W  ubiegłym roku, na 
terenie gminy, doszło do 17 zdarzeń 

związanych z  zatruciem tlenkiem 
węgla. W  ośmiu przypadkach załą-
czona czujka zaalarmowała miesz-
kańców, co mogło uratować im życie. 
Przy okazji montażu czujek strażacy 
informują słubiczan o  prawidłowym 
używaniu urządzeń domowych, które 
mogą spowodować powstanie po-
żaru lub pojawienie się tlenku węgla. 
Sprawdzają też, przy pomocy anemo-
metru, skuteczność wentylacji.

Z  kolei w  ubiegłym roku gmina 
wsparła strażaków przy kupnie no-
wiutkiego Forda Tourneo Courier do 
szybkiego reagowania. Samochód jest 
wykorzystywany m.in. w  sytuacjach 
gdy trzeba zlikwidować wyciek nie-
bezpiecznych substancji. Posiada na 
wyposażeniu materiały do szybkiego 
uszczelniania zbiorników, detektor 
chloru, sprzęt do zabezpieczenia stu-
dzienek kanalizacyjnych, kamerę 

wziernikową niezbędną w sytuacjach 
gdy do wycieku dochodzi w miejscach 
trudno dostępnych. Gmina sfi nan-
sowała zakup samochodu w połowie 
(radni przeznaczyli na to z budżetu 40 
tys. zł), drugą część pozyskano w  ra-
mach projektu sfi nansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze.

– Teraz komenda powiatowa ma 
w  planach kupno samochodu dla 
jednostki w Golicach, którego zakup 
miałby zostać sfi nansowany także 
przy wsparciu gminy i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, 
a  także Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego – mówi burmistrz. 
Podkreśla też, że wszelkie działania, 
które zwiększają bezpieczeństwo 
mieszkańców, w  miarę możliwości, 
gmina będzie nadal wspierać.  (beb)

Tu ofiary przestępstw znają pomoc!
We wtorki, od 14.00 do 18.00, w bibliotece parafi alnej przy kościele pw. Ducha Świętego w Słubicach (ul. Wojska 
Polskiego 140)  można uzyskać bezpłatne porady prawne i psychologiczne. W ramach Funduszu Sprawiedliwości, 
przy kościele powstał punkt pomocy osobom pokrzywdzonym w  wyniku różnych przestępstw, wsparcie psy-
chologiczne i prawne mogą też otrzymać tam osoby, które były świadkami przestępstw i ich bliscy. Na spotkanie 
można się umówić telefonicznie: 720 714 796.  (beb)

Współpraca gminy 
i strażaków? Bardzo dobra!

Burmistrz Mariusz Olejniczak spotkał się 13 marca 2019 roku z Lubuskim 
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Patrykiem 
Maruszakiem i szefem komendy powiatowej Wojciechem Śliwińskim. 
– Rozmawialiśmy m.in. o możliwości zakupu nowego samochodu pożar-
niczego dla jednostki w Golicach, kontynuowaniu kampanii „Bezpieczny 
dom”, w ramach której gmina kupuje do mieszkań komunalnych czujniki 
dymu i tlenku węgla, a także dalszej współpracy – mówi burmistrz. 

 Ruszyła rekrutacja 
do przedszkoli i szkół

Od 18 marca można ubiegać się o miejsca 
w przedszkolach, oddziałach przedszkol-
nych przy szkołach i punktów przedszkol-
nych. Wnioski można też składać do szkół, 
jeśli chcemy, żeby pierwszoklasista mógł się 
uczyć poza wyznaczonym obwodem szkoły. 

Tomek Wędrowniczek 
znów odwiedził Słubice

Tomasz Pawłowski, zwany Tomkiem Wędrowniczkiem zawitał, 
5 marca 2019 roku, do Słubic. – Jestem w waszym mieście już chyba 15. 
raz – mówił. Burmistrzowi Mariuszowi Olejniczakowi i wiceburmistrz 
Adrianie Dydynie-Maryckiej opowiedział o swoich niecodziennym 
hobby. – Od 29 lat odwiedziłem już 4043 samorządy w całej Polsce! – 
nie krył dumy 49-letni rencista z Gniezna. 

Obowiązkowym punktem każdej wizyty w samorządzie jest dla pana Tomka zdjęcie 

z włodarzami miast, które odwiedza. W Słubicach nie mogło być inaczej.  
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Każda wizyta zostawia ślad w  jego 
kronikach, których uzbierało się już 
115. Są tam zdjęcia z  samorządow-
cami, życzenia od nich, wizytówki… 
-Niesamowity człowiek! Chodząca 
encyklopedia wiedzy o  ludziach 
tworzących samorządy – nie krył 
podziwu burmistrz Mariusz Olejni-
czak. – A wiecie, kto jest najstarszym 
samorządowcem w  Polsce? – egza-
minował pracowników magistratu 
pan Tomek. – Tadeusz Ferenc, który 
ma 79 lat i od 2002 roku jest prezy-
dentem Rzeszowa – odpowiedział.

Sypał jak z kapelusza nazwiskami 
samorządowców, których poznał 
w  ciągu swoich wędrówek. Na jego 
liście, którą ciągle uaktualnia, jest 
377 prezydentów miast, 642 burmi-
strzów, 369 starostów… – Nie zda-
rzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mnie 
nie przyjął – mówił.

Jest osobą niepełnosprawną, 
z  wielkimi pokładami optymizmu. 

Podróże po Polsce dają mu wiele ra-
dości. Do Słubic przyjechał ze Świe-
bodzina, wcześniej był w Kostrzynie, 
od nas wybierał się do Rzepina… 
Podróżuje autobusami, pociągami. 

– Cały czas jestem w  drodze 
– mówił. Przydomek, jaki do niego 
przylgnął, nie jest więc ani trochę 
przesadzony. 

(beb)

Burmistrz Słubic ogłosił rekrutację 
na rok szkolny 2019/2020 do Przed-
szkola Samorządowego nr 1, nr 2, nr 3 
i nr 4 w Słubicach, oddziałów przed-
szkolnych w Szkole Podstawowej nr 
1 i nr 2 w Słubicach, w Szkole Podsta-
wowej w  Kunowicach i  w  Golicach, 
punktów przedszkolnych w  Kuno-
wicach, Golicach i Świecku oraz do 
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 
nr 1, nr 2 i nr 3 w Słubicach, Szkoły 
Podstawowej w  Golicach i  Szkoły 
Podstawowej w Kunowicach. Doku-
menty rekrutacyjne można pobrać 
w  placówkach oświatowych oraz 
na stronie ww.edukacja.slubice.
pl w  zakładce Rekrutacja dzieci do 
przedszkoli samorządowych i  klas 
pierwszych szkół podstawowych.

W czasie rekrutacji do klas pierw-
szych obowiązują następujące kry-
teria, którym odpowiada określona 
liczba punktów. Jeśli w  szkole, do 
której rodzice chcą posłać dziecko 
jest już jego rodzeństwo kandydat 
dostanie 5 punktów, trzy – jeśli 
w szkole pracują rodzice lub opieku-
nowie dziecka i tyle samo punktów, 
jeśli w  obwodzie szkoły mieszkają 
krewni, którzy wspierają rodziców 
w zapewnieniu opieki dziecku.

Z  kolei przy przyjęciu do przed-
szkola, oddziału przedszkolnego lub 

punktu przedszkolnego, na pierw-
szym etapie rekrutacji obowiązują 
kryteria ustawowe: wielodzietność 
rodziny kandydata, niepełnospraw-
ność kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, nie-
pełnosprawność obojga rodziców 
kandydata, niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie w  rodzinie, ob-
jęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Wszystkie te kryteria maja jedna-
kową wartość. Na drugim etapie 
rekrutacji brane są pod uwagę nastę-
pujące kryteria, którym odpowiada 
różna liczba punktów: dziecko 
obojga rodziców pracujących/ stu-
diujących w  systemie dziennym/ 
uczących się systemie dziennym 
– 4 pkt, dziecko posiadające rodzeń-
stwo w przedszkolu– 2 pkt, dziecko 
obojga rodziców rozliczających po-
datek dochodowy w  Słubicach lub 
dziecko rodzica, który samotnie je 
wychowuje i  w  Słubicach rozlicza 
podatek – 3 pkt, najbliższe poło-
żenie przedszkola, do którego ma 
być przyjęte dziecko względem 
jego miejsca zamieszkania – 2 pkt, 
dziecko, które będzie korzystało 
z pełnej oferty przedszkola (powyżej 
podstawy programowej wraz z  po-
siłkami) – 1 pkt. 

Maluchy pokazały, 
czym jest dobroć

Z koszykiem pełnym misternie przy-
gotowanych, papierowych żonkili, 
Urząd Miejski w Słubicach odwiedziły 
21 marca przedszkolaki z  „Krasnala 
Hałabały”. Zapukały do wielu biur, 
wręczając kwiaty pracownikom ma-
gistratu, za co oni zrewanżowali się 
wrzucając datki do puszki z napisem 
Hospicjum Domowe św. Wincen-
tego a'Paulo.  – Bardzo wam gratuluję 
udziału w tej pięknej akcji – pochwalił 

dzieci z grupy „Wiewiórek” burmistrz 
Mariusz Olejniczak, a  jego zastęp-
czyni, Adriana Dydyna-Marycka po-
częstowała maluchy cukierkami. 

Od wielu lat słubiczanie, duzi 
i  mali, w  pierwszym dniu kalen-
darzowej wiosny, ruszają w  miasto 
z  własnoręcznie zrobionymi tuli-
panami zbierając w ten sposób pie-
niądze na działalność słubickiego 
hospicjum domowego.  (beb)
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Stworzyli łańcuch 
kolorowych 
skarpetek 

Setki skarpetek powiesili 21 marca słubi-
czanie, w parku przy placu Przyjaźni, de-
monstrując w ten sposób swoją solidarność 
z osobami cierpiącymi na zespół Downa. 
Niektórzy, m.in. burmistrz Mariusz Olejni-
czak i Joanna Sierżant-Rekret, prezeska sto-
warzyszenia po PROstu, które zorganizowało 
akcję, nałożyli tego dnia dwie różne skarpet-
ki. W obu przypadkach chodziło o stworzenie 
łańcucha kolorowych skarpetek, symbolu 
jedności z osobami niepełnosprawnymi. 

X Dyktando Słubickie 
w Collegium Polonicum w Słubicach

Kto zostanie 
mistrzem ortografi i?

Wszystkich, którzy chcą zmierzyć się z ortografi ą i nie straszne są im 
gżegżółka, kukułka i inne ptaszki zapraszamy, w imieniu Collegium Po-
lonicum, do udziału w jubileuszowym X Dyktandzie Słubickim. Uczest-
nicy chwycą za pióra w środę, 10 kwietnia br. o godz. 10:30 w małej auli 
CP. Dyktando odbędzie się w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki 
i Sztuki podczas Dnia Otwartych Drzwi w Collegium Polonicum, a jego 
organizatorem jest kierunek fi lologia polska jako obca w CP w Słubicach. 

Każdy może wziąć udział! Rywalizacja będzie przebiegać w  trzech kategoriach: Młodzież, Seniorzy oraz Cudzo-
ziemcy. Organizatorzy zapraszają także laureatów poprzednich edycji. Warunkiem uczestnictwa w X Dyktandzie 
Słubickim jest rejestracja w systemie internetowym – szczegóły znajdują się na stronie: www.cp.edu.pl
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!  (red) 

Droga Krzyżowa 
na ulicach miast...
Drodzy Mieszkańcy Słubic i Frankfurtu!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Drodze Krzyżowej, która odbędzie 
się na ulicach naszych miast 12 kwietnia. Zaczynamy o 19.00 w Kościele 
Pokoju we Frankfurcie (pierwszy kościół po prawej stronie za mostem 
granicznym), a kończymy w kościele św. Ducha w Słubicach. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy o  błogosławieństwo dla naszych miast, świa-
dectwa naszej wiary, wspólnego, ekumenicznego nabożeństwa i przygo-
towania się do obchodów Wielkanocy. W rozważaniach Drogi Krzyżowej 
będzie zawarty problem obecnych czasów – mowa nienawiści. Serdecznie 
zapra szamy do udziału. 

Ks. Rafał Mocny

2,5 mln euro nagrody 
dla socjologa z Viadriny!

Prof. dr Andreas Reckwitz z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina 
otrzymał nagrodę Gottfrieda Wilhelma Leibniza przyznawaną przez 
Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft 
DFG). Otrzymania tego prestiżowego wyróżnienia pogratulował pro-
fesorowi m.in. burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. 

– Czuję podwójną dumę, bo po raz 
pierwszy nagrodę Leibniza otrzy-
muje naukowiec Uniwersytetu Eu-
ropejskiego Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą. Jestem również zaszczy-
cony, że mamy w  dwumieście Słu-
bice-Frankfurt, tak szanowanego 
w  świecie nauki profesora. Przy-
znana Panu nagroda pokazuje jak 
wielkie znaczenie dla zrozumienia 
procesów zachodzących we współ-
czesnym świecie mają Pana analizy 
i teorie socjologiczne – napisał bur-
mistrz. 

Podczas ceremonii wręczenia na-
grody, która miała miejsce 13 marca 
2019 roku, w  berlińsko-branden-
burskiej Akademii Nauk w Berlinie, 
prof. dr Peter Strohschneider, prezes 
DFG, mówił o  „uznaniu godnym 
pochwały, połączonym z  obiet-
nicą nadzwyczajnego naukowego 
rozwoju”. Tę wolność i  swobodny 
rozwój zapewni laureatom nagroda 
pieniężna w wysokości 2,5 mln euro, 
którą będą mogli wykorzystać na 
swoje badania w ciągu najbliższych 
siedmiu lat. 

W laudacji dla prof. dr. Andreasa 
Reckwitza, prof. dr Peter Stroh-
schneider podkreślił, jak wszech-
stronnie udało mu się w decydujący 
sposób wpłynąć na dyskurs na-
ukowy. – Od dwóch dekad prof. 
Reckwitz fascynuje i wzbogaca eks-
pertów oraz opinię publiczną istot-
nymi badaniami, które wykraczają 
daleko poza socjologię – podkreślał . 

Prof. dr Andreas Reckwitz za-
powiedział, że nagrodę pieniężną 
przeznaczy na wspieranie młodych 
naukowców oraz dalszy rozwój 
swoich badań.

W  historii nagrody prof. dr An-
dreas Reckwitz jest czwartym so-
cjologiem spośród 385 laureatów, 
którzy otrzymali nagrodę od 1986 

roku. Wśród dziesięciorga tegorocz-
nych laureatów, prof. dr Andreas 
Reckwitz jest jedynym naukowcem 
z  uniwersytetu wschodnioniemiec-
kiego.

Andreas Reckwitz studiował so-
cjologię, nauki polityczne i fi lozofi ę 
w  Bonn, Hamburgu i  Cambridge, 
tytuł doktora otrzymał w  Ham-
burgu, a  w  2005 roku również 
tam ukończył habilitację. W  tym 
samym roku rozpoczął pracę na 
Uniwersytecie w  Konstancji, gdzie 
uczestniczył w  programie DFG 
„Exzellenzcluster” ze swoim pro-
jektem „Cultural Foundations of 
Integration”. Od 2010 roku jest pro-
fesorem porównawczej socjologii 
kulturowej na Uniwersytecie Euro-
pejskim Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą  oraz profesorem wizytu-
jącym na Uniwersytecie St. Gallen. 
Nadchodzący semestr prof. dr An-
dreas Reckwitz spędzi jako „Thomas 
Mann Fellow” w  Los Angeles. Jego 

najnowsza książka pt. „Das Ende der 
Illusionen, Politik, Ökonomie und 
Kultur in der Spätmoderne” ukaże 
się  jesienią w  wydawnictwie Suhr-
kamp. 

Nagroda Leibniza jest najważniejszą 
niemiecką nagrodą naukową. W tym 
roku nagrodę otrzymały cztery na-
ukowczynie oraz sześciu naukowców, 
których komisja wybrała spośród 122 
kandydatur. Obszary badawcze lau-
reatów obejmują robotykę i  fi zykę 
eksperymentalną, immunologię 
i ekonomię rodziny. Celem programu 
Leibniza, który został ustanowiony 
w  1985 r. jest poprawa warunków 
pracy wybitnych naukowczyń i  na-
ukowców oraz rozszerzenie ich moż-
liwości badawczych. Finansowanie 
przyznawane jest wyłącznie na pod-
stawie wniosków stron trzecich. 

 
(CP, beb)

Laureat nagrody prof. dr. Andreas Reckwitz (po prawej) i prof. dr. Peter Strohschneider, 

prezes Niemieckiej Wspólnoty Badawczej.
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O  10.00, na pierwszym sznurze, 
który zawisł między drzewami 
w parku, dzieci ze słubickich przed-
szkoli i szkół, a także dorośli, zaczęli 
wieszać przyniesione przez siebie 
skarpetki. Po chwili trzeba było 
rozciągnąć kolejny sznur, bo na 
tym pierwszym zaczęło brakować 
miejsca. 

To nie jest przypadek, że właśnie 
21 marca obchodzony jest Światowy 
Dzień Osób z  Zespołem Downa. 
– W 21 parze chromosomów, osoby 
zdrowe mają 2 chromosomy, 
a osoby z Zespołem Downa 3 – wy-
jaśniła Joanna Sierżant-Rekret na-
wiązując do tej daty. 

– Hasło tegorocznej akcji brzmi: 
„Nie zostawiaj nikogo w  tyle!” 
i  bardzo mnie ucieszyło, gdy zo-
baczyłem na placu tak wiele osób 
– podkreślał burmistrz Mariusz Olej-

niczak. Wraz ze swoją zastępczynią 
Adrianą Dydyną-Marycką dzięko-
wali dzieciom za włączenie się do 
akcji, która miała także charakter 
edukacyjny. 

– Zależy nam, żeby poszerzać 
wiedzę o  różnego rodzaju niepeł-
nosprawnościach, bo z  naszego 
doświadczenia wynika, że choćby 
u  dzieci nie jest ona duża – mówiła 
Joanna Sierżant-Rekret. Opowiadała, 
że gdy w  ubiegłym roku organizo-
wała warsztaty „ Każdy inny, wszyscy 
równi” i  zapytała uczniów starszych 
klas szkoły podstawowej, jakie nie-
pełnosprawności są niewidoczne, 
odpowiedzieli, że zespół Downa. 
– Wynika z tego, że nie mają pojęcia, 
jak wyglądają i  funkcjonują osoby 
z zespołem Downa i nasza dzisiejsza 
akcja jest świetnym momentem, 
żeby o tym opowiedzieć.  (beb)

Skarpetki zawiesili też na sznurze w parku burmistrz Mariusz Olejniczak i jego zastęp-

czyni Adriana Dydyna-Marycka. 
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Młodzi wiedzą, jak zapobiegać pożarom
Co oznacza Symbol SH-18? Jaką szerokość musi mieć dostęp do gaśnic? Do czego służą tryskacze? Z tymi między in-
nymi pytaniami musieli się zmierzyć uczestnicy gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Odbyły się one 27 lutego 2019 r., 
w  sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Słubicach. W konkursie ry-
walizowało ponad 20 uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i  szkół 
ponadgimnazjalnych. Mieli do roz-
wiązania test przygotowany przez 
Zarząd Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku OSP RP w Słubicach. 
– Uczniowie reprezentowali bardzo 
wysoki poziom wiedzy i pomimo, że 
pytania nie były łatwe, wszyscy po-
radzili sobie bardzo dobrze – chwali 
uczestników Roman Filończuk, 
kierownik Biura Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzysowego w  słu-
bickim mag istracie. Młodzież po-
witał burmistrz Mariusz Olejniczak, 
a  nagrody zwycięzcom wręczyła 
m.in. zastępca burmistrza Adriana 
Dydyna-Marycka. 

Wyniki eliminacji gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” przedstawiają się nastę-
pująco:
I  grupa wiekowa (szkoły podsta-
wowe klasa I-VI)
• Miejsce pierwsze – Szymon Czaja 

– SP Kunowice
• Miejsce drugie – Lena Pawlak SP 

Golice
• Miejsce trzecie – Igor Wiencek SP 

nr 1 Słubice
II grupa wiekowa (szkoła podsta-
wowa klasa VII i VIII, III klasa gim-
nazjum)

• Miejsce pierwsze – Cyprian Jur-
kowski G1 Słubice

• Miejsce drugie – Kacper Siwy G2 
Słubice

• Miejsce trzecie – Antonina 
Skoncej SP nr 2 Słubice

III grupa wiekowa (szkoły ponad-
gimnazjalne)
• Miejsce pierwsze – Filip Pietrow 

Liceum Ogólnokształcące im. Zbi-
gniewa Herberta Słubice

• Miejsce drugie – Adrian Duda Ze-
spół Szkół Technicznych Słubice

• Miejsce trzecie – Paulina Reus Li-
ceum Ogólnokształcące im. Zbi-
gniewa Herberta Słubice
Zwycięzcom gratulujemy! 

(beb)

Kalendarz Galerii 
OKNO 2019 
– wystawa fotografi i

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
wystawy fotografi i uczestników 
warsztatów grupy fotografi cznej 
AKFA (Amatorskiej Komórki Foto-
grafi i Artystycznej) odbywających się 

w  Galerii OKNO w  Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury. Fotografi e po-
służyły do zilustrowania kalendarza 
Galerii OKNO na 2019 rok, a jego pre-
miera odbyła się podczas wernisażu 
11 stycznia. 

W  tym roku kalendarz jest wy-
jątkowy, gdyż wypełniony jest 
pełnymi nostalgii, poetyki fotogra-
mami i luksografi ami. Dedykowany 
jest Hospicjum Domowemu Św. 
Wincentego a  ‘Paulo w  Słubicach, 
aby wesprzeć ich misję, doceniając 
serce i  zaangażowanie jakim obda-
rowuje swoich podopiecznych.

Wystawę można oglądać w  holu 
głównym biblioteki słubickiej. Za-
praszamy! 

Zespół BPMiG w Słubicach

Burmistrz Mariusz Olejniczak i kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Roman Filończuk zaprosili uczestników 

konkursu do pamiątkowego zdjęcia. 

Mocna ekipa z Golic prezentowała się bardzo profesjonalnie. Najlepszym gratulowała zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marcyka. 

Słubiczanie ustrzelili 
dwa brązowe medale!

Marek Sobczak i Tomasz Stolarek, z seniorskiej grupy, która działa 
przy Uczniowskim Strzeleckim Klubie Sportowym Muszkiet w Słu-
bicach, świetnie się zaprezentowali na początku marca, podczas za-
wodów ‚’Brückner Glaspokal’’ w Niemczech. – Przywieźliśmy dwa 
brązowe krążki w konkurencji karabinu pneumatycznego, a Jacek 
Sejnik, w pistolecie, gdzie rywalizacja była największa, wystrzelał 
ósmą lokatę – mówią zawodnicy. Byli jedyną polską drużyną na im-
prezie w Niemczech. 

Zawody w Brück odbywały się po raz 
24. Jak relacjonują nasi zawodnicy, 
na miejscu pojawiło się wiele ekip. 
– Zawody strzeleckie wyglądają 
w  Niemczech nieco inaczej niż te, 
które znamy z krajowego podwórka 
– mówi M. Sobczak. – Strzela się 
przy głośnej muzyce, a zawodników 
dopingują dziesiątki kibiców, nie-
rzadko całe rodziny z  dziećmi.Ta 
gorąca atmosfera nie przeszkodziła 
nam w  odpowiednim skupieniu 
i  uzyskaliśmy satysfakcjonujace re-
zultaty. Strzelectwo sportowe to dość 
specyfi czny sport, u nas niszowy. Od 
zawodników wymaga się dosko-
nałego skupienia, odizolowania od 
otoczenia, wytrzymałości psychofi -
zycznej oraz perfekcji w  sekwencji 
przyjmowania postawy strzeleckiej. 
Te umiejętności pozwalają strzelać 
w  pole dziesiątki, które w  przy-
padku konkurencji karabinu pneu-
matycznego ma średnicę 0,5 mm, 

czyli mniejszą niż główka od szpilki 
– opowiada M. Sobczak. Słubiczanie 
podkreślają, że zostali bardzo ser-

decznie przyjęci za Odrą i zaproszeni 
na kolejne zawody. 

(beb)

Marek Sobczak ( po lewej stronie) i Tomasz  Stolarek cieszą się ze zdobytych medali.
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AKFA zaprasza 
mamy i córki do 
wspólnego portretu

Kto pamięta zeszłoroczną wystawę portretów słubickich rodzin? 
Również i w tym roku pasjonaci fotografi i z Amatorskiej Komórki Fo-
tografi i Artystycznej, która działa przy Galerii OKNO Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury mają dla mieszkańców Słubic ciekawą, foto-
grafi czną propozycję. 

Mamy i córki łączy wyjątkowa więź. 
I  warto ją pokazać na zdjęciach – 
nie jest to zadanie łatwe, ale bardzo 
ciekawe. Dlatego właśnie w  tym 
roku AKFA złożyła do gminy Słu-
bice wniosek na inicjatywę lokalną, 
która obejmuje m.in. akcję „Mamy 
i córki”. Ich pomysł zyskał aprobatę 
– i  zostanie zrealizowany. Na czym 
będzie polegać? 

Mamy, córki i… 
rama od obrazu
– Chcemy skupić się na relacjach pań, 
które zgłoszą się do sesji zdjęciowej. 
Zadaniem mam i córek będzie usta-
wienie się do zdjęcia z  rekwizytem, 
którym jest rama od obrazu i  „za-
granie” nią – opowiada A. Panek-
-Kusz, szefowa Galerii OKNO, pod 
której skrzydłami pracuje AKFA. 
Wyjaśnia, że mamy i córki wcale nie 
muszą ustawić się wewnątrz ramy. 
Mogą użyć jej w  dowolny sposób – 
i pewnie za każdym razem będzie on 
inny, tak jak różne są bohaterki por-
tretu. Warto również zabrać rekwi-
zyty łączące, lub pokazujące różnice 
w charakterze, poglądach, pasjach… 

Grupa liczy na to, że do sesji 
zgłoszą się mamy i córki w różnym 
wieku – od maluszków po seniorki. 
Każde zdjęcie będzie wspaniałą ro-
dzinną pamiątką, a wszystkie razem 
stworzą wyjątkową wystawę słubic-
kich kobiet. 

Fotografi e zostaną wydrukowane 
a  następnie pokazane w  Galerii 
Małej i Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Słubicach.

Zgłoszenia do sesji mam i  córek: 
e-mail: anna@galeriaokno.pl lub 
tel. 604 588 465. Liczba miejsc ogra-
niczona. 

(red)

Warsztaty wiosenno
-wielkanocne 
„Przystroić Wielkanoc”
Zapraszamy do Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na 
cykl warsztatów wiosenno-wielkanocnych. 
Święta Wielkanocne mają bo-
gatą tradycję, towarzyszy im wiele 
obrzędów, są niezwykle barwne 
i  pełne symboli, dlatego tuż przed 
świętami galeria OKNO Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kultury 
proponuje trzydniowe warsztaty 
„Przystroić Wielkanoc”. Będą 
to  pełne twórczej i  kreatywnej za-
bawy spotkania, których głównym 

Grupa fotografi czna AKFA w działaniu! Sama przetestowała pomysł, kadry, relacje które 

można uwiecznić przy pomocy prostego rekwizytu.

motywem będą ozdoby wielka-
nocne.

Przygotowaliśmy trzy propozycje, 
zapraszamy starszych i  młodszych, 
również dzieci z  rodzicami. Zaczy-
namy codziennie od godz. 16.00
• 10.04 Kurki z tekturki
• 11.04 Rzeżuchowy domek
• 12.04 Filcowe zawieszki

Koszt każdego warsztatu 20,00 

(dziecko + dorosły 30,00). 
Karnet dla jednej osoby na wszystkie 
warsztaty: 50,00 / karnet dziecko + 
dorosły 80,00. 

Liczba miejsc ograniczona-decy-
duje kolejność zgłoszeń.
Zapisy, dodatkowe informacje: 
Anna Panek-Kusz, 
tel. 604 588 465, 
e-mail: anna@galeriaokno.pl 
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Przez cały okres otwarcia lodo-
wiska dwa razy w  tygodniu odby-
wały się specjalne zajęcia tylko dla 
hokeistów. Cieszyły się one dużym 
zainteresowaniem amatorów tego 
sportu z obu stron Odry. Zwieńcze-
niem tych treningów był turniej 25 
lutego, w  którym wzięły udział 3 
drużyny, dwie z Niemiec (Frankfurt 
i Preussen), a także mieszana ekipa 
reprezentująca Słubice. Impreza 
zakończyła się sukcesem teamu 
z  Preussen, drugie miejsce przy-
padło Słubicom, a  trzecie Frank-
furtowi. 
Jak zwykle nie zabrakło wielu 
emocji, ostrych i  męskich hoke-
jowych akcji. Rozegrano mecze 
i  rewanże. Po ostatnim gwizdku 
sędziego puchary wręczał Ry-

szard Płaczkowski, kierownik lo-
dowiska. Następnie tradycyjnie 
również wszyscy uczestnicy 
wspominali i  ten turniej, i  cały 

tegoroczny sezon przy pysznych 
kiełbaskach z  grilla. Tym samym 
lodowisko zakończyło już swoją te-
goroczną działalność.  (RT)

Gościnna 
Polonia Słubice

W ostatnim tegorocznym turnieju z cyklu 
Colloseum Cup, tym razem o główne trofeum 
czyli Puchar Prezesa Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, walczyły 4 drużyny junio-
rów młodszych.

Handball z wąsem
Tylu wąsaczy jeszcze w Słubicach nie widziano w jednym miejscu. 
17 marca 2019 r. w hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego odbył się 
już po raz piąty Turniej Integracyjny Piłki Ręcznej UKS Jedynka Słubice. 

Hokejowe pożegnanie 
sezonu i lodowiska

Koniec sezonu na słubickim lodowisku tradycyjnie uczcili polscy 
i niemieccy hokeiści, którzy rozegrali Turniej Przyjaźni o Puchar Pre-
zesa SOSiR.

Mistrzostwa Słubic 
siatkarskich 
czwórek

Jak co roku odbywają się rozgrywki Lubuskiej 
Olimpiady Młodzieży. Swoje zawody mieli rów-
nież mali siatkarze ze szkól podstawowych, 
którzy grają zespołami czteroosobowymi.
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 Kolejny sezon hokejowy już w listopadzie.

Siatkarskie mistrzostwa Słubic 
w  ramach Lubuskiej Olimpiady 
Młodzieży odbyły się w hali Słubic-
kiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 4 
marca. Czteroosobowe reprezen-
tacje chłopców ze szkół podstawo-
wych (kl. I-VI) walczyły o awans do 
zawodów rejonowych. Szkoda, że 

tylko dwie szkoły wzięły udział 
w tych zawodach. Jedyny pojedynek 
wygrała SP 2 Słubice pokonując 
swych kolegów z  Golic 3-0. Warto 
dodać, że organizatorzy zawodów 
czyli SP 2 ufundowali dla każdej dru-
żyny piłki do siatkówki. 

(RT)

W  tym roku turniej miał nazwę 
„Handball z  wąsem”. Kto chciał za-
grać w turnieju, musiał mieć wąsy – 
obojętne czy naturalne, czy sztuczne. 
Oczywiście w  wąsach zagrały nie 
tylko szczypiornistki UKS Jedynka 
Słubice, lecz również rodzice dziew-
cząt oraz zaproszeni goście, a wśród 
nich burmistrz Słubic Mariusz Olej-
niczak, były wiceburmistrz Roman 
Siemiński, przedstawiciele fi rm 
sponsorskich: ERKA TRANS (Ra-
dosław Kwiatkowski, Ireneusz Do-
nigiewicz, Mariusz Matusiak), SAZ 
SCHWEISSTECHNIK (Frank Freu-
diger), SPOŁEM SŁUBICE (Marek 
Półtorak), Łukasz Bendziński, przed-
stawiciele lokalnych mediów: portal 
internetowy Słubice24.pl (Marcin 
Kiedrowicz), telewizja HTS Słubice 
(J. Krupowicz), dyrektorzy szkół: 
Aurelia Wolny i Barbara Udziela (na 
zdjęciu) oraz znany słubicki działacz 
sportowy Janusz Wardak.

Celem imprezy była integracja 
słubickiego środowiska szczypior-
nistów. Na rozgrzewkę wszyscy 
uczestnicy zatańczyli tradycyjnie 
Chocolate choco choco. W  turnieju 
wzięło udział 6 drużyn:
1. UKS Jedynka Słubice Jaszczurki 

(rocznik 2007/2006)
2. Jaszczury (rodzice Jaszczurek)
3. UKS Jedynka Słubice Szczypiorki 

(rocznik 2006)
4. Handball Lovers (zaproszeni 

goście)
5. UKS Jedynka Słubice – Młodziczki
6. Mamuśki &Tatuśki 

(rodzice Młodziczek)
Wynik sportowy w tym turnieju 

nie miał wielkiego znaczenia, 
chociaż każdy mecz był bardzo 
zacięty. Celem zawodów była 
przede wszystkim dobra zabawa. 
Po rozgrywkach odbył się kon-
kurs rzutów karnych, a  w  bramce 

stanął oczywiście Łukasz Ben-
dziński (były bramkarz Chrobrego 
Głogów). Szczególne podzięko-
wania należą się członkom klubu, 
którzy zadbali o to, aby nikt nie był 
głodny i  przygotowali smakowite 
przekąski. „trenerką” drużyny py-

chotki była tradycyjnie Pani Mo-
nika Rajda.

Do zobaczenia na turnieju uro-
dzinowym JEDYNKI w październiku 
2019. W tym roku nasz klub kończy 
5 latek. 

Jerzy Grabowski

Turniej, który rozgrywał się po-
nownie na sztucznej nawierzchni 
boiska przy ul. Sportowej 1, odbył 
się w  końcówce lutego. W  szranki 
stanęły cztery drużyny juniorów 
młodszych, w tym gospodarze z UKS 
Polonia Słubice. Nasi gracze zajęli 
jednak ostatnie miejsce. Po sze-
ściu pojedynkach systemem każdy 
z każdym z kompletem trzech zwy-
cięstw, zameldowała się Celuloza 
Kostrzyn nad Odrą. W  uroczystym 
podsumowaniu i  wręczeniu pu-
charów i  nagród rzeczowych dla 
wszystkich drużyn oraz statuetek 
dla wyróżniających się zawodników 
i trenera zwycięskiej drużyny wzięli 
udział Mirosław Wrzesiński Col-

loseum Marketing Sport i  Ryszard 
Chustecki z SOSiR. 
Klasyfi kacja końcowa turnieju:
1. Celuloza Kostrzyn nad Odrą
2. Maksymilian Gorzów Wielko-

polski
3. Steinpol Ilanka Rzepin
4. Polonia Słubice
Wyróżnienia indywidualne:
• Najlepszy Zawodnik: Marcel 

Kasprzak – Maksymilian
• Najlepszy Bramkarz: Szymon 

Skrzypczak – Celuloza
• Król Strzelców: Szymon Burdzy 

– Maksymilian
• Trener zwycięskiej drużyny: 

Łukasz Dorniak – Celuloza 
(RT)

Chłopcy z Dwójki (fi oletowe koszulki) gładko pokonali swych kolegów z Golic 3-0.

Poloniści tym razem troszkę słabiej, zajęli ostatnie miejsce w stawce czterech drużyn.
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To był jubileuszowy 
Memoriał im. Zdzisława Skręty

W sobotę 16 marca, po raz dziesiąty, przyjaciele zmarłego w 2009 roku Zdzisława Skręty, niezapomnianego nauczy-
ciela wuefu i pasjonata sportu, zorganizowali w Gimnazjum nr 1 w Słubicach, siatkarski memoriał. 12 drużyn męskich 
i kobiecych walczyło o puchary burmistrza Słubic. 

Dzień Kobiet z piłką
Słubiczanki, czyli „Prymulki z Dwójki”, wywalczyły trzecie miejsce 
w 33. Turnieju Siatkarskim z okazji Dnia Kobiet, który 9 marca odbył 
się w Słubicach. Wzięły w nim udział cztery drużyny, które zagrały 
systemem każdy z każdym.
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Turniej, chyba najstarszy w  naszym województwie, 
33 lata temu wymyślił i zrealizował nauczyciel wuefu 
Sławomir Drewalski. Przez 30 lat rozgrywany był pod 
egidą ZNP, natomiast od trzech lat głównym organi-
zatorem jest stowarzyszenie FSL – Aktywni dla Po-
wiatu. Zawsze towarzyszą mu spore emocje, tak było 
i  tym razem. Po ciekawych i  zaciętych w  większości 
pojedynkach, ostatecznie z  kompletem zwycięstw (6 
pkt i 6-0 w setach) pierwsze miejsce przypadło Spójni 
Ośno Lubuskie. Drugie miejsce wywalczył sobie 
zespół Technikum Leśnego ze Starościna, a  trzecie 
gospodynie Prymulki z  Dwójki. Na końcu stawki 
tym razem bardzo młody zespół Piasta Rzepin, który 
jednak pokazał, że posiada duży potencjał. Imprezę 
zakończyło uroczyste wręczenie pucharów dla wszyst-
kich ekip, a  także wyróżnień dla dwóch najlepszych 
zawodniczek turnieju.  (RT)

Słubiczanki, czyli „Prymulki z Dwójki” (czarne stroje) wywalczyły tym razem trzecie 

miejsce.
Pomysłodawca turnieju Sławomir Drewalski już ponad 30 lat dba 

o sprawność siatkarską pań.

Sympatycy siatkówki przyjechali 
do Słubic z  Sulęcina, Dębna, Ośna 
Lubuskiego, Rzepina i  Witnicy. – 
Organizujemy ten memoriał po-
nieważ zależy nam, żeby pamięć 
o tak wspaniałym człowieku jakim 
był Zdzisław była zawsze żywa. 
Myślę, że udział tak wielu osób 
w  naszych rozgrywkach pokazuje, 
że jesteśmy na dobrej drodze ku 
temu – mówił przed rozgrywkami 
Dariusz Krzeptowski, jeden z  orga-
nizatorów imprezy. 

Z okazji jubileuszu organizatorzy 
memoriału chcieli w  szczególny 
sposób podsumować 10-letnią 
historię tego wydarzenia. W  uro-
czystym otwarciu imprezy wzięli 
udział bliscy Z. Skręty, żona Jolanty 
i  dwóch synów: Rafał i  Bartosz. 
Przygotowano również specjalne 
medale dla osób, które w  szcze-
gólny sposób wpisały się przez lata 
w  organizację memoriału. Oprócz 

rodziny otrzymali je: burmistrz Ma-
riusz Olejniczak i  jego poprzednik 
Tomasz Ciszewicz, Sławomir Dre-
walski, Janusz Śmielewicz, Ryszard 
Chustecki, Zbigniew Sawicki, Ro-
bert Tomczak, Józef Grabowski 
i Aurelia Wolny.

Następnie udekorowano wszystkie 
uczestniczki i  uczestników tego-
rocznych zmagań, czyli 4 drużyny 
kobiece i  8 męskich. Po emocjach 
otwarcia przyszedł wreszcie czas na 
sportową rywalizację. W  turnieju 
pań na parkiecie zobaczyliśmy dru-
żyny, które wielokrotnie już uczest-
niczyły w  tej imprezie. Pierwsze 
miejsce zostało wyłonione dopiero 
w  ostatnim grupowym meczu po-
między ZKS Witnica i  „Do Garów” 
Sulęcin. Młode siatkarki z  Witnicy 
były w tym dniu nie do pokonania, 
wygrały ze swoimi wiecznymi ry-
walkami 2-0. Brąz przypadł dru-
żynie z Ośna Lubuskiego, natomiast 

znane i lubiane „Prymulki z Dwójki” 
uplasowały się na czwartej pozycji, 
choć walczyły zawzięcie.

W  turnieju męskim zobaczy-
liśmy 8 drużyn, które podzielono 
na dwie grupy. W pierwszej grupie 
zwyciężyła ekipa „Dwójki”, poko-
nując siatkarzy z Dębna. W drugiej 
– z kompletem wygranych pierwsze 
miejsce zajęło Dębno, natomiast 
na drugim stopniu podium stanęła 
drużyna „Złap Dzika”. W  wielkim 
fi nale emocji było również wiele, 
jednak to „Dwójka” pokazała 
klasę wygrywając z  Dębnem 2-0 
i  marzenie o  powtórzeniu suk-
cesu z  2018 roku stało się faktem. 
Brąz wywalczył Rzepin pokonując 
„Dzików” 2-0. Na zwycięzców cze-
kały okazałe puchary i  dyplomy, 
które wręczał burmistrz Mariusz 
Olejniczak, Janusz Śmielewicz i Zbi-
gniew Sawicki. 

(RT) 
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Drużyna "Dwójki" gotowa do gry. Z okazji jubileuszowego memoriału organizatorzy przygotowali też wspaniały tort, którym częstowała m.in. Jolanta Skręty.

Medale zwycięzcom wręczał m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak. 
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Zapraszamy 
na darmowe 
wycieczki po 
dwumieście 
Na ten sezon turystyczny Polsko 
Niemiecka Informacja Turystyczna 
przygotowała coś wyjątkowego: 
bezpłatne zwiedzania tematyczne 
Dwumiasta, wycieczki rowerem 
po okolicy czy rejsy statkiem. – Po-
znacie z  nami historię Frankfurtu 
i  Słubic, przepłyniecie się do Ko-
strzyna Zefi rem, a  wrócicie trasą 
rowerową Odra-Nysa, zwiedzicie 
Krainę Miłka Wiosennego czy 
poznacie Małe Morze Bałtyckie 
– jezioro Heleny – zachęca Aneta 
Szcześniewicz z  Polsko-Niemiec-
kiej Informacji Turystycznej we 
Frankfurcie nad Odrą. Dodaje, że 

wystarczy wcześniej zgłosić swój 
udział do Polsko-Niemieckiej In-
formacji Turystycznej, mailowo lub 
telefonicznie. – Zapraszamy to bę-
dzie wyjątkowy turystyczny sezon! 
– podkreśla. 

  Darmowe zwiedzania miasta 
oferowane są w  ramach dofi nan-
sowanego przez Unię Europejską 
projektu „Europejskie modelowe 
miasto współpracy transgranicznej 
Frankfurt nad Odrą&Słubice”. 
 Terminy na załączonym plakacie. 
Zwiedzania w języku polskim ozna-
czone PL. 

(red)

„Młodzi gniewni” 
o ekologii dużo wiedzą!

Michalina Bielecka i Dymitr Łazdowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Słubicach wygrali teleturniej wiedzy o ekologii, który był ostatnim 
etapem gminnej kampanii „Eko młodzi gniewni”. W nagrodę ich kla-
sa pojedzie na wycieczkę do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrod-
niczej w Mniszkach, ufundowaną przez ZUO International z Kunowic. 

18 marca 2019 roku, w  słubickim 
magistracie, z  dziesiątkami, mo-
mentami bardzo trudnych, pytań 
zmierzyli się uczniowie siedmiu 
gminnych szkół. Drużyny tworzyli: 
Julia Sobasik i Michał Ryterski z SP 
nr 1, Michalina Bielecka i  Dymitr 
Łazdowski z SP nr 2, Jakub Napierała 
i Marcel Małachowski z SP nr 3, Sa-
bina Kusz i Herbert Kania ze szkoły 
w Kunowicach, Karolina Smolińska 
i  Oliwier Karczewski z  SP w  Goli-
cach, Amelia Korczak i Cyprian Jur-
kowski z Gimnazjum nr 1 oraz Jakub 
Kalinowski i  Nina Ryszczuk z  Gim-
nazjum nr 2. 

Jakie właściwości plastiku wpły-
wają na jego wydłużony okres bio-
degradacji, co to jest PET, ile procent 
ton odpadów powinno być segrego-
wane, żeby gmina nie musiała płacić 
kar, ile przeciętnie waży 1 balot 
makulatury?...to tylko kilka przy-
kładów pytań, które usłyszeli. 

Po pierwszym etapie odpadła 
połowa drużyn, a  o  zwycięstwo ry-
walizowali uczniowie: „jedynki”, 
„dwójki” i Gimnazjum nr 1. Główną 
nagrodę zgarnęli uczniowie SP 2, na 
drugim miejscu byli A. Korczak i C. 
Jurkowski, a  na trzecim: J. Sobasik 
i Michał Ryterski. 

Uczniom kibicowali nauczyciele 
i  przyznali, że niektóre pytania wy-
magały bardzo szczegółowej wiedzy. 
Uczniowie mogli ją zdobyć podczas 
pierwszego etapu kampanii, która 
ruszyła na początku grudnia. Jej am-
basadorami zostali znani słubiccy 
sportowcy, którzy nierzadko są ido-
lami młodych: Małgorzata Krzyżan, 
Jakub Czak, Rafał Borowiak czy Ania 
Harkowska. – Sport to moja pasja. 
Wygrywanie oraz osiąganie coraz to 
lepszych wyników motywuje mnie 
do dalszej pracy. Ale nie byłoby tego 
bez ciężkich treningów. Dlatego 
chciałbym, abyśmy dzisiaj wszyscy 
się zmobilizowali dla wspólnego 
dobra. Zacznijmy segregować od-
pady! – apelował w  spocie z  jego 
udziałem mistrz Polski w  biegach 
przez płotki Jakub Czak.

W  szkołach zorganizowano też 
wówczas spotkania edukacyjne 
i  wyświetlony został fi lm „Plastic 
Ocean” wyprodukowany na zle-
cenie UNESCO. Niektóre sceny 

mogły szokować, jak choćby ta gdy 
z  brzucha 3-miesięcznego ptaka, 
znalezionego na brzegu oceanu, 
dr Jennifer Lavers, która naukowo 
zajmuje się problemem odpadów, 
wyjmują ponad 200 kawałków pla-
stiku! – Celowo pokazujemy pro-
blem także w taki trochę drastyczny 
sposób, żeby uczniowie nie przeszli 
koło tego tematu obojętnie. Takie 
obrazy zostają w głowie i skłaniają 
do refl eksji – mówił wówczas pro-
wadzący spotkania z  uczniami 
Jakub Krupowicz z telewizji HTS.

W  ramach kampanii odbył się 
też, pod koniec grudnia, „Eko Cross 
Challenge”. Główną atrakcją im-

prezy był pojedynek sportowy a’la 
cross fi t. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele szkół podzieleni na grupy 
(klasy VI i VII szkół podstawowych 
oraz gimnazjaliści). Ci starsi zmie-
rzyli się ze słubickimi sportowcami, 
ambasadorami gminnej kampanii. 
Do wykonania wszyscy mieli spor-
towo-ekologiczne zadania. 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 
zwyciężyła drużyna z  „dwójki”, 

która w  dogrywce pokonała spor-
towców: Paulinę Polańską, Paulinę 
Kliszczak, Rafała Borowiaka i  Ja-
kuba Czaka. Trzecie miejsce zajęli 
uczniowie „jedynki”. Najlepsze 
drużyny nagrodzono czekami pie-
niężnymi, do wykorzystania przez 
szkołę. Nagrodzono też najaktyw-
niejszych kibiców. Tu równych 
sobie nie mieli uczniowie szkoły 
w Kunowicach. Sportowe zmagania 
można było obserwować m.in. na 
wielkim telebimie, rozstawionym 
w hali sportowej.

– Segregacja odpadów to duży 
problem w  naszej gminie, bo tylko 
20 proc. odpadów, które trafi ają na 

wysypisko, może być przygotowana 
do ponownego użycia i  recyklingu. 
Przepisy unijne nakazują, żeby do 
2025 roku aż 55 proc. składowanych 
odpadów można przetworzyć. Dużo 
więc przed nami pracy, tym bardziej, 
że odpady są segregowane jedynie 
w  ok. 35 procentach gospodarstw 
domowych w naszej gminie – mówi 
burmistrz M. Olejniczak dodając, że 
stąd konieczność ciągłej edukacji 
i  kolejna samorządowa kampania 
ekologiczna. Jej adresatem byli tym 
razem uczniowie szkół podstawo-
wych i  gimnazjów (ubiegłoroczna 
kampania skierowana była do 
przedszkolaków).  (beb)

Młodzież walczyła o główną nagrodę, którą była wycieczka do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Do pamiąt-

kowego zdjęcia uczniowie stanęli ze swoimi nauczycielami oraz burmistrzem Mariuszem Olejniczakiem i Ewą Bury z ZUO International.  

– Jestem z nich bardzo dumna – podkreślała Aleksandra Sanecka-Bugaj, nauczycielka 

biologii z SP 2, pod okiem której Michalina Bielecka i Dymitr Łazdowski, przygotowywali 

się do konkursu. 
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MIESZKASZ W 
POLSCE I JESTEŚ  

UBEZPIECZONY W 
AOK NORDOST? 
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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

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

SZUKAM OSOBY 
DO SPRZĄTANIA 

W LEBUS (NIEMCY)
TEL.: 004915142541482

 Z niektórych użytkowników 
wieczystych państwo zrobiło 
właścicieli 

Z początkiem roku osoby, których mieszkania lub domy jednoro-
dzinne stały na gruntach gminnych, oddanych im w użytkowanie 
wieczyste, z mocy ustawy stały się ich właścicielami. 

 – Muszą jednak zapłacić opłatę z ty-
tułu przekształcenia, w  wysokości 
20-krotności dotychczasowej opłaty 
rocznej za wieczyste użytkowanie 
– wyjaśnia Beata Nowakowska 
z  Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami i  Architektury słubic-
kiego magistratu. – Należność tę 
można spłacać przez 20 lat – dodaje. 
Podkreśla też, że przekształcenie nie 
dotyczy nieruchomości zabudowa-
nych garażami w  zabudowie szere-
gowej. 

Na podstawie ustawy z  dnia 
20 lipca 2018 r. o  przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w  prawo własności 
tych gruntów z  dniem 1 stycznia 
2019 r. prawo użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe przekształca się 
w prawo własności tych gruntów.

Przez grunty zabudowane na cele 
mieszkaniowe należy rozumieć nie-
ruchomości zabudowane wyłącznie 
budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi 

lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, 

w  których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale 
mieszkalne, lub

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz 
z  budynkami gospodarczymi, 
garażami, innymi obiektami bu-

dowlanymi lub urządzeniami 
budowlanymi, umożliwiającymi 
prawidłowe i  racjonalne korzy-
stanie z budynków mieszkalnych. 

Uwaga: przekształcenie nie dotyczy 
nieruchomości zabudowanych gara-
żami w zabudowie szeregowej. 

Zaświadczenie
Celem potwierdzenia prawa wła-
sności burmistrza wydaje w  ter-
minie 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 
2019 r. stosowne zaświadczenie. 
Zaświadczenie może również zostać 
wydawane na wniosek (w  terminie 
4 miesięcy lub 30 dni od dnia otrzy-
mania wniosku) i wówczas podlega 
opłacie skarbowej w  wysokości 
50,00 złotych.

Uwaga: Zaświadczenie o  prze-
kształceniu powinno być wydane 
do końca 2019 roku. Jeśli dotych-
czasowy użytkownik wieczysty nie 
otrzymał jeszcze zaświadczenia 
o  przekształceniu powinien w  tym 
roku uiścić opłatę w  wysokości 
równej dotychczasowej opłacie za 
użytkowanie wieczyste. 

Opłata przekształceniowa
Z  tytułu przekształcenia nowy 
właściciel gruntu ponosi na rzecz 
Gminy Słubice opłatę przekształ-
ceniową, która zastąpi dotychczas 
uiszczaną opłatę z  tytułu użytko-
wania wieczystego. 

Wysokość opłaty jest równa 
wysokości opłaty rocznej z  tytułu 
użytkowania wieczystego, która 
obowiązywałaby w  dniu 1 stycznia 
2019 roku, a  w  przypadku, gdy do-
konano aktualizacji opłaty jej wy-
sokość jest równa wysokości opłaty 
w trzecim roku od aktualizacji. 

Opłata jest wnoszona przez okres 
20 lat (na raty) licząc od 1 stycznia 
2019 roku i  należy ją wnosić w  ter-
minie do 31 marca każdego roku, 
z  tym że opłata za rok 2019 jest 
płatna do 29 lutego 2020 roku. 

Właściciel gruntu może również 
wnieść opłatę jednorazową w wyso-
kości 20 – krotności opłaty rocznej 
z  tytułu użytkowania wieczystego, 
która obowiązywałaby w  dniu 1 
stycznia 2019 r. lub w trzecim roku 
od aktualizacji.

Przykład: Na dzień 1 stycznia 2019 r.
lub w  trzecim roku od aktualizacji 
opłata z tytułu użytkowania wieczy-
stego wynosiłaby 25,00 zł. Za 2019 
rok właściciel zapłaci za przekształ-
cenie opłatę w  wysokości 25,00 zł, 
przy czym opłatę tę może wnieść do 
dnia 29 lutego 2020 roku. Pozostałe 
19 rat (w  tym opłatę za rok 2020) 
w wysokości 25,00 zł należy wnieść 
w  terminie do dnia 31 marca każ-
dego roku. Gdyby właściciel chciał 
uiścić w  roku 2019 opłatę jednora-
zową to wynosiłaby ona 500,00 zł 
(25,00 zł x 20).  (red)

Reklama
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Kultura? Bez granic!

Szczególnie w środy 
– kwintety fortepianowe
środa, 03. kwiecień, 19:30 
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha”

Kwintet fortepianowy 
A-dur Dvoráka jest 
jednym z  najbardziej 
znanych i najczęściej gra-
nych dzieł klasyczno-ro-
mantycznego repertuaru. 
Ten utwór to „prawdziwy 
Dvorak”: Bogata melo-
dyka, żywy rytm, świetne 
brzmienie, oczywiste re-
miniscencje czeskiego folkloru. Rimski Korsakow znany jest 
głównie ze swoich oper, pozostawiając muzykę kameralną 
gdzieś z boku. Jednak w 1876 roku stworzył kwintet w tonacji 
B-dur na fl et, klarnet, róg, fagot i fortepian. Kwintet ten począt-
kowo pozostał niezauważony, jednak obecnie odkrywany jest 
zupełnie na nowo!

Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Pań-
stwowej w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 
20 zł. Czek można wymienić na bilet we frankfurckiej fi lhar-
monii, godzinę przed rozpoczęciem koncertu.

Koncert: KęKę
piątek, 05 kwietnia, 20:30, 
SMOK Słubice, Klub Prowincja

Kękę, to polski raper re-
prezentujący radomską 
scenę hip-hopową, 
uważany za jednego 
z  najbardziej lubianych 
i  cenionych raperów na 
polskiej scenie under-
groundowej. Po komer-
cyjnym i  artystycznym 
sukcesie „Trzecich 
Rzeczy”, KęKę wraca by 
otworzyć nowy rozdział. 
„To Tu” to dojrzały i  życiowy materiał, okraszony dawką hu-
moru i sporą dozą autorefl eksji. Tym razem KęKę postanowił 
zaprosić gości, którzy swoją obecnością stworzyli nową jakość 
i  doskonale wkomponowali się w  osobiste utwory radomia-
nina. Warstwa muzyczna utrzymana jest w nowoczesnym kli-
macie, chociaż nie zabraknie też klasycznego brzmienia.
Bilety: 40,00 / 50,00 zł

Jan & Henry 
– teatr muzyczny dla dzieci (DE)
sobota, 06. kwiecień, 16:00 Hala Targowa 1

Znane z  dziecięcego ka-
nału „KIKA” ciekawskie, 
sympatyczne i  trochę 
niezdarne surykatki 
„Jan i  Henry” przeży-
wają ciekawe przygody. 
Jan i  Henry mieszkają 
w  ziemnej norce wy-
kopanej pod domem. 
Znają i  uwielbiają od-
głosy domu nad nimi. 
Pewnego dnia w  domu 
pojawia się nowy do-
zorca. Od tego momentu 
wiele z  ukochanych 
odgłosów cichnie. Jan 
i  Henry postanawiają 
zbadać tę sprawę niczym 
detektywi... Jan i  Henry 
– w  muzycznej misji, po 
raz pierwszy na scenie teatralnej, w wesołej i trzymającej w na-
pięciu przygodzie z dużą dawką muzyki.

Bilety: od 18,00 €

Koncert wiosenny Orkiestry 
Frankfurckich Przyjaciół Muzyki
niedziela, 07. kwiecień, 16:00 
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha”

Wiosenne melodie w  sam 
raz na przebudzenie 
wiosny! Frankfurccy Przy-
jaciele Muzyki oraz Chór 
Extrachor, zarówno w wy-
konaniach solowych, jak 
i  w  dużym składzie, za-
prezentują znane melodie 
i dzieła symfoniczne pasu-
jące do wiosny, które wy-
rażą radość z tej wyjątkowej pory roku pełnej orzeźwiającego 
nastroju.

Bilety: 17,00 / 15,00 / 13,00 / 11,00 / 10,00 €

Wrona i niedźwiedź (6+, DE)
środa, 10. kwiecień, 10:00 Forum Kleista

Dzień w  dzień niedź-
wiedź w  klatce w  zoo 
krąży w koło złoszcząc się 
z  powody gapiów. Apa-
tycznie zjada swoje trzy 
posiłki dziennie. Gruby 
niedźwiedź marzy o wol-
ności! Wrona czuje się 
podobnie. Lata od klatki 
do klatki, stale w  poszu-
kiwaniu jakiegoś kąska. Chuda wrona marzy o trzech posiłkach 
dziennie! Ta nierówna para zawiera przyjaźń: niedźwiedź dzieli 
się swoimi posiłkami, a wrona opowiada mu o tym, co dzieje się 
na zewnątrz. Jednak niedźwiedź nadal marzy, wrona również. 
Oboje zdobywają magiczny napój od węża i... zamieniają się cia-
łami. Ale czy rzeczywiście jest to dobra decyzja?

Bilety: 10,00 / 8,00 / 6,50 / bilet rodzinny 20,00 €

Dzień Otwartych Drzwi / 
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
środa, 10 kwietnia, 09:00, 
Collegium Polonicum Słubice

Collegium Polonicum 
serdecznie zaprasza 
wszystkich zaintereso-
wanych na Dni Otwar-
tych Drzwi oraz Festiwal 
Nauki i  Sztuki. Oba 
wydarzenia odbędą się 
w  środę, 10 kwietnia 
br. w  godz. 9:00-16:00. 
W  ramach tego wyda-
rzenia odbędą się wy-
kłady, warsztaty oraz 
konkursy prowadzone 
przez doświadczonych 
wykładowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Po-
znaniu. Udział w  Festiwalu jest bezpłatny, ale organizatorzy 
proszą o wcześniejszą rejestrację.

8. Koncert Filharmoniczny 
– Humor i malowniczość
piątek, 12. kwiecień, 19:30 
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha”

Śmiałość, dowcip, cie-
kawość – wszystkimi 
wymienionymi cechami 
wyróżnia się ten godny 
uwagi kwartet: clair-ob-
scur. Niczego się nie boją: 
grają opracowania oper, 
muzyki fortepianowej 
i  kwartetów smyczko-
wych, grają w Filharmonii 
Berlińskiej, Carnegie Hall w Nowym Jorku, podczas Luzern Fe-
stival, w Watergate Club w Berlinie, grają regularnie jako mu-
zycy orkiestrowi u  Filharmoników Berlińskich, w  Orkiestrze 
Symfonicznej MDR, Staatskapelle Berlin – uwaga: jako kwartet 
saksofonowy!

Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Pań-
stwowej w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 
20 zł. Czek można wymienić na bilet we frankfurckiej fi lhar-
monii, godzinę przed rozpoczęciem koncertu.

„Best of LaJJazzO” – koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Jazzowej 
kraju związkowego Brandenburgia
piątek, 12. kwiecień, 19:30 Forum Kleista

Młodzieżowa Orkie-
stra Jazzowa kraju 
związkowego Bran-
denburgia świętuje 
w  2019 r. 25 lat ist-
nienia. Od 1994 r. 
LaJJazzO całkowicie 
oddaje się muzyce 
znanych bigbandów, 
kontynuując tę tra-
dycję do dziś. Prze-
krój 25-letniej twórczości LaJJazzO oznacza więc jednocześnie 
przekrój 80-letniej historii bigbandów. Od 2008 r. kierowni-
kiem artystycznym orkiestry jest amerykańska legenda big-
bandowa – Jiggs Whigham. Poczas jubileuszowego koncertu 
usłyszymy między innymi utwory Boba Florence’a oraz Boba 
Brookmeyera.

Bilety: 15,00 / 12,00 / 5,00 €

Stand Up: Mateusz Socha 
& Piotr Zola Szulowski
Piątek, 12 kwietnia, 20:30, 
SMOK Słubice, Klub Prowincja

Mateusz Socha – mimo 
krótkiego, zaledwie 
dwuletniego doświad-
czenia na scenie, Ma-
teuszowi udało się 
dotrzeć do bardzo 
szerokiego grona od-
biorców. Sukces od-
niósł nie bez powodu 
– charyzma i zaraźliwy śmiech zjednują mu publikę. Piotr Zola 
Szulowski – w  swoim nowym programie „Dwa plus jeden” 
Piotr bierze na ruszt swoje życie rodzinne, w którym, podobnie 
jak jego świeżo narodzony syn, stawia pierwsze kroki. Okrasza 
to historiami – wspomnieniami za rzeczami, które jako głowie 
rodziny, nie wypada mu już robić.
Bilety: 25,00 / 35,00 zł

Koncert: Brodacze live act
Sobota, 13 kwietnia, 20:00, 
SMOK Słubice, Klub Prowincja

Brodacze live act to elek-
troniczno-instrumen-
talna eklektyka. Na żywo 
wykorzystują między 
innymi gitary, synteza-
tory, fl ety, wokale. Żywy 
jest też dubmaster, czyli 
przepuszczanie poszcze-
gólnych instrumentów 
przez zewnętrzne efekty. 
 Po świetnie przyjętych koncertach z Łąki Łan i Lao Che Brodacze 
live act odwiedzają Słubice, gdzie wystąpią w doskonałym towa-
rzystwie. Poznański skład uzupełnią: Andy K (Gorzów Wlkp.), 
Nikcihc live act (Słubice), Zumi live act (Kostrzyn nad Odrą), 
Ciechu (Kostrzyn nad Odrą) oraz Lem Nosbig (Słubice). Zapo-
wiada się długa obfi tująca w  soczyste elektroniczne dźwięki 
impreza.
Bilety: 20,00 / 25,00 / 30,00 zł

Wielki czarodziej i mały zając (4+, DE)
niedziela, 14. kwiecień, 10:00 Teatr Śmiechu

Czarodziej, kapelusz… tylko 
zająca nie ma. On szuka 
swoich marchewek. Kurtyna 
w  górę… I  co? Zaczyna się 
“wyścig”. Scena zamienia się 
w cyrkową arenę! Bez obaw – 
ze śmiechu jedynie mięśnie 
brzucha ucierpią. Kto wygra 
ten pojedynek, kto będzie 
zwycięzcą? Wielki czaro-
dziej czy mały zając? Wartka i pełna humoru akcja wypełnia 
cały spektakl. To teatr lalek i aktora skierowany do wszystkich, 
którzy nie czują się zbyt dorośli.

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


