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Prezydent do słubiczan: 
– Gratuluję współpracy transgranicznej!  

– Chcę szczególnie tutaj, w Słubicach wyrazić ogromną satysfakcję i podziękować tym, którzy na co dzień przyczyniają 
się do pogłębiania polsko-niemieckiej przyjaźni i więzi pomiędzy naszymi narodami – usłyszeli z ust prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy słubiczanie, którzy przyszli 8 kwietnia 2019 roku, na plac przed biblioteką miejską, 
gdzie odbywało się spotkanie z głową państwa. 

Ta tradycja 
też nas łączy  

Dokończenie  str. 2

Pełnych radości i pokoju Świąt Wielkiej Nocy,
spotkań wypełnionych miłością, chwil zadumy nad tym, co ważne, 

pogody w sercu i wszystkiego, co najlepsze 
życzą słubiczanom i ich gościom 

Burmistrz Mariusz Olejniczak                                        
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Słubicach                                    

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński 

z radnymi 

– Jaka piękna pisanka! – wołały przedszkolaki z obu stron Odry, które  12 kwietnia spo-

tkały się z burmistrzami Słubic i Frankfurtu nad Odrą: Mariuszem Olejniczakiem i Rene 

Wilke. – Zobaczcie, jakie zabawne zdjęcie można sobie tu zrobić – stwierdzili obaj, wkła-

dając głowy do specjalnie przygotowanej do tego pisanki. Dwa, identyczne kolorowe jaja 

stanęły po obu stronach Odry: jedno przy słubickiej bibliotece, drugie przy moście we 

Frankfurcie.  W ten sposób dwumiasto chciało przybliżyć, szczególnie małym  miesz-

kańcom, wielkanocne tradycje. Dla dzieci zorganizowano też  warsztaty malowania jajek. 

Odbyło się to w ramach projektu „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgra-

nicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice”.   (beb)
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Współpraca władz gminy i powiatu zaowocowała tym, 
że w „ Gazecie Słubickiej’’, jedną stronę przeznaczamy, 
począwszy od tego numeru, na „Wiadomości z Powiatu 
Słubickiego”. Natomiast w gazecie wydawanej przez 
starostwo, będą zamieszczane „Wiadomości z Gminy 
Słubice”. Zapraszamy do lektury!

Z początkiem maja rozpocznie się inwestycja 
Zakładu Usług Wodno-Ściekowych, dzięki 
której część żeliwnych i stalowych rur 
wodociągowych, wchodzących w skład 
całego systemu wodociągowego w Słubicach, 
zostanie wymieniona.  str. 6

– Uczenie dzieci empatii i pomocy innym jest bardzo ważne, 
dlatego nie wahaliśmy się ani chwili, żeby wziąć udział 
w zbieraniu nakrętek dla Wiktorii Klińskiej, cierpiącej na 
wrodzoną łamliwość kości, która dzięki tej akcji dostanie swój 
wymarzony, specjalistyczny rower – mówi Renata Cembrowicz, 
dyrektorka słubickiego przedszkola „Krasnal Hałabała”.  str. 4

 Reżyserka i scenarzystka 
Agnieszka Holland została 
laureatką 19. Nagrody Viadriny 
Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą. Odbierze ją 9 maja.  Po 
części ofi cjalnej organizatorzy 
zapraszają na pokaz fi lmu  
„Pokot” i rozmowę z reżyserką. 
Spotkanie rozpocznie się  
o 19.30, w kinie CineStar we 
Frankfurcie nad Odrą. Wstęp 
wolny.   str. 3
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Prezydent Andrzej Duda pochwalił to, 
co robimy wspólnie z sąsiadami zza Odry
Prezydenta przywitał burmistrz 
Mariusz Olejniczak, który opowia-
dając o Słubicach, zwrócił uwagę, że 
na polsko-niemieckim pograniczu 
zajmujemy szczególne miejsce. – 
Wyróżnia nas m.in. to, że z  Frank-
furtem, leżącym na drugim brzegu 
Odry, od wielu lat budujemy euro-
pejskie, modelowe dwumiasto – 
podkreślał burmistrz i  podał kilka 
przykładów współpracy. – Miesz-
kańcy mogą korzystać m.in. z trans-
granicznej komunikacji miejskiej, 
co jest dużym ułatwieniem dla osób 
uczących się lub pracujących po dru-
giej stronie granicy, mamy wspólną 
sieć ciepłowniczą, która zwiększa 
bezpieczeństwo energetyczne po-
nieważ w  sytuacjach awaryjnych 
posiadamy możliwość dwukie-
runkowego przesyłu energii, przy 
unijnym wsparciu zbudowaliśmy 
w Słubicach przedszkole, do którego 
chodzą razem polskie i  niemieckie 
dzieci, w  naszych szkołach mamy 
mieszane klasy – wyliczał. Bur-
mistrz mówił też o  ponad tysiącu 
miejsc pracy, które stworzyły fi rmy 
działające w Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefi e Ekonomicznej 
i  o  tym, że Słubice stały się zagłę-
biem usług logistycznych i  spedy-
cyjnych, że działa u  nas największe 
targowisko na pograniczu. – Także 
dzięki wejściu Polski do strefy 
Schengen słubicki rynek pracy stale 
się rozwija. Jesteśmy w  czołówce, 
w  województwie lubuskim, pod 
względem najniższego wskaźnika 
bezrobocia. Dobre warunki do życia 
i  rozwój miasta powodują, że przy-
bywa nam mieszkańców – zaznaczył 
burmistrz. 

Prezydent Andrzej Duda za-
reagował na te słowa gratulując 
współpracy z  partnerami zza Odry. 
– Z  ogromną radością patrzę na to, 
że granica polsko-niemiecka nie sta-
nowi już bariery dzielącej dwa pań-
stwa i dwa narody. W połowie lat 90., 
kiedy z  mojego Krakowa jeździłem 
do Niemiec, żeby odwiedzić żonę 
na stypendium w  Heidelbergu, pa-
miętam jak staliśmy w autobusie na 

granicy, jak czekaliśmy na odprawę, 
jaką barierę ta granica stanowiła 
między Polską a Europą zachodnią. 
Później z ogromną satysfakcją przy-
jąłem nasze wejście do Unii Europej-
skiej – podkreślał prezydent. 

Gratulował, że dziś po obu stro-
nach granicy są współpracujące 
ze sobą uczelnie, stowarzyszenia, 
ludzie mają przyjaciół i  to jest to, 
o czym pokolenia Polaków marzyły. 
– Chcę szczególnie tutaj, w  Słubi-
cach wyrazić ogromną satysfakcję 
i  podziękować tym, którzy na co 
dzień przyczyniają się do pogłę-
biania polsko-niemieckiej przyjaźni, 
więzi pomiędzy naszymi narodami. 
Dziękuję, bo realizujecie Państwo 
naprawdę wspaniałe dzieło, ro-
bicie, można powiedzieć, w  tym 
zakresie piękną robotę, także swoją 
codzienną działalnością, życiem 
i  pracą reprezentujecie nas przed 
naszymi zachodnimi sąsiadami. 
Wiem, że czynicie to dobrze i  ta 
współpraca się rozwija, za co chcę 
ogromnie podziękować Panu bur-
mistrzowi i wszystkim, którzy się do 
tego przyczyniają, władzom miej-
skim, powiatowym, wojewódzkim, 
ale przede wszystkim mieszkańcom, 
profesorom, naukowcom, tym 
którzy pracują w  Collegium Polo-
nicum oraz na Uniwersytecie Eu-
ropejskim Viadrina współpracując 
z Polską – mówił Andrzej Duda. 

Z  prezydentem przyjechał do 
Słubic minister Błażej Spychalski, 
tego dnia gościliśmy także , minister 
rodziny, pracy i  polityki społecznej 
Elżbietę Rafalską, wojewodę lubu-
skiego Władysława Dajczaka, nad-
burmistrza Frankfurtu nad Odrą 
Rene Wilke oraz włodarzy sąsied-
nich gmin. 

Po spotkaniu z  mieszkańcami 
prezydent, w  towarzystwie m.in. 
burmistrza M. Olejniczaka, jego 
zastępczyni Adriany Dydyny-Ma-
ryckiej oraz przewodniczącego rady 
miejskiej Grzegorza Cholewczyń-
skiego, dokonał w  bibliotece wpisu 
do księgi pamiątkowej miasta. 

(beb)
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Reklama

Agnieszka Holland 
z Nagrodą Viadriny !

Reżyserka i scenarzystka Agnieszka Holland została laureatką 19. Na-
grody Viadriny Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą. Wielokrotnie nagradzana twórczyni fi lmowa odbierze na-
grodę w czwartek, 9 maja o godz. 17.00 w Logensaal, przy Logenstra-
ße 11 we Frankfurcie nad Odrą. Laudację wygłosi Marion Döring, dy-
rektor Europejskiej Akademii Filmowej.

Plac Bohaterów 
nam się zmienia 

- Nie mogę się już doczekać zakończenie 
przebudowy tego placu – mówi Anna Migul-
ska, spacerując z wnuczką w sąsiedztwie pla-
cu Bohaterów. Na tę inwestycję gmina Słubi-
ce przeznaczyła 4,3 mln zł, ale efekt powinien 
zadowolić mieszkańców. - Bardzo się cieszę 
z miejsca do zabawy dla dzieci i z fontanny, 
bo latem miło będzie się przy niej ochłodzić, 
tym bardziej, że słyszałam, że ma to być fon-
tanna równa z nawierzchnią placu. Dzieciaki 
będą zachwycone, gdy będą się tam mogły 
popluskać – mówi słubiczanka.  

Przypomnijmy. W końcówce ubie-
głego roku rozpoczęła się długo 
oczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja – przebudowa placu Bo-
haterów. Plac zyska bardzo atrak-
cyjny wygląd. – Będzie tam duża, 
podświetlana fontanna, miejsce 
zabaw dla dzieci z  bezpieczną 
syntetyczną nawierzchnią, nowo-
czesne siedziska i mnóstwo zieleni. 
Na nowe nasadzenia wydamy pół 
miliona złotych! – mówi burmistrz 
Mariusz Olejniczak. Na efekt 
trzeba będzie jeszcze poczekać, po-
nieważ zakończenie prac zaplano-
wane jest na jesień. Na razie, fi rma 
Eurokop Invest, która wygrała 
przetarg, wykonała parkingi wokół 
całego placu, obecnie budowane 
są chodniki i  trwają prace ziemne 
między innymi w  miejscu, gdzie 
będzie fontanna.  
-  Co to takiego? – pytają słubiczanie 
wskazując wielkie, czarne pojem-

niki, które stoją na placu budowy. Już 
wyjaśniamy. To zbiorniki na wodę 
deszczową, które zostaną wkopane 
w  ziemię. Woda ta będzie później 
wykorzystywana do podlewania ro-
ślin. - Tempo prac przy przebudowie 
placu Bohaterów jest spore i miejsce 
to zmienia się z miesiąca na miesiąc 
– cieszy się burmistrz.   
- A  co z  pomnikiem, który stoi na 
placu? I czy będzie tam scena? – py-
tają też słubiczanie. Pomnik zostanie 
na swoim miejscu, ale sceny już nie 
będzie. Przynajmniej podobnej do 
tej, która wcześniej zajmowała część 
placu. – Wydzielimy miejsce na mo-
bilną scenę, tak by w  tym ładnym, 
nowym otoczeniu móc organizować 
w  przyszłości małe imprezy plene-
rowe – wyjaśnia burmistrz. Tym 
bardziej, że przybędzie tam miejsc 
do siedzenia. Na placu stanie ok. 60 
ławek. 

 (beb)

Oprócz parkingów, gdzie jest 90 miejsc dla aut, jest już gotowa także część przyległych do 

nich chodników. 
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Po części ofi cjalnej organizatorzy zapraszają na pokaz 
fi lmu Agnieszki Holland „Pokot”, który został uhonoro-
wany Srebrnym Niedźwiedziem festiwalu Berlinale. Od-
będzie się on w kinie CineStar we Frankfurcie nad Odrą. 
Wieczór fi lmowy połączony z rozmową z reżyserką roz-
pocznie się o godz. 19.30, wstęp bezpłatny. Pokaz fi lmu 
współorganizuje Festiwal Film Polska, Festiwal Filmowy 
w Cottbus i stowarzyszenie Kleines Kino e.V. 

W bogatym dorobku reżyserskim Agnieszki Holland 
znajdują się nie tylko dwa odcinki kultowego amerykań-
skiego serialu „House of Cards“, ale także nominowany 
do Oskara fi lm „Gorzkie żniwa“ oraz „Europa, Europa“, 
który w  1992 r. zdobył nagrodę Złotego Globu w  kate-
gorii najlepszy fi lm zagraniczny.

W uzasadnieniu Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Uczelni czytamy: „Agnieszka Holland podej-
muje w swojej pracy twórczej, w swoich fi lmach, przed-
stawieniach teatralnych, scenariuszach i tłumaczeniach 
niewygodne, ale bardzo ważne tematy z historii Europy 
i stosunków między jej mieszkańcami. Jej fi lmy nie tylko 
odnoszą się tematycznie do Europy, ale dzięki stałej 
współpracy i koprodukcji z wieloma partnerami z Nie-
miec, Francji, Anglii czy Ukrainy przyczyniają się do 
międzykulturowego dialogu i porozumienia. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje także wspieranie młodych 
artystów przez Agnieszkę Holland.“ 

Agnieszka Holland (rocznik 1948) ukończyła studia 
na Wydziale Filmowym i  Telewizyjnym Akademii 
Sztuk Scenicznych w  Pradze i  rozpoczęła karierę jako 
asystentka Krzysztofa Zanussiego i uczennica Andrzeja 
Wajdy, który stał się jej mentorem. Obecnie pracuje 
między innymi we Francji, gdzie mieszka od 1981 r., oraz 
w Polsce i w USA.

Filmy Agnieszki Holland są obecne m.in. na Między-
narodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie (Berlinale), 
gdzie odnoszą spore sukcesy. W 2017 r. jej fi lm „Pokot“ 
zdobył statuetkę Srebrnego Niedźwiedzia (Nagroda im. 
Alfreda Bauera), a  jej najnowsza produkcja pt. „Oby-
watel Jones“ spotkała się z  uznaniem publiczności fe-
stiwalowej. W  swoich fi lmach reżyserka zawsze sięga 
po kontrowersyjne tematy z historii i aktualnej polityki, 
kwestionuje propagandę, instytucje, kult jednostki i an-
gażuje się, również poza ekranem, na rzecz demokracji. 
Nagrodę Towarzyszącą otrzyma w tym roku „Studencka 
Poradnia Prawa w  Collegium Polonicum”. Kuratorium 
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni uzasad-
niło swój wybór niezwykłym zaangażowanie studentek 
i studentów prawa, którzy udzielają bezpłatnych porad 
prawnych innym studentom oraz osobom w złej sytuacji 
materialnej. Nagroda Towarzysząca wynosi 1.000 euro.

Nagroda Viadriny w wysokości 5.000 euro przyzna-
wana jest corocznie, od 1999 roku, przez Kuratorium 

Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwer-
sytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szcze-
gólny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego 
pojednania. Do dotychczasowych laureatów Nagrody 
Viadriny należą między innymi: tłumacz Karl Dedecius 
(1999), noblista Günter Grass (2001), publicyści: Adam 
Michnik (2000) i  Adam Krzemiński (2006), pierwszy 
premier III Rzeczpospolitej Tadeusz Mazowiecki 
(2009), zdobywca Oskara, reżyser Volker Schlöndorff  
(2010), kompozytor i  wielokrotny zdobywca nagród 
Grammy prof. Krzysztof Penderecki (2011), były mini-
ster w Rządzie Republiki Federalnej Niemiec Hans-Die-
trich Genscher oraz prof. Irena Lipowicz (2014), prof. 
dr Anna Wolff -Powęska (2016) i  Wspólna Polsko-Nie-
miecka Komisja Podręcznikowa (2017).

Źródło: Collegium Polonicum
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Park zakwitł…
na niebiesko!

 2 kwietnia wiele budynków w Słubicach 
zapaliło w oknach niebieskie światła. Zro-
bił to też Urząd Miejski. Na znak solidarno-
ści z osobami dotkniętymi autyzmem. Tego 
dnia obchodziliśmy Światowy Dzień Wie-
dzy na Temat Autyzmu. Stowarzyszenie po 
PROstu, które od wielu lat wspiera osoby au-
tystyczne, zorganizowało szereg imprez. Nie 
tylko zresztą tego dnia. 

Społecznicy zmieniaja Europę 
– Państwa zaangażowanie w budowanie wspólnoty jest dla nas wzorem. Jestem przekonana, że zasiejecie podczas tej kon-
ferencji niejedno ziarno, z którego wyrośnie coś pięknego i wartościowego dla Europy – mówiła zastępczyni burmistrza Słu-
bic Adriana Dydyna-Marycka podczas otwarcia międzynarodowej konferencji naukowej, którą w dniach 28-29 marca 2019, 
zorganizowało w Słubicach, Civil Society Europe zrzeszająca 30 największych sieci organizacji pozarządowych w Europie.

W parku przy placu Przyjaźni odbył 
się 2 kwietnia happening, w którym 
wziął udział m.in. burmistrz Ma-
riusz Olejniczak. Słubiczanie m.in. 
ozdobili drzewa niebieskimi kwia-
tami, można też było obejrzeć wy-
stawę przybliżającą temat autyzmu. 
Stowarzyszenie po PROstu zaini-
cjowało również w  naszym mieście 
ogólnopolską akcję „Na niebiesko 
dla autyzmu”. 

Jak wyjaśnia prezes Stowarzy-
szenia po PROstu Pracownia Rozwoju 
Osobistego Joanna Sierżant-Rekret 
akcja „Na niebiesko dla autyzmu” jest 
celebrowana w Polsce od 2011 roku. 
Na świecie zainicjowała ją amery-
kańska organizacja Autism Speak. 
2 kwietnia w  geście solidarności 
z osobami z autyzmem na niebiesko 
zmieniają swoją iluminację tysiące 
budowli na całym świecie.

Słubickie stowarzyszenie chce 
szerzyć wiedzę na temat autyzmu 
przez cały kwiecień. W  szkołach 
i  przedszkolach były wyświetlane 
fi lmy edukacyjne, w  kinie SMOK 
można było obejrzeć darmowy seans 
fi lmu „Temple Grandin”, a w sobotę 
6 kwietnia odbył się niebieski rajd 

rowerowy. W  planach są jeszcze 
szkolenia, jak pracować z dzieckiem 
autystycznym lub uczniem z  Ze-
społem Aspergera, a  27 kwietnia 
o  15.00 na terenie ogródków dział-
kowych Jutrzenka stowarzyszenie 
organizuje Niebieski Piknik.

(beb)

– Towarzyszy mi też ogromna ra-
dość, bo to, co zajmować będzie 
Państwa podczas konferencji, także 
nam w  dwumieście Słubice-Frank-
furt bardzo leży na sercu. Od wielu 
lat promujemy współpracę i budu-
jemy porozumienie ponad grani-
cami – podkreślała. Przypomniała 
też słowa Jacka Kuronia, który 
mawiał, że zjednoczona Europa to 
maleńki przystanek na drodze do 
zjednoczonego świata.  – Jestem 

przekonana, że Unia Europejska 
może w  tym marszu ku lepszemu 
światu odegrać ogromną rolę. 
Cieszę się, że w  osobach biorących 
udział w  Państwa konferencjach 
mamy tak wielu orędowników 
zjednoczonej Europy. Motto Unii 
Europejskiej: Zjednoczona w  róż-
norodności – jest dla nas inspiracją 
i  wskazówką, że musimy razem 
bronić wspólnych wartości: wol-
ności, pokoju i solidarności w Unii 

tworzonej przez różne kultury i  ję-
zyki – dodała Adriana Dydyna-Ma-
rycka. 

Jean – Marc Roirant, prezydent 
Civil Society Europe w  Brukseli 
i  Karolina Dreszer – Smalec z  za-
rządu Fundacji na rzecz Collegium 
Polonicum, która pełni też funkcję 
wiceprezeski European Civic 
Forum, wyjaśnili, że konferencja 
Civil Society Academy” to cykliczne 
wydarzenia organizowane co dwa 

lata przez europejską sieć Civil So-
ciety Europe. W  Słubicach gościło 
około 100 reprezentantów wszyst-
kich krajów Europy związanych 
z  organizacjami pozarządowymi 
i  prestiżowymi uniwersytetami. 
Osoby te są związane m.in. z Green 
10 (europejską siecią zrzeszającą 
10 największych europejskich sieci 
ekologicznych), European Disabi-
lity Forum (europejską siecią zrze-
szającą wszystkie najważniejsze 

organizacje zajmujące się wspar-
ciem osób z  niepełnosprawno-
ściami) czy European Civic Forum 
(siecią zrzeszającą krajowe fede-
racje organizacji pozarządowych ze 
wszystkich krajów Europy). Łącznie 
Civil Society Europe reprezen-
tuje 10 milionów Europejczyków 
zaangażowanych w  działalność 
społeczną i aktywnych w organiza-
cjach pozarządowych.

(beb)
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Zbierając nakrętki 
pomagają chorej Wiktorii

– Uczenie dzieci empatii i pomocy innym jest bardzo ważne, dlatego nie 
wahaliśmy się ani chwili, żeby wziąć udział w zbieraniu nakrętek dla Wik-
torii Klińskiej, cierpiącej na wrodzoną łamliwość kości, która dzięki tej akcji 
dostanie swój wymarzony, specjalistyczny rower – mówi Renata Cem-
browicz, dyrektorka słubickiego przedszkola „Krasnal Hałabała”. 

– To dla Wiktorii! Ona jest chora 
i chce mieć rowerek. Taki specjalny 
dla niej – mówiły przedszkolaki 
dziennikarce „Gazety Lubuskiej”, 
która przyjechała 5 kwietnia ode-
brać nakrętki z „Krasnala Hałabały”.

Dwa miesiące temu „Gazeta Lu-
buska” zapytała gminę, czy nie 
włączylibyśmy się do akcji zbie-
rania nakrętek dla dziewczynki 
z  Gorzowa Wlkp. Żeby kupić dla 
niej specjalistyczny rower, który 
kosztuje 8 tys. zł, trzeba uzbierać aż 
10 ton plastikowych nakrętek. Gdy 
czytelnicy ze Słubic przeczytali o tej 
akcji w  „GL” stwierdzili, że też chcą 
zbierać nakrętki. – Oczywiście, że im 
to umożliwimy, bo to piękna akcja 
– stwierdził natychmiast burmistrz 
Mariusz Olejniczak i  wkrótce dwa 
pojemniki udostępniło przedszkole 
„Krasnal Hałabała”.

– Bardzo chętnie bierzemy udział 
w  takich akcjach, bo one uczą 
dzieci pomocy innym – mówi dy-
rektorka placówki Renata Cem-
browicz. Opowiada, że nakrętki 
przynoszą nie tylko dzieci z  „Hała-
bały”, ale też mieszkańcy z  różnych 
rejonów miasta. – Bardzo aktywni 
są słubiczanie z  ulicy Kopernika – 
podkreśla. – Wszystkim bardzo ser-
decznie dziękujemy i nadal prosimy 
o zaangażowanie – dodaje.

Jak mówi Renata Hryniewicz, 
dziennikarka „GL”, która przyje-
chała do przedszkola odebrać worki 
z  nakrętkami, było ich tak dużo, że 
wszystkie nie zmieściły się na raz do 
samochodu. Opowiada też, że do-
tychczas m.in. w  Gorzowie, Zielonej 
Górze i Słubicach zebrano dwie tony 

nakrętek, co dało 1,6 tys. zł, a do tego 
z  darowizn na konto fundacji, która 
opiekuje się Wiktorią, wpłynęło 3 tys. 
zł. – Rower jest już zamówiony dla-
tego nasza zbiórka musi przyspieszyć 
– mówi dziennikarka i  prosi, żeby 
słubiczanie nadal zbierali nakrętki 
dla chorej Wiktorii. (beb)

Przedszkolaki z „Krasnala Hałabały” bardzo się zaangażowały w zbieranie nakrętek dla 

chorej dziewczynki, która m.in. dzięki nim, dostanie swój wymarzony, specjalistyczny rower.  
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Gmina sfi nansuje dodatkowe patrole policji
Dzięki zawartemu, 25 marca 2019 roku, porozumieniu między burmistrzem Ma-
riuszem Olejniczakiem i komendantem powiatowej policji w Słubicach nadkom. 
Tomaszem Rawą, policjanci będą częściej patrolować naszą gminę. – Mam na-
dzieję, że dzięki temu mieszkańcy będą się czuć bezpieczniej – mówi burmistrz. 

Na mocy podpisanego porozumienia gmina Słubice przekaże 20 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji  Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. – Docelowo środki te zostaną wykorzystane na nagrody za osiągnięcia 
w służbie oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolo-
wych tzw. służb ponadnormatywnych dla policjantów KPP w Słubicach, którzy realizują zadania z zakresu służby 
prewencyjnej na terenie miasta i gminy Słubice – podkreśla komendant. 

(beb) 
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Bezpłatne porady 
psychologów w OPS
25 kwietnia 2019 roku, w godz. 8.00 – 10.00, w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Słubicach, będą dyżury psychologów ze Stowarzyszenia po 
PROstu. Kwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Au-
tyzmu i stowarzyszenie oprócz wielu imprez, które przygotowało na 
ten miesiąc, wesprze także podopiecznych OPS. (beb) 

Malowali jajka 
i robili palmy. 
Całymi rodzinami!

Gmina Słubice kolejny rok z rzędu uczestniczy w ogólnopolskiej 
kampanii „Postaw na Rodzinę!” 9 kwietnia rozpoczęliśmy ją warszta-
tami świątecznymi w Nowych Biskupicach. Kolejne były 11 kwietnia 
w Centrum Organizacji Pozarządowych w Słubicach. Zaprosiliśmy na 
nie emerytów i ich rodziny. Malowali jajka, pletli wianki i robili inne 
świąteczne ozdoby.

Do świetlicy w  Nowych Biskupi-
cach przyszło wielu mieszkańców 
sołectwa, którzy chcieli wspólnie 
spędzić przedświąteczny czas przy-
gotowując ozdoby wielkanocne. 
W  spotkaniu aktywnie uczestni-
czył też burmistrz Mariusz Olejni-
czak, z  żoną Martą i  córką Natalią. 
– Zawsze wspieram takie inicjatywy, 
zimą wziąłem udział w  Świecku 
w  warsztatach bożonarodzenio-
wych, tym razem pojechałem do 
Nowych Biskupic. Także po to, żeby 
zaakcentować zainteresowanie sa-
morządu nie tylko tym, co się dzieje 
w  Słubicach, ale też na terenach 
wiejskich – mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak i dodaje, że zawsze kiedy 
tylko będzie mógł, będzie w  takich 
momentach z mieszkańcami gminy.

Warsztaty w Nowych Biskupicach 
przygotowali: sołtys Zbigniew Ziętek 
i  Iwona Potaszkiewicz z  rady sołec-
kiej, nauczycielka plastyki Tatiana 
Uwarkin, kierowniczka Ośrodka Po-
mocy Społecznej Monika Cichecki, 
Sabina Matkowska, kierowniczka 
Biura Spraw Społecznych i  Zdzi-
sława Rabenda z Urzędu Miejskiego 
w Słubicach.

Kampania „Postaw na Rodzinę”, 
w  którą włączają się setki samo-
rządów, kładzie nacisk na profi -
laktykę. – Promujemy solidarność 
międzypokoleniową, pomagamy 
budować prawidłowe relacje między 
rodzicami i dziećmi oraz zachęcamy 
do wspólnego spędzania czasu – 
podkreślają terapeuci Krakowskiej 
Akademii Profi laktyki, która jest or-
ganizatorem kampanii. – Jesteśmy 
przekonani, że kształtowanie odpo-
wiednich postaw od najmłodszych 
lat to najlepsza i  najskuteczniejsza 
profi laktyka! Dzieci, które wy-
noszą z  domu właściwe wzorce, są 
znacznie mniej skłonne do sięgania 
po używki. Proponujemy profi lak-
tykę, która skupia się na tym, co 
najważniejsze – rodzinie. Według 
specjalistów nie ma lepszego spo-
sobu na ochronę dzieci i młodzieży 
– podkreślają. (beb)
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Stwórzmy razem wystawę 
„Polska droga do wolności 
1980-1990”!

Ta książka 
wywołała 
spore emocje

– Wojenne losy Polaków to temat 
wciąż podejmowany przez naszych 
rodzimych pisarzy. Dla zagranicz-
nych autorów opis tak trudnej dla 
nas ówczesnej rzeczywistości może 
stanowić wyzwanie. Dlatego nie 
lada gratką dla klubowiczów Dys-
kusyjnego Klubu Książki okazała się 
książka kanadyjskiej pisarki Arletty 
Cousture „Dzieci stamtąd”, o  której 
dyskutowaliśmy 27 marca 2019 r. 
w bibliotece słubickiej – mówi Mał-
gorzata Dobosz, która prowadzi spo-
tkania DKK. 

Opowiada, że za sprawą autorki 
czytelniczki przeniosły się do let-
niego Krakowa tuż przed wybuchem 
II wojny światowej. Poznały tam 
profesorską rodzinę Pawulskich. Ich 
tak starannie poukładana codzien-
ność nagle rozpada się na milion 
kawałków. Głód, strach, niepew-
ność jutra towarzyszą im każdego 
dnia. Teraz liczy się tylko jedno, 
mimo wszystko przetrwać. Drama-
tyczne wydarzenia zaprowadzają 
ocalałą trójkę rodzeństwa, Elżbietę, 
Jerzego i  Jana, do Kanady. Tutaj na 
nowo próbują ułożyć swoje życie. 
– Czy uda im się? Zapraszamy do 

lektury!– zachęca M. Dobosz. Do-
daje, że pisarka stworzyła powieść 
pełną emocji, trzymającą czytelnika 
w napięciu. Klubowiczki szczególną 
uwagę zwróciły na odtworzony nie-
zmiernie wiarygodnie obraz wojen-
nego Krakowa. Z pewnością autorka 
solidnie się przygotowała. I  na ko-
niec ciekawostka, w  Kanadzie na 
podstawie książki powstał cieszący 
się dużą popularnością serial. 

Dyskusyjny Klub Książki już dziś 
zaprasza na kolejne spotkanie. Od-
będzie się ono 24 kwietnia 2019 r. 
o  15.00 w  oddziale dla dorosłych. 
Tematem będzie książka Grzegorza 
Kozery „Króliki Pana Boga”. 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki są o  charakterze otwartym 
– dla wszystkich chętnych, którzy 
lubią czytać i  rozmawiać o  książ-
kach. Czytelnicy zainteresowani 
taką formą spędzania wolnego 
czasu mogą w każdej chwili dołączyć 
do klubu. Każdy, kto chciałby wziąć 
udział w  dyskusji, lub być jej tylko 
biernym odbiorcą, może przyjść na 
spotkanie bez konieczności przeczy-
tania książki.

(MD)
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Gmina Słubice wspólnie z  samo-
rządami z  powiatu słubickiego oraz 
Uniwersytetem im. A. Mickiewicza 
w  Poznaniu przygotowuje obchody 
30. rocznicy pierwszych, częściowo 
wolnych wyborów parlamentarnych 
w  Polsce po II wojnie światowej. 
Jednym z  elementów będzie wy-
stawa fotografi czna. Z  tego powodu 
zwracamy się do mieszkańców z go-
rącą prośbą. Jeśli macie Państwo 
fotografi e, dokumenty, osobiste 
pamiątki, wydawnictwa drugiego 
obiegu, plakaty, zarówno te zawiera-
jące propagandowe hasła, jak i  opo-
zycyjne, prosimy o ich udostępnienie. 
Chcemy je wypożyczyć na krótki czas, 
celem digitalizacji tych materiałów, 
i na tej podstawie stworzyć wystawę 
fotografi czną „Polska droga do wol-
ności 1980-1990”. W tej sprawie pro-
simy się kontaktować z  rzeczniczką 
prasową Urzędu Miejskiego w Słubi-
cach, mail: beata.bielecka@slubice.
pl, tel. 602 184 281. (beb) 
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Uroczystości towarzyszyło wrę-
czenie „Odznaki Honorowej za 
Zasługi dla Województwa Lubu-
skiego” Barbarze Weiser-Lada, która 
przez ponad 20 lat pełniła funkcję 
dyrektorki Państwowej Szkoły Mu-

Ta szkoła rozbujała kulturę w mieście!

Chór Adoramus przygotował muzyczną niespodziankę. Wykonał „Bohe-

mian rhapsody” z repertuaru zespołu Queen. 

Pięknej historii szkoły gratulowała jej nauczycielom zastępca burmistrza 

Słubic Adriana Dydyna-Marycka. 

Zaproszenie do udziału w jubileuszu szkoły przyjęli m.in. przewodniczący 

Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz Cholewczyński, starosta słubicki Le-

szek Bajon i wicemarszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński. 

Umowa podpisana. 
Rusza długo oczekiwana inwestycja!

Z początkiem maja rozpocznie się inwestycja Zakładu Usług Wodno-Ściekowych, dzięki której część żeliwnych i stalo-
wych rur wodociągowych, wchodzących w skład całego systemu wodociągowego w Słubicach, zostanie wkrótce wy-
mieniona. 

zycznej. Pałeczkę przekazała swojej 
siostrze, Katarzynie Penkali, która 
obecnie kieruje szkołą. Gdy słucha 
się wspomnień B. Weiser-Lady, nie 
ma się wątpliwości, że szkoła po-
wstała z pasji wielu osób do muzyki, 

choć początki były bardzo trudne. – 
Mieliśmy do dyspozycji jedynie trzy 
pokoje, w  budynku przy ul. Cho-
pina, w  którym mieściła się kiedyś 
biblioteka pedagogiczna – mówi 
B. Weiser-Lada. – W  sumie było to 

Państwowa Szkoła Muzyczna w Słubicach ma 25 lat. Swój jubileusz 
świętowała 29 marca 2019 roku w Słubickim Miejskim Ośrodku Kul-
tury. Jednym z punktów programu był oczywiście koncert w wyko-
naniu uczniów, nauczycieli i absolwentów szkoły. Zabrzmiały utwory 
Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Astora Piazzolli, a tak-
że muzyka fi lmowa. Na ten szczególny wieczór chór Adoramus też 
przygotował coś specjalnego. Wykonał „Bohemian rhapsody” z re-
pertuaru zespołu Queen, co spotkało się z aplauzem publiczności. 

60 mkw, dlatego zajęcia odbywały 
się w  różnych miejscach, a  kon-
certy w  kościołach – przypomina. 
Dopiero po kilku latach szkoła 
przeniosła się do budynku po Przed-
siębiorstwie Usług Komunalnych 

przy Wojska Polskiego. Przeszedł 
wiele remontów i dziś prezentuje się 
pięknie. Przede wszystkim jednak, 
pięknie kształci młodych ludzi i jest 
promotorem i  animatorem życia 
muzycznego w mieście. (beb)

Remont prawie 8 km sieci wodocią-
gowej, obejmujący 17 ulic w mieście, 
m.in. ul. Kopernika, Podchorążych, 
Mickiewicza, Sienkiewicza, Chro-
brego, Chopina, Witosa, a  także 
wybudowanie sieci kanalizacji sa-
nitarnej w  ulicy Mieszka I  i  Wojska 
Polskiego oraz sieci wodociągowej 
w ulicy Mieszka I, Wojska Polskiego 
i  Konstytucji 3 Maja to główne za-
dania tej inwestycji, realizowanej 
w  ramach projektu współfi nanso-
wanego z Funduszu Spójności – Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i  Środowisko 2014-2020 pn. „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie aglomeracji 
Słubice”. 

Najdłuższe odcinki prowadzo-
nych robót budowlanych będą doty-
czyły ulic: Wojska Polskiego i 1 Maja. 
W  trakcie modernizacji zostaną 
zainstalowane nowe hydranty pod-
ziemne (15 szt. ) oraz wymienione 
hydranty ppoż. (58), zamontowane 
zostaną nowe zasuwy (ok.200), 
a  w  ulicy Mieszka I  zostanie wybu-
dowany nowy fragment sieci kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej. 

Istniejąca sieć wodociągowa 
w  Słubicach jest systematycznie 
modernizowana, jednak ulega awa-
riom i  wymaga, jak większość sieci 
na terenach miejskich, renowacji 
i  wymiany. Najstarsze odcinki sieci 
wodociągowej pracują od początku 

XX wieku i  nadal są wykorzysty-
wane w  całym słubickim systemie 
wodociągowym. Rury żeliwne, 
z  których zbudowana jest m.in. 
sieć wodociągowa, są w  znacznym 
stopniu zinkrustowane, co znacznie 
zmniejsza ich średnicę, utrudniając 
przepływ wody i  tym samym wpły-
wając na spadki ciśnienia w  sieci 
wodociągowej. Dodatkowo z  roku 
na rok przybywa w  Słubicach od-
biorców wody, zatem pobór wody 
ulega zwiększaniu. Szansą na uno-
wocześnienie infrastruktury wo-
dociągowej i  zapewnienie ciągłości 
dostaw wody o  odpowiednich pa-
rametrach do mieszkańców jest re-
alizowany projekt unijny, w ramach 
którego zostanie wykonana sieć wo-
dociągowa z  nowoczesnych, trwa-
łych i wysokiej jakości materiałów.

Modernizacja wodociągów na 
terenie miasta będzie kosztowała 
7  236  542,16 zł i  wykona ją, wy-
brana w  ramach postępowania 
przetargowego, fi rma GOREM 
Sp. z  o.o. z  Gdańska. Roboty 
budowlane mają rozpocząć 
się najpóźniej do 3 maja 2019 roku, 
a  na ukończenie inwestycji wyko-
nawca ma 15 miesięcy. 

Prace budowlane przy renowacji 
wodociągu zaplanowano w  taki 
sposób, by większą część odcinków 
rurociągu przeznaczonych do wy-
miany, wykonać metodą bezwyko-

pową, w  czasie trwania prac może 
jednak dochodzić do okresowych 
przerw w  dostawie wody, zmiany 
jej zabarwienia, czy utrudnień na 
drogach, na których prace będą 
prowadzone. O  wszystkich nie-
dogodnościach Spółka będzie in-
formowała na bieżąco, zgodnie 
z harmonogramem robót, przygoto-
wanym przez wykonawcę. 

Prace budowlane na sieci 
wodno-kanalizacyjnej, które mają 
uporządkować gospodarkę wodno-
-kanalizacyjną w  mieście trwają 

od 2017 roku, od ubiegłego roku 
renowacji poddawana jest sieć 
kanalizacyjna. Prace docelowo 
obejmą swoim zakresem 21,5 km 
sieci, kanalizacyjnej, przyłączy ka-
nalizacyjnych oraz przepompowni 
ścieków. Od grudnia 2018 roku trwa 
rozbudowa miejskiej oczyszczalni 
ścieków. W  ramach projektu nie-
długo wdrożony zostanie  w  spółce 
system informacji przestrzennej GIS 
– Geographic Information System 
w  celu podniesienia jakości zarzą-
dzania siecią wodociągową i kanali-

zacyjną, inwentaryzacji posiadanego 
majątku i  utworzenia archiwum 
cyfrowego. Dofi nansowany zo-
stanie również zakup samochodów 
technicznych, w tym pojazdu do ci-
śnieniowego czyszczenia sieci i  jej 
monitoringu. 

Cały projekt to koszt ponad 68,5 
mln złotych, dotacja unijna wynosi 
ponad 35 mln złotych. ZUWŚ Sp. 
z  o.o. pozyskał również na ten cel 
pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie. 

Informację przygotował Zakład Usług 
Wodno-Ściekowych w Słubicach 
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Do społeczników płyną z gminy 
ogromne dotacje

Na początku kwietnia burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał pierwsze umowy z prezesami stowarzyszeń, które otrzy-
mają w tym roku dotacje od gminy. Przypomnijmy. Radni zdecydowali, że z budżetu samorządu, na działania w obsza-
rze: porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym, przeznaczą 38 5 tys. zł! 

Współpracują na pograniczu polsko-czeskim 

Przyjechali poznać dwumiasto!
Z wizytą studyjną gościła, 5-6 kwietnia 2019 roku, w dwumieście Słubice-Frankfurt nad Odrą, delegacja z polskiego 
i czeskiego Cieszyna. Na jej czele stały burmistrzynie: Gabriela Staszkiewicz i Gabriela Hrebackova. Z obu miast przy-
jechali też przedstawiciele administracji, współpracujących ze sobą stowarzyszeń, działających po obu stronach Olzy, 
a także uczelni wyższych. 

1 kwietnia burmistrz Mariusz Olej-
niczak gościł w  Urzędzie Miej-
skim w  Słubicach przedstawicieli 
stowarzyszenia po PROstu, które 
dostanie od gminy 55 tys. zł na pro-
wadzenie Gminnej Specjalistycznej 
Poradni Rodzinnej, a  także orga-
nizację warsztatów umiejętności 
społecznych i  zajęć przygotowują-
cych do Odysei Umysłów. – Oni po 
PROstu umieją pomagać! – cieszył 
się burmistrz podpisując ze stowa-
rzyszeniem trzy umowy na różne 
działania. 

Odciągnąć młodych 
od komputerów 
Gmina, trzeci rok z  rzędu, dofi nan-
suje działalność poradni, w której na 
bezpłatną pomoc terapeutów mogą 
liczyć dzieci i ich rodziny. – Jest to te-
rapia psychologiczna, która pomaga 
radzić sobie w trudnych sytuacjach, 
a  także pedagogiczna – wyjaśniła 
prezes stowarzyszenia Joanna Sier-
żant-Rekret. Podkreślała, że gdyby 
nie pomoc gminy, stowarzyszenie 
nie byłoby w  stanie zapewnić dzie-
ciom darmowej pomocy. Podobnie, 
jak nie byłoby w  stanie realizować 
projektu Profi laktyka Plus, który 
polega na tym, że w  szkołach pro-
wadzone są przez psychologów 
warsztaty dla uczniów. – Chodzi 
o  działania profi laktyczne, psycho-
logiczne i  psychoedukacyjne, czyli 
m.in. trenowanie umiejętności spo-
łecznych, uczenie jak rozmawiać 
z rówieśnikami, jak na przykład re-
agować na zaczepki – opowiadała J. 
Sierżant-Rekret. Stowarzyszenie po 

PROstu będzie też piąty rok z rzędu, 
przy wsparciu gminy, prowadzić 
warsztaty dla dzieci i  młodzieży 
(w  sumie 50 osób), przygotowu-
jące je do Odysei Umysłów. – Zależy 
nam, żeby zaproponować młodym 
ludziom coś ciekawego, co odcią-
gnęłoby ich od siedzenia przed 
komputerami – mówił Stanisław 
Piórkowski, który jest jednym z tre-
nerów Odysei. Odyseja Umysłów 
przywędrowała do Polski wiele lat 
temu dzięki prof. Józefi e Sołowiej, 
psycholog twórczości z  Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Zachwyciło ją, że 
uczy ona zmieniać utarte ścieżki 
myślenia, a  przekonuje, że jedyną 
barierą, która nas naprawdę ogra-
nicza jest nasza własna wyobraźnia. 
Na tym Odyseję oparł jej twórca Sam 
Micklus. Co roku bierze w niej udział 
kilkadziesiąt tysięcy uczniów i  stu-
dentów z całego świata.

Bo zdrowie jest najważniejsze 
40 tys. zł dotacji z  budżetu gminy 
Słubice dostanie też w tym roku Lu-
buski Klub Sportowy LUBUSZ Słu-
bice. – To dla nas bardzo miła chwila 
– podkreślał 2 kwietnia 2019 roku, 
prezes Ryszard Chustecki podczas 
spotkania z burmistrzem Mariuszem 
Olejniczakiem, podpisując umowę 
o  dofi nansowanie zajęć pozalekcyj-
nych dla dzieci i młodzieży. – Na takie 
działania nigdy nie może zabraknąć 
pieniędzy, bo chodzi przecież 
o  rozwój i  zdrowie naszych małych 
mieszkańców – mówił burmistrz. 

W  praktyce oznacza to, że m.in. 
trzy razy w  tygodniu 30-osobowe 

grupy, pod okiem trenerów: Piotra 
Kiedrowicza i  Jacka Grześkowiaka, 
będą uczestniczyć w  zajęciach lek-
koatletycznych, a  najaktywniejsi 
wezmą latem udział w obozie szko-
leniowym. LKS LUBUSZ stanął do 
konkursu, który gmina ogłosiła 
dla organizacji pozarządowych 
i  zdobył też dofi nansowanie w  ra-
mach wspierania działań profi -
laktycznych i  przeciwdziałania 
uzależnieniom i  patologiom spo-
łecznym. – Głównym celem naszych 
projektów będzie realizacja zajęć 
ogólnorozwojowych kształtujących 
postawy prozdrowotne – mówił R. 
Chustecki i dodał, że uczestnicy będą 
mogli realizować własny rozwój in-
telektualny i sportowy w wybranych 
przez siebie konkurencjach lekko-
atletycznych.

Klub zaoferuje też, dwa razy w ty-
godniu, dzieciom i  młodzieży z  ro-
dzin zagrożonych marginalizacją 
treningi biegania. – Zajęcia mają 
charakter typowych zajęć trenin-
gowych i  mieszanego treningu 
połączonego z  konsultacjami dla 
osób już ćwiczących regularnie, 
potrzebujących porad, konsultacji 
szkoleniowych, osób szukających 
wsparcia, doradztwa, podpowiedzi 
jak właściwie trenować i jak spędzać 
wolny czas – opowiadał R. Chus-
tecki. – Nasz projekt jest wyjściem 
naprzeciw potrzebom dziesiątek, 
a  nawet setek aktywnych biegowo 
naszych mieszkańców – dodał.

Dotacje od gminy przyznano też 
m.in.: Uczniowskiemu Klubowi 
Sportowemu „Golice”, który co roku 

organizuje „Golicką Milę”, Uczniow-
skiemu Klubowi Sportowemu 
„Polonia”, Miejskiemu Klubowi 

Sportowemu „Polonia”, ZHP i wielu 
mniejszym organizacjom, które 
działają na rzecz mieszkańców. (beb) 

Burmistrz Mariusz Olejniczak i  za-
stępca burmistrza Adriana Dydyna 
– Marycka opowiedzieli naszym 
gościom o  Słubicach i  współpracy 
z  Frankfurtem. Jak zaznaczyły obie 
panie burmistrzynie, współpraca 
transgraniczna odgrywa ogromną 
rolę także między Polską i Czechami 
i rozwijana jest od wielu lat.

Podczas wizyty w  Urzędzie Miej-
skim w Słubicach goście poznali też 
działalność Euroregionu Pro Europa 
Viadrina, którą przybliżyli: Elżbieta 
Karmazyn i Toralf Siewietz. Opowie-
dzieli m.in. o  inwestycjach sfi nan-
sowanych na polsko-niemieckim 
pograniczu dzięki dofi nansowaniu 
Unii Europejskiej. Przykładem może 
być choćby słubickie przedszkole 
Pinokio, do którego chodzą polskie 
i  niemieckie dzieci. Euroregion 
wspiera też wymianę młodzieży, 
spotkania integracyjne i  szereg 

działań służących zbliżeniu Polaków 
i Niemców.

Burmistrzynię Cieszyna Gabrielę 
Staszkiewicz zainteresował m.in. 
dwujęzyczny informator o  wyda-
rzeniach kulturalnych i sportowych 
w dwumieście, wydawany w ramach 
projektu „Kultura głupcze”, któ-
rego autorem jest Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury. Ogromne wra-
żenie na naszych gościach zrobiło 
Collegium Polonicum, po którym 
oprowadziła ich Ewa Bielewicz-
-Polakowska, a  prezes Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbigniew 
Sawicki pokazał nasz historyczny 
stadion i  opowiedział o  obiektach, 
którymi dysponuje SOSiR, m.in. 
polu golfowym czy krytym lodo-
wisku.

Delegacja z  polskiego i  czeskiego 
Cieszyna spotkała się też z  burmi-
strzynią Frankfurtu Mileną Manns, 

która wspólnie z  Adrianą Dydyną-
-Marycką, powitała gości w  ra-
tuszu za Odrą. Tam o  współpracy 
w  dwumieście opowiedzieli dr Jo-
anna Pyrgiel i  Soeren Bollmann ze 

Słubicko-Frankfurckiego Centrum 
Kooperacji, a  Magdalena Warchoł 
z  Miejskiej Spółki Komunikacyjnej 
we Frankfurcie nad Odrą przybliżyła 
temat transgranicznej linii auto-

busowej 983. Goście odwiedzili też 
Polsko-Niemiecką Informację Tu ry-
styczną i zwiedzili Frankfurt.

(beb)

Burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał już m.in. umowy z prezeską Stowarzyszenia po 

PROstu Joanną Sierżant-Rekret i Ryszardem Chusteckim, szefem Lubuskiego Klubu 

Sportowego  LUBUSZ Słubice.
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SZTUKA,  
TEATR, TANIEC 

10:00 – 11:30 
12:30 – 14:00
Brandenburgisches Landesmuseum 
für moderne Kunst
Packhof, Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Str. 11

Żywy komiks
Sztuka ożywa dzięki Wam! Stwórz własny komiks przy uży-
ciu trójwymiarowych ram komiksowych, chmurek i fotogra-
fii i zostań jego bohaterem. Warsztaty dla uczniów (od 9 lat). 
Wstęp 3,00 € za ucznia. Wymagane zgłoszenie.

 < blmk.de

10:30 – 12:00 – dzieci i młodzież 
14:00 – 15:30 – studenci i dorośli  
Modernes Theater Oderland 
Ziegelstr. 28A

Podstawy aktorstwa dla wszystkich
W ramach warsztatów dzieci (od 8 lat), młodzież, dorośli 
oraz wszyscy zainteresowani zapoznają się z tajnikami pra-
cy aktora. Uczestnicy poznają podstawy technik aktorskich  
i kreatywnego działania. Wymagane zgłoszenie. 

 < theater-oderland.de

15 maja
18:15 – 19:45
Uniwersytet Europejski Viadrina
Logenstr. 11, Logensaal 

Europa w Dwumieście. Porozmawiajmy! – 
Dyskusja panelowa w przededniu wyborów 
do Parlamentu Europejskiego
Dyskusja poprzedzająca wybory do Parlamentu Europej-
skiego na temat przyszłości Europy.  Posłowie i kandydaci 
do PE z Polski i Niemiec dyskutują z mieszkańcami Dwumia-
sta o edukacji, współpracy transgranicznej i perspektywie 
współistnienia w Dwumieście. 

 < rcds-viadrina.de, europa-uni.de, frankfurt-slubice.eu

17 maja
12:00 – 18:00 
Uniwersytet Europejski Viadrina
Campus
Logenstr. 4

Lokal wyborczy na Viadrinie  
„poniżej 18-stki”
Akcja, w ramach której dzieci i młodzież poniżej 18 roku ży-
cia (zapraszamy także młodzież z Polski) przed wyborami 
europejskimi zadecydują, które partie wybraliby do Parla-
mentu Europejskiego, gdyby byli uprawnieni do głosowa-
nia. Na campusie Uniwersytetu Viadrina znajduje się jeden  
z lokali wyborczych we Frankfurcie nad Odrą.

17:30 – 19:30 
Volkshochschule Frankfurt (Oder)
Gartenstr. 1

Interaktywny rajd pieszy  
po Frankfurcie nad Odrą i Słubicach
Interaktywny rajd pieszy z niespodziankami po centrum 
Frankfurtu nad Odrą i Słubicach. Po drodze rozwiążemy 
zagadki dotyczące interesujących miejsc w obu miastach. 
Nawigacja i rozwiązywanie zadań odbywać się będzie przy 
pomocy aplikacji na smartfonie. Start: Volkshochschule 
Frankfurt (Oder) - Meta: SMOK Słubice. Grupa docelowa: do-
rośli (dzieci i młodzież tylko z rodzicami). Wymagane zgło-
szenie. 

 < vhs-frankfurt-oder.de

ZAKOŃCZENIE  
DNIA EUROPY 

22:00
verbuendungshaus fforst e.V.
Forststr. 4,

PARTY
Podwójna zabawa w naszym pięknym Dwumieście! Trans-
graniczna impreza przy polskiej i niemieckiej muzyce  
w fforst e.V. 

 < fsrkuwi-viadrina.weebly.com

WARSZTATY 

10:00 – 17:00
Europe Direct Informationszentrum
Lindenstr. 5

Dzień otwartych drzwi
Dzień otwarty z dyskusją warsztatową na temat przyszłości 
UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Wydarzenie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

 < edic-ffo.euroregion-viadrina.de

10:00 – 12:00
cityTreff bez granic
Slubicer Str. 8

Study smart, not hard 
Wreszcie nauczysz się, jak się uczyć! Warsztat dla uczniów 
(od 15 lat) o skutecznych sposobach czytania i pisania. Dzię-
ki udziałowi w warsztacie, nauka stanie się dla Ciebie bułką  
z masłem. Wymagane zgłoszenie.

 < arle-ffo.de

12:00 – 14:00
Uniwersytet Europejski Viadrina
Große Scharrnstraße 59 
Hauptgebäude, Raum HG 104

Europa granic w Dwumieście.
Gdzie granica i Europa stają się widoczne 
w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą?
W ramach interaktywnego warsztatu dla uczniów (od 15 
lat) i mieszkańców Dwumiasta, poruszona zostanie kwestia 
tego, gdzie w przygranicznym mieście można doświadczać 
Europy. Szereg łamigłówek obrazkowych, dyskusję oraz grę 
symulacyjną „Dzień z granicą” poprzedzi wykład wprowa-
dzający w tematykę granicy. Wymagane zgłoszenie.

 < borders-in-motion.de

11:00 – 12:00
15:00 – 16:00
Studio Art Garage
Żeromskiego 2 

Street Art w Dwumieście
Odkryj sztukę Street Art! Podczas warsztatów poznasz spo-
sób malowania obrazów metodą szablonową przy użyciu 
sprayu. Bądź kreatywny - zaprojektuj i stwórz swój własny, 
indywidualny kolaż! Warsztaty dla młodzieży od 15 lat. Wy-
magane zgłoszenie. 

 < facebook.com/artgarage69100/

18:30 – 20:00
Collegium Polonicum
Kościuszki 1

Polsko-niemiecki kurs tańca
Kurs tańca dla wszystkich! Poznaj polską i niemiecką kulturę 
przez taniec charakterystyczny dla danego kraju.

 < fsrkuwi-viadrina.weebly.com

9:00 – 10:00
Collegium Polonicum
Kościuszki 1

Uroczyste otwarcie
Inauguracja dziewiątego Dnia Europy przy hymnie Unii 
Europejskiej w wykonaniu Brandenburskiej Orkiestry 
Państwowej z Frankfurtu nad Odrą oraz powitanie przez 
patronów honorowych. Wymagane zgłoszenie. 

 < frankfurt-slubice.eu

DYSKUSJE

9:00 – 17:00
Collegium Polonicum
Kościuszki 1

Symulacja Posiedzenia Parlamentu  
Europejskiego: „Przyszłość UE”
Unia Europejska znajduje się w przełomowym okresie.  
Z racji grożącego Brexitu, UE stoi po raz pierwszy w obliczu 
utraty jednego z członków.  W odniesieniu do tych wyzwań 
nasuwa się pytanie, gdzie konieczne są zmiany strategii lub 
reformy instytucjonalne? Symulacja Posiedzenia Parlamen-
tu Europejskiego dla 70 polskich i niemieckich uczniów, 
podczas której uczniowie dowiedzą się, jak w rzeczywisto-
ści działa polityka europejska i poznają przebieg Posiedze-
nia PE w praktyce (rekrutacja zakończona).

16:00 – 17:00 
Debata plenarna z udziałem publiczności

 < frankfurt-slubice.eu, edic-ffo.euroregion-viadrina.de, europedi-
rect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl, jeb-bb.de

16:00 – 18:00
Friedenskirche
Schulstr. 4a

Rozmowa na granicy: O chrześcijańskiej 
odpowiedzialności za pokój.  
80 lat po napaści na Polskę
Dyskusja z udziałem duchownych z Polski i Niemiec:  
ks. abp. seniora Henryka Muszyńskiego (Gniezno), ks. bp. 
Tadeusza Lityńskiego (Zielona Góra), ks. bp. Waldemara 
Pytla (Wrocław), Theresy Rinecker – Superintendent  
generalnej kościoła ewangelickiego Berlina, Branden- 
burgii i śląskich Górnych Łużyc (Görlitz), ks. bp. Markusa 
Dröge’a i ks. abp. Heinera Kocha (Berlin).

16:15 – 17:45 
Wyspa Ziegenwerder

Rozmowy o Europie na pikniku  
Pakujcie swoje kosze piknikowe i świętujcie z nami kuli-
narnie przynależność do Unii Europejskiej i jej wspólny 
rozwój. Pośród natury na Wyspie Koziej porozmawiajmy 
o przyszłości Unii Europejskiej. Wyniki dyskusji zostaną za-
prezentowane na Festiwalu Unithea (26 – 30.06.).

 < facebook.com/FestivalUnithea/

17:00 – 19:00 
Collegium Polonicum
Kościuszki 1

Wspólna Sesja Obu Rad Miejskich Frankfur-
tu nad Odrą i Słubic
Publiczna Wspólna Sesja Obu Rad Miejskich Frankfurtu nad 
Odrą i Słubic. Dyskusja i uchwała dotycząca Słubicko-Frank-
furckiego Planu Działania 2020-2030, zawierającego wizje  
i cele współpracy transgranicznej. 

 < frankfurt-slubice.eu

Partner | PartnerzySchirmherrschaft | Patronat

www.lubuskie.pl

Programm | Program

www.frankfurt-slubice.eu

Europäische Begegnungen in der Doppelstadt

@Kooperationszentrum.CentrumKooperacji

Przyszłość zaczyna się 
w Lubuskiem

- Pani marszałek, co Polsce i Lubuskiemu 
dała Unia Europejska?
- 1 maja 2004 roku – dokładnie 15 lat temu 
Polska została członkiem Unii Europejskiej. 
Ta decyzja otworzyła szeroko drzwi roz-
woju dla kraju i  regionów. Do Lubuskiego 
popłynął strumień pieniędzy, dokładnie 
16 mld zł,  które dobrze zainwestowaliśmy 
w rozwój. Ten czas, to złoty wiek dla regionu, 
który wykonał cywilizacyjny skok.

- Co więc się zmieniło?
- Dzięki środkom z  Unii Europejskiej, Lu-
buskie pięknieje i dynamicznie się rozwija! 
Miasta i gminy zmieniły się nie do poznania. To setki kilometrów nowych i wyremontowanych 
dróg, to nowe przedszkola, żłobki, nowe chodniki, domy kultury, place zabaw i szkoły. W ramach 
unijnego wsparcia wykonano szereg termomodernizacji i modernizacji. Wyposażono je także 
w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Dzięki temu młodzi Lubuszanie mogą uczyć się w standar-
dach europejskich. Ale to nie tylko inwestycje w poprawę infrastruktury, bo przecież te najważ-
niejsze inwestycje są w ludzi, równe szanse dla dzieci i młodzieży, dla biznesu. Te środki dały 
także wyraźny impuls do rozkwitu przedsiębiorczości. Dzięki temu nasze wskaźniki gospo-
darcze szybują, a mieszkańcom żyje się lepiej. 

- Jak Lubuskie będzie świętować jubileusz 15-lecia Polski w UE?
 - Chcemy pokazać tę wielką zmianę. Chcemy także porozmawiać o przyszłości. Chcemy słuchać 
mieszkańców, rozmawiać z nimi, ale przede wszystkim realizować ich inicjatywy. Chcemy, żeby 
region lubuski na tym skorzystał, żeby był bardziej inteligentny, przyjazny środowisku. Region, 
który łączy, który jest silny społecznie i bliżej obywateli.  

Rozmowę przygotował Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze 

Spotkajmy się 9 maja w Słubicach, gdzie podczas Lubu-
skiego Pikniku Europejskiego świętować będziemy 15 lat 
Polski w Unii Europejskiej. Bądźmy razem w miejscu histo-
rycznym dla Lubuskiego w Europie! 
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Cały program Dnia Europy znajduje się na: www.frankfurt-slubice.eu
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Kurki z tekturki czy może 
rzeżuchowy domek

W Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się 
w połowie kwietnia ciekawe warsztaty wielkanocne. W tym roku 
swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami dzielili się z uczestnika-
mi: Monika Eliza Karwowska, Anna Panek-Kusz i Tomasz Fedyszyn.

Pięknie 
namalowali 
swój dom 

W ramach konkursu PRO-ARTE, organizo-
wanego przez Regionalne Centrum Anima-
cji Kultury w Zielonej Górze, w tym roku po 
raz pierwszy odbył się konkurs plastyczny. 

Akademia 
„lAbiRynT” 2019 

- Zapraszamy 25 kwietnia o  17.30 do Galerii OKNO. Zaprezentujemy wam 
nowe warsztaty fotografi i i multimediów dla początkujących, zaawansowa-
nych i profesjonalistów – zachęcają Anna Panek-Kusz i Michael Kurzwelly. 
Dodają, że już po raz dziewiąty odbędą się warsztaty artystyczne dla miesz-
kańców dwumiasta Słubice-Frankfurt, które towarzyszą Festiwalowi Sztuki 
i Multimediów „lAbiRynT”. Udział w nich jest bezpłatny. 

Kontakt: anna@galeriaokno.pl lub arttrans@arttrans.de 
(beb) 

Temat pierwszej edycji brzmiał ,,Mój 
dom. Moje miejsce”. Interpretacja 
tematu, użyta technika jak również 
wykonanie prace robiły wrażenie. 
Jury miało trudny wybór, gdyż do 
kolejnego etapu mogło nominować 
tylko 1 pracę, której autor powalczy 
o fi nał wojewódzki  w Zielonej Górze. 
I tak powiat słubicki reprezentować 
będzie Dominia Jarosz ze Społecznej 
Niepublicznej Ogólnokształcącej 

Szkoły Muzycznej I  Stopnia w  Słu-
bicach. Jury przyznało również trzy 
wyróżnienia dla Jeremiego Czaka, 
Ani Gic i Kingi Wesioiry z pracowni 
plastycznej działającej przy Ga-
lerii OKNO Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Wszystkie prace 
będzie można oglądać w  SMOKu, 
w Galerii Małej, od połowy kwietnia. 
Serdecznie zapraszamy!

(AP)

Warsztaty wielkanocne w  SMOKu 
to już tradycja. Zbierają się tu starsi 
i  młodsi, zarówno, dzieci, młodzież 
jak również rodzice z dziećmi, dziad-
kowie z wnukami. Okres Świąt Wiel-
kanocnych, to okres wiosny, gdy cała 
przyroda budzi się do życia. Jest 
radośnie, kolorowo, Święta Wielka-
nocne maja wiele tradycji, obrzędów. 
Podczas warsztatów w Galerii OKNO 
dekorujemy, ozdabiamy, przygo-
towujemy upominki i  zawsze jest 
gwarnie, wesoło i  twórczo. „Kurki 
z  tekturki”  zachwyciły formą, 
a  przystrojone kolorami stały się 
wspaniałą dekoracją. „Rzeżuchowy 
domek” to bardzo praktyczny i  wy-
jątkowy przedmiot z  drewienka 
pomalowany farbami. Posadzona 
w nim rzeżucha, stanie się zapewne 
idealnym dodatkiem do wielkanoc-
nych potraw. Sprawne rączki po-
radziły sobie również z  igłą i  nicią 
szyjąc kolorowe ozdoby z fi lcu. (AP)

Warsztaty poprzedzające festiwal cieszą się zainteresowaniem pasjonatów fotografi i. 

Ubiegłoroczne były bardzo udane. 

Reklama

Reklama

FRYZJERKĘ do pracy w Niemczech 

zatrudnię na umowę o pracę. Możliwość 

zakwaterowania. 20 km od Berlina. Język 

niemiecki mile widziany, ale nie wymagany.

Tel. 00491747782579 (pol.) 
lub 004903343918336

Szukam działki budowlanej 
max. 10 arów w Słubicach i okolicy

Tel.: +49 15257291479
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Warsztaty i wystawa Wojciecha Sternaka

Trzy drogi, wiele celów…

Wyśpiewały 
sukces!

Zespół Rytmos ze Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury, prowadzony przez Annę 
Adamowicz, a także Sara Egwu James, pod-
opieczna Edyty Kręgiel będą reprezentować 
w maju nasze miasto podczas fi nału Lubu-
skiego Festiwalu Piosenki 2019 Pro  Arte. 

AKFA portretuje panie
Grupa fotografi czna AKFA, która w zeszłym roku, w ramach inicja-
tywy lokalnej, sfotografowała rodziny, w tym sezonie postanowiła 
przed aparatem fotografi cznym postawić tylko panie. Rekwizytem 
przewodnim jest rama. Zwykła rama od obrazu, która ma symbolizo-
wać pamiątki z rodzinnego albumu, portrety przodków czy też bar-
dziej metafi zycznie, ramy obejmujące relacje matek z córkami. Stąd 
też tytuł projektu: „Matki i córki”. 

Nominację dziewczęta wyśpie-
wały podczas drugiego etapu kon-
kursu, który odbył się na początku 
kwietnia w  Przytocznej. W  pierw-
szym dniu konkursu Sara Egwu 
Jame śpiewając  piosenkę „Dłoń” 
Natalii Kukulskiej, została fi na-
listką w  kategorii dziecięcej. Wal-
czący o  nominację Mały Rytmos 
zdobył wyróżnienie wykonując 
piosenkę „Mamo, tato - nie pal!”. 
W  drugim dniu, prezentowali się 
starsi wokaliści i  wówczas nomi-
nację wyśpiewał zespół Rytmos 
wykonując piosenkę „Brzdęk” 
z  musicalu „Metro”. - Oprócz na-
grodzonych i wyróżnionych godnie 
reprezentowały nas: Emilia Ma-
kuchowska, Maria Iwaszkiewicz, 
Iwona Maćkowiak i  Natalia Prze-
koracka – podkreśla A. Adamo-

wicz. Finał wojewódzki odbędzie 
się w maju w Zielonej Górze. Trzy-
mamy kciuki za nasze wokalistki!

(beb)
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W  Galerii OKNO Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury, w  marcu  
znaleźć można było, pod przewodnic-
twem pana Wojciecha Sternaka, uni-
katowy sposób na podróż. Zaczęło 
się na warsztatach, gdzie artysta za-
prezentował, znane osoby zajmujące 
się tematem fotografi i podróżniczej, 
uczestnicy zastanawiali się, czym 
właściwie jest podróż i  na czym po-
lega jej dokumentacja, jak łamać 
znane „programy” obrazowania, 
znajdować własny pomysł podykto-
wany specyfi ką miejsca, jego historią, 
emocjami. Warsztaty inspirowały, za-
chęciły do własnych przemyśleń i po-
dróży. Jedną z nich na pewno będzie 
odkrycie własnej drogi i uchwycenie 
jej w  kadrach - było to ,,zadanie do-
mowe” dla uczestników warsztatów. 

Następnego dnia, podczas piątko-
wego wernisażu można było poznać 
podróże samego Wojciecha Sternaka 
jego „Trzy drogi”, trzy miejsca do któ-
rych zapraszał zebraną publiczność. 
Już na wejściu ujmowały wielkofor-
matowe fotografi e umieszczone na 
ścianach galerii. Robiły wrażenie 

formą, zamysłem a  uzupełniane 
komentarzem artysty wprowadzały 
w  klimat prezentowanych miejsc. 
W wernisażu wziął udział  burmistrz 
Mariusz Olejniczak, który jako go-
spodarz miasta przywitał zebranych 
gości oraz artystę. Całe wydarzenie 
prowadziła kurator słubickiej galerii 

Anna Panek-Kusz, galerii, która jak 
podkreślił Wojciech Sternak ,,jest 
jedną z  bardziej rozpoznawalnych 
i  wartościowych galerii fotografi i 
w Polsce.’’ 

Podczas wernisażu zarówno na 
ofi cjalnym otwarciu, jak również 
w zakulisowych rozmowach artysta 

odpowiadał na liczne pytania doty-
czące zastosowanych technik, kon-
cepcji prac, poszukiwania motywów, 
ujęcia tematu. Opowiadał o każdym 
z miejsc i w odniesieniu do tego do-
branej stylistyce ujęcia, ujawniał ta-
jemnice, anegdoty. Dowiedzieliśmy 
się między innymi o sekretach jakie 

skrywa wielkie zdjęcie z  lasem na 
pierwszym planie. Okazało się, że 
w  głębi obrazu znajduje się wyspa 
pełna niezbadanych legend… 

Wystawa Wojciecha Sternaka  
można jeszcze oglądać w  Galerii 
Okno. Serdecznie zapraszamy. 

Emilia Kusz

- Odzew na naszą propozycję był 
niesamowity. Zainteresowanie tym 
projektem przerosło nasze ocze-
kiwania. W  momencie ukazania 
się w  mediach społecznościowych 
informacji o  tym przedsięwzięciu, 
ruszyła lawina telefonów i  zgło-
szeń mailowych. Lista została za-
pełniona praktycznie tego samego 
dnia. Ogromnie nas to cieszy, bo 
takie zainteresowanie jest oznaką 
uznania dla naszej działalności - 
mówi Anna Panek-Kusz.

AKFA podczas tego projektu 
działa bardzo sprawnie. Pierwsze 
sesje zdjęciowe odbyły się już pod 

koniec marca. Wszystkie kobiety 
prezentują się wspaniale, nie mają 
tremy, chcą poczuć się jak modelki 
i  chętnie współpracują. Atmosfera 
podczas zdjęć jest swobodna, ale 
i  dynamiczna. Mimo dużego zain-
teresowania akcją, sesje odbywają 
się bardzo sprawnie. Członkowie 
grupy podzielili się na kilkuoso-
bowe sekcje, by wszystko prze-
biegało bez większych przeszkód. 
Jeden czuwa nad ułożeniem ramy 
względem obiektywu, drugi ko-
ordynuje ustawienie modelek, 
trzeci eliminuje drobne szczegóły, 
a kolejni zajmują się sprawami for-

malno-technicznymi. Wszystko po 
to, by panie czuły się komfortowo. 
Wstępne wyniki z  pracy na planie, 
panie oceniają zaraz po zakoń-
czonej sesji. Dokonują wspólnie 
pierwszych wyborów poprzez ak-
ceptację lub eliminację zdjęć. I  to 
jest najtrudniejszy moment spo-
tkania. Ciężko jest wybrać to jedno 
zdjęcie.

Podsumowaniem akcji (tak jak 
w  zeszłym roku) będzie wystawa, 
którą będzie można oglądać w  Ga-
lerii OKNO  i bibliotece miejskiej.

Karolina Konczyńska
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Dotarliśmy do jednego z wywiadu, 
którego tytułem jest fragment pana 
wypowiedzi: „Liczą się mieszkańcy 
i inwestorzy”. Czasem bywa jednak 
tak, że interesy inwestorów nie 
zawsze idą w parze z interesami 
mieszkańców. Czy w pana gminie 
dochodziło do takich sytuacji?
Marek Cebula: Czasem może to tak 
wyglądać, że interesy inwestorów 
i mieszkańców nie są ze sobą zbieżne, 
ale tak naprawdę, to jedziemy na tym 
samym wózku. Przecież to dzięki in-
westycjom, gminy mogą się rozwijać. 
Największe pieniądze w budżecie 
gminy biorą się z podatków od inwe-
storów, przedsiębiorców. Rozwój gmin 
jest możliwy albo wtedy, kiedy gmina 
posiada np. naturalne złoża albo kiedy 
jest objęta dużą skalą inwestowania 
kapitału.

Chyba takim przykładem sytuacji, 
kiedy interesy inwestora i miesz-
kańców się przenikają, jest gazyfi-
kacja gminy Krosno Odrzańskie?
MC: Jeśli chodzi o gazyfikację mojej 
gminy, to jest to ciekawa historia, przez 
niektórych określana, jako „kawał 
z siwą brodą”. Otóż Krosno Odrzańskie 
jeszcze przed wojną było zgazyfiko-
wane. Instalacje gazowe były zarówno 
w kamienicach mieszkalnych, jak 
i w instytucjach. Tak wyglądało miasto 
tuż po wojnie. Kłopot był jednak taki, 
że w mieście nie było gazu… 

Na szczęście znalazł się inwestor, 
który ów gaz postanowił do Was do-
prowadzić.
MC: To był splot dobrych zdarzeń. Po-
jawia się w gminie Krosno Odrzańskie 
inwestor – firma EWE, która chce zain-
westować i mówi „przywrócimy Was 
do świata, który jest lepiej rozwinięty”. 
Jednocześnie inwestor stawia na eko-
logię, co też jest dla nas niezmiernie 
ważne, jeśli chcemy, aby nowi miesz-
kańcy osiedlali się na naszm terenie. 
Tym bardziej, aby inni inwestorzy 
chcący ulokować swój kapitał w na-
szej gminie mieli na przykład czym 
ogrzać swoje hale produkcyjne, czy 
magazyny. Naprzeciw wszystkim tym 
potrzebom wychodzi do nas EWE 
i mówi, że jeśli będziemy zaintereso-
wani to EWE doprowadzi wysokiej ja-
kości, ekologiczne źródło energii, które 
może być wykorzystywane zarówno 
przemysłowo, jak i w domach naszych 
mieszkańców.
Kiedy otrzymuje się taką propozycję, 
trudno z niej nie skorzystać.
MC: Pamiętajmy, że tradycyjne źródła 

ogrzewania domów w naszej gminie, 
jakimi są kotły na drewno czy węgiel 
będą zawsze największym trucicielem 
w takich małych miejscowościach. 
A wspominam o tym nieprzypad-
kowo. Przez Krosno przebiega bowiem 
droga krajowa nr 29, przejeżdżające 
nią tysiące aut w ciągu doby emitują 
olbrzymie ilości CO2 i innych szkodli-
wych związków. Dołóżmy do tego 
jeszcze źródła ogrzewania gospo-
darstw domowych, ale także instytucji 
publicznych czy blokowisk garnizono-
wych, które były ogrzewane koksem. 
Miałem wiele sygnałów dotyczących 
kiepskiej jakości powietrza w Krośnie 
Odrzańskim. Na szczęście sytuacja się 
zmienia.

Gdybyśmy mogli stworzyć swego 
rodzaju ranking, które z elementów 
były decydujące, kiedy podjęto de-
cyzję o współpracy z EWE?
MC: Zaczęło się od tego, że EWE 
w bardzo profesjonalny sposób trak-
towało nas, gminę, jako klienta. Były 
bardzo szczegółowe rozmowy, które 
wyjaśniały wszystkie sprawy tech-
niczne, merytoryczne, projektowe, 
budowlane. Wiele mówiono o para-
metrach dostarczanego gazu, jego ka-
loryczności. Było także dużo rozmów 
dotyczących samych instalacji, czy 
infrastruktury oraz oczekiwań EWE 
wobec gminy. Niezmiernie ważne 
było także to, że udało nam się znaleźć 
wspólny język, kiedy rozmawialiśmy 
o oczekiwaniach klientów instytucjo-
nalnych oraz zwykłych mieszkańców. 
Każdy samorządowiec bardzo często 
spogląda na swoją gminę z punktu 
widzenia ekonomicznego. Źródło 
energii, jakim jest gaz, jest prawie 
bezobsługowym źródłem. W gminach 
podobnych do Krosna Odrzańskiego, 
czyli o charakterze miejsko-wiejskich, 
mamy na przykład wiele placówek 
oświatowych, instytucji użyteczności 
publicznej, czy ośrodek sportu i re-
kreacji, dochodzą do tego świetlice 
wiejskie. Wszędzie tam potrzebne jest 
ciepło. Gaz ziemny dostarczany do 
tych placówek jest ekologicznym źró-
dłem ciepła, ale także prawie bezob-
sługowym. Nie wymaga zatrudnienia 
palaczy, a co za tym idzie pozwala 
nam zaoszczędzić naprawdę duże pie-
niądze. 

Czyli tu też decyzja była prosta – skoro 
jest gaz, wymieniamy stare kop-
cące piece, na nowoczesne i ekolo-
giczne kotły gazowe zasilane gazem 
ziemnym od EWE?

MC: Zdecydowanie. Poza gazem 
ziemnym nie ma drugiego źródła 
ogrzewania, gdzie odkręcamy kurek 
i to działa. Czy to będzie koks, węgiel, 
drewno, czy olej opałowy lub inne 
źródło energii cieplnej. Może ewen-
tualnie ogrzewanie elektryczne, ale tu 
koszty są zdecydowanie wyższe.

Więc tu także względy ekonomiczne 
biorą górę?
MC: Oczywiście. We wszystkich tych 
instytucjach, które wspomniałem po-
trzebny był palacz, przecież trzeba 
było te stare piece obsłużyć, dokładać 
do pieca, aby nie wygasło. Dodatkowo 
produkowaliśmy czy to z węgla, czy 
koksu ogromne ilości popiołu, a trzeba 
pamiętać, że popiół też jest odpadem. 
Przyczynialiśmy się więc do większego 
zanieczyszczenia środowiska, dopóki 
nie dotarł do nas gaz ziemny od EWE. 
Dlatego też będę polecał wszystkim 
przejście na ekologiczne źródła ciepła, 
które w mojej ocenie mogą także 
zachęcić inwestorów do tego, żeby 
w gminie się pojawić. Wystarczy sobie 
wyobrazić, jakim wyzwaniem byłoby 
ogrzanie hali produkcyjnej czy maga-
zynu o powierzchni ponad 40 tys. me-
trów kwadratowych, gdyby nie było 
instalacji gazowej?

A poza przedsiębiorstwami i firmami, 
czy docierają do pana burmistrza 
sygnały od zwykłych mieszkańców 
Krosna Odrzańskiego?
MC: Zwłaszcza młodsze pokolenie 

spogląda na ten temat przez pry-
zmat wygody. Tak, jak wspominałem 
– ogrzewanie gazem ziemnym jest 
prawie bezobsługowe. Osoby młode, 
aktywne zawodowo nie muszą mar-
twić się czy w domu nad ranem bę-
dzie ciepło. Nie trzeba donosić opału, 
wynosić popiołu. Młodsi mieszkańcy 
patrzą także na tę problematykę także 
pod kątem tego, jakie dziedzictwo po-
zostawią po sobie dla swoich dzieci? 

Czyli z jednej strony wygoda, wszak 
nowoczesnym kotłem gazowym 
możemy sterować za pomocą po-
wszechnych smartfonów, a z drugiej 
strony ekologia i spadek jaki zosta-
wiamy w tym temacie następnym 
pokoleniom?
MC: Wydaje mi się, że dzisiaj innej 
alternatywy nie ma. Jeżeli nadal bę-
dziemy produkować masę energii ze 
źródeł, które nie są ekologiczne, po-
niesiemy tego bolesne konsekwencje. 
Wystarczy spojrzeć na rynek moto-
ryzacyjny, gdzie także panuje trend 
eko – mam tu na myśli samochody 
o napędzie hybrydowym. To nie jest 
kwestia przypadku. Powinniśmy sobie 
zdać sprawę z tego, że w takim tempie 
produkujemy odpady, że nie jesteśmy 
w stanie już ich utylizować. 

Jest pan w stanie wyobrazić sobie 
swoją gminę bez sieci gazowej od 
EWE?
MC: Nie potrafię sobie już tego wy-
obrazić. Nie wyobrażam sobie na 

przykład rozmowy z inwestorem. To 
przeważnie jest kapitał zagraniczny 
i oni nie pytają czy gaz jest, tylko ile 
jego jest i jakie jest jego ciśnienie?

A jeśli potrzebne jest większe lub py-
tania inwestorów dotyczące zasilania 
w gaz ziemny dotyczą skomplikowa-
nych kwestii technicznych, co pan 
słyszy od przedstawicieli EWE, kiedy 
zwraca się do nich z tego typu pro-
blemami?
MC: Przede wszystkim rzeczową 
i konkretną odpowiedź i rozwiązanie 
problemu. Pracują tam kompetentni 
i znający się na rzeczy specjaliści. Je-
steśmy w o tyle dobrej sytuacji, że 
w Krośnie Odrzańskim mamy sie-
dzibę EWE i szybko każdą sprawę 
jesteśmy w stanie załatwić. Nie ma 
co ukrywać, EWE też jest przedsię-
biorstwem, które musi radzić sobie 
na rynku, więc sprawność ich dzia-
łania pomaga nie tylko mi, ale także 
i im samym. Co nie mniej istotne, 
w EWE zdają sobie sprawę z tego, 
że w obecnych czasach inwestor nie 
może czekać. W biznesie liczy się 
czas. Inwestycja nie może trwać la-
tami, a co najwyżej kilka miesięcy. 
Kiedy firma wybuduje halę czy ma-
gazyn, chce mieć do niej doprowa-
dzony gaz. Na szczęście w gminie 
Krosno Odrzańskie takich problemów 
nie ma. Mamy sprawdzonego do-
stawcę. To EWE. 

Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Mamy gaz, mamy argumenty, 
mamy inwestorów
Wywiad z Markiem Cebulą – Burmistrzem Krosna Odrzańskiego

Marek Cebula, Burmistrz Krosna Odrzańskiego
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EWE to działający od 20 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1679 km własnych sieci gazowych. 
Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na terenie 6 województw. Wszystkie informacje 
dotyczące korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii 801 100 800.
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Udało się! Przy słubickim szpitalu powstanie 
najnowocześniejszy w regionie Oddział Ratunkowy!

Mamy na to miliony!
Trudno o lepszą wiadomość na początek tygodnia! Wniosek o dofinanso-
wanie kompleksowego remontu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego roz-
patrzono pozytywnie, a 11 marca, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, 
podpisano odpowiednią umowę.

Nasi seniorzy nie 
zwalniają tempa!
Czy wiecie, że Powiatowa Rada Seniorów ma no-
wego członka? Została nim Jolanta Kaczmarek, 
która podczas ostatniego kolejnego posiedzenia 
Rady, odebrała nominację od starosty Leszka Ba-
jona. W jego imieniu wręczył ją wicestarosta Ro-
bert Włodek. Gratulujemy!

Mają ciekawe pomysły 
– dostali na nie wsparcie
 – Dzięki tym pieniądzom możemy realizować swoje cele – nie kryją radości 
członkowie powiatowych stowarzyszeń, którzy wzięli udział w konkursie na 
realizację zadań publicznych w tym roku. 

Rozstrzygnięto go pod koniec 
lutego, a w pierwszym tygodniu 
kwietnia starost a Leszek Bajon pod-
pisywał z przedstawicielami stowa-
rzyszeń umowy na dofinansowanie.

Starosta robił to z prawdziwą 
przyjemnością, bo trzeba przyznać, 

że organizacjom z naszego powiatu 
nie brak pomysłów. W grę wchodzą 
sport, kultura oraz ochrona i pro-
mocja zdrowia – i tak: będzie spar-
takiada dla osób niepełnosprawnych 
o puchar starosty, spotkania eduka-
cyjno – integracyjne dla diabetyków, 

turniej gry w boule, a nawet projekt, 
który upiększy Słubice! A to tylko 
część fantastycznych planów naszych 
stowarzyszeń na ten rok.

Życzymy zatem powodzenia w ich 
realizacji!

(woj)

Trzeba przyznać, że zakres plano-
wanych prac robi wrażenie. 

– Projekt zakłada całkowitą prze-
budowę Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego, z pełną infrastrukturą 
ratunkową. Nie da się ukryć, że 
obiekt pod względem architekto-
nicznym i wyposażeniowym swoje 
lata świetności ma już dawno za 
sobą – mówi nam prezes szpitala 
Łukasz Kaczmarek.

Nowy SOR będzie mógł się po-
chwalić najnowocześniejszymi tech-
nologiami i wyposażeniem, a także 
dwustanowiskowym podjazdem dla 
zespołów ratunkowych, który będzie 
spełniał wymagania Ministerstwa 
Zdrowia i Unii Europejskiej. 

– Powstanie również nowoczesne 
i spełniające wszystkie rygory-
styczne wymogi lądowisko dla śmi-
głowców ratunkowych wraz z drogą 

dojazdową – dodaje Ł. Kaczmarek. 
Po modernizacji słubicki SOR będzie 
najnowocześniejszym tego typu 
oddziałem w regionie. Będzie też 
stanowić idealną bazę ratunkową 
dla sąsiadów z Niemiec, którzy na 
potrzeby swoich pacjentów będą 
mogli wykorzystywać zarówno za-
soby szpitalne, jak i lądowisko. 

– Możemy śmiało stwierdzić, że 
jest to pierwszy, ale i najważniejszy 
krok w kierunku dostosowania szpi-
tala do warunków i wyposażenia na 
poziomie europejskim – podkreśla 
prezes.

Modernizacja pochłonie ponad 
12 milionów zł, z czego 8,5 mln zł 
to środki unijne. Dodajmy, że trwają 
również starania o dofinansowanie 
termomodernizacji szpitala. 

– Zrobimy wszystko, by pozyskać 
środki również na tę inwestycję. I już 
dziś mogę powiedzieć, że jesteśmy 
na dobrej drodze – nie kryją radości 
starosta Leszek Bajon i wicestarosta 
Robert Włodek.

(woj )

Co jeszcze znalazło się w porządku 
obrad? Prezes słubickiego szpitala 
Łukasz Kaczmarek opowiedział 
o działaniach lecznicy, m.in. tych na-
kierowanych na osoby starsze.

– Była też mowa o braku specja-
listów, zwłaszcza diabetologa i ge-
riatry, których pomocy tak często 
seniorzy potrzebują – mówi nam 
Barbara Kwiatkowska, przewodni-
cząca Rady.

Kolejnym gościem  naszych se-
niorów była Amelia Szołtun, szefowa 
nowo powstałej poradni dla osób za-
grożonych wykluczeniem o nazwie 
„Otwórz się na pomoc”. 

– Pani Amelia przedstawiła cały 
szereg usług społecznych, świad-
czonych przez poradnię – dodaje B. 
Kwiatkowska. 

Nie zabrakło także Kazimiery Ja-
kubowskiej, przewodniczącej Powia-
towej Rady Kobiet, która zaoferowała 
siostrzanej Radzie współpracę. 

Z kolei kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Anna Go-
łębiowska opowiedziała o działal-
ności Dziennego Domu Senior+. Nie 
skończyło się na mówieniu – tuż po 
obradach członkowie Rady odwie-
dzili naszych seniorów w ich miejscu, 
z całą masą wiosennych upominków. 

Było radośnie i smacznie, nie od 
dziś wszak wiadomo, że pensjona-
riusze Dziennego Domu Senior+ 
słyną z fantastycznych wypieków. 

Kolejne spotkanie naszych se-
niorów zaplanowano na maj.

(woj)

To się dzieje...
WIADOMOŚCI Z POWIATU SŁUBICKIEGO 

Budowa sali przy 
ogólniaku ruszyła 
na całego!
Zaczęło się! Na teren przy słubickim ogólniaku 
wjechał ciężki sprzęt. Tuż obok Zespołu Szkół Lice-
alnych w Słubicach ruszyła budowa nowoczesnej 
sali gimnastycznej!

Odkąd w styczniu zawarto umowę 
na budowę sali, nie mogliśmy do-
czekać się pierwszego wbicia łopaty. 
I w reszcie się doczekaliśmy! Wpraw-
dzie nie była to łopata, ale potężna 
łyżka koparki, która przygotowuje 
teren pod fundamenty, ale to chyba 
nawet lepiej... A same fundamenty 
wraz ze zbrojeniem pojawiły się kil-
kanaście dni później. Obecnie trwają 
prace związane z kanalizacją.

Pierwszy etap budowy ma trwać 
dziewięć miesięcy, a jego efektem bę-
dzie stan surowy otwarty. 

Przypomnijmy: nowa sala gim-
nastyczna będzie miała wymiary: 
18,5 x 40,4 oraz 10,7 m (wysokość). 
Zmieści się w niej 500 osób. Obiekt 
naszpikowany będzie nowoczesnymi 
rozwiązaniami. Znajdzie się tu szereg 
udogodnień dla osób niepełnospraw-
nych oraz zaplecza wraz z szatniami.

– Będzie można pograć tu w piłkę 
nożną, ręczną, koszykówkę, siat-
kówkę, a nawet uprawiać judo. A co 
najważniejsze, obiekt nie będzie 
służył wyłącznie uczniom ogól-
niaka – mówi dyrektor szkoły Maria 
Jaworska, która jako radna woje-
wódzka od początku wspierała in-
westycję. Zresztą nie tylko ona – nie 
doszłoby do rozpoczęcia budowy, 
gdyby nie starania poprzedniego 
starosty, a dziś członka zarządu woje-
wództwa Marcina Jabłońskiego.

– Z obiektu korzystać będą mogli 
uczniowie także innych słubickich 
szkół oraz wszyscy mieszkańcy. Bu-
dynek będzie pełnić też funkcję sali 
widowiskowej, gdzie będą mogły 
odbywać się np. koncerty – dodaje 
starosta Leszek Bajon.

Trzymamy kciuki za kolejne etapy 
prac! (woj )
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Kolejne medale 
Mastersów Lubusza

W odbywających się tym razem w Polsce Mistrzostwach Świata Ma-
stersów w lekkiej atletyce z bardzo dobrej strony pokazali się repre-
zentanci LKS Lubusza Słubice. Po raz kolejny ze srebrem wróciła na-
sza mistrzyni Małgorzata Krzyżan.Mistrzowska 

JEDYNKA

Poloniści idą jak burza
Od trzech zwycięstw i jednej porażki rozpoczęli wiosenną rundę IV 
ligi piłkarze słubickiej Polonii. Dzięki temu udało im się bardzo szybko 
wydobyć ze strefy spadkowej.

Golfi ści poczuli 
wiosnę

Sezon na polu golfowym „Dębowa Pola-
na” rozpoczęty. Turniej Wiosenny odbył się 
w sobotę 6 kwietnia i przyciągnął blisko 40 
osób z Polski i Niemiec.

Golfi ści mieli do pokonania w Słubicach dwukrotnie 9 dołków.

Głównym organizatorem tej im-
prezy był Słubicki Klub Golfowy. 
Jako, że był to pierwszy tegoroczny 
turniej na słubickim polu gol-
fowym „Dębowa Polana” nie mógł 
się nazywać inaczej jak „Wiosenny”. 
Wśród 40 uczestników, w tym kilku 
pań znaleźli się golfi ści z zaprzyjaź-
nionych klubów z  Niemiec, a  także 
z  Kamienia, Gorzowa, Przytoku czy 
Kołczewa na wyspie Wolin. Po kilku-
godzinnych zmaganiach na naszym 
9.dołkowym polu przystąpiono do 
uroczystej dekoracji w  kilku kate-
goriach. W klasyfi kacji „Stroke Play 
Neto” pierwsza trójka przedstawiała 
się następująco: Tomasz Demianiuk 

(Przytok), Krzysztof Woźniak (Słu-
bice) i Gregor Belt (Citrus Hills GC). 
W kolejnej „Stroke Play Brutto” zwy-
ciężył Krzysztof Woźniak (Słubice) 
przed Gregorem Belt (Citru Hills GC) 
i  Mirosławem Gapińskim (Słubice). 
Najlepsi we wszystkich kategoriach 
otrzymali pamiątkowe statuetki. 
Dodatkowo słubicki klub golfowy 
rywalizował drużynowo ze swoimi 
kolegami z Kamienia. Był to rewanż 
za takie same rozgrywki jesienią 
ubiegłego roku w  Kamieniu. Tym 
razem górą byli gospodarze, u  któ-
rych przez kolejny sezon pozostanie 
piękny przechodni puchar.

(RT)
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Wiosenne kadra Polonii tuż po zwycięskim meczu z Pogonią Świebodzin.

Bardzo mocno przepracowany 
okres zimowy, duża liczba spa-
ringów i  kilka wzmocnień dały 
efekt. MKS Polonia Słubice wspa-
niale rozpoczął rundę wiosenną IV 
ligi i  po czterech pierwszych kolej-
kach awansował na 10 miejsce w ta-
beli wśród 16 drużyn, a  to oznacza 
wydostanie się ze strefy spadkowej. 
Oczywiście walka o pozostanie w tej 
klasie rozgrywkowej będzie trwała 
jeszcze przez większość sezonu, 
jednak patrząc na formę piłkarzy, 
ich nastawienie i  determinację 
kadry trenerskiej oraz działaczy 
powiało optymizmem. Pierwszy 
wiosenny mecz nasi rozegrali na 
wyjeździe w  Nowej Soli pokonując 
faworyzowanych gospodarzy 2-0 
(Tabaka 6min oraz Begier 38 min). 
W  kolejnym już w  roli gospodarzy 
z  takim samym wynikiem odpra-
wiono Świebodzin (Stefanowicz 49 
min oraz Gaby Franchini 80 min). 
Wyższość naszego zespołu musiała 
także uznać na swoim boisku Ko-
rona Kożuchów. W  tym pojedynku 
autorem jedynego w  tym meczu 

i  jednego z  najszybciej strzelonych 
goli, bo już w  1 minucie, został 
Mateusz Stefanowicz. Mało kto się 
spodziewał, że czwarty mecz i  to 
w  roli gospodarza zakończy zwy-
cięską passę. Podopieczni Andrzeja 

Wypycha zagrali tym razem słabiej, 
a  goście z  Przybyszowa to wyko-
rzystali wygrywając 1-0. Czekamy 
zatem na kolejne mecze i spokojny 
byt w IV lidze.

(RT)

W meczu 10. kolejki Lubuskiej Ligi 
Młodziczek drużyna UKS Jedynka 
Słubice pojechała w  końcówce 
marca na mecz rewanżowy do Świe-
bodzina. Po interesującym i wyrów-
nanym meczu zwycięzcą została 
drużyna ze Słubic pokonując MUKS 
Lider Świebodzin. Tym samym wy-
walczyła mistrzostwo Lubuskiej 
Ligi Młodziczek! Serdecznie gratu-
lujemy! Skład drużyny UKS Jedynka 

Słubice: Aleksandra Wroniewicz 
(1), Iga Rajda (3), Paulina Kliszczak 
(6), Oliwia Oleksyn (1), Julia Steren-
czak (5), Julia Żarnowska, Dominika 
Kazimierska (1), Inga Białkowska 
(4), Natasza Tańczak (9), Julia Ró-
żańska, Julia Kowalska, Bramkarki: 
Klaudia Gancarz, Marta Heppner, 
 Ewa Kloc. 
Trener: Jerzy Grabowski.

(red)

Zawodniczki i  zawodnicy z  całego 
świata rywalizowali przez blisko 
tydzień (24-30 marzec) o najwyższe 
trofea w  Halowych Mistrzostwach 
Świata w  lekkiej atletyce w  To-
runiu. Występy swoich spor-
towców tak podsumowuje Ryszard 
Chustecki, prezes Lubusza: .- Re-
prezentacja Lubuskiego Klubu 
Sportowego LUBUSZ Słubice sku-
tecznie pokazuje całemu światu 
na co ją stać. I  tak możemy się 
pochwalić po raz kolejny bardzo 
dobrymi wynikami naszych za-
wodniczek i  zawodników. Zacznę 
od kolejnego srebra Małgorzaty 
Krzyżan, która w  normalnej swej 
dyspozycji powinna zdobyć mi-
strzostwo. Niestety podczas startu 
Gosi przytrafi ła się kontuzja i tym 
razem wynik 36,96 dał tylko i  aż 
srebrny medal.

- Dziękuję za godną postawę 
reprezentanta naszego klubu 
w  fi nałach MŚM. Niech młodzi 
sportowcy biorą z  was przykład, 
jak można aktywnie spędzać 
czas i  jak skutecznie można pro-
mować naszą gminę, powiat, wo-
jewództwo lubuskie, Polskę na 
stadionach świata. I jeszcze jedno. 
Miejcie również szansę wspólnej 
rywalizacji. A  taką możliwość 
macie realizując swoje uzdolnienia 
w szkole i klubie LUBUSZ – dodaje 
R. Chustecki. – Oczywiście sezon 
halowy już za nami. Lekkoatleci 
już w  maju rozpoczną zmagania 
stadionowe m.in. w  Ogólnopol-

skim Mityngu Otwarcia Sezonu, 
który odbędzie się w  Słubicach 3 
maja – mówi.

Oto pozostałe wyniki słubiczan:
• Marek Stolarczyk (rzut dyskiem 

1,5kg, M50)- 50,93, złoty medal 
• Arkadiusz Bojarski (rzut dyskiem 

2kg, M35)- 39,55, 7 miejsce
• Małgorzata Krzyżan (pchnięcie 

kulą 3kg, kat. W50)- 10,72 m, 8 
miejsce

• Piotr Sławuta (pchnięcie kulą 
7,26kg, M40)- 11,85 m, 9 miejsce

(RT)

Niezawodna Małgorzata Krzyżan ponownie ze srebrem Mistrzostw Świata Masters.

Do złotej Niemki zabrakło niespełna pół metra.
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14 marca w Słubicach została otwarta nowa jednostka związana z ochroną zdrowia, a dokładnie specjalistyczny gabi-
net optometryczny wraz z salonem optycznym pod nazwą MEDLOOK. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt w Słubicach, 
w którym stale przyjmuje dyplomowany optometrysta.

Optometrysta jest specjalistą w za-
kresie dokonywania pomiarów 
wad wzroku oraz doboru optymal-
nych pomocy wzrokowych takich 
jak okulary czy też soczewki kon-
taktowe, co daje gwarancję do-
kładnej i optymalnej korekcji.

Zakres pomocy okularowych 
obejmuje okulary jednoogniskowe 
do dali i do bliży oraz okulary wie-
loogniskowe tzw. progresy umoż-
liwiające swobodne posługiwanie 
się wzrokiem na dalekich jaki 
i bliskich odległościach. Wszystkie 
rodzaje korekcji mogą być wypo-
sażone w  soczewki okularowe re-
nomowanych fi rm – angielskiej Jai 
Kudo lub niemieckiej marki pre-
mium – Karl Zeiss. Zakres funkcji 
jakie oferują te soczewki jest 
duży. Mogą to być zwykłe poliwę-
glanowe soczewki lub specjalnie 
cieniowane soczewki dla dużych 
mocy. Soczewki mogą być wzboga-
cone o  powłoki uszlachetniające: 
utwardzające, antyrefl eks, hydro 
i  oleofobowe ułatwiające utrzy-
manie w  czystości oraz zabezpie-
czające przed promieniowaniem 
UV i  światłem niebieskim emito-
wanym przez urządzenia elektro-
niczne. 

W  stałej ofercie znajduje się 
ponad 600 opraw okularowych. 
Wśród dostępnych marek znaj-
dziemy najlepsze marki modowe 
oraz premium takie jak GUESS, 
Vogue, Carolina Herrera, Escada, 
Furla, Tous, Oakley, Harley Da-
vidson, Converse czy Ray Ban. Nie 

zabraknie również okularów ze 
średniego pułapu cenowego ta-
kich fi rm jak Jai Kudo, Tonny, So-
lano, Tress. W  MEDLOOK można 
również zakupić modne polaryzo-
wane okulary przeciwsłoneczne 
zapewniające pełną ochronę UV. 
Dla dzieci przygotowano około 100 
opraw, w tym specjalne, certyfi ko-
wane okulary do używania na lek-
cjach WF.

Salon znajduje się w  Słubicach 
na ul. Kopernika 23a i  czynny 
jest od wtorku do piątku w  godz. 
9:00 – 17:00 oraz w soboty 9:00 – 
14:00. Przed salonem znajduje się 
wydzielony parking. Na badania 

można zarejestrować się bezpo-
średnio w salonie optycznym, tele-
fonicznie pod nr 500 070 607 jak 
również poprzez stronę www. me-
dlook.pl lub profi l na FB Medlook 
Słubice, gdzie udostępnione są ka-
lendarze rejestracyjne on-line. 

aaReklama

Powstało centrum korekcji wad wzroku w Słubicach

Optometrysta – Piotr Grzegorczyk

Międzynarodowo 
na stadionie

Za nami polskie eliminacje do Champions Trophy U-12. 
Słubice po raz kolejny były gospodarzem tych rozgry-
wek. W niedzielę 31 marca o przepustki do wielkiego fi -
nału walczyło 14 zespołów z Polski i Niemiec. 

Tenisowe asy 
i smecze

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz ze Słubickim Cen-
trum Tenisa był organizatorem Turnieju Tenisa Ziemnego 
o Puchar Burmistrza Słubic. Zagrało 10 panów i 2 panie.

Słubickie Centrum Te-
nisa działa od prawie 
dwóch lat, a  dwa korty 
kryte, które znajdują się 
na terenie SOSiR w  se-
zonie jesienno- zimowo- 
wiosennym dosłownie 
pękają w  szwach. Po 
ubiegłorocznym suk-
cesie turnieju dla dzieci 
przyszedł czas na im-
prezę dla dorosłych. Tur-
niej o Puchar Burmistrza 
Słubic odbył się w dniach 
6-7 kwietnia i z racji moż-
liwości grania tylko na 
dwóch kortach trzeba 
było ograniczyć liczbę 
graczy. Ostatecznie za-
grało 12 osób, w tym dwie 
panie. Patrycja Krzeptowska pokonała swoją 
rywalkę Aleksandrę Dębicką i tym samym au-
tomatycznie wygrała główne trofeum. Panów 
z  kolei podzielono na dwie grupy i  swoje po-
jedynki w  tej fazie rozgrywali przez całą so-
botę. Na niedzielę zaplanowano dwa półfi nały 
i mecze o I i III miejsce. W pierwszym półfi nale 
spotkał się Wojciech Tomków i  Ireneusz Do-
nigiewicz, a w drugim Radosław Kwiatkowski 

i Szymon Baraniak. Pierwsi z tych par okazali 
się zwycięzcami i to oni znaleźli się w wielkim 
fi nale. Finał niestety ze względu na kontuzję R. 
Kwiatkowskiego nie został ukończony. Nato-
miast I. Donigiewicz i S. Baraniak zajęli auto-
matycznie III miejsce ex aequo. W ceremonii 
dekoracji pucharami i dyplomami wziął udział 
burmistrz Mariusz Olejniczak w  asyście Zbi-
gniewa Sawickiego i R. Kwiatkowskiego. (RT)

Słubicom z  racji poło-
żenia i  doskonałych 
obiektów sportowych 
zostały, powierzono, 
podobnie jak w  ubie-
głym roku, organizację 
tej prestiżowej imprezy. 
Do naszego miasta 
przyjechało 12 drużyn, 
które uzupełniły dwie 
reprezentujące współ-
organizatora i zarazem 
gospodarza czyli UKS 
Polonii Słubice. Ze-
społy podzielono na 
dwie grupy, które 
w  pierwszej części ro-
zegrały mecze każdy 
z  każdym. Do fazy fi -
nałowej awansowały 
po dwie ekipy z  każdej grupy. Ostatecznie 
w  imprezie triumfował Śląsk Wrocław, który 
pokonał UKS Brodnicę dopiero po serii rzutów 
karnych. Trzecie miejsce również wyłoniły 
rzuty karne, w  których Pogoń Szczecin poko-
nała swych szczecińskich sąsiadów z Arkonii. 
Pozostałe drużyny nie walczyły już o poszcze-

gólne miejsca. Gospodarze czyli dwie ekipy 
UKS Polonia Słubice w  swych grupach zajęły 
odpowiednio 6 i 7 miejsca, jednak w zamian za 
organizację tych eliminacji jeden nasz zespół 
wraz z Wrocławiem i Brodnicą w nagrodę po-
jedzie również na fi nały.

(RT)

Piłkarze UKS Polonia II (niebieskie stroje) przegrali 0-4 z Brodnicą.
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Uczestnicy turnieju walczyli o puchary ufundowane przez gminę Słubice.
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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  
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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

Biegali w parku
Za nami Otwarte Mistrzostwa Słubic w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych dla wszystkich rodzajów szkół. Pierwsza tegoroczna impreza biego-
wa odbyła się 28 marca.

W  zawodach wzięło udział łącznie 
10 szkół, które wystawiły swoje 
8-osobowe reprezentacje, osobno 
w  kategorii dziewcząt i  chłopców. 
Najmłodsze dziewczęta ze szkół 
podstawowych miały do pokonania 
jedno okrążenie o  długości 600 m, 

natomiast wszyscy pozostali biegali 8 
x 800 m. Niestety z propozycji SOSiR 
nie skorzystało wiele szkół, a na czo-
łowych miejscach meldowały się 
głównie szkoły z powiatu.

Oto wyniki:
Igrzyska Dzieci – rocznik 2006 i mł.

Dziewczęta: 1. SP Ośno Lubuskie, 2. 
SP Kunowice, 3. SP Kowalów
Chłopcy: 1. SP Ośno Lubuskie, 2. SP 
Górzyca, 3. SP Kunowice
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
– rocznik 2004-2005
Dziewczęta: 1. SP Białków, 2. SP Ośno 
Lubuskie, 3. Sp 2 Słubice
Chłopcy: 1. SP Ośno Lubuskie, 2. SP 
Górzyca, 3. SP Cybinka
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
– rocznik 2003
Dziewczęta: 1. Kowalów, 2. Gim 2 Słu-
bice, 3. Górzyca
Chłopcy: 1. GIM 2 Słubice, 2. Ko-
walów
Licealiada – rocznik 2002 – 1999
Dziewczęta: 1. CKZIU Słubice
Chłopcy: 1. ZSL Słubice, 2. CKZiU Słu-
bice

Najlepsze szkoły, pierwsze trójki 
otrzymały z  rąk Zbigniewa Sawic-
kiego, Prezesa SOSiR i  Ryszarda 
Chusteckiego, dyrektora ds. sportu 
puchary i dyplomy, a mistrzowie do-
datkowo złote medale.

Wydarzenie dofi nansowane było 
przez Gminę Słubice.

(RT)

Sztafetowe biegi przełajowe odbyły się w parku miejskim obok stadionu.

XX Festyn 
Majowy

3.5.2019
14.00-18.00

BOISKO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

zespół Univers, lokalne prezentacje artystyczne, liczne atrakcje dla małych i dużych

zapraszają: Burmistrz Słubic, Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
Stowarzyszenie Hospicjum św. Wincentego a Paulo, Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
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Kultura? Bez granic!

Miejskie Czytanie
02-05 maja, plac Brunnenplatz

Dajcie się skusić na 
czytanie! W  ramach 
Miejskiego Czytania na 
placu Brunnenplatz we 
Frankfurcie nad Odrą 
powstanie otwarta dla 
wszystkich czytelnia, 
w  której dostępnych 
będzie 3000 książek, 
wygodne miejsca do 
siedzenia oraz scena, na której odbywać się będą spotkania 
autorskie.
Piątek będzie czytelniczym dniem integracyjnym, a niedziela – 
dniem czytania dla całych rodzin.

Wstęp wolny

Wystawa „Odbiegając od normy…"
niedziela, 05 maja, 15:00, 
Brandenburskie Muzeum Sztuki Współczesnej

Polsko-niemieckie, in-
teraktywne zwiedzanie 
wystawy „Odbiegając 
od normy… ATAK, Ble-
xbolex, Anke Feuch-
tenberger“. Wystawa 
ukazuje grafi ki, two-
rzące poprzez wieloczę-
ściowe serie fi kcyjne 
narracje zarówno we-
wnątrz pojedynczych obrazów, jak i pomiędzy nimi. Opierając 
się na zasadach i formach nowel grafi cznych, prace tej trójki ar-
tystów oscylują pomiędzy sztuką a komiksem. Po zwiedzaniu, 
w ramach warsztatów, uczestnicy będą mogli rozwinąć swoje 
kreatywne umiejętności.

Wstęp wolny

Koncert chóru 
Maxim Kowalew Don Kosaken
wtorek, 07 maja, 19:00, Kościół Mariacki

Wieczór pieśni rosyj-
skich w  wykonaniu 
chóru Maxim Kowalew 
Don Kosaken. Chór 
występuje w  składzie 
7-osobowym i wyróżnia 
się charakterystyczną 
dla ich kierownika mu-
zycznego – Maxima 
Kowalewa – dyscypliną. 
Urodzony w  Gdańsku Maxim Kowalew już od najmłodszych 
lat otoczony był muzyką. Jego ojciec był pianistą, a matka – na-
uczycielką śpiewu. Od 1994 roku śpiewał w chórze, z którego 
następnie wykrystalizował się chór Maxim Kowalew Don Ko-
saken. Maxim Kowalew do dziś uważa za swoje zadanie przy-
bliżenie słuchaczom pięknych, rosyjskich melodii oraz danie 
możliwości zaprezentowania się utalentowanym artystom 
przed szeroką publicznością.

Bilety: 22,00 / 25,00 €

Koncert: Mickiewicz – Stasiuk 
- Haydamaki + KRAMBABULA
sobota, 11 maja, 20:00, 
SMOK, Klub Prowincja

Polski pisarz Andrzej 
Stasiuk wraz z  ukra-
ińską formacją ethno-
-rockową Haydamaky 
z  Kijowa wspólnie na-
grali 10 kompozycji 

inspirowanych twórczością Adama Mickiewicza. Pomysł in-
terpretacji wielkiego poety jest w  tym wypadku wyjątkowy. 
Po pierwsze Ukraińcy, po drugie nieśpiewający wcześniej Sta-
siuk, po trzecie mickiewiczowski trzynastozgłoskowiec, który 
aż prosił się o rapowanie. Na płycie usłyszeć można nie tylko 
oryginalne utwory Mickiewicza, ale również jego ukraińskie 
tłumaczenia. Tego wieczoru usłyszymy również poznański 
zespół Krambabula łączący w swojej muzyce kultury: polską, 
łemkowską i ukraińską.

Bilety: 40,00 / 50,00 zł

Dzień dobry, droga Nocy (4+, PL)
niedziela, 12 maja, 10:00, Teatr Śmiechu

Pan Dzień uwielbia, gdy jest 
jasno i  słonecznie, uwielbia 
błękit nieba i  uwielbia 
wymyślać historie pełne 
przygód, w  których jest 
bohaterem. Jednak jednej 
rzeczy boi się pan Dzień: 
CIEMNOŚCI.
Ale dziś usłyszy nagle 
w  ciemności przyjazny głos 
– to pani Noc. To ona pokaże 
mu, jak piękny może być świat w blasku Księżyca, jak czarująca 
może być noc wypełniona migotaniem gwiazd, poruszjących 
się cieni i dźwięków, których wcale nie należy się bać. ”Dzień 
dobry, droga Nocy” to pełna fantazji podróż przez światło 
i ciemność.

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

Wiosenny koncert chórów 
Akademii Śpiewu
niedziela, 12 maja, 15:00, 
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha”

Tradycyjnie już, wiosennym śpiewaniem, wszystkie chóry 
Akademii Śpiewu muzycznie otworzą drzwi najpiękniejszej 
porze roku. Piosenki wykonywane będą zarówno solowo, 
w małych grupach, jak i w mieszanych formacjach chóralnych 
aż w końcu wszystkie chóry razem wybrzmią potężnie, oczy-
wiście również przy udziale publiczności.

Bilety: 12,00 / 10,00 / 8,00 / 6,00 / 5,00 €

Stand-up: Katarzyna Piasecka 
& Tomasz Borkowski
wtorek, 14 maja, 19:00, SMOK, Klub Prowincja

Katarzyna Piasecka, zwana Kachą – polska artystka kabare-
towa, aktorka, konferansjerka, autorka tekstów. Z zawodu ma-
gister pedagogiki terapeutycznej. Od 2008 roku jej głównym 
zajęciem jest stand-up (wcześniej związana z  Kabaretem 
Słuchajcie). Występuje zarówno w  klubach, jak i  dużych sa-
lach widowiskowych. Tomasz „Boras” Borkowski – chociaż 
na scenie pojawił się niedawno, jest jednym z  najstarszych 
stand-uperów, co ma oczywiście przełożenie na tematykę jego 
programów. Podczas swoich występów nie boi się poruszać 
newralgicznych, trudnych i ważnych tematów z zakresu ota-
czającej nas rzeczywistości.

Bilety: 25,00 / 35,00 zł

Szczególnie w środy
środa, 15 maja, 19:30, 
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha”

„Artysta rezydent”, to niezwykle 
ciekawe doświadczenie: tak jakby 
stopniowo coraz głębiej poznawać 
jakiegoś człowieka. Z  każdym 
koncertem nieco bardziej. An-
dreas Boyde jest wszechstronny. 
Uwielbia eksperymentować. I, być 
może, jest romantykiem? W  tym 
recitalu gra głównie romantyków, 
a  przede wszystkim Schumanna: 
zrekonstruował i  uzupełnił jego 
wariacje na jeden z  tematów 
„Sehnsuchtswalzer-Variationen” 
Schuberta. To będzie cudowny, nastrojowy romantyczny wie-
czór, dający okazję do bardzo bezpośredniego spotkania z na-
szym tegorocznym artystą rezydentem.

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

9. Koncert Filharmoniczny
piątek, 17 maja, 19:30, 
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha”

Przełom XIX i  XX 
wieku przyniósł nie 
tylko w  muzyce, ale 
również we wszyst-
kich innych sztukach 
niewiarygodną róż-
norodność ekspresji. 
Odzwierciedla się ona 
w  programie naszego koncertu. Czy to symfoniczny poemat 
taneczny „La Peri” Dukasa, pantomima baletowa Straussa „Jo-
sephslegende”, czy „Święto wiosny” Strawińskiego, które pod-
czas prawykonania w Paryżu wywołało jeden z największych 
skandali w  dziejach muzyki – to bez wyjątku nader barwne, 
wybuchowe utwory, intensywnie odzwierciedlające atmosferę 
owego czasu przełomu.

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

Alicja w Krainie Czarów (DE)
sobota, 25 maja, 19:30, Forum Kleista

Przedstawienie ta-
neczne Torstena Hän-
dlera na podstawie 
książki Lewisa Car-
rolla. Książka Lewisa 
Carrolla „Alicja w  Kra-
inie Czarów“ ukazała 
się po raz pierwszy 
w  1865 r. Od tamtej 
pory wydarzenia wokół 
Alicji, która wpada do 
króliczej nory, by pod ziemią przeżyć niezwykłe przygody, za-
chwycają nie tylko dzieci. Autor bawi się w tej historii prawami 
logiki, a  kuriozalny świat Alicji od lat pobudza wyobraźnię 
wielu ludzi. W dziedzinie sztuki potwierdzają to liczne reali-
zacje i opracowania klasyka w formie fi lmu, opery, przedsta-
wienia teatralanego, czy tańca.

Bilety: 25,00 / 23,00 / 10,00 / bilet rodzinny 50,00 €

Koncert: Dźwięk radości
niedziela, 26 maja, 16:00, 
Filharmonia „Carla Philippa Emanuela Bacha”

Radość powinna nieść ze sobą 
właściwie każda muzyka. Jednak 
Symfonia A-dur Mendelssohna aż 
tryska radością, idealnie wpaso-
wując się w wiosenny miesiąc maj! 
Również pozostałe dwa utwory 
mają podobny nastrój: Serenada 
na smyczki młodego i szerzej nie-
znanego jeszcze w  owym czasie 
Dvoraka wypełniona jest pięk-
nymi, czeskimi melodiami, ema-
nując czystą radością i  dobrym 
nastrojem. W przypadku koncertu fl etowego Mozarta również 
możemy mówić o  pięknym, lekkim i  skocznym koncercie. 
Koncert jest występem gościnnym Symfoników Brandenbur-
skich.

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

Festyn Frankfurckiego Browaru
czwartek, 30 maja, 10:00, teren nad jeziorem Helenesee

Już po raz trzeci nad jeziorem Helenesee odbędzie się festyn 
Frankfurckiego Browaru. Zarówno na młodszych, jak i  star-
szych odwiedzających czekać będzie wiele atrakcji na świeżym 
powietrzu, zróżnicowany program dla całej rodziny, występy 
na żywo, konkursy, ogródek piwny, potrawy z  grilla, street 
food, ognisko oraz sport i dobra zabawa aż do późnych godzin 
wieczornych. Powstanie również ogromny teren dla dzieci 
z  dmuchanymi zamkami, kącikami majsterkowania i  malo-
wania twarzy, grami i zabawami. 


