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Blisko 2 mln zł na remonty w oświacie 

 Święto Hanzy? 
Było odlotowo! 

Tradycyjnie, na moście łączącym Słubice i Frankfurt, bur-
mistrzowie dwumiasta: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke 
otworzyli 12 lipca 16. Miejskie Święto Hanzy „Kolorowy śle-
dzik- swawolny kogucik”. Jak zawsze, dla mieszkańców 
przygotowano tysiąc bułek ze śledziami, chleb ze smalcem 
i piwo z frankfurckiego browaru. O północy niebo rozświetliły 
fajerwerki. Ale to był dopiero początek trzydniowej zabawy 
wśród gwiazd. Momentami naprawdę kosmicznej! Dlacze-
go? Odpowiedź na  str. 8-9.  (beb)

W wakacje Urząd 
Miejski czynny 
od 7.00 do 15.00  

Letnie  upały spowodowały, że 
burmistrz Mariusz Olejniczak 
zdecydował, że w lipcu i sierpniu 
ulegną zmianie godziny pracy 
urzędników miejskich. Magistrat 
jest czynny w  tych miesiącach 
od 7.00 do 15.00. W  związku 
z  tym zmianie uległy też go-
dziny przyjęć interesantów przez 
burmistrza. W  czasie wakacji 
burmistrz Mariusz Olejniczak 
zaprasza mieszkańców w  ponie-
działki od 14.00 do 15.00.  (beb)
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2 września o 12.00 na terenie byłego hitlerowskiego obozu pracy w Świecku uczcimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystości 
wezmą udział liczne delegacje młodzieży, kombatantów, pocztów sztandarowych oraz mieszkańcy Słubic i delegacja z Frankfurtu nad Odrą. 
W programie m.in. uroczysty apel pamięci z udziałem Wojska Polskiego. 1 września władze gminy złożą natomiast kwiaty przy pomniku na 
placu Sybiraków. 

Ścieżka rowerowa na wale 
przeciwpowodziowym to ulu-
bione miejsce wielu cyklistów. 
Mamy dobrą wiadomość. Już 
jesienią wsiadając na rower 
w centrum Słubic dojedziemy, 
malowniczą ścieżką nad Odrą, 
aż do granicy z gminą Górzyca! 
Gmina rozstrzygnęła niedawno 
przetarg na budowę kolejnych 
7 km ścieżki na wale, od wiaty 
dla rowerzystów koło Nowego 
Lubusza do granicy z gminą 
Górzyca.  str. 2

Prezeska Stowarzyszenia 
po PROstu Joanna Sierżant-
Rekret, szefowa Fundacji Grupy 
Pomagamy Aleksandra Kołek 
i burmistrz Mariusz Olejniczaj 
zostali Szeryfami Praw Dziecka. 
3 lipca otrzymali prestiżowe 
odznaczenie, ustanowione 
przez UNICEF.   str. 3

Kolorowa łazienka w przedszkolu „Krasnal Hałabała” już cieszy dzieci.  

- Wakacje to zawsze czas, który wy-
korzystujemy na remonty w  szko-
łach, przedszkolach i  żłobku i  tak 
jest też w  tym roku. Nie ma pla-
cówki, w której by się coś nie działo – 
mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. 
W  prawdziwy plac budowy za-
mieniło się m.in. pierwsze piętro 
przedszkola nr 1 „Jarzębinka”. Trwa 
tam remont trzech sal i  dwóch ła-
zienek dla dzieci. Z  budżetu gminy 
radni przeznaczyli na tę inwestycję 
140 tys. zł. W  planach jest jeszcze 
modernizacja windy towarowej, na 
co pójdzie kolejne 31 tys. zł. – Moja 
wnuczka chodzi do tego przedszkola 
i opowiadałem jej, że sali, którą zna, 
już właściwie nie ma. Zareagowała 
ze smutkiem, a  potem z  radością, 

gdy opowiedziałem, jak tu będzie 
niebawem ładnie – mówi słubi-
czanin pracujący przy modernizacji 
sali dla maluchów w „Jarzębince”.

Kolorowo i funkcjonalnie 
Z  nowych łazienek, wyremonto-
wanych w  czasie wakacji,  cieszą 
się już dzieci w  przedszkolu nr 4 
„Krasnal Hałabała”. Na wszystkie 
zaplanowane prace placówka do-
stanie z budżetu gminy ponad 220 
tys. zł. Remont łazienek pochłonął 
blisko połowę tej kwoty.  – Ale jak 
mamy tu teraz ładnie – orzekły 
zgodnie dzieci, a  ich nauczycielka 
Aneta Kolińska nie kryła, że była to 
długo oczekiwana inwestycja. – Po-
przednie łazienki nie były remon-

towane przez bardzo długi czas, 
nie działały niektóre krany i  to, co 
mamy teraz, to po prostu coś pięk-
nego – stwierdziła. Na tym jednak 
nie koniec, bo w planach jest jeszcze 
modernizacja instalacji wodnej 
(etap II), na co pójdzie 80 tys. zł, 
a także montaż rolet zewnętrznych 
i modernizacja basenu.

Szczęśliwy „Miś Uszatek” 
Rolety będą też montowane w przed-
szkolu nr 3 „Miś Uszatek”. Ale to 
też tylko jedna z  wielu inwestycji 
zaplanowanych na najbliższy czas. 
Na wszystkie w tej placówce gmina 
wyda ponad 400 tys. zł! W planach 
jest: modernizacja łazienki trzy-
latków, sali gimnastycznej, instalacji 
wodnej. Ponad 200 tys. zł pójdzie na 
remont kuchni i  nowe jej wyposa-
żenie. W przedszkolu tym, podobnie 
jak we wszystkich przedszkolach 
i  w  żłobku zamontowane zostaną 
urządzenia do ewidencji czasu po-
bytu dzieci, na co przeznaczono 28 
tys. zł.

Sporo będzie się też działo w  na-
szym samorządowym żłobku. 
W planach jest modernizacja insta-
lacji wodnej i  wentylacji w  kuchni, 
w  placówce zamontowano też ze-
wnętrzne rolety. Na to wszystko 
z budżetu wydamy ponad 150 tys. zł.

Coraz wyższy standard 
Także we wszystkich szkołach 
w gminie podnoszony jest standard 
pomieszczeń, z  których korzystają 
uczniowie i nauczyciele. W „trójce” 
modernizowana jest właśnie in-
stalacja elektryczna (II etap), co 

będzie kosztowało ponad 300 tys. 
zł, w planach jest jeszcze moderni-
zacja drogi wjazdowej i wiaty śmiet-
nikowej. W  SP nr 2 są już nowe 
toalety, na które wydano 100 tys. 
zł, zaplanowano także adaptację 
pomieszczeń na pokój nauczycielki 
i sal dla dzieci niepełnosprawnych. 
W „jedynce” wyremontowano kilka 
sal lekcyjnych, które były częścią 
zlikwidowanego gimnazjum. – Wy-
remontowaliśmy także salkę, która 
wykorzystywana była dotychczas 
jako pomieszczenie gospodarcze, 
żeby móc tu urządzić gabinet psy-
chologa szkolnego – mówi  Aurelia 
Wolny, która od września będzie 
dyrektorką SP nr 1. – W  planach 
mamy jeszcze utworzenie gabinetu 

terapeutycznego dostosowanego 
do potrzeb dzieci z różnymi niepeł-
nosprawnościami, które są objęte 
kształceniem specjalnym – dodaje. 
Na zrealizowanie tych inwestycji 
szkoła dostanie blisko 130 tys. zł.

Około 280 tys. zł zarezerwowano 
też w  budżecie gminy dla szkoły 
w  Golicach. Tam trwa właśnie re-
mont pokrycia dachu, ocieplane są 
ściany budynku, modernizowana 
jest instalacja elektryczna (II etap). 
Ekipy budowlane można też spotkać 
w  szkole w  Kunowicach, gdzie mo-
dernizowane są toalety.

Wszystko ma być gotowane na 2 
września, gdy rozpocznie się nowy 
rok szkolny. 

(beb)
Maluchy z „Jarzębinki” czeka niespodzianka, gdy po wakacjach wrócą do przedszkola. 

Ta sala zmieni się nie do poznania. 
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Będzie kolejne 
7 km ścieżki 
rowerowej na wale!

Ścieżka rowerowa na wale przeciwpowo-
dziowym to ulubione miejsce wielu cykli-
stów. Mamy dobrą wiadomość. Już wkrótce 
wsiadając na rower w centrum Słubic doje-
dziemy, malowniczą ścieżką nad Odrą, aż do 
granicy z gminą Górzyca! 

Jesienią będzie tu ładne miejsce do odpoczynku! 

Plac Bohaterów zmienia się z dnia na dzień 

Pobierasz Kindergeld? 
Pamiętaj! Złóż wniosek 
na 500+

Od 1 lipca w formie elektronicznej lub od 1 sierpnia w formie papiero-
wej, osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, należy złożyć wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego 500+ - informuje kierowniczka słubic-
kiego OPS Monika Cichecki. 

Obecnie na placu montowane 
są m.in. urządzenia do zabawy 
dla dzieci. Wszystkie stoją na 
bezpiecznej, syntetycznej na-
wierzchni, która zamortyzuje 
ewentualny upadek malucha. 
Obok budowane są siedziska, które 
będą idealnym miejscem dla ro-
dziców czuwających nad dziećmi 
bawiącymi się w  tej części placu. 
Nowych siedzisk i ławek będzie na 
placu ok. 60.

Powstało tu też miejsce na mo-
bilną scenę, tak by można było 
tu urządzać imprezy plenerowe. 

 W celu skutecznej realizacji przyznawania świadczeń oraz 

zachowania terminowości wypłat, kontakt telefoniczny 

z referatem świadczeń rodzinnych i funduszu alimenta-

cyjnego w słubickim OPS możliwy jest w godzinach od 

7.00 - 12.00, tel. 95 758 6046.

Dodaje, że wnioski muszą być prze-
kazane do rozpatrzenia Wojewodzie 
Lubuskiemu wtedy, gdy jeden bądź 
więcej członków rodziny, występu-
jącej o  świadczenie wychowawcze, 
mieszka lub pracuje za granicą. 
Dotyczy to także rodziców rozwie-
dzionych lub żyjących w związkach 
partnerskich. - Wojewoda stwierdzi 
czy w  przedmiotowej sprawie mają 
zastosowanie przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecz-
nego – mówi M. Cichecki. 

OPS przygotował też odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania do-
tyczące wypłaty 500+

Co to jest koordynacja 
systemów zabezpieczenia 
społecznego?
To mechanizm, który określa zasady 
wypłaty świadczeń dla rodzin i  za-
pobiega jednoczesnemu pobieraniu 

pełnej kwoty świadczeń o  charak-
terze rodzinnym na te same dzieci, 
w dwóch państwach, w tym samym 
okresie. Funkcjonuje już od dnia 
wejścia Polski do UE.

A jeśli ktoś pobiera podwójne 
świadczenie?
W  przypadku pobierania świad-
czenia rodzinnego za granicą 
i otrzymywania świadczenia wycho-
wawczego w  Polsce trzeba będzie 
zwrócić przyznane pieniądze, wraz 
z odsetkami w Polsce lub za granicą.

Chcesz przyspieszyć 
postępowanie w Urzędzie 
Wojewódzkim?

Dołącz do wniosku: umowę o pracę 
(kserokopia, może być w języku nie-
mieckim) i decyzję o przyznaniu na 
dziecko Kindergeld. Twój wniosek 
o  świadczenie 500+ zostanie prze-
kazany wraz z  kompletem doku-
mentów do Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i  to on wyda de-
cyzję, w  którym kraju, i  w  jakiej 
kwocie, należą ci się świadczenia na 
dzieci!  (beb)

- W  tegorocznym budżecie zare-
zerwowaliśmy pieniądze na prze-
dłużenie ścieżki rowerowej, która 
znajduje się na wale przeciwpowo-
dziowym o kolejne 7 km – mówi bur-
mistrz Mariusz Olejniczak. Dodaje, 
że niedawno rozstrzygnięto przetarg 
i do połowy października, fi rma Eu-
rokop Invest, wybuduje asfaltową 
drogę dla rowerzystów. 

Gminę będzie to kosztować 2,5 
mln zł. Ścieżka powstanie na ko-
ronie wału. Burmistrz przypomina, 
że w ubiegłym roku, z budżetu samo-
rządu sfi nansowano budowę ponad 
2 km ścieżki na wale, od Nowego 
Lubusza do wiaty dla rowerzystów, 
naprzeciwko Lebus. Tam asfaltowy 

dywanik się jednak kończył i  kto 
chciał jechać dalej musiał korzystać 
z  mało wygodnej drogi gruntowej. 
Stąd decyzja o przedłużeniu ścieżki 
w kierunku Górzycy.

Granica gminy Słubice z  gminą 
Górzyca przebiega w  okolicach Pa-
mięcina. Jak dowiedzieliśmy się od 
wójta Górzycy Roberta Stolarskiego, 
rowerzyści, od Pamięcina do Górzycy, 
także dojadą wygodną, ponad 4 ki-
lometrową ścieżką, którą sąsiednia 
gmina wybudowała już wcześniej 
na swoim terenie. Dalej w kierunku 
Kostrzyna takiej ścieżki już nie ma, 
ale do miasta nad Wartą można doje-
chać drogą przywałową.

(beb)

Wał nad Odrą to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Słubicach dlatego wielu 

mieszkańców właśnie tu jeździ na rowerach.  

Rodzice małych dzieci z niecierpliwością czekają na nowy plac zabaw. W tej części miasta jest bardzo potrzebny. 

- Cieszę się, że prace idą zgodnie z harmo-
nogramem i jesienią będziemy mogli udo-
stępnić mieszkańcom ten plac, który po 
przebudowie stanie się atrakcyjnym miej-
scem do wypoczynku - mówi burmistrz 
Mariusz Olejniczak. Wybrał się tam niedaw-
no ze skarbnikiem gminy Rafałem Dyda-
kiem, żeby obejrzeć co zostało już zrobione. 

Gotowe są już alejki spacerowe, 
przygotowane jest miejsce pod fon-
tannę, która zostanie atrakcyjnie 
podświetlona. Posadzona została 
już też część roślin, które dodadzą 
kolorów temu miejscu i  stworzą 
przyjemne otoczenie.

Inwestycja, która rozpoczęła się 
na początku roku, od budowy par-
kingów, zgodnie z umową, ma być 
gotowa w końcówce listopada.  

Na przebudowę placu Boha-
terów gmina Słubice przeznaczyła 
4,3 mln zł.  

(beb)

Na placu przybędzie zieleni. Na same rośliny gmina wyda ok. pół 

miliona złotych.

Kolorowe urządzenia montowane są na bezpiecznej, miękkiej na-

wierzchni.  
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Reklama

To oni zostali Szeryfami Praw Dziecka 
Prezeska Stowarzyszenia po PROstu Joanna Sierżant-Rekret, szefowa Fundacji Grupy Pomagamy Aleksandra Kołek 
i burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak otrzymali 3 lipca  prestiżowe odznaczenie, ustanowione przez UNICEF. Przyzna-
wane jest tym dorosłym, którzy podejmują szczególne inicjatywy na rzecz dzieci i są zaangażowani w propagowanie 
i ochronę ich praw. 

Uroczystość odbyła się w  przed-
szkolu „Miś Uszatek”, które uczest-
niczyło w roku szkolnym 2018/2019 
w  projekcie edukacyjnym „Szkoła 
z  Prawami Dziecka”. - Celem pro-
jektu było zwrócenie uwagi na 
znaczenie edukacji o  prawach 
dziecka, zapoznanie dzieci i  mło-
dzieży z  zagadnieniami dotyczą-
cymi praw dziecka, wyróżnienie 
najaktywniejszych osób dbających 
o  prawa dziecka wśród lokalnej 
społeczności – mówiła dyrektorka 
przedszkola Kamila Łopusiewicz. 
Opowiadała, że podczas zajęć, dzieci 
w  atmosferze spokoju i  akceptacji 
poznawały swoje prawa i  reguły 
życia w grupie, obejrzały też prezen-
tację multimedialną oraz fi lm na 
ten temat, poznały postać Janusza 
Korczaka oraz jego bohatera lite-
rackiego, Króla Maciusia I. Ściany 
w przedszkolu do dziś są ozdobione 
rysunkami na temat praw dzieci,  
a  rodzice otrzymali broszurę na 
ten temat. Zawierała „Konwencję 
Praw Dziecka”, „Prośbę Twojego 
Dziecka” wg Korczaka oraz najsłyn-
niejsze cytaty wielkiego przyjaciela 
dzieci. - Dokonaliśmy też wyboru 
lokalnych Szeryfów Praw Dziecka, 
czyli osób, które propagują i chronią 
prawa dziecka, w szczególny sposób 

występują w ich interesie i w swojej 
codziennej pracy poświęcają tym 
kwestiom dużo uwagi – mówiła dy-
rektorka przedszkola.

Szeryfowie do tablicy
W  „Misiu Uszatku” odsłonięto też 
tego dnia tablicę z  informacjami 
o  lokalnych szeryfach. Burmistrz 
Mariusz Olejniczak został przedsta-

wiony jako ten, który nie przejdzie 
obojętnie koło potrzebujących, żyje 
zgodnie z  dewizą „Dobro powraca”, 
na sercu leży mu dobro najmłod-
szych dlatego stwarza szanse na 
rozwój ich umiejętności, pasji i  ta-
lentów. W  laudacji poświęconej J. 
Sierżant-Rekret dyrektorka „Misia 
Uszatka” podkreślała m.in., że pre-
zeska Stowarzyszenia po PROstu 

widzi potrzebujących wszędzie tam, 
gdzie inni ich nie dostrzegają, dzięki 
niej powstało stowarzyszenie, które 
m.in. organizuje bezpłatne warsz-
taty artystyczne dla dzieci ucząc je 
kreatywności, prowadzi Gminną 
Specjalistyczną Poradnie Rodzinną, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 
zajęcia logopedyczne, psycholo-
giczne dla dzieci, różnego rodzaju 

terapię, wspomagające rozwój fi -
zyczny i  umysłowy dzieci. Z  kolei 
A. Kołek to założycielka i  liderka 
Fundacji Grupy Pomagamy, która 
zrzesza wiele osób z  otwartymi 
sercami i  rękoma chętnymi do po-
mocy innym. - Grupa działa na sze-
roką skalę, angażując się w  wiele 
inicjatyw, m.in. organizuje Dzień 
Dziecka i  Akademię Renifera, wi-
gilię miejską, festyny i bale charyta-
tywne, podczas których członkowie 
grupy zbierają fundusze na leczenie 
osób chorych i niepełnosprawnych – 
wyliczała K. Łopusiewicz.

Dzieci już znają swoje prawa
Jak mówiła dyrektorka „Misia 
Uszatka” w  tym roku przypada 30. 
rocznica uchwalenia Konwencji 
o  prawach dziecka i  udział przed-
szkola w  projekcie jest podkreśle-
niem znaczenia tego najbardziej 
uniwersalnego dokumentu stano-
wiącego o  prawach najmłodszych. 
- Ważne jest, żeby najmłodsi zdawali 
sobie sprawę jakie prawa im przy-
sługują, na czym polega różnica 
między prawem a  obowiązkiem, 
jakie są granice, których nie można 
przekraczać, a także gdzie mogą się 
zwrócić w sytuacji, kiedy poczują, że 
ich prawa nie są respektowane. Tę 
wiedzę staraliśmy się upowszech-
niać podczas różnego rodzaju zajęć 
organizowanych w  naszym przed-
szkolu – podkreśliła.  (beb)

Rodzicu, przeczytaj! 
Apel Twojego Dziecka według Janusza Korczaka
• Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego czego się domagam. To tylko próba z mojej strony.
• Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
• Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jeszcze jest możliwe.
• Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą, żeby udowodnić, że jestem duży.
• Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
• Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
• Nie wmawiaj mi, że błędy które popełniam są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
• Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. Czasami mówię to, by przyciągnąć Twoją uwagę.
• Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i zrobię się głuchy.
• Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie zawiedziony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
• Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
• Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
• Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i tracę całą swoją wiarę w ciebie.
• Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
• Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
• Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.
• Nie wyobrażaj sobie, że przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej Ci się nie śniło.
• Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
• Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem jak trudno dotrzymywać mi kroku w tym galopie, ale zrób co możesz, żeby się udało.
• Nie bój się miłości. Nigdy.

- To dla mnie bardzo ważne wyróżnienie – podkreśliła Joanna 

Sierżant-Rekret dodając, że stowarzyszenie, któremu prezesuje, 

na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka.   

Aleksandra Kołek nie kryła wzruszenia, gdy dyrektorka „Misia 

Uszatka” Kamila Łopusiewicz przypinała jej Gwiazdę Praw 

Dziecka. 

- Taka Gwiazda Szeryfa Praw Dziecka zo-

bowiązuje i zrobię wszystko, żeby nie za-

wieść zaufania przedszkolaków – mówił 

burmistrz Mariusz Olejniczak. 
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Młodzi z różnych 
krajów ciekawi siebie 

Burmistrz Mariusz Olejniczak i nadburmistrz Rene Wilke spotkali się 
10 lipca z uczestnikami 21. Letniego obozu młodzieży z miast partner-
skich Frankfurtu nad Odrą. Ponad 80 nastolatków przez dwa tygodnie 
wypoczywało nad jeziorem Helena we Frankfurcie nad Odrą, gdzie 
odbył się kolejny EUROCAMP. 

Nowe dyrektorki 
w placówkach oświatowych 

Burmistrz Mariusz Olejniczak i jego zastępczyni Adriana Dydyna-
-Marycka spotkali się 28 czerwca z nauczycielkami, które wygrały 
konkursy na dyrektorów trzech samorządowych szkół i przedszkola. 

W  obozie wzięła udział mło-
dzież z: białoruskiego Witebska, 
Gorzowa Wlkp., izraelskiej Ka-
dimy-Zoran, Heilbronnu, francu-
skiego Nimes, bułgarskiej Vratzy, 
ukraińskiej Sumy, a także młodzi 
ludzie z  Frankfurtu nad Odrą 
i Słubic. 

Temat tegorocznego obozu brzmiał 
– Bądź różnorodny! (Be Diverse!). 
Bo młodzi wiedzą, że różnorodność 
wzbogaca, uczy szacunku do tego, 
co inne i nieznane. Tę różnorodność 
kultury, języka, zwyczajów, stylu 
życia, uczestnicy obozu poznawali 
podczas różnego rodzaju warsz-

tatów, dyskusji i  wspólnej zabawy. 
Na spotkanie w   Collegium Polo-
nicum, z gospodarzami Dwumiasta, 
przygotowali scenki, które nawią-
zywały do tematu obozu. Burmi-
strzom wręczyli też koszulki z motto 
tegorocznego obozu. 

(beb)
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Nowo wybrane dyrektorki z burmistrzem Słubic i jego zastępczynią Adrianą  Dydyną-Marycką.  

5-letnia kadencja pań rozpocznie 
się we wrześniu. Wyboru na sta-
nowisko szefa placówki burmistrz 
pogratulował: Aureli Wolny (będzie 

dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 
1), Monice Bugielskiej (stanie na 
czele kadry w Szkole Podstawowej nr 
3), Katarzynie Leśniak- Werwińskiej, 

która została dyrektorką Szkoły 
Podstawowej nr 2, natomiast Do-
rota Kotuła pokieruje przedszkolem 
„Krasnal Hałabała”.  (beb)

Z Nowych Biskupic do Rzepina 
pojedziemy nową drogą

Gmina dokłada 
1 mln zł do 
remontu 
powiatowej drogi 

- Bardzo się cieszę, że doczekamy się re-
montu tej drogi, bo jest w fatalnym stanie 
– mówił 1 lipca, po podpisaniu umowy z po-
wiatem, burmistrz Mariusz Olejniczak. Rad-
ni zgodzili się, żeby gmina Słubice dołożyła 
do planowanej inwestycji 1 mln zł. Starosta 
Leszek Bajon zapowiedział,  że nowa droga 
ma być gotowa jeszcze w tym roku. 

O  konieczności remontu drogi 
mówiło się od dawna, ale powiat 
nie miał pieniędzy na tę inwe-
stycję. - Na szczęście udało się je 
pozyskać w  ramach wspólnego, 
polsko – niemieckiego projektu, 
którego stroną wiodącą jest powiat 
słubicki, a  partnerem niemiecki 
powiat Odra – Szprewa – informuje 
rzecznik starostwa Wojciech Ob-
remski.

Wyjaśnia, że w  sumie partnerzy 
otrzymają około 5,1 miliona euro na 
dwie drogi: po stronie polskiej bę-
dzie to remont 8,7- kilometrowego 
odcinka drogi z  Nowych Biskupic 
do Rzepina (unijne dofi nanso-
wanie wynosi ok. 2 miliony euro). 
Do inwestycji dołoży się, oprócz 
gminy Słubice, także Rzepin (1 mln 
zł), który dodatkowo zyska także 
ścieżkę rowerową do Gajca.  Nato-
miast nasi sąsiedzi zza Odry z  po-

mocą UE wyremontują drogę nr 
K6755, o długości 3.7 km.

Z informacji przekazanych przez 
rzecznika starostwa wynika, że 
tuż po podpisaniu przez starostę 
umów z burmistrzami Słubic i Rze-
pina, powiat ogłosił przetarg na 
modernizację drogi, ale rozstrzy-
gnięcia jeszcze nie ma.  

(beb)

Starosta z burmistrzami Słubic i Rzepina, a także członkiem zarządu województwa lu-

buskiego Marcinem Jabłońskim, spotkał się 1 lipca na przewidzianej do remontu drodze.
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Archeolodzy 
wykopali 
za Odrą złote 
monety 
z XVI wieku

Frankfurcki ratusz poinformował na po-
czątku lipca, że podczas prac na Große Ode-
rstraße, archeolodzy z fi rmy archaeofakt 
wykopali pięć Écus d’Or i jednego dukata. 
Kierujący wykopaliskami Matthias Antko-
wiak podejrzewa, że sześć złotych monet 
zostało wszytych w ubranie i przez pomyłkę 
wyrzuconych. 

Bardzo udane 
podwórkowe warsztaty 

Stowarzyszenie po Prostu i słubicki Ośrodek Pomocy Społecznej 
mają ciekawą propozycję dla dzieci, które wakacje spędzają w domu. 
17 lipca, rozpoczął się cykl bezpłatnych warsztatów. W Golicach, Słu-
bicach i Kunowicach chętnych nie brakowało, a zabawa połączona 
z zajęciami artystycznymi i psychoedukacyjnymi, bardzo się dzie-
ciom spodobała. 

Wodniacy płynąc do 
Szczecina odwiedzili 
Słubice 

7 lipca do Słubic przypłynęło 11 jachtów, które wyruszyły 21 czerw-
ca z Gliwic do Szczecina w ramach XXXX Międzynarodowego Rejsu 
Przyjaźni PTTK „Odra 2019, rzeka, która łączy”. Z wodniakami spotkał 
się burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Burmistrz powitał komandora rejsu 
Wojciecha Skórę, dyrektora Cen-
trum Turystyki Wodnej Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego w  Warszawie oraz po-
zostałych uczestników rejsu, którzy 
pochodzą z całej Polski. To wodniacy 
z  wieloletnim stażem. Najstarszy 
z nich ma 90 lat!

Rejs, po odwołaniu tegorocznego 
Flisu Odrzańskiego był jedynym 
dużym rejsem uczestniczącym 
w  obchodach dwusetlecia Porozu-
mień Bohumińskich ( jest to jeden 
z najważniejszych z aktów prawnych 
dotyczących rzeki Odry) oraz Dni 
Odry. Jak opowiadali wodniacy ich 
celem był Szczecin, gdzie 13 lipca 
zamierzali wziąć udział w  Paradzie 
Jachtów przy Wałach Chrobrego. 
Płynąc tam, po drodze odwiedzili 
m.in. Opole, Zamek Piastów Ślą-
skich w  Brzegu, starówkę w  Gło-
gowie…

– Nasze rejsy dają też możli-
wość oceny infrastruktury wodnej, 
przygotowanie gestorów przy-
stani żeglarskich i  kajakowych do 
przyjmowania rejsów i  spływów, 
zapoznania się z bogactwem i różno-
rodnością oferty lokalnej informacji 
turystycznej, by następnie wyko-
rzystać tę wiedzę w  rozstrzygnięciu 
konkursu – Nagroda Przyjaznego 
Brzegu – mówił komandor W. Skóra. 
 Prosił też burmistrza o  to żeby, gdy 

miasto będzie przymierzało się do 
budowy mariny, skonsultowało się 
z wodniakami. - Po drodze widzimy 
potworki, które stoją na wodzie, 
przecudnie wyglądają w  statystyce, 
ale kompletnie nie są dla nas, bo albo 
nie ma tam jak przywiązać liny, albo 
zbudowano za niskie lub za wysokie 
pomosty – mówił komandor rejsu. 
Od Mariusza Olejniczaka i  Kacpra 
Jędrzychowskiego, eksperta Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego   
„Wody Polskie”, który w imieniu Pre-

zesa PGW ugościł wodniaków w Słu-
bicach, usłyszał zapewnienie, że tak 
właśnie się stanie. Obaj zapewnili 
też, że w  planach jest zagospodaro-
wanie terenu słubickiego portu, tak, 
by wodniacy mogli tu zacumować 
mając odpowiednie warunki.

Rejs „Odra 2019, rzeka, która 
łączy” odbywał się pod honorowym 
patronatem „Wód Polskich” przy 
współudziale Polskiego Związku Że-
glarskiego. 

(beb) 

- Ten rejs, podobnie jak wcześniejsze ma przybliżyć i promować walory turystyczne oraz 

krajobrazowe odwiedzanych regionów i miejscowości – mówił komandor rejsu Wojciech 

Skóra.

Kolejne warsztaty 
będą:
• 2 sierpnia (11.00-

14.00) w świe-
tlicy wiejskiej 
w Świecku

• 7 września (10.00-
13.00), przed 
siedzibą stowarzy-
szenia po PROstu, 
ul. Kilińskiego

Warsztaty odby-
wają się w  ramach 
projektu „Warsztaty 
podwórkowe” dofi -
nansowanego przez 
Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 
w Zielonej Górze. 

(beb)

„Écu” to nazwa monet używanych 
w  Królestwie Francji od średnio-
wiecza do XVIII wieku. „Écu d’Or” 
to natomiast złota moneta. Jedną 
z  sześciu monet jest dukat papieża 
Klemensa VII (1523-1534). Złote mo-
nety, znane jako dukaty, zostały po 
raz pierwszy wybite w Wenecji pod 
koniec XIII wieku.

Od sierpnia 2018 r. na Große 
Oderstraße powstało 25–28 rozle-
głych stanowisk archeologicznych. 
Housing Industry Frankfurt (Oder) 
GmbH planuje tutaj postawić bu-
dynek mieszkalno- handlowy, który 
ma powstać w miejscu historycznej 
budowli z  1945 roku. Podczas prac 
archeologicznych odkryto na tym 

terenie wiele śladów dokumentu-
jących rozwój miasta w  XIII wieku 
i  na początku XIV wieku, a  także 
w  późniejszym okresie od XVI do 
XIX wieku. Różnorodne znaleziska 
z  okresu renesansu pozwalają po-
szerzyć wiedzę o  tym, jak, przed 
wiekami, wyglądała codzienność 
mieszkańców Frankfurtu. Oprócz 
monet znaleziono też m.in. na-
czynia ceramiczne.

Burmistrz Frankfurtu René Wilke 
podkreśla, że odkrycia archeologów 
dają cenne informacje na temat 
dawnego życia we Frankfurcie nad 
Odrą. - Te zabytki miejsko-histo-
ryczne powinny być zachowane dla 
potomności – mówi.  (red)
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 Prof. Franz Schopper, archeolog landu Brandenburgia BLDAM i René Wilke, burmistrz 

Frankfurtu nad Odrą, z sześcioma złotymi monetami znalezionymi podczas wykopalisk 

na Grosse Oderstraße.

Burmistrz pogratulował 
policjantom sukcesów 
Burmistrz Mariusz Olejniczak uczestniczył 16 lipca w Collegium Polonicum 
w uroczystym spotkaniu z okazji Święta Policji. - Składam wszystkim po-
licjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym najserdeczniejsze ży-
czenia z okazji Święta Policji. W tym roku szczególnie wyjątkowego, bo 
obchodzonego w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej - zaznaczył. 

Wyraził też swoje uznanie dla niełatwej i niebezpiecznej pracy poli-
cjantów i podziękował za codzienny trud, żeby zapewnić bezpieczeństwo 
mieszkańcom naszej gminy i całego powiatu słubickiego.

- Ten trud przekłada się na rekordowe poparcie dla działań policji wyra-
żone w najnowszych badaniach opinii publicznej. To, że 75 proc. Polaków 
dobrze ocenia pracę policjantów, dla Was jest z pewnością powodem do 
dumy i mobilizacją, żeby tego zaufania nie zawieść, dla nas, źródłem ra-
dości i głębokiej wdzięczności - dodał.  (beb) 
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Noc Świętojańska, obchodzona 
w  wigilię dnia Świętego Jana 
Chrzciciela, zwana jest też Sobótką, 
od nazwy obrzędowych ognisk, 
które się wówczas rozpala lub Nocą 
Kupały. W  Polsce dobrze są znane 
obrzędy związane z  tym dniem: 
wyplatanie wianków i  puszczanie 
ich na wodę przez młode dziew-
częta. Wyłowienie wianka przez 
kawalera jest zapowiedzią jej 
szybkiego zamążpójścia. W  noc 
świętojańską szuka się też w  lesie 
mitycznego kwiatu paproci, a jego 
odnalezienie wróży szczęście. 
O  tych polskich tradycjach opo-
wiedzieliśmy tego wieczoru na-

szym sąsiadom zza Odry. Biesiada 
z  udziałem polsko-niemieckiego 
zespołu Kukułeczkis, prowadzo-
nego przez Heide Schwaneberg 
i  Piotra Pakulskiego, a  także tan-
cerzy z  Bohemy spodobała się 
wielu osobom. Gdy się ściemniło 
mieszkańcy dwumiasta, na czele 
z  burmistrzem Mariuszem Olejni-
czakiem ruszyli na most, żeby ob-
serwować płynące rzeką wianki.

Transgraniczna Noc Święto-
jańska odbyła się w ramach projektu 
„Europejskie Modelowe Miasto 
Współpracy Transgranicznej Słubi-
ce&Frankfurt nad Odrą”. 

(beb)

Ależ to była piękna Noc Świętojańska!
W niedzielę 23 czerwca, w ogródku przy bibliotece miejskiej w Słubicach, mieszkańcy  Słubic i Frankfurtu wzięli udział 
w transgranicznej Nocy Świętojańskiej. Przy dźwiękach muzyki wyplatali wianki, które później popłynęły Odrą. Było 
mnóstwo atrakcji! 
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Elektromobilność? 
To nasza przyszłość!

Fałszywe 
maile z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega 
przed fałszywymi mailami wysyłanymi do 
klientów. Otwarcie załączników do takiej 
wiadomości grozi zainfekowaniem kompu-
tera i wykradzeniem danych. 

OPS przypomina, co warto 
wiedzieć o funduszu 
alimentacyjnym

Słubicki Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował małe kompendium 
wiedzy, która może się przydać osobom korzystającym z funduszu ali-
mentacyjnego.  Oto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. 

Szostka znów 
z nami na 
Miejskim 
Święcie Hanzy 

Zastępca mera Szostki Elena Krawczenko 
oraz reprezentacja tego miasta wraz z gru-
pą Let’s go!, którą mogliśmy podziwiać pod-
czas święta dwumiasta, spotkała się 12 lipca 
w magistracie z burmistrzem Mariuszem 
Olejniczakiem i jego zastępczynię Adrianą 
Dydyną-Marycką. 

Kiedy przypada okres 
zasiłkowy ? 
Okres zasiłkowy przypada od 1 paź-
dziernika do 30 września następ-
nego roku. Wnioski składa się od 1 
lipca elektronicznie, a od 1 sierpnia 
w formie papierowej.

Komu przysługuje 
świadczenie z funduszu?
Przysługuje osobom uprawnionym 
do alimentów w  momencie bez-
skuteczności egzekucji przez 
organ prowadzący postępowanie 
egzekucyjne( (m. in. komornika). 
Świadczenie przysługuje do ukoń-
czenia 18 lat lub 25 w  przypadku 
kontynuowania nauki w  szkole. 
W przypadku osoby uprawnionej do 
alimentów, która posiada orzeczenie 
o stopniu znacznym niepełnospraw-
ności – bezterminowo.

Warunki uzyskania 
świadczenia? 
Warunkiem uzyskania świadczenia 
jest złożenie wniosku oraz speł-
nienie kryterium dochodowego, 
które w  okresie świadczeniowym 
2019/2020 wzrosło do kwoty 800 
zł. Tak więc jeżeli dochód rodziny, 
w  przeliczeniu na osobę w  ro-
dzinie, nie przekracza kwoty 800 
zł, świadczenie zostanie przyznane. 
Wysokość świadczenia jest zgodna 
z  bieżąco ustalonymi alimentami 
jednak próg nie przekracza 500 zł.

Jakie należy złożyć dokumenty? 
Ustalenia prawa do świadczenia 
z  Funduszu Alimentacyjnego oraz 
ich wypłata następują odpowiednio 
na wniosek osoby uprawnionej gdy 
ma skończone 18 lat lub jej przedsta-
wiciela ustawowego. Do wniosku 
obligatoryjnie należy dołączyć: za-
świadczenie od komornika stwier-
dzającego bezskuteczność egzekucji, 
odpis wyroku zasądzającego alimenty, 
ugodę lub postanowienie o  zabez-
pieczeniu, zaświadczenie ze szkoły 
w przypadku ukończenia 18 roku życia 
osoby uprawnionej. W  trakcie pro-
wadzonego postępowania może się 
jednak okazać, że będą potrzebne inne 
dokumenty potwierdzające obecną 
sytuację dochodową rodziny a w przy-
padku zmiany składu rodziny doku-
menty potwierdzające stan faktyczny.

A co z dłużnikiem 
alimentacyjnym? 
W  przypadku bezskuteczności egze-
kucji zasądzonych alimentów osoba 
uprawniona lub jej przedstawiciel 
ustawowy może złożyć wniosek 
o podjęcie działań wobec dłużnika ali-
mentacyjnego. Prawo to przysługuje 
niezależnie od tego czy w sprawie jest 
wypłacane świadczenie z  funduszu 
alimentacyjnego. Jeśli osobie upraw-
nionej zostało przyznane prawo do 
tego świadczenia nie musi ona składać 
odrębnego wniosku w  sprawie pod-
jęcia działań wobec dłużnika. Organ 

wypłacający świadczenie z  urzędu 
wystąpi o  podjęcie takich działań do 
organu właściwego dłużnika.

Jakie są obowiązki dłużnika 
alimentacyjnego? 
• zgłoszenie się na wezwanie or-

ganu w celu przeprowadzenia wy-
wiadu alimentacyjnego i złożenia 
oświadczenia majątkowego

• jeżeli dłużnikiem jest osoba nie-
pracująca wymagane jest, żeby 
była ona zarejestrowana w  PUP 
jako osoba bezrobotna lub poszu-
kująca pracy.

Konsekwencje wobec 
dłużników?
W  przypadku niewywiązania się 
z  podstawowych obowiązków jako 
efekt prowadzonego postępowania 
wobec dłużnika jest skierowanie 
wniosku do prokuratury z  art. 209 
kk oraz zatrzymanie przez starostę 
prawa jazdy. Jeżeli dłużnik wykazuje 
w każdym miesiącu wpłatę minimum 
50 % zasądzonych alimentów może 
uchronić się przed wspomnianymi 
wyżej konsekwencjami. Należy tutaj 
zaznaczyć, że w  przypadku przy-
znania świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego organ wypłacający z urzędu 
występuje do prokuratury z  zawia-
domieniem o  możliwości popeł-
nienia przestępstwa. Obowiązek ten 
spoczywa na organie wypłacającym 
świadczenie.  Źródło: OPS

 W  ostatnich dniach, niektórzy 
klienci ZUS otrzymali maile zaty-
tułowane „Składka” z  informacją 
o  błędnie opłaconych należno-
ściach. Korespondencja pochodzi 
rzekomo z kancelarii ZUS. W stopce 
adresowej widnieją natomiast 
adresy z  rozwinięciem „gov.pl”, 
których Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych nie używa. Każdy z  maili 
ma dołączony plik, który zawiera 
informacje o  błędnie opłaconych 
składkach. 

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przypomina, że nie kieruje do 
swoich klientów informacji o  roz-
liczeniach drogą mailową. Klienci 
Zakładu nie otrzymują w tej formie 
żadnych wezwań do zapłaty czy 
też informacji o nadpłatach. Drogą 
elektroniczną ZUS kontaktuje się 
jedynie z tymi klientami, którzy po-
siadają konto na portalu Platformy 

Usług Elektronicznych i  wybrali 
taką właśnie formę kontaktu.

W takim przypadku, mail zawsze 
zawiera imię i  nazwisko konkret-
nego pracownika ZUS. ZUS ostrzega, 
żeby w  żadnym przypadku nie od-
powiadać na maile, które jakoby 
pochodzą z  Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, ani nie otwierać za-
łączonych plików. Korespondencja 
taka ma bowiem najczęściej na celu 
zainfekowanie komputera i  uzy-
skanie dostępu do danych, które za-
pisane są w jego pamięci.

Osoby, które mają wątpliwości 
co do nadawcy otrzymanej kore-
spondencji, prosimy o  kontakt 
z  najbliższą placówką ZUS lub Cen-
trum Obsługi Telefonicznej pod nu-
merem: 22 560 16 00 lub adresem 
mailowym cot@zus.pl. 
Agata Muchowska regionalny rzecznik 

prasowy ZUS województwa lubuskiego

 19 lipca, burmistrz Mariusz Olejni-
czak spotkał się Michałem Januszew-
skim, przedstawicielem Enea Serwis 
(GK Enea), żeby porozmawiać o roz-
woju nowoczesnego i  przyjaznego 
środowisku transportu. Światowy 
trend w  rozwoju motoryzacji został 
wyznaczony i  samochody na prąd 
zyskują coraz większą popularność. 

Dziś już wiadomo, że samochód 
elektryczny to nie tylko gadżet dla 
bogatych. Największe koncerny wy-
puszczają na rynek znane i cieszące 
się popularnością modele segmentu 
B i  C, jednocześnie deklarując, że 
ceny napędu tradycyjnego i  elek-
trycznego w ciągu kilku najbliższych 
lat zrównają się.

Wybór odpowiedniego samo-
chodu elektrycznego przynosi nie 
tylko korzyści wynikające z  kom-
fortowej, bezgłośnej i  dynamicznej 
jazdy (pełen moment obrotowy do-
stępny jest natychmiast), ale także 
może dać realne oszczędności wła-
ścicielowi. Koszt przejechania 100 
km „elektrykiem” przy spokojnej 
jeździe to zaledwie 6 do 8 złotych, 
nie wymieniamy oleju, rozrządu, czy 
układu wydechowego… Korzyści 
jest zdecydowanie więcej. Znikają 

jednocześnie podstawowe ogra-
niczenia. Wysokie ceny pojazdów 
z roku na rok wyraźnie spadają, po-
jawia się także rynek samochodów 
używanych, gdzie roczne lub dwu-
letnie auto można kupić za połowę 
ceny. Dodatkowym bodźcem będzie 
uruchomienie dopłat do zakupu 
pojazdów elektrycznych nawet dla 
osób prywatnych w  ramach Fun-
duszu Niskoemisyjnego Transportu 
(FNT). Projekt rozporządzenia w  tej 
sprawie zakłada dopłatę w  wyso-
kości 36 000 złotych (maksymalnie 
30% wartości pojazdu), co razem ze 
zwolnieniem z  akcyzy, możliwością 
poruszania się bus-pasami oraz bez-
płatnym parkowaniem w  dużych 
miastach, staje się realną zachętą.

Ostatni element systemu to infra-
struktura do ładowania pojazdów 
elektrycznych. Tutaj również sy-
tuacja z  miesiąca na miesiąc ulega 
poprawie, choć jeszcze wiele jest do 
zrobienia Największe samorządy 
zgodnie z  ustawą o  elektromobil-
ności (ze stycznia 2018) mają obo-
wiązek zapewnienia ściśle określonej 
liczby punktów ładowania. - Nie-
stety, doświadczenie podpowiada, 
że aby móc swobodnie poruszać się 

samochodem elektrycznym po kraju 
takich punktów potrzeba zdecydo-
wanie więcej, również w mniejszych 
miejscowościach. Myślenie o  samo-
chodzie elektrycznym i stopniu jego 
naładowania najłatwiej porównać 
do myślenia o  telefonie komór-
kowym, tablecie, czy laptopie – gdy 
nie jest używany, a  bateria nie jest 
naładowana przynajmniej w 70-80% 
zwykle podłączamy te urządzenia do 
ładowarki i  podobnie trzeba myśleć 
o  samochodzie z  baterią – wyjaśnia 
Michał Januszewski.

Stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych dają także moż-
liwość ładowania samochodów 
hybrydowych typu plug-in oraz 
mniejszych pojazdów jak skutery, 
rowery, hulajnogi czy nawet de-
skorolki elektryczne – możliwości 
jest wiele. Podjęte rozmowy mają 
na celu przybliżenie tego tematu 
mieszkańcom naszej gminy oraz 
analizę możliwości zapewnienia 
infrastruktury dla pojazdów elek-
trycznych. Osoby zainteresowane 
tematem odsyłamy do prezentacji 
przygotowanej przez Enea, która 
znajduje się na stronie interne-
towej gminy:www.slubice.pl  (red)

- Wiedzieliśmy, że w herbie Słubic macie koguta stąd ten prezent – mówiła Elena Kraw-

czenko wręczając obraz burmistrzowi M. Olejniczakowi i zastępcy burmistrza Adrienie 

Dydynie-Maryckiej.  

Wielu gości z  Szostki odwiedziło 
Polskę po raz pierwszy i  nie kryli 
zachwytu. Wśród nich byli nasto-
letni członkowie hip-hopowego ze-
społu, który kilkakrotnie wystąpił, 
po obu stronach Odry, podczas 
Miejskiego Święta Hanzy, m.in. 
podczas uroczystego otwarcia im-
prezy. Szostka jest miastem part-

nerskim Słubic od 2008 roku. 
W  dowód sympatii delegacja 
z Ukrainy przywiozła burmistrzowi 
piękny obraz przedstawiający ko-
guta, który nawiązuje do herbu 
naszego miasta. - Będzie wisiał 
w  moim gabinecie - zapowiedział 
burmistrz Mariusz Olejniczak. 

(beb)
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Całą trójkę spotkaliśmy w sobotę, 13 
lipca, w  drugim dniu święta dwu-
miasta, w  parku przy placu Przy-
jaźni. Oglądali właśnie występy 
tancerzy z  Bohemy, co chwilę na-
gradzając ich talent brawami. Wcze-
śniej budowali…miasto. Z kartonów. 
Razem z  Michaelem Kurzwelly ze 
Słubfurtu i  wieloma mieszkańcami 
dwumiasta. Wieczorem wybierali 

się zobaczyć kosmiczne miasteczko 
w pełnej krasie, bo słyszeli, że ma tu 
być odlotowo. I było, m.in. za sprawą  
warsztatów i  plenerów artystycz-
nych, widowisk audiowizualnych 
zsynchronizowanych z  ambitną 
muzyką elektroniczną, serwowaną 
przez lokalnych młodych twórców. 
Częścią programu był międzypla-
netarny performance teatralno-mu-

zyczno-taneczny „My już lecimy” 
w  wykonaniu Bohemy z  piosenką 
o dwumieście skomponowaną przez 
Piotra Tamborskiego, do której 
słowa napisał Henryk Lechelt.

Słubickie lądowanie 
na Księżycu
Jak opowiadał  dyrektor Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz 
Stefański pomysł kosmicznego mia-
steczka wziął się stąd, że właśnie 
w  lipcu tego roku mija 50 lat od 
momentu, gdy po raz pierwszy czło-
wiek postawił stopę na Księżycu. 
W  tym kosmicznym miasteczku 
stanęła scena, na której występo-
wali lokalni artyści, ale też goście 
z miast partnerskich Słubic i Frank-
furtu, m.in. kilkunastoosobowy 
zespół dudziarzy Banda de Gaitas, 
z  Chaves-Verin (Portugalia-Hisz-
pania), Eetu Lampi, magik z Imatry 
(Finlandia) czy hip-hopowy zespół 
Let’s go z  Szostki (Ukraina). O  tym, 
gdzie warto być informowało w  so-
botę Radio Plus, które na placu Przy-
jaźni miało swoje plenerowe studio. 
Gościło tam wielu mieszkańców 
dwumiasta, którzy opowiadali m.in. 

o  współpracy Słubic i  Frankfurtu 
i życiu na pograniczu.   

Ale to był swawolny kogucik 
Miejskie Święto Hanzy „Kolorowy 
śledzik- swawolny kogucik”, które 
oba miasta zorganizowały wspólnie 
po raz 11., tradycyjnie otwarte zo-
stało przez burmistrzów. W  tym 
roku włodarzom: Mariuszowi Olej-
niczakowi i Rene Wilke, towarzyszył  
premier Brandenburgii Dietmar 
Woidke. Gościliśmy też przedstawi-
cieli miast partnerskich: wicebur-
mistrza ukraińskiej Szostki Elenę 
Krawczenko, Heikki Luukkanena 
i  Erkii Saarimaeki z  fi ńskiej Imatry, 
Radosława Brodzika z  Urzędu Mar-
szałkowskiego w  Zielonej Górze 
i  sekretarza gorzowskiego magi-

stratu Eugeniusza Kurzawskiego. 
Jak zawsze, dla mieszkańców 
przygotowano tysiąc bułek ze śle-
dziami, chleb ze smalcem i  piwo 
z  frankfurckiego browaru. - Bardzo 
się cieszę, że świętujemy razem 
z  naszymi sąsiadami zza Odry, bo 
tego typu spotkania służą integracji 
mieszkańców   - mówił burmistrz 
Mariusz Olejniczak. - Zresztą Miej-
skie Święto Hanzy to impreza, która 
przyciąga nie tylko mieszkańców 
Słubic i  Frankfurtu, ale też gości 
z  całego regionu. Bawi się z  nami 
zwykle około 100 tys. osób i  jest 
to jedna z  największych tego typu 
transgranicznych imprez na polsko-
-niemieckim pograniczu – podkre-
ślał. - Tutaj zrasta się to, co do siebie 
należy – przytoczył słowa Willego 

Cudownie się bawiąc sięgnęliśmy gwiazd! 
- Brawo! Zabawa jest doskonała, koncerty świetne, a kosmiczne miasteczko to superpomysł,  bo można coś zrobić wspól-
nie, całą rodziną – chwaliła Miejskie Święto Hanzy Alina Tymoszewska, której towarzyszył mąż Adam i synek Tomek. 
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To dzięki tym sponsorom 
program był tak bogaty!
- Lokalne inicjatywy i  przedsię-
wzięcia, w  tym Miejskie Święto 
Hanzy, pomagają rozwijać ka-
pitał społeczny i  budować dobro 
wspólne. Cieszymy się, że tak 
liczne grono mecenasów kultury 
przyłączyło się w  tym roku do 
współkreowania naszego miej-
skiego święta - podkreśla dyrektor 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury Tomasz Stefański. - To 
wsparcie i  zaangażowanie po-
maga nam uatrakcyjnić to wyda-
rzenie. Miejskie Święto Hanzy to 
fantastyczna zabawa, ale przede 

wszystkim wspaniała kooperacja 
międzysektorowa - dodaje. Za to 
zaangażowanie lokalnym fi rmom 
dziękują razem z  burmistrzem Ma-
riuszem Olejniczakiem. 

Dyrektor SMOKa podkreśla, że 
w  małych społecznościach ważna 
jest synergia. - Każda lokalna idea, 
twórczy impuls, nowa koncepcja, 
łączą ludzi, instytucje i organizacje, 
wyznaczając kierunek działania 
i  poprawiając jakość życia. Naszym 
celem jest nawiązanie długofalowej 
współpracy w środowisku lokalnym 
wśród instytucji publicznych, 

przedsiębiorstw i  organizacji 
pozarządowych, generowanie 
nowych projektów społecznych 
przy wzajemnym wykorzystaniu 
posiadanych zasobów, a  także 
tworzenie wspólnych koncepcji 
na przyszłość. Razem twórzmy 
naszą małą ojczyznę i  budujmy 
dobro wspólne. Dla mieszkańców 
- mówi T. Stefański. 

Sponsorom Miejskiego 
Święta Hanzy serdecznie 
dziękujemy!

Brandta, premier Brandenburgii D. 
Woidke, podczas inauguracji MŚH. 
To on otworzył w  tym roku beczkę 
z piwem, którym częstowano miesz-
kańców.

Tu spełniają się marzenia
W obu miastach stanęło sześć scen, 
na których od 12 do 14 lipca pre-
zentowali się muzycy z Polski i Nie-
miec, a  także kilku innych krajów. 
W Słubicach wystąpił m.in. Łukasz 
Łyczkowski wraz z zespołem 5 Rano, 
zespoły: Enej i  Weekend, a  także 
Bajm, Masters,  Meanland i  Soun-
d’n’Grace”. Koncert ostatniej grupy 
długo pozostanie w  pamięci szcze-
gólnie Natalii Przekorackiej, utalen-
towanej słubiczanki, która śpiewa 
i  gra na skrzypcach. Podopieczna 
Anny Adamowicz, wielokrotnie 
zdobywały laury na różnych kon-
kursach, a  jej wielkim marzeniem 
było zaśpiewać z  zespołem Soun-
d’n’Grace. Marzenie pomogli spełnić 
rodzice, którzy postanowili wyko-
rzystać fakt, że zespół będzie gościć 
na Miejskim Święcie Hanzy. Wysłali 
menadżerce nagranie coveru prze-
boju „Nadzieja”, w  wykonaniu Na-
talii. Tak się spodobał zespołowi, że 
niespodziewanie podczas koncertu 
w  Słubicach zdumiona Natalia zo-
stała zaproszona przez muzyków na 
scenę, żeby z nimi razem zaśpiewać 
właśnie te piosenkę.   

Czekamy do następnego roku
Słubiczanom program Miejskiego 
Święta Hanzy bardzo się spodobał 
i  wiele osób chwaliło imprezę. 

Beata Michalska, była słubiczanka, 
na gminnym Facebooku napisała: 
- Było super. Podziękowania dla 
władz miasta i  czekamy do następ-
nego roku. Moi goście byli zachwy-
ceni. 

Zachwyceni byli też słubiczanie, 
którzy przeszli przez Odrę, żeby 
poświętować razem z  frankfurtczy-

kami. Bawili się m.in. przy muzyce 
zespołów Nazareth i  Dr. Motte. 
W niedzielę, we Frankfurcie, można 
też było posłuchać plenerowego 
koncertu Brandenburskiej Orkiestry 
Państwowej z Frankfurtu, która wy-
stąpiła z solistami Opery Kameralnej 
w Rheinsbergu. 

(beb)
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- Na bieg zapisało się 312 osób, wy-
startowało 247 zawodników – mówi 
dyrektor Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Ryszard Chustecki 
i dodaje, że miejsca słubiczan zasłu-
gują na wielką pochwałę. Naszą 
gminę reprezentowały w  biegu 32 
osoby. Tuż za pierwszą dziesiątką 
znaleźli się Szymon Łyżwiński (11.
miejsce), Rafael Będzichowski (12), 

a  na kolejnych m.in.: Maciej Kon-
czyński (20), Dominik Kossiński 
(25), Piotr Pawlik (31), Michał Koz-
draś (35), Antoni Nowak (36), Da-
mian Gasiewicz (46).

Zawodnicy mieli do pokonania 
14.065 km, jedną trzecią maratonu. 
Trasa, jak zawsze, przebiegała przez 
Słubice i  Frankfurt. Wśród pań dy-
stans najszybciej pokonała Ewelina 

Michnowicz z Krosna Odrzańskiego 
( 1,00,20) przed zwyciężczynią ubie-
głorocznego biegu Cathleen Meier 
z Frankfurtu nad Odrą ( 1,01,18) i Ines 
Sobotta z Bernau ( 1,02,05). Pierwsze 
miejsce w kategorii K20 zajęła słubi-
czanka Ola Guzik (1,03,52).W  kate-
gorii open była 54.  

Jak mówi Ryszard Chustecki, od-
bywający się od czterech lat „Bieg 

bez granic”, przyciąga nie tylko 
słubickich i frankfurckich biegaczy, 
ale też amatorów biegów z  odle-
głych zakątków Polski i  Niemiec. 
W tegorocznym wzięli udział m.in. 
mieszkańcy Warszawy, Katowic, 
Szczecina, Poznania, a  także Ber-
lina, Poczdamu czy Hamburga. 
– Cieszę się, że to wydarzenie, 
które organizujemy wspólnie 

z  frankfurckim Miejskim Związ-
kiem Sportu, w ramach Miejskiego 
Święta Hanzy, łączy naszych bie-
gaczy. Bardzo dziękuję wszystkim 
służbom mundurowym, które po-
magały przy zabezpieczeniu trasy 
biegu, dzięki czemu wszystko prze-
biegło jak należy – podkreśla dy-
rektor SOSiRu. 

(beb)

Bieg bez granic? Słubiczanie pokazali moc!
Ależ to były emocje! 4. edycję „Biegu bez granic - Lauf ohne Grenzen”, który był częścią Miejskiego Święta Hanzy (odbyło 
się w połowie lipca), wygrał po raz kolejny Hannes Hähnel z Frankfurtu nad Odrą z czasem 47,01, ale drugie miejsce zajął 
słubiczanin Rafał Borowiak (52,14), nasz utalentowany triatlonista. Świetnie pobiegła też Ola Guzik, która była najlepsza 
w kategorii K20. Na podium stanęła też w czasie dekoracji najszybszych biegaczy ze Słubic i Frankfurtu.  

Trójka najszybszych pań: Ewelina Michnowicz z Krosna Odrzańskiego, Cathleen Meier z Frankfurtu nad Odrą 

i Ines Sobotta z Bernau. 

Słubiczanin Rafał Borowiak (z prawej) przybiegł na metę drugi. 

Hannes Hähnel ponownie okazał się niepokonany i wygrał bieg. Bieg bez granic przyciągnął całe rodziny.

Najszybsi mieszkańcy z obu naszych miast: Rafał Borowiak (pierwszy z lewej), Cathleen Meier, Hannes Hähnel  i Ola Guzik.

W biegu wystartowało 247 zawodników z Polski i Niemiec. 
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 Dwumiasto jedzie 
na Pol’and’Rock

Będziecie na festiwalu w Kostrzynie nad Odrą? Jeśli tak, to koniecz-
nie zajrzyjcie do Playground Europe, na wzgórzu przy Akademii Sztuk 
Przepięknych. Będą tam m.in.  warsztaty taneczne i performance, 
warsztaty rękodzielnicze w hippisowskim klimacie, gra na instru-
mentach elektronicznych i perkusyjnych, będzie można potańczyć 
zumbę, pożonglować, zajrzeć do słubfurckiego radia i poznać ofertę 
kształcenia na pograniczu.    

OPS wydłuża godziny 
przyjmowania wniosków

Przez cały sierpień w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego będą obowiązywały inne go-
dziny otwarcia niż obecnie. - Zapraszamy w poniedziałki, wtorki i środy, od 7.00 do 18.00 oraz w piątki od 7.00 
do 15.00 - informuje kierowniczka słubickiego OPS Monika Cichecki. Jednocześnie przypomina, że w czwartki, 
tak jak obecnie wnioski nie będą przyjmowane. - Dokonaliśmy tych zmian, żeby umożliwić mieszkańcom 
sprawne złożenie wniosków. Nie każdy pracuje do 15.00 dlatego wydłużyliśmy godziny przyjęć. Chcemy też 
uniknąć tłumów, które mogą zakłócić sprawną obsługę. W tym celu stworzone zostaną dodatkowe stanowiska 
do przyjmowania wniosków - mówi kierowniczka.  (beb )

Są pieniądze na 
pomoc osobom 
niepełnosprawnym 

W bibliotece 
dzieci poznały…
japoński teatr!

Przez pierwsze dwa tygodnie lipca w słubic-
kiej bibliotece miejskiej odbyły się różno-
rodne zajęcia dla dzieci, które pozwoliły na 
twórcze i czynne spędzenie wolnego czasu.

Klaudia Kozinoga i Maciek Słodownik wspólnie z tancerzami ze słubickiej Bohemy będą 

na kostrzyńskim festiwalu nie tylko prowadzić warsztaty, ale też zaprezentują perfor-

mance „Klucze do Jutra”, który będzie można obejrzeć 2 sierpnia o 15.30. 

Słubicko-Frankfurckie Centrum 
Kooperacji zaprosiło do współpracy 
ponad 20 partnerów, z  którymi 
przygotowało ciekawy projekt Play-
ground Europe, z  którym jedzie 
na festiwal do Kostrzyna. Od 1 do 3 
sierpnia, wspólnie z  Europejskim 
Uniwersytetem Viadrina oraz przed-
stawicielami fi rm i  instytucji ze 
Słubic i  Frankfurtu nad Odrą przy-
bliżą uczestnikom festiwalu nasze 
dwumiasto.

O  tym, co się tam będzie działo, 
organizatorzy opowiedzieli 24 lipca 
podczas konferencji prasowej, która 
się odbyła we Frankfurcie nad Odrą. 
Wzięły w niej udział m.in. zastępca 
burmistrza Słubic Adriana Dydyna-
-Marycka, Prof. Dr. Eva Kocher 
z  Viadriny, Katrin Böhme z  frank-
furckiego ratusza oraz przedsta-
wiciele instytucji, stowarzyszeń 
biorących udział w projekcie.

Dwumiasto Słubice &Frankfurt 
nad Odrą, po raz drugi, zaprezentują 
się na festiwalu Pol’and’Rock. 

Broszurę zawierającą pełny pro-
gram przygotowany przez dwu-
miasto można znaleźć m.in. na 
stronie internetowej gminy Słubice: 
www.slubice. pl  

(beb)

Konferencja prasowa we Frankfurcie zakończyła się wspólnym zdjęciem osób, które zaangażowały się w projekt Playground Europe.

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a
 

Pomoc w  zakupie oprzyrządo-
wania do posiadanego samochodu 
lub uzyskaniu prawa jazdy, kupna 
wózka inwalidzkiego lub skutera - 
to jedne z wielu obszarów wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych, w  ra-
mach programu „Aktywny samo-
rząd”. Od 1 lipca  można składać 
wnioski o  dofi nansowanie. Osoby 
niepełnosprawne z  powiatu słu-

bickiego zainteresowane uczest-
nictwem   w  programie „Aktywny 
Samorząd” zapraszamy do osobi-
stego lub telefonicznego kontaktu 
z  pracownikami Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Słubicach 
ul. Sienkiewicza 28, tel. 95 758 21 40 
wew. 23.

Więcej informacji na stronie www.
pfron.org.pl.   (beb) 

Każde spotkanie miało inny cha-
rakter, ale zawsze punktem wyj-
ścia była książka, w  różnej formie, 
o różnej tematyce. Uczestnicy mieli 
okazję poznać japoński, papierowy 
teatr Kamishibai i  stworzyć własne 
ilustracje do przeczytanej opowieści, 
wcielić się w  detektywów, a  także 
uczyć się poprzez zabawę. 

 Nie zabrakło m.in. zabaw na 
świeżym powietrzu w bibliotecznym 
ogródku. To właśnie tam powstał 
niezwykły obraz namalowany na 
folii rozciągniętej między drzewami. 

Z  wypiekami na twarzy dzieci 
słuchały też opowieści niezwykle 
utalentowanego Grzegorza Trzmie-
lewskiego z  Drzecina, który z  za-

pałek tworzy m.in. modele statków. 
Na Dar Młodzieży zużył ich aż 80 
tysięcy! Grzegorz z pasją opowiadał 
o  swojej twórczości, prezentował 
swoje prace, a  jest ich już pokaźna 
kolekcja! Natomiast dzieci z niezwy-
kłym zaangażowaniem i  podziwem 
słuchały, a  pytaniom do artysty nie 
było końca!  Dzięki przygotowanym 
propozycjom dzieci spędzające wa-
kacje w domu, mogły wypełnić swój 
wolny czas twórczością, ciekawą 
książką i  jednocześnie przyjemną, 
wesołą zabawą w gronie przyjaciół. 

Dziękujemy za wspólnie spędzony 
czas! Zapraszamy do biblioteki po 
ciekawe książki na wakacje!  

Zespół BPMiG w Słubicach
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Sezon golfa trwa 
w najlepsze

Kolejny turniej golfa odbył się na słubickim polu Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Dębowa Polana”. Tym razem walczono o statuetki 
i nagrody Burmistrza Słubic w Turnieju Hanzy.

Niesamowity rok słubickich lekkoatletów 

Antek Plichta wicemistrzem Europy! 
Zawodnik Lubusza Słubice Antoni Plichta został pod koniec lipca srebrnym medalistą Mistrzostw Europy U20. Ten wiel-
ki sukces zamyka medalową passę tegorocznych występów lekkoatletów słubickiego klubu.

O pełne podsumowanie wszystkich 
tegorocznych sukcesów LKS Lubusz 
Słubice poprosiliśmy prezesa klubu 
Ryszarda Chusteckiego. 

- Nie da się w kilku zdaniach tego 
zrobić ale myślę, że obszerna infor-
macja powinna dotrzeć do naszych 
mieszkańców, choćby po to, żeby 
wieloletnie wysiłki na treningach 
naszych zawodniczek i zawodników 
zostały w  ten sposób również na-
grodzone. Rozpocznę od końca czyli 
wspaniałego wyczynu naszego za-
wodnika Antoniego Plichty, który 
na co dzień trenuje w  pod okiem 
Krzysztofa Wesołka. Antek w  9. 
Mistrzostwach Europy Juniorów 
w szwedzkim Boras nie będąc fawo-
rytem do medalu, zdobył srebrny 
krążek w  biegu na 100 m z  wyni-
kiem 10,52 (w  eliminacjach 10,73 
i 10,46). Zarówno ten jak i wszystkie 
dotychczasowe starty można pod-
sumować jednym zdaniem - bardzo 
udana pierwsza  cześć sezonu 2019! 
Zarząd Klubu jeszcze raz bardzo 
serdecznie dziękuje zawodnikom, 
którzy godnie reprezentowali 
Polskę, województwo lubuskie, 
Gminę Słubice na stadionach Eu-
ropy i  Polski. Dziękujemy również 
trenerom za całoroczny ciężki trud 
pracy szkoleniowej. Dziękujemy 
również Rodzicom, bez których 
trudno byłoby o  sukcesy naszych 
podopiecznych. Ale nie wolno nam 
zapomnieć o  naszych partnerach, 
sponsorach przyjaciołach Klubu. 
Należy w  tym miejscu wymienić: 
Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną, Gminę Słu-
bice, Samorząd Województwa Lu-
buskiego, ZUO International, SEC 
Słubice, PUK Słubice, Zakład Usług 
Wodno-Ściekowych, Janusz – Park 
Słubice, Słubicki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, PZLA Warszawa, KZ LZS 
Warszawa, LZLA w  Zielonej Górze. 
A  co przed nami? Zgrupowania 
sportowe, starty głównie w kategorii 
młodzika i fi nał: Narodowe Uliczne 
Biegi Niepodległości 2019 - dodaje 
R. Chustecki. 

A co z pozostałymi naszymi spor-
towcami? Nadal rozwija się wspa-
niale kariera słubickiej następczyni 

Małgorzaty Krzyżan czyli Pauliny 
Polańskiej. Paulina reprezento-
wała Polskę na Międzynarodowym 
Meczu U-18 na Ukrainie 29 czerwca 
zdobywając w  rzucie dyskiem 2 
miejsce z wynikiem 41,51. A propos 
naszej mistrzyni M. Krzyżan. W od-
bywających się w Białymstoku 29-30 
czerwca  Mistrzostwach Polski Ma-
sters ponownie sięgnęła po złoto 
w  swej koronnej dyscyplinie dokła-
dając złoto w  pchnięciu kulą. Nie 
zwalnia również kolejny słubiczanin 
Jakub Czak. W  najważniejszej te-
gorocznej imprezie Mistrzostwach 
Polski U-20 (Racibórz 02-05 lipca) 
zdobył srebro w  biegu na 110 przez 
płotki z  wynikiem 14,02. Na tych 
samych zawodach złoto wywalczył 
Antoni Plichta. Rosną również ko-
lejne lekkoatletyczne talenty pod 
okiem trenera Edwarda Czernika. 
Oczywiście chodzi o skok wzwyż. Na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży o  randze Mistrzostw Polski 
U-18 w Poznaniu Julia Wyrwas była 
druga (165cm), a  Jakub Klimiuk 
trzeci (198cm).

Oto szczegółowe wyniki:
1. Mityngu Sprintersko – Płotkar-

skim, Szczecinek, 14.06.2019 r
100m M – Finał 3m. Sebastian Wie-
liczko  00 U20 – 11,34 
110 ppł M (99,1) - Finał  4m. Jakub 
Czak 01 U20 – 14,17 / el. 14,16
2. Mityngu kwalifi kacyjnym 
ŁOZLA, Łódź, 22.06.2019 r
110 ppł M U20 ( 99,1 ) - Finał  1m. 
Jakub Czak 2001 – 14,30 / el. 14,23q
4. Warszawa Liga Lekkoatletyczna 
2019, Warszawa, 23.06.2019 r
110 ppł M U20 ( 99,1 )
bieg 1/1   1m. Jakub Czak 2001 – 14,14 
w: +0,3
Finał        1m. Jakub Czak 2001 – 
14,07 w: +1,2
5. Międzynarodowy Mecz U18 
Ukraina – Turcja – Białoruś – 
Polska, Kijów, 29.06.2019 r.
rzut dyskiem K (1kg)
2m. Paulina Polańska 2003 – PO-
LAND – 41,51 / II miejsce /
6. 29. Mistrzostwa Polski Masters, 
Białystok, 29-30.06.2019 r
dysk K50 (1kg) 
1m. Krzyżan Małgorzata 68 K50 – 
38,11 / złoty medal MPM
kula K50 (3kg)
1m. Krzyżan Małgorzata 68 K50 – 
11,93 / złoty medal MPM
7. Mistrzostwa Polski U20, Raci-
bórz, 02-05.07.2019 r
skok w dal M U20
eliminacje – grupa B
7m. Krzysztof Wyrwas – 6,55 / 14 
miejsce Mistrzostw /
100 m M
Finał Im. Antoni Plichta 00 – 10,61 / 
złoty medal MP U20
4 x 100m
bieg 2 - 2m. LKS LUBUSZ Słubice 
– 42,38 – Sumary: III miejsce / 
brązowy medal MPU20
(Wyrwas Krzysztof, Wieliczko Seba-
stian, Czak Jakub, Plichta Antoni)
(trenerzy: Edward Czernik, Jacek 
Grześkowiak, Grzegorz Kaczmarek, 
Krzysztof Wesołek )
110 ppł M ( 99,1 )
Finał - Im. Jakub Czak 01 - 14,02 / 
srebrny medal MP U20 
/ trenerzy Jacek Grześkowiak, Grze-
gorz Kaczmarek /
eliminacje 3
1m. Czak Jakub 01 – 14,00 Q
8. 25. Ogólnopolska Olimpiada 

Młodzieży / Mistrzostwa Polski 
U18, Poznań, 10-12.07.2019 r.
1500m K – bieg 1
8m. Aleksandra Bereśniewicz 02 
– 5:10,47 / ranking – 20m OOM / 
trener Krzysztof Wesołek /
wzwyż M 
Finał - III m Jakub Klimiuk 02 – 198 
PB / brązowy medal MP U18 / el. 188 
/ trener Edward Czernik /
wzwyż K U18

Finał – II m – Julia Wyrwas 03 – 165 / 
srebrny medal MP U18  / el. 161
 / trener Edward Czernik /
Xm Zabłocka Adriana 02 – 155 / el. 
161 / trener Edward Czernik /
dysk K ( 1kg )
II m Paulina Polańska 03 – 42,16 PB 
/ el. 38,25 / trener Oleg Pachol /
VI m Piskunowicz Zuzanna 02 – 37,45 
/ el. 37,81 / trener Oleg Pachol  

(RT)

Paulina Polańska (z prawej) i Zuzanna Piskunowicz to największe nasze talenty w rzu-

tach. Prezes Lubusza Ryszard Chustecki jest dumny z ich dotychczasowych osiągnięć.

Julia Wyrwas (biały strój) skacze wzwyż pod okiem trenera Edwarda Czernika.
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Doskonała do gry nie tylko pogoda, 
ale również atmosfera, towarzyszyła 
dorocznemu Turniejowi Hanzy 
o  Puchar Burmistrza Słubic, który 
odbył się w  sobotę 6 lipca. Wzięła 
w nim udział rekordowa liczba ama-
torów tej gry reprezentująca 3 kraje 
(Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone) 
i kilka klubów (Słubice, Przytok, Ka-

linowe Pola, Frankfurt). W  najbar-
dziej prestiżowej kategorii Stroke 
Play Brutto (na uderzenia) zwyciężył 
Dawid Shinto (Kalinowe Pola)- 69 
uderzeń. Tuż za nim był Andrzej 
Dziewiałtowski (Przytok)- 79 i Man-
fred Wargenau (FFO)- 79. Warto 
odnotować sukcesy słubickich 
golfi stek i  golfi stów. W  kategorii 

mających troszkę niższe umiejęt-
ności, tzw. HCP (handicap) 18,1-36 
najlepsza była Mariola Zawadzka, 
a  trzecia Bernadeta Gapińska. 
W  związku z  dużą ilością kategorii 
długo trwała ceremonia dekoracji, 
w której uczestniczył burmistrz Ma-
riusz Olejniczak i prezes SOSiRu Zbi-
gniew Sawicki.  (RT) Puchar Burmistrza w najważniejszej kategorii odebrał Dawid Shinto.
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Antoni Plichat sam nie wierzy w to co się 

wydarzyło.
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Piłkarze też uczcili 
Święto Hanzy

Z okazji Miejskiego Święta Hanzy, Słubicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji wraz z fi rmą Colloseum Marketing Sport, zorganizowali imprezę 
piłkarską dla młodych adeptów tej sztuki. Odbyły się dwa turnieje: 
w kategorii Żak i Orlik. 

Plichta, Czak, Wieliczko, Wyrwas 
bohaterami Mistrzostw Polski U20!

Złoty medal dla Antoniego Plichty, srebro dla Jakuba Czaka, brąz dla sztafety 4x100 metrów w składzie: Krzysztof Wy-
rwas, Sebastian Wieliczko, Jakub Czak i Antoni Plichta. - Reprezentacja LKS LUBUSZ Słubice bardzo dobrze zaprezento-
wała się podczas najważniejszej ogólnopolskiej imprezy, jaką są Mistrzostwa Polski, za co bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim zawodnikom, trenerom, rodzicom i partnerom klubu - mówi prezes LKS LUBUSZ Słubice Ryszard Chustecki. 

Rugby 
w Słubicach 

W połowie lipca Słubicki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji gościł uczestników fi nałowego 
turnieju w rugby, który odbywał się w ra-
mach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
Juniorów Młodszych U18. Graczy powitali 
m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak, wice-
marszałek województwa Marcin Jabłoński 
i starosta słubicki Leszek Bajon. 

Poniżej jego relacja z  Mistrzostw 
Polski Juniorów.

Od 2 do 5 lipca reprezentacja LKS 
LUBUSZ Słubice przebywała w  Ra-
ciborzu na Mistrzostwach Polski 
Juniorów U20. Początek był niestety 
nerwowy. Organizatorzy, mimo 
zgłoszenia terminowego, nie zabez-
pieczyli dla naszej reprezentacji noc-
legów i wyżywienia. Ale ostatecznie 
skończyło się z powodzeniem.

Pierwszy dzień zmagań sporto-
wych rozpoczął Krzysztof Wyrwas 
– trener Edward Czernik. Krzysztof 
w  skoku w  dal w  grupie B zajął 
7. miejsce – 6,55 (6,39; 6,55, 6,46)
Ostatecznie 14. miejsce Mistrzostw 
Polski i  2 punkty systemu współza-
wodnictwa sportowego dzieci i mło-
dzieży.

Kolejna rywalizacja to bieg na 
dystansie sprinterskim – 100m: 
100m M – eliminacje 2 - 1m Plichta 
Antoni – 10,58 reakcja 0,114 Q – 1m 
eliminacji / trener Krzysztof We-
sołek / 100m M – eliminacje 4 - 2m 
Wieliczko Sebastian – 11,24 reakcja 
0,129 – sumary: 17m eliminacji / 
trener Jacek Grzeskowiak / 4m Wy-
rwas Krzysztof – 11,33 reakcja 0,132 
– sumary: 2- 1m eliminacji / trener 
Edward Czernik /

FINAŁ: I  m Plichta Antoni -10,61 
reakcja 0,125 – złoty medal MPU20 
/ 15 pkt

Przyszedł czas na start sztafety 4 x 
100m. Nasza sztafeta wystartowała 
w biegu 2: 4 x 100m M – bieg 2 - 2m 
LKS LUBUSZ Słubice – 42,38 reakcja 
0,189 – sumary: III miejsce / brą-

zowy medal MPU20 / 10 pkt. ( Wy-
rwas Krzysztof, Wieliczko Sebastian, 
Czak Jakub, Plichta Antoni )

W ostatnim dniu Mistrzostw swoje 
możliwości pokazał Jakub Czak, 
który cały zimowo - wiosenny sezon 
szlifował formę pod okiem trenerów: 
Jacka Grześkowiaka i  Grzegorza 
Kaczmarka: 110 ppł ( 99,1 ) - elimi-
nacje 3: 1m Jakub Czak - 14,00 reakcja 
0,101 Q PB FINAŁ: II miejsce – Jakub 
Czak – 14,02 reakcja 0,135 - srebrny 
medal MP U20 / 12 pkt.

Klasyfi kacje: medalowa: 9m /57 : 
Z - 1 / S - 1 / B - 1. Razem: 3 medale 
– LUBUSZ

punktowa: 30m / 168 – 39 pkt. - 
LUBUSZ 

 Ryszard Chustecki 
Prezes LKS LUBUSZ Słubice

Rozgrywki miały miejsce w sobotę 13 
lipca. W  pierwszym turnieju bardzo 
dobrze wypadli słubiczanie z  UKS 
POLONIA I, którzy zwyciężyli. Pod-
opieczni Łukasza Ryszczuka pokazali 
wyższość nad swoimi kolegami z Gu-
bina i  Rzepina i  drugiej miejscowej 
drużyny. 
Klasyfi kacja końcowa turnieju: 1 
UKS Polonia Słubice, 2 Dwójka MOS 
Gubin, 3 Steinpol Ilanka Rzepin, 4 
Dwójka MOS II Gubin, 5 UKS Polonia 
II Słubice.
Wręczono również wyróżnienia in-
dywidualne: 
Najlepszy Zawodnik: Jakub Kupis - 
Polonia Słubice, Najlepszy Bramkarz: 
Sebastian Kaźmierczak - Dwójka 
MOS Gubin, Król Strzelców: Wiktor 
Pawelski - Dwójka MOS II Gubin, 
Trener Zwycięskiej Drużyny: Łukasz 
Ryszczuk - UKS Polonia Słubice.

Cztery drużyny wzięły też udział 
w mini turnieju Hanza Cup Orlików. 
Tu zwycięzcą został zespół Dwójki 
MOS Gubin. Klasyfi kacja końcowa 
turnieju: 1 Dwójka MOS Gubin, 2 UKS 
Polonia Słubice, 3 Steinpol Ilanka 
Rzepin, 4 UKS Perła Cybinka.
Wręczono również wyróżnienia indy-
widualne: Najlepszy Zawodnik: Filip 
Jacek - Polonia Słubice, Najlepszy 
Bramkarz: Jonasz Ochotny - Dwójka 
MOS Gubin, Król Strzelców : Krystian 
Różycki - Dwójka MOS Gubin, Trener 
Zwycięskiej Drużyny: Patryk Sobo-
lewski - Dwójka MOS Gubin.

Wszystkie drużyny otrzymały 
z rąk Mirosława Wrzesińskiego i Ry-
szarda Chusteckiego puchary, a naj-
lepsi dodatkowo medale i  nagrody 
rzeczowe. 

(RT)

W akcji Polonia Słubice i Dwójka Gubin. Z prawej Filip Jacek ze Słubic- najlepszy za-

wodnik turnieju orlików.

Orlicy Polonii Słubice, podopieczni Jacka Trojana  tym razem ze srebrem.
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Zmagania zawodników obserwowali m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak i przewodni-

czący Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz Cholewczyński.

F
o

t.
 A

ri
e

l P
a

w
e

lc
zy

k
 

- W  rozgrywkach wzięło udział 
osiem drużyn: KS Budowlani Łódź, 
OKS SKRA Warszawa, RzKS Juvenia 
Szkoła Gortata Kraków, KR Husaria 
Kalisz, RC Orkan Sochaczew, KS Bu-
dowlani Lublin RC, Lechia Gdańsk 

i KS Husar Bolesławiec – wylicza dy-
rektor Słubickiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji Ryszard Chustecki i  do-
daje, że wygrana stała się udziałem 
drużyny z Sochaczewa. 

(beb)     
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Pierwsza wystawa, którą polecamy 
to „Cykladowy rejs… i nie tylko” Wi-
tolda Cholewy. Witold Cholewa, pa-
sjonat fotografi i z  Cybinki, podczas 
rejsu jachtem po greckich wyspach 
uchwycił 

w kadrze ich piękno. Ale zachwy-
ciły go nie tylko widoki.  Na zdjęciach 
zobaczymy również grecką architek-
turę i  jej niezwykłe detale. Artysta 
fotografi ą pasjonuje się od dzieciń-
stwa. Od pięciu lat aktywnie zajmuje 

Wakacyjne galerie 
w słubickiej bibliotece!

Długie, słoneczne dni sprzyjają spacerom słubickimi uliczkami. Spa-
cerując, zachęcamy do odwiedzin  naszej biblioteki. Tu czekają cieka-
we, wakacyjne nowości książkowe, czyli „coś dla ducha” oraz „coś dla 
oka”, a mianowicie piękne wystawy fotografi i i prac plastycznych.

się fotografi ą artystyczną, portre-
tową i reporterską, uwieczniając naj-
ważniejsze wydarzenia społeczne 
i  kulturalne z  najbliższej okolicy.
Prowadzi własny funpage na face-
book’u - Fotografi a Witold Cholewa. 
Jego prace można również śledzić 
na autorskiej stronie internetowej 
www.witoldcholewa.pl. Należy do 
Amatorskiej Komórki Fotografi i 
Artystycznej, która działa przy Ga-
lerii OKNO w Słubicach, której opie-
kunem jest Anna Panek – Kusz.  

Druga wystawa przedstawia ta-
lenty najmłodszych artystów na-
szego regionu. To pokonkursowa 
prezentacja tegorocznych prac Lu-
buskiego Konkursu Plastycznego 
PRO ARTE pod hasłem „Mój dom. 
Moje miejsce”. 

Wystawy można oglądać w biblio-
tece słubickiej, dzięki uprzejmości  
Anny Panek – Kusz z Galerii OKNO, 
działającej w  Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury w  Słubicac h. Za-
praszamy!  

Zespół BPMiG w Słubicach

11 listopada wspólnie 
odśpiewajmy hymn  

„Niepodległa”  
Biuro programu „Niepodległa” za-
chęca do wspólnego zaśpiewania 
11 listopada 2019 r., dokładnie o go-
dzinie 12:00, Mazurka Dąbrow-
skiego. - W  2018 w  setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości w kraju i w wielu miejscach na 
świecie w samo południe zabrzmiał 
Mazurek Dąbrowskiego. W  akcji 
„Niepodległa do Hymnu” zainicjo-
wanej przez Biuro Programu „Nie-
podległa” wzięło udział prawie 1000 
podmiotów, które zorganizowały 
wspólne śpiewanie na 6 kontynen-
tach! Kolejna edycja akcji odbędzie 
się w tym roku. 

Zapraszamy Państwa i  kierowane 
lub nadzorowane przez Państwa 
instytucje. Zachęcamy do zarezer-
wowania w  programie uroczystości, 
które Państwo przygotowujecie, 
kilku minut na odśpiewanie hymnu 
i do zaproponowania Państwa miesz-
kańcom miejsc, w  których wspólnie 
z  bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami 
mogliby się zebrać i  przyłączyć do 
wykonania Mazurka Dąbrowskiego.

Do akcji można dołączyć wy-
pełniając formularz na stronie 
https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-
-wydarzenie/ i  wśród rodzajów 
wydarzenia wybierając akcję „Nie-
podległa do hymnu”.

W przypadku dodatkowych pytań 
prosimy o  kontakt pod adresem 
email: hymn@niepodlegla.gov.pl. 

Biuro Programu „Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa” 
przygotowało materiały, z  któ-
rych można skorzystać drogą in-
ternetową. 
• Plakat zachęcający do udziału 

w  akcji - https://niepod-
legla.gov.pl/wp-content/
uploads/2019/06/niepodlegla_
do_hymnu_rodzina-2.pdf)

• Słowa Hymnu Państwowego 
- https://niepodlegla.gov.pl/
wp-content/uploads/2018/09/
hymna4_grafi ka.pdf

• Nuty Hymnu rozpisane na głos 
- https://niepodlegla.gov.pl/
wp-content/uploads/2018/09/
hymna4_nuty_glos.pdf

• Nuty Hymnu rozpisane na 
fortepian - https://niepod-
legla.gov.pl/wp-content/
uploads/2018/09/hymna4_
nuty_fortepian.pdf

•  Nagranie Hymnu Państwo-
wego - https://niepodlegla.gov.
pl/wp-content/uploads/ma-
zurek_dabrowskiego.wav

Reklama
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MIESZKASZ W 
POLSCE I JESTEŚ  

UBEZPIECZONY W 
AOK NORDOST? 

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

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

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

 
OD 1 WRZEŚNIA POLACY UBEZPIECZENI W AOK 

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

KARTY AOK. 

MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W 
CENTRUM MEDYCZNYM 

 BRANDMED !

Reklama

Reklama

USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

     

INFORMACJA  

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 283/2019 Burmistrza Słubic z dnia 18 lipca 2019 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność 

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

Lp. Położenie Nr księgi wieczystej Nr działki
Pow. użytkowa 
nieruchomości (m²)

Przeznaczenie 
nieruchomości

1.
Słubice 
Al. Młodzieży Polskiej 2

GW1S/00014086/2 648/2 5,71
Pomieszczenie 
gospodarcze

2.
Słubice
ul. Kopernika 49

GW1S/00005183/6 427/30 11,50
Pomieszczenie  
gospodarcze

3.
Słubice
ul. Kościuszki 16

GW1S/00010615/2 697/17 5,00
Pomieszczenie  
gospodarcze

4.
Słubice
Plac Wolności 9

GW1S/00003957/9 539/33 5,71
Pomieszczenie  
gospodarcze

5.
Słubice
Plac Wolności 12

GW1S/00003957/9 539/33 5,71
Pomieszczenie  
gospodarcze

6.
Słubice
ul. Paderewskiego 33

GW1S/00027621/9 542/54 16,69
Pomieszczenie  
gospodarcze

7.
Słubice
ul. Sienkiewicza 50

GW1S/00001532/0 615/10 4,00
Pomieszczenie  
gospodarcze

8.
Słubice
ul. Sienkiewicza 50

GW1S/00001532/0 615/10 4,25
Pomieszczenie  
gospodarcze

    

Wędkarze uczcili pamięć 
Krzysztofa Gancarza
Nie tak dawno sam jeszcze chodził nad wodę z wędkami. Dziś nie ma go 
już wśród nas, ale pamięć pozostała. 7 lipca w Kunicach odbyły się zawody 
spinningowe jako I Memoriał im. Krzysztofa Gancarza.

Krzysztof Gancarz był pracownikiem 
Urzędu Miejskiego. Odszedł od nas 
przedwcześnie po długiej chorobie. 
Jedną z  jego wielkich pasji było węd-
karstwo i  to właśnie jego przyjaciele 
z  Koła PZW nr 2 postanowili, od tego 
roku, cyklicznie organizować węd-
karski memoriał jego imienia. Zawody 
rozpoczęły się od tradycyjnej minuty 
ciszy następnie głos zabrał Ryszard 
Płaczkowski, który przywitał gości 
i  uczestników. Wśród najważniejszych 
gości była Marta, żona Krzysztofa, 
jego siostra, a  także burmistrz Ma-
riusz Olejniczak. To właśnie burmistrz 
przypomniał jego osobę w  bardzo cie-
płych słowach, bo inaczej o  nim nie 
dało się mówić. Po pełnym wzruszeń 
otwarciu rozpoczęto zmagania węd-
karskie. Przez dokładnie sześć godzin, 
23 panów i 5 pań, polowało na Odrze na 
swoje okazy. Po tym czasie okazało się, 
że najwięcej umiejętności i  szczęścia 
tym razem miał Krzysztof Matusiak (5 
kg ryb). Kolejne miejsca w  pierwszej 
piątce zajęli Zbigniew Adamski (3280) 
i Tomasz Wontor (2330), Ryszard Płacz-
kowski (1630) i Stefan Jodłowski (1360). 
U  pań bezkonkurencyjna nad wodą 

była Marta Haszkiewicz, której jako 
jedynej udało się coś złowić. To coś 
to ryba ważąca 830g. Po wspólnym 
posiłku, dekoracji zwycięzców me-
moriału dokonali honorowi goście. 
Niezwykle miłym gestem był mo-
ment, kiedy to zwycięzca Krzysztof 
Matusiak przekazał swój puchar na 

ręce siostrzeńca K. Gancarza. - Wi-
działem tę dumę i  łezkę w  oczach 
dosłownie u  wszystkich – mówi 
Bogdan Hryniewicz z  zarządu Koła 
Nr 2. Zarówno żona jak i  siostra 
otrzymały również pamiątkowe sta-
tuetki ze zdjęciem K. Gancarza.  

(RT)

Krzysztof Gancarz pozostanie w pamięci wielu ludzi.



16 gazeta Słubicka   07/2019   31 lipca

Kultura? Bez granic!

Literacki spacer śladami Th eodora 
Fontane i Heinricha von Kleista (DE)
sobota, 03 sierpnia, 11:00, sobota, Polsko-Niemiecka Infor-
macja Turystyczna

Frankfurt nad Odrą jest 
bezdyskusyjnie związany 
z  nazwiskiem i  twór-
czością Heinricha von 
Kleista. Frankfurt jest 
jednak nie tylko miastem 
Kleista, ale miał również 
wpływ na twórczość lite-
racką Theodora Fontane. 
Dlatego też chcemy Was 
zabrać na tematyczny 
spacer po mieście śladami tych dwóch, znanych poetów na-
szego regionu.
Opłata za zwiedzanie nie jest ściśle ustalona.
Płacicie zgodnie z tym, jak bardzo podobało Wam się oprowa-
dzanie.

Sacralissimo – Złote głosy z Bułgarii
czwartek, 08 sierpnia, 20:00, Kościół Mariacki

To będzie wyjątkowe 
przeżycie muzyczne: 
trzech bułgarskich mu-
zyków wypełni Kościół 
Mariacki we Frankfurcie 
nad Odrą dźwiękami ope-
rowymi oraz melodiami 
prawdziwych hitów, jak 
„Nessun dorma”, „Ave 
Maria”, czy „Ich bete an 
die Macht der Liebe“. Dilian Kushev (baryton), Evelina Eliza-
rova (sopran) oraz pianista Andrei Angelov na scenach całego 
świata czują się jak w domu, a podczas swojej nowej trasy za-
 prezentują arie operowe oraz utwory o zabarwieniu folklory-
stycznym.
Bilety: 18,00 / 20,00 €

36. Dni Koni w dzielnicy Hohenwalde
10-11 sierpnia, stadnina Pferdehof Hohenwalde, Dorfstr. 55

Również w tym roku odbędą 
się tradycyjne już Dni Koni 
w dzielnicy Frankfurtu - Ho-
henwalde, będące jednym 
z  największych wydarzeń 
jeździeckich w  naszym 
regionie. W  ramach Dni 
odbędą się emocjonujące 
konkursy w  dyscyplinach: 
skoki i tresura.

2019 UCI Mistrzostwa Świata 
Juniorów w Kolarstwie Torowym
14 – 18 sierpnia, Oderlandhalle, Stendaler Str. 26

Od 14 do 18 sierpnia we 
Frankfurcie nad Odrą 
spotka się młode poko-
lenie kolarzy torowych 
z  całego świata, żeby 
powalczyć o  najwyższe 
miejsca na podium. Na 
torze o  długości 250 
metrów, w  dziesięciu 
kolarskich, zarówno in-
dywidualnych, jak i  dru-
żynowych, dyscyplinach, 
wyłonieni zostaną naj-
szybsi na świecie. Ta wy-
jątkowo szybka dziedzina 

sportu w dużej mierze żyje dzięki kibicującej i entuzjastycznej 
widowni. Skorzystajcie więc z tej możliwości, by takie mistrzo-
stwa móc zobaczyć na miejscu na żywo.
Bilety: bilet dzienny 11,00 / bilet 5-dniowy 44,00 €

SOUVENIR 1870 (DE)
wtorek, 20 sierpnia, 20:00 Była zajezdnia, wejście od Brie-
sener Straße 6

Niebieski niczym ocean pociąg również tego lata zagości we 
Frankfurcie nad Odrą! Tegoroczny projekt teatralny podąży 
śladami Theodora Fontane, który znalazł się gdzieś między 
frontami wojny niemiecko-francuskiej, skąd następnie, po-
dejrzewany o szpiegostwo, trafi ł jako więzień do twierdzy na 
wyspie Oléron. Wspomienia spotkania z tamtejszymi ludźmi 
i  krajobrazem opisał w  książce »Kriegsgefangen: Erlebtes 
1870«. W tym imponującym przedstawieniu wspomienia Fon-
tane zostaną osadzone w dzisiejszym kontekście. Sztuka roz-
grywać sie będzie na i w wagonach kolejowych niebieskiego 
pociągu.
Bilety: 19,00 € / 12,00 €

Dożynki w dzielnicy Güldendorf
24-25 sierpnia, Plac nad jeziorem, Güldendorf

Dożynki należą do najpiękniejszych tradycji w dzielnicy Frank-
furtu nad Odrą - Güldendorf. Zapraszamy na nie w tym roku 
już po raz 22. Mieszkańcy dzielnicy Güldendorf przygotowali 
na sobotę, 24.08.2019 i  niedzielę, 25.08.2019 urozmaicony 
program, który odbędzie się na terenie wokół jeziora. Oba dni 
będą oczywiście bogate w miejscowe wypieki. W wielki dzień 
rodzinny, w niedzielę, na miejscu obecne będą również stoiska 
z regionalnymi produktami rolnymi, ceramiką i produktami 
wyrobu ręcznego. Dodatkowo odbędą się pokazy tańca i mody. 
Tradycyjny pochód dożynkowy ze starymi i nowymi sprzętami 
rolnymi wystartuje w niedzielę.
Udział bezpłatny

10. Mała Noc Parkowa
sobota, 24 sierpnia, 17:00, Lennépark

Z  okazji jubile-
uszowej, dzie-
siątej Małej Nocy 
Parkowej chcieli-
byśmy serdecznie 
p o d z i ę k o w a ć 
wszystkim miesz-
kańcom, którzy 
od lat wspierają 
utrzymanie na-
szych „zielonych 
płuc” w  samym 
sercu miasta – 
parku Lennépark. Na wszystkich, dużych i małych, czeka tego 
wieczoru wyjątkowe święto pełne muzycznych, kulturalnych 
i  kulinarnych atrakcji. Program imprezy od wielu tygodni 
przygotowywało wielu wolontariuszy i  organizatorów, nie 
przegapcie więc tego wyjątkowego wydarzenia i  odwiedźcie 
nas z całą rodziną!

Wstęp wolny

Wystawa: Codzienność na obczyźnie 
– ukraińscy migranci w Polsce
do 30.08.19, Europejski Uniwersytet Viadrina / budynek 
Gräfi n-Dönhoff 

Ponad dwa miliony Ukra-
ińców żyją i  pracują ak-
tualnie w  Polsce. Wielu 
z  nich wyemigrowało do 
Polski z  powodu wojny 
w  Donbasie, biedy oraz 
utrzymującego się kryzysu 
ekonomiczno-politycz-
nego. Polska stała się dla 
nich w  ostatnich latach 
najważniejszym krajem docelowym, a ukraińscy pracownicy 
stali się w  międzyczasie niezbędni dla polskiej gospodarki. 
Wielu z nich pracuje jednak często w krytycznych warunkach. 
Studenci uczelni FU Berlin udali się w 2018 r. do Polski, by na 
miejscu porozmawiać z ukraińskimi migrantami.
Wstęp wolny

Wystawa: Skonstruowana 
rzeczywistość – Marchia jest dziś 
krajem związkowym. Götz Lemberg

16.08 – 30.09.19, Kościół Mariacki

Ten fotografi czny 
projekt podąża za 
Theodorem Fon-
tane w  jego podróży 
przez Brandenburgię. 
Zdjęcia pokazują 
miejsca i  częściowo 
również widoki, które 
Fontane opisał. Li-
teratura i  fotografi a 
wchodzą tu ze sobą 
w  intensywny dialog, 
w  którym pojawiają 
się refl eksje na temat 
rozwoju i  zmian du-
żego terytorium i  związane z  nimi pytanie o  dzisiejszą toż-
samość Brandenburgii. Prezentacja w  Kościele Mariackim 
będzie miała spektakularny wygląd - odpowiednio do miejsca, 
w którym zostanie pokazana.
Wstęp wolny

Wystawa: Siła uczuć. Niemcy 19/19
23.08 – 22.09.19, Miejsce Pamięci, Collegienstr. 10

Wystawa „Siła uczuć. 
Niemcy 19|19“ rzuca 
emocjonalno-histo-
ryczne spojrzenie na mi-
nione 100 lat. Unaoczni 
ona polityczną i  spo-
łeczną moc oddziały-
wania takich emocji, jak 
strach, nadzieja, miłość, 
czy wściekłość. Za punkt wyjścia obierze dzisiejszą postać 20 
uczuć i pokaże ich historyczny rozwój w XX w.
Wstęp wolny

Wystawa: Wojna i kryzysy w XX 
wieku. Grafi czne cykle i rzeźby 
z zbiorów własnych muzeum

04.08 – 13.10.19, Brandenburskie Muzeum Sztuki Współ-
czesnej, Hala Ratuszowa

Znajdujące się w  obu 
lokalizacjach Branden-
burskiego Muzeum 
Sztuki Współczesnej 
grafi czne cykle i rzeźby 
są reakcją artystów 
z Niemiec na śmiercio-
nośne wydarzenia XX 
wieku. Ramy czasowe 
ekspozycji rozciągają 
się od końca XIX wieku 
aż do lat 70 XX wieku. Wybór padł na 35 artystów i och 170 
prac oraz 20 rzeźb ze zbiorów własnych muzeum.

Bilety: 4,00 / 3,00 €


