
1gazeta Słubicka   09/2019   30 października

nr 09/2019
 30 października 2019

gazeta bezpłatna / ISSN 1426-5699

Burmistrz Mariusz Olejniczak i starosta Leszek Bajon zapraszają mieszkańców na wspólne obchody  Święta 
Niepodległości.  11 listopada o 10.30. spotkajmy się na mszy za ojczyznę, która  odbędzie się w kościele pw. 
Świętego Ducha w Słubicach, a o 16.00 nad Odrą, żeby m.in. wspólnie zaśpiewać hymn i obejrzeć ciekawe 
widowisko . Szczegóły  str. 7

Co o placu Bohaterów mówią mieszkańcy?

Najbardziej mieszkańcy czekali na uruchomienie fontanny

Zaświeciło, zaiskrzyło i jest!

Pia Karbowiak, mama 5-miesięcznej Mii 
– Bardzo mi się podoba teraz ten plac. Na pewno będziemy 
tu przychodzić. Cieszę się, że powstało tu ogrodzone miejsce 
zabaw dla dzieci. Jest to gwarancja bezpieczeństwa i dzięki 
temu nie będą tu wchodziły psy. Fajnie też, że powstała fon-
tanna. 

Agata Grzelka, mieszkanka Słubic 
- W  końcu ten plac został odpowiednio wykorzystany. 
Bardzo mi się podoba. Dobrze, że przybyło ławek, że jest tu 
fontanna. Mam małe dziecko więc szczególnie cieszy mnie 
plac zabaw. Ale też to, że starsze dzieciaki mają gdzie pojeź-
dzić na rowerach czy rolkach. 

Magdalena Pilarczyk, mama 3-letniego Wiktora 
- Bardzo podoba mi się plac zabaw. Fajne miejsce i co ważne 
pod drzewami, które latem dadzą cień. Cieszę się też, że 
zniknęła scena, która nie była zbyt atrakcyjna. Park wygląda 
teraz bardzo ładnie. To na pewno korzystna inwestycja dla 
naszego miasta. 

- Cieszę się, że mieszkańcom podoba się to miejsce – mówił burmistrz Mariusz Olejniczak, który 6 października uro-
czyście otworzył plac Bohaterów. – Gdy przypomnimy sobie, jak ten plac wyglądał rok temu, to radość jest ogromna. 
Mam poczucie, że ponad 4 mln zł, które pochłonęła ta inwestycja, to są dobrze wydane pieniądze – dodał burmistrz. 
– Plac wygląda ślicznie! – zachwalała m.in. Magdalena Pilarczyk, która przyszła świętować razem ze swoim 3-letnim 
synkiem Wiktorem. Więcej  str. 2  (beb)
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Od 21 do 23 listopada, w Słubicach i Frankfurcie,  
odbędzie się 16. Europejski Festiwal Piosenki Autorskiej 
transVOCALE. W muzyczną podróż  zabiorą nas m.in. 
Urszula Dudziak, Anna Maria Jopek, Ania Rusowicz, 
zespoły:  Hańba, Woodstock Session Band czy Madruga.  16 koncertów 
i trzy jam session to świetna okazja, żeby poobcować z muzyką, która 
czerpie z różnych kultur i nam o nich opowiada.  s tr. 10

Sylwia Lisiak z Pławidła wygrała plebiscyt 
„Gazety Lubuskiej” i zdobyła tytuł 
najlepszego sołtysa w województwie 
lubuskim.  Do konkursu zgłosili ją 
sami mieszkańcy argumentując to 
tak: Zaczęła „coś” robić na naszej wsi. 

Zaczęła integrować mieszkańców, jak 

również walczy o naszą wieś, aby się coś 

w niej zmieniło. Gala wręczenia nagród 
odbyła się 9 października w Urzędzie 
Marszałkowskim w Zielonej Górze.
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Plac Bohaterów nie do poznania! 
Wielu słubiczan wzięło udział w uroczystym otwarciu placu Bohaterów, który po trwającej 10 miesięcy przebudowie, 
zyskał zupełnie nowy wygląd. 

W  niedzielne popołudnie, 6 paź-
dziernika, na mieszkańców czekało 
wiele atrakcji. Nie tylko mogli już 
wejść na plac i  z  bliska zobaczyć 
wszystko, co dotychczas oglądali 
zza ogrodzenia, ale też gmina, 
wspólnie ze Słubickim Miejskim 
Ośrodkiem Kultury, przygotowała 
ciekawy program. Wśród występu-
jących artystów była m.in. grupa 
Locomotora z  Krakowa, która za-

prezentowała niesamowity spek-
takl z  wykorzystaniem ognia, a  jej 
szczudlarze, w  efektownych prze-
braniach, bawili mieszkańców 
przez całe popołudnie. 

Emocji dostarczyli też jak zawsze 
tancerze z  Bohemy, Dance School 
GINGER i  wielu innych wyko-
nawców. Przy okazji otwarcia placu 
odbył się też piknik prozdrowotny, 
który przygotował słubicki szpital. 

Jego częścią był m.in. maraton fi t-
ness i  warsztaty, podczas których 
uczono, jak udzielić pierwszej po-
mocy poszkodowanym . 

Kulminacyjnym momentem było 
uruchomienie fontanny, która szcze-
gólnie wieczorem, gdy różnokolo-
rowe światła zmieniają barwę wody, 
wygląda bardzo atrakcyjnie. 

Do wspólnego świętowania, pod-
czas ofi cjalnego otwarcia placu 

Bohaterów, burmistrz Mariusz Olej-
niczak zaprosił m.in. wicemarszałka 
województwa lubuskiego Marcina 
Jabłońskiego, starostę słubickiego 
Leszka Bajona, prezesa słubickiego 
szpitala Łukasza Kaczmarka, a także 
radnych oraz byłych burmistrzów 
Słubic: Ryszarda Bodziackiego i To-
masza Ciszewicza.

Przebudowa placu Bohaterów 
kosztowała gminę 4,3 mln zł. Wy-

konawcą była miejscowa fi rma 
Eurokop Invest, która rozpoczęła 
prace na początku tego roku. 
Słubiczanie zyskali nie tylko 
ładne miejsce do rekreacji, ale też 
miejsce, gdzie można postawić 
mobilną scenę i  urządzić tu m.in. 
kameralny koncert. Wokół placu 
zbudowano 90 miejsc parkingo-
wych. 

(beb)
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Reklama

Gmina zawalczy 
o pieniądze 
na wymianę 
„kopciuchów”

Około stu słubiczan zgłosiło chęć wymiany 
nieekologicznych pieców. W ich imieniu gmi-
na stanie do konkursu organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze i powal-
czy o pieniądze na wymianę „kopciuchów”. 

Nie wyrzucaj jedzenia. 
Podziel się z innymi!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach uruchomił 21 października, 
tzw. jadłodzielnię. Pracownicy OPS, którzy ją wymyślili i sami zbu-
dowali, liczą, że mieszkańcy będą się dzielić z potrzebującymi jedze-
niem, które często trafi łoby do kosza. 

Ulicę Obozową czeka 
modernizacja!

Do końca listopada gmina planuje wymianę nawierzchni na ulicy Obozowej, od skrzyżowania z ulicą Sportową 
do budowanego właśnie ronda przy hotelu Horda. Druga dobra wiadomość jest taka, że przy Obozowej zbudo-
wany też będzie chodnik. - Na tę inwestycję pozyskaliśmy ponad 361 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych - 
mówi burmistrz Mariusz Olejniczak, który 20 września odebrał od wojewody Władysława Dajczaka symboliczny 
czek na tę właśnie kwotę. 

Nowa nawierzchni położona zostanie na 751- metrowej drodze, na osiedlu Leśnym, natomiast chodnik budo-
wany będzie od skrzyżowania ulicy Obozowej z Poziomkową do ronda przy Hordzie. Pozyskana dotacja to połowa 
kosztów całej inwestycji. Drugą połowę dołoży gmina z własnego budżetu. Przetarg na przebudowę ul. Obozowej 
wygrała fi rma Eurokop Invest, która zrealizuje inwestycję do końca listopada.  (beb) 

– Na razie jadłodzielnia czynna jest 
od poniedziałku do piątku, od 7.00 
do 18.00, ale jeśli mieszkańcy zare-
agują na nasz pomysł pozytywnie 
będziemy też działać w  weekendy 
– zapowiada kierowniczka OPS Mo-
nika Cichecki. Na lodówce, która 
stanęła przy OPS, jest informacja, 
jakie produkty można tu umiesz-
czać. Jest to m.in. żywność świeża, 
szczelnie zamkniętą, nadająca się 
do spożycia, produkty zapakowane 
fabrycznie, kasze, ryż, makaron, ale 
też konserwy, sery, jogurty, mleko, 
w  oryginalnie zamkniętych opa-
kowaniach, warzywa, owoce, za-
pakowane pieczywo. Nie można 
natomiast umieszczać tam m.in.: 
surowego mięsa, surowych jaj, pro-
duktów niepasteryzowanych, pro-
duktów wymagających głębokiego 
schłodzenia oraz mrożonek, pro-
duktów napoczętych czy przetermi-
nowanych. 

9 mln ton jedzenia 
na śmietniku!

Wielu mieszkańców zareagowało na 
uruchomienie jadłodzielni bardzo 
pozytywnie i  natychmiast pojawiły 
się tam pierwsze produkty. Uru-
chomienie jadłodzielni to kolejna 
inicjatywa OPS. – Jej celem jest 
zmniejszenie ilości marnowanego 
jedzenia. Rocznie wyrzucamy do 

śmietnika nawet dziewięć milionów 
ton jedzenia, w  tym dwa miliony to 
produkty, które marnują się w lodów-
kach i  kuchniach indywidualnych 
konsumentów – informuje OPS. 
- Najwięcej wyrzuca się pieczywa, 
owoców, wędlin, warzyw oraz jo-
gurtów –dodają pracownicy i apelują: 
- Do jadłodzielni przynosimy tylko to, 
co sami chcielibyśmy zjeść i czym na-
karmilibyśmy swoich bliskich.

Podaruj też trochę ciepła

Zbiórka żywności dla potrzebują-
cych to nie jedyna akcja prowadzona 

przez OPS. Do Ośrodka Pomocy 
Społecznej i ,działającego przy nim, 
Stowarzyszenia Pomocna Dłoń 
można przynosić termosy i  kubki 
termiczne. Akcja „Podaruj trochę 
ciepła na wynos osobom potrze-
bującym” jest skierowana m.in. do 
osób bezdomnych. – Chcemy im 
pomóc przetrwać najtrudniejszy 
dla nich okres, jakim jest jesień 
i  zima - mówi Monika Cichecki.
Termosy i  kubki można dostarczać 
do OPS w  godzinach 8:00-15:00, 
a  do Stowarzyszenia „Pomocna 
dłoń” działającego przy OPS, od 
15:00 do 17:00.  (beb)

- Bardzo nam zależy, żebyśmy od-
dychali w  Słubicach czystszym po-
wietrzem dlatego namawialiśmy 
mieszkańców do składania ankiet, 
na podstawie których przygoto-
wujemy dokumenty do konkursu 
– mówiła zastępca burmistrza Ad-
riana Dydyna-Marycka, podczas 
spotkania, które odbyło się 8 paź-
dziernika w  Collegium Polonicum, 
z udziałem mieszkańców i przedsta-
wicieli Urzędu Marszałkowskiego. 
Obecny na nim Marcin Jabłoński 
z Zarządu Województwa Lubuskiego 
podkreślał, że nieekologiczne piece, 
produkujące szkodliwe substancje, 
oddziałuje na zdrowie mieszkańców 
i obniżają komfort życia. - To jest coś, 
z czym trzeba podjąć walkę – mówił. 

W tej walce pomoże nam Unia Eu-
ropejska. To właśnie z  Brukseli po-
płyną pieniądze, które dzielić będzie 
Urząd Marszałkowski. O dofi nanso-
wanie mogą się starać samorządy, 
a  maksymalna kwota wsparcia dla 
gmin to 1 mln zł, a dla Gorzowa i Zie-
lonej Góry po 2 mln zł. Jedna osoba 
będzie mogła otrzymać do 10 tys. zł 
(połowę kosztów wymiany pieca). 

O zasadach dofi nansowania i wy-
mogach, jakim trzeba sprostać, mó-
wili podczas spotkania w Collegium 
Polonicum m.in. Marek Kamiński, 
dyrektor Departamentu Programów 
Regionalnych Urzędu Marszałkow-
skiego w  Zielonej Górze i  Mariusz 
Graczyk, pracownik tego departa-
mentu.  (beb)
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Zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka na spotkaniu w sprawie „kopciuchów”

z Marcinem Jabłońskim z Zarządu Województwa Lubuskiego. 

Jadłodzielnia to pomysł pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. 
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1 listopada 
będą zmiany 
w organizacji 
ruchu 

Tych historii zapomnieć nam nie wolno!
- Dziękujemy za prawdę historyczną, której broniliście w czasie okupacji i w trudnych czasach Polski Ludowej – pod-
kreślili burmistrz Mariusz Olejniczak i przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Cholewczyński w okolicznościowym 
liście przekazanym słubickim Sybirakom z okazji 30-lecia ich koła.

W  Dniu Wszystkich Świętych kie-
rowcy muszą się liczyć ze zmianami 
w  organizacji ruchu w  okolicach 
cmentarza komunalnego, w obrębie 
ulicy: Sportowej, Obozowej, Rzepiń-
skiej i Kupieckiej. 1 listopada dojazd 
do parkingów położonych wokół 
cmentarza i  bazaru odbywać się 
będzie ulicami: 1 Maja i  Kupiecką, 
natomiast wyjazd ul. Sportową, 
a  następnie Rzepińską, Obozową 
i  Folwarczną. Ponadto na części 
ul. Sportowej, od drogi brukowej 
na cmentarz do skrzyżowania z  ul. 
Obozową i Rzepińską, obowiązywał 
będzie ruch jednokierunkowy. 

Przy skrzyżowaniu ul. Sportowej 
z drogą brukową prowadzącą bezpo-

średnio do cmentarza, od 31 paździer-
nika stanie posterunek policji i straży 
miejskiej i funkcjonariusze tych służb 
będą kierować ruchem samochodów 
wjeżdżających na parking przy ne-
kropoli. Bezpośrednio do cmentarza 
będą mogły dojechać tylko osoby 
niepełnosprawne i  starsze. Wyjazd 
z  tego parkingu odbywać się będzie 
w kierunku ul. Sportowej, specjalnie 
utwardzonym i  oznakowanym 
zjazdem za Słubickim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji. 

Straż Miejska prosi mieszkańców 
i  osoby przyjezdne, żeby w  miarę 
możliwości korzystały 1 listopada 
z komunikacji miejskiej.  

(beb)

Obchody jubileuszu zorganizowano 
8 października w  bibliotece miej-
skiej. - Wasza postawa zawsze bu-

dziła i będzie budzić nasz ogromny 
szacunek. Jesteście wzorem patrio-
tyzmu, symbolem hartu ducha, 

nauczycielami, którzy mając bagaż 
własnych tragicznych przeżyć i  do-
świadczeń mają prawo, a nawet obo-
wiązek, uczyć Polaków, że „naród, 
który nie kultywuje pamięci swoich 
przodków, skazany jest na zagładę” 
– dodali burmistrz i przewodniczący 
rady.

Spotkanie było przeżyciem 
i  lekcją żywej historii dla wszyst-
kich jego uczestników. Swoimi 
wspomnieniami podzielił się m.in. 
Wiktor Jasiewicz, który jako małe 
dziecko, ruszył z rodzicami i rodzeń-
stwem w trwającą miesiąc podróż do 
piekła, w bydlęcych, zimnych wago-
nach. - Parę razy dziennie otwierały 
się drzwi, wrzucano coś do zjedzenia 
i  dawano wrzątek, żeby zaparzyć 
kaszę czy mąkę. Czasami pociąg się 
zatrzymywał gdzieś w  lesie, wtedy 
wynoszono osoby, które zmarły. Były 
to przeważnie dzieci, osoby starsze 
lub chore - mówił. Losy Sybiraków 

wspominał też Leon Timofi ejczyk, 
a  historię powstania słubickiego 
koła przypomniał jego prezes Euge-
niusz Jurczenko. 

W  losy słubickich Sybiraków 
wpisana jest też historia Lucyny Żu-
kowskiej. Urodziła się w 1946 roku 
na Litwie, w  Albinowie. - Miałam 
2,5 roku jak nas wywozili – wspo-
mina. - Wywózki Sybiraków są 
zwykle jednakowe. Koło drugiej, 
trzeciej w nocy przychodziło 3 żoł-
nierzy. 22 marca przyszli po nas. 
Dali pół godziny, żeby się spakować. 
Mieliśmy szczęście, bo trafi liśmy na 
przyzwoitych Rosjan. Gdy my się 
pakowaliśmy oni zabili nam szybko 
małego cielaka, włożyli do drew-
nianej beczki z solą, żebyśmy mieli 
co jeść. W większości żołnierze tak 
się nie zachowywali. Poganiali, 
krzyczeli, targali – mówi pani Lu-
cyna. W  małej wiosce, między 
Krasnojarskiem a  Irkuckiem, ro-

dzina pani Lucyny spędziła prawie 
siedem lat. – Do Polski wracałam 
jako 9-letnia dziewczynka – mówi. 
Jej pierwsze wspomnienie z  tam-
tego okresu…ciepło! – Jak w  1956 
roku zamknęli zimą szkołę z  po-
wodu mrozów to nam się śmiać 
chciało. Jaki to mróz – mówiliśmy. – 
Na Syberii przyzwyczaiłyśmy się do 
40 stopniowych mrozów… 

O  życiu słubickich Sybiraków 
opowiada wystawa, którą można 
oglądać w bibliotece miejskiej. Pre-
zentowane tam są m.in. pamiątki 
i  dokumenty przywiezione z  ze-
słania. – Zapraszam, żeby przyjrzeć 
się wystawie w  skupieniu, w  ciszy. 
Nie tylko po to, żebyśmy sercem 
odczuli tę Syberię, ale żebyśmy po-
myśleli o naszych dziadkach, rodzi-
cach. To są nasze korzenie, do nich 
powinniśmy wracać myślami – za-
chęcała Lucyna Żukowska. 

(beb)

Uroczystość z okazji 30-lecia słubickiego koła Związku Sybiraków odbyła się w bibliotece miejskiej. Wśród osób biorących udział w uroczystości była m.in. żona Romana Golańskiego, pierwszego prezesa słubic-

kiego koła Związku Sybiraków. 

Wiktor Jasiewicz miał 3,5 roku, gdy z rodzicami i rodzeństwem, musiał opuścić dom. 

Na zesłaniu spędzili 7 lat . 

Na cmentarz 
dojedziemy za darmo

Harmonogram kursów

Lp.
Godziny odjazdu autobusu

z przystanku przy ul. Bohaterów Warszawy (Sąd)

Godziny odjazdu (powrotne) 

z przystanku przy ul. Kupieckiej (Bazar) 

przez ul. Narutowicza (Przedszkole)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

10:30

11:30

13:30

14:30

15:30

16:30

1 listopada 2019 r., obowiązywać 
będzie weekendowy rozkład jazdy, 
przy czym z uwagi na zmianę orga-
nizacji ruchu w obrębie ulic w oko-
licach cmentarza, linia nr 6 zostanie 
zawieszona. Tego dnia będą jednak 
dodatkowe, bezpłatne  kursy au-
tobusów komunikacji miejskiej 
w okolice cmentarza komunalnego. 

Autobusy odjeżdżać będą z  przy-
stanków: ul. Bohaterów Warszawy 
(Sąd),Chopina, Kościuszki (Mer-
kury), Konopnickiej, Sienkiewicza, 
al. Niepodległości (Kościół), Ku-
pieckiej (Bazar). Trasa powrotna :ul. 
Kupiecka (Bazar), Sportowa (Stadio-
n),Sportowa (Obozowa), Rzepińska 
(Folwarczna),Narutowicza (Przed-

szkole),Sienkiewicza, Konopnic-
kiej, Kościuszki (Merkury),Chopina, 
Bohaterów Warszawy (Sąd). 

Jednocześnie informujemy, że 
w  związku z  możliwymi zatorami 
drogowymi w  okolicach cmentarza 
komunalnego, mogą wystąpić opóź-
nienia dotyczące ustalonych godzin 
odjazdów autobusów.  
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Burmistrz podziękował nauczycielom

ZUWŚ tłumaczy 
utrudnienia na drogach

Zakład Usług Wodno-Ściekowych informuje, że w związku z prowa-
dzonymi pracami budowlanymi i modernizacyjnymi na sieci wodo-
ciągowej na terenie Słubic, występują utrudnienia w ruchu miejskim. 
Dotyczy to przede wszystkim ulic, na których prowadzone są bez-
pośrednie roboty związane z remontem lub budową wodociągów. 
Pracujące w różnych miejscach na słubickich ulicach ekipy budow-
lane, a także pojawiający się ciężki sprzęt i wykopy są konieczne, by 
sprawnie prowadzić wszelkie prace modernizacyjne. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Mariusz Olejniczak, jego 
zastępczyni Adriana Dydyna-Marycka i skarbnik gminy Rafał Dydak 
zaprosili, 14 października do Urzędu Miejskiego w Słubicach, dyrek-
torów samorządowych przedszkoli i szkół oraz nauczycieli, którzy 
otrzymali nagrody od gminy za trud wkładany w kształcenie dzieci 
i młodzieży. Dziękując burmistrz podkreślił, że słowa uznania kieruje 
do wszystkich pedagogów z placówek działających na terenie całej 
gminy, którym wcześniej przesłał życzenia. Trafi ły one do publicz-
nych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych i śred-
nich na terenie naszej gminy.  (beb)

Firma Gorem Sp. z  o.o. z  Gdańska 
– główny wykonawca robót – pro-
wadzi prace zgodnie z  harmono-
gramem. W związku z tym do końca 
2019 roku działaniami objęte będzie 
m.in. ścisłe centrum miasta, prace 
prowadzone będą na ulicach: Chro-
brego, Chopina, Seelowskiej, Pod-
chorążych, Słowackiego, Dąbrówki, 
Mickiewicza, Kopernika, Konsty-
tucji 3 Maja, Wojska Polskiego, 1 
Maja, Daszyńskiego, Narutowicza, 
pl. Bohaterów, Wawrzyniaka, Wi-
tosa, pl. Wolności, Mieszka I.

Prace modernizacyjne i  budow-
lane na sieci wodociągowej potrwają 
do lipca 2020 roku.

Główny wykonawca robót będzie 
po zakończeniu prac na sieci syste-
matycznie odtwarzał nawierzchnie 
ulic, przywracając ich pierwotny 
stan. Obecnie stosowane są roz-
wiązania zastępcze, w  postaci za-
bezpieczania otwartych wykopów 
barierami i specjalnym oznakowa-
niem, tymczasowego zasypywania 
powstających nierówności w  as-
falcie, ponieważ roboty w  wielu 
miejscach wymagają ponownego 
dostępu do wodociągu i  przepro-
wadzania niezbędnych kontroli 
i prac.

Od 2017 roku Zakład Usług 
Wodno-ściekowych Sp. z  o.o. re-

alizuje projekt pn.: „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Słubice”, współfi nan-
sowany z  funduszy unijnych, który 
ma na celu poprawę i zabezpieczenie 
dostaw wody oraz odbioru ścieków 
na terenie naszej gminy. W ramach 
tego przedsięwzięcia inwestycyj-
nego zostanie wyremontowane 8 
kilometrów sieci wodociągowej, 
co pozwoli zabezpieczyć dostawy 
wody dla mieszkańców i  utrzymać 
jej standardy na wysokim poziomie. 
Za wszelkie utrudnienia serdecznie 
przepraszamy. 

Informacja: Zakład Usług 
Wodno-Ściekowych w Słubicach 

Jedną z nagrodzonych nauczycielek była Danuta Nowak, do sierpnia dyrektorka Gimna-

zjum nr 2.  

Podziękowania odebrała także dyrektorka przedszkola nr 1 „Jarzębinka” Jadwiga Gra-

bowska. 

Przy kawie i cieście rozmawiano o sytuacji w placówkach oświatowych. 

- Jestem pewien, że ten pojazd przy-
czyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców - mówił 
4 października burmistrz Mariusz 
Olejniczak przekazując komendan-
towi powiatowej straży pożarnej Woj-
ciechowi Śliwińskiemu kluczyki do 
nowiutkiego quada, który kupiono 
m.in. dzięki wsparciu gminy Słubice. 

Jak wyjaśnił komendant tego typu 
pojazd zwiększy skuteczność ope-
racyjną strażaków gdy podejmują 
działania ratownicze w lasach czy na 
terenach podmokłych.

- Ten quad usprawni działania ratownicze na obszarach o niesprzyjających warunkach tereno-

wych - mówił komendant powiatowej straży pożarnej Wojciech Śliwiński, dziękując burmistrzowi 

Mariuszowi Olejnicz akowi i przewodniczącemu rady miejskiej Grzegorzowi Cholewczyńskiemu.

Quad kosztował 50 tys. zł, udało 
się go kupić ze środków fi nansowych 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze oraz Gminy Słubice. 

Słubiccy radni miejscy nie po raz 
pierwszy zgodzili się wesprzeć z  bu-
dżetu gminy powiatową straż pożarną. 
W  ubiegłym roku samorząd pomógł 
w  zakupie Forda Tourneo Courier do 
szybkiego reagowania. Samochód jest 
wykorzystywany m.in. w  sytuacjach 
gdy trzeba zlikwidować wyciek nie-
bezpiecznych substancji.  (beb)

Superpojazd 
dla strażaków
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Burmistrz podziękował za działalność Europejskiego Centrum Ekumenicznego 

Pojednaniem trzeba się dzielić 
- Ekumenizm, którego głównym narzędziem jest dialog, na polsko-niemieckim pograniczu, ma do odegrania szcze-
gólną rolę. Zarówno słubiczanie jak i frankfurtczycy mają świadomość, że na drugim brzegu Odry jest sąsiad, który 
mówi innym językiem, celebruje inne święta. I choć to nas różni, to jednak to nas nie dzieli – mówił burmistrz Mariusz 
Olejniczak podczas obchodów 25- lecia Europejskiego Centrum Ekumenicznego, które 15 października, we frankfurc-
kim Kościele Pokoju, celebrowali przedstawiciele różnych kościołów z obu stron Odry. 

W Brukseli o dobrych 
praktykach w Dwumieście 

O tym, co razem udało się zrobić w Dwumieście Słubice- Frankfurt 
nad Odrą, wspólnych planach do 2030 roku, a także dalszej integracji 
europejskiej mówili, 10 października w Brukseli, przedstawiciele obu 
miast podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Na czele 
delegacji stanęli burmistrzowie Mariusz Olejniczak i René Wilke. 
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Burmistrz podziękował także Eu-
ropejskiemu Centrum Ekume-
nicznemu za to, że poprzez różne 
aktywności, jak choćby cykliczne 
„Rozmowy na granicy” , które uczą 
sąsiedztwa Polaków i Niemców, po-
maga przezwyciężać uprzedzenia 
i  buduje prawdziwe mosty pojed-
nania. - Jestem także pełen uznania, 
dla różnych inicjatyw podejmowa-
nych przez Państwa stowarzyszenie 
na rzecz studentów Collegium Po-
lonicum i  Europejskiego Uniwer-
sytetu Viadrina. Stowarzyszenie 
widoczne jest choćby w  działal-
ności Katolickiego Centrum Stu-
denckiego Parakletos, kierowanego 
przez ks. dra Rafała Mocnego. Za 
ten wyraźny wkład w życie naszego 
dwumiasta serdecznie dziękuję, 
a  na kolejne lata, życzę Państwu 
i nam wszystkim, żeby ten ekume-
niczny dialog trwał i  był źródłem 
tolerancji, zrozumienia i  ogniwem 
budującym pokój – podkreślał bur-
mistrz. 

Jak mówi ks. dr Rafał Mocny, Eu-
ropejskie Centrum Ekumeniczne 

powstało jako miejsce dialogu, 
spotkań ludzi różnych narodów 
i  wyznań, z  różnym zapleczem hi-
storycznym, przede wszystkich 
mieszkańców obu stron Odry. - 
Stowarzyszenie zaprasza kościoły 
do wymiany myśli, zaprasza do 
otwartej dyskusji wierzących i  nie-

wierzących, naukowców i artystów. 
Kieruje się ono słowami Jacquesa 
Delorsa: Jeżeli nie uda się dać 
Europie duszy, naznaczyć jej du-
chowością i  głębokim sensem, to 
przegramy – dodaje. 

Jubileusz 25-lecia Europejskiego 
Centrum Ekumenicznego, połą-

czony z  nabożeństwem ekume-
nicznym w  Kościele Pokoju, był 
zwieńczeniem pierwszych ekume-
nicznych konsultacji biskupów nad 
Odrą i  Nysą. Wzięli w  nich udział 
m.in. prymas senior abp Henryk 
Muszyński, metropolita szcze-
cińsko-kamieński abp Andrzej 

Dzięga, biskup ewangelicko-augs-
burski diecezji wrocławskiej Wal-
demar Pytel, arcybiskup Berlina 
Heiner Koch, biskup diecezji Görlitz 
Wolfgang Ipolt, bp ewangelicko-lu-
terański z  Kościoła w  północnych 
Niemczech Tilman Jeremias. 

(beb) 

Zastępca burmistrza Słubic Adriana Dydyna-Marycka mówiła w Brukseli o szansach 

i wyzwaniach związanych z edukacją transgraniczną. 
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Obaj podkreślali znaczenie m.in. 
wspólnej linii autobusowej, ofert 
kształcenia transgranicznego, polsko-
niemieckiej informacji turystycznej 
i wielu innych działań wynikających 
ze wspólnego planu działania, który 
każdorazowo jest konstruowany na 
kolejne 10 lat.

Zastępca burmistrza Adriana Dy-
dyna-Marycka mówiła o  szansach 
i  wyzwaniach związanych z  edu-
kacją transgraniczną, wspólnie za-
stanawiano się, co zrobić, żeby język 
sąsiada był pierwszym językiem 
obcym w szkołach po obu stronach 
granicy, rozmawiano też o transgra-
nicznym kształceniu zawodowym.

Szukano również odpowiedzi na 
pytanie, jaką rolę możemy odegrać 
w  przyszłości w  procesie integracji 
europejskiej. Rozmowy toczyły się 
w przedstawicielstwie Brandenburgii 
przy Unii Europejskiej, a  jego kie-
rownik Marcus Wenig zachęcał do 
odważnych działań w ramach współ-
pracy transgranicznej w Europie.

Prezentacja w  Brukseli odbyła 
się w  ramach projektu „Europej-
skie Modelowe Miasto Współpracy 
Transgranicznej Frankfurt nad Odrą 
& Słubice”. 

(beb)

Ponad 50 tys. zł 
na zajęcia 
pozalekcyjne

Skarbonka artystycznych inspiracji, Fabry-
ka uśmiechu, Kuźnia pomysłów, Kreatywna 
świetlica wiejska…pod tymi, ciekawie brzmią-
cymi tytułami kryją się nazwy zajęć, które od-
bywają się w gminnych szkołach. 

5 września gmina Słubice ogłosiła 
konkurs dla nauczycieli i  instruk-
torów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
i  młodzieży, które będą organizo-
wane w tym roku szkolnym. – Dosta-
liśmy 17 ofert, wybraliśmy 16 dla grup 
liczących po 15-20 osób – mówi Sa-
bina Matkowska, kierowniczka Biura 
Spraw Społecznych w  słubickim 
Urzędzie Miejskim, która była w ko-
misji konkursowej. Na ich realizację 
gmina przeznaczy ponad 50 tys. zł. 
 Co zaproponowali autorzy zajęć? 

Piotr Janoś uczy w  „jedynce” 
i  „dwójce” gry w  szachy, Piotr Dmu-
chowski organizuje treningi piłki 
nożnej dla chłopców z klas 6-8, a Sła-
womir Jurgiewicz prowadzi zajęcia 
dla dziewcząt i  chłopców z  klas 3-4, 
których interesuje gra w piłkę ręczną.

Beata Sierżant chce nakłaniać mło-
dych do wolontariatu, Dorota Bąbka 
stworzyła teatr edukacji i  profi lak-
tyki, Katarzyna Penkala kreatywną 
szkółkę w Drzecinie, w której prowa-
dzone są zajęcia muzyczne.

Z  Wioletą Szaniawską dzieci po-
znają świat i  odkrywają swoje ta-
lenty, a  Iwona Chruścińska zabiera 

chętnych do „Fabryki uśmiechu”. 
Jacek Trojan realizuje projekt „Tenis 
stołowy uderzył mi do głowy”, Ta-
tiana Uwarkin, pomysłodawczyni 
„Skarbonki artystycznych inspi-
racji”, odkrywa artystów w młodych 
ludziach. Chętni, podczas zajęć 
prowadzonych przez Elżbietę Ku-
charską mogą natomiast uczyć się 
języka niemieckiego.

Ofertę wszystkich zajęć po-
zalekcyjnych można znaleźć na 
stronie internetowej gminy: www.
slubice.pl 

(beb)
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Sala sportowa przy 
„dwójce” przyśpieszyła
W  ostatnim czasie wiele się dzieje na placu bu-
dowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. 

Do 4 maja inwestycja ma być gotowa, co 
ogromnie cieszy burmistrza Mariusza Olejni-
czaka. – Po kłopotach z niesolidnym poprzednim 
wykonawcą, w  sierpniu, wyłoniliśmy w  prze-
targu nową fi rmę, która dokończy budowę. Wła-
śnie lane są posadzki, robiona jest instalacja 
sanitarna i  elektryczna, lada moment ruszają 
prace przy elewacji budynku – wylicza burmistrz. 
Przetarg wygrała fi rma PAECH z  Międzychodu. 
Gdy weszła na plac budowy sala sportowa była 
w stanie surowym otwartym. Na dokończenie in-
westycji gmina przeznaczyła 5,1 mln zł. 

(beb) 

Panie Edmundzie, widzę, że zastaję 
Pana w dobrym zdrowiu i kondycji.
A dziękuję, jest dobrze.

A od ilu lat używa Pan gazu do ogrze-
wania domu?
Już od osiemnastu lat. 

A zanim gaz został podłączony, to 
czym dom był ogrzewany?
Oj… na początku tak w ogóle, to 
w każdym pokoju miałem osobny 
piec. To była robota. Porąbać 
drewno, kupić węgiel i przyszykować 
w każdym pokoju, potem wyczy-
ścić piec, wynieść popiół, rozpalić. 
Następnie jeszcze trzeba pilnować 
wszystkich pieców, żeby nie wygasło, 
bo za chwilę zimno się robiło… Oj 
było roboty. Później już miałem cen-
tralne ogrzewanie w domu, ale dalej 
trzeba było gromadzić drewno na 
rozpałkę i węgiel. Dużo trudu mu-
siałem ponieść, żeby w domu było 
ciepło. Aby rano w domu było ciepło, 
to trzeba było przed spaniem, około 
22.00 zejść do piwnicy i dołożyć sporo, 
aby starczyło do rana. Tylko wtedy 

wieczorem robiło się bardzo gorąco co 
było niezdrowe. Temperatura w domu 
to wtedy chyba ze 30 stopni miała. 
Rano, kiedy jeszcze w piecu był żar, 
znowu trzeba było dołożyć trochę 
drewna i tak przez całą zimę nie wy-
gaszałem w ogóle pieca. Cały czas się 
paliło i dużo roboty z tym było.

A jak zaopatrywał się Pan w opał? 
Przed laty nie było to proste.
Z opałem był kłopot a ja miałem 
jeszcze dodatkowy problem. Miałem 
hektarową działkę i byłem niby rolni-
kiem. I choć pracowałem w urzędzie 
to i tak traktowano mnie jak rolnika, 
bo miałem ziemię. A rolnikowi wę-
giel się nie należał… Nie należało się 
też masło dla dziecka, tylko kostka 
smalcu. Takie to były czasy! 

To gdzie kupował Pan opał ?
Drewno (obrzynki) można było kupić 
w tartaku więc na rozpałkę było. 
A z węglem? Dookoła wszystkich czło-
wiek znał i wszyscy znali mnie, poma-
galiśmy sobie wzajemnie. Ktoś czasem 
zabił świniaka i nie kupował węgla, to 

oddawał mi asygnatę i miałem węgiel 
na zimę. Niedaleko był zaprzyjaźniony 
zakład, to mi kierownik trochę koksu 
sprzedał i jakoś człowiek sobie radził. 

Ale na szczęście 18 lat temu pojawiła 
się możliwość podłączenia do gazu 
od EWE.
Tu niedaleko, przez las, EWE ciągnęło 
sieć gazową i jako pierwsze gaz odbie-
rały budynki nadleśnictwa, a pierwsza 
ulica, którą podłączano do sieci EWE, 
to była właśnie moja ulica Robotnicza. 
Ja od razu, jako jeden z pierwszych, 
a może i pierwszy miałem podłączony 
gaz ziemny. 

I jak teraz to wygląda?
Teraz ustawiam sobie taką tempera-
turę jaką chcę i mam tak samo wie-
czorem, tak samo rano i w nocy. Ani 
za gorąco, ani za zimno. I zdrowo 
w mieszkaniu. O piecu dzięki EWE 
szybko zapomniałem i do dziś nie tę-
sknię za nim. 

A ile trwały formalności związane 
z podłączeniem gazu od EWE?

To poszło szybko. Było zebranie, po-
szedłem i dowiedziałem się jak z tym 
podłączeniem, byli fachowcy od EWE - 
szybko załatwiłem sprawy.

A za kopcącym kominem tęskni Pan? 
Mieszkacie trochę na uboczu, las 
blisko, to i powietrze pewnie też się 
poprawiło?
Powietrze mamy zdrowe teraz. Nie 
ma co narzekać. I wie Pan co? Nie 
muszę nigdzie jeździć, kombinować, 
załatwiać… Teraz skrzynkę z opałem 
mam koło domu, a w niej opału tyle, 
ile chcę!

Zamienił by Pan teraz ogrzewanie 
gazowe na coś innego?
A po co mi to? Znowu miałbym w kop-
ciuchu palić? Już sił trochę ubyło. Niby 
zdrowy jestem, ale swoje już przesze-
dłem. 

A jak od strony ekonomicznej oceni 
pan ogrzewanie gazem?
Przez cały rok płacę jedną stawkę pro-
gnozową, którą mi nalicza EWE i na 
koniec roku przychodzi mi rozliczenie. 

Wiadomo, że gdyby było trochę taniej 
to było by lżej, ale nie ma na co na-
rzekać. Od Amerykanów gaz ma być 
droższy, to ja wolę ten od EWE.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Na mojej ulicy gaz miałem jako pierwszy
– Decyzję o podłączeniu się do EWE podjąłem bez dyskusji – mówi 
Edmund Dolański, 86 letni mieszkaniec Cybinki.  

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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Edmund Dolański z Cybinki

artykuł sponsorowany

Wiosną żonkile 
zakwitną nadzieją 

- Serce rośnie gdy się patrzy na dzieci, 
które co roku sadzą żonkile tworząc 
pola nadziei – mówił 18 października 
burmistrz Mariusz Olejniczak, który 
wziął udział w akcji zorganizowanej 
przez wolontariuszy Hospicjum św. 
Wincentego a’Paulo. 

Te żonkile, gdy zakwitną, zostaną 
ścięte i  rozdane mieszkańcom. 
Datki zgromadzone w  ten sposób 
zasilą konto słubickiego hospicjum. 
W  tym roku żonkile były sadzone 
wokół kościoła Świętego Ducha. 
Kwiaty sadziły m.in. przedszko-

laki i  uczniowie słubickich szkół. 
„Pola Nadziei” to kampania na rzecz 
opieki paliatywnej i hospicyjnej nad 
ciężko chorymi i  ich rodzinami. Jej 
głównym celem jest szerzenie idei 
działań hospicyjnych oraz uwraż-
liwienie innych na potrzeby osób 
chorych. Żonkil będący międzyna-
rodowym symbolem nadziei ma 
przypominać o  ludziach cierpią-
cych, oczekujących naszej pomocy 
i opieki w trudnym okresie ich życia, 
jakim jest choroba. 

 (beb) 

Dobrze widzi się tylko sercem 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka wzięła udział, 17 
października, w okolicznościowym spotkaniu i przekazała na ręce Beaty Olech, prezeski słubickiego koła Pol-
skiego  Związku Niewidomych, życzenia dla wszystkich osób niedowidzących i  niewidomych. -  Spotykajcie 
Państwo na swojej drodze jedynie ludzi życzliwych, pełnych wyrozumiałości, patrzących na drugiego człowieka 
sercem i znajdujących radość w niesieniu pomocy – mówiła.   

(beb)

Przemek Szewieliński  prezes Słubickiego Hospicjum do udziału w sadzeniu żonkili za-

prosił burmistrza Mariusza Olejniczaka. 
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Ten festiwal pomaga się odnaleźć 
w labiryncie sztuki  

Za nami 20.edycja Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT, który od 10 lat gości w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. 18 paź-
dziernika rozpoczęła się trzydniowa podróż po sztuce współczesnej, w czasie której publiczność gościła nie tylko 
w galeriach, ale też…w magazynów czy w kościele. Tę wędrówkę zaplanowali, jak co roku, kuratorzy festiwalu: Anna 
Panek-Kusz, Jerzy Olek i Michael Kurzwelly, a w role przewodników wcieliło się ponad stu artystów z całego świata 
prezentujących na pograniczu swoje prace. 

Z okazji jubileuszu burmistrz Mariusz 
Olejniczak i  przewodniczący rady 
miejskiej Grzegorz Cholewczyński 
przekazali na ręce Anny Panek-Kusz 
podziękowania za “ wielką wrażli-
wość, chęć bycia przewodnikiem 
dla tych, którzy próbują zrozumieć 
niełatwą sztukę współczesną, za 
ogromne zaangażowanie, żeby prze-
prowadzić ich przez labirynt trud-
nych pytań, za twórcze poszukiwania 
i potrzebę wytyczania nowych dróg, 

nie tylko artystycznych, ale i  men-
talnych”. - Cieszymy się, że wraz 
z  pozostałymi kuratorami Festiwalu 
Nowej Sztuki lAbiRynT : prof. Jerzym 
Olkiem i  Michaelem Kurzwelly’m, 
sprawiacie, że możemy obcować ze 
sztuką, która niepokoi, zmusza do 
refl eksji, a  nawet odbiera komfort 
niezauważania rzeczy naprawdę 
ważnych – podkreślali. 

O  krótkie podsumowanie jubi-
leuszowego festiwalu pokusiła się 

Anna Panek-Kusz, a  fotografi czne 
wspomnienia z  tej imprezy przygo-
towali: Tomasz Fedyszyn, Witold 
Cholewa i Adam Czernienko.  

Z  roku na rok podnosimy po-
przeczkę i  zadziwiamy:  siebie,  wi-
downię, artystów. Tym razem też tak 
było i jak przystało na jubileuszową 
edycję były również wspomnienia, 
kwiaty, podziękowania, ale przede 
wszystkim spojrzenie na artystów 
i  ich sztukę pełną różnorodności, 

wszechstronną, pozwalającą wy-
rażać emocje i  światopoglądy. Choć 
festiwal trwa tylko trzy dni pozwala 
zagłębić się w  jej aktualne trendy 
poprzez prezentowane wystawy, 
performance, happeningi, kon-
certy, prelekcje i  wykłady. Poprzez 
wspólną wędrówkę, rozmowy i dys-
kusje. 

Tych, którzy nie mogli z nami być 
podczas festiwalu zapraszam do ga-
lerii OKNO, gdzie można obejrzeć 

wystawę zbiorową „Poza horyzont”, 
na której prezentujemy prace mię-
dzynarodowego grona artystów. 
Natomiast w  Galerii Małej SMOK, 
do końca miesiąca, prezentowane 
jest archiwum lAbiRynTu, fotore-
lacje z poprzednich edycji festiwalu, 
publikacje na temat naszej imprezy. 
Warto też wybrać się do  Volkshoch-
schule we Frankfurcie, gdzie można 
obejrzeć wystawę prezentującą 
efekty Akademii lAbiRynTu.  

Przy wsparciuOrganizatorzy



9gazeta Słubicka   09/2019   30 października

Oferujemy pracę od zaraz w hotelach 

(w Berlinie i okolicach) na stanowiskach:

Pokojówka/pokojowy Supervisor

Osoba sprzątająca otwarte przestrzenie

Oferujemy:

• niemiecką umowę na stałe;

• pracę w hotelach 4* i 5* w Berlinie i okolicach 

 (Blankenfelde-Mahlow, Bad Saarow);

• osobiste szkolenia i nadzór;

• wynagrodzenie – 10,56€ brutto/godz.; 

 od stycznia 2020 – 10,80€ brutto/godz.;

• dodatek 75% za niedziele i święta; 

• 28 dni urlopowych w 1 roku; 29 – 2 roku; 30 – 3 roku;

• darmową naukę języka niemieckiego;

• możliwość awansu.

e-mail: 
personal@kleine.berlin 

tel.: 0049 30 27 57 25 052 
(w języku polskim) 

Adres: 
KLEINE Reinigungs- und 
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Storkower Str. 132, 
10407 Berlin

Zapraszamy od 
poniedziałku do piątku 
w godz. 08:00 – 15:00

Dla osób mówiących w języku niemieckim mamy również 

inne oferty. Zeskanuj kod obok i wejdź na nasz fanpage na 

Facebook’u. Sprawdź naszą zakładkę pt. oferty pracy.

Reklama
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TransVOCALE tchnie ducha wolności
Tegoroczny 16. Europejski Festiwal Piosenki Autorskiej transVOCALE, najpierw przypomni nam czasy wielkich prze-
mian w Polsce i NRD, piosenek, które dawały poczucie wolności i wspólnoty, a następnie zabierze nas w muzyczną 
podróż m.in. z Urszulą Dudziak, Anną Marią Jopek, Anią Rusowicz, zespołami: Hańba, Woodstock Session Band czy Ma-
druga. 16 koncertów i trzy jam session to świetna okazja, żeby poobcować z muzyką, która czerpie z różnych kultur 
i nam o nich opowiada. 

czwartek • 21.11. • 20.00 • Kleist Forum

A Mury runà PL/DE

Trzydzieści lat temu, w 1989 roku, najpierw w Polsce, a później 
w NRD, rozpoczął się okres wielkich przemian. Podczas pierw-
szych wolnych wyborów w  Polsce i  pokojowej rewolucji we 
wschodnich Niemczech upadła przysłowiowa "żelazna kurtyna" 
i prawdziwy mur berliński. Trzydzieści lat po tych wydarzeniach 
tegoroczny festiwal transVOCALE otworzy polsko-niemiecki 
projekt "A Mury runą – Und die Mauern werden fallen". Świetni 
muzycy z okolic Słubic i Frankfurtu nad Odrą zaprezentują wie-
czór z piosenkami, które towarzyszyły tym czasom, a ludziom 
dały głos i poczucie wspólnoty.

czwartek • 21.11. • 21.00 • Kleist Forum

Express Brass Band (D)

Od 20 lat kolektyw Express Brass Band z Monachium koncer-
tuje z około 20 muzykami w międzynarodowej przestrzeni mu-
zycznej. Mnogość instrumentalistów i stylów - od jazzu, soulu, 
afrobeatu, brassu z Nowego Orleanu i muzyki latynoskiej aż po 
funkowe brzmienia Maghrebu - sprawia, że brzmienie grupy jest 
trudne do sklasyfikowania, a jednocześnie nie da się go pomylić 
z żadnym innym. Wydłużając staż wspólnego grania, kolektyw 
jednocześnie odmładza się średnią wieku muzyków. Express 
Brass Band pozostaje wierny swojej zasadzie, by nie dać się 
jednoznacznie zaszufladkować.

czwartek • 21.11. • 21.00 • Kleist Forum

Sandra Kreisler & Tilo Augsten (D)

KREISLERyzmy to w zasadzie wesoły i uszczypliwie sarkastycz-
ny program piosenek, w którym Sandra Kreisler śpiewa głównie 
o zaletach i wadach w związkach międzyludzkich, coraz bardziej 
jednak zwracając się również w polityczną stronę naszego świa-
ta. Zbiór utworów jest stale odnawiany i zmienia się w zależno-
ści od nastroju. Sandrze Kreisler towarzyszy znany wykładowca 
improwizacji w Akademii Muzycznej w Lipsku, Tilo Augsten.
Oczywiście zaprezentowane zostaną również utwory Georga 
Kreislera.

czwartek • 21.11. • 22.30 • Kleist Forum

Familie Gerstenberg (D)

Czy to walce, dź wię ki szkockie, bourré e, czy mazurki – nie po-
trzeba nikogo wię cej niż  tych dwó ch przy swoich instrumentach. 
Przy pomocy gwizdania i strun tworzą  dź wię ki, któ re porywają  
na parkiet, by z  radoś cią  zatań czyć . W swoim programie Ro-
dzina Gerstenbergó w posiada głó wnie piosenki i  tań ce wła-
snego autorstwa. Zakorzenieni w folku i docierają cy do siebie 
samych, przekraczają  granice muzycz- nych styló w. Ich pio-
senki opowiadają  o naprawdę  cię ż kich sercach oraz płatnych 
zabó jcach z awarią  silnika. 

piątek • 22.11. • 19.30 • Kleist Forum

Anna Maria Jopek (PL)

To artystka, która od lat podążą własną drogą, pozostając głu-
chą na mody i sezonowe tendencje. Od zawsze jest muzycznie 
i estradowo sobą, stworzyła własną, artystyczną markę. Dzięki 
konsekwencji i  unikaniu kompromisów, jej sztuka dociera na 
krańce świata, a  hipnotyzujący głos zawsze powoduje u  pu-
bliczności gęsią skórkę.

piątek • 22.11. • 20.30 • Kleist Forum

Tsigunz Fanfara Avantura (PL)

W wolnym tłumaczeniu: ogniowe strzelby współczesnej cyga-
nistyki, kolekcjonerzy pol-muzowkich przydęć, szybcy i  nie-
bezpieczni królowie turbo groovu, cyniczni romantycy na gra-
nicy fałszu, po prostu tygrysy surowego brzmienia nu-gypsy! 
Zamiłowanie muzyków do zarostu, tombakowej biżuterii oraz 
charakterystycznego podrygiwania owocuje błyskawicznym 
sprzężeniem zwrotnym z publicznością!

piątek • 22.11. • 20.30 • Kleist Forum

Max Klezmer Band (PL)

Od początku swojego działania zespół eksperymentuje z mu-
zyką klezmerską i  jazzową. Artyści przesuwają muzyczne gra-
nice czerpiąc z hipnotycznych sefardyjskich melodii, szalonych 
klezmerskich tańców, arabskich, bałkańskich i  hinduskich 
brzmień oraz silnych elementów jazzu, rocka i improwizacji.

piątek • 22.11. • 21.30 • Kleist Forum

Urszula Dudziak & Walk Away (PL)

Legenda i  - zdaniem krytyków muzycznych - czołowa postać 
polskiej wokalistyki jazzowej. Nagrała ponad 50 albumów, 
występowała lub nagrywała z  takimi muzykami, jak m.in. M. 
Urbaniak, Bobby McFerrin, H. Hancock, Nina Simone, Dee Dee 
Bridgewater, czy Sting. Jest mistrzynią stosowania techniki wo-
kalnej zwanej „scatem”, popularnego w jazzie, sposobu śpiewa-
nia, polegającego na naśladownictwie dźwięków instrumentów.

Festiwal zagości w  Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury i  Forum 
Kleista we Frankfurcie, gdzie 
w  czwartkowy wieczór odbędzie 
się koncert inauguracyjny „A mury 
runą”. – W  tym roku obchodzimy 
30-lecie upadku „żelaznej kurtyny” 
i  berlińskiego muru i  chcieliśmy, 
za pomocą muzyki , opowiedzieć 
o  przemianach demokratycznych 
w  Polsce i  byłej NRD w  latach 80. 
i  90. – mówi dyrektor Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz 
Stefański. Wspólny projekt słubic-
kich i frankfurckich muzyków oraz 
wokalistów zabierze publiczność 
w czasy, gdy w Polsce Martyna Jaku-

bowicz śpiewała „Domy z  betonu”, 
Perfect „Autobiografi ę”, a Lady Pank 
„Marchewkowe pole” ze słynnym 
refrenem o  tym, że wszystko się 
może zdarzyć… - Te piosenki miały 
w  sobie ogromny potencjał wolno-
ściowy – mówi T. Stefański i dodaje, 
że celowo zrezygnowano w tym pro-
jekcie ze znanych protest songów, 
jak choćby „Murów” Jacka Kaczmar-
skiego, choć do symboliki utworu 
nawiązuje tytuł koncertu. Dzięki 
fi nansowemu wsparciu, jakie or-
ganizatorzy dostali z  Euroregionu 
Pro Europa Viadrina i  Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
czwartkowy koncert jest darmowy. 
Towarzyszyć mu będzie miniwy-
stawa fotografi i na temat naszej 
drogi do wolności i realiów życia co-
dziennego w latach 80. 

Piątek będzie w  Forum Kleista 
dniem polskim. - Motywem prze-
wodnim będą koncerty dwóch diw 
polskiej sceny jazzowej: Urszuli Du-
dziak z  zespołem Walk Away oraz 
Anny Marii Jopek – mówi T. Ste-
fański. Ciekawostką jest to, że Ur-
szula Dudziak wystąpi z  zespołem, 
z  którym w  1993 roku w  Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury nagrała 
płytę koncertową Saturation. 

Tego dnia czekają nas jeszcze dwa 
ciekawe koncerty. W  studiu Forum 
Kleista wystąpi Max Klezmer Band, 
jazzująca grupa, która czerpie z tra-
dycji klezmerskiej, ale też sięga 
do elementów bałkańskich, arab-
skich i  hinduskich, przekładając je 
na współczesny język muzyczny. 
W  foyer natomiast zagra Tsigunz 
Fanfara Avantura, grupa, którą in-
spiruje muzyka cygańska i Bliskiego 
Wschodu, ale torpeduje ją zdoby-
czami muzyki XXI wieku. 

Wieczór, jak każdy podczas festi-
walu, zakończy koncert klubowy 
w Darstellbarze, gdzie będzie można 
spotkać się z artystami. 

W sobotę zapraszamy zarówno do 
SMOKa, jak również do Forum Kle-
ista. We Frankfurcie artyści zabiorą 
publiczność w muzyczną podróż po 
świecie. - Potrzebne nam będzie do 
tego jedynie dziewięć koncertów 
i dwa wspaniałe miejsca. Usłyszymy 
muzykę z  RPA, Estonii, Kanady, 
Niemiec i  oczywiście z  Polski – za-
chęcają organizatorzy. W  Słubicach 
wystąpi Ania Rusowicz. – To bę-
dzie powrót do lat 60. i  70., choć 
nie tylko, bo Ania Rusowicz, której 
pierwsza płyta nawiązywała do 
twórczości jej mamy Ady Rusowicz, 

z  czasem stworzyła własną styli-
stykę i chętnie sięga do bluesrocka. 
– Tego dnia warto też wybrać się na 
koncert grupy Madrugada, której 
muzyka stanowi pomost między 
polską muzyką folkową a fl amenco, 
łącząc w  ciekawy sposób pozornie 
dwa różne światy – zachęca dyrektor 
Stefański. 

Podkreśla też, że bogaty program 
festiwalu to nie tylko zasługa obu 
miast, które te koncerty fi nansują, 

ale również sponsorów. – W  ostat-
nich latach udało się stworzyć 
w  Słubicach grupę mecenasów 
kultury i na takie miano na pewno 
zasługują: ZUO International, 
Acciona Energy Poland Global 
Sp. z  o.o. – właściciel Farmy Wia-
trowej Golice, M.B.B Logistics, Za-
kład Usług Wodno-Ściekowych, 
Viadrina Logistic – podkreśla To-
masz Stefański. 

(beb)
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sobota • 23.11. • 20.30 • SMOK

Trupi´gi (PL)

Trupięgi budują nieco mroczny, nieco uduchowiony nastrój, 
choć czasami śmieją się, drwiąc “z  ziemskiej mitręgi”. Drwią 
też sami z siebie, improwizują i bawią się swawolnie dźwiękiem 
i  słowem. Wszystkie uczucia wyzwalają w miksturze podczas 
koncertów, budując nastrój i w mig go obalając - to romantycz-
na przygoda, zaskakująca żonglerka emocjami.

sobota • 23.11. • 19.30 • Kleist Forum

Afrika Mamas (ZA)

Afrika Mamas jako trubadurki żeńskie kontynuują tradycję pie-
śni politycznej Maskandi: śpiewają o zmaganiach mieszkańców 
KwaZulu, żyjących często bez elektryczności i  nowoczesnych 
urządzeń sanitarnych. Ich śpiew odzwierciedla imponującą 
tradycję wokalną Zulusów: potężny, polifoniczny śpiew i silne 
głosy solowe z niepohamowaną radością życia. W ich muzyce 
jest klaskanie, gwizdanie, mlaskanie językiem i rytmicznie-pul-
sujące tupanie stopami na podłodze.

sobota • 23.11. • 21.30 • Kleist Forum

Madison Violet (CA)

Podczas dwudziestu wspólnych lat grupa Madison Violet już 
dawno stała się znaczącym wykonawcą muzycznym na scenie 
międzynarodowej i obok artystek Tegan and Sara najbardziej zna-
nym kanadyjskim duetem. Repertuar tych dwóch kobiet obejmuje 
poruszające serca ballady utrzymane w stylistyce americany, in-
die-folku, country i popu. I mimo, że tworzone melodie są pełne 
ciepła, teksty piosenek Madison Violet dają do myślenia. 

sobota • 23.11. • 19.30 • SMOK

Ania Rusowicz (PL)

Nie tylko śpiewem, ale też brzmieniem swojej kapeli nawiązu-
je do lat 60. Z początku upodobała sobie polski bigbit, z cza-
sem napisała bardziej „międzynarodowe” piosenki sięgające 
do estetyki psychodelicznego bluesrocka. Jest nazywana 
„zakręconą hipiską” czy „najbarwniejszym dzieckiem-kwia-
tem ostatnich lat.” Za swój pierwszy longplay „Mój Big-Bit” 
otrzymała 4 Fryderyki.

sobota • 23.11. • 22.30 • Kleist Forum

Puuluup (EE)

Teksty i melodie tego duetu to odważna mieszanka: inspiracją 
dla Ramo Tedera i Marko Veissona jest estoński punk i  folk, 
satyryczna rosyjska poezja ludowa, surrealizm, sahel blues, 
polskie seriale telewizyjne i  wiele innych elementów. Za in-
strument wystarcza im talharpa, trzy- lub czterostrunowa lira, 
której dźwięk jest jednak solidnie przepuszczony przez looper. 
Różnego rodzaju elektroniczne efekty sprawiają z jednej strony, 
że dźwięk brzmi obco, z drugiej podkreślają oryginalne brzmie-
nie tego średniowiecznego instrumentu. Dziwne i czarujące.

sobota • 23.11. • 22.30 • Kleist Forum

Woodstock Session Band (D)

50 lat festiwalu w Woodstock
To przede wszystkim wspaniałe piosenki są tym, co nadal 
świadczy o tamtych słonecznych marzeniach o przełomie w sty-
lu Sex and Drugs and Rock'n'Roll - w duchu bon motów, że 
najlepszą rzeczą w rewolucjach są piosenki. Chodzi w nich o mi-
łość i przyjaźń, o pokój, wolność i anarchię, po prostu o dobre 
uczucia, którym ten zespół - pięćdziesiąt lat później - pragnie 
oddać hołd. Oczywiście wszyscy chętni będą mogli przyłączyć 
się do wspólnego spiewania.

sobota • 23.11. • 20.30 • Kleist Forum

Bernadette La Hengst (D)

Bernadette La Hengst pochodzi ze Wschodniej Westfalii, żyje 
w  Berlinie i  jest muzykiem i  reżyserem teatralnym z  zamiło-
waniem do tematów społeczno-politycznych i utopijnych idei. 
W latach 90-tych występowała wraz ze swoim beat-punkowym 
girlbandem „Die Braut haut ins Auge“ z Hamburga, od tego cza-
su gra solowo. Właśnie ukazał się jej szósty album „Wir sind 
die Vielen“.

piątek • 22.11. • 23.00 • Kleist Forum

Free Bee (D)

Bez setlisty i  wczesniejszych ustaleń – w  ten sposób woka-
listka Heike Matzer i  pianista Søren Gundermann koncertują 
improwizując. Pełni radości grania wykonują swoje ulubione 
utwory, wymyślają na żywo nowe teksty i melodie i ekspery-
mentują z niezwykłymi dźwiękami ponad wszelkimi granicami 
stylistycznymi.

sobota • 23.11. • 23.00 • Kleist Forum

Patrick Kref (CA)

KRIEF to solowy projekt byłego gitarzysty The Dears - Patricka 
Kriefa. Po okresie autodestrukcji i złamanego serca, kanadyjski 
autor piosenek skupia się obecnie na pozytywnym poczuciu 
istnienia młodego małżeństwa. Ale tu i tam pojawi się jeszcze 
nieco mroku. 
Jego niezwykle harmonijny śpiew przypomina Beach Boys lub 
Beatlesów. Grając na gitarze chętnie krąży wokół U2 lub muzyki 
orientalnej, ale najlepiej czuje się w klasycznym popie, rocku 
i folku lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

sobota • 23.11. • 21.30 • SMOK

Madrugada (PL)

Madrugada, to niepowtarzalna fuzja polskiej muzyki ludowej 
z flamenco, elektroniką i jazzem. Artyści pokazują piękno pol-
skiej muzyki ludowej i niezwykłą energię płynącą z  flamenco 
i budują mosty między pozornie tylko odległymi światami i es-
tetykami Jest to zupełnie nowe, niebanalne połączenie które 
czyni projekt unikatowym, posiadającym własne charaktery-
styczne brzmienie oraz przekaz.

sobota • 23.11. • 20.30 • Kleist Forum

Haƒba! (PL)

Zbuntowana orkiestra podwórkowa to muzyczna opowieść, któ-
rej bohaterowie piętnują zło świata końca lat 30.: nienawiść, 
nierówności społeczne, militaryzm, szowinizm, antysemityzm. 
Wspierają ich w tym poeci oraz podwórkowe instrumentarium. 
W 2018 roku zespół został uhonorowany Paszportem Polityki „za 
muzyczno-literacko-polityczną rekonstrukcję, która daje efekt 
zaskakujący: twórczo odświeża formułę folku i punka, a przy tym 
celnie opisuje dzisiejsze polskie konflikty i zagrożenia”.

organizatorzy

sponsorzy

media

Bilety:
Karnet festiwalowy – 140 zł
Bilet dzienny czwartek – 40 zł
Bilet dzienny piątek – 60 zł
Bilet dzienny sobota – 40 zł
Wstęp na koncert inauguracyjny 
jest wolny. 

Karnety i bilety 
do nabycia w kasie SMOK 

i na www.smok.slubice.pl
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Kolejny raz  pobiegli Golicką Milę
Pół tysiąca biegaczy, 22 biegi a na mecie tradycyjna grochówka. Tak wyglądała XXI edycja Golickiej Mili. 27 września na 
trasie wokół miejscowej szkoły zmierzyli się biegacze w każdym wieku – od przedszkolaków po dorosłych.

Srebro mistrzostw 
świata dla 
Anny Harkowskiej

Z przytupem przypomniała o sobie Anna Harkowska. Nasza utalen-
towana kolarka sięgnęła po kolejny medal mistrzostw świata w pa-
rakolarstwie. Tym razem do bogatej kolekcji dorzuciła srebrno w in-
dywidualnej jeździe na czas.

Aktywni wciąż 
niepokonani

5 meczów i komplet punktów – tak wygląda 
początek debiutanckiego sezonu III ligi te-
nisa stołowego w wykonaniu zawodników 
FSL Aktywni Słubice. W ostatnim meczu po-
konali we własnej hali GKS Gorzovię III Go-
rzów Wlkp. 10:7

Na przełajowe zmagania przyjechały 
reprezentacje z  większości szkół na-
szego regionu. Choć pogoda była 
wietrzna i  deszczowa, to frekwencja 
dopisała - łącznie wystartowały 544 
osoby!

Biegaczom kibicowali wicebur-
mistrz Adriana Dydyna-Marycka 
oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej w Słubicach Grzegorz Cholew-
czyński. - Świetna impreza, widać, 
że dzieci są uradowane – mówiła 
wiceburmistrz, która przy okazji peł-
niła funkcję honorowego startera.

Nasi samorządowcy wręczali 
także nagrody najlepszym bie-
gaczkom i  biegaczom. A  było o  co 
walczyć, bo zwycięzca każdego 
biegu otrzymał okazały puchar, 
pierwsza trójka medale, a  czołowa 
szóstka pamiątkowe dyplomy i  na-
grody rzeczowe. 

Bez ograniczeń i  dla każdego 
dostępna była za to tradycyjna 
grochówka przygotowana przez 
RSP Golice. Tu należą się ukłony 
w  stronę organizatorów z  nauczy-
cielką wychowania fi zycznego Elż-

bietą Mierzejewską oraz dyrektorką 
Szkoły Podstawowej w   Golicach 
Teresą Wieczorek-Kudryk na czele, 
które jak zawsze stanęły na wyso-
kości zadania.

Zarówno nauczyciele jak i  licznie 
obecni na imprezie rodzice, podkre-
ślali, że najważniejsze, aby młodzież 
połknęła bakcyla zdrowego stylu 
życia i  był on dla nich atrakcyjną 
alternatywą. Szczególnie wobec ta-
kich zagrożeń jak różnego rodzaju 
używki i coraz większe uzależnienie 
do komputerów i telefonów.

– Miło patrzeć jak nasza młodzież 
garnie się do sportu. Poziom za-
wodów był naprawdę wysoki – po-
wiedział prowadzący zawody Piotr 
Kiedrowicz, trener Lubusza Słubice 
i Słubickiej Akademii Biegowej.

- Wszyscy są wygrani, bo wszyscy 
biegamy. I  to jest najważniejsze 
– podsumowała imprezę T. Wie-
czorek-Kudryk. 

Poniżej zwycięzcy poszczególnych 
biegów rozgrywanych wg rocznika 
urodzenia.

2013 i młodsi

• Maja Wroniewicz - PS 2 Słubice
• Fabian Lipicz - PS 3 Słubice

2012
• Lidia Tyczyńska - SP Ośno Lubuskie
• Aleksander Łobaczewski - SP 1 

Rzepin
2011

• Nadia Dusza - SP 2 Słubice
• Marceli Szczepaniak - SP 3 Słubice

2010
• Paulina Zakrzewska - SP 1 Słubice
• Jan Borsa - SP 1 Rzepin

2009
• Zuzanna Smolińska – SP 3 Słubice
• Kamil Bąk - SP Ośno Lubuskie

2008
• Zuzanna Gołębiowska - SP Ośno 

Lubuskie
• Oliwier Siniawski - SP 1 Rzepin

2007
• Wiktoria Smolarczyk - SP 2 Słubice
• Filip Bondyra - SP Górzyca

2006
Beata Byszko - SP Ośno Lubuskie

• Bartosz Oprzalski - SP Górzyca
2004-2005

• Ilona Melnyk-Urbaniak - CKZiU 
Słubice

• Damian Mazur - SP Czarnów
2002-2003

• Zuzanna Janowicz - CKZiU Słubice
• Denys Polozan - ZST Słubice

2001 i starsi
• Natalia Plutowska - TL Starościn
• Łukasz Czyrkun - TL Starościn 

(MK)

Choć słubiczanie wciąż są niepoko-
nani, to zajmują drugie miejsce w ta-
beli. O komplet ligowych zwycięstw 
pokusiła się również MKS Spójnia 
Ośno Lubuskie, która ma jednak 
nieco korzystniejszy bilans tzw. ma-
łych punktów.

Która drużyna jest lepsza? Kibice 
dowiedzą się tego już 26 paździer-

nika. Wtedy to słubiczanie zagrają 
na wyjeździe właśnie z ekipą Spójni. 
A  kolejny mecz u  siebie zaplano-
wano 2 listopada o  godz. 15:00. 
W  hali przy ul. Piłsudskiego Ak-
tywni podejmą UKS Witniczanina 
Witnicę. 

(MK)

Zespół FSL Aktywni Słubice zaczął rozgrywki III ligi od pięciu zwycięstw z rzędu.

Na starcie XXI Golickiej Mili stanęło 544 uczestników, którzy rywalizowali w 22 biegach. Zawodnicy Słubickiej Akademii Biegowej wygrali 6 biegów i zdobyli aż 18 miejsc na podium.
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Impreza pod egidą federacji UCI odbyła się 
w  holenderskim Emmen w  dniach 11-15 
września. Pięciokrotna wicemistrzyni pa-
raolimpijska rywalizowała w  kategorii C5, 
czyli osób niepełnosprawnych ruchowo (C1 
oznacza największą dysfunkcję, a  C5 naj-
mniejszą).

Wyścig wygrała Brytyjka Sara Storey, ko-
larska legenda, która posiada w dorobku aż 
14 medali paraolimpijskich. Liczącą blisko 
21 kilometrów trasę pokonała w  czasie 
29:41. Polka zameldowała się niecałą mi-
nutę później z rezultatem 30:39.

Dla byłej zawodniczki Lidera Słubice, 
która od kilku lat reprezentuje OKS Warmia 
i Mazury Olsztyn, to już trzeci srebrny krążek 
w karierze w jeździe indywidualnej na czas 
podczas imprezy tej rangi. Wcześniej zdoby-
wała go w 2010 i 2011 roku, w 2017 sięgnęła 
po złoto, a w 2018 po brąz.

Podopieczna trenera Mariana Kowal-
skiego nie kryła radości za metą. - Jestem na-
prawdę szczęśliwa, bo zmieniliśmy trening, 
a  przygotowania nie szły tak jak planowa-
liśmy. Cały wyścig jechałam na 110 procent 
dając z siebie wszystko i jeszcze trochę, więc 
to srebro smakuje lepiej niż łatwo wygrane 
złoto – podsumowała swój start. 

(MK)
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Tuż po wyścigu z medalem na szyi - Anna Harkowska i trener Marian Kowalski.
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Młodzicy 
Lubusza 
z medalami

Niezwykle udane były dla Słubic Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, 
zwane potocznie mistrzostwami ma-
kroregionu. Lekkoatleci Lubusza Słubice 
przywieźli z Wrocławia dwa medale i dużo 
miejsc blisko podium.

Pucharowy Prima Aprilis 
Trwa zwycięski marsz Polonii Słubice w rozgrywkach Pucharu Polski 
w piłce nożnej. W 1/8 fi nału na szczeblu okręgowym „Duma pograni-
cza” zagra z Promieniem Żary. Mecz odbędzie się… 1 kwietnia.

Nowa siłownia już otwarta
Nowa podłoga, wymienione okna, odświeżone wnętrze, nowoczesne 
wyposażenie. Tak wygląda po modernizacji siłownia przy Słubickim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Mogą z niej korzystać zarówno mieszkań-
cy, jak i członkowie lokalnych klubów sportowych.

Do grona 16 najlepszych drużyn 
z  woj. lubuskiego poloniści awan-
sowali 2 października dzięki zwy-
cięstwu 2:1 nad Czarnymi Browar 
Witnica. Pięć dni później w siedzibie 
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej 
odbyło się losowanie par. Polonia 

Słubice trafi ła na Promień Żary. 
To wymagający rywal, jak na razie 
zdecydowany lider zielonogórskiej 
klasy okręgowej, który w  tym roku 
nie zaznał jeszcze smaku porażki.

Podopieczni trenera Andrzeja 
Wypycha znani są jednak z  tego, 

że walczą do końca i w kilka minut 
potrafi ą odwrócić losy spotkania. 
Zapowiada się więc ciekawe wido-
wisko.

Mecz odbędzie się 1 kwietnia 2020 
roku o 16:30 w Żarach, ale już dziś warto 
tę datę zapisać w kalendarzu.  (MK)

Siłownia, która z powodzeniem słu-
żyła wielu pokoleniom lokalnych 
sportowców, została wyremonto-
wana z  pieniędzy przekazanych 
przez burmistrza Słubic na projekt 
pod nazwą „Siłownia dla biegaczy”.

Na jego realizację wpadli wspólnie 
Ryszard Chustecki (prezes Lubusza 

Słubice) oraz Piotr Kiedrowicz (za-
łożyciel i trener Słubickiej Akademii 
Biegowej). Wniosek został złożony 
w  lutym tego roku, przez wakacje 
trwał remont, a  uroczyste otwarcie 
odbyło się 4 października.

Przecięcia wstęgi dokonali bur-
mistrz Mariusz Olejniczak i  prezes 

Słubickiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji Zbigniew Sawicki, w  to-
warzystwie olimpijczyka z  Tokio 
i  wiceprezesa Lubusza Edwarda 
Czernika, dyrektora Euroregionu 
Pro Europa Viadrina Krzysztofa 
Szydłaka oraz wspomnianego P. 
Kiedrowicza. Szkoleniowiec od razu 
przeprowadził pokazowy trening, 
a sprawność nowych urządzeń oso-
biście przetestował sam burmistrz.

M. Olejniczak nie krył radości 
z  powstania tej siłowni. - Cieszę 
się, że będzie można ćwiczyć tutaj 
w przyzwoitych warunkach. Bardzo 
wielu mieszkańców naszej gminy 
uprawia bieganie, więc nam nie po-
zostaje nic innego jak umożliwić im 
treningi na odpowiednim poziomie 
- powiedział podczas otwarcia.

 Kto może korzystać z  siłowni? 
Oczywiście nie tylko biegacze. - Po-
twierdzam, że nowy obiekt będzie 
dostępny dla każdego: lekkoatletów, 
piłkarzy, tenisistów. Także miesz-
kańcy będą mogli korzystać – wyja-
śnia R. Chustecki. 

Szczegółowe zasady i  harmono-
gram korzystania z  siłowni ustala 
zarządca obiektu, czyli SOSiR. 
Wszystkie zainteresowane osoby 
(oraz kluby) mogą kontaktować się 
w tej sprawie bezpośrednio z ośrod-
kiem. 

(MK)

Impreza odbyła się 7 września. 
W  stolicy Dolnego Śląska pojawili 
się najlepsi lekkoatleci w  kategorii 
U16 z województw lubuskiego i dol-
nośląskiego. Łącznie do udziału 
w  zawodach zgłosiło się aż 602 
uczestników. W  tym gronie nie za-
brakło kilkunastoosobowej repre-
zentacji Lubusza Słubice.

I  z  ich postawy możemy być 
dumni. Łupem naszych lekko-
atletów padły dwa medale. Malwina 
Olszewska wygrała bieg na 1000 
metrów z  wynikiem 3:01,44, nato-
miast Bartosz Pilichowski był drugi 
na 300 metrów (38,58) oraz czwarty 
na „setkę” (11,94).

Mieliśmy także kilka miejsc 
blisko podium. Wracająca po kil-
kumiesięcznej przerwie Natalia 
Kiedrowicz była czwarta na 2000 
metrów (7:23,74), a  tuż za nią na 
metę wbiegły Ilona Melnyk-Urba-

niak (7:25,97) oraz Maja Smolar-
czyk (7:35,78). W tym samym biegu 
Oliwia Tomasik była 11 (8:06,44).

Formą błysnęła również grupa 
miotaczy. Zuzanna Mierzejewska 
była 10 w  dysku (26,41) oraz 16 
w pchnięciu kulą (7,64). W tych sa-
mych konkurencjach Dominika 
Dobrzyńska była odpowiednio 18 
(17,89) oraz 10 (8,21).

Pozostałe wyniki: Piotr Wawrzy-
niak – 8. miejsce na 100 metrów 
(12,15), Wojciech Fila – 13. miejsce 
w  skoku w  dal (4,96) i  22. miejsce 
na 100 metrów (13,37), Malwina 
Makówka – 15. miejsce w rzucie dys-
kiem (20,30) i 21. miejsce na 100 me-
trów (14,63), Paulina Chwalicz – 23. 
miejsce na 100 metrów (14,71).

W  klasyfi kacji klubowej Lubusz 
Słubice uplasował się na 11 miejscu 
(na 34 startujące kluby). 

(MK)
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Nowa siłownia przetestowana. Zakupione urządzenia osobiście sprawdził burmistrz Ma-

riusz Olejniczak.
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Polonia Słubice awansowała do 1/8 fi nału Pucharu Polski na szczeblu okręgowym.
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Ekipa Lubusza Słubice przywiozła z Wrocławia dwa medale i dużo wartościowych miejsc.

Malwina Olszewska i trener Piotr Kiedrowicz z upragnionym złotem Międzywojewódz-

kich Mistrzostw Młodzików.
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reklama

Przeżyjmy razem Święto Niepodległości
Burmistrz Mariusz Olejniczak i starosta Leszek Bajon zapraszają mieszkańców na wspólne obchody  Święta Niepod-
ległości. 11 listopada o 10.30.  spotkajmy się na mszy za ojczyznę, która  odbędzie się w kościele pw. Świętego Ducha 
w Słubicach. Podczas mszy zostanie  odsłonięta tablica pamiątkowa, ufundowana przez mieszkańców powiatu,  po-
święcona  „Żołnierzowi polskiemu, walczącemu o wolność, honor i niepodległość w kraju i poza jego granicami”.

Po południu słubicka Bohema 
wspólnie z  Fundacją Dobro Kul-
tury i  burmistrzem Słubic za-
praszają nad Odrę. O  16.00, na 
łąkach przy moście, będzie okazja 

obejrzeć widowisko muzyczno-ta-
neczne. - Niepodległość, wolność 
– to tylko rama. Każde pokolenie 
i każdy osobiście tę ramę odkrywa, 
doświadcza i  najważniejsze – wy-

pełnia, malując swój obraz – mówi 
pomysłodawca widowiska Hen-
rych Lechelt. Nad Odrą wspólnie 
zaśpiewamy także hymn, a  bur-
mistrz Słubic częstować będzie 

kawą. Pomysłodawcy widowiska 
zachęcają też słubiczan, żeby 
tworzyli własne życzenia-obrazy 
z  okazji Święta Niepodległości, 
którymi zostanie udekorowany 

park przy placu Przyjaźni. Można 
je przynosić do 8 listopada do se-
kretariatu Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 

(beb) 

Pasowanie na ucznia 
to było przeżycie!

Rodzice byli wzruszeni, dzieci podekscytowane, bo pasowanie na 
ucznia pierwszej klasy to wielkie wydarzenie dla rodzin i nauczycieli. 
25 października te emocje towarzyszyły maluchom, które jeszcze nie-
dawno chodziły do przedszkoli, a od września są już uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Słubicach. W uroczystości pasowania na ucznia 
wziął udział burmistrz Mariusz Olejniczak, który dokonał tego razem 
z dyrektorką szkoły Katarzyną Leśniak-Werwińską. 
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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

 Polsko-niemiecki 
spacer na cmentarz 
komunalny w Słubicach

W piątek 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, już po raz siódmy 
odbędzie się polsko-niemiecki spacer z komentarzem przewodnim 
na teren cmentarza komunalnego w Słubicach. Jego ideą jest zbliża-
nie mieszkańców Słubic i sąsiedniego Frankfurtu nad Odrą, pozna-
wanie i kultywowanie wspólnych tradycji i historii.

Przewodnikami wydarzenia, zainicjo-
wanego przed laty przez 78-letniego 
dziś Eckarda Reißa z Frankfurtu nad 
Odrą, będą Roland Semik, społeczny 
opiekun zabytków powiatu słubic-
kiego i  członek Towarzystwa Histo-
rycznego we Frankfurcie nad Odrą 
oraz Uta Kurzwelly z  Uniwersytetu 
Ludowego (niem. Volkshochschule) 
we Frankfurcie nad Odrą.

Uczestnicy spaceru spotkają się  1 
listopada o  17.00 przed kościołem 
NMP Królowej Polski przy ul. 1 Maja 
31 w  Słubicach  i  stamtąd wyruszą 
na cmentarz komunalny. Podczas 
wydarzenia będzie mowa m.in. 
o  polskich tradycjach związanych 
z  Dniem Wszystkich Świętych, róż-
nicach między katolickim Dniem 
Wszystkich Świętych i  ewangelicką 
Niedzielą Zmarłych, ale i  o  historii 
cmentarza komunalnego w  Słubi-
cach założonego już w  1814 r., czy 
dawnej kaplicy z 1901 r.

Będzie też krótka opowieść 
o  cmentarzach w  tradycjach kreso-
wych i romskich, a co ciekawe- rów-

nież o  symbolice zabytkowej płyty 
nagrobnej odnalezionej w tym roku 
w Słubicach, a należącej do członka 
frankfurckiej loży wolnomular-
skiej „Pod szczerym sercem” (Zum 
aufrichtigen Herzen). Do loży tej 
należał m.in. Ewald Christian von 
Kleist, poległy wskutek ran ponie-
sionych podczas bitwy pod Kunowi-
cami w sierpniu 1759 r.

Pomnikiem splecionej historii pol-
skich i  niemieckich mieszkańców 
Słubic jest stale powiększane lapida-
rium na cmentarzu komunalnym, 
które w  ubiegłym roku wzbogaciło 
się o  55 kolejnych kamieni i  tablic 
nagrobnych, wyłowionych z nurtów 
Odry w Słubicach.

Niemałe znaczenie dla miasta 
mają jednak również grób siedmiu 
nieznanych żołnierzy Wojska Pol-
skiego, grób pierwszego lekarza 
Słubic Zenona Szemisa (1902-1953), 
czy obelisk poświęcony pionierom 
słubickiej oświaty, wzniesiony 
dzięki staraniom Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego.

Na koniec przewidziano zapalenie 
symbolicznych zniczy przy wybra-
nych grobowcach. Cmentarz komu-
nalny w Słubicach to miejsce, gdzie 
spoczywają nie tylko Polacy - miesz-
kańcy obecnych Słubic, ale także 
Niemcy. Do zakończenia II wojny 
światowej Słubice były bowiem pra-
wobrzeżną dzielnicą Frankfurtu nad 
Odrą o nazwie Dammvorstadt.

Najlepszą porą do zaznania nie-
zwykłej atmosfery całego święta 
wydaje się czas tuż przed zachodem 
słońca, kiedy to w otoczeniu koloro-
wych drzew roznosi się urzekająca 
łuna rozpalonych zniczy. Chętnych 
do udziału w  spacerze organiza-
torzy zachęcają do wzięcia ze sobą 
lampionów, latarek lub pochodni 
elektrycznych. Po spacerze będzie 
można posłuchać chóru kameral-
nego Adoramus, który 1 listopada 
tradycyjnie śpiewa przy wybranych 
grobowcach słubickiej nekropolii.

Serdecznie zapraszamy! 

Uta Kurzwelly i Roland Semik
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Kultura? Bez granic!

Barock - największe w Europie 
show poświęcone AC/DC
piątek, 01 listopada, 20:00, Hale Targowe, hala 1

Ci profesjonalni muzycy 
zbliżeni są do oryginału 
bardziej niż jakikolwiek 
inny zespół, ponieważ nie 
tylko grają na tych samych 
instrumentach, co ich 
idole, ale również bardzo 
uważnie przeanalizowali 
ich występy, by zaoferować 
publiczności show wierne w  każym szczególe. Repertuar 
muzyczny zawiera wszystkie znane utwory, jak również wiele 
utworów z  płyt, których AC /DC nigdy nie grało na żywo. 
Również pod względem wizualnym BAROCK ma wiele do 
zaoferowania: na scenie znaleźć się może aż do ośmiu legen-
darnych armat, ponadwymiarowy dzwon „Hells Bell“, dwa 
projektory ognia oraz wyrzutnia konfetti.
Bilety: od 36,00 €

Vida! Tango Argentino
sobota, 02 listopada, 19:30, Forum Kleista

Vida! Tango Argentino pre-
zentuje najnowszą kreację 
choreografa Luisa Pereyry, 
który znany jest już publicz-
ności z  jego fascynujących 
inscenizacji. Nicole Nau & 
Luis Pereyra przywracają 
tango argentino w jego ma-
gicznej i  czystej formie. To 
tango argentino, które pod-
biło świat w latach 80-tych, z mężczyzną i kobietą w intymnym 
objęciu z  nogami przeplatającymi się w  sposób zapierający 
dech w piersiach. Najwyższej klasy tancerze z towarzyszeniem 
muzyków w porywającym show pełnym muzyki, tańca i na-
miętności.
Bilety: 47,35 / 44,05 €

Ahead of Struwwelpeter (PL / DE)
– Staś Straszydło zupełnie na nowo
piątek, 08 listopada, 19:30, Forum Kleista

Prawie 200 lat po napi-
saniu przez Heinricha Hoff -
manna kultowej już pozycji 
literatury dziecięcej – Stasia 
Straszydło – austriacko-
-amerykańska autorka Irene 
Dische sięgnęła po motywy 
i  postacie z  tej powieści i, 
wplatając w  treść historię jej powstania, stworzyła zupełnie 
nową opowieść naszych czasów. Brytyjski kompozytor David 
Robert Coleman napisał do przedstawienia genialną muzykę 
przenoszącą słuchacza w świat różnorodnych tradycji i stylów. 
Na odbiorców czeka teatr muzyczny, pełen grozy i zagadek.
Bilety: 25,00 / 23,00 €
Bilety dostępne również w ofercie abonamentowej

Kabaret Jurki
Piątek, 08 listopada, 19:00, SMOK Słubice

Kabaret Jurki pochodzi z  Zielonej Góry. W  skład kabaretu 
wchodzą: Agnieszka Marylka Litwin, Wojtek Kamiński, Prze-
mysław Sasza Żejmo i  Marek Litwin. Artyści kabaretowi 
potrafi ą doskonale nawiązać kontakt z  publicznością, a  ich 
programy są dynamiczne, zabawne, z  treścią i  dużą ilością 
improwizacji. „Żyjemy w biegu, na huśtawce, na krawędzi, na 
kredyt, wszystko odkładamy na ostatnią chwilę, albo kręcimy 
się w kółko jak bąki na pleckach i nie możemy ruszyć z miejsca. 
A życie nie będzie na nas czekać…”

Bilety: 55,00 zł

 3. Koncert Filharmoniczny
piątek, 08 listopada, 19:30, Filharmonia „C. Ph. E. Bach“

Sigfried Matthus: „Nocna 
scena w  parku“ z  opery 
„Graf Mirabeau” / Edward 
Elgar: Koncert wioloncze-
lowy e-moll op. 85
Felix Mendelssohn: III 
Symfonia a-moll op. 56 
„Szkocka” (MWV N 18)
9 listopada to dzień dla 
Niemców wyjątkowo obar-
czony historią. Noc krysz-
tałowa w  1938 r., otwarcie 
Muru Berlińskiego: to za-
wsze był 9 listopada. Bran-
denburska Orkiestra Państwowa chce przypomnieć o  tym 
dniu koncertem pod dyrekcją Georga Fritzscha. Wydarzenia te 
należy rozpatrywać w powiązaniu ze sobą: Republika zrodzona 
z upadku cesarstwa, której wewnętrzne zawirowania i kryzysy 
pomogły nazistom w  dojściu do władzy, Trzecia Rzesza, jej 
zbrodnie, upadek, podział Niemiec i ponowne zjednoczenie.

Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Państwowej 
w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 20 zł.

Ska Reggae Punk Fest
sobota, 09 listopada, 19:00, SMOK Słubice, Klub Prowincja

Gwiazdą tegorocznej edycji 
będzie grająca reggae/ska 
Cała Góra Barwinków. Scenę 
punkową w  tym roku re-
prezentować będzie legen-
darna Nauka o  Gównie oraz 
młody zespół Amarena. 
Cała Gó ra Barwinkó w (CGB) 
należy do najważniejszych 
wykonawcó w rodzimej sceny 
ska/reggae. Muzyka grupy, to 
energetyczny mix ska, reggae 
i rocksteady. Znakiem rozpoznawczym CGB jest wysunię ta na 
pierwszy plan, rozbudowana sekcja dę ta i chwytliwe melodie. 
Zespół słynie ze ś wietnie przyjmowanych, energetycznych 
koncertó w.

Bilety: 20,00 / 30,00 zł

Piękna i Bestia (5+, DE / PL)
poniedziałek, 11 listopada, 10:00, Forum Kleista

Pewnego dnia biedny kupiec 
gubi się w lesie i z trudem unika 
ataku wilków. Ratunek znaj-
duje w  tajemniczym zamku. 
W ogrodzie zrywa różę, jednak 
zamek należy do Bestii, która 
chce ukarać ojca śmiercią za 
kradzież róży. Przed wykona-
niem kary kupiec może jeszcze 
po raz ostatni zobaczyć i poże-
gnać swe dzieci. Bez wiedzy 
ojca Belle udaje się do Bestii 
z  propozycją, by Bestia zjadła 
ją zamiast ojca. Pan na zamku 
jest jednak dziwnym po-
tworem. Chętnie czyta książki, 
umie świetnie tańczyć i nie ma zamiaru zjadać Belle. Dziew-
czyna zaprzyjaźnia się z władcą zamku i zaczyna podejrzewać, 
że za odpychającym wyglądem Bestii kryje się ktoś inny.

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

Nawet nie wiesz, jak bardzo 
Cię kocham (3+, DE)
niedziela, 17 listopada, 10:00, Teatr Śmiechu

Mały zajączek kocha du-
żego zająca. Jak bardzo? 
Tak baaardzo - i zajączek 
pokazując rozpościera 
swoje łapki. Ale łapki 
dużego zająca sięgają 
dużo dalej. Jak bardzo 
można się w ogóle wza-
jemnie kochać? Na wi-
dzów czeka wciągająca 
i  wesoła zabawa zajęcy w  pytania i  odpowiedzi podczas po-
dróży przez cztery pory roku.

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

Polsko-niemieckie rodziny 
na artystycznym szlaku
niedziela, 17 listopada, 11:00, Brandenburskie Muzeum 
Sztuki Współczesnej, hala ratuszowa

Na wspólną wyprawę rodzinną 
zaprasza zarówno muzeum, 
jak i  muzealna pracownia ar-
tystyczna. Na wystawie „Nie-
znany modernizm” jest wiele 
do odkrycia. Czasami będzie to 
zagadka, czasem układanka, 
czasem trzeba będzie odkryć 
własny talent aktorski lub wymyśleć historię. Na zakończenie, 
realizując własne pomysły, będzie można poeksperymentować 
w  pracowni z  różnymi materiałami. Na każdym rodzinnym 
spotkaniu wypróbujemy inną technikę artystyczną. Polsko-
-niemiecka wyprawę interaktywną poprowadzą Jette Panzer 
i Joanna Kopczyńska.
Koszt udziału: 6,00 / 2,00 €, maksymalnie 20 uczestników,
zgłoszenia: j.kopczynska@blmk.de

Polsko-niemieckie oprowadzanie po 
wystawie „Nieznany modernizm“
piątek, 22 listopada, 18:00, Brandenburskie Muzeum Sztuki 
Współczesnej, hala ratuszowa

Z  okazji 100-lecia Bauhausu w  2019 
r. muzeum realizuje pięć uzupeł-
niających się wystaw pod tytułem 
„Nieznany modernizm“. Dwie 
z  tych wystaw zostaną pokazane we 
Frankfurcie nad Odrą, a  trzy kolejne 
w  części muzeum mieszczącej się 
w  Cottbus. Całość wystaw przygoto-
wywana jest we współpracy z Galerią 
BWA w  Zielonej Górze i  Miejskim 
Ośrodkiem Sztuki MOSART w  Go-
rzowie Wielkopolskim. W  obu tych 
instytucjach również pokazywane 
będą wystawy dotyczące „Niezna-
nego Modernizmu”.

Wstęp wraz z oprowadzaniem przez Jeannette Brabenetz i Na-
talię Majchrzak: 4,00 €

Otwarcie polsko-niemieckiego 
jarmarku bożonarodzeniowego
poniedziałek, 25 listopada, 17:00, rynek przy ratuszu we 
Frankfurcie nad Odrą

Przytulny jarmark bożonaro-
dzeniowy wokół zabytkowego 
ratusza w  centrum miasta 
to wydarzenie nie tylko dla 
mieszkańców dwumiasta. 
W  wyjątkowej atmosferze 
blasku świateł i świątecznych 
zapachów, odwiedzający 
przez cztery tygodnie będą mogli pospacerować po placu nie-
zakłóconym hałasem ulicznym, spróbować międzynarodo-
wych specjałów, kupić drobne prezenty dla swoich bliskich, 
a następnie ogrzać przy ognisku pod wielką choinką. Również 
najmłodsi goście znajdą tu dla siebie wiele atrakcji. Uroczyste 
otwarcie jarmarku bożonarodzeniowego i  kiermaszu świą-
tecznego odbędzie się 25 listopada o godz. 17:00.
Wstęp wolny

Projekt edukacyjny 2019: 
„Perfekcyjny dzień Świąt Bożego 
Narodzenia”

sobota, 30 listopada, 16:00, Filharmonia „C. Ph. E. Bach“

Uczniowie czterech szkół pol-
skich i  niemieckich nie mogą 
się już doczekać Świąt Bożego 
Narodzenia. Trzeba jednak 
do nich jeszcze sporo przygo-
tować i – uwaga – nieco inaczej 
wygląda to w  Polsce, a  inaczej 
w  Niemczech. Z  pewnością 
wszystko powinno być wspaniałe, wszyscy szczęśliwi, cała ro-
dzina razem, powinno pojawić się wiele pięknych prezentów 
i śpiewanych kolęd – ot, perfekcyjny dzień Bożego Narodzenia! 
Ale czy zawsze i wszędzie tak jest? O tym opowie nasza świą-
teczna historia, która została napisana przez dzieci.
Bilety: 12,00 / 4,00 € / bilet rodzinny 24,00 €
Otwarta próba generalna dla szkół: pt., 29.11, 10:00, zgło-
szenia: musikvermittlung@bsof.de


