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- Lepszego zakończenia kadencji nie mogłem 
sobie wymarzyć – mówił w październiku 
Tomasz Ciszewicz komentując nowy ranking 
najlepiej rozwijających się gmin i miast w Polsce, 
opublikowany w październikowym numerze pisma 
samorządowego Wspólnota.  str. 2

Mariusz Olejniczak został 
zaprzysiężony na burmistrza Słubic 

Niezwykle uroczysty charakter miała pierwsza w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Słubicach. 22 listopada 2018 roku 
przejdzie do historii gminy jako dzień zaprzysiężenia Mariusza Olejniczaka na burmistrza Słubic i złożenia ślubowania 
przez nowych radnych. Podczas sesji wybrali oni swoje prezydium powierzając funkcję przewodniczącego rady Grze-
gorzowi Cholewczyńskiemu, a wiceprzewodniczących: Ewie Guzik i Piotrowi Gołdynowi. 

– Obejmując urząd burmistrza, 
gminy Słubice, uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, 
a  powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego 
i  pomyślności mieszkańców gminy 
Słubice – ślubował Mariusz Olejni-
czak przyklękając przed sztandarem 
gminy. 

 Chce być blisko ludzi
Odchodzący z  urzędu Tomasz Ci-
szewicz przekazał nowemu bur-
mistrzowi gminne insygnia Po 
zaprzysiężeniu Mariusz Olejniczak 
mówił, że potencjałem Słubic są 
ludzie. – Ponawiam zaproszenie do 
bezpośredniego kontaktu i  prze-
kazywania swoich pomysłów – za-
chęcał mieszkańców. – Z  całego 
serca dziękuję wszystkim, którzy 
poszli głosować 21 października, 
tych państwa, którzy oddali na 
mnie głos zapewniam, że zrobię 
wszystko, żeby was nie zawieść. 
Tych, którzy poparli moich kontr-
kandydatów, a także tych, którzy nie 
poszli do wyborów, chcę zapewnić, 
że będę burmistrzem wszystkich – 
podkreślił.  

Z  mieszkańcami gminy pożegnał 
się Tomasz Ciszewicz, który ode-
brał wiele gratulacji i  podziękowań 
za osiem lat sprawowania urzędu 
burmistrza. Nie krył dumy, że zo-
stawia gminę w bardzo dobrej kon-
dycji fi nansowej przypominając, 
że gdy 8 lat temu obejmował urząd 

zadłużenie wynosiło 43 mln zł, 
a  obecnie niewiele przekracza 10 
mln zł. – W ciągu tego czasu, mimo, 
że trzeba było oszczędzać, żeby 
wyjść z długów, zrealizowaliśmy in-
westycje na łączną kwotę 70 mln zł 
– przypomniał.

Grzegorz Cholewczyński 
na czele rady
Zaprzysiężenie burmistrza poprze-
dziło ślubowanie radnych. – Wierny 
Konstytucji i  prawu Rzeczpospo-
litej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i  uczciwie mając 
na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców – przysięgali Kry-
styna Baczyńska, Grzegorz Cholew-
czyński, Ewa Chustecka, Waldemar 
Dutkiewicz, Piotr Gołdyn, Józef 
Grabowski, Ewa Guzik, Bernard Ja-
siewicz, Rafał Mazurek, Agnieszka 
Pakulska, Alicja Pietrzyk, Jarosław 
Sadowski, Maria Skalniak, Daniel 
Szurka i Piotr Zalisz. 

Podczas pierwszej sesji wybrano 
prezydium rady miejskiej i  ustalono 
skład komisji stałych.  Jednogłośnie 
radni opowiedzieli się za wyborem 

Grzegorza Cholewczyńskiego na 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Słubicach i z takim samym popar-
ciem wybrano jego zastępców: Piotra 
Gołdyna i  Ewę Guzik. Utworzono 
też cztery komisje stałe, w tym jedną 
nową: Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji. Jej pracami kierować będzie 
Jarosław Sadowski, który współ-
pracował będzie z  Marią Skalniak 
i  Bernardem Jasiewiczem. Na czele 
Komisji Rewizyjnej stanął Józef Gra-
bowski , a  członkami zostali: Rafał 
Mazurek i  Piotr Zalisz. Komisji Roz-
woju Gospodarczego przewodniczy 
Bernard Jasiewicz, a  w  jej składzie 
są też: Piotr Gołdyn, Agnieszka Pa-
kulska, Piotr Zalisz i  Daniel Szurka. 
Komisję Sfery Socjalnej tworzą: 
Maria Skalniak (przewodnicząca), 
Waldemar Dutkiewicz, Ewa Chus-
tecka, Ewa Guzik i Alicja Pietrzak.

Zdeklasował rywali 
Mariusz Olejniczak na burmistrza 
Słubic został wybrany 21 paździer-
nika, podczas wyborów samorzą-
dowych. Startował z  własnego 
komitetu wyborczego jako kandydat 
bezpartyjny. Już w  pierwszej turze 

wyborów zdecydowanie pokonał ry-
wali zdobywając 57,92 proc. głosów. 
Jego kontrkandydaci uzyskali: To-
masz Pisarek z  Platformy Obywa-
telskiej 18,13 proc. głosów, Mariusz 
Dubacki z  Nowoczesnej, popierany 
przez Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej, 14,92 proc., a  Maja Pszczo-
łowska-Mizerska, wspierana przez 
Prawo i Sprawiedliwość, 9,02 proc.

M. Olejniczak związany jest z  sa-
morządem od trzech kadencji, 
w  ostatniej był przewodniczącym 
rady miejskiej, w  poprzedniej za-
siadał w  prezydium rady jako jej 
wiceprzewodniczący, był też wów-
czas członkiem Komisji Rozwoju 
Gospodarczego. Z  jego komitetu 
wyborczego w  październikowych 
wyborach samorządowych do rady 
miejskiej w  Słubicach weszło 11 
osób. Mariusz Olejniczak ma 45 lat. 
Jest absolwentem Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w  Szczecinie na Wydziale 
Kształtowania Środowiska i  Rol-
nictwa. Dotychczas pracował na sta-
nowisku kierowniczym w  gminnej 
spółce – Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych w Słubicach.  (beb)

Jaśniej na osiedlu Leśnym

Ponad 160 tys. zł przeznaczyła gmina Słubice 
na budowę oświetlenia przy ulicy Brzozowej 
i Sosnowej. 30 latarni z ledowymi żarówkami już 
świeci, z czego cieszą się mieszkańcy osiedla. 

- Sport daje mi poczucie, że 
mam charakter, żeby dążyć 
do celu. Dobrze się z tym czuję. 
Stawianie sobie nowych celów, 
podnoszenie coraz wyżej 
poprzeczek to mnie motywuje 
– mówi  17-letni płotkarz Jakub 
Czak, zawodnik słubickiego 
Lubusza, fi nalista Igrzysk 
Olimpijskich do lat 18, które 
w październiku tego roku odbyły 
się w Buenos Aires.  str. 6

W kościele pw. Ducha Świętego 
mogliśmy być uczestnikami 
muzycznej uczty, z okazji 
100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Przyrządzili ją dla nas m.in. 
maestro Monika Wolińska, 
Brandenburska Orkiestra 
Państwowa, chóry Salutaris 
z Mińska oraz Con Sono 
i Adoramus ze Słubic. Na ten 
wyjątkowy koncert zaprosiła 
mieszkańców gmina Słubice.  

 str. 5

Burmistrzowi Mariuszowi Olejniczakowi towarzyszyła m.in. żona Marta, której po wy-

borze dziękował za wsparcie. 
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Odchodzący z urzędu Tomasz Ciszewicz odebrał od mieszkańców wiele podziękowań za 

8 lat rządzenia gminą. 
Przewodniczącym nowej Rady Miejskiej w Słubicach został Grzegorz Cholewczyński, a na 

jego zastępców wybrano: Ewę Guzik i Piotra Gołdyna. 
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– Wygrana w  pierwszej turze wy-
borów to duży sukces. Co w  Pana 
ocenie o tym zdecydowało?
– Sukces, owszem, ale także 
ogromna odpowiedzialność przed 
wyborcami. Zaufanie, którym zo-
stałem obdarzony powoduje z jednej 
strony wielką radość i  satysfakcję, 
a  z  drugiej uzmysławia jakie cze-
kają mnie wyzwania. Według mnie 
o  sukcesie zdecydowało meryto-
ryczne i  spokojne prowadzenie 
kampanii wyborczej przez mój sztab 
i komitet. Poza tym, moja obecność 
w  samorządzie, nieprzerwanie od 
trzech kadencji, rzeczowe podej-
ście do wszystkich spraw i  niekon-
trowersyjna postawa sprawiły, że 
mieszkańcy naszego miasta i gminy 
ocenili mnie bardzo dobrze. Ser-
decznie za to dziękuję i zapewniam, 
że nie zmarnuje takiego kredytu za-
ufania. 

– Trzy kadencje w radzie miejskiej, 
ostatnia w  fotelu jej przewodni-
czącego, dały Panu spore doświad-
czenie. Czy także własną wizję 
samorządu? Czy mieszkańców cze-
kają jakieś znaczące zmiany?
– Doświadczenie pracy w  samo-
rządzie zdobyte przez te wszystkie 
lata jest dla mnie bezcenne. Mogę 
śmiało określić się mianem prak-
tyka. Wiedza praktyczna jest cen-
niejsza od teoretycznej i  bardziej 
pożądana w  każdej pracy, nie tylko 
samorządowej. Jako burmistrz 
będę chciał pokazać, że urząd to 
nie tylko zarządzanie i  administro-
wanie miastem, a  sprawowanie tej 
funkcji nie sprowadza się do wy-
dawania naszych wspólnych pie-
niędzy i  ustalania opłat lokalnych. 
To coś ważniejszego. Dla mnie to 
kontakt z  ludźmi, dialog, współ-

praca i  transparentność podejmo-
wanych działań. Od lat namawiam 
mieszkańców do bezpośredniego 
kontaktu i  mówienia o  swoich po-
trzebach i  pomysłach. Chcę stwo-
rzyć urząd przyjazny ludziom. Będę 
też dążył do ścisłej współpracy z po-
wiatem, ponieważ to stworzy dużo 
większe możliwości realizacji zadań 
służących poprawie życia naszych 
mieszkańców. Słubice dobrze się 
rozwijają o  czym świadczy obecny 
budżet gminy. W 2006 roku, gdy za-
czynałem prace w samorządzie, był 
on na poziomie 60 mln zł, a obecnie 
sięga 100 mln zł, co świadczy o do-
brze obranym kierunku rozwoju. 
Zmiany, szczególnie jakieś znaczące, 
nie są według mnie wskazane. Roz-
sądne zarządzanie gminą przez sa-
morządowców, a  nie polityków, jest 
gwarancją sukcesu. 
 
– Burmistrz to lider danej społecz-
ności. Jakim Pan będzie liderem? 
– Liderów rodzą wyzwania, a ja wy-
zwań się nie boję. Lider na pewno 
musi chcieć i  potrafi ć rozmawiać 
z  ludźmi. Moje hasło wyborcze: 
Zawsze blisko ludzi – nie było 
przypadkowe. Chcę wiedzieć jakie 
potrzeby mają mieszkańcy, tak by 
gmina była dla nich dobrym miej-
scem do życia. Kto mnie zna wie, że 
nie brakuje mi też optymizmu i sta-
wiam sobie ambitne cele. 

– Co z Pana programu wyborczego 
będzie priorytetem w  nadcho-
dzącym roku?
– Trzeba się będzie zmierzyć z  te-
matem budowy przedszkola 
w północnej części miasta, drugim 
tematem będzie wykonanie pro-
jektu budowlanego na salę gimna-
styczną przy Szkole Podstawowej 

nr 3. Moje plany wynikają z mojego 
programu wyborczego. Najważ-
niejsze jego punkty to także budowa 
ścieżek rowerowych i zagospodaro-
wanie terenów rekreacyjnych, m.in. 
przy alei Niepodległości i  ul. Spor-
towej. Marzy mi się duży plac zabaw 
dla dzieci z  częścią przystosowana 
dla dzieci niepełnosprawnych. 
Takie miejsce do zabawy i  inte-
gracji. Na pewno rozpoczniemy też 
przebudowę placu Bohaterów, two-
rząc tam miejsce do wypoczynku 
i rekreacji dla mieszkańców, dokoń-
czymy budowę hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 2. 

– W  kampanii wyborczej był Pan 
aktywny w  mediach społeczno-
ściowych. Czy jako burmistrz 
też będzie Pan wykorzystywał 
tego typu narzędzia do kontaktu 
z mieszkańcami?
– Media społecznościowe to dziś 
ważna platforma komunikacji dla-
tego także gmina Słubice ma swoją 
stronę na Facebooku, która pełni 
zarówno funkcję informacyjną 
jak i  jest miejscem do dyskusji. Na 
pewno będę tam zaglądał. Jeśli 
chodzi o  mój profi l na FB to oba-
wiam się, że przynajmniej na po-
czątku nie będę chyba miał czasu, 
żeby na co dzień być tam obecny. 
Zresztą bardziej cenię sobie bezpo-
średni kontakt, bo nic nie zastąpi 
rozmowy face to face. 

– Jako samorządowca mieszkańcy 
poznali już Pana poprzez pracę 
w radzie miejskiej, a potem w kam-
panii wyborczej. A jaki jest Mariusz 
Olejniczak prywatnie?
– Moją pasją jest gotowanie. W wol-
nych chwilach mogę sobie po-
zwolić na przygotowanie dań, na 

które podczas tygodnia zwyczajnie 
brakuje mi czasu. Poza tym szyko-
wanie czegoś specjalnego dla  naj-
bliższych lub przyjaciół sprawia mi 
ogromną radość. Lubię też jeździć 
rowerem, wypoczywam wyko-
nując drobne prace ogrodowe. Nie 
ma nic lepszego jak uwolnić się od 
stresu pracując fi zycznie czy re-
laksując się w  otoczeniu przyrody. 

Jestem osobą zdającą sobie sprawę 
z  konsekwencji swoich decyzji, je-
stem stanowczy choć ta cecha traci 
na mocy w  kontaktach z  dziećmi. 
Żona twierdzi, że jestem troskliwy 
(bardzo mnie to cieszy) i  mam po-
czucie humoru. 
– Dziękuję.  

Rozmawiała 
Beata Bielecka

Mariusz Olejniczak: – Wyzwań się nie boję!

Finansowy 
sukces Słubic 

– Lepszego zakończenia kadencji nie mo-
głem sobie wymarzyć – mówił w październi-
ku Tomasz Ciszewicz komentując nowy ran-
king najlepiej rozwijających się gmin i miast 
w Polsce, opublikowany w październikowym 
numerze pisma samorządowego Wspólnota. 

„Sukces kadencji” to opracowany 
przez naukowców z  Uniwersytetu 
Warszawskiego: prof. Pawła Swia-
niewicza i  dr Julitę Łukomską, 
ranking pokazujący kondycję fi nan-
sową i sukcesy ekonomiczne i infra-
strukturalne gmin polskich w latach 
2013-2017. – Znaleźć się choćby na 9. 
miejscu, wśród miast powiatowych 
w Polsce ocenianych pod kątem suk-
cesu fi nansowego to jest ogromny 
zaszczyt i  wyróżnienie. Wielka 
w  tym zasługa skarbnika naszej 
gminy Rafała Dydaka – podkreślał 
Tomasz Ciszewicz.

Sukces fi nansowy gmin autorzy ra-
portu oceniali biorąc pod uwagę bu-
dżety samorządów i  m.in. dochody, 
oprócz dotacji celowych i  po od-
jęciu przekazywanych przez gminy 
składek na tzw. podatek janosikowy 
w  latach 2013-2017. W  tej kategorii, 
wśród miast powiatowych gmina 
Słubice znalazła się na 9. miejscu 

w Polsce. Autorzy rankingu analizo-
wali też sukces ekonomiczny samo-
rządów. W  tej kategorii jesteśmy na 
8. miejscu! W tym przypadku brano 
pod uwagę m.in. zmianę odsetka za-
rejestrowanych bezrobotnych, liczbę 
nowych podmiotów gospodarczych 
w  przeliczeniu na tysiąc miesz-
kańców, zmianę wielkości dochodów 
z PIT i CIT.

To m.in. dało Słubicom bardzo 
dobrą ogólną pozycję w  rankingu. 
W  Polsce jesteśmy na 45. miejscu, 
a  w  województwie lubuskim, 
wśród miast powiatowych, na 
drugim!  Słubice wyprzedziła tylko 
Nowa Sól, która znalazła się na 39. 
miejscu w kraju.

– Naprawdę się cieszę z  tego 
co osiągnęliśmy w  ostatnich la-
tach. Jestem dumny, że zostawiam 
gminę z niespełna 11 proc. zadłuże-
niem – dodał odchodzący z urzędu 
burmistrz.   (beb)

Wraz z  przystąpieniem do wszela-
kich prac został zapewniony stały 
nadzór archeologiczny, nadzór sa-
perski oraz nadzór przyrodniczy 
w  celu zapewnienia jak najwięk-
szego bezpieczeństwa mieszkańcom 
i pracownikom w pobliżu inwestycji 
oraz zabezpieczenia terenów cen-
nych przyrodniczo.

Zgodnie z  projektem inwestycji, 
zostały wykonane oraz w  dalszym 
ciągu są intensywnie prowadzone 
prace przygotowawcze, umożli-
wiające wejście na odcinki robót 
– sześć kilometrów istniejącego 
wału przeciwpowodziowego ciągną-
cego się wzdłuż miasta oraz nowo 
budowanego wału okrężnego, od 
strony północnej Słubic, biegnącego 
w kierunku Drzecina o przybliżonej 
długości.  Wzdłuż wałów powstaje 
ogrodzenie zabezpieczające miejsca 
prowadzonych robót. Drzewa 
wzdłuż alei lipowej są na bieżąco, 
wraz z  postępem robót, zabezpie-
czane przed możliwymi uszkodze-
niami mechanicznymi.

W  maju 2018 roku wykonawca 
rozpoczął roboty związane ze zdję-

ciem wierzchniej warstwy humusu 
oraz dogęszczaniem gruntu na 
nowo budowanym wale (północna 
część miasta Słubice). Rozpoczęły 
się także prace związane z  pogrą-
żaniem ścianki szczelnej na istnie-
jącym wale przeciwpowodziowym 
rzeki Odry. 

Wszelkie niedogodności oraz 
utrudnienia związane z  realizacja 
inwestycji zostaną mieszkańcom 
zrekompensowane poprzez pod-

wyższenie bezpieczeństwa przeciw-
powodziowego miasta Słubice. 

Z  uwagi na postęp prac oraz suk-
cesywne zbliżanie się do terenów 
miasta Słubice, wykonawca in-
formuje, że mogą wystąpić niedo-
godności oraz utrudnienia, które 
postara się ograniczyć do niezbęd-
nego minimum, za co serdecznie 
przeprasza i  jednocześnie prosi 
o wyrozumiałość.  

Fot./Info: Energopol-Szczecin

Zabezpieczenie miasta przed powodzią?

Wykonawca wszedł na wał  
Firma Energopol-Szczecin rozpoczyna newralgiczne prace związane 
z ochroną przeciwpowodziową Słubic w ramach inwestycji „Budowa 
wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Ka-
nał i Racza Struga”. 
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Reklama

Odchodzący radni podziękowali za współpracę
– Tę kadencję możemy uważać za bardzo udaną – mówił 19 października, na ostatnim spotkaniu Rady Miejskiej w Słu-
bicach, jej ówczesny przewodniczący Mariusz Olejniczak. – Gdy podsumujemy choćby inwestycje, w ciągu czterech lat 
wydaliśmy na nie niebagatelną kwotę ponad 48 mln zł – dodał. 
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– Mam nadzieję, że przyszła rada 
miejska przyjmie przygotowane 
przez nas prowizorium budżetu na 
przyszły rok, w  którym zapisaliśmy 
m.in. modernizację placu Boha-
terów, dostosowanie budynku przy 
ul. Krótkiej na mieszkania socjalne 
czy rozbudowę szkoły w  Kunowi-
cach lub budowę nowego modułu 
tej szkoły – wyliczał wówczas jeszcze 
przewodniczący rady, a  dziś bur-
mistrz Słubic. Za współpracę podzię-
kował wszystkim radnym, a  także 
Tomaszowi Ciszewiczowi, jego za-
stępcy Romanowi Siemińskiemu, 
skarbnikowi Rafałowi Dydakowi 
i  wszystkim osobom, z  którymi 
współpracował.

– Rada bardzo mnie wspierała, 
dzięki czemu wiele razem zrobi-
liśmy – mówił Tomasz Ciszewicz  
dziękując za to wsparcie. Na po-
twierdzenie przytoczył najnowsze 
dane z  rankingu opracowanego 
przez naukowców z  Uniwersytetu 
Warszawskiego, który dotyczy naj-
lepiej rozwijających się gmin i miast 
w Polsce w tej kadencji. Słubice zna-
lazły się w nim na 8. miejscu wśród 
miast powiatowych, które odniosły 
największy sukces ekonomiczny 
i  na 9. miejscu pod względem suk-
cesu fi nansowego. – O  tym suk-
cesie świadczy choćby to, że gmina 
Słubice ma niespełna 11 proc. za-
dłużenie – podkreślał odchodzący 
z urzędu burmistrz.

Wśród gości zaproszonych na 
spotkanie z  radnymi był m.in. 

przewodniczący rady miejskiej 
we Frankfurcie Wolfgang Neu-
mann, który też dziękował za do-
skonałą współpracę. – Szczególny 
wpływ na życie ludzi w  naszych 
obu miastach mają nasze wspólne 
projekty – mówił i  przypomniał, 
że w  tej kadencji otwarta została 
m.in. wspólna polsko-niemiecka 
informacja turystyczna, połączono 
słubicką i frankfurcką sieć ciepłow-
niczą, podjęto decyzję o  złożenie 
wniosku o  przyznanie dotacji na 
rozbudowę oferty nauki języka są-
siada w  szkołach po obu stronach 
Odry. – To wy, drodzy radni Słubic, 
przyczyniliście się do tego, że Słu-
bice i  Frankfurt są pełnym życia, 
otwartym na świat Dwumiastem, 
które nie ma sobie równych w  Eu-
ropie – stwierdził W. Neumann.

Mariusz Olejniczak zwrócił uwagę 
na jeszcze jeden bardzo ważny 
aspekt tej transgranicznej współ-
pracy. – To jest integracja społe-
czeństw – podkreślał i  wspominał, 
że na polsko-niemieckiej biesiadzie, 
która odbyła się niedawno za Odrą, 
bawiło się wspólnie około 500 osób. 
Tysiące słubiczan i frankfurtczyków 
bierze też udział każdego roku 
w Miejskim Święcie Hanzy.

Ostatnie spotkanie radnych 
było też okazją do podziękowań 
m.in. sołtysom , szefom gminnych 
jednostek i  komendantom służb 
mundurowych, z  którymi współ-
pracowali radni. 

(beb)

Radni i burmistrz podziękowali także sołtysom.   

Wśród gości zaproszonych na spotkanie z radnymi był m.in. przewodniczący rady miej-

skiej we Frankfurcie Wolfgang Neumann (drugi z lewej). 

Pamiątkowe zdjęcie radnych, którzy współrządzili Słubicami w latach 2014-2018 razem z odchodzącym z urzędu burmistrzem Toma-

szem Ciszewiczem.

Mariusz Olejniczak i radna Krystyna Baczyńska podziękowali 

m.in. dyrektorom samorządowych placówek oświatowych za 

4-letnią współpracę.

Przewodniczący rady miejskiej we Frankfurcie Wolfgang Neu-

mann podkreślał, że bardzo dobrze współpracowało mu się 

z szefem słubickiej rady, życząc Mariuszowi Olejniczakowi powo-

dzenia w wyborach na burmistrza. 
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Dali przykład jak zwyciężać mamy

Na mecie każdy dostał fl agę 
Tysiąc biało-czerwonych fl ag, medale dla trójki najlepszych biegaczy w każdej kategorii wiekowej i pamiątkowe ko-
szulki dla pierwszych jedenastek… Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 9 listopada 2018 roku, 29. Narodo-
we Uliczne Biegi Niepodległości. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i uczniów wszystkich rodzajów szkół, 
które postanowiły uczcić w ten sposób 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

– Wyjątkowa rocznica jaką obcho-
dzimy w  tym roku sprawiła, że na 
starcie naszych biegów stanęło 
jeszcze więcej osób niż w  poprzed-
nich edycjach – mówił Ryszard 
Chustecki z  SOSiRu, który w  1990 
roku zaproponował, żeby z  okazji 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości organizować w  Słu-
bicach biegi. Każdego roku inicja-
tywa ta spotyka się z  ogromnym 
zainteresowaniem.

Tradycyjnie start i  meta biegów 
były przy placu Bohaterów. Trasa 
przebiegała wokół placów: Boha-
terów, Wolności i  Jana Pawła II. Jej 
długość była zależna od kategorii 
wiekowej. Zawody uroczyście otwo-
rzyli w południe burmistrz elekt Ma-
riusz Olejniczak i  starosta słubicki 
Marcin Jabłoński. Najmłodsi trady-
cyjnie walczyli o  Puchar ks. Kano-
nika Józefa Zadwornego, pozostali 
o  medale i  puchary ufundowane 
m.in. przez gminę.

Na starcie biegów były dzieci ze 
wszystkich przedszkoli i  szkół. Po 
raz pierwszy w  zawodach wzięła 
udział 5-letnia Matylda z  przed-
szkola Pinokio. Podczas zajęć 
w przedszkolu dużo się dowiedziała 
o  rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Wraz z innymi 
dziećmi nauczyła się też 4 zwrotek 
hymnu Polski. Gdy dowiedziała 
się, że na mecie biegu dostanie 
jeszcze fl agę Polski tym bardziej 
chciała wziąć   w  nim udział. Po-
dobnie jak jej koleżanka Maja i inne 
dzieci. Maja wśród przedszkolaków 
z  Pinokia wypadła najlepiej zaj-
mując drugie miejsce. Maluchów 
i  uczniów dopingowali rodzice, 
dziadkowie i nauczyciele. 

(beb)
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– Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji 

politycznych, nasilającej się polityki rusyfi kacji i germanizacji, Polacy nigdy nie porzucili 

marzeń o odzyskaniu niepodległości – podkreślał burmistrz elekt Mariusz Olejniczak. 

Słubiccy Sybiracy, a także wiele innych delegacji złożyło kwiaty pod tablicą pamiątkową, 

oddając hołd Polakom walczącym o niepod ległość.  

– Być zwyciężonym i nie ulec to zwy-
cięstwo, zwyciężyć i spocząć na lau-
rach to klęska – te słowa marszałka 
Józefa Piłsudskiego przypomniał 11 
listopada, podczas mszy za ojczyznę, 
burmistrz elekt Mariusz Olejniczak 
w  swoim okolicznościowym prze-
mówieniu z  okazji 100.rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Podkreślił jaką długą i trudną 
drogę pokonali Polacy, żeby po 123 
latach zaborów nasz kraj wrócił na 
mapę świata. 

– Polacy w  czasie zaborów na 
wszelkie sposoby próbowali za-
chować swoją państwowość, wy-
trwale przekazując swoim dzieciom 
przywiązanie do języka i  kultury 
narodowej i  zaszczepiając w  nich 
polską świadomość narodową 
-mówił M. Olejniczak i  przypo-
mniał, że gdy w 1905 roku Henryk 
Sienkiewicz odbierał nagrodę 
Nobla, do zgromadzonych w  sali 
słuchaczy tak mówił o Polsce: Gło-
szono ja umarłą – a oto jeden z  ty-
sięcznych dowodów, że ona żyje. 
Głoszono ja podbitą, a  oto nowy 
dowód, że do podbojów jest zdolna.

W  uroczystej mszy, przygoto-
wanej przez proboszcza parafi i 
pw. Ducha Świętego ks. Henryka 
Wojnara i  mieszkańców, uczest-
niczyły władze gminne i  powia-

towe: burmistrz Tomasz Ciszewicz, 
jego następca Mariusz Olejniczak, 
a  także starosta słubicki Marcin 
Jabłoński, radni z gminy i powiatu, 
przedstawiciele wielu środowisk 

i organizacji społecznych, harcerze 
i licznie przybyli mieszkańcy.

Odczytany został apel poległych 
przywołujący pamięć wielu osób, 
którym zawdzięczamy wolność, 

liczne delegacje złożyły kwiaty pod 
pamiątkową tablicą w  kościele, 
gdzie wartę zaciągnęli harcerze. 

(beb)

6-letniej Nadii Maćkowiak, z przedszkola Jarzębinka, kibicował tata. Pan Krzysztof był 

dumny, gdy jego córka stanęła na podium, zajmując trzecie miejsce. 

Maja Wroniewicz (druga z prawej), która zdobyła srebrny medal, starowała ze swoimi ko-

leżankami z przedszkola Pinokio. 

Blisko 500 dzieci wzięło udział w tegorocznych biegach.  Wolontariusze rozdawali chorągiewski każdemu dziecku, które przebiegło linie mety. 
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Niepodległość wybrzmiała po mistrzowsku! 
Piątkowy wieczór, 26 października 2018 roku przejdzie do historii naszego miasta, bo właśnie tego dnia gmina Słubice 
zaprosiła mieszkańców na koncert galowy pod honorowym patronatem burmistrza Tomasza Ciszewicza z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Jestem Polsko, 
już jestem!
– Setna rocznica odzyskania przez Polskę nie-
podległości to dla mnie duże przeżycie, mimo 
to się nie spodziewałam, że ktoś mnie dzisiaj 
doprowadzi do łez – mówiła w niedzielne po-
południe pani Mirosława oglądając nad Odrą 
spektakl w wykonaniu tancerzy z Bohemy wy-
reżyserowany przez Henryka Lechelta. Wcze-
śniej była kawa i ciasto przyniesione przez słu-
biczan. Częstował nim m.in. burmistrz elekt 
Mariusz Olejniczak, który dołączył do miesz-
kańców z szarlotką upieczoną przez żonę Martę. 

W kościele pw. Ducha Świętego mo-
gliśmy być uczestnikami muzycznej 
uczty, którą przyrządzili dla nas: ma-
estro Monika Wolińska, Branden-
burska Orkiestra Państwowa, chóry 
Salutaris z  Mińska oraz Con Sono 
i  Adoramus ze Słubic oraz czwórka 
solistów – Małgorzata Trojanowska, 
Aneta Łukaszewicz, Aleksander Re-
wiński i Rafał Korpik, 

Publiczność, która wypełniła po 
brzegi kościół, miała okazję posłu-
chać porywających rozmachem 
utworów, osadzonych w narodowej 
tradycji muzycznej: poematu sym-
fonicznego Odwieczne Pieśni z  op. 
10 Mieczysława Karłowicza, a także 
Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy) 
do muzyki Wojciecha Kilara. – To 
był niesamowity koncert, który po-

przez wybór utworów i  mistrzow-
skie wykonanie, wprawił mnie 
w  stan prawdziwego uniesienia 
– mówiła po jego zakończeniu Na-
talia Wilkiewicz, która przyszła na 
koncert z bliskimi.

Na koncercie gościliśmy też m.in. 
nadburmistrza Frankfurtu Rene 
Wilke, nowo wybranego burmi-
strza Słubic Mariusza Olejniczaka, 

Tadeusza Jędrzejczaka z  zarządu 
województwa lubuskiego, a  także 
słubickich radnych i  starostę słu-
bickiego Marcina Jabłońskiego.

Odchodzący z  urzędu burmistrz 
Tomasz Ciszewicz podkreślił, że 
koncert jest jednym z  najważniej-
szych wydarzeń w  kalendarzu 
gminnych obchodów 100-lecia od-
zyskania niepodległości (z tej okazji 

gmina ufundowała też pomnik po-
święcony wszystkim, którzy wal-
czyli o niepodległość i byli ofi arami 
niszczenia narodu polskiego). Po-
nieważ T. Ciszewicz po raz ostatni 
wystąpił w  roli burmistrza raz 
jeszcze podziękował mieszkańcom 
za 8 lat współpracy. 

(beb)

Gwiazdą wieczoru była Monika Wolińska, pierwsza Polka w historii, która stanęła za pulpitem w nowojorskiej 

Carnegie Hall. 

Chóry Salutaris z Mińska oraz Con Sono i Adoramus ze Słubic zabrały publiczność w świat pięknej muzyki Kar-

łowicza i Kilara.

11 listopada, godzina 16.00. Nad 
Odrą pomału zapada zmierzch. Za 
chwilę, gdy zrobi się ciemno, oczy 
mieszkańców popijających kawę 
skierują się na oświetloną rzekę. Jej 
brzeg stanie się sceną, na której opo-
wiedziana zostanie piękna historia 
o Polsce. Wzruszyła nie tylko panią 
Mirosławę. – Mam ciary – mówił 
młody chłopak oglądający przedsta-
wienie z dziewczyną. 

„Jestem Polsko, już jestem” śpie-
wali: Weronika Chrostowska, 
Marta Boryń, Alicja Szachta i  Piotr 
Tamborski. Piosenkę tę napisał 
specjalnie na tę okazję H. Lechelt, 
który był reżyserem całego przed-
stawienia. Porywało ono tańcem, 
śpiewem i  piękną muzyką. Jak za-
wsze zachwycił saksofonista Jacek 
Fałdyna, na instrumentach perku-

syjnych czarował Kamil Karmelita, 
na klawiszach Piotr Tamborski. 

Na ten wyjątkowy dzień H. Lechelt 
przygotował nie tylko piosenkę, ale 
też taneczny duet, symbolizujący 
orła z  biało-czerwonymi skrzy-
dłami. Odbijające się w  rzece syl-
wetki tancerzy, odczytywane przez 
dzieci życzenia dla Polski, napisane 
przez młodych i  dorosłych słubi-
czan (wcześniej udekorowano nimi 
park przy placu Przyjaźni), a  na 
koniec ognisko, w  którym spalono 
drwa symbolizujące m.in. pogardę, 
zdradę, nietolerancję i  wspólnie za-
śpiewany hymn...to wszystko zło-
żyło się na przepiękny performance, 
którym słubiczanie zakończyli ob-
chody Narodowego Święta Niepod-
ległości. 

(beb)

Odra stanowiła niesamowita scenerię do performance, którego autorem i reżyserem był Henryk Lechelt.

Burmistrz elekt Mariusz Olejniczak, był jedną z osób, która często-

wała  słubiczan ciastem. 

Występ Bohemy to była tańcząca poezja.
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– Jaką drogę musiałeś pokonać, 
żeby znaleźć się w  tym miejscu, 
w którym jesteś teraz?
– Zawsze byłem ruchliwym chłopa-
kiem, lubiłem sport,  rodzice próbo-
wali zainteresować mnie tenisem, 
golfem, jazdą konną, ale żadna z tych 
dyscyplin nie stała się moją pasją, nie 
zagnieździła się we mnie. Lubiłem 
natomiast biegać.  W  pierwszej 
klasie podstawówki  spróbowałem 
swoich sił w biegach ulicznych, zor-
ganizowanych  z okazji 11 listopada. 
Byłem na mecie pierwszy. Potem 
wielokrotnie brałem udział w   róż-
nych biegach w Słubicach i nie tylko. 
Traktowałem to wtedy jak przygodę 
dziecka, któremu bieganie sprawia 
frajdę,  tym bardziej, że  prawie za-
wsze zdobywałem pierwsze miejsca.  
Muszę jednak przyznać, że towarzy-
szył temu stres. Było to dla mnie 
najgorsze, bo inni byli spokojni, a ja 
nie. Pamiętam, jak byłem na po-
czątku podstawówki,  pojechałem 
na zawody do Golic. Tak byłem ze-
stresowany, że zrezygnowałem ze 
startu. Do dziś czuję stres, nie tak 
jak wtedy, ale jest to dla mnie nadal 
jedna z  przeszkód, którą muszę po-
konywać w sobie. Nie jest to coś, co 
mnie strasznie blokuje, ale wiem, że 
jak całkowicie nad tym zapanuje, to 
osiągnę wyższy poziom moich moż-
liwości. 

– W takim razie jesteś podwójnym 
zwycięzcą…
– Chyba tak. Mieć czystą głowę 
w  sporcie to wielka sprawa. Przez 
długie lata sam eksperymento-
wałem ze swoją głową, nie wie-
działem jak sobie radzić z emocjami. 
Dziś już wiem, że zamiast myśleć 
o rekordzie i medalu trzeba się kon-
centrować na dobrym bieganiu, na 
tym, żeby pokazać się z jak najlepszej 
strony, cieszyć się, że mogę biegać 
z najlepszymi na świecie. Kilka razy 
przejechałem się na tym, że już cie-
szyłem się z wygranej przed fi nałem, 
no i dostałem nauczkę. Przykładem 
mogą być Mistrzostwa Polski w 2017 
roku. Byłem liderem tabeli, ale 
podczas mistrzostw Polski zająłem 
drugie miejsce, bo właśnie za wcze-
śnie poczułem się zwycięzcą.

 -Pamiętasz, kiedy pomyślałeś, że 
w sporcie możesz zajść daleko? 
– Od początku, jak każde dziecko, 
miałem marzenia. Wielkie imprezy 
sportowe, pełne trybuny,  a  potem 
może nawet Igrzyska Olimpijskie. 
Ale wiedziałem, że nigdy się to nie 
spełni. Teraz… większość z tego osią-
gnąłem.  Wtedy bardziej myślałem, 
żeby być najlepszy w województwie, 
potem w  makroregionie…W  2015 
roku, gdy byłem w  drugiej klasie 
gimnazjum, pojechałem na mistrzo-
stwa Polski młodzików. Mimo, że 
startowałem z  zawodnikami o  rok 
starszymi, dostałem się do fi nału. To 
był dla mnie jeden z pierwszych suk-
cesów mimo, że liczyłem na więcej. 
W 2016 roku, w Słubicach wygrałem 
mistrzostwa Polski, ale znowu, 
nie byłem zadowolony ze swojego 
biegu. 

– Złoto to za mało?
– Nie zrobiłem rekordu życiowego, 
a taki miałem cel. Jestem bardzo am-
bitny dlatego był niedosyt. Tak na-

prawdę zadowolony z  siebie byłem 
po raz pierwszy  na halowych mi-
strzostwach Polski w 2018 roku. Zro-
biłem swój rekord, który był zbliżony 
do rekordu Polski i wtedy poczułem 
się spełniony. Drugi taki moment 
przyszedł na mistrzostwach War-
szawy,  gdzie udało mi się zrobić 
minimum na mistrzostwa Europy. 
Pojechałem tam po kontuzji, która 
na dwa miesiące wykluczyła mnie 
z  intensywnych treningów. 8 dni 
przed Warszawą mój wynik wynosił 
14.19 sekund, a  na mistrzostwach 
pobiegłem 13.96 sekund. Gdy przy-
biegłem na metę euforia była tak 
wielka, że zacząłem krzyczeć. Le-
żałem na tartanie, dobiegł do mnie 
tata i  wtedy po raz pierwszy dopro-
wadziłem go do łez…szczęścia. 

-Ten wynik zapewnił Ci start  w mi-
strzostwach Europy U18 na Wę-
grzech i  okazał się przepustką do 
igrzysk w Buenos Aires…
– Tak, choć  start na Węgrzech nie 
poszedł tak jak chciałem. Zająłem 
8. miejsce, bo nie ukończyłem 
biegu fi nałowego, ze względu na 
kontuzję. Mistrzostwa poprzedziły 
liczne starty, w  ciągu 8 dni byłem 
na 6 zawodach i  w  fi nale noga nie 
wytrzymała. Po pierwszym płotku 
naciągnąłem sobie mięsień.  

-Kiedy się dowiedziałeś, że jedziesz 
na igrzyska?
– Po półfi nale w mistrzostwach Eu-
ropy. To był kosmos, tyle emocji, że 
nie potrafi łem ich oswoić. Nawet 
miesiąc przed igrzyskami miałem 
mieszane uczucia czy to się wyda-
rzyło naprawdę.

-Czyli cel osiągnięty?
– No niby tak, ale przed samymi 
igrzyskami pomyślałem, że cel to 
jednak medal. 

– Jesteś zadowolony ze startu?
– Nie. Jak zawsze. 

– Czy takie myślenie pomaga czy 
przeszkadza?
– Mnie pomaga. Zazwyczaj wiem, 
gdzie zrobiłem błąd i to mnie moty-
wuje, żeby w przyszłości tego błędu 
nie powtórzyć.

– Błąd staje się twoją motywacją?
– Tak. Czasami chęć naprawienia 
siebie jest tak duża, że już  zaraz po 
zawodach chcę iść na trening i  po-
pracować nad techniką.

– Wróćmy jeszcze do czasu przed 
Buenos. To musiały być ogromne 
emocje, gdy składałeś ślubowanie 
przed wylotem do Argentyny… 

– Ogromne, tym bardziej, że takie 
same ślubowanie mają seniorzy. 
Czułem się jak oni. Poza tym, temu 
wszystkiemu towarzyszyła wspa-
niała atmosfera…Cała kadra olim-
pijska, w biało-czerwonych strojach. 
Na lotnisku wyglądało to niesamo-
wicie. Klimat był wyjątkowy. No 
i  potem Argentyna. Przyjechali, 
przypłynęli, przylecieli tam zawod-
nicy z  całego świata. Wow było 
wielkie…różne kultury, różne kar-
nacje, ciekawi ludzie.  

– Ile dni upłynęło zanim stanąłeś 
na starcie pierwszego biegu?  
– 10. W tym czasie oczywiście treno-
waliśmy, poznawaliśmy się, ale też 
zwiedzaliśmy Buenos Aires. 

– Jak zapamiętałeś ten pierwszy 
start?
– Ciężki, bardzo szybki bieg, wie-
działem, że rywale są mocni. W eli-
minacjach w swojej seri byłem trzeci. 
Zrobiłem swój rekord życiowy, ale 
czułem, że mogłem pobiec lepiej.  
W fi nale przybiegłem siódmy. 

– Jakim doświadczeniem jest dla 
Ciebie udział w  igrzyskach?
– Otworzyło to nowy rozdział 
w moim życiu. Igrzyska wyznaczyły 
cel na najbliższe lata. Po igrzyskach 
zapaliła mi się lampka, że chce się 
zająć lekkoatletyką na 110 procent, 
profesjonalnie. Już nie traktuję 
wyrzeczeń jako kary, bardziej jako 
skutek dążenia do celu. Gdy poja-
wiają się przeszkody to wiem, że idę 
w  dobrym kierunku.  Posegrego-
wałem swoje życie i  czuję się pew-
niejszy siebie.  

– Co ci daje sport?
Poczucie, że mam charakter, żeby 
dążyć do celu. Dobrze się z  tym 
czuję. Stawianie sobie nowych 
celów, podnoszenie coraz wyżej po-
przeczek, to mnie motywuje. Czuję 
się niespełniony jak nie osiągnę 
celu. Chcę sobie wtedy udowodnić, 
że potrafi ę wejść na wyższy poziom. 
Sport nauczył mnie też, że jak się 
ma plan i marzenia i dąży się do ich 

realizacji za wszelką cenę, to mimo 
problemów można to osiągnąć.

Twoi najwierniejsi kibice?
– Rodzice, a  szczególnie tata, który 
zawsze jest ze mną, żyje tym co 
robię, jest moim menadżerem. Poza 
tym brat, mama, dziadkowie, którzy 
bardzo przeżywają moje starty, ale 
też cała rodzina i  znajomi, czasami 
nawet tacy, których bym o  to nie 
podejrzewał. Podczas pobytu na 
igrzyskach dostawałem wiadomości 
od wielu osób, które życzyły mi po-
wodzenia i  niektóre były dla mnie 
miłym zaskoczeniem. Gdy wyjeż-
dżałem na igrzyska żegnała mnie 
moja szkoła (Zespół Szkół Liceal-
nych im. Z. Herberta), a po powrocie 
przywitali równie życzliwie i to było 
dla mnie super uczucie doświadczyć 
tylu wyrazów sympatii. 

– Jest coś, co jest dla Ciebie od-
skocznią od sportu i  tych wszyst-
kich wyzwań, które się z nim łączą?
– Muzyka. Lubię czasami odizolować 
się od świata, tworzyć muzykę na 
komputerze i fortepianie.  Chciałbym 
też studiować architekturę. Od 
kiedy pamiętam lubię rysować, in-
teresuje mnie design i chciałbym się 
kształcić w tym kierunku.  

– A sportowe plany na najbliższe lata?
– W przyszłym roku mistrzostwa Eu-
ropy, a za dwa lata mistrzostwa świata. 

– Trzymamy kciuki! 

Rozmawiała: Beata Bielecka 

Ścigam się z rywalami i samym sobą
– Sport daje mi poczucie, że mam charakter, żeby dążyć do celu. Dobrze się z tym czuję. Stawianie sobie nowych celów, 
podnoszenie coraz wyżej poprzeczek to mnie motywuje – mówi  17-letni płotkarz Jakub Czak, zawodnik słubickiego 
Lubusza, fi nalista Igrzysk Olimpijskich do lat 18, które w październiku tego roku odbyły się w Buenos Aires.
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To właśnie start podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy U 18, w węgierskim Gyoer,  stał się dla Jakuba Czaka przepustką do młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Buenos Aires.

Noszenie koszulki z białym orłem to, dla podopiecznego trenerów Jacka Grześkowiaka 

i Grzegorza Kaczmarka,  ogromny zaszczyt, ale też wyzwanie.  
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Aktywny Kalendarz Adwentowy?
Start na słubickim lodowisku!

Biało-czerwono 
na spotkaniu 
Kulinarnych 
Czwartków

Polacy i Niemcy nad 
grobami w Słubicach
1 listopada, z okazji Dnia Wszystkich Świętych, odbył się szósty polsko-
-niemiecki spacer na cmentarz komunalny w Słubicach, w którym 
wzięło udział blisko 40 osób z obu stron Odry, a nawet Włoszka. 

Aktywny Kalendarz Adwentowy 
we Frankfurcie nad Odrą i  w  Słu-
bicach obchodzi w  tym roku swoje 
dziesięciolecie. Dla uczczenia tego 
jubileuszu w  Słubicach jako inau-
guracja szeregu spotkań otwiera 
się okienko ekstraklasy. Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 
w  sobotę, 1 grudnia, od 15.00 do 
18.00, na lodowisko. Za darmo bę-
dzie można wypożyczyć łyżwy, a ro-
dziny i  zainteresowane grupy będą 
mogły wziąć udział w  sportowej 
rywalizacji: w  wyścigu na lodzie, 
strzelaniu bramek i zbijaniu puszek. 
Po wręczeniu nagród zwycięzcom 
konkursów tafl ę lodową przejmą 
profesjonaliści. Zachęcamy do kibi-
cowania polskiej i  niemieckiej dru-
żynie podczas meczu hokeja. Gości 
powitają  przedstawiciele władz obu 
miast, będzie też występ słubicko-
-frankfurckiego chóru „Kukułeczki”. 
Od godz. 14.30 organizatorzy ofe-
rują mieszkańcom dwumiasta dar-
mowy transport. Autobus zabierze 
najpierw chętnych z  ul. Karl-Marx-
-Straße, a  kwadrans później sprzed 

Collegium Polonicum w Słubicach. 
Po tej sportowej inauguracji Ak-

tywny Kalendarz Adwentowy dwu-
miasta otworzy kolejne 23 okienka 
i będzie umilał mieszkańcom Słubic 
i  Frankfurtu nad Odrą przedświą-
teczny czas. Codziennie instytucje 
kulturalne i społeczne, fi rmy, stowa-
rzyszenia i grupy będą organizować 
ciekawe wydarzenia i oferować bez-
płatną możliwość spotkania w miłej 
atmosferze.

Naprawdę transgranicznie będzie 
się działo w  niedzielę, 2 grudnia, 
w  godz. 14.00 – 17.00. Na gości 
czeka niezwykłe oprowadzanie śla-
dami polskich i niemieckich tradycji 
bożonarodzeniowych. Ta wycieczka 
po obu stronach Odry przybliży 
również w  ciekawy sposób historię 
Słubic i  Frankfurtu. Spotykamy się 
przed Polsko-Niemiecką Informacją 
Turystyczną we Frankfurcie nad 
Odrą przy ul. Große Oderstraße 29.

Dla osób pragnących uciec przed 
zimnem Samorząd Studencki 
(AStA) Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 

zorganizował „cudowną zimową 
plażę”. W górnej części placu Brun-
nenplatz, obok bocznego wejścia do 
biurowca Oderturm, odwiedzający 
będą mogli w  środę, 12 grudnia, od 
godz. 15.00 przenieść się do przed-
świątecznej Australii. Przy jacuzzi 
na świeżym powietrzu, drinkach 
i  różnych grach i  zabawach ciepło 
zrobi się nie tylko na sercu.

Gmina Słubice zaprasza w piątek, 
14 grudnia na deptak przy ul. Jed-
ności Robotniczej. W  godz. 16.00 – 
18.00 będzie można podziwiać tam 
prawdziwe renifery w  „świątecznej 
zagrodzie”. Nie zabraknie również 
Świętego Mikołaja. Na bożonaro-
dzeniowych warsztatach plastycz-
nych zorganizowanych w pobliskiej 
bibliotece miejskiej będzie można 
wykazać się kreatywnością przy 
tworzeniu ozdób świątecznych.

W środę, 19 grudnia o godz. 17.00 
w  Hali Koncertowej im. Carla Phil-
lipa Emmanuela Bacha we Frank-
furcie nad Odrą przy ul. Lebuser 
Mauerstraße 4 zabrzmi polsko-
-niemiecki bożonarodzeniowy 

jazz. Brandenburska Orkiestra Pań-
stwowa z Frankfurtu nad Odrą zagra 
dla wszystkich mieszkańców dwu-
miasta bezpłatny koncert. 

W  sobotę, 22 grudnia, przy ul. 
Karl-Marx-Straße 20, spółka ARLE 
gGmbH sprawi, że urzeczywistnią 
się bajki. W  godz. 14:00 – 17:00 
dzieci i  młodzi duchem dorośli 
spędzą miło czas, słuchając baśni 
„Pani Zima” braci Grimm na polsko-
-niemieckim spotkaniu literackim, 
a  potem będą się mogli wyszaleć 
w  bitwie na śnieżki i  przy lepieniu 
bałwana.

Cały program dostępny jest pod 
adresem: http://www.bolfras-kleist.
eu/ lub www.facebook.com/Leben-
digerAdventFFOSlubice. Projekt jest 
współfi nansowany z  funduszu pro-

gramu BB PL INTERREG V A  2014-
2020 Fundusz Małych Projektów 
Euroregionu PRO EUROPA VIA-
DRINA, Mittlere Oder e.V. 

(red)

Wyjątkowe było li stopadowe spo-
tkanie Kulinarnych Czwartków, 
które odbyło się 8 listopada 2018 r. 
w  oddziale dla dorosłych biblioteki 
słubickiej. Uczestniczki na swój 
niebanalny sposób zaakcentowały 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości! 

Pojawiły się apetyczne desery 
i sałatki w tonacji biało-czerwonej. 
Przy tak smakowicie i barwnie za-
stawionym stole dyskutowaliśmy 
o  Niepodległej, o  trudnych dro-
gach zmierzających do odzyskania 

niepodległości. Oczywiście nie 
zabrakło kulinarnych tematów, 
a  jeśli za oknem jesień, to rzecz 
jasna mowa była o jesiennych prze-
tworach! Było podniośle, smacznie 
i  kreatywnie! Kolejne spotkanie 
Kulinarnych Czwartków odbędzie 
się 6 grudnia 2018 r. (czwartek) 
o  godz. 15.00 w  oddziale dla do-
rosłych biblioteki słubickiej. 
Tematem przewodnim będą świą-
teczne przysmaki. Serdecznie za-
praszamy! 

Źródło: Biblioteka Miejska

– Podczas wydarzenia była mowa 
m.in. o  polskich tradycjach związa-
nych z Dniem Wszystkich Świętych, 
różnicach między katolickim Dniem 
Wszystkich Świętych i  ewangelicką 
Niedzielą Zmarłych, ale i  o  historii 
cmentarza komunalnego w  Słubi-
cach założonego już w  1814 r., czy 
nieistniejącej już kaplicy z  1901 
roku – relacjonuje Roland Semik, 
społeczny opiekun zabytków w  po-
wiecie słubickim, który był jednym 
z organizatorów spotkania. 

Była też krótka opowieść o cmen-
tarzach w  tradycjach kresowych 
i  romskich, a  na koniec zapalenie 
symbolicznych zniczy przy wy-
branych grobowcach. Jedną z  nie-
spodzianek spaceru była obecność 

Laury Tradii, Włoszki doktoryzu-
jącej się w  Instytucie Antropologii 
Kulturowej na renomowanym Uni-
wersytecie Cambridge w  Wielkiej 
Brytanii. Interesują ją losy grobów 
wojennych po obu stronach Doliny 
Środkowej Odry, zarówno tych nie-
mieckich, sowieckich, jak i polskich. 
– Można zatem spodziewać się, że 
w  jej pracy doktorskiej znajdą się 
również wzmianki o grobach wojen-
nych na ziemi słubickiej jak i z nieco 
dalszej okolicy – mówi R. Semik.

Przypomina też, że cmentarz ko-
munalny w  Słubicach to miejsce, 
gdzie spoczywają nie tylko Polacy 
– mieszkańcy obecnych Słubic, 
ale także Niemcy. Do zakończenia 
II wojny światowej Słubice były 

bowiem prawobrzeżną dzielnicą 
Frankfurtu nad Odrą – Dammvor-
stadt.

Organizatorami spaceru, za-
inicjowanego w  latach 90. przez 
77-letniego dziś Eckarda Reißa 
z  Frankfurtu nad Odrą (wówczas 
jeszcze tylko dla frankfurtczyków), 
byli w  tym roku Roland Semik, 
członek Towarzystwa Historycz-
nego we Frankfurcie nad Odrą oraz 
Adam Poholski, współpracujący 
z  Uniwersytetem Ludowym (Volks-
hochschule) we Frankfurcie nad 
Odrą, a na co dzień przewodnik wy-
cieczek, a także sekretarz Polskiego 
Towarzystwa do Walki z Kalectwem, 
koło w Słubicach. 

(oprac.beb)

Blisko 40 osób wzięło udział w spacerze na słubicki cmentarz.  Fot. Archiwum Rolanda Semika
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Szukaliśmy dróg w labiryncie sztuki 
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Ogromnym walorem tego festiwalu 
jest bezpośredniość, dostępność 
artystów również dla widowni, 
która ma okazję porozmawiać 
z  twórcami. Program festiwalu był 
bardzo bogaty, towarzyszyła mu 
niesamowita atmosfera, dopisała 
frekwencja, ale co najważniejsze 
gościliśmy ciekawych artystów 
z  Austrii, Czech, Estonii, Grecji, Ja-
ponii, Korei, Malty, Niemiec, Polski, 
Słowacji, Szwajcarii, USA i  Włoch. 
Ogromnie się cieszę z  obecności 
wielu mieszkańców Słubic i Frank-
furtu, którzy odkrywali z  nami 
świat sztuki. Hasłem tegorocznego 

festiwalu był „syndrom nadmiaru”. 
Temat okazał się wielowątkowy 
i został zaprezentowany w różnych 
miejscach, nie zawsze typowo ga-
leryjnych. Sztuka zawędrowała 
choćby do Doliny Uradu. Przyroda 
stała się tam tłem dla artystycznych 
obiektów i  instalacji. Swoje prace 
prezentowali tam: Tomasz Fedy-
szyn, Izabela Sak, Janusz Tylman, 
Marek Poźniak, a  także studenci 
Uniwersytetu Artystycznego z  Po-
znania i  ASP z  Bratysławy. We 
Frankfurcie można było obcować ze 
sztuką w starej szkole, a także w nie-
czynnym… krematorium, w którym 

artysta Robert Abts przygotował 
wystawę o  przemijaniu. Festiwal 
gościł też niemal we wszystkich 
salach Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Zamieniły się 
one na ten czas w  tymczasowe ga-
lerie, prezentując sztukę w różnych 
technikach. lAbiRynT zaprosił też 
oczywiście do Brandenburskiego 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej we 
Frankfurcie nad Odrą, w  którym 
można było oglądać dzieła Petera 
Aerschmanna czy do słubickiej Ga-
lerii OKNO. Tu odbyła się główna 
wystawa festiwalu. Publiczność 
miała możliwość obcować z  pro-
jektami znanych artystów sztuki 
współczesnej: Thomasa Kell-

nera, Manfreda Mohra czy Florisa 
M. Neusűssa. Tę wystawę, jak 
również prace, które powstały 
w  ramach Akademii Fotografi i 
i  Multimediów lAbiRynT można 
jeszcze oglądać do grudnia. Pozo-
stałe wystały funkcjonowały tylko 
przez trzy festiwalowe dni. 

Anna Panek-Kusz

 W weekend, 19-21 października, Słubice 
i Frankfurt po raz kolejny zaprosiły na Festi-
wal Nowej Sztuki lAbiRynT. Było to wyjąt-
kowe wydarzenie, nie tylko ze względu na 
obecność artystów z całego świata, ale też 
możliwość indywidualnych rozmów i klu-
czenie po labiryncie sztuki, którą prezen-
towano po obu stronach Odry. Kuratorami 
festiwalu byli: prof. Jerzy Olek, Michael Kurz-
welly i Anna Panek-Kusz, która podzieliła 
się wrażeniami z festiwalu. 
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Wywalczenie niepodległości było wspólnym 
osiągnięciem wielu pokoleń, polityków róż-
nych ugrupowań, a także licznych organizacji 
społecznych i  wojskowych, na przykład po-
wstańców śląskich i wielkopolskich. Jednak 
trzon Wojska Polskiego stanowiły kadry Le-
gionów Polskich, potem Polskiego Korpusu 
Pomocniczego. Im początek dały Związek 
Walki Czynnej, trzy organizacje strzeleckie 
z terenu zaboru austro-węgierskiego i Polska 
Organizacja Wojskowa na terenie Imperium 
Rosyjskiego. 

Galicja nazywana była polskim Piemontem, 
bo dała początek odrodzonej państwowości. 
Tak jak Piemont dał początek zjednoczonym 
Włochom... W  „Ziuku” widziano więc pol-
skiego Giuseppe Garibaldiego, zwłaszcza że 
nosili to samo imię.

Kluczowe znaczenie w  odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w  1918 r. miały mło-
dzieżowe związki strzeleckie, powstałe nie-
całą dekadę wcześniej na terenie zaboru 
rosyjskiego. Natomiast dbałość o sprawność 
fi zyczną, ogólną kondycję, wiedzę o  udzie-
laniu pierwszej pomocy, czy nauka postawy 
patriotycznej miały w  dalszej perspektywie 
służyć lepszemu przygotowaniu polskiej 
młodzieży do wywalczenia upragnionej wol-
ności, o ile tylko będą ku temu odpowiednie 
warunki, na przykład konfl ikt zbrojny 
między zaborcami Polaków. 

Tak się tworzyły 
sokole gniazda 
Jedną z nich było Polskie Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokół”. Ruch ten obejmował 
wszystkie trzy zabory jeszcze przed wybu-
chem I  wojny światowej. Towarzystwo dało 
początek tzw. ruchowi pionierskiemu, czyli 
harcerstwu i  późniejszemu ZHP. Propago-
wało wychowanie fi zyczne, gimnastykę, 
szermierkę, wioślarstwo i  rozwój osobisty 
w duchu patriotycznym.

W  latach 1893-1919 istniał Związek So-
kołów Polskich w  Niemczech. Pierwsze 
gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół w  zaborze pruskim założono w  1884 
r. w Inowrocławiu, a kolejne w 1886 r. w Po-
znaniu i w Bydgoszczy. W 1893 r. nastąpiła 
integracja organizacji sokolich z  całego 
regionu w  „Związek Sokołów Wielkopol-
skich”, w  którego skład weszło 9 gniazd: 
berlińskie, bydgoskie, inowrocławskie, 
kruszwickie, ostrowskie, pleszewskie, po-
znańskie, szamotulskie i śremskie. Najpóź-
niej organizacje sokolskie tworzone były 
w  zaborze rosyjskim. Po 1905 r. powstały 
związki w  Królestwie Kongresowym, na 
Kresach, Rosji i Małopolsce. Po Zlocie Grun-
waldzkim w  Krakowie (1910) zaczęto two-

rzyć Polowe Drużyny Sokole (wojskowe) 
oraz  skauting, czyli harcerstwo. Zalążek 
i  największe zasoby kadrowe drużyn soko-
lich w  zaborze rosyjskim i  tzw. Królestwie 
Polskim wywodziły się z Zagłębia Dąbrow-
skiego, czyli Sosnowca i  okolic. W  latach 
1905–1907 w regionie tym powstało 15 no-
wych gniazd sokolich.

W młodzieży siła 
Istniały też organizacje młodzieży pa-
triotycznej ze środowisk akademickich 
i  inteligenckich. Były to m.in. Młodzież 
Postępowo-Niepodległościowa, która 
powstała w  marcu 1910 r. Ich członków 
potocznie nazywano „fi laretami”, a  z  wy-
buchem I  wojny światowej większość 
z  nich zasiliła Związek Strzelecki. Inną 
był Związek Walki Czynnej we Lwowie, 
który od 1912 r. stanowił faktyczną cen-
tralę wszystkich polskich organizacji 
strzeleckich. Wśród głównych działaczy 
znajdowali się m.in. Władysław Sikorski, 
Kazimierz Sosnkowski, Zygmunt Bohusze-
wicz.  W 1914 r. ZWC liczył 7239 członków 
i dał początek 1 Pułkowi Legionów, a potem 
I  Brygadzie Legionów. Warto też wspo-
mnieć o  Związku Strzeleckim „Strzelec”, 
który  powstał w  1910 r. we Lwowie jako 
pierwsza tego typu organizacja i działał do 
1914 r., kiedy to dał podstawę budowania 
kompanii kadrowych, a  z  nich I  Brygady 
Legionów. Pierwszym komendantem 
Związku Strzeleckiego był Józef Piłsudski. 
W  chwili wybuchu I  wojny światowej 
Związek Strzelecki liczył 6449 przeszkolo-
nych strzelców.

Były też Polskie Drużyny Strzeleckie. Po-
wstały w 1911 r. we Lwowie i działały do 1914 
r., kiedy to stanowiły podstawę budowania 
kompanii kadrowych I  Brygady Legionów 
Polskich. W  latach 1911-1912 liczył do 650 
członków, ale już w lipcu 1914 r. było około 
6 tys. członków w 127 drużynach. Działali tu 
m.in. Henryk Bagiński, Henryk Dobrzański 
(późniejszy „Hubal”), Czesław Młot-Fijał-
kowski, Marian Żegota-Januszajtis, Michał 
Rola-Żymierski, czy poeta Kazimierz Wie-
rzyński.

W 1911 r. Józef Piłsudski intensywnie pra-
cował nad rozwojem i  lepszą organizacją 
ruchu strzeleckiego. W  1912 r. ofi cjalnie 
został Komendantem Głównym Związku 
Strzeleckiego, a  w  maju 1913 r. w  miejsce 
zlikwidowanej Komendy Głównej Związku 
Strzeleckiego powstał Wydział Wojskowy 

Komisji Tymczasowej Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodległościowych (KTSSN), na 
którego czele stanął właśnie Piłsudski.

Pod wspólną komendą Piłsudskiego 
Z  chwilą wybuchu  I  wojny światowej  zo-
stała zarządzona mobilizacja połączonych 
Związków i  Drużyn Strzeleckich, już pod 
wspólną komendą  Józefa Piłsudskiego  i  sca-
lenie ich w I Brygadę Legionów Polskich.

2 sierpnia 1914 r. przed wkroczeniem 
strzelców do zaboru rosyjskiego zwiad prze-
prowadziła 7-osobowa grupa Beliny-Prażmow-
skiego, zalążek polskiej kawalerii.

Dzień później powstała Pierwsza Kompania 
Kadrowa, zalążek 1 Pułku Piechoty Legionów, 
który następnie rozrósł się do I  Brygady Le-
gionów Polskich; dowódcą kompanii był Ta-
deusz Kasprzycki „Zbigniew”.

W  zaborze rosyjskim z  inicjatywy Piłsud-
skiego powstała zaś Polska Organizacja Woj-
skowa z  głównym ośrodkiem w  Warszawie, 
a  wśród członków POW znaleźli się jeszcze 
m.in. Włodzimierz Bochenek, Tadeusz Ka-
sprzycki, Edward Śmigły-Rydz.

Legiony Polskie istniały od 16 sierpnia 1914 
do 20 września 1916 r.. Od 4 do 6 lipca 1916 r. 
trwały walki pod Kostiuchnówką, największa 
bitwa Legionów Polskich, w  czasie której Pił-
sudski często dowodził z pierwszej linii i bez-
pośrednio przed ogniem artyleryjskim. 

9 lipca 1916 r. brygadier Piłsudski zrezy-
gnował z  dowództwa, chcąc w  ten sposób 
wyrazić swój sprzeciw wobec lekceważenia Le-
gionów przez Austriaków i  nieuznawania ich 
za wojsko polskie walczące o  niepodległość. 
Został wysłany na urlop, a jego dymisja została 
przyjęta dopiero 26 września.

Między innymi w  efekcie dymisji Piłsud-
skiego wielu Polaków masowo rezygnowało 
ze służby wojskowej u  boku państw cen-
tralnych i  5 listopada 1916 r. z  powodu tej 
presji Cesarstwo Niemieckie i Austro-Węgry 
wydały tzw. „akt 5 listopada”, gdzie po raz 
pierwszy zadeklarowały chęć utworzenia 
niezależnego państwa polskiego na ziemiach 
dotychczasowego zaboru rosyjskiego, oku-
powanych aktualnie przez wojska państw 
centralnych. 

Roland Semik

 Polskie organizacje strzeleckie 
w drodze do niepodległości

Listopad upłynął pod znakiem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiele wydarzeń mia-
ło również miejsce na terenie gminy Słubice, chociażby spotkanie zorganizowane 10 listopada przez lokalną Fundację 
GunSpot przy współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Można było z bliska zobaczyć repliki popularnych 
broni, poćwiczyć strzelectwo i poznać historię polskiego ruchu strzeleckiego, który istnieje do dziś.

Kazimierz Sosnkowski – założyciel ZWC

Major Edward Rydz-Śmigły
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Z nimi płazy 
nie zginą  

„Przyrodnicze Słubice” to kolejny ciekawy 
projekt Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrod-
niczych. Dzięki niemu w studzienkach desz-
czowych przy ulicy Kwiatowej zainstalowa-
no specjalne drabinki dla płazów. 

Seniorom werwy 
nie brakuje!

– Studzienki są dla nich śmier-
telną pułapką, a  dzięki nim będą 
mogły wychodzić z  nich samo-
dzielnie – mówi pomysłodawczyni 
projektu Natalia Duer. Przy są-
siednim stawie umieszczono też 
tablicę edukacyjną opowiadającą 
o  traszkach, czyli płazach ogo-
niastych, które tam zamieszkują  
wiosną i  latem gdy w  zbiorniku 
jest woda. Fundacja wydała rów-
nież zestaw materiałów eduka-
cyjnych omawiających płazy. Są 
wśród nich przenośne tablice edu-
kacyjne i pięknie ilustrowana ksią-
żeczka z  wierszykami o  płazach. 

– Obecnie „Dziupla” przeprowadza 
zajęcia we wszystkich słubickich 
przedszkolach, podczas których 
dzieci dowiadują się co to są płazy, 
jak je rozpoznać, gdzie żyją, co 
im zagraża i  jakie gatunki wystę-
pują w  naszym kraju – opowiada 
N. Duer. Wszystkie przedszkola 
i  szkoły gminne dostaną ponadto 
od fundacji pakiet wydanych ma-
teriałów oraz scenariusze zajęć do 
samodzielnego przeprowadzenia. 
Projekt „Przyrodnicze Słubice” 
został dofi nansowany z  programu 
„Działaj Lokalnie”. 

(beb)
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12 października, w słubickim Klubie 
Witkacy, ponad 150 członków 
Związku Emerytów i  Rencistów, 
wzięło udział w balu, który kończył 
Tydzień Seniora. Wśród zaproszo-
nych gości byli m.in. były już dziś 
burmistrz Tomasz Ciszewicz i  ów-
czesny przewodniczący rady miej-
skiej Mariusz Olejniczak. – Dziękuję 
Państwu za osiem lat współpracy 
– mówił odchodzący z urzędu T. Ci-
szewicz. Podkreślał, że przez dwie 
kadencje, gdy rządził gminą, z  ra-
dością wspierał różne inicjatywy 
związku, który jest jedną z  naszych 
najaktywniejszych organizacji poza-
rządowych. 

Wraz z przewodniczącą Kazimierą 
Chrzanowską burmistrz wręczył też 
podziękowania za pracę na rzecz 
seniorów kilku przedstawicielom 
związku i  ich sympatykom. Byli to: 
wieloletni przewodniczący związku 
Michał Rosiak, obecna sekretarz 
Cecylia Markiewicz, skarbnik 
Krystyna Banaszkiewicz, wice-
przewodniczący związku: Halina 
Łysiak i Jan Nowak oraz Jerzy Miel-
czarek, który na każdej imprezie 
tanecznej seniorów zapewnia im 
doskonała oprawę muzyczną i  Sta-
nisław Żuchowski, właściciel fi rmy 
przewozowej wożący seniorów na 
wycieczki. Osoby zgromadzone 
na balu nie szczędziły też słów po-
dziękowań burmistrzowi. – Zawsze 
kiedy potrzebowaliśmy pomocy czy 
wsparcia fi nansowego od gminy, na 
Pana mogliśmy liczyć – mówiła K. 
Chrzanowska nazywając T. Cisze-
wicza prawdziwym przyjacielem 
związku. Burmistrz podkreślał na-
tomiast, że ta pomoc była obopólna, 
bo wielokrotnie korzystał z  do-
świadczenia życiowego seniorów. 

(beb)

Ponad 150 osób wzięło udział w balu dla seniorów, który kończył obchody tygodnia im 

poświęconego.  

Tomasz Ciszewicz odbierał gratulacje od seniorów i sam gratulował…werwy, zapału, ży-

ciowej mądrości. Podziękował też za współpracę przewodniczącej związku Kazimierze 

Chrzanowskiej. 

Koncert na zakończenie roku
niedziela, 30 grudnia, 19:30, poniedziałek, 31. grudzień, 17:00, 
Hala Koncertowa „C. Ph. E. Bach“

IX Symfonia Ludwiga von Beethovena kojarzy się wielu 
ludziom z zakończeniem starego roku i powitaniem no-
wego. Powód jest prosty: Przesłanie utworu ze słowami 
„wszyscy ludzie będą braćmi“ pomaga z  optymizmem 
wejść w  Nowy Rok, pozwala zaczęrpnać odrobinę tej 
bezgranicznej radości i  daje nadzieję na to, że pokój na 
świecie jednak jest możliwy.

Robin Johannsen, sopran / Britta Schwarz, alt / Tomasz 
Zagorski, tenor / Andreas Bauer, bas
Wielki Chór, członkowie Chóru Młodzieżowego oraz 
męskie głosy Chóru Chłopięcego Singakademie 
z Frankfurtu nad Odrą / 
Brandenburska Orkiestra Państwowa z Frankfurtu nad 
Odrą / Dyrygent: Jörg-Peter Weigle
Bilety: 49,– € / 45,– € / 35,– € / 30,– €

Deszczówka 
szybciej spłynie

82 tys. zł wydala gmina Słubice na czyszczenie kolek-
tora kanalizacji deszczowej w kilku miejscach w mieście. 
Firma CONS-CONTROL z Czerwieńska, z którą samorząd 
podpisał umowę, w połowie listopada zakończyła  wyko-
nywanie prac. 

Kolektor, który został wyczyszczony, biegnie od placu Bo-
haterów 14, ulicy Piłsudskiego do ujścia Kanału Czarnego 
przy ul. Konstytucji 3 Maja. Zakres umowy obejmował też 
czyszczenie kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika i  ul. 
Wawrzyniaka do Wojska Polskiego oraz oczyszczenie 29 gu-
lików wraz z przyłączami do sieci kanalizacji deszczowej.

(beb)

Koncerty fi lharmoniczne 
także dla naszych uczniów

300 dzieci ze wszystkich gminnych szkół podsta-
wowych wzięło udział 15 listopada w koncercie we 
frankfurckiej fi lharmonii. Mogli posłuchać „Pio-
trusia i wilka” Sergeja Prokofj ewa, muzycznej bajki 
dla dzieci z libretto w języku polskim. Za pulpitem 
dyrygenckim stanął Jürgen Bruns, grała Państwowa 
Orkiestra Brandenburgii. Cykliczne koncerty 
szkolne to propozycja frankfurckiej fi lharmonii 
dla najmłodszych. Pomysł spodobał się też słubi-
czanom. Już po raz drugi, z gminnych pieniędzy, sfi -
nansowano bilety dla uczniów. 

(beb) 
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GAZ ZIEMNY: NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE 
ŹRÓDŁO OGRZEWANIA

POŁĄCZ CIEPŁE Z POŻYTECZNYM 
– DLA SIEBIE I DLA ŚRODOWISKA!

Niezależnie od tego, jaka jest Twoja świadomość 
ekologiczna, gdy decydujesz się na gaz ziemny 
jako paliwo grzewcze, automatycznie przyczy-
niasz się do aktywnej walki o zdrowsze po-
wietrze – dla siebie, dla bliskich, dla przyszłych 
pokoleń. Warto poznać te zalety gazu, które 
czynią z niego nie tylko oszczędne, wygodne 
i bezpieczne, lecz również najbardziej ekolo-
giczne źródło ogrzewania!

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU
Wśród trzech używanych powszechnie paliw 
pierwotnych – węgla, oleju opałowego i gazu 
ziemnego to właśnie gaz ziemny jest źródłem 
energii najbardziej przyjaznym dla środowiska. 
Stanowi on pierwotne źródło energii, co znaczy, 
że jest gotowy do użycia praktycznie w takim 
samym stanie, w jakim został wydobyty.

BRAK PRZETWARZANIA 
TO BRAK ZANIECZYSZCZEŃ!
Gaz ziemny, jako paliwo pierwotne, nie wymaga 
ani dodatkowej obróbki, ani dodatkowej infra-
struktury, która zazwyczaj obciąża środowisko. 
Nie trzeba go przetwarzać na energię wtórną, jak 

dzieje się to w przypadku prądu elektrycznego, 
ani nie trzeba go uzdatniać – w przeciwieństwie 
do benzyny czy oleju opałowego. A samo wydo-
bywanie i przesyłanie gazu ziemnego również 
odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska 
i otoczenia.

GAZ PALI SIĘ CZYSTO I BEZPIECZNIE
Zastosowanie gazu ziemnego w indywidual-
nych gospodarstwach domowych jest jedną 
z najbardziej efektywnych metod ograniczania 
emisji zanieczyszczeń powietrza. Gaz ziemny 
składa się przede wszystkim z metanu, dzięki 
czemu w trakcie spalania nie powstają pro-
dukty zanieczyszczające środowisko (dwutlenek 
siarki, sadza, popiół, żużel i pyły) i powodujące 
degradację lasów, zakwaszenie wód, gleby czy 
pogarszanie stanu zdrowia. Ogrzewanie gazowe 
jest czyste – nie ma popiołu i pyłu węglowego. 
W przypadku ogrzewania gazem ziemnym nie 
osadza się sadza w kominie, więc nie występuje 
ryzyko zapalenia przewodu kominowego.

PRECZ ZE SMOGIEM 
I EFEKTEM CIEPLARNIANYM!
Przy spalaniu gazu ziemnego emisja dwutlenku 
węgla jest o 30% mniejsza niż w przypadku 
oleju opałowego i o 50% mniejsza niż w przy-

padku węgla. Mniej dwutlenku węgla oznacza 
mniejsze ryzyko wystąpienia efektu cieplar-
nianego – groźnej zmiany klimatu całej naszej 
planety. Spalanie gazu ziemnego nie powoduje 
również powstawania tlenków siarki, uważa-
nych za główną przyczynę kwaśnych deszczy. 
Emisja szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu 
jest natomiast od 20% do 60% mniejsza niż przy 
spalaniu oleju czy węgla.

MNIEJ SPALIN RÓWNIEŻ NA DROGACH
Gaz ziemny przesyłany jest systemem podziem-
nych gazociągów. To jeszcze jedna zaleta gazu 
– nie wymaga transportu samochodowego ani 
kolejowego, co powoduje, że drogi publiczne są 
mniej obciążone, a do atmosfery trafia mniej 
spalin. To kolejny wkład gazu ziemnego w eko-
logię. W ciągu lat użytkowania gazu oznacza to 
naprawdę dużą ulgę dla środowiska!

GAZ ZIEMNY KONTRA KONKURENCJA
Przyjrzyjmy się energii elektrycznej. Korzystanie 
z niej nie przynosi negatywnych skutków dla 
środowiska. Niestety, jej wytworzenie w elek-
trowni węglowej – już tak. Powstają wtedy 
odpady, które trzeba utylizować. A sam węgiel 
i inne paliwa stałe? Ich użytkowanie przyczynia 
się do postępowania m.in. efektu cieplarnia-

EWE to działający od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1659 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.

artykuł sponsorowany

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

Fot. EWE

nego i powstawania kwaśnych deszczy. Podczas 
spalania generują dużą ilość odpadów: popiołu, 
żużlu i sadzy. Nawet słynny ekogroszek nie jest 
„czysty” – w porównaniu do gazu ziemnego 
jego spalanie emituje 100% więcej pyłu, 6 razy 
więcej tlenku azotu, aż 7000 razy więcej siarki 
i 160 razy więcej tlenku węgla, potocznie na-
zywanego czadem. Propan-butan, który jest 
gazem płynnym, powstaje w wyniku skompli-
kowanej obróbki ropy naftowej i wymaga trans-
portu naziemnego. A olej opałowy? Zawiera 
najwięcej siarki spośród innych paliw, podczas 
spalania emituje 5 razy więcej pyłów niż gaz 
ziemny i wymaga transportu z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności – bo w razie 
wycieku do wód przyczyniłby się do zanieczysz-
czenia fauny i flory. Na takim tle gaz ziemny jest 
bezkonkurencyjny!

GAZ ZIEMNY – PALIWO PRZYSZŁOŚCI
„Każda z zalet gazu ziemnego – od powszechnej 
dostępności i niskiej ceny przez wygodę obsługi 
aż po niezaprzeczalne walory proekologiczne – 
czyni go paliwem przyszłości, idealnym nie tylko 
dla użytkowników indywidualnych, lecz także 
dla przemysłu i motoryzacji” – wyjaśnia Marek 
Szymoniak, dyrektor Działu Dystrybucji i Obrotu 
Sieciowego Gazem EWE. „Gorąco zachęcamy 
do wyboru gazu ziemnego jako ekologicznego, 
wygodnego i generującego oszczędności pa-
liwa, jak również do przełączenia się na gaz 
ziemny. W EWE dbamy nie tylko o jakość gazu, 
ale i o bezpieczeństwo jego dostaw. Zależy nam 
także na tym, byśmy naszymi de cyzjami i in-
westycjami wpływali pozytywnie na przyszłość 
naszego środowiska, naszych dzieci i następ-
nych pokoleń. Korzystajmy z dobrodziejstw gazu 
ziemnego, tym bardziej że z EWE jest to bardzo 
łatwe!” – zachęca.

Fot. EWE

Marek Szymoniak, dyrektor Działu Dystrybucji 
i Obrotu Sieciowego Gazem EWE
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Tak się wygrywa
UKS Jedynka Słubice bardzo zdecydowanym zwycięstwem rozpo-
częła swoje zmagania w Lubuskiej Lidze Młodziczek. Podopieczne 
trenera Jerzego Grabowskiego pokonały Czarnych Żagań aż 46-26.

Poloniści na 
półmetku IV ligi

Piłkarze Polonii Słubice zakończyli rundę 
jesienną w IV lidze, do której awansowali 
wiosną bieżącego roku. Wszystko wskazu-
je na to, że w przyszłym roku będą walczyli 
o utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej.

To są pierwsze rakiety wśród dzieci 
Słubickie Centrum Tenisa wraz ze Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizowali turniej tenisa ziemnego dla 
dzieci. Dzięki nowym kortom w Słubicach coraz więcej osób rozpoczyna przygodę z tenisem.  

Pierwszy mecz nowego sezonu Ligi 
Młodziczek odbył się w  Słubicach 
w  niedzielę 18 listopada. Pierwsze 
minuty były bardzo wyrównane, 
jednak jeszcze przed przerwą nasze 
zawodniczki rozpoczęły festiwal 
mistrzowskiej gry i  „odjechały” 
swoim rywalkom notując wynik 
26-15. W  drugiej połowie doło-
żyły 20 bramek, na co żaganianki 
(wicemistrzynie w  ubiegłym se-
zonie) odpowiedziały tylko 11 tra-
fi eniami. Wielkie brawa należą się 
wszystkim naszym dziewczynom 
jednak warto wyróżnić słubickie 
łowczynie bramek: Nataszę Tań-
czak– 15 trafi eń i  Paulinę Klisz-
czak– 12 celnych strzałów. Oto 
pełny skład (w  nawiasie liczba 
strzelonych bramek): Ewa Kloc, 
Aleksandra Wroniewicz (4), Iga 
Rajda (4), Paulina Kliszczak (12), 
Oliwia Oleksyn, Julia Sterenczak 
(6), Julia Żarnowska, Dominika 
Kazimierska (2), Inga Białkowska, 
Karolina Matkowska, Marta Hep-
pner, Natasza Tańczak (15), Julia 

Różańska (1), Julia Kowalska (2), 
Klaudia Gancarz. Trener: Jerzy 
Grabowski. W  kolejnym meczu 

słubiczanki zmierzą się 25 listo-
pada na wyjeździe ze Spartakusem 
Zielona Góra.  (RT)

Przed meczem nasza drużyna była w bojowych nastrojach.
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Najskuteczniejszą zawodniczą z Jedynki była Natasza Tańczak (niebieska koszulka).

Podopieczni trenera Andrzeja Wy-
pycha zakończyli pierwszą rundę 
10 listopada przegraną 0-3 z  Falu-
bazem Zielona Góra. Tym samym 
po 15 kolejkach w stawce 16 drużyn 
w  tabeli umiejscowili się na 13. 
miejscu. Ich dorobek punktowy to 
13 punktów, a  w  całej rundzie Po-
loniści zanotowali 3 zwycięstwa 
(z TS Przylep, Ilanką Rzepin i Tęczą 
Krosno Odrzańskie), 4 remisy i  8 
porażek. Warto dodać, że w  przy-
najmniej dwóch remisowych po-
jedynkach można było pokusić się 
o zwycięstwo, przeszkodziły w tym 
niepotrzebne błędy w  końców-

kach meczu ze Szprotawą, a  także 
kontrowersyjna sytuacja w  meczu 
z  Gubinem kiedy ani sędzia, ani 
przeciwnicy nie zatrzymali gry gdy 
na murawie leżał nasz zawodnik. 
Jednak już przed sezonem było 
wiadomo, że w  IV lidze będzie 
bardzo ciężko o dobre wyniki gdyż 
poziom jest zdecydowanie wyższy 
niż w  klasie okręgowej. Teraz po 
krótkim okresie wypoczynku nasi 
piłkarze rozpoczną treningi i  w  te-
renie, i  na hali, tak aby wiosną 
zawalczyć o  utrzymanie się w  tej 
klasie rozgrywkowej. 

(RT)

Jesienią wyróżniającymi się zawodnikami byli Eligiusz Krzeptowski i doświadczony 

Przemysław Begier.
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Ofi cjalne otwarcie dwóch krytych kortów 
odbyło się już kilka miesięcy temu, 
jednak teraz przyszedł czas na pierwszy 
turniej. Odbył się on 7 października i był 
skierowany głównie do dzieci. Uczest-
nicy zostali podzieleni na dwie kategorie: 
do 8 lat oraz od 9 do 12 lat. Młodsi grali 
na zmniejszonych polach gry w poprzek, 
natomiast starsi na prawie pełnowy-
miarowym korcie. Po blisko pięciogo-
dzinnych zmaganiach w  grupie starszej 
wyłoniono zwycięzców, natomiast 
w młodszej kategorii wyniki były sprawą 
drugorzędną, liczył się tak naprawdę 
sam udział, a wszyscy otrzymali medale 
i  pamiątkowe dyplomy. Natomiast pu-
chary trafi ły do Jacka Biernackiego, który 
w wielkim fi nale pokonał Michała Timo-
fi ejczyka. Trzeci był Jakub Duszyński. Na-
grody uczestnikom wręczali: Zbigniew 
Sawicki, prezes Słubickiego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji oraz Radosław Kwiat-
kowski ze Słubickiego Centrum Tenisa.

(RT)
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Jacek Biernacki zwyciężył w kategorii 9-12 lat. W wielkim fi nale spotkali się Jacek Biernacki (z lewej) i Michał Timofi ejczyk.
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Lekkoatletyczni 
weterani wspominali 
Zdzisława Skręty

To są mistrzowie 
rakietki

W ostatnim czasie odbyły się mistrzostwa 
powiatu w tenisie stołowym szkół pod-
stawowych. Sprawdzamy także co słychać 
u FSL– Aktywnych w III lidze 

Pobiegli za niepodległą

W meczu z Górkami Noteckimi walczyli: Robert Tomczak (z lewej), Marek Szuplak, Miro-

sław Rogowski, Daniel Czerepowski i Damian Kowalczyk.
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Rozpoczynamy informacją o  za-
wodach powiatowych w  tenisie 
stołowym dla szkół podstawo-
wych w  ramach Lubuskiej Olim-
piady Młodzieży, które odbyły się 
w  sali gimnastycznej Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 29 paź-
dziernika. Zarówno w  kategorii 
młodszej, do 6 klasy, jak i  starszej, 
7-8 klasa, zwyciężyła szkoła z Golic, 
która będzie nasz powiat reprezen-
tować w  zawodach wojewódzkich. 
Natomiast cały czas nie zwalniają 
tempa gracze reprezentujący nasze 
miasto i  FSL– Aktywnych w  roz-
grywkach III ligi lubuskiego te-
nisa stołowego. Ostatnie mecze to 

wygrana na wyjeździe z  Pełczem 
Górki Noteckie 10-4 (17.11) i  nie-
spodziewana aczkolwiek zasłużona 
przegrana z II Gorzovią 10-8 w roli 
gospodarza (03.11). Po siedmiu ko-
lejkach ligowych słubiczanie z  10 
punktami zajmują bardzo dobre 
czwarte miejsce (gorszy bilans me-
czowy od Ośna Lubuskiego), za 
Świebodzinem (11 pkt) i  liderem 
z  Drzonkowa (12 pkt). W  meczu 
z Górkami punktowali:

Damian Kowalczyk – 3,5 (kom-
plet), Marek Szuplak – 3, Mirosław 
Rogowski – 2, Robert Tomczak –  1 
i Daniel Czerepowski – 0,5.

(RT)

Doroczny Lekko-
atletyczny Mityng 
Masters’ów odbył 
się na naszym sta-
dionie w sobotę 6 
października. Jed-
ną z części był ko-
lejny Memoriał im. 
Zdzisława Skręty 
w pchnięciu kulą.

Głównym wydarzeniem mityngu 
był konkurs w  pchnięciu kulą 
w  ramach Memoriału im. Zdzi-
sława jednak oprócz tego roze-
grano również konkursy w  rzucie 
młotem, oszczepem i  dyskiem. 
– Zwyciężczynią memoriałowej 
kuli została srebrna medalistka 
Mistrzostw Świata Masters Mał-
gorzata Krzyżan z  wynikiem 11.43 
– 783 pkt, a wśród panów Czesław 
Roszczak (kat. M75 UKS Olimpij-
czyk Pogorzela) – 12.23 – 1151 pkt.– 
podsumowuje Ryszard Chusteczki, 
prezes LKS Lubusza Słubice. Po 
przeliczeniu wyników na punkty 
najlepszym wręczono puchary, 
które wręczali: Jolanta Skręty w to-
warzystwie trenera Olega i  An-
drzeja Szczesnego, wiceprezesa 
Lubuskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki w Zielonej Górze. 

(RT)
Fot. Ryszard Chustecki Małgorzata Krzyżan ponownie najlepsza w słubickim Mityngu Mastersów LA.

Słubice były jednym ze stu miast, 
które przyłączyły się do narodowego 
biegu „Od Bałtyku do Tatr. 11 listo-
pada, dokładnie o  11.11 na starcie 
biegu, którego organizatorem był 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

stanęło 141 biegaczy. Wśród nich byli 
też nasi sąsiedzi zza Odry, którzy po-
stanowili świętować z Polakami 100-
lecie niepodległości. I  10 km bieg 
wygrali. Wśród panów triumfował 
Hähnel Hannes, wśród pań Cath-

leen Meier. Wysokie miejsca zajęli 
też słubiczanie: trzeci wśród męż-
czyzn był Rafał Borowiak, drugie 
miejsce wśród kobiet wywalczyła 
Aleksandra Guzik. Gratulujemy! 

(beb)

W kategorii M4 triumfowali , od lewej Rafał Borowiak ze Słubic, Paweł Dziedzic z Cybinki 

i Jerzy Hołubowicz z Uradu.
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MIESZKASZ W 
POLSCE I JESTEŚ  

UBEZPIECZONY W 
AOK NORDOST? 

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

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

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

 
OD 1 WRZEŚNIA POLACY UBEZPIECZENI W AOK 

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

KARTY AOK. 

MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W 
CENTRUM MEDYCZNYM 

 BRANDMED !

Reklama

INFORMACJA

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym  w Słubicach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem 

lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową, stanowiącego własność Gminy Słubice, poło-

żonego w Słubicach przy ul. Żeromskiego 2.

Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp. Położenie
Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
użytkowa lokalu

Cena wywoławcza Wysokość wadium

1.
Słubice, 
ul. Żeromskiego 2

Część działki 
683/54

76,40 m2 20,00 zł/m2 miesięcznie 
(+ 23% VAT)

2.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada  2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym 

w Słubicach przy Placu Bohaterów 13, w sali konferencyjnej (I piętro). 

Pełne informacje o warunkach przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Administracji Mie-

niem Komunalnym w Słubicach Plac Bohaterów 13  (godziny urzędowania w poniedziałek od 10:00 do 18:00, od wtorku do 

piątku od godz. 7:00 do 15:00, tel. nr 95 758 40-90) oraz na stronie www.bip.slubice.pl oraz www.zamk.pl.

INFORMACJA

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem ga-

rażu, stanowiącego własność Gminy Słubice, położonego w Słubicach w podwórzu  ul. Żeromskiego 27 na okres do 5 lat

1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp. Położenie
Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
użytkowa 

Cena wywoławcza Wysokość wadium

1.
Słubice,  
ul. Żeromskiego 27

Część działki 
619/49

19,18 m2 3,00 zł/m2 miesięcznie 
(+ 23% VAT)

400 zł

2. Przedmiot przetargu stanowi najem garażu o powierzchni użytkowej 19,18 m2 przeznaczony do przechowywania i nieza-

wodowej obsługi pojazdów mechanicznych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym 

w Słubicach przy Placu Bohaterów 13, w sali konferencyjnej (I piętro). 

Pełne informacje o warunkach przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zakładu Administracji Mie-

niem Komunalnym  w Słubicach Plac Bohaterów 13  (godziny urzędowania w poniedziałek od 10:00 do 18:00, od wtorku do 

piątku od godz. 7:00 do 15:00, tel. nr 95 758 40-90) oraz na stronie www.bip.slubice.pl oraz www.zamk.pl. 

Wiedeńskie operetki 
w wydaniu świątecznym
sobota, 01. grudzień, 15:30 / Hala Koncertowa „C. Ph. E. Bach“

Gala widowiskowa z udziałem solistów, baletu i orkiestry. W programie usłyszymy najsłynniejsze 
melodie świąteczne oraz znane melodie wiedeńskie, duety i takie utwory, jak „Opowieści Lasku 
Wiedeńskiego”, „Ave Maria”, „O  du Fröhliche”, „Eine kleine Nachtmusik”, fragmenty operetki 
„Wiedeńska krew” Johanna Straussa oraz utwory innych, znanych kompozytorów operetkowych, 
uzupełnione najpiękniejszymi scenami tanecznymi z m.in. „Jeziora łabędzi” czy „Jasia i Małgosi”.

Vittorio Savary, tenor / Rolf Hartge, artysta widowiskowy / Leanan de Montiel, sopran
Tancerze baletowi Teatru Narodowego w Pradze / Metropolitan Chamber Orchestra
Organizator: Veranstaltungsbüro Wünsch Hargesheim
Bilety: 32,– € / 29,– € / 24,– € / 19,– €

Świąteczna Gala Trębaczy
czwartek, 06. grudzień, 19:00  / Hala Koncertowa „C. Ph. E. Bach“
Pięciu muzyków rozpali świątecznie barokowe fa-
jerwerki przy wielkich organach Filharmonii „Carla 
Philippa Emanuela Bacha” we Frankfurcie nad Odrą. 
Kwintet trębacza Daniela Schmala zagra arcydzieła 
Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Te-
lemanna, Jean-Josepha Moureta i  innych. Główny, 
muzyczny punkt programu zaprezentuje wraz ze 
swoimi legendarnymi improwizacjami uznany na 
arenie międzynarodowej organista prof. Matthias 
Eisenberg. Pod nazwiskiem Daniela Schmala kryje 
się natomiast najpopularniejszy trębacz swojego 
pokolenia. O jego renomie świadczą m.in. koncerty 
w Filharmonii Berlińskiej, Filharmonii Petersburskiej, Berlińskiej Sali Koncertowej, na festiwalu 
„Jazz in June” w Hanowerze oraz w Kościele św. Tomasza w Lipsku.

Profesor Matthias Eisenberg, organy / Zespół trębaczy Daniela Schmahla
Bilety: 25,– € / 23,– € / 18,– € / 14,– €

Oratorium na Boże Narodzenie
niedziela, 16. grudzień, 16:00 
Hala Koncertowa „C. Ph. E. Bach“
Oratorium na Boże Narodzenie 
jest do dziś najbardziej znanym ze 
wszystkich religijnych dzieł wokal-
nych Johanna Sebastiana Bacha. 
Dzięki uroczystym chórom roz-
poczynającym i  kończącym ora-
torium, nastrojowym chorałom 
oraz pełnym artyzmu ariom, połą-
czonym prostym opowiadaniem 
Ewangelii Bach w niezwykły sposób 
udźwiękowił nowotestamentową 
opowieść bożonarodzeniową.

Marie Friederike Schöder, sopran / Isabelle Rejall, alt / Christian Zenker, tenor
Thomas Wittig, bas / Wielki Chór Singakademie we Frankfurcie nad Odrą
Brandenburska Orkiestra Państwowa we Frankfurcie nad Odrą / Dyrygent: Rudolf Tiersch
Bilety: 22,– € / 19,– € / 16,– € / 13,– € (ze  zniżką dla seniorów) / 7,– € (zniżka dla dzieci do lat 
14)

Jezioro łabędzie – balet
28 grudnia, 19:30, piątek, Forum Kleista

„Jezioro łabędzie“ ucieleśnia wszystko to, czym jest rosyjski balet klasyczny: Wdzięk, gracja 
i  przede wszystkim taneczna perfekcja. Nieporównywalna muzyka Czajkowskiego w  połą-
czeniu z pełnym uczucia tańcem tworzy własny, zrozumiały dla każdego, język. Przeplatanie 
się miłości i tęsknoty, samotności i zazdrości, wściekłości, bólu i szczęścia od pokoleń fascy-
nuje widzów teatralnych wciąż na nowo.

Rosyjski Państwowy Teatr Opery i Baletu Komi
Bilety: 41,– € / 29,– € (bilet zniżkowy dla dzieci do lat 16)

Jestem samotnym starszym mężczyzną mieszkającym w  okolicach Berlina 

i poszukuję polskiej towarzyszki życia, która chciałaby dzielić ze mną swoje pa-

sje. Jestem wysportowanym akademikiem (1,67 m), kocham naturę i podróże.

Chętnie powitam panią w moim domu. 

Kontakt:

Manfred Sprengel, Fuggerweg 4, 14656 Briesenlang

Tel. 0049 332 3241903 / 0049 162 6083623

Reklama
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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 330/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30.10.2018 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania 

w najem tym samym stronom na okres do 10 lat, które były uprzednio przedmiotem najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki
Pow. użytkowa 
nieruchomości [m²]

Przeznaczenie 
nieruchomości

1.
Słubice,
Plac Przyjaźni 22

GW1S/00005199/1 524/37 5,28
Pomieszczenie 
gospodarcze

2.
Słubice,
Plac Przyjaźni 22

GW1S/00005199/1 524/37 5,44
Pomieszczenie 
gospodarcze

3.
Słubice,
ul. Daszyńskiego 20 -21

GW1S/000011868/7 620/17 4,89
Pomieszczenie 
gospodarcze

4.
Słubice,
ul. Kopernika 49

GW1S/00005183/6 427/30 6,29
Pomieszczenie 
gospodarcze

5.
Słubice,
ul. Kopernika 49

GW1S/00005183/6 427/30 13,10
Pomieszczenie 
gospodarcze

6.
Słubice,
ul. Wodna 1

GW1S/00010615/2 687/25 3,66
Pomieszczenie 
gospodarcze

7.
Słubice,
ul. Wojska Polskiego 141

GW1S/00005173/3 408/13 9,01
Pomieszczenie 
gospodarcze

8.
Słubice,
ul. Wojska Polskiego 146

GW1S/00005173/3 1280/2 8,49
Pomieszczenie 
gospodarcze

9.
Słubice,
ul. Paderewskiego 33

GW1S/00027621/9 542/54 4,70
Pomieszczenie 
gospodarcze

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono ZarządzenieNr 334/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30.10.2018 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do oddania w na-

jem na czas oznaczony do 3 lat.

Lp. Położenie (miejscowość, ulica)
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki Pow. okalu Przeznaczenie lokalu

1. Słubice,ul. Kościuszki 19 A, lokal nr 1  GW1S/00016277/2 697/20 24,24 m² Lokal użytkowy

INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 342/2018 Burmistrza Słubic z dnia 05.11.2018 

r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 

Słubice przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Położenie
Nr Księgi wieczystej 
nieruchomości

Nr działki
Pow. 
uż yt. [m2]

Przeznaczenie 
nieruchomości

Cena wywoławcza

1.
Słubice,  
ul. Kopernika 9 F

GW1S/00025244/8 524/38 108,19 magazyn
6,00 zł/m2 miesięcznie 
(+ 23% VAT)

2.
Słubice,  
ul. Kopernika 9 D

GW1S/00025244/8 524/38 74,10 magazyn
6,00 zł/m2 miesięcznie 
(+ 23% VAT)

Ogłoszenie w sprawie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym, działając w imieniu Bur-

mistrza Słubic, zaprasza zainteresowanych do udziału w  pracach Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej. Kieruje je szczególnie do radnych Rady Miejskiej w Słu-

bicach, pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz jednostek organiza-

cyjnych Gminy Słubice, a także do przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Zgodnie z §11 ust. 1 uchwały nr XLVIII/372/2013 r. Rady Miejskiej w Słubicach 

z  dnia 28 listopada 2013 r. w  sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-

cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice, zmienionej uchwałą nr 

IX/75/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą nr 

LIV/418/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2018 r. kontrolę prze-

strzegania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy, sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która w szczególno-

ści weryfikuje i ocenia wnioski o zawarcie umowy najmu.

W związku z powyższym działając w imieniu Burmistrza Słubic zapraszam zain-

teresowanych do udziału w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Zapro-

szenie kierowane jest w szczególności do radnych Rady Miejskiej w Słubicach, 

pracowników Urzędu Miejskiego w  Słubicach oraz jednostek organizacyjnych 

Gminy Słubice, a także do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana jest w składzie od 6 do 10 osób. 

Kadencja Komisji trwa obecnie 4 lata. Za udział w pracach Komisji nie przysługu-

je wynagrodzenie. Regulamin pracy komisji umieszczono na stronie interneto-

wej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Słubice http://bip.slubice.pl/?a=8017 

(Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Słubic z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie 

nadania „Regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Słubicach”).

Zainteresowanych proszę o składanie swoich ofert według wzoru kwestionariu-

sza, którego druk do pobrania znajduje się w Zakładzie Administracji Mieniem Ko-

munalnym w Słubicach (pokój nr 7). Oferty proszę składać do dnia 7 grudnia 2018 

r. w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach przy Placu 

Bohaterów 13, sekretariat, w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek od godz. 

10:00 do 18:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Oferty rów-

nież można przesyłać pocztą na wyżej wskazany adres (decyduje data wpływu).

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach 
 Krzysztof Radkiewicz

 INFORMACJA

W Urzędzie Miejskim w Słubicach na okres 21 dni, wywieszono Zarządzenie Nr 331/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30.10.2018 

r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego i garaży stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do odda-

nia w najem tym samym stronom na okres do 3 lat.

Lp. Położenie Nr Księgi wieczystej Nr działki
Pow. użytkowa 
nieruchomości [m²]

Przeznaczenie 
nieruchomości

1.
Słubice
ul. Konstytucji 3 Maja 74

GW1S/00001809/3 343/6 67,24 Lokal użytkowy

2..
Słubice,
Plac Przyjaźni 22

GW1S/00005199/1 524/37 15,00 Garaż

3.
Słubice
ul. Wojska Polskiego 153

GW1S/00027619/2 419/4 12,98 Garaż
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W Drzecinie odkryli historię pokoleń 
W świetlicy wiej-
skiej można było 
oglądać niedaw-
no bardzo ciekawą 
wystawę „Historia 
pokoleń”, której po-
mysłodawczynia-
mi były: etnografka 
Hanna Billert i pro-
wadząca świetlicę 
Anna Ginter. 

– Ta wystawa nam dorosłym przy-
pomina przeszłość, ale dla dzieci jest 
lekcją historii, którą powinny znać 
od podszewki – mówiła Danuta To-
porkiewicz, która przyszła obejrzeć 
wystawę wraz z  mężem Kazimie-
rzem. 
– Ludzie przyjeżdżali po wojnie 
na te ziemie z różnych stron, jedni 
z  nadzieją, drudzy ze strachem – 
mówił pan Kazimierz i  z  zacieka-
wieniem oglądał przedmioty, które 
stamtąd przywieźli. 

– Mnie chyba najbardziej zachwy-
ciła ręcznie tkana spódnica przy-
wieziona z  Polesia, która pamięta 
lata 20., ale też haftowane obrusy, 
stare narzędzie i  urządzenia stoso-
wane w gospodarstwach domowych 
– opowiadała A. Ginter, która przed 
kilku laty zamieszkała w Drzecinie 
i  zaczęła interesować się lokalną 
historią.

Pamięć zamknięta 
w pamiątkach 
 – Warto wiedzieć skąd jesteśmy, 
sięgnąć do historii pokoleń – do-
dała. – Wspólnie z  mieszkańcami 
Drzecina zebraliśmy wiele pa-
miątek i wspomnień: są fotografi e, 
dokumenty, stroje i  sprzęty. Są 
w nich zamknięte ludzkie historie, 
radości i  smutki, ślady tułaczki, 
rodzinnego szczęścia, codzien-
nego życia. Niejednokrotnie wiążą 
się z  nimi rodzinne opowieści, 
ciekawe anegdoty – opowiadała 
A.Ginter. Przyznała, że chciała, 
żeby ludzie we wsi coś razem zro-
bili i ten projekt miał dla niej rów-
nież walor integracyjny. Udało 
się, bo na wystawę do świetlicy, 13 
października, przyszło wiele osób. 
Z zainteresowaniem oglądali m.in. 
reprodukcję zdjęcia, udostępnio-
nego przez Mirosławę Świderską, 
które przedstawia przedwojenną 
świetlicę w  Trettinie, dzisiejszym 
Drzecinie. – Dla wielu osób było 
zaskoczeniem, że w  miejscu, 
w  którym od 2011 roku stoi nasza 
świetlica przed wojną był budynek, 
który spełniał tę samą funkcję 
– mówił sołtys wsi Ryszard Świ-
derski. – Oczywiście tego budynku 
już nie ma, choć pamiętam, że 
w latach 60. była tu hydrofornia – 
wspominał. 

Młyn pozostał 
we wspomnieniach
– Nie ma już też u nas młyna, który 
stał obok Rancza Drzecin – poka-
zywał budowlę na starej fotografi i 
Zdzisław Filipowicz. Wśród pa-
miątek udostępnionych przez drze-
cinian, które można było oglądać 
na wystawie, były też rodzinne fo-
tografi e z czasów powojennych, na 
których mieszkańcy rozpoznawali 
osoby, które już odeszły. W  świe-
tlicy można też oglądać zdjęcia pre-
zentujące różne zakątki wsi, które 

dzieci zrobiły podczas warsztatów 
fotografi cznych zorganizowanych 
w  ramach projektu „Historia po-
koleń”. Projekt został z realizowany 
ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury w  ramach programu 
Bardzo Młoda Kultura, którego ope-
ratorem w województwie lubuskim 

jest Regionalne Centrum Animacji 
Kultury w Zielonej Górze. 

Dzieci na tropie 
śladów przeszłości
– Oprócz warsztatów fotografi cz-
nych, zaprosiliśmy też dzieci na 
warsztaty plastyczne i  kukieł-

kowe – dodała Hanna Billert, 
której edukacja kulturowa jest 
bardzo bliska. W  obu przypad-
kach temat zajęć, prowadzonych 
przez artystkę plastyczkę Joannę 
Hanć, krążył wokół śladów hi-
storii, które odkrywali młodsi 
mieszkańcy Drzecina. Miesz-

kańcy Drzecina nie ukrywają, że 
chętnie zgromadzone eksponaty 
umieściliby w  izbie muzealnej, 
którą chcieliby utworzyć we wsi. 
– Są ludzie i są zbiory, trzeba tylko 
poszukać miejsca – cieszyła się 
z tego pomysłu H. Billert. 

(beb)
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Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V A 

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

Redukować bariery — wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.

18.12.2018, godz. 17.00 i 19.30
forum kleista, frankfurt nad Odrą 

Preludium 
Bożonarodzeniowe

darmowe wejściówki na przedstawienia
dostępne w kasie SMOK od 3.12


