
1OR gazeta Słubicka   11/2018   18 grudniagazeta Słubicka   11/2018   18 grudnia

Kim są osoby, które przez 
najbliższe pięć lat będą 
współdecydować o gminie? 
Przedstawiamy radnych, 
którzy opowiedzieli o swoich 
priorytetach w kadencji 
2018-2023.  11 z nich 
sprawowało już mandat 
w poprzedniej radzie 
miejskiej, czterech uzyskało 
go po raz pierwszy.   str. 8-9

OPS nieczynny w Wigilię
Informujemy, że 24 grudnia 2018 roku  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach  
będzie nieczynny. Pracownicy odpracowali  
ten dzień 15 grudnia.  

- Musimy wyprowadzić 
tiry z miasta, doprowadzić 
do budowy wiaduktu nad 
ulicą, edukować w kwestiach 
ekologii, przeanalizować temat 
basenu – mówi  Grzegorz 
Cholewczyński, nowy 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Słubicach.   str. 2

Duealny system kształcenia zawodowego, transgraniczna opieka zdrowotna, wspólny 
basen, drugi most, polsko-niemieckamłodzieżowa rada miasta, wspólny budżet 
obywatelski…to tylko kilka z kilkudziesięciu pomysłów, które narodziły się podczas Forum 
na temat przyszłości współpracy transgranicznej Europejskiego Dwumiasta Słubice-
Frankfurt nad Odrą „Pomysły na lata 2020-2030”, które odbyło się od 4 do 5 grudnia 
w Collegium Polonicum.  str. 6
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DRODZY MIESZKAŃCY, 

niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem rodzinnych spotkań pełnym radości, spokoju, 
zadumy nad płomieniem świątecznej świecy, nadziei na kolejny dobry rok, którą daje pierwsza gwiazdka.

Z serdecznymi życzeniami 

burmistrz Mariusz Olejniczak 
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Słubicach 

przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Cholewczyński 

z radnymi

- Jakie ładne renifery – zawołała 
6-letnia Nadia zaglądając z  innymi 
przedszkolami do zagrody Miko-
łaja, która stanęła na deptaku przy 
bibliotece miejskiej. Z głośników są-
czyła się świąteczna muzyka, a dzieci 
z  placówek po obu stronach Odry, 
towarzyszyły zastępcy burmistrza 
Romanowi Siemińskiemu i wicebur-
mistrz Frankfurtu Milenie Manns 
w otwarciu świątecznej zagrody. Była 
oblegana przez maluchów przez 
cały weekend. Podobnie jak stojąca 
obok karuzela z  bajkowymi karo-
cami i kolorowymi konikami i bożo-
narodzeniowa szopka. To przy niej 
w sobotnie popołudnie mieszkańcy, 
z  pomocą chórów: Jerzyki, Singing 
All Together, studentów z  Parakle-
tosa oraz uczniów szkoły muzycznej, 

śpiewali kolędy. Wcześniej w   są-
siedniej bibliotece zorganizowano 
m.in. transgraniczne czytanie baśni 
o  tematyce bożonarodzeniowej, po 
czym dzieci wspólnie szukały  nie-
spodzianek w  zagrodzie Mikołaja. 
Wielu mieszkańców skorzystało 
też z  zaproszenia gminy i  Fundacji 
Grupy Pomagamy i  wzięło udział 
w  Wigilii Miejskiej, podczas której 
nie zabrakło świątecznych przy-
smaków, a  dzieci dostały prezenty. 
Wszystkie atrakcje były darmowe. 
Było to możliwe dzięki pomocy fi-
nansowej jaką otrzymała gmina Słu-
bice z  Unii Europejskiej w  ramach 
projektu” Europejskie Modelowe 
Miasto Współpracy Transgranicznej 
Słubice/Frankfurt nad Odrą”. 

(beb)

Magia świąt w mikołajkowej zagrodzie
Żywe renifery, czerwone sanie, w których można było posiedzieć z Mikołajem, szopka, wspólne kolędowanie  i wiele 
innych atrakcji przygotowała gmina, żeby umilić mieszkańcom czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Róż-
norodność atrakcji spowodowała, że warto było wyjść z domu w ostatni weekend 14-16 grudnia.   
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Przedszkolakom z „Pinokia” bardzo się spodobała wizyta w mikołajkowej zagrodzie. 
Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. 

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung
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Grzegorz Cholewczyński: Gotowy do działania! 

 – Jakie kierunki działania będą dla 
Pana priorytetem w tej kadencji?
 – Na pewno infrastruktura drogowa. 
Wszyscy wiemy, że w Słubicach mamy 
niemałe problemy komunikacyjne, 
zwłaszcza w  weekendy. Przez nasze 
miasto przebiega droga krajowa, którą 
dziennie przejeżdża parę tysięcy aut, 
co za tym idzie są utrudnienia w po-
ruszaniu się, parkowaniu, mamy za-
nieczyszczone od spalin powietrze. 
Perspektywa wymarzonej obwod-
nicy to może rok 2023, dlatego, żeby 
już dziś sprostać komunikacyjnym 
wyzwaniom należy w  pierwszej ko-
lejności spotkać się z  wojewodą oraz 
dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, żeby poszukać 
sposobu na wyprowadzenie tirów 
z  miasta. W  mojej ocenie urząd wo-
jewódzki i GDDKiA mogą skutecznie 
zadziałać w tym temacie. 

 – W jaki sposób?
 – Poprzez przekierowanie cięż-
kiego transportu innymi drogami. 
Równocześnie należy przystąpić do 
udrożnienia ulicy Transportowej. 
Rozwiązaniem byłby wiadukt kole-
jowy. Gmina powinna partycypować 
w  kosztach jego budowy. Żeby 
udrożnić ruch samochodowy roz-
szerzyłbym też transport zbiorowy, 
poprzez wprowadzenie autobusów 
ekologicznych zasilanych paliwem 
alternatywnym.

 – A  jak rozwiązałby Pan problem 
braku miejsc parkingowych w Słu-
bicach?
 – Moim marzeniem jest, żeby przy 
udziale inwestorów prywatnych 
w  mieście powstały podziemne 
parkingi, a na obrzeżach Słubic par-
kingi wielopoziomowe. Znalezienie 
wolnego miejsca parkingowego 
w  Słubicach graniczy z  cudem. Je-
steśmy miastem przygranicznym, 
wielu Lubuszan i  nie tylko, pracuje 
w  Niemczech i  część osób zostawia 
u  nas swoje samochody i  jedzie do 
pracy np. do Berlina. Poza tym mamy 
w mieście wielu klientów z Niemiec, 
którzy przyjeżdżają do nas samo-

chodami na zakupy. Brak miejsc po-
woduje, że ludzie parkują wszędzie: 
na trawnikach, osiedlowych chod-
nikach. Spójrzmy jak wygląda ulica 
przy banku PKO BP czy al. Młodzieży 
Polskiej. Uważam, że oprócz budowy 
parkingów powinna też u  nas po-
wstać płatna strefa parkowania. 

 – Czy w  Pana ocenie są jeszcze 
jakieś narzędzia, dzięki którym 
można by zaprowadzić większy po-
rządek w gminie? 
 – Jestem zwolennikiem zwiększenia 
nakładów na Straż Miejską, ale musi 
ona działać bardziej efektywnie. Gdy 
widzę, jak ludzie parkują na chodni-
kach, trawnikach, czy też jednym 
kołem na ulicy, zastanawiam się, czy 
u naszego sąsiada za Odrą też by tak 
zrobili? Oczywiście, że nie, bo każdy 
zdaje sobie sprawę, że natychmiast 
dostałby niemały mandat. Komu 
przyszłoby do głowy wyrzucić pa-
pier na ulicy we Frankfurcie, czy 
też nie posprzątać po swoim pupilu, 
będąc tam na spacerze? U  nas nie-
którym przychodzi to z  niebywałą 
lekkością. Dlatego w  mojej ocenie 
Straż Miejska musi podejmować 
w tym kierunku skuteczniejsze dzia-
łania, żeby każdy kto zakłóca ład 
i  porządek w  mieście wiedział, że 
spotka go za to kara. W tym kontek-
ście istotną sprawą jest dalsza rozbu-
dowa monitoringu miejskiego. 

 – Kolejny problem, jaki mamy to 
śmieci. W  niektórych częściach 
miasta są fatalną wizytówką 
Słubic…
 – To prawda. Cieszę się, że po-
wstają nowe wiaty śmietnikowe, 
ale są miejsca, gdzie nie wszyscy 
rozumieją, że istnieje coś takiego jak 
harmonogram wywozu odpadów. 
W mojej ocenie są rozwiązania, które 
mogłyby usprawnić procedurę wy-
wozu odpadów i  będziemy się nad 
tym w  radzie zastanawiać. Trzeba 
też ciągle edukować społeczeństwo 
dlatego dobrze, że gmina organizuje 
kampanie ekologiczne. Ogromne 
pole do działania mają też w  tym 

temacie organizacje pozarządowe 
oraz Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych. To także stamtąd powinny 
płynąć impulsy do działania dla 
przedszkoli, szkół, różnych klubów, 
dla wszystkich mieszkańców. Ja za-
chęcałbym też do okazjonalnych 
akcji wspólnego sprzątania miasta 
przez mieszkańców. To uświado-
miłoby niektórym osobom, że nie 
wolno wyrzucać śmieci gdzie po-
padnie. Mamy przecież do tego spe-
cjalne pojemniki. 

Dbanie o  czystość musi się stać 
nawykiem. W  przedszkolach, szko-
łach muszą być budowane nowo-
czesne wiaty śmietnikowe, które nie 
będą odstraszać swoim wyglądem, 
ale choćby kolorystyką zachęcać 
do segregowania odpadów. Miesz-
kańcom trzeba stworzyć warunki 
do segregacji. Dziś jest tak, że we 
wspólnocie mieszkaniowej, w której 
choćby jedna osoba nie chce segre-
gować odpadów, inni też nie mogą 
tego robić. Dlatego w  najbliższym 
czasie rada miejska zajmie się tym 
tematem. Wspólnie z pracownikami 
merytorycznymi urzędu miejskiego 
oraz PUK musimy wypracować takie 

mechanizmy, które dadzą każdemu 
możliwość wyboru metody groma-
dzenia odpadów.

 – Inwestycje…to temat, który 
chyba najbardziej interesuje za-
wsze mieszkańców. W  jakim kie-
runku Pana zdaniem powinna 
pójść gmina? 
 – Priorytetem jest dla mnie rozbu-
dowa szkoły w  Kunowicach. Stary 
budynek nie spełnia wymogów 
i  swojej funkcji. Jest to inwestycja 
bardzo oczekiwana przez na-
uczycieli, uczniów i  ich rodziców. 
W oświacie jest jeszcze sporo do zro-
bienia. Potrzebna jest budowa sali 
sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 3, dokończenie sali przy SP2, ter-
momodernizacja budynku szkoły, 
budowa nowego przedszkola czy 
nawet żłobko-przedszkola w  pół-
nocnej części miasta.
Moim oczkiem w  głowie jest też 
budowa placu zabaw dla dzieci nie-
pełnosprawnych. W  Słubicach nie 
ma takiego miejsca, a  uważam że 
bezwzględnie powinno powstać. 
Będę całym sercem wspierał takie 
inicjatywy.

 – A basen?
 – W  kampanii wyborczej przewijał 
się ten temat. Padały różne dekla-
racje, mówiło się o  różnych lokali-
zacjach. Moim zdaniem można by 
spróbować wybudować kryty basen 
wspólnie z Frankfurtem, pozyskując 
na to dofinansowanie z  funduszy 
europejskich. Tworzymy właśnie 
plan działania dla dwumiasta na 
lata 2020-2030 i  ten temat jest dys-
kutowany. W  dziedzinie rekreacji 
stawiałbym też na poszerzanie oferty 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Powinien on się stać swoistym 
centrum usług sportowych. Mamy 
już tam lodowisko, pole golfowe, 
niedawno powstały piękne korty do 
tenisa ziemnego. To jest dobry kie-
runek. Powinno też znaleźć się tam 
miejsce na park linowy. Trzeba też 
odnowić i  unowocześnić istniejący 
basen. To są zadania dla władz spółki. 
Kłopoty finansowe ma ona już szczę-
śliwie za sobą, nadszedł czas na in-
westycje, które ucieszą mieszkańców 
i odwiedzających Słubice gości.

 – Dziękuję. 
Rozmawiała: Beata Bielecka 

Monika Cichecki 
kierowniczką OPS
Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak powołał na stanowisko 
kierowniczki Ośrodka Pomocy Społecznej Monikę Cichecki. Za-
stąpiła ona na tym stanowisku Alinę Baldys, wieloletnią szefo-
wą OPS, która przeszła na emeryturę. M. Cichecki jest związana 
z opieką społeczną od 13 lat. 
Nowa kierowniczka jest absolwentką: pedagogiki 
– specjalność Doradztwo Zawodowe w  Wyższej 
Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej w Szczecinie, kierunku praca socjalna 
i  resocjalizacji na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu oraz specjalizacji z  or-
ganizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Słubiczanka od urodzenia. – 
Z  moim miastem czuje się bardzo związana 
i problemy mieszkańców nie są mi obce – mówi 

Monika Cichecki, która do tej pory zajmowała 
stanowisko pracownika socjalnego. – Pełnię rów-
nież od wielu lat funkcję sądowego kuratora spo-
łecznego przy Sądzie Rejonowym w  Słubicach, 
jestem przewodniczącą Interdyscyplinarnego Ze-
społu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz współpracownikiem 
Stowarzyszenia po PROstu Pracowni Rozwoju 
Osobistego w Słubicach – wylicza.   (beb)

 – Musimy wyprowadzić tiry z miasta, do-
prowadzić do budowy wiaduktu nad ulicą, 
edukować w kwestiach ekologii, przeanali-
zować temat basenu – mówi Grzegorz Cho-
lewczyński, który został wybrany na prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach. 

Monika Cichecki jest kierowniczką Ośrodka Pomocy Społecznej od grudnia. 
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Reklama

Do burmistrza 
w poniedziałki

Mariusz Olejniczak, który 22 listo-
pada został zaprzysiężony na burmi-
strza Słubic, w  każdy poniedziałek, 
od 15.00 do 17.00, rezerwuje czas 
na spotkania z  mieszkańcami.  
3 grudnia ruszyły regularne dyżury, 
podczas których słubiczanie mogą 
porozmawiać z  burmistrzem o  pro-
blemach swoich i gminy. 

(beb)

Oczyszczalnia ścieków będzie jak nowa 
Zakład Usług Wodno-Ściekowych przekazał już plac budowy firmie HYDRO-MARKO z Jarocina, która dzięki pozyskanym 
przez gminną spółkę m.in. funduszom unijnym rozbuduje i zmodernizuje miejską oczyszczalnię. Inwestycja będzie kosz-
tować blisko 7,8 mln zł, ma się zakończyć na przełomie 2019/2020 roku. Podczas trwania prac budowlanych odbiór ście-
ków będzie się odbywał bez zakłóceń. – Nie przewidujemy utrudnień dla mieszkańców – informuje ZUWŚ. 

Te małżeństwa są 
ze sobą od 50 lat

31 par małżonków z  terenu naszej 
gminy świętuje Złote Gody. – Przed 
półwieczem przysięgały sobie mi-
łość, wierność i  uczciwość mał-
żeńską. Jest to niezwykły przykład 
wytrwałości, wzajemnego zrozu-
mienia oraz wzór mądrego życia dla 
młodych pokoleń – podkreśla kie-
rowniczka Urzędu Stanu Cywilnego 
w  Słubicach Alicja Cieślak. Infor-
muje też, że uroczyste spotkanie par 
obchodzących w 2018 roku jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego odbę-
dzie się 1 lutego 2019 r. o 13.00 w sali 
kinowej Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury. W  imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej bur-
mistrz Mariusz Olejniczak wręczy 
jubilatom nadane im Medale Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. 

(beb)

Z tego kalendarza się dowiesz, co się dzieje  
w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą

W dwumieście powstał pierwszy, polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń. Dwujęzyczne wy-
dawnictwo bezGRANIC /ohne GRENZEN dostępne już jest w wielu miejscach po obu stronach 
Odry. Jest to informator o wydarzeniach, w którym co miesiąc mieszkańcy znajdą pełną ofertę 
koncertów, spektakli teatralnych, filmów, imprez sportowych, festynów, wykładów czy wy-
staw organizowanych po obu stronach Odry. 

Kalendarz wydarzeń powstał dzięki 
współpracy Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury z  działem Marke-
tingu Miejskiego we Frankfurcie 
nad Odrą i jest w znaczącym stopniu 
finansowany ze środków unijnego 
projektu „Kultura, głupcze”. – Kalen-
darz ten, wydany w formie broszury, 
w  nakładzie 6 tys. egzemplarzy, 
dostępny jest we wszystkich gmin-
nych instytucjach, urzędach, a także 
w hotelach i restauracjach, w sumie 
w  60 miejscach w  Słubicach i  we 
Frankfurcie – mówi dyrektor 
SMOKa Tomasz Pilarski.Na razie 
zapewnione jest finansowanie tego 
wydawnictwa na blisko dwa lata. – 
Dzięki wsparciu projektu „Kultura, 
głupcze” z  Unii Europejskiej, we 
wrześniu tego roku, stworzona zo-
stała posada dla osoby zajmującej 
się zbieraniem informacji, redago-
waniem programu i tłumaczeniem. 
Tym samym po raz pierwszy dwuję-
zyczny program niemal wszystkich 
lokalnych wydarzeń dwumiasta 

pojawił się w jednym informatorze – 
dodaje Stephan Felsberg, kierownik 
działu Marketingu Miejskiego we 
Frankfurcie.

Obaj z  Tomaszem Pilarskim są 
przekonani, że w  przyszłości trzeba 
zrobić wszystko, żeby kalendarz 
nadal się ukazywał. – Jest ważny nie 
tylko dla naszych mieszkańców, ale 
też gości, którzy odwiedzają Słubice 
i  Frankfurt i  chcą wiedzieć, co się 
u  nas dzieje. A  dzieje się naprawdę 
dużo – mówi T. Pilarski i  dodaje, że 
w grudniowym kalendarzu znalazło 
się 200 ofert spędzania wolnego 
czasu. – Oczywiście ze względu na 
zbliżające się święta tych imprez 
jest więcej, ale w styczniu oferta jest 
tylko o  jedną trzecią mniejsza – do-
daje. Cieszy się też, że zbieraniem 
informacji do broszury, ich redago-
waniem i tłumaczeniem zajmuje się 
słubiczanka Hanna Lech, bywalczyni 
wielu transgranicznych wydarzeń, 
którą zatrudniono w projekcie. 

(beb)

Hanna Lech prezentuje obie okładki dwujęzycznego kalendarza imprez, który redaguje 
od września. Aktualizowany kalendarz jest też dostępny w Internecie na stronie: www.
bezgranic.eu
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Modernizacja oczyszczalni to jedno 
z zadań realizowanych w ramach pro-
jektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie aglome-
racji Słubice”, którego wartość sięga 
68,5 mln zł. Inne to m.in. renowacja 
sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej. 
Projekt jest współfinansowany z Fun-
duszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020. Bruksela przyznała 
gminnej spółce ponad 35 mln zł do-
finansowania, ZUWŚ wsparł też po-
życzką Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Konieczność zmodernizowania 
oczyszczalni ścieków wynika 
z  potrzeby wzrostu standardu 
technologicznego oczyszczalni 
i jednocześnie zwiększenia jej prze-
pustowości. Dzięki inwestycji po-
wstanie rezerwa przepustowości, 
dzięki której będzie możliwe przy-
jęcie zwiększonej ilości ścieków. Jest 
to niezbędne do uzyskania efektu 
ekologicznego, który został zapi-
sany w  umowie o  dofinansowanie 
z Unii Europejskiej. – Przedmiotem 
robót jest budowa i  przebudowa 
istniejącego węzła biologicznego 
oczyszczania ścieków wraz z  infra-

strukturą towarzyszącą, zlokali-
zowanego na terenie oczyszczalni 
ścieków w  Słubicach. Powstanie 
tam dodatkowy reaktor SBR, dodat-
kowy punkt zlewczy, nowoczesna 
automatyka, obecne urządzenia 
zostaną zmodernizowane, zago-
spodarowany zostanie również 
teren oczyszczalni – wynika z  ko-
munikatu ZUWŚ. Nadzór inwe-
storski będzie prowadziło, wybrane 
w  przetargu, Zachodnie Centrum 
Konsultingowe „Euro Invest” z Go-
rzowa Wlkp.

Słubicka oczyszczalnia ścieków 
została oddana do użytku w  1996 

roku. Wykorzystuje proces bio-
logicznego oczyszczania ścieków 
oparty na technologii sekwencyj-
nych reaktorów porcjowych SBR. 
Proces oczyszczania ścieków po-
lega na mechanicznym usunięciu 
zawiesin i  części wleczonych na 
kratach, piaskowniku poziomym 
oraz pełnym biologicznym oczysz-
czaniu ścieków w  reaktorach por-

cjowych, pracujących w  oparciu 
o  osad czynny napowietrzany 
drobno-pęcherzykowo. Proces 
wspomagany jest stosowaniem ko-
agulantu PIX.

W  gminie Słubice 90 proc. 
gospodarstw domowych jest 
podłączonych do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

(beb)
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transVOCALE?  
Aż szkoda, że następne dopiero za rok!

 – Kocham transVOCALE! Dla mnie to przepiękna podróż po mniej lub bardziej egzotycznych dźwiękach, rytmach, kul-
turach i stylach muzycznych. To odkrywanie nieznanego – zachwalała słubiczanka Dorota Rutka trzydniowy Europej-
ski Festiwal Piosenki Autorskiej, który odbył się w końcówce listopada. Słubiczanie i frankfurtczycy już po raz piętnasty 
bawili się na transVOCALE, który co roku organizują wspólnie oba miasta. 
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Jubileuszowy festiwal gościł w tym 
roku wyjątkowo głównie we frank-
furckim Forum Kleista, gdzie 
z  powodu pożaru auli Collegium 
Polonicum trzeba było przenieść 
prawie wszystkie słubickie kon-
certy. – Jesteśmy bardzo wdzięczni 
naszym sąsiadom zza Odry za udo-
stępnienie nam swoich sal – dzię-
kował frankfurtczykom burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak, który 
wspólnie z  nadburmistrzem Rene 
Wilke otworzyli w czwartkowy wie-
czór (22 listopada) 15. Europejski 
Festiwal Piosenki Autorskiej trans-
VOCALE. Muzyczną oprawa był 
koncert Darii Zawiałow.

Słubiczanka Dorota Rutka, która 
jest co roku na transVOCALE, pod-
kreślała, że po raz pierwszy widziała 
na koncertach we Frankfurcie aż 
tylu Polaków. – Fajnie, że znaleźli 
swoją ścieżkę do Forum Kleista. 
Może to ich skłoni do częstszego 
bywania we Frankfurcie i  korzy-
stania z  bogatej oferty kulturalnej 
– mówiła. Chwaliła też program 
tegorocznego festiwalu. Ogromne 
emocje zostały w  niej m.in. po 
koncercie szwedzkiego zespołu 
Irmelin, który śpiewa a  cappella. 
– To były przepiękne, tradycyjne 
pieśni ludowe, które pokazały, jak 
wiele wspólnego ma muzyka gó-

ralska. I  nieważne, czy wykonują 
ją Szwedki, Polski czy Austriacy 
– dodała. Dla niej transVOCALE 
to zawsze lekcja zupełnie innych 
stylów muzycznych, które pokazują 
jednak, jak wiele nas łączy. – Słu-
chając bardzo różnorodnej muzyki 
można dojść jednak do wniosku, że 
w gruncie rzeczy czujemy podobnie 
i  mało się różnimy. Już żałuję, że 
znów trzeba czekać cały, długi rok 
na takie przepiękne, muzyczne wo-
jaże – podsumowała D. Rutka.

Takich głosów słychać było więcej. 
– Ten festiwal sprawia, że za każdym 
razem odkrywam kogoś wyjątko-
wego, o kim w ogóle nie miałam po-
jęcia – mówiła w  piątkowy wieczór 
po występie zespołu MOA Iwona 
Skorpecka. Gdy przeczytała w  zapo-
wiedziach, że MOA to nowy odcień 
delikatności na polskiej scenie indie, 
z  ciekawości poszła na koncert. – 
To była piękna poetycka opowieść, 
a  ciepły głos wokalistki mnie urzekł 
– mówiła I. Skorpecka. MOA wy-
stąpiła w  piątek, przed koncertem 
Kasi Kowalskiej, która zapełniła 
największą salę w  Forum Kleista. 
W  akustycznym wydaniu spodobała 
się także niemieckiej publiczności Po-
dobnie jak występujący po niej zespół 
Mikromusic, którego koncert był czę-
ścią dnia polskiego w Forum Kleista.

Dla D. Rutki odkryciem tego-
rocznego festiwalu był natomiast 
niemiecko – syryjski duet Ahmad-
-Knecht Trio, którego można było 
posłuchać w  sobotę we Frank-
furcie. – Połączyli europejskie 
i  arabskie tradycje jazzowe i  stwo-
rzyli porywające kompozycje. 
Towarzyszył temu egzotyczny 
dla nas, piękny śpiew arabski 
i  świetna gra na kontrabasie oraz 
perkusji – chwaliła projekt trio Ed-
gara Knechta i syryjskiego pianisty 
Aehama Ahmada, który przykuł 
międzynarodową uwagę poprzez 
swoją grę na pianinie w  zbombar-
dowanej Syrii.

Gospodarzem kilku koncertów 
był także Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury. W  sobotni wieczór można 
tam było posłuchać Leskiego, wo-
kalisty tworzącego muzykę z  po-
granicza dream popu i  indie-folku 
oraz energetycznego Kraków Street 
Band. – Świetny koncert , a kawałek 
„Kosmonauta” to moja ulubiona 
piosenka tego wykonawcy – mó-
wiła Dorota Lange, która przyszła na 
koncert z przyjaciółmi.

Dyrektor SMOKa Tomasz Pi-
larski nie krył radości, bo z rozmów 
z  mieszkańcami obu miast wy-
nikało, że propozycja koncertów 
przypadła publiczności do gustu. 

– Cieszę się też, że słubiczanie tak 
licznie zjawili się w  Forum Kleista 
i  bardzo dobrze się bawili. Myślę, 
że to był też dla nas test na organi-
zację tak dużego przedsięwzięcia 
w  innym miejscu niż aula Colle-
gium Polonicum. Jestem też bardzo 
zadowolony ze współpracy z  kole-
gami z  Frankfurtu. Ponieważ aula 
Collegium Polonicum jeszcze długo 
nie będzie mogła być udostępniona 
będziemy zapraszać na kolejne wy-
darzenia właśnie do Forum Kleista. 
Tam m.in. 18 grudnia o 17.00 i 19.30, 
odbędą się dwa przedstawienia Pre-
ludium Bożonarodzeniowego.  

(beb)
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Dwumiasto wytycza kierunki działania 
Duealny system kształcenia zawodowego, transgraniczna opieka zdrowotna, wspólny basen, drugi most, polsko-
-niemiecka młodzieżowa rada miasta, wspólny budżet obywatelski, dwujęzyczna gazeta miejska…to tylko kilka z kil-
kudziesięciu pomysłów, które narodziły się podczas Forum na temat przyszłości współpracy transgranicznej Euro-
pejskiego Dwumiasta Słubice-Frankfurt nad Odrą „Pomysły na lata 2020-2030”, które odbyło się od 4 do 5 grudnia 
w Collegium Polonicum. 

– To była prawdziwa burza mózgów 
– ocenił burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak i podkreślił, że takie dzia-
łania są niezmiernie ważne dla na-
szych miast. – Bardzo dużo już razem 
zrobiliśmy, ale w myśl przysłowia, że 
apetyt rośnie w miarę jedzenia, po-
mysłów na dalszą współpracę nam 
nie brakuje dodał. 

Podczas dwudniowych warsz-
tatów, które były częścią Forum, 
słubiczanie i  frankfurtczycy: radni 
z  obu miast, pracownicy magi-
stratów i  spółek miejskich, przed-
stawiciele różnych stowarzyszeń 
i mieszkańcy zainteresowani współ-
pracą transgraniczną, dyskutowali 

o  transgranicznym kształceniu, 
pomysłach na współpracę gospo-
darczą i  przyciąganiu inwestorów, 
budowaniu wspólnej infrastruktury 
komunalnej i  rynku usług, a  także 
włączeniu mieszkańców w  proces 
integracji.

Rolę ekspertów w  tych tematach 
pełnili: dr Anna Steinkamp i  dr 
Marcin Krzymuski z  Europejskiego 
Uniwersytetu Viadrina, Sylwia Cor 
z  Collegium Polonicum i  Franziska 
Wegner z  Polsko-Niemieckiego 
Stowarzyszenia Mieszkańców. 
Swoimi doświadczeniami dzielili 
się z uczestnikami Forum: Pablo Ri-
vera, dyrektor Eurocidade Chaves-

-Verin, które działa na pograniczu 
portugalsko-hiszpańskim, Monica 
Tortul z  EVTZ Gorizia-Nova Gorica 
(Włochy-Słowenia) i  Cinzia Della-
giacoma ze Stowarzyszenia Europej-
skich Regionów Przygranicznych.

 – Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z  efektów tego forum i  będziemy 
wkrótce analizować wyniki prac 
grup roboczych – mówił nadbur-
mistrz Frankfurtu Rene Wilke. 
9 maja, w  Dniu Europy, podczas 
wspólnej sesji rad miejskich Słubic 
i  Frankfurtu, o  Słubicko-Frank-
furckim Planie Działania 2020-
2030, dyskutować będą radni. Jeśli 
zgodzą się z  przygotowanymi pro-

pozycjami kierunków działań, plan 
ten zostanie wówczas uchwalony 
i  stanie się obowiązującym „roz-
kładem jazdy” do roku 2030.

Forum na temat przyszłości współ-
pracy transgranicznej Europejskiego 
Dwumiasta Słubice-Frankfurt nad 
Odrą „Pomysły na lata 2020-2030” 
zorganizowało Słubicko-Frank-
furckie Centrum Kooperacji” 
w  ramach projektu „Europejskie 
modelowe miasto współpracy trans-
granicznej Słubice&Frankfurt 
nad Odrą”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej Pro-
gramu Współpracy INTERREG V 
A Brandenburgia – Polska 2014-2020 
w  ramach celu „Europejska Współ-
praca Terytorialna“ Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

(beb)

Słubickie szczypiornistki idą jak burza 
– Za nami już 3 kolejki rozgrywek ligowych szczy-
piornistek i Słubice z kompletem punktów znajdują 
się na czele tabeli – informuje trener UKS JEDYNKA 
Jerzy Grabowski. Dodaje, że w ubiegłym roku sytuacja 
wyglądała podobnie, ale JEDYNKA wygrywała mecze 
po bardzo zaciętych i emocjonujących pojedynkach. 

W tym sezonie ligowym słubickie szczy-
piornistki zdecydowanie przewyższają 
umiejętnościami rywalki z  innych 
klubów. Dotychczasowe mecze były 
jednostronnymi pojedynkami, które 
momentami przypominały festiwal strze-
lecki naszych zawodniczek. 

Już w  pierwszym meczu przeciwko 
ubiegłorocznym wicemistrzyniom woje-
wództwa CZARNYM ŻAGAŃ, szczypior-
nistki z  JEDYNKI zdeklasowały rywalki 
wygrywając różnicą aż 20 bramek 46:26 
(26:15). W  drugim pojedynku pokonały 
SPARTAKUSA w  Zielonej Górze różnicą 
12 bramek 32:20 (17:10). W trzecim meczu 
ligowym JEDYNKA rozgromiła w  Słubi-
cach ZORZĘ KOWALÓW 31:11 (17:4).

Na czele klasyfikacji najlepszych strzel-
czyń znajdują się 2 zawodniczki z  JEDYNKI: 
Natasza Tańczak (37 bramek) oraz Paulina 
Kliszczak (33 bramki). Aż siedem dziewcząt 
ze Słubic zostało powołanych do Kadry Wo-
jewództwa Lubuskiego – Natasza Tańczak, 
Paulina Kliszczak, Julia Sterenczak, Inga Biał-
kowska, Aleksandra Wroniewicz, Iga Rajda 
oraz Ewa Kloc.

Drużyna młodziczek UKS JEDYNKA Słu-
bice: Ewa Kloc, Marta Heppner, Klaudia 
Gancarz, Natasza Tańczak, Paulina Kliszczak, 
Julia Sterenczak, Inga Białkowska, Alek-
sandra Wroniewicz, Iga Rajda, Dominika Ka-
zimierska, Wiktoria Lepak, Oliwia Oleksyn, 
Julia Kowalska, Karolina Matkowska, Julia 
Różańska, Julia Żarnowska.      (red) Fo
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Tomasz Pilarski ze Słubic pytał o transgraniczną opiekę zdrowotną. 

Swoimi doświadczeniami dzielili się Pablo Rivera, z pogranicza portugalsko-hiszpańskiego i Monica Tortul z EVTZ Gorizia-Nova Gorica
(Włochy-Słowenia).

Dr Marcin Krzymuski poprowadził warsz-
taty na temat budowania wspólnej infra-
struktury komunalnej.

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. 
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Burmistrz  
został  
Mikołajem!

Niepodległość widziana 
oczami dziecka

Biblioteka słubicka zaprasza do obejrzenia pokonkursowej wystawy 
pt. „Flaga-symbol na 100- lecie odzyskania Niepodległości”.

Słubice i Frankfurt stawiają  
na wspólne kształcenie

Burmistrz Mariusz Olejniczak wziął udział 4 grudnia w Słubicko- Frankfurckim Forum Kształcenia, zorganizowanym 
przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji w hali koncertowej za Odrą. - Położenie naszych miast stwarza dobre 
warunki i wyzwania w zakresie współpracy transgranicznej w obszarze edukacji - mówił burmistrz i podał wiele przy-
kładów, które wyróżniają nasze miasta na mapie regionu. 

Jednym z nich są m.in. przedszkola 
Pinokio i Eurokita we Frankfurcie, 
w  których razem uczą się bawią 
polskie i niemieckie dzieci czy pro-
jekt „Latarnia” realizowany przez 
słubickie Gimnazjum nr 2 i  gim-
nazjum im. Karola Liebknechta. 
Dzięki niemu młodzież uczęszcza 
na przemian na lekcje w  Słubi-
cach i  Frankfurcie. – Kolejnym 
przykładem jest projekt eduka-
cyjny Brandenburskiej Orkie-
stry Państwowej, dzięki któremu 
uczniowie ze Słubic i  Frankfurtu 
wspólnie przygotowują spektakl 
pokazywany później szerokiej pu-
bliczności – dodał. M. Olejniczak. 
Mówił też o  Polsko-Niemieckiej 
Akademii Seniorów i przygotowy-
wanym przez dwumiasto unijnym 
projekcie „Język sąsiada”. Jeśli 
uda się otrzymać na niego dofi-
nansowanie (projekt jest w trakcie 
oceny) w  szkołach podstawowych 
w  Słubicach i  Frankfurcie będzie 
jeszcze więcej języka sąsiada. Pro-
jekt zakłada również szereg spo-
tkań integracyjnych skierowanych 
do uczniów i rodziców, kursy szko-
leniowe dla kadry pedagogicznej 
i stworzenie wirtualnej klasy.

- Jesteśmy przed aktualizacją Słu-
bicko-Frankfurckiego Planu Dzia-
łania i sektor edukacji to ważny jego 
aspekt – mówił nadburmistrz Frank-
furtu Rene Wilke. Nie miał wątpli-
wości, że wielojęzyczność w  takim 

regionie jak nasz to podstawa jego 
rozwoju. - Edukacja obok gospo-
darki to centralny obszar naszego 
działania – podkreślał. Żeby jak naj-
lepiej zgłębiać temat, dwumiasto 
szuka wzorców. Stąd obecność na 
Forum Dietera Muellera z  kraju 
związkowego Nadrenia-Palatynat, 
który opowiadał o  realizowanym 
przez Niemcy, Belgię, Luxemburg 
i  Francję wspólnym projekcie 
w dziedzinie nauki języka, orientacji 
zawodowej i  interkulturowości. – 
Różnorodność językową traktujemy 
jako bogactwo – mówił D. Mueller.
Podczas Forum zaprezentowano 
I Frankfurcki Raport na temat kształ-
cenia, obrazujący różnorodność 

ofert i  możliwości kształcenia się 
w kontekście transgranicznym. Wy-
nika z niego m.in., że we Frankfurcie 
mieszkają przedstawiciele 109 naro-
dowości, 40 proc. wszystkich obco-
krajowców stanowią Polacy. Język 
polski obecny jest w  coraz większej 
ilości placówek oświatowych. Uczy 
się go m.in. 12 proc. niemieckich 
uczniów. W Słubicach języka sąsiada 
uczą się wszystkie dzieci od 7 klasy 
szkoły podstawowej.
Jak mówił Soeren Bollmann, kie-
rownik Słubicko-Frankfurckiego 
Centrum Kooperacji, celem Forum 
było m.in. zdefiniowanie wyzwań 
w  obszarze kształcenia i  poszu-
kanie nowych impulsów. Dyskusja 

na ten temat toczyła się podczas 
warsztatów, w których wzięły udział 
osoby związane z  edukacją po 
obu stronach granicy. Zajmowano 
się głównie kwestiami tworzenia 
nieformalnych ofert w  zakresie 
kształcenia, rozwojem kompetencji 
językowych oraz integracją dzieci 
z rodzin imigranckich, a także kwe-
stiami wsparcia młodzieży w  mo-
mencie wyboru zawodu oraz ich 
aktywizacji społecznej.

Forum kształcenia zostało zor-
ganizowane w  ramach projektu 
„Europejskie modelowe miasto 
współpracy transgranicznej Słu-
bice&Frankfurt nad Odrą”, współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej Programu Współpracy 
INTERREG V A  Brandenburgia – 
Polska 2014-2020 w  ramach celu 
„Europejska Współpraca Teryto-
rialna“ Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.     (beb)

Fo
t. 

Be
at

a 
Bi

el
ec

ka

rodziców. Głównym celem było 
uwrażliwienie dzieci na wartości 
patriotyczne, stworzenie okazji 
do działalności plastycznej zwią-
zanej z  symboliką narodową oraz 
wzmacnianie więzi emocjonalnej 

w rodzinie. Moderatorem konkursu 
była Agnieszka Napierała, pedagog 
z  Oddziału Przedszkolnego SOSW 
w Słubicach.

Serdecznie zapraszamy!  
Zespół BPMiG w Słubicach

Konkurs przeznaczony był dla au-
tystycznych dzieci z  oddziałów 
przedszkolnych i  Zespołu Edu-
kacyjno-Terapeutycznego kl. I-III 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w  Słubicach i  ich 

Mariusz Olejniczak sprawił 6 
grudnia niespodziankę przedszko-
lakom z  Pinokia. - Gdzie idziecie? 
- spytał spotkane przy drzwiach 
dzieci. - Szukać Mikołaja - usłyszał 
od maluchów. - A  ja go już spo-
tkałem, w drodze do waszego przed-
szkola i  prosił, żebym przekazał 

Wam trochę słodkości - opowiadał 
burmistrz i  życzył dzieciom, żeby 
Mikołaj obdarował je tego dnia ob-
ficie. Ponieważ burmistrz nie mógł 
być wszędzie osobiście, do innych 
przedszkolaków wysłał swoich mi-
kołajkowych elfów.  

(beb)
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Ewa Chustecka, ma 58 lat i mówi o sobie, że czerpie wiele 
satysfakcji i  radości z  życia jako żona, matka i  babcia. – 
Funkcjonowanie w  tych rolach społecznych umożliwia 
mi poznanie potrzeb i wartości kilku pokoleń – podkreśla. 
Całe zawodowe życie Ewa Chustecka była związana z Przed-
szkolem Samorządowym nr 1 „Jarzębinka”, jako nauczyciel 
i dyrektor. Obecnie jest na emeryturze. Funkcję radnej peł-
niła także w poprzedniej kadencji. – Jestem osobą wrażliwą 
na potrzeby innych i  chętnie się angażuje w  działalność 
społeczną – podkreśla. W  swoim programie wyborczym 
stawiała m.in. na stworzenie i  wdrożenie programu „Ak-
tywny senior”, wsparcie osób niepełnosprawnych i ich ro-
dzin. – Na pierwszym miejscu stawiam dobry dzieci, osób 
starszych i ludzi ubogich. Swoją misję wypełniam z pasją, 
autentyczną troską i  pełnym zaangażowaniem w  sprawy 
społeczności lokalnej – mówi. 

Grzegorz Cholewczyński, 42 lata. Radny drugiej ka-
dencji. - Mam wspaniałą rodzinę: żonę Zytę oraz trzy 
córki – Dobrusię, Antosię i  Hanię. W  2002 roku ukoń-
czyłem studia w  Wyższej Szkole Bankowej w  Poznaniu, 
zdobywając tytuł magistra finansów, 3 lata później studia 
podyplomowe z zakresu rachunkowości na Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu.

Od 14 lat prowadzę biuro rachunkowe, swoją wiedzą oraz 
doświadczeniem wspieram działania inwestycyjne w wielu 
firmach oraz pomagam im zrozumieć zawiłości podatkowe. 
Od 2016 roku społecznie pełnię funkcję wiceprezesa Polskiej 
Izby Cła Logistyki i Spedycji. Interesuję się sportem, w szcze-
gólności grami zespołowymi oraz żużlem. W tej kadencji za-
mierzam: nadal skupiać się na działaniach inwestycyjnych 
w  naszym mieście, zintensyfikować działania w  obszarze 
wyprowadzenia TIR-ów z  miasta, zwiększyć kwotę dotacji 
na działalność organizacji pozarządowych, kontynuować 
bardzo dobrą współpracę z miastami partnerskimi.

Józef Grabowski, lat 62, 
bezpartyjny. Z wykształ-
cenia nauczyciel przed-
miotów ścisłych, już 
na emeryturze. Radny 
czwartą kadencję. Prze-
wodniczący Komisji 
Rewizyjnej w  tej i  po-
przedniej kadencji. – 
W samorządzie działam 
od 2006 roku. Jako radny 
w obecnej kadencji będę 
realizował zadania za-
warte w  programie 
wyborczym. Znając 
problemy oraz potrzeby 
mieszkańców naszej 
gminy w  trakcie podej-
mowania uchwał będę miał na uwadze przede wszystkim 
dobro „zwykłych” ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem 
interesów mieszkańców naszego okręgu – podkreśla. Chce 
się skupić na sprawach związanych z  oświatą, uważa, że 
konieczna jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 3. Na sercu leżą mu sprawy związane z ochroną 
środowiska dlatego będzie nadal zachęcał mieszkańców do 
segregowania odpadów. W  swoim programie wyborczym 
ma też wsparcie dla niepublicznych placówek oświatowych, 
zwiększenie miejsc w  żłobku samorządowym, rozbudowę 
szkoły w  Kunowicach. J. Grabowski jest żonaty, ma troje 
dzieci. 

 

Krystyna Baczyńska, to jej piąta kadencja w Radzie Miej-
skiej w Słubicach. – W tej kadencji moim celem jest poprawa 
warunków nauki w  szkole w  Kunowicach, budżet obywa-
telski, który forsuję od poprzedniej kadencji, bo uważam, że 
mieszkańcy powinni brać udział w  sposobie zagospodaro-
wania miasta, wprowadzenie języka niemieckiego do szkół, 
od co najmniej czwartej klasy. Chciałabym też, żeby w Słubi-
cach bardziej zadbać o kwiaty i zieleń, a przede wszystkim 
bardziej zadbać o czystość, bo jest po prostu brudno. Moim 
zdaniem warto by przemyśleć systemowe rozwiązanie pro-
blemu i wynajęcie firmy, która by dbała o estetykę w mieście – 
mówi radna. K. Baczyńska, jest bezpartyjna, skończyła fizykę 
w  Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Opolu. Przez wiele lat 
uczyła w słubickich szkołach, będąc też dyrektorką. Obecnie 
jest na emeryturze. Rodzina: mąż Ryszard, z wykształcenia 
matematyk, emerytowany policjant, dwoje dorosłych dzieci 
i troje wnuków. Interesuje się literaturą klasyczną, lubi spę-
dzać czynnie czas jeżdżąc rowerem, chodząc po górach, po-
dróżując. Relaksuje się haftując i pracując na działce. 

Piotr Gołdyn, 49 lat, 
wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w  Słu-
bicach. – Mam dwoje 
dzieci i pierwszego uko-
chanego wnuka. Moim 
marzeniem jest żyć 
w  mieście przyjaznym 
dla mieszkańców, środo-
wiska, przedsiębiorców. 
Wyobrażam sobie moje 
miasto wolne od śmieci, 
z  czystym powietrzem, 
z  zielonymi miejscami 
do odpoczynku i  rekre-
acji, z  przyjaznym na-
stawieniem urzędników, 
którzy chętnie wysłu-
chają problemów dotyczących mnie i mojej rodziny. Takich, 
którzy doradzą i  pomogą rozwiązać jakikolwiek problem 
natury administracyjnej. Chciałbym żyć w  mieście bez-
piecznym, gdzie napotkany przeze mnie funkcjonariusz po-
rządkowy pomoże mi w sytuacji zagrożenia (a jeszcze lepiej 
poprzez prewencje do niego nie dopuści). Wyobrażam sobie 
moje miasto otwarte na przedsiębiorców, który swoją ciężką 
pracą przyczynia się do poprawy zatrudnienia i bezpieczeń-
stwa finansowego miasta. W takim mieście chciałbym żyć 
i  do takiego miasta poprzez swoje zaangażowanie będę 
zmierzał. 

Waldemar Dutkiewicz, lat 64, słubiczanin od urodzenia. 
Po raz drugi, w 2018 roku, został wybrany do Rady Miejskiej 
w  Słubicach. Ukończył szkołę ogólnobudowlaną, obecnie 
jest na rencie. – Staram się być otwarty na potrzeby dru-
giego człowieka, a uczciwość i prawda to moja życiowa za-
sada – mówi. W. Dutkiewicz podkreśla, że radnym został po 
to, żeby wspierać ludzi ubogich i potrzebujących. Na sercu 
leży mu rozwiązywanie problemów mieszkańców, chciałby 
też wspierać powstanie domu opiekuńczo-wychowawczego 
dla osób niepełnosprawnych. Dlatego bardzo popiera inicja-
tywę Stowarzyszenia po PROstu, które zmierza do wybudo-
wania centrum pomocy dla osób potrzebujących wsparcia 
zarówno psychicznego jak i  fizycznego. W  programie wy-
borczym W. Dutkiewicza znalazł się też punkt mówiący 
o tym, że w mieście trzeba zwiększyć liczbę patroli policyj-
nych, zwłaszcza nocą, i  rozbudować system monitoringu. 
W wolnych chwilach W. Dutkiewicz lubi czytać książki i jeź-
dzić na wycieczki rowerowe. 

To tym radnym wyborcy powierzyli  
na pięć lat sprawy naszej gminy 

22 listopada, podczas sesji Rady Miejskiej w Słubicach, zostali zaprzysiężeni radni, których mieszkańcy wybrali, jako 
swoich przedstawicieli, w jesiennych wyborach samorządowych. Na pierwszej sesji wybrano prezydium rady i usta-
lono skład komisji stałych. Jednogłośnie radni powierzyli funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach Grze-
gorzowi Cholewczyńskiemu, a jego zastępcami zostali: Piotr Gołdyn i Ewa Guzik. Utworzono również cztery komisje 
stałe, w tym jedną nową: Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Jej pracami kieruje Jarosław Sadowski, który współpra-
cuje w tej komisji  z Marią Skalniak i Bernardem Jasiewiczem. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Józef Grabowski , 
a członkami zostali: Rafał Mazurek i Piotr Zalisz. Komisji Rozwoju Gospodarczego przewodniczy Bernard Jasiewicz, 
a w jej składzie są też: Piotr Gołdyn, Agnieszka Pakulska, Piotr Zalisz i Daniel Szurka. Komisję Sfery Socjalnej tworzą: 
Maria Skalniak (przewodnicząca), Waldemar Dutkiewicz, Ewa Chustecka, Ewa Guzik i Alicja Pietrzyk. 11 z 15 radnych 
otrzymało mandat po raz kolejny, czterech: E. Guzik, A. Pakulska, A. Pietrzyk i P. Zalisz pełni tę funkcję po raz pierwszy. 
Wszystkich radnych poprosiliśmy o krótką informację o sobie, a także o to, żeby powiedzieli, co będzie dla nich priory-
tetem w kadencji 2018-2023.  
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Agnieszka Pakulska, lat 41. Mężatka i mama dwóch nasto-
letnich córek. Studiowała na Politechnice Zielonogórskiej 
na kierunku marketing i zarządzanie oraz zarządzenie stra-
tegiczne i  finanse. Od lat zawodowo związana z  sektorem 
bankowym, finansowym oraz zarządzaniem personelem. 
– Jestem wulkanem pozytywnej energii, z  głową pełną po-
mysłów – mówi o  sobie. – Lubię spędzać czas z  pożytkiem 
dla innych, kreatywnie i  z  pasją. Jako radna gminna chcę 
angażować się w działania społeczne jak również promujące 
i wspierające miasto. Zależy mi by nasza „mała ojczyzna” sta-
wała się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym do inwesto-
wania oraz funkcjonowania i  rozwoju mieszkańców. Prócz 
aspektów ekonomicznych istotne jest dla mnie dbanie o życie 
kulturalne, poprawę jakości życia, a  także kształtowanie 
postaw wzmacniających poczucia tożsamości i  odpowie-
dzialności za miejsce w którym żyjemy. Dziękuję za zaufanie 
jakim zostałam obdarzona, i zrobię wszystko by w pełni wy-
korzystać potencjał oraz atuty naszego miasta i gminy. 

Alicja Pietrzyk, od 30 
lat jestem mieszkanką 
Słubic, mężatką z dwójką 
synów i dwójką wnuków. 
Ukończyłam Akademię 
Wychowania Fizycznego 
oraz studia podyplomowe 
z  zakresu oligofreno-
pedagogiki. Zawodowo 
jestem nauczycielem 
wychowania fizycznego, 
instruktorem rekreacji 
ruchowej i  terapeutką. 
Na co dzień pracuję 
w  Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowaw-
czym, uczę i  wychowuję 
dzieci i młodzież z niepeł-
nosprawnościami. Moje 
pasje to sport, a  w  szczególności fitness. W  kręgu moich 
zainteresowań jest także muzyka, teatr, film i  w  wolnym 
czasie podróże. W  obecnej kadencji Rady Miejskiej moim 
priorytetem będzie pomoc ludziom potrzebującym w  tym 
w szczególności niepełnosprawnym i starszym, wsparcie ro-
dzin zwłaszcza w ich funkcjach wychowawczych, opiekuń-
czych i zdrowotnych. Duże znaczenie będą miały dla mnie 
sprawy oświaty, sportu, profilaktyki zdrowotnej, pomocy 
społecznej, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnie-
niom. Realizacja moich planów i  zamierzeń związana jest 
z moim członkostwem w Komisji Socjalnej .

Bernard Jasiewicz, 32 lata, w  radzie miejskiej przewodni-
czący Komisji Rozwoju Gospodarczego. – Jestem rodowitym 
słubiczaninem. Mam żonę Katarzynę oraz dwoje dzieci 
w wieku 7 i 5 lat. Od 4 lat jestem radnym Rady Miejskiej w Słu-
bicach. Nie należę do żadnego ugrupowania politycznego. 
Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki Informatyki i Te-
lekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzę 
własną działalność gospodarczą w  dziedzinie IT, jednak 
głównym elementem mojej pracy zawodowej jest prowa-
dzenie biura nieruchomości. W  tej kadencji chciałbym się 
zająć m.in. zwiększeniem liczby miejsc parkingowych na 
terenie miasta, może poprzez budowę parkingu wielopo-
ziomowego. Uważam, że trzeba też dążyć do opracowania 
wieloletniego planu melioracji, bo całe Słubice borykają się 
z problemami wody deszczowej oraz kontynuować moder-
nizację podwórek przy ul. Jagiełły i Staszica oraz inne przed-
sięwzięcia infrastrukturalne w tym rejonie miasta. 
 

Daniel Szurka, lat 41. 
Rodowity słubiczanin. 
Bezpartyjny. Doświad-
czony samorządowiec. 
Absolwent Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego 
i Politechniki Opolskiej. 
Radny Rady Miejskiej 
(2014-2018, 2018-2023). 
Lokalny patriota. Zwo-
lennik inicjatyw oby-
watelskich i  szerokiego 
dostępu do informacji 
publicznej. Dzienni-
karz, redaktor naczelny 
portalu internetowego 
Nasze Slubice PL. Spo-
łecznik. Kibicuje „Po-
lonii Słubice”. Sportowiec amator. Miłośnik wycieczek 
rowerowych i  krótkich dystansów biegowych, promujący 
zdrowy tryb życia. Działa w Lubuskim Towarzystwie Rekon-
strukcji Historycznej. W związku, ojciec 13-letniej Mai.

W  nadchodzącej kadencji chcę jeszcze bardziej zaanga-
żować się w prace na rzecz Słubic oraz ulic z mojego okręgu: 
Podchorążych, Reja, Słowiańskiej i  Żeromskiego. W  spra-
wach dotyczących miasta bardzo proszę o  kontakt. Jestem 
w pełni dyspozycyjny i czekam na Państwa sugestie, uwagi 
i pomysły dotyczące naszego miasta: 

twitter: @DanielSzurka, instagram/naszeslubice.pl, face-
book/danielszurka, tel. 502 530 997

Ewa Guzik, miesz-
kanka wsi Kunice, 
gdzie piastuje funkcję 
sołtysa. – Znane mi są 
problemy i  potrzeby 
ludzi mieszkających 
na wsi. Od zawsze lu-
biłam angażować się 
w  sprawy społeczne. 
Wraz z  mieszkań-
cami już od kilku lat 
organizuję słynny 
w  okolicy festyn „So-
bótka”, integrujący 
mieszkańców gminy. 
W  ramach nawiązanej 
współpracy z  zaprzy-
jaźnioną niemiecką 
wsią Wiesenau, promujemy naszą kulturę oraz region. Wraz 
z członkami Stowarzyszenia „Nasze Kunice”, uczestniczymy 
w  różnych akcjach charytatywnych. Jako radna, chcę po-
święcić się sprawom wsi. Chciałabym usprawnić komuni-
kację mieszkańcó w pomiędzy wsiami, a miastem, poprawić 
jakość dróg na wsiach, dążyć do budowy chodników i  do-
świetlenia wiosek, a także rozbudowy przedszkola i szkoły 
w Kunowicach. Chcę być zawsze blisko ludzi, poznawać ich 
problemy i dążyć do ich rozwiązania. Dlatego też jako radna 
gminy Słubice postaram się nie zawieść tych, którzy obdaro-
wali mnie zaufaniem.

Jarosław Sadowski, lat 55. Słubiczanin od 1973 roku, na-
uczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicz-
nych oraz w  Liceum Akademickim w  Słubicach. Radny 
trzeciej kadencji, w  poprzedniej kadencji był wiceprze-
wodniczącym rady miejskiej, działał też w komisji rozwoju 
gospodarczego. W  tegorocznych wyborach startował z  ko-
mitetu wyborczego Mariusza Olejniczaka. Bezpartyjny. – 
Samorząd to dla mnie możliwość wspierania działalności 
związanej z  szeroko pojętym sportem, ale też budowania 
lokalnej społeczności. Bardzo mnie cieszy, jak możemy jako 
rada, spełniać oczekiwania wyborców. Każdy kilometr drogi, 
chodnika, ścieżki rowerowej, każda nowa inwestycja sprawia 
mi dużo satysfakcji. Cieszę się, że spełnia się moje marzenie 
i przy Szkole Podstawowej nr 2 budowana jest hala sportowa. 
Kolejne to budowa obwodnicy – mówi radny. W  wolnych 
chwilach lubi aktywnie spędzać czas m.in. podróżując. Zimą 
jeździ na nartach, latem uprawia różne dyscypliny sportu. 
Jest szczęśliwym mężem. Żona Renata pracuje w firmie Eu-
rocentrum. Mają troje dzieci. 

Maria Skalniak, w  poprzedniej kadencji wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej, obecnie działa w  nowo utworzonej 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz w Komisji Sfery So-
cjalnej. 

 – Pracuję jako nauczyciel matematyki i dyrektor Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego potocznie zwanym 
„Rolniczakiem” – mówi. – Wychodzę z założenia, że edukacja 
przekłada się również na rozwój miasta i gminy, dlatego też 
„oczkiem w głowie” będą dla mnie wszystkie sprawy zwią-
zane z oświatą. No i, z uwagi na moją czwartą już kadencję, 
nie odpuszczę dokończenia budowy chodników na osiedlu 
Królów Polskich, a także rewitalizacji „Małej Moskwy” i re-
alizacji koncepcji połączenia wsi w obrębie Gminy Słubice 
siecią ścieżek rowerowych.

Piotr Zalisz, 45 lat. Rodowity słubiczanin, od kilku lat 
mieszkający w Świecku.

Zawodowo, współtwórca i  od ponad siedmiu lat za-
rządzający Klubem Prowincja przy Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury. Po godzinach pracy zapalony rowerzysta, 
członek grupy kolarskiej Zahnklinik Słubice Cycling Team. 
Interesuje się też muzyką. O mandat radnego starał się po 
raz pierwszy. Jest bezpartyjny. W  Radzie Miejskiej działa 
w  dwóch komisjach: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Roz-
woju Gospodarczego. – Jako radny miejski szczególną 
uwagę chcę zwrócić na bezpieczeństwo, czystość, porządek 
oraz przyjazne miasto dla inwestorów, gości i nowych miesz-
kańców – mówi i dodaje, że duży nacisk należy kłaść na eko-
logię, rozwój kultury oraz sport i rekreację. 

Rafał Krzysztof Mazurek, od 2011 roku sołtys wsi Golice. 
Na co dzień pracownik w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
NOWA WIEŚ w Golicach. Wspólnie z żoną Anną prowadzą 
też małe gospodarstwo rolne. – Od wielu lat staram się, by 
moja wieś była jednością, dlatego organizuję wspólne im-
prezy integracyjne. Staram się rozwiązywać problemy wsi 
przez bieżącą współpracę z władzami gminy. Moim głównym 
celem na obecną kadencję jest poprawa bezpieczeństwa 
poprzez naprawianie dróg i  chodników oraz połączenie 
miejscowości Golice i  Lisów ścieżką rowerową, a  w  dalszej 
kolejności skomunikowanie całości ze Słubicami – mówi. – 
Ponadto, w dalszym ciągu, chciałbym zajmować się pomocą 
socjalną dla rodzin wymagających wsparcia oraz integracją 
mieszkańców w świetlicach wiejskich. Z zamiłowania jestem 
strażakiem –ochotnikiem. Moją pasją jest niesienie pomocy 
innym, dlatego chciałbym, żeby rozwijała się przy naszej 
jednostce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do której zapra-
szam wszystkie chętne dzieci i młodzież z terenu gminy. Je-
stem ojcem dwóch wspaniałych synów: Mateusza i Mariusza.
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W OKNIE wyczarowali piękne prezenty 
Ręcznie malowane kubki z bożonarodzeniowymi motywami, ozdoby choinkowe z tkanin, świąteczne domki lub gir-
landy do ozdobienia domu...takie prezenty dla bliskich powstały podczas warsztatów mikołajkowych, które jak co 
roku zorganizowała na początku grudnia Galeria Okno. Przez pięć dni w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury można 
było spotkać rodziców i dziadków, którzy wspólnie z maluchami tworzyli piękne ozdoby. Inspirowali ich do tego: Anna 
Panek-Kusz, Monika Eliza Karwowska i Tomasz Fedyszyn. 7 grudnia odbyła się wystawa, podczas której można było 
obejrzeć wszystkie zrobione przedmioty.

(beb)
Fot. Beata Bielecka 
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19 STYCZNIA, 19:30
KOŚCIÓŁ PW. NMP KP 

Johann Strauss (syn), Josef Strauss, Eduard Strauss, 
Jacques Off enbach, Franz Lehár, Franz von Suppé

BRANDENBURSKA ORKIESTRA PAŃSTWOWA
FRANKFURT NAD ODRĄ
NAOYUKI OKADA, TENOR
TAKAO UKIGAYA, DYRYGENT

BILETY: 50 ZŁ DO NABYCIA W SMOK
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Mamy złoto  
w badmintonie

Reprezentacja dziewcząt ze szkoły w Go-
licach zdobyła mistrzostwo województwa 
w badmintonie. Sandra Szczerbin, Zuzanna 
Mierzejewska i Karolina Smolińska okazały 
się najlepsze zdobywając złoty medal. Finał 
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży odbył się 10 
grudnia w Babimoście. 

Adwent zaczęliśmy 
na… lodowisku 

W sobotnie popołudnie 1 grudnia na lodowisku Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbyła się inauguracja 10. jubileuszowego Aktyw-
nego Kalendarza Adwentowego Słubice - Frankfurt nad Odrą. Oprócz 
części oficjalnej odbył się także festyn rekreacyjny dla całych rodzin.

Pogoń pogoniła rywali 

Okazuje się, że w  małej szkole 
można robić wielkie rzeczy. Nauczy-
cielka Elżbieta Mierzejewska już od 
kilku lat postawiła na badmintona 
i są tego bardzo wymierne efekty. To 
jej relacja z tych mistrzostw. 

To był trudny turniej, pełen nie-
spodziewanych zwrotów akcji. Na 
starcie stanęło 11 drużyn – zwycię-
skich w  zawodach powiatowych 
w całym województwie. Dla naszych 
dziewczyn rozpoczął się niespodzie-
wanie gładko wygranym meczem 
z  faworyzowanym Babimostem 
3:0, następnie na drodze stanął ze-
spół ze Szprotawy. Mecz z założenia 
wygrany: Zuzia i  Sandra przegrały, 
więc awans do kolejnej fazy roz-
grywek z pierwszego miejsca okazał 
się niemożliwy. Na drodze naszym 
zawodniczkom stanęła jeszcze dru-
żyna z Bobrówka, którą dziewczyny 
z  Golic pokonały. W  półfinałowej 

fazie pucharowej rozlosowane dla 
reprezentantek Golic zostały dziew-
częta ze społecznej szkoły w Żarach. 
Mecz okazał się bardzo trudny, 
a  decydujący był debel wygrany 
przez nasze dziewczyny. W  taki 
sposób reprezentantki SP Golice 
kolejny raz znalazły się w  trzydru-
żynowej fazie finałowej. Niesione 
falą i pewnością zdobytego medalu 
pokonały kolejny faworyzowany 
zespół – SP 1 Sulęcin. Do zdobycia 
złotego medalu, o  którym na po-
czątku nawet nikt nie marzył, po-
trzebne było jeszcze zwycięstwo 
z  wcześniejszymi pogromczyniami 
– reprezentacją Szprotawy. Tym 
razem goliczanki nie pozostawiły 
złudzeń rywalkom, wygrywając 
pojedynek 3:0 i tym samym ziściło 
się marzenie o  mistrzostwie woje-
wództwa. 

(RT)

Golickie złotka... od lewej Karolina Smolińska, Zuzanna Mierzejewska i Sandra Szczerbin

 Warto było ostro trenować. Mistrzostwo województwa dla dziewczyn z Golic.
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Aktywny Kalendarz Adwentowy 
to cykl wydarzeń po obu stronach 
Odry, w  których każdy może wziąć 
udział. Organizatorzy postanowili 
rozpocząć cykl imprez właśnie na 
naszym lodowisku. Wszystkich 
przywitał słubicko-frankfurcki chór 
„Kukułeczki”, który zaprezentował 
się w  świątecznym repertuarze. 
Gości witali też m.in. burmistrz Ma-
riusz Olejniczak, który namawiał 
do aktywnego uczestnictwa w  im-
prezie. Część programu przygoto-
wano dla dzieci i młodzieży. Młodzi 
mieli do pokonania slalom, podczas 
którego musieli wykonać różne za-
dania. Jedną z  konkurencji był też 
strzał do hokejowej bramki. Najlepsi 
otrzymali nagrody rzeczowe i  dy-
plomy. Na koniec odbył się jeszcze 
mecz hokejowy Polska–Niemcy, 
który zakończył się zwycięstwem 
naszych graczy 5-4.  

(RT)

Po krótkim występie chóru Kukułeczki glos zabrał burmistrz Mariusz Olejniczak.

Hokejowy mecz przyjaźni zakończył się zwycięstwem Polski 5-4.
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2 grudnia w hali Gimnazjum nr 1 w Słubicach w ramach Ogólnopol-
skiego Programu Piłkarski Laur odbył się Halowy Mikołajkowy Tur-
niej Torneo Lubuskie Młodzików Słubice 2018. Zwycięzcą został zespół 
Pogoni Szczecin, w którym gra słubiczanin Oskar Ryszczuk. 

Zwycięzcą turnieju pokonał w  fi-
nale rzutami karnymi drużynę UKS 
Czwórka Kostrzyn nad Odrą, Trzecie 
miejsce zajął zespół UKS Celulozą 

Syrena Cybinka tym razem poza podium.
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Kostrzyn nad Odrą, który w  meczu 
o brązowe medale pokonał również 
rzutami karnymi drużynę Spójni 
Ośno Lubuskie.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1 Pogoń Szczecin
2 UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
3 UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
4 Spójnia Ośno Lubuskie
5 UKS Perła Cybinka
6 APKO Krosno Odrzańskie
7 Lech Poznań FA Dariusza Dudki
8 Wielkopolska Komorniki
9 UKS Energetyk Junior Gryfino
10 UKS Torzym

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik turnieju: 
Sikorski Kacper – UKS Czwórka Ko-
strzyn nad Odrą
Najlepszy bramkarz turnieju:
 Andrzejczak Filip – UKS Torzym
Król Strzelców:
Boratyński Michał – Pogoń Szczecin
Trener zwycięskiej drużyny:
Florczak Jakub – Pogoń Szczecin 

(RT)
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Wystawa gołębi 
przyciągnęła 
hodowców 

Słubice były gospodarzem 36. Okręgowej 
Wystawy Gołębi Pocztowych. Podczas im-
prezy wręczono 50 medali za najlepsze wy-
niki i najpiękniejszą budowę ptasich okazów.

Jakub Ryszczuk najlepszym  
bramkarzem turnieju 

Piłkarski sezon zimowy obfituje w wydarzenia rozgrywane głównie w halach sportowych. 1 
grudnia 2018 roku w hali Gimnazjum nr 1 w Słubicach w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Piłkarski Laur odbył się Halowy Mikołajkowy Turniej Torneo Lubuskie Żaków Słubice 2018. 
Najlepszym bramkarzem turnieju został zawodnik Polonii Słubice.

Okręgowe wystawy są niejako pod-
sumowaniem sezonu lotowego 
dla gołębi pocztowych i  ich wła-
ścicieli. Podobnie jak w  ubiegłym 
roku centrala związkowa doceniła 
środowisko hodowców z  naszego 
terenu i  powierzyła im organizację 
również tegorocznej wystawy. Im-
preza odbyła się w  dniach 8-9 gru-
dzień w hali sportowej Słubickiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji. Drugi 
dzień był otwarty dla zwiedzają-
cych. Z  propozycji podziwiania 
gołębi-sportowców skorzystało 
blisko 300 osób. Mieli oni szansę 
porozmawiać z  hodowcami, nabyć 
sprzęt i karmę, czy też wylicytować 
kilka gołębi. Jednak wystawa służy 
przede wszystkim wyłonieniu tych 
najlepszych za osiągnięcia lotowe 
w  2018 roku, a  dodatkowe wyróż-
nienia wręczono także za kategorię 
„Standard” określającą budowę 
ptaków. – Jak zwykle w  takich 
przypadkach przyjechał do nas wy-
delegowany przez Polski Związek 
Hodowców Gołębi Pocztowych 
sędzia, który miał bardzo dużo 
pracy, bo musiał obejrzeć blisko 
400 gołębi i  spośród nich wybrać 
laureatów w  kilku kategoriach.- 
tłumaczy Marek Wachowiak, jeden 
z  głównych organizatorów. Uro-
czyste podsumowanie i  wręczenie 
100 dyplomów i  50 medali odbyło 
się w niedzielne popołudnie. Wziął 
w  nim udział również burmistrz 
Mariusz Olejniczak. Warto dodać, 
że jako jedyny z  naszego miasta 
gołąb słubiczanina M. Wachowiaka 
zdobył srebro w  kategorii C – go- Gołębie nagradzano i za wyniki i za budowę.
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Marek Wachowiak ze Słubic odebrał 
srebrny medal za osiągnięcia swojego go-
łębia w kategorii długodystansowej.

Najlepszym bramkarzem wybrano Kubę 
Ryszczuka z Polonii Słubice.

Najlepszą drużyną okazała się Warta 
Słońsk, która pokonała w finale rzutami 
karnymi Łucznika Strzelce Krajeńskie. 
Trzecie miejsce zajął zespół UKS Celu-
lozą Kostrzyn nad Odrą, który w  meczu 
o brązowe medale pokonał Słubicką Aka-
demię Piłkarską. Turniej rozgrywany był 
o  puchar Prezesa Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Zbigniewa Sawickiego 
oraz nagrodę główną Prezesa Agencji 
Celnej „Goldi” Łukasza Gołdyna.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1 Warta Słońsk
2 Łucznik Strzelce Krajeńskie
3 UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
4 Słubicka Akademia Piłkarska Słubice

5 Polonia 2010 Słubice
6 Polonia 2011 Słubice
7 UKS Perła Cybinka
8 Pogoń Szczecin
9 UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
10 Czarni Browar Witnica

Wyróżnienia indywidualne
Najlepszy zawodnik turnieju: 
Adam Wardawa – Warta Słońsk
Najlepszy bramkarz turnieju: 
Jakub Ryszczuk – Polonia 2010 Słubice
Król Strzelców: Bartosz Lech 
– Łucznik Strzelce Krajeńskie
Trener zwycięskiej drużyny: 
Mariusz Wojnarowski – Warta Słońsk 

(RT) Jedną z drużyn reprezentujących nasz powiat była Perła Cybinka (niebieskie stroje).
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Szachowi mistrzowie 
Słubic

Za nami Otwarte Mistrzostwa Słubic w szachach dla szkół podstawo-
wych. Odbyły się dwa turnieje dla klas I-VI i VII-VIII. Czteroosobowe 
reprezentacje walczyły o awans do zawodów wojewódzkich

Otwarte Mistrzostwa Słubic w  sza-
chach były jednocześnie eliminacją 
powiatową do finału wojewódzkiego 
w ramach Lubuskiej Olimpiady Mło-
dzieży. Z  racji reformy oświatowej 
szkoły podstawowe zostały podzie-
lone na dwie kategorie wiekowe. Ci 
młodsi, czyli uczniowie z roczników 
2006 i mł. swoje zmagania szachowe 
miały 26 listopada w  Prywatnej 
Szkole Euregio. Awans do finałów 
uzyskali gospodarze i  szkoła z  Ku-
nowic. Oto składy obu drużyn. Eu-
regio: Zuzanna Wiktoryna Kwiecień, 
Piotr Panek, Oskar Dunaj i  Leonard 
Chwalko (nauczyciel Cezary Śliwa-
kowski). Kunowice: Marysia Gar-
batowski, Michał Starzak, Konrad 
Kopczyński i Collin Minnaar.

Kolejne zawody, tym razem dla 
uczniów z  roczników 2003-2005 
odbyły się 4 grudnia w  Szkole 
Podstawowej nr 3 w  Słubicach. 
Zwyciężyła drużyna SP 3 Słubice 
prowadzona przez nauczyciela 
Krzysztofa Rzóskę to: Klaudia 

Praska, Hubert Kossiński, Stani-
sław Świątek, Kamil Rajek i  rezer-
wowy Marcel Małachowski. Drugie 
miejsce premiowane awansem 

Finałowy pojedynek pomiędzy „trójką” i „dwójką”. Ostatecznie 
zwyciężyli uczniowie z SP 3.
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łębie dalekodystansowe. Reprezen-
tacja naszego województwa już 
szykuje się na najważniejszą ogól-
nopolską wystawę, która odbędzie 
się na początku roku w Sosnowcu. 

(RT)

zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 
ze Słubic, którą reprezentowali: 
Wiktor Mauer, Mateusz Wołyniec, 
Mikołaj Abbas.            (RT)

Reprezentacja PS Euregio. Od lewej Piotr Panek, Oskar Dunaj, Le-
onard Chwalko i Zuzanna Wiktoryna Kwiecień

Mistrzami Słubic w klasach VII-VIII została drużyna z SP nr 3: Hubert Kossiński, Stanisław 
Świątek, Klaudia Praska i Marcel Małachowski. Na zdjęciu z nauczycielem Krzysztofem 
Rzóską. 
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OD 1  WRZEŚNIA POLACY UBEZPIECZENI W AOK 

NORDOST MOGĄ  W PROSTY I  WYGODNY SPOSÓB 

KORZYSTAĆ  Z LECZENIA W POLSCE NA PODSTAWIE 

KARTY AOK. 

MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W 

CENTRUM MEDYCZNYM 

 BRANDMED !

Reklama

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice 
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego:

lp. położenie numer 
działki powierzchnia nr księgi wieczystej cena wywoławcza

nieruchomości wadium

1 Słubice, ul. Wincentego Witosa 166/7 0,0370 ha GW1S/00027705/2 19.000,00 zł 3.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego 
w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. 
W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słu-
bicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby 
najpóźniej w dniu 25 stycznia 2019 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.
Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wy-
dziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.
Przetarg ogłoszono dnia 10 grudnia 2018 r.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice 
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego:

lp. położenie numer 
działki powierzchnia nr księgi wieczystej cena wywoławcza

nieruchomości wadium

1 Słubice, ul. Wojska Polskiego 58/25 0,0185 ha GW1S/00010970/8 18.000,00 zł 2.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego 
w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. 
W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słu-
bicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby 
najpóźniej w dniu 25 stycznia 2019 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.
Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wy-
dziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.
Przetarg ogłoszono dnia 10 grudnia 2018 r.

13 stycznia 2019 roku 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pomaganie jest dziecinnie proste
Słubiczanie co roku udowadniają, że mają ogromne serca. Podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy uzbieraliśmy ponad 114 tys. zł! Jak będzie 13 stycznia? Potrzebne jest zaangażowanie nas wszystkich, żeby 
Orkiestra zagrała jak najpiękniej. Przykład daje już dziś burmistrz Mariusz Olejniczak. Jako pasjonat gotowania i przy-
rządzania różnych pyszności upiecze tort na dowolną okazję osobie, która wygra go na licytacji. 

Finał jak co roku organizuje u  nas 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. 
Rozpocznie się tradycyjnie w  nie-
dzielę o 14.00, a o 18.00 odbędzie się 
główna licytacja. Dyrektor Tomasz 
Pilarski namawia do włączenia 
się w  przygotowania i  ofiarowania 
cennych rzeczy na licytację. Cel 
jest szczytny. Fundacja WOŚP chce 
dzięki ofiarności Polaków kupić 
nowoczesny sprzęt medyczny dla 
specjalistycznych szpitali dziecię-
cych i  wyposażyć je m.in. w  rezo-
nanse magnetyczne, tomografy 

komputerowe, aparaty do diagno-
styki RTG, wysokiej klasy ultraso-
nografy, echokardiografy czy sprzęt 
endoskopowy z  torem wizyjnym 
dla gastroenterologii. Do zbiórki, 
która odbywa się pod hasłem „Po-
maganie jest dziecinnie proste” 
może się włączyć każdy. W styczniu 
2018 roku słubiczanie udowodnili, 
że mają wielkie serca. Razem z  Ko-
strzynem (uzbierano tam podobną 
kwotę) znaleźliśmy się, tuż za Zie-
loną Górą i  Gorzowem, wśród tych 
lubuskich miast, w których zebrano 

najwięcej pieniędzy na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
To zasługa zarówno osób licytują-
cych jak i  darczyńców. Wśród nich 
był m.in. Łukasz Fabiański, który 
co roku przekazuje różne rzeczy na 
WOŚP. M.in. za 2,5 tys. zł „poszły” 

podarowane przez niego rękawice. 
Za taką samą kwotę wylicytowano 
rejs Zefirem od stowarzyszenia Odra 
dla Turystów. zł. Przejmujący chłód, 
który wówczas panował, nie ostudził 
też zapału blisko 90 wolontariuszy, 
którzy już od rana krążyli z  pusz-

kami po mieście, kwestując na rzecz 
WOŚP. Wolontariusze ze Słubic już 
szykują się na kolejny styczniowy 
finał. Poniżej kilka fotograficznych 
wspomnień z  ostatniego finału 
WOŚP w Słubicach. 
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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

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubi-
ce położonej w obrębie 12 Kunice.
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

lp. położenie numer 
działki powierzchnia cena nieruchomości 

netto księga wieczysta wadium

1 obręb 12 
Kunice 107/5 0,1773 ha 40.000,00 zł nr GW1S/00017719/0 5.000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego 
w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać 
numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy 
w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 stycznia 2019 r. wymagana 
kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.
Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wy-
dziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

Przetarg ogłoszono dnia 10 grudnia 2018 r.

Burmistrz Słubic ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubi-
ce położonej w obrębie 12 Kunice.

lp. położenie numer 
działki powierzchnia cena nieruchomości 

netto księga wieczysta wadium

1 obręb 12 
Kunice 103/3 0,1570 ha 35.000,00 zł nr GW1S/00017719/0 4.000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego 
w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać 
numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy 
w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 stycznia 2019 r. wymagana 
kwota została zaksięgowana na koncie urzędu. Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wy-
dziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

Przetarg ogłoszono dnia 11 grudnia 2018 r.

Konsultacje społeczne w sprawie 
zmian statutów sołectw gminy Słubice
 
W ślad za zmianami, wynikającymi z nowelizacji ustaw samorządowych wpro-
wadzających m.in. wydłużenie kadencji organów samorządu terytorialnego 
z czterech do pięciu lat, niezbędne jest dokonanie także zmian w statutach jed-
nostek pomocniczych gminy – sołectwach. Poza zmianą dotyczącą wydłużenia 
kadencji organów sołectwa analogicznie do kadencji organów samorządowych 
zaproponowano m.in. zmiany będące następstwem interpretacji przepisów co-
raz liczniej ukazujących się w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. 
Zarówno wprowadzenie jak i  zmiana statutu sołectwa wymaga zasięgnię-
cia opinii mieszkańców w  sposób przewidziany w  obowiązujących w  gmi-
nie przepisach, wobec powyższego Burmistrz Słubic w  oparciu o  uchwa-
łę nr III/21/2015 Rady Miejskiej w  Słubicach z  dnia 29 stycznia 2015 r. 
w  sprawie określenia zasad i  trybu konsultacji społecznych z  mieszkańca-
mi Gminy Słubice zarządził przeprowadzenie konsultacji z  mieszkańcami.  
Konsultacje te potrwają od dnia 12 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. i odbędą 
się w następujących formach:

1) umożliwienia radnym i sołtysom zgłoszenia wniosków i opinii do prezento-
wanego projektu statutu podczas spotkania;

2) badania opinii mieszkańców za pośrednictwem formularzy udostępnionych 
w świetlicach wiejskich;

3) badania opinii mieszkańców za pośrednictwem formularzy udostępnionych 
m.in. na stronie internetowej gminy: www.slubice.pl

 
Wypełniony formularz należy złożyć do 11 stycznia 2019 r.:
•	 drogą	elektroniczną	na	adres:	barbara.banaskiewicz@slubice.pl
•	 w Urzędzie	Miejskim	w Słubicach	w godzinach	urzędowania,
•	 w świetlicy	wiejskiej	w godzinach	jej	otwarcia,
•	 pocztą	na	adres	-	Urząd	Miejski	w Słubicach,	ul.	Akademicka	1,	69-100	Słubi-

ce, Wydział Administracyjny

Burmistrz Słubic ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Słubice położonego 
w miejscowości Pławidło nr 9/2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Lp. położenie 
lokalu

nr ewid. 
działki

pow. 
działki

pow. 
lokalu

pow. pom.
przyna-
leżnych

udział 
w nieruchomości 
wspólnej

cena wywoławcza 
nieruchomości wadium

1. obręb 1 
-Pławidło 9/2 34/4 432 m² 85,94 m² - 0,46 45 000 zł 5 000 zł

Przetarg odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. 
Akademickiej nr 1 (II piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku 
Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej 
w dniu 25 stycznia 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu 
Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl/pl/nieruchomosci.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach – Wydział Gospodarowania 
Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 – 16:00 od ponie-
działku do piątku.

Przetarg ogłoszono 7 grudnia 2018 r.
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5. Koncert Filharmoniczny
piątek, 11 stycznia, 19:30 Filharmonia „Carla Philippa Ema-
nuela Bacha” - Frankfurt nad Odrą

Danusha Waskiewicz, altówka / Ronald Savkovic, taniec
Brandenburska Orkiestra Państwowa Frankfurtu nad Odrą
Dyrygent: Pablo Mielgo

Benjamin Yusupov: Viola Tango Rock Concerto
Astor Piazzolla: Cztery pory roku
Miguel del Aguila: „Conga” na orkiestrę op. 44

Danusha Waskiewicz jako solistka grała pod batutą takich 
dyrygentów, jak Claudio Abbado w  Młodzieżowej Orkiestrze 
Gustawa Mahlera, należała do Filharmoników Berlińskich, 
była pierwszą, solową altowiolistką w  Orkiestrze Mozarta, 
komponowała i śpiewała – krótko mówiąc, jest prawdziwym 
multi-talentem! Drugim, fascynującym artystą jest hiszpański 
dyrygent Pablo Mielgo, który założył orkiestry: Orquesta Pre-
sjovem, BandArt Orchestra, Ibero-American Youth Orchestra, 
a  od 2005 r. jest kierownikiem artystycznym Fundacji Salu-
dArte, której celem jest wpływanie na zmiany socjalne przy 
pomocy muzyki.

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

Forced To Mode 
- w hołdzie Depeche Mode
sobota, 12 stycznia, 
20:00, Hala Targowa nr 
4 - Frankfurt nad Odrą

Dzięki swoim niezwykle 
energetycznym i  wyko-
nanym z pasją koncertom 
tych trzech berlińczyków 
określanych jest mianem 
najlepszego zespołu grają-
cego utwory Depeche Mode. Przede wszystkim niebywale bliski 
oryginału wokal oraz miłość do detali brzmienia sprawiają, że 
ich występy są jedyne w swoim rodzaju. Trzech muzyków skupia 
się przede wszystkim na pierwszych piętnastu latach twórczości 
Depeche Mode. Repertuar zespołu Forced To Mode obejmuje do 
tej pory łącznie ponad 75 piosenek legendarnych brytyjczyków.

Bilety: 23,85 / 18,85 €

Kot w butach - musical familijny
niedziela, 20 stycznia, 16:00, 
Hala Targowa nr 1 - Frankfurt nad Odrą

Wraz z  dużą dawką muzyki 
i tańca „Kot w butach - udźwię-
kowiony na nowo” stanie się 
popową przygodą z  muzką 
soul, funk, r’n’b, zabawnymi 
perypetiami i  zaskakującymi 
zwrotami akcji, do których 
przyczyni się nie tylko sam 
podstępny i  chytry kocur. Ro-
mantyczna opowieść o  „Kocie 
w  butach” łączy się tu ze 
współczesną rozrywką dla 
całej rodziny oraz pulsującą 
muzyką pop.

Bilety: 26,00 / 24,50 / 22,00 €, dzieci do lat 12: 22,00 / 20,50 / 18,00 €

Przyjęcie noworoczne Słubfurtu 
– 20 lat Słubfurtu
poniedziałek, 21 stycznia, 14:00, Plac Mostowy 2.0, 

Miasto Słubfurt powstało w 1999 r. Jest pierwszym miastem, 
które rośnie z przyszłości w teraźniejszość. Mimo to ma w tym 
roku już 20 lat. Z tej okazji Słubfurt zaprasza na oprowadzanie 
po mieście, które zakończy się przyjęciem noworocznym 
w Klubie Prowincja w SMOKu. Na zakończenie pokażemy do-
kumentalny film „Czarnobóg” Grzegorza Paprzyckiego o  ro-
snącym nacjonalizmie na Ukrainie, by następnie wspólnie 
porozmawiać o  nacjonalizmach w  Europie. Udział jest bez-
płatny.

Cornamusa - World of Pipe Rock 
and Irish Dance
sobota, 26 stycznia, 20:00, Hala Targowa nr 1

Już od lat grupa Corna-
musa zaskakuje stale 
zmieniającymi się poka-
zami publiczność w  kraju 
i za granicą. Ten zdobywca 
wielu nagród porywa 
swoich widzów do wspa-
niałego świata irlandz-
kiego tańca połączonego 
z  mistycznością i  dźwiękiem dud szkockich gór. Program 
uzupełniony śpiewem, pokazem bębnów, siedmioosobowym 
zespołem muzycznym oraz pokazem świateł i obrazów będzie 
prawdziwą ucztą dla zmysłów i niezapomnianą rozrywką dla 
widzów w każdym wieku.

Bilety: 54,50 / 49,50 / 44,50 / 39,50 €

Królowa Śniegu 
(w języku niemieckim)
niedziela, 27 stycznia, 10:00, Teatr Śmiechu
wtorek, 29 stycznia, 09:30
środa, 30 stycznia, 09:30
niedziela, 03 lutego, 10:00
wtorek, 05 lutego, 09:30

Mały Kai zostaje porwany przez Królową Śniegu, a  jego serce 
zamienia się w bryłę lodu. Jego przyjaciółka Gerda pragnie go 
odnaleźć i wyrusza w drogę… któż z nas nie zna tej historii? Kró-
lowa Śniegu to baśń pełna przygód i magii, światła i cienia, opo-
wieść o dobrych i złych rozbójnikach, o sile przyjaźni i miłości. 
Sztuka teatralna dla dzieci od lat 4. Czas trwania: 50 minut.

Bilety: dzieci 3,60 €, dorośli 4,80 €, 
bilet rodzinny 14,40 € (2-4 dzieci i 2 dorosłych)

Szczególnie w środy - w hołdzie 
George’owi Gershwinowi
środa, 30 stycznia, 19:30, Filharmonia „Carla Philippa Ema-
nuela Bacha” - Frankfurt nad Odrą

Monkfish-Trio:
Sebastian Strahl, fortepian
Stefan Große Boymann, kontrabas
Matthias Buchheim, perkusja

Sophie Grobler, śpiew
Christopher Klein, saksofon

George Gershwin, ur. w  1898 r. w  Brooklynie - odnoszący 
ogromne sukcesy kompozytor, amerykańska legenda. Jego 
“Błękitna Rapsodia”, którą pisał pod niebywałą presją czasu, 
zapoczątkowała nową erę w  amerykańskiej muzyce. Nasze 
trio jazzowe Monkfish chciałoby przypomnieć o  tym fanta-
stycznym, tragicznie zmarłym już w  wieku 39 lat, kompozy-
torze.

Bilety: 21,00 €

Rosyjski Balet Narodowy  
z Moskwy prezentuje:  
Jezioro Łabędzie
czwartek, 31 stycznia, 20:00, Hala Targowa nr 1

Klasyka baletu wszechczasów w  zapierającym dech w  pier-
siach wykonaniu. Jezioro Łabędzie ucieleśnia wszystko to, 
z czego słynie balet klasyczny - fascynuje odbiorców do dziś. 
Bajkowa akcja, bogata oprawa, zapierający dech w  piersiach 
taniec i nieśmiertelna muzyka Piotra Czajkowskiego. Rosyjski 
Balet Narodowy z  Moskwy należy do najlepszych na całym 
świecie. Ich sukces nie bierze się znikąd. Pracują na niego naj-
większe nazwiska sceny baletowej, jak między innymi soliści 
legendarnego Teatru Bolszoj z Moskwy.

Bilety: 60,50 / 55,00 / 48,40 / 40,70 €, 
dzieci do lat 14: 42,35 / 38,50 / 34,10 / 28,60 €

Kultura? Bez granic!
Polsko-niemiecki kalendarz bezGRANIC/ohneGRENZEN, który jest dostępny od grudnia w Słubicach i Frankfurcie nad 
Odrą, na stałe zagości też w „Gazecie Słubickiej”. Znajdziecie u nas Państwo informacje o najciekawszych imprezach, 
które odbędą się po obu stronach Odry. Oferta jest bardzo bogata, a że kultura zbliża i łamie bariery mentalne, to tym 
bardziej zachęcamy do korzystania z propozycji wydarzeń organizowanych w naszym dwumieście. 


