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Instytut Książki i dziennik „Rzeczpo-
spolita”, po raz dziewiąty, opublikowali 
w grudniu  ranking bibliotek. Słubicka 
biblioteka  zdobyła tytuł lidera w Lu-
buskiem i wysokie 12.miejsce w kraju! 
Dla tych, którzy w niej bywają nie jest to 
zaskoczeniem, bo dobrze wiedzą, że to 
miejsce wyjątkowe!   str. 4

Wszyscy otwieramy serca dla chorych dzieci! 12 stycznia o 14.00 
w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury zacznie grać Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Tym razem zbierać będziemy datki na dziecię-
cą medycynę zabiegową. O 19.00 będzie główna licytacja, ale warto 
zaglądać do SMOKa przez całe popołudnie, bo będzie się tu działo! Czy 
słubiczanie okażą się równie hojni jak w ubiegłym roku? Wtedy uzbie-
raliśmy ponad 113 tys. zł! Jesteśmy pewnie, że tak. Bądźmy tego dnia razem, bo cel jest wielki!

Sobota 21 grudnia 2019 roku 
będzie wyjątkowym dniem. 
Z okazji 100.urodzin Heleny 
Nowak, w klubie Witkacy 
w Słubicach, spotkają się jej 
bliscy, a także przedstawiciele 
gminy. Burmistrz Mariusz 
Olejniczak, przewodniczą-
cy rady miejskiej Grzegorz 
Cholewczyński i kierowniczka 
Urzędu Stanu Cywilnego Alicja 
Cieślak wybierają się tam 
między innymi z urodzino-
wym tortem i szampanem. Bo 
jest co świętować!   str. 2

Gmina Słubice już dziś zaprasza 
małżonków, którzy przeżyli ze sobą  
50 lat, na uroczystość Złotych Godów. 
Odbędzie się ona 14 lutego o 12.00 
w Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury. W tym roku świętować będzie 
ponad 30 par.  

16 sty cznia przy kościele pw. Świętego Ducha w Słubicach, stanie mammobus, 
w którym będą wykonywane darmowe badania diagnostyczne piersi kobiet 
w wieku 50-69 lat. Dotyczy to pań, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały 
przeprowadzonego profi laktycznego badania mammografi cznego na koszt NFZ. Panie, 
które nie są objęte programem mogą wykonać badanie na własny koszt ( 100 zł). 
Rejestracja telefoniczna, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod nr tel. 
68 452 77 96, 452 77 17, 605 596 655, 605 598 077.

DRODZY MIESZKAŃCY, 

życzymy Wam obecności przy wigilijnym stole bliskich osób, dzięki którym nawet 
w najbardziej mroźny dzień poczujecie ciepło w sercach, a także świąt pachnących 

choinką, skrzypiących śniegiem pod butami. Niech to będzie czas wyjątkowych 
spotkań i refl eksji, a nadchodzący rok niech przyniesie Wam radość, spełnienie i siłę, 

żeby rozwiązywać  wszystkie życiowe supełki. 

Z serdecznymi życzeniami 

burmistrz Mariusz Olejniczak 
wraz ze współpracownikami 

przewodniczący rady miejskiej 
Grzegorz Cholewczyński wraz z radnymi  

W nowy rok przy 
argentyńskich 
rytmach  

4 stycznia o 19.30 w kościele pw. NMP 
Królowej Polski odbędzie się koncert no-
woroczny. W programie znalazły się dwa 
utwory argentyńskiego kompozytora Arie-
la Ramireza:  Misa Criolla i Navidad Nuestra, 
usłyszymy też kompozycję Coco Nelegatti 
„La Tucumanita”, Arona Piazzoli „Oblivion” 
i Cesara Iselli „ Paloma y laurel”. 

Słubiczanom część koncertu może 
być znana, bo obie kompozycje 
Ariela Ramireza były już wyko-
nywane w  czasie koncertu nowo-
rocznego w  2016 roku. Spotkały 
się z tak dużym aplauzem publicz-
ności, że postanowiono powtórzyć 
je także w  czasie tegorocznego 
koncertu.  

Jego organizatorami są: chór Ad-
oramus, Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury i  grupa taneczna Bohema. 

Za pulpitem dyrygenckim stanie 
Barbara Weiser-Lada, partie solowe 
wykonają: Bartosz Borula i  Woj-
ciech Kuczyński. Grać będzie zespół 
Coco Nelegatti Ensamble w składzie: 
Libio Baldoceda (Peru), Samuel 
Castillo (Peru), Sergio Gomez (Ko-
lumbia), Coco Nelegatti (Argen-
tyna), Javier Reyes (Kolumbia). 

Bilety e cenie 40 zł są do nabycia 
w SMOKu. 

(beb) 

Spotkaliśmy się w świątecznej zagrodzie 
Burmistrz Mariusz Olejniczak, jego zastępczyni Adriana Dydyna-Marycka i zastępca nadburmistrza Frankfurtu Milena 
Manns uroczyście otworzyli 13 grudnia, na deptaku przy słubickiej bibliotece, świąteczną zagrodę z żywymi zwierzęta-
mi. Towarzyszące im przedszkolaki z obu stron Odry były zachwycone! 

Od piątku 13 grudnia do niedzieli 15 
grudnia słubicki deptak zamienił 
się w  bożonarodzeniowy jarmark. 
Unoszące się zapachy choinek 
i  świątecznych smakołyków, któ-
rych można było spróbować m.in. 
w  sobotę podczas miejskiej wigilii, 
kusiły, żeby zatrzymać się tu na 
dłużej. Dla dzieci atrakcją były nie 

tylko żywe zwierzęta, ale też żłóbek, 
karuzela, a biblioteka miejska zapro-
siła je na warsztaty plastyczne i czy-
tanie bajek o tematyce świątecznej. 

Świąteczną zagrodę zorganizowa-
liśmy w  ramach projektu” Europej-
skie Modelowe Miasto Współpracy 
Transgranicznej Słubice/Frankfurt 
nad Odrą”.  (beb)
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Pani Helena kończy 100 lat! 
Sobota 21 grudnia 2019 roku będzie wyjątkowym dniem. Z okazji 100.urodzin Heleny Nowak, w klubie Witkacy w Słu-
bicach, spotkają się jej bliscy, a także przedstawiciele gminy. Burmistrz Mariusz Olejniczak, przewodniczący rady miej-
skiej Grzegorz Cholewczyński i kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego Alicja Cieślak wybierają się tam między innymi 
z urodzinowym tortem i szampanem. Bo jest co świętować!

Panią Helenę z  domu Kwiecińską, 
znają niemal wszyscy w  Golicach. 
Mieszkała tam od 1963 roku. Gdy 
wiek już nie pozwalał przeniosła 
się do córki w Słubicach. Na urodzi-
nowe przyjęcie przyjedzie 60 osób. 

Historia spisana przez wnuka 

Część historii życia babci spisał 
piętnaście lat temu Tomasz Nowak, 
jeden z  dwunastu wnuków pani 
Heleny. Doczekała się też 21 pra-
wnuków. Najstarszy ma 23 lata, 
najmłodszy – 11 miesięcy. Jest więc 
o  czym opowiadać i  co wspominać 
podczas rodzinnych spotkań.  

- Mama zawsze była  blisko nas 
wszystkich – mówi Jan Nowak, syn 
pani Heleny.  – Z  dzieciństwa pa-
miętam, jak czytała z nami książki. 
Wszystkie najważniejsze książki 
dzięki niej poznaliśmy. Urodziła 
siedmioro dzieci, dwoje zmarło. 
Dziś jest nas czworo. Mama  tak jak 

kiedyś, tak i teraz, żyje naszymi spra-
wami. Zawsze tak było. Całe życie 
o  nas dbała i  się troszczyła – wspo-
mina pan Jan. 

Rodzina pani Heleny przyjechała 
na Ziemie Odzyskane w  1947 roku. 
Zamieszkali najpierw w Pamięcinie, 
a w 1963 roku przenieśli się do Golic. 
Kupili tam dom i 10 hektarów ziemi. 
Ojciec pani Heleny był w  Golicach 
sołtysem. Ona sama po wyjściu za 
mąż zajmowała się domem i wiejską 
zagrodą, ale też udzielała się w kole 
gospodyń wiejskich. 

- Mama miała duże doświad-
czenie, bo w  czasie wojny praco-
wała u Niemców, gdzie zajmowała 
się m.in. ogrodem, robiła zaprawy  
– opowiada pan Jan. Wspomnienia 
pani Heleny z czasów wojny spisał 
syn pana Jana, Tomasz, gdy był 
uczniem Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Rolniczych. Babcia była 
dumna z  niego wtedy i  jest też 
dziś. Tomasz skończył medycynę, 

jest kardiologiem  w szczecińskim 
szpitalu.

Gdy Tomasz zaczął spisywać losy 
babci też poczuł dumę. Dowiedział 
się wtedy, że gdy miała niewiele 
ponad 20 lat podjęła trudną decyzję, 
chcąc chronić swoją 16-letnią siostrę 
Sabinkę. Był rok 1941. Pani Helena 
mieszkała z  rodzicami i  sześcior-
giem rodzeństwa w  Żdżarach koło 
Konina. Pewnego dnia do jej rodzin-
nego domu przyszedł sołtys i  przy-
niósł informację, że jedna osoba 
z rodziny musi jechać na roboty do 
Niemiec. Sołtys wytypował 16-letnią 
Sabinkę. Wtedy pani Helena zdecy-
dowała, że skoro ona jest starsza, dla 
niej rozłąka z domem rodzinnym bę-
dzie łatwiejsza do zniesienia. 

22 kwietnia 1941 roku na dworcu 
kolejowym w  Koninie zebrali się 
wszyscy ludzie z  okolicy zmuszeni 
do pracy w Niemczech. Wśród nich 
młodziutka pani Helena. Wsadzili 
ich do pociągu, który okrężną drogą 

jechał 7 dni do Zagłębia Ruhry. Tam 
pani Helena trafi ła do Emila Zim-
mermanna, rolnika z Hollzen, w po-
wiecie Iserlohn. Pracowała u  niego 
od świtu do wieczora, nie dostając 
za to żadnej zapłaty. Tylko jedzenie 
i robocze ubranie. 

Spotkało ją tam jednak też coś 
dobrego. W  Niemczech poznała 
swojego przyszłego męża Jana. Tak 
jak ona był na robotach. Tam zastał 
ich koniec wojny. Gdy alianci zajęli 
powiat Iserlohn pracowników przy-
musowych umieszczono w  obozie 
przejściowym, gdzie przebywało 6 
tys. Polaków. Mieli tam bezpiecznie 
czekać na transport do kraju. Czekali 
pięć miesięcy. 

Powrót do domu 

Gdy nadszedł upragniony moment 
każdy z przymusowych robotników 
dostał propozycję. Mógł zostać  
w  Niemczech. Pani Helena chciała 
do domu. Do Polski. Wraz ze swoim 
narzeczonym postanowili, że przed 
powrotem, wezmą  ślub z obawy, że 
w  zrujnowanej wojną Polsce, mogą 
napotkać trudności.    

Pobrali się 23 października 1945 
roku w Dortmundzie. Krótko po tym 
ruszyli do ojczyzny. Najpierw siedem 
dni jechali do Szczecina, potem całą 
dobę czekali na pociąg do Poznania. 

Stamtąd pojechali do  Żdżar koło Ko-
nina, do jej domu. Pani Helena wy-
znała wnuczkowi, że z  tej podróży 
najbardziej utkwił jej w  pamięci 
moment, gdy z mężem przechodzili 
przez Bramę Brandenburską do Ber-
lina Wschodniego. Grała wtedy or-
kiestra, a ona czuła, że dom jest już 
bardzo blisko.

Radość, gdy stanęła w  progu ro-
dzinnego domu, była nie do opi-
sania. Rodzina nic nie wiedziała o jej 
powrocie, ani o  tym, że wyszła za 
mąż. Oboje  z mężem po wojnie pra-
cowali w gospodarstwie. 23 września 
1946 roku urodził się im pierwszy 
syn. W  domu zrobiło się ciasno 
dlatego zdecydowali, że wyjadą na 
Ziemie Odzyskane. Wybór padł na 
wieś Pamięcin. W  kwietniu 1947 
roku objęli 8-hektarowe gospodar-
stwo i zamieszkali w adoptowanym 
dwupokojowym domu. W  kolej-
nych latach urodziło się im jeszcze 
sześcioro dzieci dlatego w 1963 roku 
kupili dom i ziemię w Golicach i tu 
zaczęli gospodarzyć. 

- Tata był rolnikiem z krwi i kości, 
mama zajmowała się domem 
i całą zagrodą – wspomina pan Jan.  
W 1992 roku owdowiała. 

Dzieci często z ust pani Heleny sły-
szały, że ma szczęśliwe życie. A oni są 
szczęśliwi, że jest przy nich tyle lat. 

(beb)

Wigilijne spotkanie w Słubicach z dziećmi i wnukami. 
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W rodzinnym albumie zachowało się m.in. to zdjęcie z pierwszej komunii świętej córki 

państwa Nowaków - Cecylii, u której obecnie mieszka pani Helena. Od lewej: Jan Nowak, 

z tyłu nieżyjący już jego brat Czesław, przed rodzicami stoi najmłodszy Mirosław. Brakuje 

jedynie córki Haliny, która w tym czasie była u babci. 

Koło gospodyń wiejskich w Golicach było bardzo liczne i aktywne. Na zdjęciu mieszkanki Golic podczas jednej z wycieczek.  Ogród w Golicach był prawdziwym królestwem pani Heleny. 
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Reklama

Wigilijne spotkanie z organizacjami pozarządowymi  
Przedstawiciele ponad 40 organizacji pozarządowych z gminy Słubice przyjęli zaproszenie burmistrza Mariusza 
Olejniczaka na wigilijne spotkanie, które odbyło się 11 grudnia w Collegium Polonicum. 
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Burmistrz przekazał gościom dobre 
wieści o  tym, że na ostatniej sesji 
radni podjęli uchwałę o  przyjęciu 
Programu Współpracy Gminy 
Słubice z  organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność pożytku 

Radni dwumiasta uchwalili 
plan działań na lata 2020-2030

Podczas wspólnej sesji rad miejskich Słubic i Frankfurtu, która odbyła się 12 grudnia w Collegium Polonicum, radni dwu-
miasta uchwalili plan działań w ramach Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2020-2030. 

Słubicko-Frankfurcki Plan Dzia-
łania 2020-2030 był przedmiotem 
obrad radnych podczas wspólnej 
sesji 9 maja. Wówczas pozytywnie 
wypowiedzieli się na temat celów 
wpisanych do tego planu. Na wczo-
rajszej sesji głosowali nad konkret-
nymi działaniami, które te cele 
pozwolą zrealizować. Plan działania 
opiera się na kilku fi larach: trans-
granicznym kształceniu, rozwoju 
gospodarki, przyciąganiu inwe-
storów, wspólnej infrastrukturze ko-
munalnej, wspólnym rynku usług, 
kładzie duży nacisk na włączenie 
mieszkańców w  proces integracji 
oraz tworzenie nowych płaszczyzn 
wymiany informacji. 

Plan ten opracowało Słubicko-
-Frankfurckie Centrum Koope-

racji, za co dziękowali wczoraj obaj 
burmistrzowie: Mariusz Olejni-
czak i  Rene Wilke podkreślając, 
że wymagało to ogromnego zaan-
gażowania. Centrum Kooperacji 
tworząc plan chciało najpierw 
poznać opinię mieszkańców dwu-
miasta. W tym celu zorganizowało  
Słubicko-Frankfurckie Forum 
Pomysłów 2030, które odbyło się 
w  Słubicach w  końcówce ubie-
głego roku. To wtedy mieszkańcy 
podzielili się swoimi spostrze-
żeniami na temat tego, w  jakim 
kierunku powinno rozwijać się 
dwumiasto i  podsuwali pomysły 
wspólnych działań. 

Podczas wczorajszej sesji pra-
cownicy Słubicko-Frankfurckiego 
Centrum Kooperacji podsumowali 

także trzyletni projekt „Europejskie 
modelowe miasto współpracy trans-
granicznej Słubice&Frankfurt nad 
Odrą”. 

Jego celem była  m.in. organizacja 
wydarzeń, które służyły integracji 
mieszkańców Dwumiasta, wzmoc-
nienie transgranicznej współpracy 
między wydziałami merytorycz-
nymi obu administracji, zintensyfi -
kowanie współpracy z  instytucjami 
z dziedziny edukacji, kultury, sportu 
i  turystyki, wzmocnienie trans-
granicznego charakteru wydarzeń 
i ofert, a  także nauka języka sąsiada 
przez urzędników, radnych  i pracow-
ników instytucji samorządowych. 

O realizacji tego projektu piszemy 
na str. 8-9. 

(beb)
Minutą ciszy radni oraz władze obu miast uczcili zmarłego niedawno Jörga Gleisensteina, wie-

loletniego radnego z Frankfurtu, a ostatnio jednego z zastępców nadburmistrza Rene Wilke.

publicznego na lata 2020-2023. 
Oznacza to, że w  ciągu czterech lat 
organizacje pozarządowe na reali-
zację działań publicznych dostaną 
od gminy 2,8 mln zł. 

Priorytetem dla gminy będą dzia-
łania związane m.in. z   wspieraniem 

i  upowszechnianiem kultury fi -
zycznej (szkolenie dzieci i młodzieży 
obejmujące prowadzenie zajęć tre-
ningowych i udział w obozach szko-
leniowych, wspieranie organizacji 
zawodów, turniejów sportowych 
i  imprez  rekreacyjno-sportowych, 
różnych grup społecznych, wspie-
ranie i promocja wszelkich form ak-
tywności fi zycznej w  szczególności 
osób dorosłych i  seniorów), a  także 
przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym. 

(beb)
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Najpierw kilka słów o  samym ran-
kingu. Organizatorzy informują, 
że wysłali ponad  2300 ankiet do 
wszystkich gmin miejsko-wiejskich 
i wiejskich w Polsce, a 760 odpowie-
działo na zadane pytania. Dotyczyły 
one m.in. wielkości księgozbioru, 
nowości wydawniczych, dostępu do 
e-booków i nowych mediów, a także 
działalności artystycznych i  aktyw-
ności związanych z propagowaniem 
czytelnictwa. 

Słubiczanie dobrze wiedzą, że 
miejska biblioteka ma wiele do za-
oferowania i  wychodzi daleko poza 
ramy działalności typu placówek. 
Na podstawie przesłanych infor-
macji dowiedzieli się o  tym także 
organizatorzy rankingu. I  po podli-
czeniu wszystkich punktów okazało 
się, że  Biblioteka Publiczna Miasta 
i  Gminy w  Słubicach jest liderem 
w  województwie lubuskim! Zresztą 
nie po raz pierwszy. Prym wiodła 
także w  2014 roku. Zdecydowanie 
poprawiła jednak swoją pozycję 
w  rankingu ogólnopolskim. Przed 
pięcioma laty była na 30.miejscu 
w kraju, obecnie jest na 12! Wielkie 
gratulacje!

60 tys. cyfrowych książek!

Ranking jest dobrą okazją do tego, 
żeby przypomnieć, co oferuje słu-
bicka biblioteka swoim czytel-
nikom. A  oferuje bardzo dużo!  To 
zasługa bibliotekarek, które niesa-
mowicie angażują się w swoją pracę. 
Zespół biblioteki tworzą: dyrektorka 
Agnieszka Mińska, Renata Bac- Bo-
huszko, Anna Łysiak, Renata Zając, 
Małgorzata Dobosz, Mirosława 
Dziurda. 

W  tym roku jedną z  nowości jest 
m.in. bezpłatny dostęp do bestselle-
rowych publikacji elektronicznych 
znajdujących się w systemie Legimi 
(e-booków i audiobooków)   obejmu-
jących zarówno literaturę piękną, 
popularno-naukową jak i  nowości 
dostępne na rynku wydawniczym. 
Można tą drogą dotrzeć do ponad 60 
tys. cyfrowych książek!  - Ta oferta 
stwarza możliwość czytania na róż-
nych nośnikach oraz w  różnych 
miejscach i o każdej porze! Jedynym 
warunkiem jest posiadanie karty 
czytelnika. Wystarczy odwiedzić 
bibliotekę i  odebrać indywidualny 
kod dostępu – informuje Agnieszka 
Mińska. Dodaje, że aktywacja na-
stępuje po rejestracji bezpłatnego 

konta w  serwisie Legimi na stronie 
www.legimi.pl/wimbp_gorzow. 
Wówczas wszystkie bez wyjątku e-
-książki dostępne w  abonamencie, 
po pobraniu aplikacji Legimi można 
czytać na smartfonie, tablecie, kom-
puterze. Oczywiście za darmo!

W  bibliotece działa też Dysku-
syjny Klub Książki zarówno dla 
młodszych czytelników jak również 
dla dorosłych. Dla wielu dzieci bi-
blioteka stała się miejscem, gdzie 
najbardziej lubią spędzać wolne 
popołudnia. W  ofertach dla dzieci 
rodzice mogą wręcz przebierać. Dla 
uczniów, w  wieku od 7 do 10 lat, 
prowadzone są bezpłatne zajęcia li-
teracko-plastyczne „Artyści wśród 
książek.” To  inspirujące spotkania 
ze scrapbookingiem, cardmakin-

giem oraz wieloma ciekawymi 
technikami artystycznego wyrazu. 

Czytają, malują, 
a nawet gotują

W bibliotece można też nauczyć się 
gry w  szachy pod okiem instruk-
tora, a  nawet wspólnie gotować. 
Kulinarne czwartki to dla grupy pań, 
które regularnie w nich uczestniczą 
okazja, żeby najpierw podzielić się 
ulubionymi przepisami na potrawy, 
a potem delektować się nimi rozma-
wiając o książkach.  

Latem słubicka biblioteka przy-
stąpiła do ogólnopolskiej akcji „Po-
daruj wiersz” prowadzonej przez 
Fundację im. Zbigniewa Herberta 
oraz Bibliotekę Narodową w  War-

szawie. Akcja polega na odręcznym 
przepisaniu wybranego przez siebie 
wiersza i  podarowaniu go bliskiej 
osobie. Zbigniew Herbert pisał listy-
-wiersze do przyjaciół i  właśnie ten 
fakt stał się inspiracją akcji. 

W  czasie wakacji biblioteka za-
dbała też o  to, żeby dzieci, które 
nigdzie nie wyjechały, nie nudziły 
się w  domach. Zaprosiła je na wa-
kacyjne spotkania wśród książek.
W  programie były m.in. zajęcia in-
tegracyjne, zabawy i  czytanie na 
trawie, zajęcia plastyczne, teatr Ka-
mishibai i wiele innych atrakcji. 

Słubickie bibliotekarki często 
tworząc program imprez myślą 
o  całych rodzinach. I  często na za-
jęcia do biblioteki dzieci przychodzą 
z mamą, tatą czy babcią. - Ale mamy 

świetną zabawę! – zachwalała Natalia 
Adach, mama Zuzi i  Hani, wielka-
nocne warsztaty, które odbywały się 
w  kwietniu. W  oddziale dla dzieci 
próżno było szukać wtedy wolnego 
krzesła. Maluchy dostały wszystko, 
czego dusza zapragnęła, żeby zrobić 
piękne kury czy kurczaczki. Przy-
ozdabiały je kolorowymi piórami, 
przyklejały na nie kwiatki, fi lcowe 
noski…  - Moje wnuczki uwielbiają 
warsztaty w bibliotece. Jest tu świetna 
atmosfera, za pomocą zabawy dzieci 
poznają nowe techniki plastyczne, 
bawią się przy tym z  rówieśnikami 
i jest to zawsze fajnie spędzony nasz 
wspólny czas – mówiła jedna z babć. 
Także przed Bożym Narodzeniem 
biblioteka, co roku, zaprasza na świą-
teczne warsztaty.  

Ciekawą propozycja są też zajęcia 
dla najmłodszych przedszkolaków 
prowadzone z wykorzystaniem me-
tody Weroniki Sherborne. Podsta-
wowa zasada tej metody to rozwój 
dziecka poprzez ruch. Ćwiczenia 
odbywają się w parach lub w grupie, 
a  obecność rodzica sprawia, że 
dziecko czuje się bezpiecznie 
i  chętnie ćwiczy. Zabawa w  grupie 
stwarza możliwość do twórczego 
działania oraz pobudza spontanicz-
ność i aktywność własną dziecka.

To tylko niektóre przykłady pro-
ponowanych zajęć. Jest ich zdecy-
dowanie więcej. Oferta jest bardzo 
bogata, tak jak księgozbiór słubic-
kiej bibliot eki.  (beb)

Słubicka biblioteka najlepsza 
w województwie lubuskim i 12. w kraju!

Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita”, po raz dziewiąty, opublikowali w grudniu  ranking bibliotek. Słubicka bi-
blioteka  zdobyła tytuł lidera w Lubuskiem i wysokie 12.miejsce w kraju. Dla tych, którzy w niej bywają nie jest to zasko-
czeniem, bo dobrze wiedzą, że to miejsce wyjątkowe! 

Wielkanocne warsztaty w bibliotece to czas tworzenia m.in. świątecznych pisanek. 
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Warsztaty bożonarodzeniowe organizowane co roku w bibliotece cieszą się dużym zain-

teresowaniem rodziców i dzieci, którzy razem tworzą świąteczne ozdoby.

W bibliotece co roku można oglądać jasełka w wykonaniu dzieci. 

W czasie jarmarku bożonarodzeniowego, organizowanego przez gminę, biblioteka 

zaprasza dzieci na czytanie bajek. 
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„Kulinarne czwartki” to świetna okazja do rozmowy o potrawach regionalnych i nie tylko, 

a także o książkach kucharskich, do których warto zajrzeć szukając inspiracji w kuchni. 

Biblioteka od wielu lat jest gospodarzem Gminnego Międzyprzedszkolnego Przeglądu 

Wiersza Ekologicznego PTASIE TRELE. 



5gazeta Słubicka   11/2019   18 grudnia

Ależ to były Mikołajki!
Na ten dzień dzieci czekają cały rok. 6 grudnia, Fundacja Grupy Pomagamy wspólnie z gminą Słubice, spełniły marzenia 
wielu dzieci. Przyjechał do nich Mikołaj z workiem prezentów! 
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Na placu Bohaterów można było 
poczuć magię zbliżających się świąt. 
W blasku choinki na mikołajowych 
saniach co chwilę siadały dzieci, 
odpoczywając między konkursami 
i  zabawami, które dla nich przy-
gotowano.  Mieszkańców powitali 
szefowa fundacji Aleksandra Kołek 
i burmistrz Mariusz Olejniczak.

„Mikołajki pod chmurką” to kon-
tynuacja Akademii Renifera, zapo-
czątkowanej kilka lat temu przez 
Grupę Pomagamy. Podobnie jak 
wtedy, także i  teraz atrakcji nie za-
brakło. Były świąteczne przysmaki, 
wspólna zabawa, na placu stanęła 
skrzynka na listy do Gwiazdora, 
a  strażacy zadbali o  śnieg…z  ar-
matek. 

W  ubiegłym roku o  swoich ma-
rzeniach napisały do Gwiazdora 
nie tylko dzieci, ale też dorośli i  jak 

mówi Marta Szymańska-Ptak z Fun-
dacji Grupy Pomagamy, kilka udało 
się spełnić. 

W tym roku też jest na to szansa. 
Uwaga- skrzynka stać będzie pod 
choinką na placu Bohaterów do po-
łowy grudnia. 

Fundacja postanowiła też, że 
czasie Mikołajek będzie zbierać 
datki do puszek na pomoc malut-
kiej Józefi nce z  Ośna Lubuskiego, 
która urodziła się poważnie chora. 
- Ma m.in. zarośnięte przewody 
słuchowe, obustronny rozszczep 
podniebienia, niewykształcone 
małżowiny uszne – mówi M. Szy-
mańska- Ptak i dodaje, że Józefi nka 
jest podopieczną słubickiej fun-
dacji.  Podczas Mikołajek zebrano 
na jej leczenie ponad 3,6 tys. zł 
i ponad 80 euro.  

(beb)
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Sportowcy 
podziękowali 
burmistrzowi

Strażacy z Golic mieli 
powód do świętowania!

7 grudnia  przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Golicach od-
była się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla strażaków z tej jednostki.  

Auto, zbudowane na podwoziu 
MAN 13.290,   z  napędem na 
cztery koła, ma kabinę dla 
6-osobowej załogi.  Posiada 
zbiornik na 3 tys. litrów wody 
i 300 litrów środka pianotwór-
czego, a także bardzo wydajną 
dwuzakresowa  pompę. Pojazd 
może brać udział w  najtrud-
niejszych akcjach bojowych 
i  być wykorzystywany w  naj-
mniej sprzyjających warun-
kach terenowych.

Samochód kupiono dzięki 
wsparciu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i  Admini-
stracji oraz Ministerstwa Śro-
dowiska oraz dotacji z budżetu 
Gminy Słubice, która wyniosła 
230 tys. zł.

Uroczystego przekazania 
auta dokonali: pełniący obo-
wiązki wojewody lubuskiego 
Wojciech Perczak, zastępca Lu-
buskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w  Gorzowie Wlkp. 
brygadier Janusz Drozda, 
prezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Zie-
lonej Górze Mariusz Herbut 
oraz burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak. 

W  uroczystości wzięli też 
udział: zastępca burmistrza 
Słubic Adriana Dydyna-
-Marycka, przewodniczący 
rady miejskiej Grzegorz 
Cholewczyński oraz radni. 
Najmłodszym strażakom 
z  młodzieżowej drużyny po-
żarniczej wręczyli mikołaj-
kowe upominki. 

(beb)  

2 grudnia w  Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury spotkali się spor-
towcy i  szkoleniowcy, żeby pod-
sumować tegoroczne dokonania 
zawodników LKS Lubusz oraz dzia-
łalność Słubickiej Akademii Bie-
gowej. Wśród zaproszonych gości 
był burmistrz Mariusz Olejniczak, 
który odebrał podziękowania dla 
gminy za wsparcie sportowców. 

- W tym roku LKS Lubusz otrzymał 
od gminy dofi nansowanie na swoją 
działalność w  łącznej kwocie 115 
tys. zł - mówi burmistrz i dodaje, że 

wspólnie z  radnymi nie mieli wąt-
pliwości, że będą to dobrze wydane 
pieniądze. W  ramach otwartych 
konkursów przekazano 80 tys. zł 
na działalność klubu, a także 25 tys. 
zł, w ramach inicjatywy lokalnej, na 
nowe urządzenia w siłowni dla bie-
gaczy, która znajduje się na terenie 
Słubickiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji. Natomiast 7 grudnia odbył 
się Mikołajkowy Bieg Rodzinny rów-
nież dofi nansowany przez gminę 
kwotą blisko 10 tys. zł. 

(beb)
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W Nowych Biskupicach też doczekali się Mikołaja 
Postarała się o to rada sołecka, która dla dzieci zorganizowała 6 grudnia popołudnie pełne atrakcji. Maluchy otrzyma-
ły prezenty przygotowane przez "pomocników Świętego Mikołaja", natomiast Mikołaj został obdarowany przez dzieci 
pięknymi kolorowankami. - Fantastyczna zabawa trwała do późnego wieczora. Bardzo dziękujemy Mikołajowi, dzie-
ciom i rodzicom za wspólną zabawę - podkreśla Iwona Potaszkiewicz z rady sołeckiej. 

(beb)
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Aktywny Kalendarz Adwentowy 
wprowadza w atmosferę świąt

Dwumiasto zorganizowało 
III Słubicko-Frankfurckie 
Forum Kształcenia

Szukamy 
sportowych 
talentów 
wśród dzieci 

Od 1 grudnia każdego dnia aż do Bo-
żego Narodzenia mieszkańcy mogą 
wspólnie spędzać czas w  oczeki-
waniu na święta. Program jest bardzo 
interesujący. Był już Rodzinny 
Bieg Mikołajkowy w  Słubicach, 
w  ewangelickiej salce parafi alnej 
we Frankfurcie zorganizowano  
muzykowanie z  chórem gospel 
Heavenly Voices i  słubickim Ado-
ramusem, tradycyjnie, 19 grudnia 

o  18.00 w  Kościele Mariackim we 
Frankfurcie mieszkańcy Dwumiasta 
spotkają się na śpiewaniu kolęd, 
a 24 grudnia o 22.00 w kościele pw. 
Ducha Świętego w  Słubicach odbę-
dzie się wspólna pasterka. Wstęp na 
wszystkie imprezy jest bezpłatny.

Organizatorzy: Dwumiasto Słu-
bice-Frankfurt nad Odrą, frank-
furcka spółka ARLE, Duszpaster-
stwo Akademickie „Parakletos” 

w Słubicach, Quartiersmanagement 
Frankfurt (Oder), Wohnungswirt-
schaft Frankfurt (Oder), samorząd 
studencki AStA.

Szczegółowy program z  informa-
cjami o  wszystkich wydarzeniach 
odbywających się w  ramach tego-
rocznego Aktywnego Kalendarza 
Adwentowego znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej gminy Słu-
bice:www.slubice.pl.  (beb)

Tradycyjnie , przez niemal cały grudzień, zapraszamy mieszkańców 
Dwumiasta Słubice-Frankfurt do udziału w spotkaniach organizo-
wanych w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego. Wspólne 
kolędowanie, robienie bożonarodzeniowych ozdób, koncert chórów, 
mikołajkowy bieg… to tylko niektóre propozycje. 
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Pierwsze spotkania w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego.
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O wielojęzyczno-
ści w Dwumieście, 
języku sąsiada 
w szkołach, edu-
kacji na pogra-
niczu i celach na 
kolejne lata roz-
mawiali 25 listo-
pada w Collegium 
Polonicum uczest-
nicy III Słubicko-
-Frankfurckiego 
Forum Kształce-
nia, które odbywa 
się w ramach pro-
jektu „Europejskie 
Modelowe Mia-
sto Współpracy 
Transgranicznej 
Słubice- Frankfurt 
nad Odrą”. 

Jak podkreślały zastępca burmistrza 
Słubic Adriana Dydyna-Marycka 
i  zastępca nadburmistrza Frank-
furtu Milena Manns, które otwo-
rzyły to spotkanie, transgraniczne 
kształcenie jest ważnym punktem 
w  Słubicko-Frankfurckim Planie 
Działania na lata 2020-2030. Cel, 
który chce osiągnąć Dwumiasto to 
zlikwidowanie barier językowych, 
ale też poszerzenie oferty transgra-
nicznego kształcenia, wzmocnienie 
znaczenia wielojęzyczności oraz 
języków sąsiada. Nad tym pracują 
Słubicko-Frankfurckie Centrum Ko-
operacji i Biuro ds. Kształcenia.

W  Forum Kształcenia wzięło 
udział ponad sto osób. Pracowały 
wspólnie w  grupach roboczych 
zajmując się m.in. koncepcją wie-

W Forum Kształcenia wzięło udział ponad sto osób z obu stron Odry. 

Jak podkreślały zastępca burmistrza Słubic Adriana Dydyna-Marycka i zastępca nad-

burmistrza Frankfurtu Milena Manns, transgraniczne kształcenie jest ważnym punktem 

w Słubicko-Frankfurckim Planie Działania na lata 2020-2030.

3 grudnia, w  Szkole Podstawowej 
nr 1,odbyły się mistrzostwa Słubic 
w  dwa ognie. Wzięli w  nich udział 
uczniowie klas trzecich wszystkich 
gminnych szkół. Kibicowali im m.in 
burmistrz Mariusz Olejniczak i jego 
zastępczyni Adriana Dydyna-Ma-
rycka, pedagodzy, a także uczniowie 

innych klas. Szczególnie poczynania 
dzieci śledzili nauczyciele wycho-
wania fi zycznego, którzy szukali 
wśród uczniów potencjalnych kan-
dydatów do klasy sportowej po-
nieważ gmina przymierza się do jej 
utworzenia. Szukać będzie chętnych 
wśród czwartoklasistów.  (beb)
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lojęzyczności dla Dwumiasta, 
językiem sąsiada w  szkołach, do-
radztwem i  kształceniem zawo-
dowym, współpracą z  rodzicami 

imigrantów, których dzieci chodzą 
do słubickich i  frankfurckich 
przedszkoli oraz szkół. 

(beb)
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Trzyletni projekt, który właśnie do-
biega końca, zainaugurowaliśmy 28 
marca 2017 roku. Został on opraco-
wany przez Słubicko-Frankfurckie 
Centrum Kooperacji. Jego budżet 
wyniósł blisko 1,2 mln euro, 85 proc. 
dofi nansowania pochodziło z  pro-
gramu Brandenburgia- Polska IN-
TERREG VA 2014-2020. 

Głównymi partnerami w  pro-
jekcie są: gmina Słubice, miasto 
Frankfurt nad Odrą i  Europejski 
Uniwersytet Viadrina, a partnerami 
wspierającymi: Brandenburska Or-
kiestra Państwowa we Frankfurcie 
nad Odrą, Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury i  Słubicki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. 

Integracja na co dzień  

Budując modelowe dwumiasto 
skupiamy się przede wszystkim na 
mieszkańcach. Dlatego wiele wyda-
rzeń, w ramach tego projektu, skie-
rowanych było przede wszystkim 
do nich. Duża liczba osób biorąca 
udział w  proponowanych wydarze-
niach świadczyła o  tym, że wielu 
słubiczan i frankfurtczyków identy-
fi kuje się z Dwumiastem.   

Integracji służyły m.in. spotkania 
przy Świątecznej Zagrodzie, która 
stanęła w ubiegłym roku w grudniu 
na deptaku w Słubicach. Główną jej 

atrakcją był  Mikołaj z żywymi reni-
ferami, szopka bożonarodzeniowa, 
wspólne śpiewanie kolęd. W sąsied-
niej bibliotece odbywały się warsz-
taty, podczas których mieszkańcy 
dwumiasta tworzyli świąteczne 
ozdoby i  rozmawiali o  tradycjach 
bożonarodzeniowych,  dzieci spo-
tkały się na transgranicznym czy-
taniu baśni o tematyce świątecznej, 
a  potem wspólnie szukały niespo-
dzianek w  zagrodzie św. Mikołaja. 
W  tym roku znów zaprosiliśmy 
mieszkańców do Świątecznej Za-
grody, a także na wigilię miejską.   

W lutym tego roku, po raz drugi, 
świętowaliśmy wspólnie Tłusty 
Czwartek. Kilkuwiekowa polska 
tradycja, że przed 40-dniowym po-
stem, który poprzedza Wielkanoc, 
trzeba się porządnie najeść, jest 
w  Niemczech mało znana. Dlatego 
chcieliśmy przybliżyć ją naszym są-
siadom. Tego dnia burmistrzowie 
Słubic i  Frankfurtu: Mariusz Olej-
niczak i  Rene Wilke, pracownicy 
obu administracji i  wolontariusze, 
częstowali mieszkańców Dwu-
miasta pączkami i wręczali im ulotki 
z opisem polskiej tradycji. Pączki tra-
fi ły też do różnych instytucji po obu 
stronach Odry. Piekli je też wspólnie 
tego dnia seniorzy, którzy spotkali 
się we frankfurckim cityTREFF. 

Przed Wielkanocą o  zwyczajach 
związanych z  tymi świętami po-
stanowiliśmy opowiedzieć m.in. 
dzieciom. Przy słubickiej bibliotece 
i  przy moście we Frankfurcie sta-
nęły kolorowe pisanki, dzieci miały 
też okazję spotkać  w obu miastach, 
„kurczaczki”, które częstowały cze-
koladowymi zającami i  rozdawały 
drewniane jaja do samodzielnego 
ozdobienia. W city TREFF odbyły się 
warsztaty malowania jajek. 

Polskim zwyczajem jest wypla-
tanie wianków z  kwiatów i  pusz-
czanie ich na wodę przez młode 
dziewczęta w Noc Świętojańską, z 23 
na 24 czerwca. Ta słowiańska tra-
dycja mówi, że wyłowienie wianka 
przez kawalera jest zapowiedzią  
szybkiego zamążpójścia panny, 
które go zrobiła. Słubicko-frank-
furcką noc świętojańską zorganizo-
waliśmy w tym roku po raz pierwszy, 
przy słubickiej bibliotece, żeby opo-

wiedzieć naszym sąsiadom zza Odry 
o tym zwyczaju. 

Transgraniczne świętowanie  

Trzykrotnie w ramach projektu „Mo-
delowe miasto” zaprosiliśmy naj-
młodszych naszych mieszkańców 
na transgraniczny Dzień Dziecka. 
W  poprzednich latach odbył się na 
placu Bohaterów, w  tym roku koło 
biblioteki miejskiej. Prowadzący do 
mostu deptak zamienił się w wielki 
plac zabaw, gdzie maluchy robiły 
budowle z  makaronu, dekorowały 
lizaki i  pierniki, malowały, uczyły 
się czerpania papieru, wspinały 
się po ściance. Wzięły też udział 
w  warsztatach muzycznych, mogły 
spróbować gry na perkusji i poznać 
egzotyczne rytmy rodem z Ameryki 
Południowej czy Afryki. Wszystkie 
atrakcje były darmowe.  

14 września tego roku, zorgani-
zowaliśmy II Transgraniczne Do-
żynki w Drzecinie. W programie był 
m.in. konkurs rzeźby w  drewnie, 
pokaz pszczelarski, występ chóru 
z Booßen, degustacja drzecińskiego 
chleba, warsztaty rękodzieła, prze-
jażdżki konne. Można też było zoba-
czyć jak dawnej wyglądała zagroda 
wiejska, było wspólne grillowanie 
i zawody sportowe.

Transgraniczny charakter miał 
też Piknik Organizacji Pozarządo-
wych, który był jedną z atrakcji Miej-
skiego Święta Hanzy w  2018 roku. 
Na łąkach wzdłuż Odry stanęło 
miasteczko namiotowe, w  którym 
polskie i  niemieckie NGO’sy poka-
zały jak wiele robią dobrego poma-
gając potrzebującym, troszcząc się 
o zwierzęta, organizując wolny czas 
różnym grupom społecznym i  kul-
tywując lokalne tradycje. 

Tak budujemy modelowe miasto 
Przez trzy lata Słubice i Frankfurt realizowały projekt „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubi-
ce&Frankfurt nad Odrą”. Jego celem była  m.in. organizacja wydarzeń, które służyły integracji mieszkańców Dwumiasta, 
wzmocnienie transgranicznej współpracy między wydziałami merytorycznymi obu administracji, zintensyfi kowanie 
współpracy z instytucjami z dziedziny edukacji, kultury, sportu i turystyki, wzmocnienie transgranicznego charakteru 
wydarzeń i ofert, a także nauka języka sąsiada przez urzędników, radnych  i pracowników instytucji samorządowych. 
Czy to się nam udało? Oceńcie sami. 

Tegoroczny Dzień Dziecka przyniósł najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, a także maluchom z Frankfurtu moc atrakcji. Między 

innymi Kamil Karmelita uczył chętnych  grać na afrykańskich bębnach.

W Brukseli przedstawiciele dwumiasta zabiegali o poparcie dla wspólnych projektów. 

Dzieciom z dwumiasta przybliżyliśmy wielkanocne tradycje. W ramach projektu  w Słubicach stanęła świąteczna zagroda.  



9gazeta Słubicka   11/2019   18 grudnia

Europa nad Odrą 

Duży nacisk w  naszym projekcie 
kładziemy też na integrację euro-
pejską. Trzy lata z rzędu, w ramach 
projektu „Modelowe miasto” orga-
nizowaliśmy obchody Dnia Europy. 
Ubiegłorocznym towarzyszyło hasło 
„Europejskie spotkania w  Dwu-
mieście”. W  programie była m.in. 
symulacja posiedzenia Parlamentu 
Europejskiego z  udziałem 70 pol-
skich i  niemieckich uczniów, spo-
tkanie biskupów z  obu stron Odry, 
którzy rozmawiali o chrześcijańskiej 
odpowiedzialności za pokój, piknik 
połączony z  dyskusją o  przyszłości 
Europy, interaktywny rajd pieszy 
po Frankfurcie i Słubicach, a nawet 
kurs tańca, podczas którego można 
było poznać polską i  niemiecką 
kulturę poprzez taniec charaktery-
styczny dla danego kraju. Dziesiąty 
już Dzień Europy w Dwumieście od-
będzie się 9 i 11 maja 2020 r.

Także w  ramach projektu, 10 
października tego roku, uczestni-
czyliśmy  w  Europejskim Tygodnia 
Regionów i Miast w Brukseli. Delega-
cjom naszych miast przewodniczyli 
burmistrzowie Mariusz Olejniczak 
i René Wilke. W Brukseli mówiliśmy 
o wspólnych planach do 2030 roku, 
a  także dalszej integracji europej-
skiej. Zastępca burmistrza Adriana 
Dydyna-Marycka i zastępca nadbur-
mistrza Milena Manns przedstawiły 

szanse i  wyzwania związane z  edu-
kacją transgraniczną, wspólnie za-
stanawiano się, co zrobić, żeby język 
sąsiada był pierwszym językiem 
obcym w szkołach po obu stronach 
granicy, rozmawiano też o transgra-
nicznym kształceniu zawodowym. 
Opowiedzieliśmy też  o  tym, co już 
udało się wspólnie zrobić, podkre-
ślając znaczenie m.in. wspólnej 
linii autobusowej, ofert kształcenia 
transgranicznego, polsko-niemiec-
kiej informacji turystycznej i  wielu 
innych działań wynikających ze 
wspólnego planu działania. Roz-
mowy toczyły się w  przedstawi-
cielstwie Brandenburgii przy Unii 
Europejskiej, a  jego kierownik 
Marcus Wenig zachęcał do odważ-
nych działań w ramach współpracy 
transgranicznej w Europie.

Tematowi transgranicznego 
kształcenia w  zakresie m.in. wielo-
języczności, orientacji zawodowej, 
nauki zawodu, pedagogiki demo-
kracji, poświęcona była też podróż 
studyjna, pod koniec października 
tego roku, do Wielkiego Regionu 
na granicy Luksemburga, Francji 
i Niemiec. Wzięli w niej udział m.in. 
nauczyciele z  dwumiasta, radni, 
przedstawiciele obu administracji.  

W  Dwumieście, w  ramach pro-
jektu, utworzone zostały grupy 
zajmujące się transgranicznymi 
ofertami kształcenia oraz projek-
tami służącymi wzmacnianiu języka 

sąsiada w przedszkolach i szkołach. 
Są to: słubicko-frankfurcka grupa 
ds. kształcenia, grupa doradcza, 
w której zasiadają m.in. przedstawi-
ciele uniwersytetów i  szkół. Trzeci 
rok z  rzędu, 25 listopada, odbyło 
się Słubicko-Frankfurckie Forum 
Kształcenia. Wzięło w  nim udział 
ok. 100 przedstawicieli różnych 
placówek od  przedszkoli do Volks-
hochschule.

Doświadczyć dwumiasta 

Od dwóch lat Słubice i Frankfurt są 
obecne na festiwalu Pol’and’Rock 
w  Kostrzynie nad Odrą, gdzie urzą-
dzają swój Playground Europe. To 
miejsce, gdzie można doświadczyć 
dwumiasta. W  tym roku  zapro-
siliśmy do współpracy około 20 
partnerów. Wspólnie z  Europej-
skim Uniwersytetem Viadrina oraz 
przedstawicielami fi rm i  instytucji 
ze Słubic i  Frankfurtu nad Odrą 
przybliżaliśmy uczestnikom festi-
walu tematy związane z  naszym 
dwumiastem. Można było wziąć 
udział w ciekawych warsztatach, po-
słuchać słubfurckiego radia obywa-
telskiego, podyskutować o wolności,  
poznać ofertę Polsko-Niemieckiej 
Informacji Turystycznej czy spotkać 
się ze studentami Europejskiego 
Uniwersytetu Viadrina. 

Projekt „Modelowe miasto” stwo-
rzył możliwość nauki języka sąsiada 
w  ramach darmowych  kursów dla 
pracowników obu administracji 
miejskich, spółek miejskich i  rad-
nych,  prowadzonych w 2018 i 2019 
roku w  Volkshochschule we Frank-

furcie nad Odrą. Kursy te stwarzają 
nie tylko możliwość nauki języków, 
ale mają też walor integracyjny. 
Nauka języka sąsiada dla urzęd-
ników będzie od nowego roku kon-
tynuowana.  

Integracyjny charakter miało 
interkulturowe szkolenie dla rad-
nych i  pracowników obu admini-
stracji, które odbyło się 13 września 
w  hotelu Baranowski w  Słubicach. 
Celem było m.in. poznanie się nowo 
wybranych radnych i  zwiększenie 
kompetencji urzędników dzięki wy-
mianie informacji na temat zasad 
funkcjonowania administracji 
w kraju sąsiada.

Bliższemu poznaniu służyły też 
wymiany pracowników obu magi-
stratów i  instytucji miejskich w  ra-
mach akcji „Słubicko-Frankfurcka 
Zmiana Perspektywy“, którą prze-
prowadziliśmy w  ciągu trzech lat 
projektu. Podczas wizyt w wybranej 
instytucji, wydziale czy biurze u są-
siadów zza Odry można było poznać 
specyfi kę pracy na poszczególnych 
stanowiskach we frankfurckiej i słu-
bickiej administracji lub instytu-
cjach działających w  Dwumieście. 
W  tym roku w  akcji wzięli udział 
m.in.  burmistrz Mariusz Olejniczak 

i nadburmistrz Rene Wilke oraz  ich 
zastępczynie: Adriana Dydyna-Ma-
rycka i  Milena Manns. W  ramach 
projektu Polsko-Niemiecka Infor-
macja Turystyczna wielokrotnie za-
praszała mieszkańców na wycieczki 
piesze i  rowerowe po Dwumieście, 
a  także rejsy statkiem po Odrze. 
Cieszyły się one dużym zaintereso-
waniem ze strony mieszkańców jak 
również turystów. Te oferty, które 
spotkały się z  największym zainte-
resowaniem będą kontynuowane po 
zakończeniu projektu.

Tak widzimy wspólną 
przyszłość

4-5 grudnia 2018 roku w  Colle-
gium Polonicum zorganizowaliśmy 
Forum na temat przyszłości współ-
pracy transgranicznej Europejskiego 
Dwumiasta Słubice&Frankfurt nad 
Odrą „Pomysły na lata 2020-2030”. 
Podczas dwudniowych warsztatów, 
które były częścią Forum, radni 
z  obu miast, pracownicy urzędów 
miejskich i spółek miejskich, przed-
stawiciele różnych stowarzyszeń 
i mieszkańcy zainteresowani współ-

pracą transgraniczną, dyskutowali 
o  transgranicznym kształceniu, 
pomysłach na współpracę gospo-
darczą, przyciąganiu inwestorów, 
budowaniu wspólnej infrastruktury 
komunalnej i  rynku usług, a  także 
włączeniu mieszkańców w  proces 
integracji. Forum Pomysłów stało 
się podstawą do opracowania 
planu działania na lata 2020-2030, 
który został zatwierdzony podczas 
wspólnej sesji 9 maja 2019. 

‘Modelowe miasto” postanowiło 
też stworzyć niecodzienny atlas 
ulubionych miejsc swoich miesz-
kańców. Słubiczanie i  frankfurt-
czycy pokazali nam je i podzielili się 
własnymi wspomnieniami związa-
nymi z tymi miejscami. To posłużyło 
agencji reklamowej Runze&Casper 
z  Berlina do produkcji atlasu pre-
zentujących 200 miejsc po obu stro-
nach Odry „podwójnie pięknych” 
oraz gadżetów ze wspólną marką 
i  symbolem kampanii - dwukolo-
rowym motylem. Żeby motyl mógł 
latać musi używać obu skrzydeł. Tak 
jak Słubice i  Frankfurt, potrzebują 
siebie nawzajem, żeby budować „Eu-
ropejskie modelowe miasto współ-
pracy transgranicznej”. 

(beb)

Darmowe wycieczki organizowane przez Polsko-Niemiecką Informację Turystyczną cieszyły się dużym zainteresowaniem.  

9 maja, jak co roku, świętowaliśmy Dzień Europy.   

Noc świętojańska to tradycja mało znana za Odrą, stąd pomysł, żeby przybliżyć ją naszym sąsiadom. 
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W OKNIE zapachniało świętami 
Monika Eliza Karwowska uczyła, jak uszyć z fi lcu i ozdobić świąteczne gwiazdki, Anna Panek- Kusz zdobiła bomb-
ki, które pachniały anyżem i cynamonem i malowała z chętnymi drewniane szkatułki, Tomasz Fedyszyn zachęcał 
do kreatywności zamykając trójwymiarowe kartki w formę pudełka... Jak zawsze mikołajkowe warsztaty w galerii 
OKNO były magiczne. 
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Przez pięć grudniowych dni, miesz-
cząca się w  Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury, galeria OKNO gro-
madziła licznych pomocników Mi-
kołaja w różnym wieku. 

Warsztaty mają już swoją tradycje. 
Jak wspominają organizatorzy 
odbywają się od 18 lat inspirując, 
zachęcając do kreatywności, samo-
dzielnego przygotowania ozdób 
i podarunków dla bliskich. Co roku 
w  nieco zmienionej formie, z  in-
nymi atrakcjami i  propozycjami. 
Do działania motywuje i   cieszy 
duża frekwencja, uśmiechy i  praw-
dziwe arcydzieła, które powstają 
pod czujnym okiem instruktorów. 
Wszystkie powstałe przedmioty 
można było zobaczyć na wystawie 
podsumowującej warsztaty, która 
odbyła się 6 grudnia w Galerii Małej 
SMOK i  zgromadziła liczną wi-
downie. Po wystawie wszystkie cu-
deńka trafi ły do uczestników. - Być 
może jeden z  prezentów przezna-
czony jest właśnie dla was? Z całego 
serca życzymy wszystkim prezentów 
wykonanych własnoręcznie, z  fan-
tazją, od serca - powiedziała Anna- 
Panek-Kusz na otwarciu wystawy.

Poniżej fotografi czne wspo-
mnienie mikołajkowych warsztatów 
i wystawy w Galerii Małej. 

(AP)
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Intrygujące 
fotografi e 
w Galerii Małej

Serdecznie zapraszamy do Galerii Małej Słu-
bickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na wer-
nisaż wystawy Dariusza Olechno pt. „69/50”, 
który odbędzie się 19 grudnia o 18.00.

OKNO jeszcze bardziej 
otworzyło się na świat  

Fotografi a w sztuce (Galeria OKNO i Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT) 
– to tytuł wykładu Anny Panek-Kusz, którego mieli okazję posłuchać 
uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej 
przez Szkołę Filmową Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kura-
torka słubickiej galerii OKNO wygłosiła go 5 grudnia.

Fajnie,

jestem w Audi!
Fajne samochody // Fajny klimat // Fajni klienci // Fajna praca

Zostań częścią naszej rodziny Audi:

Poszukujemi sprzedawcy samochodów używanych (m/k)

Warunek: znajomość języka 
niemievkirgo i polskiego

Rozpocznij pracę już teraz

Dokumenty aplikacyjne proszę wysłać na adres Email:
belinda.dreilich@audizentrum-fuerstenwalde.de
lub dostarczyć osobiście do Audi Zentrum Fürstenwalde,
Langewahler Straße 59c, 15517 Fürstenwalde.

Reklama

Kosze na 
śmieci? Znów 
jest problem!

W Słubicach notorycznie spotykamy 
się z  problemem , że niektórzy za-
miast wyrzucać odpady komunalne 
do kontenerów przy budynkach, 
w  których mieszkają, wrzucają je 
do przydrożnych koszy. Kolejny raz 
apelujemy, żeby kosze przy drogach, 
w parkach czy na placach zabaw słu-
żyły jedynie na drobne śmieci, bo 
inaczej starania o  to, żebyśmy żyli 
w  czystym mieście, skazane będą 
z  góry na porażkę. Poniżej zdjęcia 
koszy, które udostępnił nam PUK. 

(beb) 

Wykład Anny Panek-Kusz podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Szkołę Filmową Uniwersytetu Ślą-

skiego w Katowicach to wielkie wyróżnienie dla niej i prowadzonej przez nią galerii OKNO. 
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- To ogromne wyróżnienie i  nobili-
tacja, że o tym co prezentujemy tutaj 
w  Słubicach i  Frankfurcie nad Odą 
mówimy na międzynarodowej kon-
ferencji, że mówi się o nas w świecie, 
że jesteśmy wyjątkowi nie tylko na 
skale regionu, kraju, ale na skalę 
międzynarodową - powiedziała 
nam Anna Panek-Kusz.  Podczas 
wykładu  zaprezentowa działalność 
Galerii OKNO, która funkcjonuje 
w  strukturach Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury i  jest jego 
integralną częścią. -Niewątpliwie 
Galeria OKNO poprzez program 
wystawienniczy, edukacyjny o trans-
granicznym charakterze, a  także 

Festiwal lAbiRynT wyróżniła się na 
arenie międzynarodowej – cieszy 
się jej kuratorka. Co złożyło się na 
ten sukces? - Konsekwentny pro-
gram wystawienniczy z  zakresu fo-
tografi i i nowych mediów, warsztaty 
i spotkania autorskie poprzedzające 
wystawy czyli aspekt edukacyjny, 
znamienite osobowości świata 
sztuki prezentujące się w  słubic-
kiej Galerii OKNO oraz transgra-
niczność wydarzeń w  tym Festiwal 
Nowej Sztukim lAbiRynT. Również 
cykliczne warsztaty z  zakresu  sztuk 
plastycznych, fotografi cznych dla 
dzieci i  młodzieży oraz projekty ar-
tystyczne, międzynarodowe w  tym 

Akademia Fotografi i i Multimediów 
lAbiRynT – uważa Anna Panek-Kusz. 

 Dodaje, że podczas konferencji 
spotkała wybitne osobowości łą-
czące świat sztuki i  nauki, które 
z  nieukrywanym zaciekawieniem 
obserwują poczynania i  rozwój 
słubickiej galerii. - Cieszę się że zo-
stałam zaproszona z  wykładem, że 
spotkałam tam osoby które „prze-
winęły” się przez galerię, festiwal 
lAbiRynT dając świadectwo, po-
twierdzenie temu co formułowałam 
podczas wykładu. Czułam dumę, 
czułam się wyjątkowo mogąc re-
prezentować Słubice - powiedziała 
Anna Panek-Kusz.   (AP)

Słubiczanin zaprezentuje swoją 
pierwszą autorską wystawę. Są 
to portrety poświęcone osobom 
skupionym wokół jednego wy-
darzenia, które przedstawione 
zostały w  sposób nie zawsze wi-
dziany przez innych. Czernie i biele 
w postprodukcji oraz światło i cień 
zastosowane podczas tworzenia 
prac, w  nawiązaniu do tegoż wy-
darzenia, pokazują tylko część eg-
zystencji bohaterów. Nie została 
w  nich przedstawiona pełna oso-
bowość lecz wycinek ich istnienia. 
Czy bohaterowie zostaną rozpo-
znani?

Dariusz Olechno – fotografuje 
amatorsko od szkoły średniej. Przez 
lata dokumentował otoczenie i wy-
darzenia wokół siebie. Fotografi ę 
traktuje hobbystycznie. W  2015 
roku dołączył do grupy AKFA 
(Amatorska Komórka Fotografi i 
Artystycznej), działającej przy Ga-
lerii OKNO, w  słubickim SMOK-u. 
Od tego czasu zaraził się fotografi ą 
artystyczną, którą czynnie uprawia. 
Jego prace prezentowane były m.in. 
na festiwalu lAbiRynT w Słubicach 
i Frankfurcie nad Odrą (praca zbio-
rowa) oraz na wystawach w  Cze-
chach i Słowacji.  (AP)
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Polsko-niemiecki trening bramkarski
Łukasz Fabiański może spać spokojnie. Kandydatów na jego następcę nie brakuje, a o ich formę dba trener Mirosław 
Dębiec i prowadzona przez niego Promet Keeper Academy. Młodzi bramkarze wzięli udział w pierwszym, polsko-nie-
mieckim treningu, który się odbył  29 listopada we Frankfurcie. 

Mikołajkowy Bieg Rodzinny
Nie liczył się uzyskany czas i zajęte miejsce, a dobra zabawa, uśmiech na twarzy i ciekawe przebranie. Za nami Mikołaj-
kowy Bieg Rodzinny, pierwsza tego typu impreza w Słubicach. 

Bieg odbył się 7 grudnia na liczącej 
2019 metrów trasie wokół placów 
Bohaterów i  Wolności, doskonale 
znanej uczestnikom corocznych 
biegów z  okazji Narodowego Dnia 
Niepodległości.

- Frekwencja bardzo pozytywnie 
nas zaskoczyła. Na starcie pojawiło 
się 146 osób – opowiada Piotr Kie-
drowicz ze Słubickiej Akademii 
Biegowej. To on wspólnie z  burmi-
strzem Słubic Mariuszem Olejni-
czakiem wpadli na pomysł takiego 
nietypowego wydarzenia. W  orga-
nizację włączyli się Lubusz Słubice 
oraz Słubicki Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji.

- Dla każdego uczestnika przygoto-
waliśmy czapeczkę Mikołaja, numer 
startowy i  opaskę. Za metą każdy 
otrzymał pamiątkową statuetkę, była 
też ciepła zupa i gorąca herbata. Nie 
mierzyliśmy czasu, nie liczyliśmy 
zajętych miejsc. Liczył się sam udział 
i  biegowa frajda – relacjonuje Zbi-
gniew Sawicki, prezes SOSiR. 

Największym hitem imprezy 
okazała się jednak… fantazja 

uczestników. Dlaczego? Jednym 
z  elementów wydarzenia był kon-
kurs na najciekawsze przebranie 
mikołajkowe. I  tutaj biegnące 
rodzinne duety dały prawdziwy 
popis. Mikołaje, renifery, aniołki, 
elfy, a  nawet świecące choinki 
i sanie z tektury – to można było zo-
baczyć na trasie biegu.

Konkursowe jury, w skład którego 
wchodzili wspomniani Z. Sawicki, 
M. Olejniczak oraz zastępczyni bur-
mistrza Adriana Dydyna-Marycka, 
miało twardy orzech do zgryzienia. 
Ostatecznie wybrano 10 zespołów, 
które otrzymały nagrody rzeczowe, 
a  wśród pozostałych rozlosowano 
dodatkowe 10 kompletów nagród.

- Najbardziej cieszy niezwykle 
pozytywna atmosfera, którą udało 
się osiągnąć. To zasługa uczest-
ników. Każdy biegł swoim tempem, 
odpowiednim do sił i kondycji, a na 
mecie wszyscy byli uśmiechnięci 
i  zadowoleni – mówił burmistrz po 
zakończeniu biegu. I  obiecał, że za 
rok odbędzie się kolejna edycja. 

(MK) Mikołajkowy Bieg Rodzinny cieszył się dużą frekwencją. Ukończyło go 146 osób.

Fantazyjne przebrania zaskoczyły nawet samych organizatorów. Na trasie mieliśmy m.in. elfy, renifery, choinki, 

a nawet biegnące… prezenty.

Burmistrz M. Olejniczak i jego zastępczyni A. Dydyna-Marycka wręczali uczestnikom pamiątkowe statuetki. 

F
o

t.
 M

a
rc

in
 K

ie
d

ro
w

ic
z

Na zielonej murawie trenowała kilku-
nastoosobowa grupa podopiecznych M. 
Dębca z  rocznika 2007-2009 oraz ich 
rówieśnicy z Niemiec. Wszystko dzięki 
współpracy z  klubem 1. FC Frankfurt 
(O) i trenerem Rafałem Łopusiewiczem.

– To ceniony fachowiec, trener bram-
karzy w drużynie z Frankfurtu, a kiedyś 
sam świetny zawodnik, grający z powo-
dzeniem na boiskach Polski i  Niemiec 
– podkreśla M. Dębiec. Trener liczy na 
podjęcie stałej współpracy z  klubem 
zza Odry. Chodzi nie tylko o  kwestie 
sportowe.

- Naszym celem jest przede wszystkim 
integracja dzieci z  różnych krajów. Na 
pierwszym treningu zawodnicy nawią-
zali nowe znajomości, mieli okazję pod-
szlifować język, ale przede wszystkim 
dobrze się bawić – opowiada trener.

Oczywiście ważna jest także wiedza 
piłkarska i  nabyte umiejętności. Dla-
tego M. Dębiec chce kontynuować cykl 
polsko-niemieckich treningów. Ko-
lejne takie wydarzenie planowane jest 
wiosną przyszłego roku.

Chętnych na treningi nie brakuje, bo 
do akademii uczęszcza już ponad 30 
dzieciaków ze Słubic i  okolic. Co cie-
kawe między słupkami stają nie tylko 
chłopcy, ale także dziewczynki. Z  tak 
dużej grupy łatwiej wyłowić bramkar-
skie talenty. 

– Nasza młodzież radzi sobie na mu-
rawie coraz lepiej. Dlatego mam na-
dzieję, że już niedługo doczekamy się 
następcy Łukasza Fabiańskiego – pod-
sumowuje Mirosław Dębiec. 

(MK)
Mirosław Dębiec i jego podopieczni na polsko-niemieckim treningu bramkarskim.
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Argentyńska 
przygoda Rafała 
Borowiaka

Rafał Borowiak po raz kolejny zaskoczył 
swoich kibiców. Niedawny zwycięzca Na-
rodowego Biegu Stulecia od Bałtyku do Tatr 
w Słubicach tym razem wybrał się do dale-
kiej Argentyny, żeby wziąć udział w Mistrzo-
stwach Ameryki Południowej Ironman. Nasz 
triathlonista był tam najlepszym z Polaków.

Znamy 
mistrzów 
Słubic 
w tenisie 
stołowym 

Za nami Otwarte Mistrzostwa Słubic 
w tenisie stołowym szkół podstawo-
wych. Znamy drużyny, które pojadą 
na fi nały wojewódzkie.

Impreza odbyła się 19 listo-
pada w  sali sportowej Słubickiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji przy ul. 
Piłsudskiego. W  rywalizacji o  mi-
strzowskie tytuły wzięły udział dwie 
szkoły – Szkoła Podstawowa nr 3 
w Słubiach oraz Szkoła Podstawowa 
w Golicach. Poniżej wyniki.
IGRZYSKA DZIECI (do kl. 6)
Dziewczęta: SP 3 Słubice, SP Golice
Chłopcy:  SP 3 Słubice, SP Golice
IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ (kl. 7-8)
Dziewczęta: SP Golice, SP 3 Słubice
Chłopcy:  SP Golice, SP 3 Słubice

Zwycięzcy w poszczególnych kate-
goriach będą reprezentować Słubice 
podczas fi nałów wojewódzkich. 

(MK)

Gospodarzem mistrzostw była Mar 
del Plata, malowniczo położona 
miejscowość nad Oceanem Atlan-
tyckim. Rywalizacja odbyła się 1 
grudnia, a  do udziału w  zawodach 
zgłosiło się blisko tysiąc osób. Jak 
w tej stawce poradził sobie Rafał Bo-
rowiak?

Doskonale! Był najlepszym z  Po-
laków (startowało pięciu naszych 
rodaków), a  w  klasyfi kacji open 
zajął 69. miejsce (22. w  kategorii 
wiekowej 35-39). Na metę wbiegł 
z  rezultatem 9:49:01. Międzyczasy, 
jakie zanotował na poszczególnych 
etapach, to: pływanie (3.3 km) 56:32, 
rower (180 km) 5:28:12, bieg (42.2 
km) 3:18:32. Po tytuł mistrza Argen-
tyny sięgnął reprezentant gospo-
darzy Thomas Galindez (8:45:23).

Start Polaka nie obył się bez 
przygód. - Przygotowanie roweru 
i serwis w trakcie pozostawiłem or-
ganizatorom i fi rmie zaangażowanej 
przez nich - Shimano Argentina. 
W  pewnym momencie zostałem 
z… lemondką w  rękach. Wyszedł 
mały sabotaż, ale bywa – opowiada 
R. Borowiak. Dużym wyzwaniem 
było też pływanie. - Odbyło się na 
otwartym oceanie. Woda miała tem-
peraturę 16 stopni, do tego przyszło 
nam zmierzyć się z dwumetrowymi 
falami – podkreśla.

Te utrudnienia nie zmieniły 
jednak faktu, że słubiczanin uznał 

start za bardzo udany. Na koniec 
warto dodać, że Ameryka Połu-
dniowa to kolejny kontynent, na 
którym Rafał Borowiak zaliczył 
triathlonowe zawody. Została mu 
tylko Afryka (nie licząc oczywiście 
Antarktydy). Kto wie, może już nie-
bawem…  (MK)

Rafał Borowiak ukończył Mistrzostwa 

Ameryki Południowej Ironman na 69. 

m iejscu.
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Czerwone koguty na półmetku sezonu
Coraz lepiej radzi sobie drużyna 1. ASC Red Cocks Frankfurt (O) w rozgrywkach Landesligi. Ze-
spół składający się z koszykarzy z Polski i Niemiec zanotował serię 4 zwycięstw z rzędu i wsko-
czył na drugie miejsce w tabeli. 

Ostatni wyjazd odbył się na trudnym 
terenie w  Oranienburgu, gdzie czer-
wone koguty (Red Cocks) pokonały 
najpierw dotychczasowego wice-
lidera SV Woltersdorf 1919 84:70, 
a  następnie gospodarzy, czyli Ora-
nienburger BV 2, 101:87. Dwa ty-
godnie wcześniej ekipa Red Cocks 
zanotowała jeszcze efektowniejsze 
zwycięstwa pokonując, także na wy-
jeździe, WSG Fürstenwalde 101:69 
oraz BV Starwings Glienicke II 101:49.

- Wygrane cieszą, szczególnie, że 
mamy naprawdę wąską kadrę. Jeden 
z meczów kończyliśmy w… czwórkę. 
Teraz czeka nas świąteczna przerwa, 
a  po nowym roku zbieramy siły 
i  z  dużą nadzieją przystępujemy do 
drugiej części sezonu – relacjonuje 
grający trener, słubiczanin Arka-
diusz Sowa.

To właśnie on jest najskuteczniej-
szym zawodnikiem czerwonych ko-
gutów ze średnią punktów 24.6 na 

mecz. Wspierają go: Marcin Kiedro-
wicz (23.4), Michał Jercha (14.9), Da-
mian Garczyk (9.2), Jaime Gomez Arias 
(8.9), Daniel Buhl (8.8), Julian Schall-
horn (5.5), Maksymilian Błaszczykie-
wicz (2.0) oraz Byron König (1.8).

Po 10 ligowych kolejkach zespół 
Red Cocks zajmuje 2. miejsce w Lan-
deslidze z bilansem 7 wygranych i 3 
porażek, ale zwraca uwagę wysoką 
skutecznością. Pod tym względem 
plasuje się na pierwszym miejscu 
w  stawce zdobywając w  każdym 
meczu średnio ponad 83 punkty 
i tracąc ich o 12 mniej. 

Jeśli macie ochotę zobaczyć czer-
wone koguty w akcji, to 25 stycznia 
zapraszamy na najbliższą ligową ko-
lejkę. W hali sportowej Oberstufen-
zentrum we Frankfurcie nad Odrą 
przy Beeskower Straße 14A odbędą 
się dwa spotkania: o  godz. 10:00 
z  BG 94 Schwedt, a  o  godz. 14:00 
z BBC Cottbus 2.  (MK)

Kadra Red Cocks Frankfurt (od lewej): M. Kiedrowicz, B. König, M. Błaszczykiewicz, 

J. Schallhorn, J.G. Arias, D. Garczyk, M. Jercha, A. Sowa, D. Buhl
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Lekkoatleci 
podsumowali sezon

Jaki był miniony sezon dla słubickich lekkoatletów? Opowiedzieli 
o tym przedstawiciele Lubusza Słubice i Słubickiej Akademii Biegowej 
na uroczystym podsumowaniu. Była to także dobra okazja do wrę-
czenia wyróżnień oraz rozmów o planach na najbliższą przyszłość.

Impreza odbyła się 2 grudnia 
w  sali kinowej Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury. Zgroma-
dzonych powitali pomysłodawcy 
wydarzenia: szef akademii Piotr 
Kiedrowicz i prezes Lubusza Ryszard 
Chustecki. 

- To był już 39. rok naszej działal-
ności – mówił ze sceny R. Chustecki.  
- Nieustannie szkolimy dzieci i mło-
dzież, wdrażamy nowe projekty, 
organizujemy imprezy sportowe. 
Staramy się, że by lekkoatletyka była 
dobrą formą spędzania wolnego 
czasu dla naszych mieszkańców – 
podkreślał.

Sukcesów w  minionym roku nie 
brakowało. Największy to srebrny 
medal Antoniego Plichty w  biegu 
na 100 metrów podczas Mistrzostw 
Europy Juniorów. Na krajowych 
mistrzostwach medale zdobywali: 
Jakub Czak (w biegu na 110 m ppł), 
Paulina Polańska (rzut dyskiem), 
Julia Wyrwas i Jakub Klimiuk (oboje 
skok wzwyż). Z  medalami Między-
wojewódzkich Mistrzostw Mło-
dzików wrócili Malwina Olszewska 
(1000 m) i  Bartosz Pilichowski 
(100 m). A  weteranka Małgorzata 
Krzyżan wywalczyła tytuł wicemi-
strzyni Europy i świata w rzucie dys-
kiem.

- Pamiętajmy, że za osiągnięciami 
zawodników stoi ciężka pracy tre-
nerów – podkreślał prezes Lubusza. 
Im także podziękował. W minionym 
sezonie kadrę szkoleniową Lubusza 
tworzyli: Edward Czernik, Grzegorz 
Noga, Grzegorz Kaczmarek, Jacek 
Grześkowiak, Oleg Pachol, Piotr Kie-
drowicz, Agata Kiedrowicz, Łukasz 
Horoszkiewicz i Krzysztof Wesołek.

Ten ostatni to twórca sukcesów A. 
Plichty. Po ich najlepszym sezonie 

w  karierze K. Wesołek postanowił 
zakończyć 10-letni okres pracy 
w  klubie, za który podziękował 
w osobnym wystąpieniu. - Zabieram 
ze sobą cenne doświadczenie, bagaż 
emocji, wspomnień, które na pewno 
pozostaną ze mną na długie lata – 
mówił. 

Wzruszających chwili tego wie-
czoru było całkiem sporo, bo orga-
nizatorzy postanowili uhonorować 
nie tylko wyróżniających się zawod-
ników i  trenerów, ale także przyja-
ciół klubu i  sponsorów. Statuetki, 
dyplomy, plakietki i  nagrody rze-
czowe rozeszły się w mig, a wszystko 
w  takt melodii przygotowanych 
przez muzyczny duet Jaceł Fałdyna - 
Piotr Tamborski.

Trener Piotr Kiedrowicz opowie-
dział trochę o  motywacji w  swojej 
pracy. - Jak widzi się na co dzień te 
uśmiechnięte twarze i  to z  jakim 
zapałem wszyscy podchodzą do 
uprawiania sportu, to naprawdę aż 

serce rośnie – mówił wyraźnie wzru-
szony. Z kolei Ryszard Chustecki pa-
miętał o  sponsorach. - Osiągnięcia 
naszych zawodników nie byłyby 
możliwe, gdy nie pomoc fi nansowa, 
szczególnie ze strony gminy Słubice 
– podkreślał prezes. Za wieloletnią 
działalność na rzecz klubu podzię-
kował także honorowemu prezesowi 
klubu Zbigniewowi Falińskiemu.

Na sali obecny był burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak. - To 
ogromna przyjemność być dzisiaj 
z wami. Nie widzę innej możliwości, 
jak dalej realizować wasze pomysły. 
My, jako władze, jesteśmy po to, aby 
umożliwiać wam uprawianie tak 
pasjonującej dyscypliny sportu jaką 
jest lekkoatletyka – powiedział na 
zakończenie. Zadeklarował także, 
że gmina będzie dalej inwestować 
w  sportową infrastrukturę. Zapo-
wiedział stworzenie w  najbliższym 
czasie m.in. ścieżek zdrowia. 

(MK)

Burmistrz Mariusz Olejniczak i najmłodsze pokolenie słubickich lekkoatletów.
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Słubice z certyfi katem Samorząd 
Przyjazny Rodzinie! 

Gmina Słubice, kolejny rok z rzędu, znalazła się w gronie samorządów aktywnie zaangażowanych w ogólnopolską 
kampanię „ Postaw na rodzinę”. Przyznany nam certyfi kat to efekt szeregu działań skierowanych do mieszkańców. 
Złoty Certyfi kat Uznania otrzymała też kierowniczka Biura Spraw Społecznych w słubickim Urzędzie Miejskim Sabina 
Matkowska za zasługi na polu profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w lokalnej społeczności. 

- W tym roku, w ramach kampanii 
„Postaw na rodzinę” zaprosiliśmy 
mieszkańców m.in. na pikniki 
i  imprezy integracyjne, które od-
były się na terenie wszystkich 
gminnych placówek oświatowych 
oraz w  żłobku samorządowym, 
na warsztaty bożonarodzeniowe 
w  Golicach, Pławidle, a  także 
w  Ośrodku Pomocy Społecznej, 
gdzie spotkali się seniorzy oraz 
rodziny z  dziećmi niepełnospraw-
nymi, na wielkanocne warsztaty 
w  Nowych Biskupicach, Dzień Se-

niora w  Golicach czy wakacyjne 
warsztaty podwórkowe dla dzieci 
– wylicza Sabina Matkowska. Do-
daje, że Krakowska Akademia 
Profi laktyki od lat realizuje kam-
panię, która promuje solidarność 
międzypokoleniową, pomoc w bu-
dowaniu prawidłowych relacji 
między dziećmi i rodzicami

Szef kampanii Maciej Zdziarski 
jest przekonany, że kształto-
wanie odpowiednich postaw od 
najmłodszych lat to najlepsza 
i najskuteczniejsza profi laktyka! - 

Dzieci, które wynoszą z domu wła-
ściwe wzorce, są znacznie mniej 
skłonne do sięgania po używki. 
Proponujemy profi laktykę, która 
skupia się na tym, co najważ-
niejsze – rodzinie – podkreśla. 

Poniżej fotografi czne wspo-
mnienie bożonarodzeniowych 
warsztatów, które odbyły się kilka 
dni temu m.in. w  Pławidle, Goli-
cach, a  także w  Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 

  (beb)
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USŁUGI POGRZEBOWE

s.c.

Dariusz Orłowski 
tel. 602 370 562 (24h) 

668 030 562 

Cmentarz Komunalny
ul. Sportowa 2
69-100 Słubice

Reklama

Reklama

 
MIESZKASZ W POLSCE 

I JESTEŚ UBEZPIECZONY W

MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W 
CENTRUM MEDYCZNYM 

BRANDMED 
W SŁUBICACH! 

?

REDAKCJA
Wydawca:

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury;

e-mail: gazeta@slubice.pl

ISSN: 1426-5699

Redaktor naczelna: Beata Bielecka

Projekt grafi czny: Tomasz Stefański

Skład: Piotr Korski

Druk: Polskapresse

Praca dla fi zjoterapeuty/tki. 
Prywatny gabinet fi zjoterapii w Erkner (Niemcy), 

poszukuje osób na stanowisko Fizjoterapeuta/Masażysta (masaż 
klasyczny, fi zjoterapia). Mile widziane doświadczenie w drenażu 
limfatycznym. Oferujemy legalne zatrudnienie bez pośredników, 

refundację kosztów biletu miesięcznego 
Frankfurt - Erkner (czas podróży około 30 min). 

KONTAKT tel.: 0049 3362-24698

Informacja i zapisy:
Pracownia Fizjoterapii, ZUM NZOZ „PRESPO” Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 3, 69-100 Słubice
tel. kom. +48 607 509 516 / tel. 95 758 32 53 / tel. 95 758 36 66  (wewn. 120 lub 121)
E-mail: rehabilitacja@prespo.pl 
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 700 - 1800
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• MASAŻ LIMFATYCZNY

• ELEKTROLECZNICTWO

• MAGNETOTERAPIA
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• ĆWICZENIA METODĄ MC KENZIE
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Kultura? Bez granic!

Koncert Noworoczny
sobota, 04 stycznia, 19:30, Kościół NMP Królowej Polski

Koncert Nowo-
roczny w  argen-
tyńskim klimacie, 
na który zapra-
szają lokalni ar-
tyści pogranicza. 
Żywiołowe rytmy, 
wspaniali wo-
kaliści i  muzycy, 
tancerze i  aktorzy. 
Organizatorami 
koncertu są: Chór 
Adoramus, SMOK Słubice oraz słubicka BOHEMA.

Bilety: 40,00 zł

Koncert Noworoczny: 
100-lecie złotych lat dwudziestych
niedziela, 05 stycznia, 17:00, Forum Kleista

Katharina Mehrling 
należy do najwyż-
szej klasy niemiec-
kich wykonawców 
musicalowych. Była 
pełną wdzięku Evą 
Peron w  „Evicie“, 
a  w  „Operze za trzy 
grosze“ jako zu-
chwała, bezczelna 
i  zazdrosna narze-
czona gangstera jej dokładnym przeciwieństwem. Pięciokrotnie 
otrzymała od berlińskiej publiczności teatralnej nagrodę „Złotej 
Kurtyny“ dla najlepszej aktorki. W tym programie na przełomie 
roku zaśpiewa nigdy nie blaknące przeboje lat dwudziestych.

Bilety: 49,00 / 42,00 €

Lubuskie Spotkania Jasełkowe
wtorek, 07 stycznia, 10:00, SMOK Słubice

Lubuskie Spotkania Jasełkowe są ele-
mentem Programu Promocji Twór-
czości Dzieci i  Młodzieży PRO ARTE 
2020. W  Spotkaniach biorą udział 
grupy kolędnicze, herodowe, teatry 
jasełkowe, przedstawienia “szop-
kowe” lub współczesne widowiska 
bożonarodzeniowe. Konkurs realizo-
wany jest w czterech kategoriach wie-
kowych: przedszkola, klasy I-III, klasy 
IV-VI oraz klasy VII i VIII. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich widzów!

Wstęp wolny

Koncert mistrzów na trąbki i organy
sobota, 11 stycznia, 17:00, Filharmonia „C. Ph. E. Bach“

Jest mistrzem kla-
sycznej trąbki, 
dyrygentem, za-
łożycielem trzech 
orkiestr, muzyko-
logiem i  prezesem 
zarządu Towarzy-
stwa wpierają-
cego Kościół Marii 
Panny w  Dreźnie: 
Ludwig Güttler. 
Jego nazwisko jest synonimem mistrzowskich koncertów na 
trąbce i rogu. Wraz z Friedrichem Kircheisem na organach i Jo-
hannem Clemensem na trąbce, zagra barokowe dzieła Bacha, 
Buxtehude, Purcella, Loeilleta, Vejvanovskiego i Walthera.

Bilety: 35,20 / 29,70 € / ulgowe: 19,80 / 16,50 €

Stand-up comedy - Paweł Chałupka 
w programie „Ego”

sobota, 11 stycznia, 19:00, SMOK Słubice, Klub Prowincja

Paweł Chałupka 
zdobył serca wi-
dzów prawdzi-
wymi historiami 
z  życia z  czasów 
pracy w  gastro-
nomii, jednak 
pod maską fru-
strata skrywa 
skrzydlatą duszę i pięknie pokręcony umysł. Nie zdziwcie się, 
jeśli jego występ nagle zacznie wykraczać znacznie poza ramy 
tradycyjnego stand-upu.

Bilety: 30,00 / 40,00 zł

28 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
sobota, 12 stycznia, 14:00, SMOK Słubice

Już 12 stycznia 
2020 roku po raz 
28. zagra Wielka 
Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. 
To największa 
j e d n o d n i o w a 
zbiórka charyta-
tywna w  kraju, 
której szaleń-
stwo ogarnia całą 
Polskę. Każdy 
fi nał jest wyjąt-
kowy i rozgrzewa jedną z zimowych niedziel. Podczas 28 fi nału 
WOŚP zagra dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Zapraszamy 
na bogaty program artystyczny połączony z licytacjami!

Wstęp wolny

Polsko-Niemiecka Akademia 
Seniorów: 
Komizm, krytyka i komercja. Polskie 

komedie fi lmowe na przestrzeni półwiecza

wtorek, 14 stycznia, 15:00, SMOK Słubice

Polski fi lm ma już ponad 
100 lat – a komedie były 
i  są integralną częścią 
kinematografi i tego 
kraju. Jednak niewielu 
z nich udało się zagościć 
na międzynarodowych 
ekranach. Dlatego Ra-
iner Mende zaprezen-
tuje w  swoim wykładzie 
kultowe klasyki i  zapo-
mniane arcydzieła. Na 
podstawie przykładów 
wyjaśni również, jak 
zmieniał się komizm w fi lmach na przestrzeni dziesięcioleci.

Wstęp wolny

5. Koncert Filharmoniczny
piątek, 17 stycznia, 19:30, piątek, 
Filharmonia „C. Ph. E. Bach“

Wladimir Vogel: „Dwie Etiudy na Orkiestrę”
Samuel Barber: „Koncert wiolonczelowy e-moll”
Ralph Vaughan Williams: “VI Symfonia e-moll”

Wszystkie trzy dzieła 
powstały w  połowie/
końcu lat czterdzie-
stych i były pod silnym 
wpływem niedawno 
zakończonej wojny. 
Jednak oddają ten 
czas w  bardzo różny 
sposób. Wladimir 
Vogel spoglądał ra-
czej w  przyszłość 
niż wstecz i odzwierciedlał w swojej muzyce atmosferę prze-
łomu i  nowej wolności. Ralph Vaughan Williams korzystał 
z wpływów jazzu, by uczcić w ten sposób zwycięstwo nowocze-

sności nad wszelką formą dyktatury. Samuel Barber natomiast 
pokazał, że im delikatniejsza, im bardziej krucha jest muzyka, 
tym bardziej jest odporna na działania walczących z kulturą. 
Solową część koncertu wiolonczelowego Barbera zagra tego-
roczny artysta-rezydent orkiestry – Maximilian Hornung.

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

Koncert Jubileuszowy 
Zespołu Konsonans
sobota, 18 stycznia, 17:00, SMOK Słubice

Od 20 lat towarzyszy 
wydarzeniom po-
granicza – bawi, 
wzrusza, zaskakuje. 
Członkowie ze-
społu swoją rocznicę 
pragną obchodzić 
w  gronie przyjaciół 
i  znajomych, wyko-
nując polsko-niemiecki repertuar. Na scenie zaprezentują się 
zespoły z Polski i Niemiec.

Wstęp wolny

Danceperados of Ireland: Whiskey 
you are the Devil
czwartek, 23 stycznia20:00, czwartek, Forum Kleista

Irlandczycy mają ta-
niec i  śpiew we krwi. 
Ale na całym świecie 
znana jest również 
irlandzka whisky. 
Podobnie jak w  przy-
padku irlandzkiego 
tańca czy śpiewu, 
wiedza i  umiejętności 
są tu przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Dobra whisky musi dojrzewać przez 
dziesięciolecia, nabierając tym samym charakteru. Tak samo 
jest w  przypadku wielkich artystów. Dlaczego więc nie połą-
czyć tych dwóch kultur?

Bilety: 49,50 / 46,00 €

Casanova
sobota, 25 stycznia, 19:30, Forum Kleista

„Casanova“ opowiada 
o  erotyce i  o  samot-
ności w  wirze prze-
różnych życiowych 
sytuacji osadzonych 
w  ponadczasowej 
przestrzeni. Na 
scenie w  oczy rzuca 
się ogromna klatka 
dla ptaków. Symbo-
lizuje ona miejsce 
zakazane, w którym wszystko wolno i jednocześnie więzienia, 
w  których przebywał Casanova. Choreografi a autorstwa 
Mauro de Candii krąży wokół ludzkiego ciała, jego pulsu i in-
stynktów…

Bilety: 25,00 / 23,00 €

2. Koncert Familijny
niedziela, 26 stycznia, 11:00, Filharmonia „C. Ph. E. Bach“

Sny bywają zarówno 
piękne, jak i  straszne. 
Ale to będzie piękny, 
szalony, zabawny 
i  ekscytujący sen. Nic 
dziwnego, już sama 
muzyka pięknie pa-
suje do snu! Historia 
natomiast opowiada 
o  magicznym lesie 
z  wróżkami, duchami 
i królewską parą elfów. Ale także o kilku zagubionych w tym 
lesie, zakochanych parach, które zaczarowane zaczynają grać 
ze sobą w  poplątaną grę. Historię tę opowiedzą pedagodzy 
muzyki Anne Kathrin Meier i Małgorzata Picz w  języku nie-
mieckim i polskim.

Bilety: 12,00 / 4,00 / bilet rodzinny 24,00 € 


