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W Tłusty Czwartek burmistrz 
częstował mieszkańców 
pączkami!

– Pycha! – mówiły przedszko-
laki z „Jarzębinki” zajadając się, 
w parku przy placu Przyjaźni, 
pączkami. To tu burmistrz 
Mariusz Olejniczak zaprosił 20 
lutego mieszkańców dwumiasta, 
żeby wspólnie świętować Tłusty 
Czwartek. 
  str. 5

Będzie klasa sportowa? 
3 marca o 17.30, w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Słubicach (sala 18), odbędzie się 
zebranie dla rodziców dzieci z rocznika 
2010, którzy są zainteresowani posła-
niem swoich pociech do klasy sporto-
wej.   str. 6

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej szuka chętnych do pracy 
na stanowisku pracownika 
socjalnego oraz  opiekuna 
osób starszych. Szczegóły są 
dostępne na stronie interneto-
wej OPS oraz gminy. 

Kopciuchy? 
Pierwsza ocena pozytywna!

Dobra wiadomość dla miesz-
kańców, którzy z pomocą 
gminy, starają się o pieniądze 
na wymianę nieekologicznych 
pieców. Przeszliśmy pozy-
tywnie pierwszy etap oceny 
formalnej w konkursie Urzędu 
Marszałkowskiego i jest duża 
szansa na otrzymanie dofi -
nansowania.    str. 6

Przy żłobku i przedszkolu 
będzie gdzie parkować 

Dobiega końca budowa parkingu przy przedszkolu samorządowym 
Krasnal Hałabała i gminnym żłobku, który znajduje się po sąsiedzku. 

Sala przy „dwójce” na ostatniej prostej!
- To już tuż, tuż – mówi z euforią w głosie dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 Katarzyna Leśniak-Werwińska. Codzien-
nie zagląda na plac budowy i cieszy się, że w maju sala sportowa przy szkole ma być gotowa. - Będzie można prowadzić 
tu lekcje wuefu w atrakcyjniejszy sposób niż dotychczas  – mówi. 

W  „dwójce” uczy się ponad 500 
dzieci. Lekcje wuefu odbywają 
się obecnie w  starej sali gimna-
stycznej, nauczyciele posiłkują się 
też siłownią, a  nawet salą konfe-
rencyjną, w której w razie potrzeby 
rozkładają stoły do ping-ponga, 
żeby urozmaicić zajęcia sportowe. 
- Bardzo czekamy na nowa salę 
– mówi dyrektorka. Dodaje, że 
czekają też kluby piłkarskie,  zrze-
szenia sportowe, które już pytają 

o możliwość wynajmu sali popołu-
dniami. 

Bardzo dobre tempo prac 

Czeka też burmistrz Mariusz Olej-
niczak, który przyznaje, że sala „ro-
dziła” się w  bólach. – Teraz tempo 
prac jest bardzo dobre, ale wszyscy 
pamiętamy kłopoty z  niesolidnym, 
poprzednim wykonawcą, z  którym 
musieliśmy rozwiązać umowę 

– mówi burmistrz. Na szczęście 
w sierpniu ub. roku udało się w prze-
targu wyłonić nowego wykonawcę 
i  fi rma PAECH z  Międzychodu 
kończy właśnie budowę. Firma prze-
jęła inwestycję, gdy budynek był 
w stanie surowym otwartym. 

Kilka dni temu burmistrz i  na-
czelnik wydziału inwestycji Marek 
Żurek wzięli udział w  radzie bu-
dowy, żeby sprawdzić postępy prac 
i  omówić ich dalszy przebieg. Po 

spotkaniu obaj byli bardzo zado-
woleni.  – Aktualnie układane są 
płytki w  pomieszczeniach sanitar-
nych oraz kończona jest elewacja. 
Kolejnym etapem będzie ułożenie 
podłogi sportowej oraz montaż 
urządzeń i wyposażenia sportowego 
– mówi Marek Żurek.

240 miejsc  dla kibiców 

Sala sportowa przy „dwójce” to in-
westycja fi nansowana z  budżetu 
gminy. W tym roku przeznaczyliśmy 
na nią 5,1 mln zł, a cały kosz jej bu-

dowy to  7,2 mln zł. W budynku o po-
wierzchni   użytkowej 1, 3 tys. mkw 
znajdują się: sala sportowa z  bo-
iskami do siatkówki, koszykówki 
i  piłki ręcznej. - Sala wyposażona 
zostanie w elektryczne kotary, które 
pozwolą  podzielić ją na trzy części, 
tak by można było jednocześnie 
korzystać z  kilku boisk – mówi M. 
Żurek. - Obiekt wyposażony będzie 
też w rozkładane trybuny, które po-
mieszczą   240 osób - dodaje. Pod-
kreśla też, że cały budynek został 
dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.  (beb)

Parking powstaje na terenie o powierzchni ok. 700 mkw, który częściowo gmina otrzy-

mała od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Parking wraz z  drogą przeciwpo-
żarową będzie kosztował 135 tys. 
zł. Pieniądze pochodzą z  budżetu 
samorządu, a  wykonawcą jest Eu-
rokop Invest Słubice. Jak podkreśla 

burmistrz Mariusz Olejniczak, 
parking jest utwardzany ażurową 
kostką betonową tak, by w  czasie 
deszczu woda mogła wsiąkać 
w  grunt. – Właśnie w  taki sposób 

zamierzamy budować wszystkie 
parkingi w  mieście – mówi bur-
mistrz. 

(beb)

Tak wkrótce będzie wyglądać sala sportowa przy SP 2. Łącznik między szkołą i salą zapewni uczniom bezproblemową komunikację 

między dwoma budynkami.  

Burmistrz Mariusz Olejniczak i  naczelnik wydziału inwestycji Marek Żurek, kilka dni temu 

wzięli udział w radzie budowy, żeby sprawdzić postępy prac i omówić ich dalszy przebieg.
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Oni już wygrali! 
11 listopada poznaliśmy zwycięzców powiatowego etapu plebiscytu 
„Gazety Lubuskiej”  OSOBOWOŚĆ ROKU 2019.  Mamy powód do dumy, 
bo w tym gronie są słubiczanie: Joanna Sierżant-Rekret i Mariusz 
Zborowski.

Prof. Magdalena Musiał
-Karg w Komitecie  
Nauk Politycznych PAN

Prof. Magdalena Musiał-Karg z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, związana także ze słubickim Collegium Polonicum, 
została pod koniec stycznia członkinią Komitetu Nauk Politycznych 
Polskiej Akademii Nauk. 

Strażacy z Golic 
podsumowując 
rok m ieli się 
z czego cieszyć!

– 2019 rok był dla nas wyjątkowo uda-
ny! – podkreślił 1 lutego, podczas zebrania 
sprawozdawczego, wiceprezes OSP w Goli-
cach Kamil Wieczorek. Strażacy dostali m.in. 
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. 
W zakupie pomogła gmina. 

– Bardzo nas ucieszyła wiadomość, 
że w  dwóch kategoriach zwyciężyli 
mieszkańcy naszej gminy – komen-

tuje burmistrz Mariusz Olejniczak 
i  dodaje, że dla niego nie było to 
żadnym zaskoczeniem, bo zna oso-

biście obu laureatów i  doskonale 
wie, że zasłużyli na takie wyróż-
nienie. „Gazeta Lubuska” wybierze 
OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 w  pięciu 
kategoriach: Kultura, Nauka, Dzia-
łalność społeczna i  charytatywna, 
Biznes oraz Polityka, samorządność 
i społeczność lokalna.

Nobel dla słubiczanki?

Właśnie w  tej ostatniej kategorii 
nominowana była Joanna Sier-
żant-Rekret. I  wygrała otrzymując 
205 głosów. Słubiczanka jest pre-
zesem Stowarzyszenia po PROstu 
Pracownia Rozwoju Osobistego. 
To jedno z  najbardziej aktywnych 
i  dynamicznie się rozwijających 
stowarzyszeń w  gminie Słubice. 
Organizuje różnego rodzaju warsz-
taty, kursy, prowadzi konsultacje 
i  różnego rodzaju specjalistyczne 
terapie, m.in. psychologiczne, logo-
pedyczne, manualne. – To co robi J. 
Sierżant-Rekret jest niesamowite – 
przytacza wypowiedź jednej z osób, 
które głosowały na J. Sierżant-Rekret 
„GL”. – Jest podziwiana za to, że jej 
się chce, że się rozwija. Przecież ona 
nie ma dzieci niepełnosprawnych. 
Za to powinna Nobla dostać, bo do-
ciera do rodziców, którzy nie mieliby 
szans rehabilitować swoich dzieci.

Sportowiec o wielkim sercu

W  kategorii –   Działalność spo-
łeczna i charytatywna, w powiecie 
słubickim zwyciężył Mariusz Zbo-
rowski. Dostał 1098 głosów! Jest 
wykwalifi kowanym trenerem 
piłki nożnej i menadżerem sportu. 
Od 2017r. prowadzi zajęcia spor-
towe dla podopiecznych Fundacji 
Grupy Pomagamy. – Jest nie tylko 
trenerem ale i  mentorem. Potrafi  
z dziećmi rozmawiać, mobilizować 
je.   Wspólnie z  fundacja zakupił 
im dresy, buty, stroje piłkarskie, 
a  nawet czapki na zimę. Bierze 
udział w  akcjach organizowa-
nych przez fundacje. I  za nic nie 
chce mieć zapłacone, wszystko 
robi charytatywnie – mówiła 
o  nim na łamach ‚GL” Aleksandra 
Kołek, szefowa Fundacji. O  tym, 

że ma wielkie serce można się 
też było przekonać m.in. podczas 
ostatniego fi nału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, gdy M. 
Zborowski wspólnie z  Fundacją 
Grupy Pomagamy, wylicytowali 
dla swoich podopiecznych trening 
z  Łukaszem Fabiańskim płacąc za 
to 20 tys. zł!

Powalczą w fi nale 
wojewódzkim 

Kolejnym etapem plebiscytu Gazety 
Lubuskiej jest fi nał wojewódzki. 
Głosowanie rozpoczęło się 21 lutego. 
Potrwa do 27 lutego. Potem laureaci 
z  naszego województwa wezmą 
udział w   fi nale ogólnopolskim, bo 
w tym roku plebiscyt odbywa się we 
wszystkich regionach.   

(beb)

Podczas styczniowego fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Mariusz Zborowski 

wylicytował z Aleksandrą Kołek z Fundacji Grupy Pomagamy indywidualny trening z Łu-

kaszem Fabiańskim dla podopiecznych fundacji.
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– To dla nas fantastyczna wiadomość 
– skomentował burmistrz Mariusz 
Olejniczak, który nie krył dumy. – 
Doskonale znam osiągnięcia Pani 
profesor i  bardzo cenię to, że tak 
aktywnie działa także w  słubickim 
Collegium Polonicum – dodał.

Prof. M. Musiał- Karg jest pełno-
mocnikiem dziekana WNPiD ds. stu-
diów w CP, w polu jej zainteresowań 
jest m.in. współpraca transgra-
niczna na granicy polsko-niemiec-
kiej, jest też nauczycielem w Liceum 
Akademickim działającym przy CP. 
Wspólnie z  burmistrzem była ini-
cjatorką zorganizowania w ub. roku 
w  Słubicach obchodów 30.rocz-
nicy pierwszych wolnych wyborów 
w Polsce.

Lista zawodowych osiągnięć prof. 
M. Musiał-Karg jest bardzo długa. 
Słubiczanka jest Prodziekanem ds. 
badań i  rozwoju, pracuję na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego 
w Zakładzie Systemów Politycznych 
na  Wydziale Nauk Politycznych 
i  Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu, 

jest stypendystką MNiSzW dla 
wybitnych młodych naukowców, 
specjalizuje się w  badaniach nad 
demokracją bezpośrednią oraz wy-
korzystaniem nowych technologii 
w  systemach  demokratycznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem pro-
cesów wyborczych (e-voting). Jest 

członkiem Polskiego Towarzystwa 
Nauk Politycznych, Polskiego To-
warzystwa Studiów Europejskich 
oraz  Ośrodka Badań i  Edukacji Eu-
ropejskiej. Zasiada także w  radzie 
naukowej Fundacji Akademickiej 
IPSO ORDO.  

(beb)

Samochód marki MAN kosztował 
ponad 760 tys. zł, 230 tys. zł do-
łożyła gmina. Strażacy dostali go 
w końcówce ubiegłego roku. Super-
auto, świetnie wyposażone zastąpiło 
ponad 30-letniego stara. – Bardzo 
o  to zabiegaliśmy, bo trzeba pa-
miętać, że OSP w Golicach, od 2015 
roku funkcjonuje w  strukturach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego i stanowi duże wsparcie 
w  północnej części powiatu słubic-
kiego – podkreśla burmistrz Ma-
riusz Olejniczak, który wspólnie 
z  przewodniczącym rady miejskiej 
Grzegorzem Cholewczyńskim 
uczestniczyli w  zebraniu sprawoz-
dawczym w Golicach. Dzięki gminie 
strażacy dostali też busa, który 
wcześniej służył funkcjonariuszom 
Straży Miejskiej w Słubicach. 

– Obecnie posiadany sprzęt, 
a  także wyszkolenie druhów po-
zwala na skuteczne prowadzenie 

działań ratowniczych – podkreślił 
prowadzący zebranie   Dawid Wie-
czorek. Mówił też o  działalności 
prewencyjnej jednostki i   Akademii 
Małego Strażaka, która zrzesza 
blisko 40 dzieci.  Zebranie zakoń-
czyło się udzieleniem absolutorium 
zarządowi OSP.   (beb)

Joanna Sierżant-Rekret była m.in. współorganizatorką  ubiegłorocznej akcji – Łańcuch 

kolorowych skarpetek, której celem była solidarność z osobami cierpiącymi na zespół 

Downa. Do akcji przyłączył się też burmistrz Mariusz Olejniczak. 
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Reklama

Ferie w mieście? Ale się działo!
Dla tych dzieci, które w czasie ferii zimowych nikgdzie nie wyjechały, gmina przygotowała sporo atrakcji. Można było 
korzystać z darmowego lodowiska, seansów fi lmowych, odkrywać świat kosmosu podczas zajęć w galerii OKNO czy 
przeprowadzać chemiczne eksperymenty…w bibliotece. 

Jak co roku gmina sfi nansowała 
Akcję Zima, żeby zapewnić jak 
najwięcej atrakcji uczniom, którzy 
nigdzie nie wyjechali na ferie. 
W  czasie ferii można było korzy-
stać za darmo m.in. z  krytego 
lodowiska i  chętnych nie brako-
wało.  – W  ramach zajęć sporto-
wych, które mamy w naszej szkole, 
wybraliśmy się m.in. na łyżwy 
– mówił nauczyciel wuefu Piotr 
Dmuchowski ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1. – Jest super! – orzekli 
zgodnie jego uczniowie. W szkole, 
w  czasie ferii odbywały się nie 
tylko zajęcia sportowe, ale też 
promujące zdrowy i  aktywny tryb 
życia.

W  sportowym stylu mogli też 
spędzać ferie uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2, która zaprosiła 
uczniów na zajęcia na świeżym 
powietrzu, a  także m.in. warsz-
taty fi lcowe. W  Golicach też tyle 
się działo, że nikt tu nie narzekał 
na nudę. – Dziś byliśmy rano 
w  kinie, za chwilę mamy zajęcia 
profi laktyczne w  ramach pro-

gramu „Akademia Czystych Rąk”, 
potem rozgrywki w  dwa ognie – 
wyliczała w  pierwszym tygodniu 
ferii nauczycielka Joanna Żak. 
W  szkole odbywały się też zajęcia 
artystyczne z wykorzystaniem me-
tody dramy, ogrom frajdy miały 
dzieci piekąc rogaliki. Ferie w  go-
lickiej szkole zakończyły się balem 
karnawałowym. Także w  innych 
gminnych podstawówkach przy-
gotowano ciekawe zajęcia, z  któ-
rych chętnie korzystały dzieci.

O  uczniach pomyślała też słu-
bicka biblioteka. – Dla dzieci, 
w wieku 7-12 lat, zorganizowaliśmy 
Akademię Małego Naukowca – 
opowiadała dyrektorka Agnieszka 
Mińska. – Podczas zajęć ekspery-
mentalnych, prowadzonych przez   
Natalię Naruszewicz, chemika 
z  wykształcenia i  zamiłowania, 

dzieci przyrządzały smocze kok-
tajle i  mikstury, wyczarowywały 
sztuczny śnieg i  przeprowadzały 
przeróżne, fascynujące ekspery-
menty. W bibliotece można też było 
wziąć udział w spotkaniu z książką, 
teatrem kamishibai i  przeróżnych 
zajęciach plastycznych.

A  jeśli ktoś bardziej niż chemią 
interesuje się kosmosem to mógł 
wziąć udział w  kreatywnych 
warsztatach plastycznych, podczas 
których dzieci tworzyły własne 
pojazdy kosmiczne i  budowały   
kopułę geodezyjną. Robiły to pod 
okiem Tomasza Golańskiego, 
projektanta wzornictwa przemy-
słowego, którego na te warsztaty 
zaprosiła Galeria OKNO działająca 
w  Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury.  

(beb)

W szkole w Golicach nikt się nie nudził.

W bibliotece miejskiej dzieci zamieniły 

się w naukowców. W Galerii OKNO można było odlecieć w kosmos. 

Darmowe lodowisko cieszyło się zainteresowaniem dzieci przez całe ferie. 
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Gmina chce wpisania obwodnicy Słubic 
do strategii rozwoju województwa!

Zakończyliśmy gminną kampanię społeczną

Słubice czyste miasto? 
Za nami kampania „Słubice-czyste miasto”. – Cel był jeden – obudzić w mieszkańcach poczucie obywatelskiego obo-
wiązku utrzymania porządku w swoim otoczeniu i nakłonić do reagowania, gdy inni zaśmiecają nasze miasto – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. 

– Kampania była formą dyskusji na 
temat problemu brudnego miasta – 
dodaje burmistrz. Mówi, że bolączką 
miasta są tzw. gabaryty. Pomimo, 
że powszechnie znany jest harmo-
nogram ich wywozu, na co dzień 
w  gminie widzimy pod domami 
stare meble, zużyty sprzęt gospodar-
stwa domowego, rzeczy, które po re-
montach powinny trafi ć do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (znajduje się na terenie 
Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych przy ul. Krótkiej 8). Niestety 
tego typu odpady trafi ają często 
pod wiaty śmietnikowe i  leżą tam 
tygodniami.- Gabaryty odbieramy 
raz w miesiącu i wystarczy spojrzeć 
na harmonogram, żeby sprawdzić, 
kiedy można postawić pod wiatą 
niepotrzebne rzeczy – mówi prezes 
Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych Artur Smoleński. – Oczywiście 
moglibyśmy odbierać je częściej, ale 
czy mieszkańcy są gotowi za to za-
płacić? – pyta.

Przypomina też, że jeśli ktoś nie 
może czekać do wyznaczonego ter-
minu wywozu gabarytów, może sam 
przywieźć rzeczy, których chce się 
pozbyć do PSZOKu i za darmo je tam 
zostawić. A. Smoleński zwraca też 
uwagę, że nie wszystko, co pracow-

nicy PUKu znajdują przy wiatach   
śmietnikowych, powinno się tam 
znaleźć.

Opony to nie gabaryty!

Do odpadów wielkogabarytowych 
zalicza się: meble, wózki dziecięce, 
rowery, duży i  średni sprzęt RTV 
i  AGD, dywany, wykładziny, mate-
race, stolarkę okienną i  drzwiową. 
Odpadami wielkogabarytowymi 
nie są natomiast: części budowlane 
i  sanitarne, takie jak: płoty, wanny, 
muszle klozetowe, grzejniki, płytki, 
rolety, części samochodowe, w  tym 
opony, motorowery, kosiarki spali-
nowe, odpady remontowe czy od-
pady ogrodowe.

W  czasie trwania kampanii „Słu-
bice- czyste miasto” sporo mate-
riałów fi lmowych, które na zlecenie 
gminy realizowała telewizja HTS, 
opartych było na rozmowach z  za-
rządcami wspólnot mieszkanio-
wych. – Bardzo cieszy mnie, że dzięki 
naszym zarządcom powstało wiele 
nowych wiat śmietnikowych, które 
umożliwiają segregację odpadów. 
Smuci natomiast to, że nie zawsze wy-
korzystywane są one w  odpowiedni 
sposób. Miejsca te zasypywane są 
odpadami wielkogabarytowymi, co 

zmienia te tereny w mini śmietniska 
– mówi burmistrz. Dlatego w  czasie 
kampanii w  wielu miejscach poja-
wiały się ukryte kamery, które reje-
strowały zachowania mieszkańców. 
– Miałem nadzieję, że jak pokażemy, 
że ktoś wystawia odpady gabarytowe 
nie przestrzegając harmonogramu 
ich wywozu następnym razem za-
stanowi się zanim tak postąpi lub po 
prostu, po ludzku zrobi mu się wstyd 
– dodaje pomysłodawca kampanii 
Mariusz Konopka, prezes Horyzont 
TV Słubice.

Paliwo do dyskusji

W  czasie pół roku słubicka tele-
wizja przygotowała dla gminy 14 
odcinków programów interwencyj-
nych i informacyjnych, które można 
było obejrzeć w mediach społeczno-
ściowych i za pośrednictwem strony 
internetowej gminy. Pierwszy etap 
kampanii stanowił cykl audycji, 
żeby niejako wytknąć palcem te 
miejsca, w  których problem „brud-
nego miasta” jest największy. O pro-

blemie rozmawialiśmy też z samymi 
mieszkańcami. Tego typu materiały 
interwencyjne stały się paliwem 
do dyskusji . – Dialog może być 
punktem wyjścia do rozwiązania 
problemu – uważa M. Konopka.– 
Wspólny cel, jakim jest czyste 
miasto możemy osiągnąć tylko i wy-
łącznie pilnując siebie nawzajem, re-
agując na niewłaściwe zachowania 
sąsiadów czy innych osób – dodaje. 

Ostatnim elementem kampanii 
była debata, którą zorganizowaliśmy 
4 lutego w Urzędzie Miejskim. Wzięli 
w niej udział: dyrektor ZUO Interna-
tional Ewa Bury, burmistrz Słubic 
Mariusz Olejniczak, prezes Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych Artur 
Smoleński,Bartosz Lutycz, zarządca 
wspólnot mieszkaniowych i  Wie-
sław Paździerski ze Straży Miejskiej. 
O   rezultatach gminnej kampanii 
opowiedział też Waldemar Uberna 
z HTS, który w czasie realizacji mate-
riałów fi lmowych rozmawiał m.in. 
z  mieszkańcami i  zarządcami nie-
ruchomości o tym, co należy zrobić, 
żeby Słubice były czystym miastem.   

Po dzieciach przyszła 
pora na dorosłych

To już piąta kampania ekologiczna, 
realizowana przez gminę Słubice. 
W 2016 roku, gdy zmieniły się zasady 
segregacji odpadów, gmina zorgani-
zowała kampanię edukacyjno-pro-
mocyjną   „Bądź eko-słubiczaninem”. 
Dzięki niej do mieszkańców tra-
fi ły m.in. ulotki dotyczące nowych 
zasad segregacji odpadów, wspólnie 
z  mieszkańcami tworzyliśmy mapę 
dzikich wysypisk śmieci, które były 
na bieżąco likwidowane, organizowa-
liśmy akcje sprzątania najbardziej za-
niedbanych miejsc w mieście, powstał 
też ekoporadnik dla mieszkańców. 
Rok później zorganizowaliśmy kam-
panię adresowaną głównie do dzieci, 
które uczyliśmy jak segregować od-
pady. W  kolejnym roku grupą doce-
lową była młodzież, a w tym – dorośli. 

Wszystkie odcinki programów 
zrealizowanych w ramach kampanii 
można obejrzeć na stronie: www.
slubice.tv – zakładka: Kampania 
ekologiczna.   (beb)

30 stycznia w  Urzędzie Miej-
skim w  Gorzowie Wlkp. na spo-
tkaniu z  prezydentem Jackiem 
Wójcickim, burmistrz Mariusz Olej-
niczak i  samorządowcy z  północy 
województwa lubuskiego podpisali 
wspólne stanowisko w sprawie pro-
jektu strategii, nad którą pracuje 
Urząd Marszałkowski w  Zielonej 
Górze.

Gmina Słubice wpisała do tego 
dokumentu budowę obwodnicy 
miasta wraz z  budową bezkolizyj-
nych (dwupoziomowych) skrzy-
żowań układów komunikacyjnych, 
budowę węzła komunikacyjnego 
w  ciągu autostrady A-2 na połą-
czeniu z drogą krajową nr 29, nowy 
most łączący północną część Słubic 

i Frankfurt nad Odrą oraz  budowę 
skrzyżowania w  Kunowicach, które 
umożliwi kierowcom wyjeżdża-
jącym z  nowopowstałych osiedli 
mieszkaniowych w  Kunowicach 
i  Słubicach bezpieczne włączenie 
się do ruchu na drodze nr 137.

Samorządowcy z  północy woje-
wództwa chcą też m.in., żeby w stra-
tegii znalazła się modernizacja m.in. 
linii kolejowych: Międzyrzecz – Mię-
dzychód oraz Międzyrzecz – Rzepin, 
Skwierzyna – Międzychód oraz Go-
rzów – Zbąszynek.

We wspólnym stanowisku sa-
morządów znalazły się także ich 
postulaty dotyczące   przeciw-
działania negatywnym skutkom 
zmian klimatu oraz inwestycje do 

Programu „Mała retencja Wodna 
w  Województwie Lubuskim”. Do 
listy przedsięwzięćw strategicznych 
o charakterze regionalnym dopisali: 
opracowanie lubuskiego programu 
walki z  suszą, w  tym przeciwdzia-
łanie powstawaniu miejskich wysp 

ciepła, kompleksową ochronę prze-
ciwpowodziową w  dorzeczu Warty 
i  Noteci, zagospodarowanie wód 
opadowych wraz z  budową zbior-
ników retencyjnych.

Wspólne stanowisko gmin 
z  północy województwa to efekt 

konsultacji ogłoszonych przez Za-
rząd Województwa Lubuskiego na 
temat   projektu Strategii Rozwoju 
Województwa Lubuskiego 2030, 
które trwają do końca stycznia. 

(beb) 

Budowa obwodnicy Słubic, węzła komuni-
kacyjnego w ciągu autostrady A-2, most pół-
nocny łączący Słubice i Frankfurt, poprawa 
infrastruktury drogowej w Kunowicach – to 
postulaty gminy Słubice do projektu Strategii 
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.
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W debacie "Słubice- czyste miasto" wzięli udział m.in. dyrektorka 

ZUO International Ewa Bury i Bartosz Lutycz, zarządca wspólnot 

mieszkaniowych. 

Swoimi uwagami podzielili się też: burmistrz Mariusz Olejniczak, 

dyrektor PUK Artur Smoleński i pracownik Straży Miejskiej Wie-

sław Paździerski. 
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W Tłusty Czwartek burmistrz 
częstował mieszkańców pączkami!

– Pycha! – mówiły przedszkolaki z „Jarzębinki” zajadając się, w parku przy placu Przyjaźni, pączkami. To tu burmistrz 
Mariusz Olejniczak zaprosił 20 lutego mieszkańców dwumiasta, żeby wspólnie świętować Tłusty Czwartek.

  – Bardzo dziękujemy za ten słodki 
poczęstunek – dodała Barbara 
Lewandowska, która przyszła 
świętować wspólnie z koleżankami. 
Pączkami częstowały też Milena 
Manns, zastępca nadburmistrza 
Frankfurtu i  zastępca burmistrza 
Słubic Adriana Dydyna-Marycka. 

Wspólne jedzenie pączków przez 
słubiczan i  frankfurtczyków ma 
swoją tradycję. Już po raz trzeci 
Tłusty Czwartek świętujemy 

wspólnie. Nasza polska tradycja była 
wcześniej nieznana za Odrą stąd po-
mysł, żeby przybliżyć ją sąsiadom 
zza Odry.

Burmistrz opowiadał , że zwy-
czaj jedzenia pączków przed 
40-dniowym postem poprzedza-
jącym Wielkanoc zadomowił się 
w  naszym kraju już w  XVII wieku, 
choć wtedy pączki jadano nie tak jak 
dziś na słodko, ale ze skwarkami. 

(beb)
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„Jedynka” szuka sportowych talentów
14 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach odbył się turniej w dwa ognie, w którym wzięli udział uczniowie 
wszystkich klas trzecich z terenu gminy. Bacznie przyglądali im się nauczyciele szukający utalentowanych dzieci do 
klasy sportowej. 

Będzie klasa sportowa? 
3 marca o 17.30, w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach 

(sala 18), odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci z rocz-

nika 2010, którzy są zainteresowani posłaniem swoich po-

ciech do klasy sportowej.   

Dzieci rywalizowały o  puchar prze-
chodni ufundowany przez gminę. 
W  ub. roku trafi ł on do SP nr 3, 
a  wywalczyła go drużyna dziew-
czynek, drugi zdobyli chłopcy z  SP 
nr 2. W  tym roku oba puchary po-
wędrowały do Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Słubicach, bo turniej wygrały 
zarówno dziewczynki jak i  chłopcy 
z tej właśnie placówki.  

Wszystkie dzieci otrzymały nato-
miast słodkie upominki od gminy 
– lizaki w kształcie serca, bo jak za-
znaczył burmistrz Mariusz Olejni-
czak, otwierając turniej, rozgrywki 
odbywały się przecież w  Walen-
tynki.

– Każda szkoła z  naszej gminy 
wystawiła drużynę dziewcząt 
i  chłopców, co nas bardzo cieszy, 
bo zależy nam, żeby od września 
uruchomić w  naszej szkole klasę 
sportowa i  szukamy sportowych 
talentów–  mówiła dyrektorka SP nr 
1 Aurelia Wolny. Dodała, że jest to 
propozycja dla uczniów z  rocznica 

2010, którzy w przyszłym roku roz-
poczną klasę czwartą. Wiodącymi 
dyscyplinami mają być  piłka nożna 
dla chłopców i  ręczna dla dziew-
czynek.

– Dziś każde dziecko otrzyma od 
nas zaproszenie dla rodziców na 
spotkanie w tej sprawie, które orga-
nizujemy w  naszej szkole 3 marca 
o  17.30, w  sali nr 18 – informowała 
A. Wolny. To od zainteresowania 
rodziców  będzie zależało, czy klasa 
sportowa powstanie.

Nauczyciel wuefu Jerzy Gra-
bowski nie ma wątpliwości, że po-
wstać powinna. – Zainteresowanie 
sportem wśród dzieci jest zdecydo-
wanie mniejsze niż w czasach gdy ja 
dorastałem – mówił. Stąd m.in. po-
mysł turnieju w dwa ognie. – W tym 
wieku dzieci jeszcze się do sportu 
garną i  organizując ten turniej ni-
kogo nie musieliśmy namawiać. Tak 
trzeba właśnie zaczynać, żeby póź-
niej nie było problemu – uważa. 

(beb) F
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Jaka przyszłość czeka Europę? 
Naukowcy, politycy i dziennikarze z kilkunastu krajów dyskutowali, 6 lutego w Collegium Polonicum, na temat „Europy 
XXI wieku”. Wśród uczestników byli m.in. były komisarz UE Guenter Verheugen i Marek Prawda, dyrektor Przedstawi-
cielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

Brawo! Mieszkańcy sami 
udrożnili wiejską drogę 

F
o

t.
 A

rc
h

iw
u

m
 s

o
łe

ct
w

a
  

– Może i czyny spo-
łeczne nie są już popu-
larne, ale nam udało 
się 8 lutego skrzyknąć 
ponad 20 osób z kil-
ku sołectw i wspólnie 
uprzątnęliśmy ok. 1 km 
odcinek alternatyw-
nej drogi ze Słubic do 
Świecka – mówi sołtys 
Henryk Gocki.

Sołtys opowiada, że rosnące przy drodze 
krzaki i  drzewa tak się rozrosły, że na 
ponad metr wchodziły na tzw. betonówkę 
nad Odrą, która jest szczególnie wykorzy-
stywana gdy na głównej drodze są korki. 
Kierowcom utrudniało to widoczność dla-
tego sołtys Świecka zaproponował, żeby 
drogę uporządkować. Na jego apel odpo-
wiedzieli nie tylko mieszkańcy Świecka, 
ale także Rybocic, Kunic i  Kunowic. Po-
mogła też fi rma Auto Pomoc Szkwarek, 
która użyczyła podnośnika wraz z  opera-
torem, dzięki czemu można było przyciąć 
gałęzie drzew. Po pięciu godzinach pracy 
na uczestników czekało ognisko z kiełba-
skami. Kolejnym krokiem będzie wyrów-
nanie uprzątniętego pobocza, które zleci 
wkrótce gmina. 

(beb)

Gości przywitał m.in. burmistrz 
Mariusz Olejniczak. W  swoim wy-
stąpieniu burmistrz odniósł się 
m.in. do słów prezydenta Francji 
Emmanuela Macrona, który kilka 
dni wcześniej podczas spotkania ze 
studentami Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego powiedział, że   Unia Eu-
ropejska to szalony projekt, bo ci, 
którzy wcześniej wypowiadali sobie 
wojny, postanowili stworzyć kon-
strukcję polityczną i pokojową. 

– My w  Słubicach tę konstrukcję 
zaczęliśmy budować  na długo przed 
przystąpieniem Polski do Unii Eu-
ropejskiej zdając sobie sprawę, że 
historii nie można bez końca tylko 
rozpamiętywać – podkreślił bur-
mistrz. - To u  nas w  grudniu 1993 
roku powstał Euroregion Pro Europa 
Viadrina, zrzeszający polskie i  nie-
mieckie gminy oraz powiaty. Jego 
fi larem była właśnie współpraca 
Słubic i  Frankfurtu służąca innym 
za przykład. To u  nas w  1998 roku, 
dwa uniwersytety: polski UAM i nie-
miecka Viadrina stworzyły wspólnie 
Collegium Polonicum, które jeszcze 
bardziej otworzyło nas na Europę – 
przypomniał.     

Organizatorami konferencji, 
której istotą jest dyskusja o  przy-
szłości Europy i  Unii Europejskiej 
w obliczu starych i nowych wyzwań, 
byli Wydział Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu   im. 

Adama Mickiewicza w  Poznaniu, 
Ośrodek Badań i  Edukacji Europej-
skiej oraz Collegium Polonicum 
w  Słubicach. W  konferencji wzięli 
udział naukowcy reprezentujący 
polskie i  zagraniczne ośrodki na-
ukowo-badawcze, dziennikarze, 
politycy oraz  osoby zainteresowane 
problemami Unii Europejskiej. 
Wśród nich byli przedstawiciele: 
Niemiec, Hiszpanii, Cypru, Czech, 
Słowacji, Turcji, Rosji, Kazachstanu, 
Ukrainy, Białorusi, Izraela, Palestyny 
i Szwecji.

-Konferencja jest płaszczyzną pre-
zentacji wyników badań naukowych 
na temat współczesnych problemów 
starego kontynentu, w  tym przede 
wszystkim istniejących i  spodziewa-
nych zjawisk i procesów determinują-
cych dalszy jego rozwój – podkreślała 
prof. Magdalena Musiał-Karg, pro-
dziekan Wydziału Nauk Politycznych 
i  Dziennikarstwa UAM oraz organi-
zatorka konferencji.

W  trakcie dwudniowej konfe-
rencji odbyło się kilkanaście paneli 
dyskusyjnych. Uczestnicy rozma-

wiali m.in. o  kryzysie demokracji 
liberalnej, Brexicie, migracjach, 
rozwoju skrajnych ruchów społecz-
nych i zagrożeniach klimatycznych. 
Dyskusje toczyły się wokół tematów: 
zagrożeń dla rozwoju Europy, 
a w szczególności UE, mających swe 
źródło w  jej otoczeniu (m.in. Bliski 
Wschód, Afryka Północna, obszar 
państw postsowieckich), znaczenia 
współpracy UE z  jej otoczeniem 
(m.in. z  USA, Kanadą, Rosją, pań-
stwami Azji Centralnej, innymi pań-
stwami postsowieckimi, Chinami, 
Turcją i Iranem) w celu zapewnienia 

warunków do rozwoju, roli tradycyj-
nych i nowych środków komuniko-
wania masowego w  popularyzacji 
idei integracji i współpracy europej-
skiej oraz przezwyciężaniu uprze-
dzeń, stereotypów oraz sytuacji 
kryzysowych.

Konferencję otworzył prof. Ta-
deusz Wallas, prorektor UAM, a także 
m.in. prof. Arkadiusz Żukowski, 
prezes Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych oraz prof. Julia von Blu-
menthal, prezydent Europejskiego 
Uniwersytetu Viadrina. 

(beb)

Były komisarz Unii Europejskiej Guenter Verheugen i Marek Prawda, dyrektor  Przedsta-

wicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (w środku) o przyszłości Europy dyskutowali 

m.in. z prof. Andrzejem Stelmachem, dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dzienni-

karstwa UAM (z lewej) oraz prof. Tadeuszem Wallasem, prorektorem UAM. 

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak witając uczestników konferencji zachęcał ich, żeby 

znaleźli też czas i poznali bliżej dwumiasto Słubice-Frankfurt. - Bardzo do tego nama-

wiam, bo dyskutując o wspólnej Europie tu jej Państwo na pewno doświadczycie - mówił. 

Kopciuchy? 
Pierwsza 
ocena 
pozytywna !

Dobra wiadomość dla 
mieszkańców, którzy 
z pomocą gminy, starają 
się o pieniądze na wy-
mianę nieekologicznych 
pieców. Przeszliśmy po-
zytywnie pierwszy etap 
oceny formalnej w kon-
kursie Urzędu Marszał-
kowskiego i jest duża 
szansa na otrzymanie 
dofi nansowania.  

Przed nami jeszcze ocena merytoryczna 
i  środowiskowa. Z  zapowiedzi Urzędu Mar-
szałkowskiego w   Zielonej Górze wynika, że 
wyniki konkursu powinny być znane pod ko-
niec lutego.

Przypomnijmy. Urząd Marszałkowski 
zdobył blisko 10 mln zł z  Unii Europejskiej, 
w  ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, na wymianę starych pieców. O  do-
fi nansowanie mogły się starać samorządy. 
Maksymalna kwota dofi nansowania dla jed-
nego lokalu to 10 tys. zł, dla gmin – 1 mln zł, 
a dla Gorzowa i Zielonej Góry po 2 mln zł. 

(beb)
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Po 50 latach odnowili przysięgę małżeńską  

Ależ to były wzruszenia! 
30 par świętowało 14 lutego w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury 
Złote Gody. Burmistrz Mariusz Olejniczak wręczył im medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta RP An-
drzeja Dudę. 

Wspólnie z  przewodniczącym rady 
miejskiej Grzegorzem Cholew-
czyńskim i  kierowniczką Urzędu 
Stanu Cywilnego Alicją Cieślak 
pogratulowali też małżonkom 
wspaniałego jubileuszu. Uroczy-
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stość, z udziałem bliskich, była dla 
słubiczan ogromnym przeżyciem, 
a wiele osób odnawiając małżeńską 
przysięgę nie mogło ze wzruszenia 
powstrzymać łez.

O  wspaniałą oprawę zadbali pra-

cownicy Urzędu Stanu Cywilnego 
i  SMOKa.   Piękny program arty-
styczny przygotowały dzieci z przed-
szkola Pinokio oraz tancerze z grupy 
Bohema. 

(beb)
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Kochać

znaczyło najpierw

pisać na skrawkach papieru:

„Lilko, najdroższa,

nie mogę uwierzyć,

że urodzi nam się syn”.

Kochać

znaczyło potem

pisać w małych notesach:

„naprawić rynnę,

pomalować płot,

kupić kurczęta”.

Kochać

znaczyło jeszcze później

wyciągać zabandażowane ręce

wołać „Słoneczko!”

i pytać „dlaczego?”

Kochać

znaczy teraz

doczekać się ciszy,

w której

już tylko

Miłość  

Autorem wiersza „Kochać” jest ks. Jerzy Szymik 
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Jak oszczędzać na wodzie i prądzie?
ZAMK to wie!

Gmina Słubice, jako jedna  z pierwszych w Polsce, wprowadziła innowacyjny system, który obniżył koszty poboru wody 
i prądu w lokalach socjalnych i na targowisku. Swoimi doświadczeniami podzieliliśmy się z przedstawicielami kilku 
samorządów.

Seniorze, nie 
daj się oszukać!

Ośrodek Pomocy Społecznej przy współ-
pracy z Komendą Powiatową Policji w Słu-
bicach prowadzą akcję społeczną „Seniorze 
nie daj się oszukać”. Skierowana jest ona 
głównie do osób starszych i samotnych, 
które są najbardziej narażone na różnego 
rodzaju oszustwa. 

Styczeń ze „Wstydem” 
Igi Zakrzewskiej
-Morawek

Pisze i mówi się o nim niewiele dlatego, że wstyd to wstydliwy temat. 
Z tematem zmierzyła się Iga Zakrzewska-Morawek w swojej książce 
pt. „Wstyd”, o której była mowa podczas pierwszego w tym roku spo-
tkania Dyskusyjnego Klubu Książki w słubickiej bibliotece. 

Podczas spotkania, które odbyło 
się 29 stycznia 2020 r.w  Urzę-
dzie Miejskim, mowa była przede 
wszystkim o  korzyściach płyną-
cych z  zastosowania, w  różnego 
rodzaju obiektach gminnych, tzw. 
przedpłatowego systemu poboru 
zimnej i  ciepłej wody oraz energii 
elektrycznej. – Słubice jako jedna 
z  pierwszych gmin w  Polsce zde-
cydowały się na takie rozwiązanie 
i  absolutnie tego nie żałujemy – 
mówił burmistrz Mariusz Olejni-
czak.

Dyrektor Zakładu Administracji 
Mieniem Komunalnym w  Słubi-
cach Krzysztof Radkiewicz pod-
kreślił, że wprowadzenie systemu 
przyniosło oczekiwane oszczęd-
ności. – W  budynku socjalnym 
zużycie energii, w 2019 roku w po-
równaniu do roku 2017, spadło 
o  ponad 61 proc., a  wody o  ponad 
21 proc. Przybliżone łączne 
oszczędności, od chwili urucho-
mienia   systemu, we wrześniu 
2018 roku do końca ub. roku, to 
ponad 21 tys. złotych – mówił szef 
ZAMKu. Biorąc pod uwagę fakt, że 
system kosztował blisko 48 tys. zł, 
to w  ciągu 16 miesięcy zamorty-
zował się w ponad 43 procentach.

– Stosujemy ten system zarówno 
na targowisku miejskim przy ul. 
Kopernika, gdzie prowadzący dzia-
łalność handlowcy mają dostęp do 
zimnej wody jak i  w  budynku so-
cjalnym przy ul. Jagiellończyka 4, 
w którym najemcy mogą korzystać 
z  ciepłej wody do mycia i  energii 

elektrycznej używanej do zasi-
lania kuchenek zamontowanych 
w  kuchniach przeznaczonych do 
wspólnego użytkowania – infor-
mował K. Radkiewicz.

W  konferencji, zorganizowanej 
przez ZAMK i  fi rmę AMPS z Kielc, 
producenta systemów przedpłato-

wych, z  których korzysta gmina, 
wzięli udział m.in. prezydent Sta-
rachowic Marek Materek, prezes 
Komunalnych Zasobów Lokalo-
wych w  Poznaniu Tomasz Lewan-
dowski,   dyrektorka Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych 
w  Kaliszu Marzena Wojterska, dy-

rektor Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w  Zielonej Górze Rafał 
Bukowski, prezes fi rmy AMPS 
Piotr Siwa oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w  Słubicach Grze-
gorz Cholewczyński.  

(beb)

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach Krzysztof Radkie-

wicz podkreślił, że wprowadzenie innowacyjnego systemu spowodowało, że w budynku 

socjalnym zużycie energii, w 2019 roku w porównaniu do roku 2017, spadło o ponad 61 

proc., a wody o ponad 21 proc.

Wprowadzeniem systemu stosowanego w Słubicach zainteresowali się przedstawiciele 

m.in.  Starachowic, Poznania, Kalisza i Zielonej Góry. 

F
o

t.
 B

ea
ta

 B
ie

le
ck

a
 

Jak się ich ustrzec? Przeczytajcie 
Państwo poniższe zasady!
• Nigdy nie przekazujmy pieniędzy 

OBCYM  osobom, które powo-
łują się, że są pośrednikami np. 
z  członkiem rodziny,mogą po-
dawać się za członków rodziny 
(są to oszustwa dokonywane me-
todą „na wnuczka”, „metoda na 
policjanta” oraz „metoda na pra-
cownika socjalnego” – polegają 
na wyłudzaniu od ofi ar środków 
fi nansowych poprzez kontakt 
telefoniczny), pracowników so-
cjalnych,administracji, gazowni, 
elektrowni, inkasentów opłat, hy-
draulików, przedstawicieli banku, 
sprzedawców.

• Coraz częściej podają, że są poli-
cjantami lub pracownikami so-
cjalnymi, wpłata jest konieczna 
do załatwienia „sprawy” - ONI 
NIGDY NIE PROSZĄ O  PRZEKA-
ZNIE PIENIĘDZY!!!!!!

• Sprawdzajmy tożsamość dzwonią-
cego, który podaje się za członka 

rodziny i  chce od nas pożyczyć 
pieniądze.

• Nie wpuszczajmy do mieszkania 
nieznajomych osób – nie każdy 
jest tym, za kogo się podaje.

• Oszuści wykorzystują dobre serce, 
ufność i gościnność swoich ofi ar.

• Miła powierzchowność sprawcy 
pomaga zdobyć zaufanie ofi ary.

• Nie wierzmy w  „życiowe okazje” 
oferowane przez nieznajomych 
(np. „super” zdrową i  relaksującą 
pościel czy też „niezniszczalny” 
komplet garnków).

• Łupem napastników mogą paść 
oszczędności całego życia i cenne 
przedmioty z mieszkania.

Upewniajmy się, kogo wpusz-
czamy do domu. Zanim to uczynimy, 
żądajmy okazania legitymacji lub 
identyfi katora. 

Gdy podejrzewamy, że mamy do 
czynienia z  oszustem, nie wahajmy 
się zadzwonić na Policję pod bez-
płatny numer  112  
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Psycholog Carl Jung powiedział, że 
wstyd to odczucie, które zjada naszą 
duszę. Wstyd powoduje utratę po-
czucia własnej wartości i  odsuwa 
nas od innych ludzi.

I. Zakrzewska-Morawek we „Wsty-
dzie” opisuje wachlarz problemów 
i odczuć, z którymi zmaga się więk-
szość ludzi. Zaskakujące metafory, 
detale językowe, niebanalne po-
równania decydują o  sile wymowy 
tej książki. Kompozycja książki dla 
niektórych może wydawać się cha-
otyczna, udziwniona i  niejasna. 
Najprawdopodobniej jest to celowy 
zabieg, ponieważ właśnie samo 
uczucie wstydu takie jest, przepeł-
nione niejasnością, poczuciem nie-
dopasowania i napięciem.

To opowieść o  tym, jak zacho-
wanie  matki i ojca wpływa na nas sa-
mych. Ukazane jest w niej, że wcale 
niełatwo jest wyprzeć pomyłki tych, 
którzy powinni prowadzić przez 
życie, a  nie czynić je niemożliwym 
do zniesienia. Autorka prezentuje 

bohaterki z krwi i kości, które cierpią 
wewnątrz, a na zewnątrz pozostając 
czujne i  gotowe albo do walki, albo 
do kompulsywnej ucieczki. – Warto 
samemu sięgnąć po tę lekturę i prze-

konać się, jak zareagujemy na losy 
– Bosej, Marty i Zośki – zachęcają bi-
bliotekarki.  

Zespół biblioteki miejskiej 
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Ależ oni pięknie recytują!
18 lutego w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbył się powiatowy etap Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. 
Wiemy już, kto z naszej gminy weźmie udział w fi nale wojewódzkim. 

Wśród dzieci z  klas I-III nominację 
otrzymali:  Tymoteusz Bodziacki ze  
Szkoły Podstawowej nr 3 w  Słubi-
cach oraz Iga Kusz ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Słubicach.  W kategorii 
klas IV-V do kolejnego etapu kon-

kursu wybrano: Jagodę Walkowiak 
z  „jedynki”, a  w  kategorii klas VI-
-VIII - Emilię Kusz, także z  SP nr 1 
w Słubicach. Wyróżnienie otrzymał 
Stanisław Szewieliński ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Słubicach. 

Trzymamy kciuki za wszystkich 
fi nalistów. Teraz czeka ich kolejny 
etap. Młodsi (I i II kategoria wiekowa) 
spotkają się na fi nale wojewódzkim 
26 marca 2020r. w  Międzyrzeckim 
Ośrodku Kultury, starsi 27 marca 

w Kostrzyńskim Centrum Kultury. 
Lubuski Konkurs Recytatorski jest 

częścią Programu Promocji Twór-
czości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE, 
który jest realizowany w wojewódz-
twie lubuskim. 

Fotorelację przygotowali: Anna 
Panek-Kusz i  Tomasz Fedyszyn ze 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury  

(beb)

Jagoda Walkowiak z SP nr 1 wywalczyła awans do fi nału wojewódzkiego.  

Iga Kusz zdobyła nominację wśród najmłodszych uczestników konkursu. 

Stasiu Szewieliński z "trójki" zdobył wyróżnienie. 

Tymek Bodziacki znalazł się wśród zwycięzców w kategorii klasy I-III. Emilia Kusz odbiera gratulacje od jury.
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Znamy kalendarz imprez biegowych na 2020 rok 

Będzie bieg tylko dla kobiet!
W 2019 roku sympatycy biegania nie mogli narzekać na nudę. Gmina Słubice była gospodarzem wielu imprez, zarówno 
nowych, jak i tych z wieloletnią tradycją. 2020 rok zapowiada się jeszcze ciekawiej. Zaplanowano m.in. „Dzień Kobiet na 
sportowo”.

Jakub Czak halowym 
wicemistrzem Polski 
juniorów

Dobre wieści z lekkoatletycznych aren! Jakub Czak z LKS Lubusz Słu-
bice zdobył srebrny medal na Halowych Mistrzostwach Polski w To-
runiu w kategorii juniora. Na dystansie 60 m ppł uzyskał czas 7.94.

Zimowe sparingi 
Polonii Słubice

Polonia Słubice szykuje się do rundy rewan-
żowej w IV Lidze Lubuskiej. Tradycyjnie klu-
czowym elementem przygotowań są mecze 
towarzyskie, których w lutym zaplanowano 
aż pięć.

W  kalendarzu imprez pozostaje jedyny 
w swoim rodzaju bieg przez dwa kraje, czyli 
„Bieg bez granic – Lauf ohne Grenzen”, który 
tym razem odbędzie się 4 lipca. Czekają go 
jednak pewne zmiany. Dystans ma być nieco 
krótszy niż dotychczas (10 km zamiast 1/3 
maratonu).

Tradycyjnie na biegowo zostanie uczczone 
Narodowe Święto Niepodległości. 10 listo-
pada odbędą się biegi szkolne, natomiast 
dzień później czeka nas kolejna odsłona Na-
rodowego Biegu Stulecia od Bałtyku do Tatr 
prowadzącego ulicami miasta.

Chętni do sprawdzenia swojej kondycji 
będą mogli to zrobić na stadionie SOSiR pod-
czas dwóch edycji Testu Coopera – wiosennej 
(21 kwietnia) oraz jesiennej (6 października). 
Będzie też druga odsłona znakomicie przy-
jętego Mikołajkowego Biegu Rodzinnego (5 
grudnia).

Bardzo ważną grupę biegowej społecz-
ności w  Słubicach stanowią kobiety, któ-
rych z  roku na rok coraz więcej widać na 
trasach wokół naszego miasta. Specjalnie 
z myślą o nich i o ich święcie, które przypada 
8 marca, będzie zorganizowana zupełnie 
nowa impreza.

„Dzień Kobiet na sportowo” zaplanowano 
- a jakże - 8 marca (niedziela) o godz. 15:00.  
A co w programie? Najpierw, zależnie od po-

gody, na stadionie lub na sali, lekki aerobic. 
Będzie to rozgrzewka do biegu na dystansie 
3 km, który odbędzie się w  przyległym 
parku. Dystans niedługi, tak aby wszystkie 
panie, niezależnie od stopnia przygoto-
wania, mogły sobie z nim poradzić.

Organizatorzy mają nadzieję, że ten 
nowy sposób świętowania przypadnie do 
gustu słubiczankom i  na stałe zapisze się 
w  kalendarzu imprez sportowych naszej 
gminy. Szczegółowe informacje o  zapisach 
dostępne są na stronie internetowej Słubic-
kiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji – www.
sosirslubice.pl.

Kalendarz imprez na 2020 rok
• Dzień Kobiet na sportowo - 8 marca
• Test Coopera - I runda - 21 kwietnia
• Bieg bez Granic - Lauf ohne Grenzen - 4 

lipca
• Golicka Mila - 25 września
• Test Coopera - II runda - 6 października
• Narodowe Biegi Niepodległości o Puchar 

Słubic - 10 listopada
• Narodowy Bieg Stulecia od Bałtyku do 

Tatr - 11 listopada
• Mikołajkowy Bieg Rodzinny - 5 grudnia

O  poszczególnych imprezach będziemy 
informować w  kolejnych numerach naszej 
gazety.   (MK) Po raz pierwszy w Słubicach odbędzie się bieg dedykowany wyłącznie kobietom.
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Jakub Czak (z lewej) ma w tym roku dwa cele: awansować na mistrzostwa świata juniorów 

i... zdać maturę

Dla podopiecznego trenerów 
Jacka Grześkowiaka i  Grzegorza 
Kaczmarka to nowy rekord ży-
ciowy na tym dystansie. Medal 
z  hali cieszy, tym bardziej, że 
przygotowania nie były łatwe.

- Nie mamy długiej hali, więc 
możemy co najwyżej rozstawić 
2 plotki na normalnych rozsta-
wach. Mimo to z  powodzeniem 
walczymy z zawodnikami, którzy 
mają do swojej dyspozycji pełno-
wymiarowe obiekty – opowiada 
trener J. Grześkowiak.

Jednak jak podkreśla, to nie 
hala jest w  tym roku najważ-
niejsza. Główny cel sportowy 
to mistrzostwa świata juniorów 
w  Kenii na otwartym stadionie. 
Aby się tam dostać należy prze-
biec dystans 110 m przez płotki 
w  czasie 13.95. Rok temu Jakub 
Czak uzyskał 14.00.

- Jesteśmy dobrej myśli, aby 
tylko zdrowie dopisało. Trzeba 
dużo pokory i  spokoju. Szcze-
gólnie tego ostatniego, bo mo-
jego zawodnika czeka też w tym 
roku matura – opowiada szkole-
niowiec.

Trzymamy kciuki!  
(MK)
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Polonia Słubice rozpoczęła cykl sparingów przygotowujących do rundy rewanżowej w IV 

lidze.

7 lutego poloniści zaczęli od porażki 
z Pogonią Świebodzin 0:5, ale potem 
było już lepiej. 15 lutego zremisowali 
z Wartą Międzychód 1:1, a 20 lutego 
pokonali odwiecznego rywala z Ko-
strzyna, czyli Celulozę, aż 8:1.

Przed nimi jeszcze dwa ważne 
sprawdziany – 22 lutego o  godz. 12 
z  Czarnymi browar Witnica, a  29 
lutego o  godz. 13 z  Budowlanymi 
Murzynowo, czyli drużyną, z  której 
wywodzi się napastnik reprezentacji 

Polski Dawid Kownacki. Sparingi 
to nie tylko okazja do poprawienia 
sportowej formy, ale także możli-
wość sprawdzenia nowych twarzy. 
A  jak przekonują działacze Polonii, 
tych w  szeregach zespołu nie za-
braknie.

Kto zobaczymy w barwach Polonii 
Słubice podczas wiosennej rundy 
rewanżowej? O tym w kolejnych nu-
merach naszej gazety. 

(MK)
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Nasi piłkarze na 
podium we Frankfurcie

15 lutego reprezentacja Lubuskiej Akademii Piłkarskiej w kategorii U8 
zajęła 2. miejsce na prestiżowym turnieju Nachwuchscup 2020 we 
Frankfurcie. 

Lubuscy 
miotacze 
zapraszają 
na treningi

Kolejna propozycja sportowa w Słubicach. Na 
wspólne treningi zapraszają lubuscy miota-
cze. Zapisy ruszyły.

Szczypiornistki Jedynki rozpoczęły 
rundę rewanżową 

Efektownym zwycięstwem przypomniały o sobie szczypiornistki UKS Jedynka Słubice. W pierwszym po kilkutygo-
dniowej przerwie pojedynku w Lubuskiej Lidze Młodziczek, słubiczanki pokonały na wyjeździe Czarnych Żagań 32:10. 
I wciąż liczą się w walce o tytuł mistrzyń województwa.

Mecz odbył się 15 lutego w Żaganiu. 
Dla podopiecznych trenera Jerzego 
Grabowskiego było to pierwsze spo-
tkanie rundy rewanżowej. I - jak się 
okazało - bardzo udane.

Początek nie zwiastował jednak 
tak wysokiego zwycięstwa. Obie 
drużyny grały punkt za punkt i do-
piero w końcówce pierwszej połowy 
zaznaczyła się nieznaczna przewaga 
zespołu Jedynki. Słubiczanki wrzu-
ciły szósty bieg dopiero po zmianie 
stron.

Z  postawy swoich zawodniczek 
bardzo zadowolony był J. Grabowski.

- Marta Heppner „zamurowała” 
bramkę, a  Julka Matkowska szalała 
na rozegraniu i zdobyła aż 8 bramek. 
8 bramek zdobyła również Ola Wro-
niewicz. Inga Białkowska wykorzy-
stała wszystkie 5 rzutów karnych, 
a Gabrysia Nawotczyńska celnie tra-
fi ała po kontrach – opowiada szkole-
niowiec.

Efekt? Drugą połowę Jedynka wy-
grywa aż 19:1, a cały mecz 32:10. To 
praktycznie powtórka z  pierwszego 
spotkania tych drużyn w  tegorocz-

nych rozgrywkach. W październiku 
słubiczanki wygrały u siebie 26:6.

J. Grabowski cieszy się jeszcze 
z jednej rzeczy. - Przez ostatnie pięć 
lat mecze naszej Jedynki z  Czar-
nymi były bardzo zacięte i stały na 
wysokim poziomie. W tym sezonie 
jednak zauważalna jest dominacja 
Słubic. Ta różnica to potwier-
dzenie, że dziewczyny wykonują 
naprawdę świetną pracę i  idą do 
przodu – podkreśla.

Warto w  tym miejscu wymienić 
skład UKS Jedynka Słubice: Marta 
Heppner, Klaudia Gancarz, Alek-
sandra Wroniewicz, Iga Rajda, Na-
talia Terlecka, Julia Matkowska, 
Gabriela Nawotczyńska, Noemi 
Woźniak, Oliwia Pomes, Inga Biał-
kowska, Amelia Fornalczyk, Julia 
Różańska, Liliana Cyganiak.

Trzymamy kciuki za zwycięstwa 
w  kolejnych spotkaniach! Ich har-
monogram znajdziecie na face-
bookowym profi lu UKS Jedynka 
Słubice. 

(MK)

Zajęcia odbywają się w  Słubicach 
- zarówno w hali, jak i na świeżym 
powietrzu. Wszystko na obiektach 
Słubickiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji.

Prowadzi je Łukasz Horoszkie-
wicz, trener Lubusza Słubice, pa-
sjonat lekkoatletyki, w  przeszłości 
czynny zawodnik. Co ważne, zajęcia 
są bezpłatne.

Harmonogram treningów:
• poniedziałki - stadion SOSiR, 

godz. 16-18
• wtorki - hala miejska (ul. Piłsud-

skiego), godz. 16-18
• czwartki - stadion SOSiR, godz. 16-18
• piątki - stadion SOSiR, godz. 16-18
• soboty - stadion SOSiR, godz. 13-15

Kontakt dla zainteresowanych: 
tel. 505 085 808.  (MK)
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Na zajęcia zaprasza trener Lubusza Słubice Łukasz Horoszkiewicz.

Organizatorem turnieju we Frank-
furcie był klub FC Union Frankfurt 
Oder przy współpracy z  salonem 
samochodowym Autohaus Peter 
Böhmer. 

Oprócz dwóch drużyn gospodarzy 
rywalizowały także m.in. zespoły 
z  Markendorfu, Briesen czy Mül-
lrose. Łącznie osiem ekip. Młodzi 
słubiczanie zagrali tam jako jedyna 
drużyna z Polski.

Nasi piłkarze sprawili niespo-
dziankę, najpierw wychodząc 
z  grupy, a  w  półfi nale pokonując 
rówieśników z Briesen (1:1 w regula-
minowym czasie gry i 2:1 w rzutach 
karnych). Pierwszą porażkę zano-
towali dopiero w fi nale ulegając 0:3 

rywalom z Müllrose. Skład zespołu: 
Jeremiasz Zalewski, Maksymilian 
Symonowicz, Bartosz Żurawski, Ni-
kodem Mazurek, Oskar Spodzieja, 
Eryk Adamski, Bruno Puciłowski, 
Aleksander Jędrzychowski.

- Zajęli drugie miejsce, ale grali 
jak złotka. Chłopaki naprawdę 
dali czadu! Wszyscy byli pod wra-
żeniem – cieszy się Ewa Zalewska, 
mama jednego z zawodników. Miała 
jeszcze jeden powód do dumy. Jej 
syn, Jeremiasz, został wybrany naj-
lepszym bramkarzem imprezy.

Pozostali rodzice podkreślają, że 
dobry wynik we frankfurckim tur-
nieju, to przede wszystkim zasługa 
pracy trenera Radosława Kamiń-

skiego, doskonale znanego piłkar-
skim kibicom, także z  wieloletniej 
gry w  Polonii Słubice. Co prawda 
założona przez niego Lubuska Aka-
demia Piłkarska działa od września 
ubiegłego roku, ale szkoleniowiec 
opiekuje się piłkarzami już drugi 
rok, wcześniej jeszcze w  barwach 
szkółki piłkarskiej Lecha Poznań.

Chętnych do grania w  piłkę pod 
jego wodzą nie brakuje. Treningi 
odbywają się we wtorki i w czwartki 
w  sali Szkoły Podstawowej nr 2 
w Słubicach. Rocznik 2014 i młodsi 
spotyka się o  godz. 16:45, rocznik 
2013-2012 o godz. 17:45, a najstarsza 
grupa młodzieżowa o godz. 18:45.  

(MK)

Dla młodych zawodników Lubuskiej Akademii Piłkarskiej to pierwszy, tak duży sukces 

sportowy

Założycielem i trenerem Lubuskiej Aka-

demii Piłkarskiej jest Radosław Kamiński
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 Piłkarki ręczne UKS Jedynka Słubice dwukrotnie pokonały w tym sezonie swoje rówieśniczki z Żagania
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Wernisaż wystawy słowackiej artystki w Galerii OKNO 

Przestrzeń  kreuje 
we własny sposób 

Serdecznie zapraszamy 6 marca 2020 roku o 18.00 do Galerii OKNO 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na wernisaż wystawy „Miej-
sca”. Swoje prace zaprezentuje słowacka artystka Mira Podmanická 

Z rzeźbiarką 
poeksperymentują 
fotografi cy  

5 marca o 17.30 zapraszamy do galerii OKNO 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury  na 
spotkanie autorskie ze słowacką artystką 
Mirą Podmanicką 

Do jej zainteresowań za-
wodowych należą rzeźba, 
obiekt i instalacja. Pracuje 
w  różnych materiałach. 
Interesuje ją współpraca 
interdyscyplinarna. Z  pro-
jektantką ceramiki Mar-
kétą Novákovą stworzyły 
kolekcję waz porcelano-
wych. Efekty tej współ-
pracy będzie można mi.in 
zobaczyć w  formie pre-
lekcji. Spotkanie  autor-
skie, zakończy ćwiczenie 
fotografi czne. Artystka 
udostępni swoje realizacje 
rzeźbiarskie do ekspery-
mentów fotografi cznych. 
Struktury, formy, materia, 
światło i  kadry autorskie 
uczestników spotkania po-
zwolą na powstanie nowej 
niezależnej formuły foto-
grafi cznej dla jej rzeźb. 

Wstęp wolny, jednak 
ilość miejsc ograniczona 
dlatego prosimy o  wcze-
śniejsze zgłoszenie na 
adres: anna@galeria-
okno.pl lub pod nr tel. 604 
588 465. 

(AP)

Mira Podmanická jest rzeźbiarką. 
Studiowała w Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Bratysławie. Oprócz 
indywidualnych projektów arty-
stycznych od 2011 roku pracuje 
w  Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-
nych w Bratysławie, gdzie prowadzi 
pracownię rzeźby.

Ważnym elementem jej twór-
czości artystycznej jest przestrzeń, 
którą zamieszkujemy, którą po-
przez swoją obecność zmieniamy 
i  kreujemy. Temat ten realizuje za 
pośrednictwem różnych środków 
plastycznych, zwracając uwagę na 
różne aspekty tego zagadnienia. 
Z  gliny tworzy obiekty będące 
trójwymiarowymi  obrazami kon-
kretnych miejsc, modelami, które 
umożliwiają nam odbiór danej 
przestrzeni z lotu ptaka. Jedną część 
wystawy tworzą reliefy z  polskiej 
Morawy. Ta piękna, historyczna 
miejscowość zainspirowała serię 
płaskorzeźb z gliny z motywem de-
koracyjnym lub roślinnym. Są tu 
też trójwymiarowe pomieszczenia 
–  obiekty o  kilku ścianach na któ-
rych odbija się wnętrze. W  środku 
są elementy, które ją dzielą i   wy-
znaczają rozmieszczenie powietrza. 
Następna część zestawu prac to dom 
– na pierwszy rzut oka prosty,  za-

mknięty obiekt, nie pozwalający na 
wejrzenie w głąb. Ale właśnie dzięki 
temu daje większe pole naszym wy-
obrażeniom na temat tego, co może 
dziać się w środku. 

Trzecią część ekspozycji stanowią 
płaskorzeźby krajobrazu. Prezen-
tują one wycinek scenerii z różnych 
stron świata. Są jakby wspomnie-
niem, przywołaniem przygody, 
atmosfery i  wrażeń z  podróży. Oso-

biste doświadczenie przeistoczyło 
się w widok krajobrazu.

- Wszystkie te miejsca, które 
przedstawiam, są mniej lub bardziej 
zmienione przez nas, ludzi – mówi 
artystka. I sobie oraz oglądającym jej 
prace zadaje pytani: Co jest jeszcze na-
turą? Czy gdzieś jest jeszcze jakieś nie-
tknięte, naprawdę naturalne miejsce? 
Jak się ono zmieniło? Jak my się zmie-
niamy wchodząc w nie?   (AP)

Dzieci wojny liczą na nasze wsparcie
Słubicki zarząd Związku Polskich Dzieci Wojny zwrócił się z apelem do mieszkańców o wsparcie. – Chcemy nadal spi-
sywać nasze biografi e, odwiedzać miejsca martyrologii Polaków, uczestniczyć w ważnych wydarzeniach w kraju. Pla-
ny te mogą być realne jeśli będziemy mieć zabezpieczenie fi nansowe  i stąd nasza prośba - tłumaczy prezes słubickie-
go oddziału Jan Muzyka. 

Jest dzieckiem wojny, urodzonym 
w 1939. Miał roczek, gdy rodzinę wy-
siedlono z  Pomorza do wsi Kostrzy, 
w powiecie limanowskim. – Z dzie-
ciństwa pamiętam krzyki Niemców, 
szczekające groźnie esesmańskie 
psy i biedę. Chyba wtedy coś się we 
mnie zacięło. Do dziś mi się śnią 
tamte czasy i  trudno mi je zapo-
mnieć – mówi Jan Muzyka.  

Barbara Lewandowska jest w słu-
bickim związku, który liczy ponad 
30 osób, odpowiedzialna za komisję 
historyczną i  kulturalną. To dzięki 
jej relacjom w  mediach społeczno-
ściowych słubiczanie mogą śledzić 
działalność związku. Urodziła się 
w  1944 roku w  Niemczech, gdzie 
jej rodzice byli na robotach. – Ojca 
zastrzeli, mama pracowała w  re-
stauracji, której właścicielem był 
esesman. Gdy była w  ciąży bardzo 
jej dokuczał. Jego żona pomogła 
mamie w  ucieczce. Żyję dzięki tej 
Niemce. Tacy ludzie  też wtedy byli – 
mówi pani Barbara. 

Jak mantrę powtarza, że pokój nie 
jest dany tylko zadany. Związek Pol-
skich Dzieci Wojny chce o tym przy-
pominać, chce poprzez swoje losy 
uświadamiać innym, jakie piętno 
odciska wojna na każdym czło-

wieku. Jak trudno potem nawet jak 
się przeżyje – żyć. 

Dlatego Dzieciom Wojny tak 
bardzo zależy, żeby dalej spisywać 
ich biografi e.  Zajmuje się tym dzia-
łające przy Collegium Polonicum 
Stowarzyszenie My Life, które od 
wielu lat dokumentuje życie miesz-
kańców pogranicza tworząc jedyne 
w  swoim rodzaju Archiwum Ludz-

kich Losów. – 10 biografi i zostało 
ostatnio spisanych dzięki wsparciu 
fi nansowemu gminy Słubice – mówi 
Jan Muzyka. – W tym roku mają być 
spisane cztery kolejne  – dodaje. 
Wrogiem jest tu czas. – Chcemy 
zdążyć, bo jest nas coraz mniej – 
mówi prezes. 

Słubickie Dzieci Wojny starają się 
też uczestniczyć w  ważnych wyda-

rzeniach w kraju. – By-
liśmy m.in. w Gdańsku 
i  uczestniczyliśmy 
w  uroczystościach 
z  okazji 80. rocznicy 
wybuchu wojny – wspo-
mina Krzysztof Klisz-
czak, który obecność 
na Westerplatte, bardzo 
przeżył. – Jak zaczęły 
wyć syreny trudno 
było powstrzymać 
łzy – mówi. Wróciły 
wspomnienia i  opo-
wieści rodziców, którzy 
w czasie wojny trafi li do 
obozów. – Ja urodziłem 
się w  1943 roku i  gdy 
rodzice byli w  obozach 
mnie zabrała babcia, 
u  której byłem do za-
kończenia wojny – 
mówi pan Krzysztof. 
Bardzo poruszyła go też 
wizyta w  Łodzi. – Jest 
tam Pomnik Martyro-
logii Dzieci, tzw. Pomnik Pękniętego 
Serca, który upamiętnia tragiczne 
losy dzieci polskich w  okresie II 
wojny światowej - opowiada.

W apelu do słubiczan, o wsparcie 
działalności związku, jego zarząd 

napisał: To Polskie Dzieci Wojny 
odbudowywały ze zgliszcz naszą 
Ojczyznę. To Polskie Dzieci Wojny 
dźwigały z ruin naszą stolicę – War-
szawę.  

(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
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MIESZKASZ W POLSCE 

I JESTEŚ UBEZPIECZONY W

MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W 
CENTRUM MEDYCZNYM 

BRANDMED 
W SŁUBICACH! 

?

bezp atny program rehabilitacji 
osób aktywnych zawodowo

Przyjdź na rehabilitację!
Od listopada 2018 słubicki szpital realizuje projekt „Sprawni w pracy – 
program rehabilitacji osób aktywnych zawodowo”. – Jeżeli odczuwasz 
problemy zdrowotne, związane z wykonywaną pracą, to zgłoś się do 
projektu – zaprasza Marzena Słodownik, koordynatorka. 

Dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego stanowią 
najczęstszy problem zdrowotny osób dorosłych. Na pierw-
szym miejscu wymienia się bóle dolnej partii pleców (co 
czwarta kobieta i  co piąty mężczyzna), bóle szyi lub środ-
kowej partii pleców (u co 6 osoby), choroba zwyrodnieniowa 
stawów (15%). – Program to kompleksowe wsparcie uczest-
ników. Obejmuje nie tylko świadczenia rehabilitacyjne, ale 
również edukację ukierunkowaną na zagrożenia środo-
wiska pracy mogące mieć związek przyczynowy ze scho-
rzeniem i  dolegliwościami uczestnika – wyjaśnia Michał 
Matkowski, kierownik Działu Fizjoterapii w Słubicach. – Za-
czynamy od konsultacji, aby ustalić program usprawniania. 
A  potem zabiegi fi zykoterapeutyczne zgodnie ze wskaza-
niami medycznymi ustalanymi indywidualnie dla każdego 
pacjenta. Proponujemy elektroterapię, światłolecznictwo, 
magnetoterapię, hydroterapię, krioterapię, ultradźwięki, 
a także ćwiczenia i masaże lecznicze – dodaje.

Dla aktywnych zawodowo
Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców woje-
wództwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej. – Za-
praszamy mieszkańców gminy Słubice, którzy potrzebują 
wsparcia w zakresie rehabilitacji, ale jeszcze do nas nie do-
tarli – mówi M. Słodownik. – Projekt realizujemy do końca 
2020 roku, a wszystkie świadczenia są bezpłatne – zachęca. 

Jak się zgłosić?
Zgłoszenia przyjmowane do 31.12.2020, mailem: spraw-
niwpracy@szpitalslubice.pl, pocztą na adres: NZOZ Szpital 
im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 
6, 69-100 Słubice lub osobiście w dziale Fizjoterapii w Słu-
bicach i  Rzepinie. Wszystkie dokumenty projektowe do-
stępne są w Dziale Fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie oraz 
na stronie www.szpitalslubice.pl, w  zakładce Sprawni 
w pracy. Kontakt: M. Matkowski, tel. 669 731 825. 
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Kultura? Bez granic!

7. Koncert Filharmoniczny
piątek, 06 marca, 19:30, Sala Koncertowa „C. Ph. E. Bach“

Oratorium jest jednym 
z najważniejszych dzieł 
Schumanna. Po pre-
mierze w  1909 roku 
z wielką orkiestrą i po-
tężnym chórem, prasa 
rozpływała się nad jego 
„łagodnym, czystym 
pięknem“. Oratorium 
wzbudziło zachwyt 
również na całym świecie. Jednak w  czasach narodowego 
socjalizmu było ono zbyt biblijne i zbyt żydowskie. Ale Schu-
mann był zdeterminowany, by ratować swoje ulubione dzieło 
w tych czasach i przerobił tekst. Oratorium ze Starego Testa-
mentu stało się tym samym „Pieśnią wierności“. Po wojnie 
Schumann powrócił do wesji pierwotnej, którą to właśnie 
w wykonaniu chórów usłyszymy we frankfurckien Sali Kon-
certowej.

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

Stahlzeit
piątek, 06 marca, 20:00, Hale Targowe

Podczas gdy artystyczny 
wymiar zespołu RAMM-
STEIN dla wielu pozostaje 
nieosiągalnie imponującym 
widowiskiem, STAHLZEIT 
żyje i oddycha w rytmie tego 
muzycznego bicia serca. Ich 
występ na żywo, złożony 
z najważniejszych utworów grupy RAMMSTEIN ze wszystkich 
faz twórczych, nie ustępuje oryginałowi, w tym bezkomprowi-
sowemu i spektakularnemu pokazowi pirotechnicznemu.

Bilety: 37,00 €

Czarnoksiężniczka z Krainy Oz
sobota, 07 marca, 16:00, Forum Kleista 

Marzenie Dorotki 
staje się rzeczywisto-
ścią i  ląduje wraz ze 
swoim kotem w  ba-
śniowej krainie Oz. 
Wraz z  przyjaciółmi: 
Strachem na Wróble, 
Blaszaną Dziewczynką 
i  Lwem doświadcza 
tam wielu nowych 
przygód. Sztukę wykonują uczniowie szkoły baletowej pod 
kierownictwem Ulriki Lang. Podczas treningów z  radością 
uczą się nie tylko ścisłej techniki, ale również przygotowują 
do corocznego, wielkiego przedstawienia baletowego. Będzie 
to niezwykłe przeżycie dla wszystkich uczestników, ich rodzin, 
przyjaciół i fanów teatru.

Bilety: 14,00 / 12,00 / 10,00 € (dla członków szkoły baletowej)

Koncert na Dzień Kobiet: 
Max Klezmer Band
sobota, 07 marca, 20:00, Klub Prowincja

Zespół Max Klezmer 
Band został założony 
w 1998 r. przez kontra-
basistę Maxa Kowal-
skiego. Od początku 
swojego działania eks-
perymentuje z muzyką 
klezmerską i  jazzową. 
W  nowym między-

narodowym składzie artyści przesuwają muzyczne granice 
czerpiąc z  hipnotycznych sefardyjskich melodii, szalonych 
klezmerskich tańców, arabskich, bałkańskich i  hinduskich 
brzmień oraz silnych elementów jazzu, rocka i  improwizacji. 
Poza koncertem dla wszystkich Pań będą przygotowane spe-
cjalne atrakcje i niespodzianki.

Bilety: 40,00 / 50,00 zł

Polsko-niemieckie popołudnie 
artystyczne dla rodzin
niedziela, 08 marca, 15:00, Brandenburskie Muzeum 
Krajowe Sztuki Nowoczesnej, Packhof

Pedagog muzeum, Jette Panzer, 
zabierze Was, Wasze rodzeń-
stwo, rodziców, dziadków 
i  przyjaciół w  podróż od-
krywczą po muzeum sztuki. 
W  każdą, pierwszą niedzielę 
miesiąca o  godz. 15:00 bę-
dziecie mogli przy tym obejrzeć 
nowa wystawę. Młodsi i  starsi 
będą mogli wiele się od siebie nauczyć, wypróbować nowych 
rzeczy i  popracować kreatywnie w  naszym atelier. Dołączyć 
do nas mogą również dorośli, którzy chcieliby zobaczyć sztukę 
oczami dzieci.

Koszt wraz z materiałem: dzieci 2,00 / dorośli 6,00 €

Muzyka bez Granic: Jacofon
piątek, 13 marca, 19:00, SMOK Słubice

Muzyka bez Granic 
- koncertowe piątki 
wraz z  jam session! 
W  marcu wystąpi ze-
spół Jacofon - polsko 
– niemieckie trio 
jazzowe w  składzie: 
Jacek Fałdyna (sak-
sofon i  klarnet), Søren Gundermann (pianino i  gitara) oraz 
Thomas Strauch (bas i  perkusja). Koncerty tego zespołu to 
pełen humoru muzyczny dialog nowoczesnego jazzu, swingu, 
funku i muzyki świata. Obok własnych kompozycji na koncer-
tach grupy pojawiają się utwory muzyki fi lmowej, standardy 
jazzowe i piosenki ludowe, które są dla zespołu punktem wyj-
ścia do namiętnej improwizacji. Ich droga przez muzykę nie 
zna granic. Po koncercie, w  drugiej części wieczoru, chętni 
będą mogli wziąć udział w twórczej improwizacji w formie jam 
session.

Wstęp wolny

Premiera: Pierścień Wagnera bez słów
sobota, 14 marca, 19:30, sobota, Forum Kleista

16 godzin rozłożonych na 
cztery dni występów: tyle 
czasu potrzeba, by w  ca-
łości przedstawić cykl ope-
rowy Wagnera „Pierścień 
Nibelunga“. Ale można to też 
zrobić znacznie krócej i  zu-
pełnie bez słów: Podczas tego 
koncertu berlińscy artyści 
malujący piaskiem opowiedzą o potężnym pierścieniu, który 
przynosi swoim właścicielom samo nieszczęście. Płynącym, 
piaskowym obrazom towarzyszyć będzie muzyka Wagnera, 
grana przez Brandenburską Orkiestrę Państwową.

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

Bracia Figo Fagot
sobota, 14 marca, 20:00, Klub Prowincja

Zespół Bracia Figo Fagot powstał 
we wrześniu 2010 roku na potrzeby 
serialu Kaliber 200 Volt, emito-
wanego w  jednej z  telewizji mu-
zycznych i  jest realną kontynuacją 
serialowych postaci tworzących 
wysmakowane disco polo z  ele-
mentami humorystycznej ironii. 
Tworzą go „Figo - Fabian Barłoś“, 
czyli Piotr Połać (wokal, teksty) 
oraz „Fagot - Szymon Filip Barłoś“, 
czyli Bartosz Walaszek (keyboard, 
wokal, teksty). Albumy zespołu re-
gularnie znajdują się na pierwszych 
miejscach w rankingach sprzedaży, a publiczność wypełnia po 

brzegi każdą salę, w  której grają Bracia Figo Fagot. Podczas 
koncertu usłyszymy największe ich hity oraz kawałki promu-
jące najnowsze wydawnictwo zespołu.

Bilety: 50,00 / 60,00 / 70,00 zł

 Stand-up: Katarzyna Piasecka 
„Karma wraca“
środa, 18 marca, 20:00, Klub Prowincja

Katarzyna Piasecka 
- stand-uperka, kon-
feransjerka, impro-
wizatorka. Na scenie 
od kilkunastu lat. Od 
2008 roku jej głównym 
zajęciem jest stand-up. 
Występuje zarówno 
w klubach, jak i dużych 
salach widowisko-
wych. Na koncie ma 
kilka pełnych, solowych programów. Od stycznia 2020 rusza 
w trasę z najnowszym programem stand-up comedy „Karma 
wraca“. Nowe historie, nowe spostrzeżenia i  kawał śmiesz-
nego programu. Wszystko w  niezmiennie charyzmatycznej, 
bezpośredniej i  bezkompromisowej formie. Support: Janusz 
Pietruszka.

Bilety: 35,00 zł

Niezwykła podróż myszy 
na księżyc (4+, DE)
niedziela, 22 marca, 10:00, 
Teatr Śmiechu 

Będzie to historia małej myszki, która 
marzy o  postawieniu stopy na księ-
życu i  udowodnieniu całemu światu 
(a  zwłaszcza całej, mysiej społecz-
ności), że marzenia mogą się speł-
niać i że księżyc nie jest tylko jednym 
wielkim kawałkiem sera.

Bilety: 4,80 / 3,60 / 14,40 €

3. Jarmark rzemieślniczy
niedziela, 22 marca, 10:00 – 16:00, Kościół Mariacki

Już po raz trzeci, 
w  historycznych 
murach Kościoła 
Mariackiego od-
będzie się jarmark 
o r g a n i z o w a n y 
przez frankfurcką 
Izbę Rzemieślniczą. 
Tego dnia zapre-
zentują się zakłady 
wykonujące za-
równo stare, jak i nowe rzemiosło. Odwiedzający będą mogli 
przyjrzeć się technikom wykonania i  porozmawiać m.in. 
z optykiem, piekarzem, introligatorem, organmistrzem, elek-
trotechnikiem, wykonawcą ogrodzeń, lakiernikiem i cerami-
karzem. Otwarcie jarmarku odbędzie się o godz. 10:00 mszą 
ekumeniczną, którą poprowadzi Parafi a Ewangelicka Frank-
furt (Oder) - Lebus.

Wstęp wolny

Winter Bass House: Leeroy Th ornhill 
sobota, 28 marca, 21:00, Klub Prowincja

Zbigniew Herbert 
był jednym z  naj-
badziej znaczących 
polskich poetow 
XX wieku i  jednym 
z  najbardziej cenio-
nych przez niemiec-
kich czytelnikow 
polskich autorow. 
W  tłumaczu Karlu 
Dedeciusie znalazł godnego siebie partnera do dialogu i kore-
spondencji. Wystawa prezentuje listy, rysunki i manuskrypty 
Zbigniewa Herberta pochodzące ze spuścizny Karla Dedeciusa.

Bilety: 40,00 zł / 10,00 €


