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- Rozpoczęta przez Rosję wojna  ne-
guje wszystko, na czym opiera się nasza 
Europa stworzona po 1945 i  po 1989 
roku: pokój i  wolność, demokrację 

i  godność człowieka – dodała Anna-
lena Baerbock. Zapewniała, że Niemcy 
będą twardo stać po stronie Europy 
Środkowo-Wschodniej i  wschodnioeu-

ropejskich sojuszników, a także wezmą 
na siebie odpowiedzialność za wzmoc-
nienie wschodniej flanki NATO. - Siła 
UE wykracza daleko poza wsparcie mi-
litarne i  obejmuje w  szczególności in-
tegrację społeczeństw.   Oznacza to, że 
Europa jest nie tylko unią gospodarczą, 
ale także unią wartości – mówiła. - Inte-
resy gospodarcze i wartości muszą być 
ściśle ze sobą powiązane - dodała. Przy-
znała też, że wiara Niemców w  to, że 
sama współpraca  gospodarcza z Rosją 
przyniesie jej demokratyzację była "fa-
talną iluzją". Więcej str.3       (beb)

Burmistrz przypomniał, że radni jed-
nogłośnie wyrazili poparcie dla pomysłu 
budowy sali, której budżet wyniósł 4,6 
mln zł. Dodał też, że gmina pozyskała 
na tę inwestycję ponad 2,9 mln zł z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
i 70 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach programu Lubuska Baza 
Sportowa. 

Sala ma powierzchnię 600 mkw, a 
cały obiekt ponad 900 mkw. Są tu nie 
tylko świetne warunki do prowadzenia 

zajęć wychowania fizycznego, ale też 
sala do zajęć korekcyjnych, sanitariaty 
z natryskami i szatnie. Na etapie pla-
nowania pamiętano też o uczniach nie-
pełnosprawnych. Przy wejściu głównym 
zbudowano podjazd, przystosowano też 
dla nich sanitariaty, a przy łączniku pro-
wadzącym do szkoły znajduje się plat-
forma ułatwiająca komunikację.

– W infrastrukturę sportową w 
gminie Słubice jesteśmy już bardzo do-
brze zaopatrzeni, praktycznie wszystkie 
potrzeby mamy zaspokojone ponieważ 
przy każdej szkole podstawowej mamy 
nie tylko piękne sale gimnastyczne, ale 

i hale sportowe. To jest powód do dumy 
- mówił burmistrz przypominając, że w 
2020 roku gmina oddała też do użytku 
halę sportową przy Szkole Podstawowej 
nr 2. 

– Widać, że inwestowanie w oświatę 
to priorytet tej gminy – zauważył wi-
cemarszałek województwa lubuskiego 
Łukasz Porycki, obecny na uroczystości. 
Gratulował też gminie tego, że w ubie-
głym roku wybudowała nową szkołę w 
Kunowicach. 

W uroczystości wzięli też udział m.in. 
reprezentujący Wojewodę Lubuskiego, 
doradca ds. sportu w Lubuskim Urzę-

dzie Wojewódzkim Tomasz Rafalski, 
radny sejmiku lubuskiego Zbigniew 
Kołodziej, słubiccy radni na czele z 
przewodniczącym Grzegorzem Cholew-
czyńskim, a także przedstawiciele Rady 
Rodziców: Barbara Antczak-Rutkowska, 
Marcin Wołowicz i Marcin Krzymuski. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć pre-
zentów. Burmistrz Mariusz Olejniczak 
z przewodniczącym rady Grzegorzem 
Cholewczyńskim wręczyli uczniom 
ogromny worek z piłkami do różnych 
dyscyplin sportowych, podobne pre-
zenty przekazał zielonogórski oddział 
firmy Exalo Drilling z Piły, która była 
wykonawcą sali oraz wicemarszałek Ł. 
Porycki i radny Z. Kołodziej, a rada ro-
dziców kupiła dzieciom reprezentacyjne 
stroje sportowe. 

– Ale mamy fajną salę – cieszyli się 
uczniowie, którzy chwilę po zakoń-
czeniu uroczystości wzięli udział w 
rozgrywkach sportowych. Nowa sala 
stała się miejscem miniturnieju w piłce 

nożnej i przeróżnych konkursów spor-
towych.  

Miłym akcentem były pozdrowienia 
nagrane przez Paulinę Dudek, piłkarkę, 
grającą we francuskim klubie Paris Saint- 
-Germain oraz w reprezentacji Polski, 
która swoją przygodę z piłką rozpoczęła 
właśnie w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Słubicach. Nie mogła być na uroczy-
stości osobiście, ale chciała, chociaż w 
taki sposób, podzielić się radością, że 
szkoła zyskała piękny obiekt sportowy.  
– My też mamy dla Pauliny niespo-
dziankę – mówił nauczyciel wuefu Mi-
rosław Dębiec. Okazało się, że szkoła 
odnalazła koszulkę, w której Paulina 
Dudek grała będąc małą dziewczynką 
zafascynowaną piłką nożną. Z rąk jej 
byłego nauczyciela Krzysztofa Rzóstki 
odebrała ją siostra Pauliny – Justyna. 
Szkoła podarowała też piłkarce kolaż ze 
zdjęciami z jej lat szkolnych. Na str. 2 – 
fotorelacja z otwarcia sali.

(beb)

Pławidło ma nowego sołtysa!
W kwietniu mieszkańcy wy-
brali nowego sołtysa. Został 
nim Marek Wasilewski. Zastąpił 
dotychczasową Panią sołtys, 
Sylwię Lisiak, która zrezygno-
wała z funkcji. Za jej pracę na 
rzecz sołectwa podziękowali 
burmistrz Mariusz Olejniczak 
i wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Słubicach Ewa Guzik. 

Skąd wzięła się nazwa „Komes”, 
co miasto zawdzięcza zakładowi 
i dlaczego przegrał on z bazarem? 
Odpowiedzi na te pytania 
znajdują się we wspomnieniach 
spisanych przez Tadeusza 
Wójtowicza,  wicedyrektora 
„Komesu”, który przepracował 
w nim ponad 30 lat. - Dzieje  
zakładu  to  również  dzieje Słubic, 
które  bez  „Komesu” wyglądałby 
inaczej. Wraz  z  zakładem  
zmieniało  się  miasto 
– pisze T. Wójtowicz. str. 7-10

- Pogranicze potrzebuje specjalnych uregulowań prawnych, co dobitnie 
było odczuwalne podczas pandemii, gdy z dnia na dzień okazało się, 
że podejmowane na szczeblach centralnych decyzje uniemożliwiły na 
przykład pracownikom transgranicznym dotarcie do pracy. Konieczna jest 
decentralizacja kompetencji. W większym stopniu, przy podejmowaniu decyzji 
na szczeblach centralnych, powinno się w uwzględniać specyfikę europejskich 
regionów przygranicznych – mówił podczas Forum Miast Europejskich 
burmistrz Mariusz Olejniczak. str. 3. 
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Mamy to! Uczniowie „trójki” zachwyceni 
nową salą sportową

Potrzebna jest unia wartości!

– Bardzo się cieszę, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubi-
cach, mają nową, piękną salę sportową – mówił 6 maja burmistrz 
Mariusz Olejniczak podczas oficjalnego jej otwarcia. – Bardzo za nią 
dziękujemy – podkreślała dyrektorka placówki Monika Bugielska.

– W obliczu wojny w Ukrainie musimy zacie-
śnić integrację europejską. Naszym zadaniem 
jest poszerzenie integracji o unię wartości– 
mówiła minister spraw zagranicznych Niemiec 
Annalena Baerbock, która 9 maja wzięła udział 
w Dniu Europy, zorganizowanym wspólnie 
przez dwumiasto Słubice-Frankfurt. 

Sala ma powierzchnię 600 mkw, a cały 
obiekt ponad 900 mkw. Są tu nie tylko 
świetne warunki do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego, ale też sala do 
zajęć korekcyjnych, sanitariaty z natry-
skami i szatnie.

Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się rozgrywki sportowe i konkursy, które przygoto-
wali nauczyciele wychowania fizycznego.

W uroczystym otwarciu sali sportowej, oprócz burmistrza Mariusza Olejniczaka i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorza Cholewczyńskiego, wzięli udział 
wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki i radny sejmiku lubuskiego 
Zbigniew Kołodziej.
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Minister Annalenę Baerbock (druga z prawej) przywitali nad Odrą: prezydentka 
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. Julia von Blumenthal oraz burmistrzowie 
dwumiasta Słubice-Frankfurt: Mariusz Olejniczak i Rene  Wilke.
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W takich warunkach to lekcje 
można prowadzić!

Czekali, i się doczekali. Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach ma no-
wiutką salę sportową. 6 maja burmistrz Mariusz Olejniczak wspól-
nie z dyrektorką placówki Moniką Bugielską i przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorzem Cholewczyńskim dokonali 
jej uroczystego otwarcia. Towarzyszył temu festyn sportowy. 
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Reklama

Dodaje, że Gmina Słubice znalazła 
się wśród samorządów, które otrzymają 
dotacje w ramach programu Lubuska 
Baza Sportowa. 11 maja, w Krośnie 
Odrzańskim, przedstawiciele gmin z 
terenu powiatu krośnieńskiego i słubic-
kiego podpisali umowy. Wśród nich byli 
burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak i 
skarbnik gminy Rafał Dydak. 

Burmistrz przypomina, że to kolejna 
dotacja na zagospodarowanie terenu 
sportowo-rekreacyjnego przy szkole. 
W kwietniu Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa przyznał nam dofinanso-

wanie w kwocie 100 tys. zł. - KOWR 
nieodpłatnie przekazał też gminie 
blisko 44- arowa działkę przy szkole, na 
której powstanie m.in. boisko - dodał 
burmistrz. 

Podczas spotkania w Krośnie, wi-
cemarszałek Łukasz Porycki przy-
pomniał, że ideą wojewódzkich 
programów dotacji od początku ich 
istnienia jest wspieranie samorządów 
i małych inwestycji z zakresu sportu 
i turystyki. - Małych dla nas, ale wiel-
kich dla państwa gmin i mieszkańców 
– mówił wicemarszałek.       (beb)

W jej ocenie to, co dziś dzieje się w 
Ukrainie wzmocni europejską jedność i 
sprawi, że Europa stanie się silniejsza. 
Annalena Baerbock podkreślała też, 
że Ukraina już dziś jest częścią euro-
pejskiego domu, ale o przystąpieniu 
Ukrainy do UE mówiła, że "nie wiemy, 
kiedy nastąpi ten krok i w jaki sposób 
może zostać podjęty" ze względu na to-
czącą się w Ukrainie wojnę. 

Spotkanie w Viadrinie było częścią 
Forum Europejskich Miast, które dwu-
miasto, wspólnie z uniwersytetem 
europejskim zorganizowało, żeby dys-
kutować o transformacji i o tym, jak 
rozwijają się ludzie i społeczeństwa w 
wyniku zmian i rozłamów. Do tej dys-
kusji zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli 
Estonii, Słowenii, Włoch, Finlandii, a 
także polskich i niemieckich samorzą-
dowców i naukowców. 

W czasie dyskusji, z udziałem mini-
ster Boerbock którą prowadziła prezy-
dentka Europejskiego Uniwersytetu 

Viadrina prof. Julia von Blumenthal, 
padło też pytanie, jakiej pomocy potrze-
bują regiony przygraniczne, żeby roz-
wijać współpracę transgraniczną? 

Odpowiedź padła m.in. z ust 
burmistrza Słubic Mariusza Olej-
niczaka, który przekonywał, że po-
granicze potrzebuje specjalnych 
uregulowań prawnych, co dobitnie 
było odczuwalne podczas pandemii.  
Z dnia na dzień okazało się, że podej-
mowane na szczeblach centralnych 
decyzje uniemożliwiły na przykład 
pracownikom transgranicznym do-
tarcie do miejsc zatrudnienia po dru-
giej stronie granicy. Podobne problemy 
mieli polscy uczniowie, uczęszczający 
do placówek niemieckich czy pracow-
nicy transgraniczni leczący się za Odrą.  
Dlatego burmistrz M. Olejniczak pod-
kreślał, że konieczna jest decentralizacja 
kompetencji. W większym stopniu, przy 
podejmowaniu decyzji na szczeblach 
centralnych, powinno się w uwzględ-

niać specyfikę europejskich regionów 
przygranicznych. 

Zgodził się z tym m.in. nadbur-
mistrz Frankfurtu Rene Wilke, który 
przypomniał, że z takim apelem do 
rządów Polski i Niemiec, a także in-
stytucji unijnych, samorządy z całego 
polsko-niemieckiego pogranicza i euro-
regiony wystąpiły latem ubiegłego roku.  
Apel został wypracowany podczas spo-
tkania, które odbyło się w Słubicach w 
czerwcu 2021 r. z okazji 30. rocznicy 
podpisania Traktatu o dobrym sąsiedz-
twie i przyjaznej współpracy między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Fe-
deralną Niemiec.

(beb)

Aby dzieci uchodźców z Ukrainy 
chociaż na chwile mogły zapomnieć 
o strasznych przeżyciach mieszkańcy 
Bad Wimpfen, koło Heilbronnu, 
wpadli na pomysł, żeby przygotować 
dla nich książeczki do malowania o wy-
mownym tytule „Przyjaciele trzymają 
się razem”. 

Wszystko zaczęło się od tego, że 
Ferdi Findik z drukarni Raff und Wu-
rzell z Rederich, obejrzał zdjęcia z re-
portażu o wojnie w Ukrainie. Pomyślał, 
że on sam musi jakoś pomóc. Namówił 
też do tego ilustratorkę Nicolę Rakutt 
z podheilbrońskiego Bad Wimpfen, 
z którą wydawnictwo wielokrotnie 
współpracowało przy publikacji 
książek dla dzieci. 

N. Rakutt tworzy piękne rysunki. 
W październiku zeszłego roku wraz z 
Cornelią Wiesner otrzymała niemiecką 
nagrodę literacką w kategorii książek 
dla dzieci. Pomysł od razu wydał się 
jej fantastyczny i, zaledwie w kilka dni, 

stworzyła ilustracje do malowanki. 
Wydawnictwo wzięło na siebie 

koszty druku 5 tys. egzemplarzy ksią-
żeczek, sponsorzy dali pieniądze na 
kupno papieru, a firma Staedtler poda-
rowała 5 tys. dobrej jakości kompletów 
kredek. Znajdują się w kieszonce 
książki, podobnie jak czekoladki, 
które dla dzieci dostarczyła niemiecka 
fabryka. Z kolei darmowym kolpor-
tażem zajęła się jedna z zaprzyjaźnio-

nych firm logistycznych dostarczając 
malowanki do dzieci uchodźców. 

Pozostałe egzemplarze rozesłane 
zostały do znajomych na granicę 
ukraińsko-rumuńską, do „Wioski 
dziecięcej” w Monachium, a także do 
Słubic. To zasługa, pochodzącej z na-
szego, miasta Katarzyny Gerich, która 
mieszka w Bad Wimpfen. Przejęta ona 
także na siebie koszty wysyłki 100 ma-
lowanek.        (beb)

Przyjaciele trzymają się razem Kolejna dotacja 
dla gminy na 
budowę boiska 
w Kunowicach

Najpierw Frankfurt, a potem Kijów 

Do najmłodszych dzieci uchodźców z Ukrainy, które uczą się w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Słubicach, trafiły piękne malowanki, które dostali-
śmy z Heilbronnu. Rozdał je dzieciom, 13 maja, burmistrz Mariusz Olej-
niczak. - Widząc radość w ich oczach pomyślałem, że to z pewnością 
najpiękniejsza zapłata dla wszystkich osób, którzy zaangażowały się 
w stworzenie tej książeczki.

Minister Spraw Zagranicznych Niemiec An-
nalena Baerbock odwiedziła 9 maja dwu-
miasto Słubice-Frankfurt. Stało się to tuż 
przed jej wylotem do Kijowa. Podczas deba-
ty na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, 
o Unii Europejskiej mówiła właśnie przez 
pryzmat wojny w Ukrainie.

 - Dotacja z programu Lubuska Baza Sportowa 
stała się faktem. 11 maja podpisałem umowę, 
dzięki której na konto gminy wpłynie 90 tys. 
zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy 
nowej szkole w Kunowicach – informuje bur-
mistrz Mariusz Olejniczak. 
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Słubiccy radni za Centrum 
Przyszłości nad Odrą 

Bajkowy Las w Dwumieście zaprasza dzieci

Podczas kwietniowej sesji, radni poparli starania Frankfurtu, który 
zabiega o lokalizację „Centrum Przyszłości dla Europejskiej Transfor-
macji i Jedności Niemiec”. – Cieszę się, że jesteśmy jednym z ogniw 
tego projektu – powiedział burmistrz Mariusz Olejniczak. Deklarację 
wsparcia podpisało też wiele europejskich miast.

Czy wiedzieliście, że we Frankfurcie nad Odrą, w parku Lienau, na 
miejscu dawnej sceny plenerowej, powstał Bajkowy Las?

– Centrum wzmocniłoby bez wąt-
pienia naszą pozycję miasta trans-
granicznego, świadomie budującego 
partnerstwo, które dąży do dalszej 
transformacji europejskiej – uważa 
burmistrz Mariusz Olejniczak. – Zyska-
libyśmy też m.in. nową grupę turystów 
zainteresowanych procesem transfor-
macji w Europie. Za to poparcie ser-
decznie podziękował obecny podczas 
sesji nadburmistrz Frankfurtu Rene 
Wilke. Przypomniał, że Frankfurt nad 
Odrą uzyskał już także wsparcie rządu 
Kraju Związkowego Brandenburgia 
oraz rządu Berlina, a także samorządów 
z Brandenburgii. 
Milion osób rocznie 

Obaj burmistrzowie podkreślali, że 
wieloletnie partnerstwo między Słu-
bicami a Frankfurtem nad Odrą, to 
doskonała baza to tego, żeby w przy-
szłości razem, aktywnie współtworzyć 
proces dalszej transformacji. Centrum 
Przyszłości byłoby też pozytywnym 
impulsem dla rozwoju gospodarczego, 
społecznego i turystycznego obu miast. 
Rocznie miałoby je odwiedzać ok. mi-
liona osób. – Oni nie przyjechaliby 
tylko do Frankfurtu, ale też do Słubic – 
mówił nadburmistrz Rene Wilke. – To 
jest bez wątpienia szansa dla naszego 
dwumiasta – ocenił przewodniczący 
rady Grzegorz Cholewczyński i dodał, 
że podobnie jak wielu radnych trzyma 
mocno kciuki, żeby na lokalizację Cen-
trum rząd federalny wybrał właśnie 
Frankfurt nad Odrą. Radni wyrazili 
swoje poparcie podejmując uchwałę w 
tej sprawie.

Centrum ma mieć zasięg ogólnoeuro-
pejski. Będzie miejscem badań nauko-
wych nad transformacją w odniesieniu 
do Niemiec oraz Europy Wschodniej i 
Środkowej, stale zmieniającą się galerią 

sztuki oraz obszerną przestrzenią wy-
miany i spotkań.

Konkurs na powołanie do życia 
tego typu instytucji niemiecki rząd 
federalny ogłosił w 2021 roku. Wów-
czas rozpoczęła się wśród niemieckich 
miast rywalizacja, która ostatecznie 
zostanie rozstrzygnięta prawdopo-
dobnie w końcówce tego roku.
Miejsce jest już znane

Poparcie dla pomysłu Centrum 
Transformacji burmistrz Mariusz 
Olejniczak potwierdził także 8 maja 
we Frankfurcie, podczas Forum Miast 
Europejskich, zorganizowanego przez 
dwumiasto i Europejski Uniwersytet 
Viadrina. - Gdy w ubiegłym roku mój 
kolega, nadburmistrz Frankfurtu Rene 
Wilke powiedział mi o tych planach, 
pomysł od razu mi się bardzo spodobał 
– mówił. - Centrum Przyszłości by-
łoby doskonałym przykładem prze-
mian wolnościowo-demokratycznych 
i europejskiej solidarności. Słubice i 
Frankfurt, od wielu lat tworzą dwu-
miasto, ściśle powiązane politycznie, 
gospodarczo i społecznie, czerpiąc do-
świadczenia z transformacji zapocząt-
kowanej w Europie w czasach przełomu 
przez polski ruch Solidarność. Uloko-
wanie Centrum Przyszłości właśnie 
tu- na polsko-niemieckim pograniczu 
– jest więc głęboko uzasadnione – pod-
kreślił burmistrz M. Olejniczak. Jego 
zdaniem idealne jest też miejsce, które 
nasi sąsiedzi wybrali na budowę Cen-
trum. - Nie tylko z powodu tego, że leży 
bezpośrednio przy moście łączącym 
oba nasze miasta, ale także dlatego, że 
ulica Słubicka we Frankfurcie to symbol 
przemian. Centrum miałoby powstać w 
miejscu, gdzie przez lata stały budynki 
strażników granicznych. To, że już ich 
nie ma, a granice przestały fizycznie 

istnieć, to wielki sukces transformacji 
– dodał. 
Szerokie poparcie z Europy

Utworzenie we Frankfurcie Cen-
trum Przyszłości poparli też uczestnicy 
Forum Miast Europejskich, przedsta-
wiciele m.in. Litwy, Estonii, Słowenii, 
Włoch Finlandii. 

- Od 2004 roku Frankfurt nad Odrą 
wraz ze Słubicami tworzą Europejskie 
Dwumiasto, które jest przykładem 
tego, co tworzy prawdziwą Europę. 
Kierując się wspólnymi wartościami, 
obydwa miasta uzgadniają wspólne 
cele dla wszystkich dziedzin życia miej-
skiego, tworzą struktury i realizują 
konkretne projekty z udziałem społe-
czeństwa obywatelskiego. Konflikty 
są rozwiązywane na zasadzie part-

nerstwa, w sposób polubowny i prag-
matyczny. W ten sposób Dwumiasto 
stało się europejskim ośrodkiem nauki, 
dialogu i kultury. Frankfurt nad Odrą 
i Słubice są w małej skali tym, czym 
Centrum Przyszłości ma stać się w 
dużej skali dla całej Europy. Dlatego też 
Frankfurt nad Odrą, a zwłaszcza jego 
położenie bezpośrednio przy moście 

łączącym oba miasta, doskonale nadaje 
się do realizacji tego projektu - czytamy 
w deklaracji.

Wsparcie dla lokalizacji Centrum 
Przyszłości we Frankfurcie może 
okazać każdy. Na stronie internetowej: 
stadt-der-brueckenbauer.de zrobiło to 
już 250 mieszkańców.

Ta nowa atrakcja to miejsce specjalnie 
zaprojektowane dla dzieci i ich rodzin. 
W  parku znajdziecie całe mnóstwo 
drewnianych figur i  ich historii takich 
jak Jasia i  Małgosię, Śpiącą Królewnę 
i  7 krasnoludków, Roszpunkę, Rybaka 
i jego rybkę czy Królewnę Śnieżkę. 

Wszystkie figury są naturalnej wiel-
kości, dodatkowo znajdziecie tutaj 
ciekawe dekoracje nawiązujące do po-
szczególnych bajek-drewniane chatki 
czy magiczne zwierzęta, elementy 
do zabawy i  siedzenia oraz tablice in-
formacyjne o  bajkach czy polsko-nie-
miecką książkę z bajkami. 

Dzieci z  całego świata mogą się tu 
spotkać i wymienić pomysłami podczas 
ekscytujących warsztatów na temat 
własnych bajek i rozwijać się wraz z baj-
kami i ich bohaterami.

Bajkowy Las ma stać się miejscem 
dla całych rodzin, w którym baśniowy 
świat miesza się z  tym rzeczywistym. 
To szansa na spotkanie ulubionych 
bohaterów i  wspólną zabawę. Frank-
furcka spółka ARLE gGmbH, która zre-
alizowała ten projekt, zaprasza rodziny 
i  mieszkańców na spacery i  uczest-

nictwo w  zaplanowanych wydarze-
niach, w  trakcie których w  Bajkowym 
Lesie czeka na gości tych małych i du-
żych mnóstwo atrakcji. Już od maja 
zaplanowano lekcje przyrody, bajkowe 
gry planszowe, czytanie bajek przedsta-

wienia i inne animacje dla dzieci. 
 Z  parku, który znajduje się we 

Frankfurcie , przy Halbe Stadt 29, 
można korzystać codziennie. Wstęp 
jest bezpłatny.

(red)

Deklarację wsparcia lokalizacji we Frankfurcie Centrum Przyszłości na rzecz Transformacji 
Europejskiej i Jedności Niemiec złożyli m.in. przedstawiciele bliźniaczych miast w Europie: 
Vents Armands Krauklis z litewskiej Valki, Lauri Drubins z estońskiej Valgi, Tea Laitimo 
z Imatry w Finlandii, burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, na zdjęciu obok nadburmistrza 
Frankfurtu Rene Wilke, Klemen Miklavić, burmistrz miasta Nova Gorica w Słowenii, bur-
mistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz i Fabrizio Oreti z włoskiego miasta Gorizia. 

 Podczas kwietniowej sesji, słubiccy radni niemal 
jednogłośnie poparli starania Frankfurtu, który zabiega 
o lokalizację nad Odrą Centrum Przyszłości.
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Robert Kliszczak, z Westside People, miał po-
mysł, gmina Słubice pomogła mu go zrealizo-
wać, a efekt? Sami zobaczcie! 

To jest pasja!
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W ramach „Inicjatywy Lokalnej” 
(jest to stosowana od 7 lat w na-
szej gminie forma realizacji zadań 
publicznych przez mieszkańców z 
finansową pomocą gminy), w koń-
cówce kwietnia odbyły się w Słubicach 
warsztaty dla dzieci i młodzieży ze 
Słubic z breakingu i hip-hopu z in-

struktorami tańca z Westside People 
a także warsztaty z graffiti i djingu 
z Tomaszem Romanowem znanym 
jako DJ Holibut. Oprawą graficzną 
zajął się Wojtek Wróblewski. Efekty 
pracy grupy można było zobaczyć w 
niedzielę, 24 kwietnia na placu Bo-
haterów. Odbyło się wówczas pod-

sumowanie warsztatów w formie 
Jamu  hiphopowego na, którym 
wspólnie z dziećmi i młodzieżą ze Słubic 
uczestnicy tańczyli  na macie do mu-
zyki granej przez Tomasza Romanowa. 
Z całego wydarzenia zostanie zreali-
zowany profesjonalny materiał wideo 
realizowany przez BreakWest.     (red)
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„Przyroda wokół nas”- Trelik 2022 przyznany!
27 kwietnia 2022 r. w bibliotece słubickiej od-
był się XVIII Gminny Przegląd Wiersza PTASIE 
TRELE pt. „Przyroda wokół nas” pod patrona-
tem burmistrza Słubic. Głównym organizato-
rem było Przedszkole Samorządowe nr 1 „Ja-
rzębinka" oraz biblioteka słubicka. 

W części konkursowej, w dwóch 
kategoriach wiekowych, zaprezento-
wało się 24 przedszkolaków ze Słubic, 
Kunowic i Świecka. W oczekiwaniu na 
wyniki obradującego jury, uczestnicy 
oraz licznie zebrana widownia obejrzeli 
radosny program artystyczny przygo-
towany przez dzieci z grupy Pszczółek 
z Przedszkola Samorządowego  "Jarzę-
binka"  pod kierownictwem nauczy-
cielki Pani Marioli Jasiniak. Wspaniały 
występ został bardzo entuzjastycznie 
przyjęty przez zgromadzonych widzów! 
Laureatem tegorocznych "Ptasich 
Treli"  i zdobywcą  statuetki  "Trelik 
2022"  został Aleksander Smoczyński 
ze słubickiego Przedszkola Samorzą-
dowego nr 1 "Jarzębinka".  Jury  przy-
znało także  sześć wyróżnień w dwóch 
kategoriach wiekowych.  Otrzymali 
je:  w kategorii 3 i 4 latków : Milena 
Śliwińska (PS "Jarzębinka"), Adrianna 
Wisniewska (PS "Pinokio"), Pola Wo-
ronowicz (PS "Miś Uszatek") a w kate-

gorii dzieci starszych: Błażej Bakalarz 
(PS "Miś  Uszatek"), Artem Hasanov 
(PS "Krasnal Hałabała" ) i Aleksander 
Smoczyński (PS "Jarzębinka"). Wszyscy 
uczestnicy przeglądu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz upominki 
ufundowane przez organizatorów. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i do 
zobaczenia za rok!

Zespół BPMiG w Słubicach
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Dzieje zakładu to również dzieje 
Słubic, które bez „Komesu” wyglądałby 
inaczej. Wraz z   zakładem zmieniało 
się miasto. Nigdy sprawy Słubic nie 
były obce załodze „Komesu”, a i władze 
miejskie były przychylne i pomocne 
wszelkim poczynaniom naszego przed-
siębiorstwa. Budowano osiedla miesz-
kaniowe, adoptowano zrujnowaną 

strukturę mieszkaniową, rozbudowy-
wano infrastrukturę komunalną, budo-
wano żłobki, przedszkola.

Skąd wziął się 
„Komes”? 

Przed ukazaniem niektórych zda-
rzeń i   faktów z  bogatej historii za-
kładu, warto wyjaśnić skąd wzięła się 

obiegowa nazwa „Komes”. W  1966 
roku ogłoszono wśród pracowników 
konkurs na nową nazwę zakładu. Zwy-
cięzcą został pracownik Marian Cera-
nowicz. Nazwa „Komes” jest skrótem 
od produkowanych asortymentów – 
konfekcja męska. 

Słubickie Zakłady Przemysłu Odzie-
żowego powołane zostały w lipcu 1957 

roku na wniosek Centralnego Zarządu 
Przemysłu Odzieżowego w  Łodzi. 16 
października 1957 roku dyrektor Ma-
rian Zgoła przejął, od Wojskowego Re-
jonowego Zarządu Kwaterunkowego 
w  Zielonej Górze, obiekty budowlane 
wraz z   terenem znajdującym się przy 
ulicy Bohaterów Stalingradu, użytko-
wane przez Jednostkę Wojskową nr 
2959. Przejęto 8 budynków o   kuba-
turze 32 620 m3 i  teren o  powierzchni 
12 812 m2. Dzisiaj w   tych obiektach 
znajdują się Spółdzielnia Inwalidów 
„PRESPO” Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół 
Licealnych im. Zbigniewa Herberta. 

Początki „Komesu” były trudne. Porząd-
kowano teren, pomieszczenia adopto-
wano do potrzeb produkcji. W  bardzo 
trudny sposób kompletowano park 
maszynowy. W   listopadzie 1957 roz-
poczęto szkolenie pracowników. Na ko-
niec 1957 przedsiębiorstwo zatrudniało 
96 pracowników. Początkowa produkcja 
przedsiębiorstwa to: fartuchy ochronne 
i  lekarskie, szlafroki, prześcieradła, po-
szwy i  spodenki gimnastyczne. W  rok 
po uruchomieniu zakładu załoga liczyła 
322 pracowników, a  w  1961 roku za-
trudnienie wzrosło do 450 osób. Zakład 
na potrzeby pracowników, specjalistów 

„Komes” to kawał słubickiej historii
Skąd wzięła się nazwa „Komes”, co miasto zawdzięcza zakładowi 
i dlaczego przegrał on z bazarem? Odpowiedzi na te pytania znaj-
dują się we wspomnieniach spisanych przez Tadeusza Wójtowicza, 
wicedyrektora „Komesu”, który przepracował w nim ponad 30 lat. 
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przybyłych do zakładu, zaadoptował 
na mieszkania budynki przy ulicach: 
Bohaterów Stalingradu, Augustyna Sza-
marzewskiego, Mikołaja Reja, 1 Maja 
i Gen. Świerczewskiego. Brakowało nam 
wtedy wykwalifikowanej kadry stąd wy-
nikła konieczność zorganizowania wła-
snej szkoły. 1 września 1960 roku naukę 
w Zasadniczej Szkole Odzieżowej rozpo-
częła pierwsza grupa osób. Już w marcu 
1963 roku uruchomiono 3-letnie Tech-
nikum Odzieżowe, a w 1967 - 5 – letnie 
Technikum Odzieżowe. W  ciągu 24 
lat istnienia szkoły jej mury opuściło 
ponad 2000 absolwentów. 

Przeważający udział w zatrudnieniu 
stanowiły młode małżeństwa. Z myślą 
o   nich w   roku 1961 zaadoptowano 
budynki przy ulicy Gen. Świerczew-
skiego (dzisiaj Piłsudskiego ) na żłobek 
i   przedszkole przyzakładowe. Na 
wniosek władz Słubic, w  1962 roku, za-
kład przejął obiekty po zlikwidowanej 
Spółdzielni Odzieżowo - Dziewiarskiej 
im. Hanki Sawickiej, które znajdowały 
się przy ulicy 1Maja 1. Zakład wyre-
montował obiekty, uruchomił w  nich 
produkcję oraz, po kosztownym ka-
pitalnym remoncie, uruchomił hotel 
pracowniczy, kilka mieszkań dla pra-
cowników i   Zakładowy Dom Kultury. 
W  roku 1977 w  mieście, ze względów 
technicznych, musiano zamknąć 
Miejski Dom Kultury przy ulicy Mic-
kiewicza i   na wniosek Gminy Słubice 
zakład przekazał obiekty zakładowego 
domu kultury na rzecz miasta. Dzisiaj 
w tych obiektach znajdują się: Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury, Bank Santan-
der-Banki Polska i Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

Zakład 
stał eksportem

W  1964 roku wybudowano nowa 
halę produkcyjną, modernizowano 
park maszynowy co umożliwiło 
zwiększenie zatrudnienia. Rok 1967 
był przełomowym dla przedsiębior-
stwa zmieniono profil produkcji 
uruchomiono linię do szycia spodni 
wełnianych, elano - wełnianych i   ba-
wełnianych. W  1972 roku poszerzono 
asortyment o  ubrania sportowe, 
wdzianka i  spodnie turystyczne. 
Część produkcji wysyłano na eksport 
do Związku Radzieckiego, NRD i   na 
Węgry.

W 1968 roku uruchomiono stołówkę 
przyzakładową, która wydawała ponad 
250 posiłków dziennie. Uruchomiono 
przychodnię przyzakładową z   gabi-
netami stomatologicznym, ginekolo-
gicznym i  internistycznym. W   tym 
okresie władze Słubic, borykały się, 
między innymi z  bardzo dużym pro-
blemem mieszkaniowym i z rozbudową 
infrastruktury komunalnej. Woda w   
centrum miasta dochodziła w  niektó-
rych godzinach tylko do pierwszego 
piętra. Skromny budżet miasta nie był 
w   stanie finansować mieszkalnictwa 
więc rozpoczęto procedurę budowy 
mieszkań na prawie spółdzielczym. 
To był początek tworzenia Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Z  wielką pomocą przy-
szedł „Komes” przekazując dla kilku-
dziesięciu swoich pracowników pełny 
wkład mieszkaniowy, a  Spółdzielnia 
rozpoczęła budowę osiedla Słowiań-

skiego i bloków przy ul. Paderewskiego.
W   latach 1972 – 1976 zmoderni-

zowano park maszynowy, utworzono 
wzorcownię co pozwoliło wprowadzić 
nowe asortymenty wyrobów i  roz-
szerzyć rynek zbytu na kraje kapi-
talistyczne, tak zwany drugi obszar 
płatniczy. Produkowano do RFN, Ka-

nady, Francji, Stanów Zjednoczonych. 
Zakład posiadał własne konto dewi-
zowe, znalazł się w  gronie prawdziwych 
eksporterów. W  tych latach rozpoczęto 
starania o   budowę nowego zakładu. 
Utworzenie Województwa Gorzow-
skiego, w 1975 roku, przyspieszyło sta-
rania o  rozpoczęcie inwestycji. Zakład 

uzyskał, pozytywne opinie komisji re-
sortowych oraz potrzebny kredyt ban-
kowy, i co w tamtym trudnym okresie 
było najważniejsze, uzyskano tzw. limit 
budowlany, który gwarantował wyko-
nawstwo robót budowlanych.

W   ciągu dwudziestu lat od po-
wstania, „Komes” wytworzył wyroby 
o  wartości 3,7 mld zł. Pierwszy miliard 
wytworzono po 11 latach działalności 
przedsiębiorstwa, drugi w   ciągu 4,5 
lat, a  trzeci w  ciągu 3 lat. Ta mała sta-
tystyka obrazuje postęp w  produkcji, 
dlatego decyzja o   budowie nowego 
zakładu, który miał być wyposażony 
w  najnowocześniejszą technologię, 
z  najnowocześniejszym parkiem ma-
szynowym, przekonała decydentów 
o nowej budowie. 30 października 1975 
roku Urząd Wojewódzki, Wojewódzka 
Komisja Planowania Gospodarczego 
w   Gorzowie Wlkp. wydały decyzję 
nr 18/75 w  sprawie budowy Zakładu 
Odzieżowego w  Słubicach przy ulicy 
Wojska Polskiego. Inwestycja charak-

teryzowała się następującymi danymi: 
zatrudnienie 1180 osób, roczna war-
tość produkcji około 500 mln zł, koszt 
inwestycji 350 mln zł, lata realizacji 
1975 – 1978. Przyjęto następujący za-
kres inwestycji towarzyszących zapew-
niających właściwe funkcjonowanie 
projektowanego zakładu: budow-
nictwo mieszkaniowe – 130 mieszkań, 
przedszkole z   czterema oddziałami 
na 120 miejsc, żłobek na 80 miejsc, 
stołówka zakładowa oraz nowoczesna, 
wyposażona w  najnowszą aparaturę 
przychodnią zakładową. Decyzja zo-
bowiązała zakład do wybudowania na 
własny koszt sieci energetycznej, sieci 
telekomunikacyjnej, gazowej, wodno-
kanalizacyjnej z   przepompownią 
ścieków, wykonanie chodników i oświe-
tlenie ulicy Wojska Polskiego. Pozwoliło 
to uzbroić w  infrastrukturę techniczną 
północną część Słubic. Należy przypo-
mnieć, że od powstania Słubic do lat 
siedemdziesiątych, uzbrojenie terenu 
miasta w  sieć wodociągową i  kanaliza-
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cyjną kończyło się na wysokości Szkoły 
Podstawowej nr 2 i   ulicy Staszica. Po-
budowane budynki mieszkalne przy 
ulicy Piskiej, Rysiej, Witosa, Konsty-
tucji 3 Maja, Drzymały nie miały do-
stępy do kanalizacji sanitarnej i  często 
sieci wodociągowej. Zobowiązano 
również „Komes” do sfinansowania w   
znacznej części budowy kotłowni (dzi-
siaj nieistniejącej) na osiedlu Słowiań-
skim co pozwoliło na zasilanie w ciepło 
już istniejących budynków na osiedlu 
Słowiańskim i  w  przyszłości projekto-
wanych budynków XI kondygnacyjnych 
przy ulicy Reja i  Podchorążych oraz 
przy ulicy Księdza Wawrzyniaka.

Maszyny 
prosto z Japonii!

W 1976 roku, w   celu realizacji ca-
łości przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
Zjednoczenie Przemysłu Odzieżo-
wego w   Łodzi powołało Pełnomoc-
nika do Spraw Budowy Zakładów 
Odzieżowych „Komes”, którym został 
Tadeusz Wójtowicz oraz utworzono 
nowy Dział Inwestycji, w  którym pra-
cowali: Irena Stasik, Wiktor Jasiewicz, 
Henryk Szczygielski i  Jerzy Krotkie-
wicz. Przygotowano niezbędną do 
rozpoczęcia robót budowlanych doku-
mentację techniczną oraz dokonano 
wywłaszczeń i   odkupienia niezbęd-
nego terenu od rolników. Należało 

bardzo szybko przekazać plac budowy 
wykonawcy. Na tym terenie zamiesz-
kiwało pięć rodzin ale jak przyszło 
do przekwaterowań, to należało za-
bezpieczyć 14 mieszkań. Z  bardzo 
dużą pomocą przyszły władze Gminy 
Słubice, które pomogły w pozyskaniu 
mieszkań. Te mieszkania oddano 
miastu po wybudowaniu zakładu.

W tym też 1976 roku, Gorzowskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze-
mysłowego w  Gorzowie Wlkp. roz-
poczęło budowę „Nowego Komesu”. 
Równocześnie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Mieszkaniowego „Zachód” 

z  Gorzowa Wlkp. rozpoczęło budowę, 
pierwszego wieżowca w  Słubicach 
z 65 mieszkaniami przy ulicy M. Reja 
2. Budynek ukończono w  czwartym 
kwartale 1978 roku. Budynek prze-
znaczono w  części na mieszkania dla 
pracowników, a  pozostałe mieszkania 
przeznaczono na hotel pracowniczy. 
Wybudowano 60-miejscowy hotel dla 
pracowników przy ulicy Nadodrzań-
skiej, który istnieje do dzisiaj. Wy-
budowano również dla pracowników 
„Komesu” 60-mieszkaniowy budynek 
przy ulicy Księdza Wawrzyniaka. 
Budynek ten przekazano w   zarzą-

dzanie Spółdzielni Mieszkaniowej. 
W   okresie budowy zakładu opraco-
wano dokumentację, odkupiono od 
prywatnych właścicieli potrzebny 
teren, żeby rozpocząć budowę żłobka 
i  przedszkola. Obiekty te przekazano 
w  użytkowanie Urzędowi Miejskiemu 
w  Słubicach. Dzisiaj są to: Żłobek Sa-
morządowy "Bajka" przy ulicy Wojska 
Polskiego i Przedszkole Samorządowe 
nr 4 "Krasnal Hałabała" przy Boha-
terów Warszawy. Planując budowę 

przedszkola, pomimo bardzo dużych 
trudności, ograniczeń technicznych 
i  kredytowych, udało się przekonać 
decydentów, żeby w  przedszkolu po-
wstał basen dla dzieci, który funkcjo-
nuje do dzisiaj. 

Budowa zakładu postępowała bez 
zbędnej zwłoki. Już pod koniec listo-
pada 1978 roku wykonawca oddał do 
zagospodarowania główną halę pro-
dukcyjną o  powierzchni 10 tys. mkw, 
w  której uruchomiono pierwsze linie 
produkcyjne, na nowoczesnym pod 
względem technicznym parku maszy-
nowym. Park maszynowy zakupiono 
od światowych, liczących się w  branży 
odzieżowej producentów, najnowsze 
maszyny szwalnicze za tzw. twardą 
walutę, która już w   tamtym okresie 
miała znaczący udział w  przychodach 
zakładu. Prawie 60% maszyn i   urzą-
dzeń zakupiono w  Japonii, pozostałe 
maszyny i   urządzenia pochodziły 
z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, 
Włoch. 

Oficjalne, uroczyste otwarcie za-
kładu produkcyjnego nastąpiło 
w  maju 1979 roku. Inwestycja kosz-
towała 342 mln zł. „Komes” spłacił 
zaciągnięty kredyt inwestycyjny już 
w  1986 roku. Inwestycje towarzy-
szące, sfinansowane przez zakład 
takie jak: budynek mieszkalny z  60 
mieszkaniami, żłobek, przedszkole, 
ośrodek wczasowy w   Koczale, ko-
lektor sanitarny (900m) z   przepom-
pownią ścieków przy ulicy Konstytucji 
3 Maja zakończono na początku 
lat 80. Uruchomienie nowego za-
kładu pozwoliło znacznie zwiększyć 
wolumen produkcji. Zatrudnienie 
wzrosło do około 1300 pracowników. 
Ponad 45% produkcji sprzedawano do 
krajów kapitalistycznych, takich jak: 
Kanada, Francja, Stany Zjednoczone, 
Niemcy, Holandia, Austria, Danii. Po-
zostałe wyroby sprzedawano na rynek 
krajowy i  do niektórych krajów so-
cjalistycznych. Zakład osiągał bardzo 
dobre wyniki jakościowe i   finan-
sowe. Przychody dewizowe pozwalały 
utrzymać w   sprawności maszyny i   
urządzenie oraz umożliwiały zakup 
w   krajach zachodnich niezbędnych 
tkanin i   dodatków. Przychody dewi-
zowe umożliwiły pomóc w   zakupie 
niektórego sprzętu i   komponentów 
do produkcji dla kooperantów krajo-
wych takich jak: Zakłady Bawełniane 
im. Szymona Harnama” w  Łodzi, 
Zakłady Bawełniane „Ceba” w  Czę-
stochowie, Zakłady Przemysłu Baweł-
nianego „Andropol” w  Andrychowie. 
Przeznaczając własne środki dewi-
zowe zakład wspomógł budujący się 
Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 
oraz budujące się Centrum Zdrowia 
„Matki Polki” w Łodzi. Od połowy lat 
80. zakład zawiesił zbędne, generu-
jące tylko koszty, działalności prze-
kazując je jednostkom, które miały 
nimi profesjonalnie zarządzać. Żłobek 
i przedszkole przekazano Gminie Słu-
bice, obiekt produkcyjny przy ul. Boh. 
Stalingradu- Spółdzielni Inwalidów, 

Przy placu Bohaterów przez długie lata istniał 
mural poświęcony Komesowi. Zakrył go niedawno 

powstający w tym miejscu budynek.  
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szkołę przyzakładową- Kuratorium 
Oświaty w  Gorzowie Wlkp., sieci ka-
nalizacyjne na rzecz Gospodarki Ko-
munalnej, sieci telekomunikacyjne 
- Telekomunikacji, sieci energetyczne 
i  stacje transformatorowe - Energetyce 
Zawodowej.

Miastoczuły 
i miastotwórczy

W  roku 1987, a  był to rok 30-lecia 
istnienia zakładu, zatrudnionych było 
1200 pracowników i wyprodukowano 
około 2 milionów sztuk wyrobów 
o wartości około 4 mld zł, z  czego wy-
eksportowano około 900 tys. sztuk. W  
tym roku przychód w   dolarach USA 
wynosił 1,4 mln. „Komes” nadal inwe-
stował, uruchomił oddział w  Słońsku, 
zakupiono od Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w   Kunowicach tereny 
przy ulicy Drzymały i   przeznaczono 
je na ogrody działkowe istniejące do 
dzisiaj, które przyjęły nazwę „Komes”. 
Zakupiono najnowszy w   tamtym 
okresie, produkowany w  Polsce na 
licencji francuskiej, autobus Berliet 
PR 100. Zbudowano w   roku 1986 
budynek 24-mieszkaniowy przy ulicy 
Wojska Polskiego. W   porozumieniu 
z   Gminą Słubice w   latach 1988/89 
pozyskano teren przy ulicy Rysiej 
pod budownictwo jednorodzinne. 
Zakład zobowiązał się do poniesienia 
kosztów projektowych, geodezyj-
nych wydzielenia ponad 40 działek 
budowlanych, dróg, wykonanie sieci 
wodociągowej i  sieci kanalizacji sa-
nitarnej. W  zamian za powyższe na-
kłady, Gmina Słubice z Naczelnikiem 
Miasta i Gminy Juliuszem Żwirkiem, 
zobowiązała się do sprzedaży, dla pra-
cowników zakładu i  dla specjalistów 
potrzebnych Słubicom, w  wieczyste 
użytkowanie działek. Dzięki determi-
nacji i osobistemu zaangażowaniu na-
czelnika miasta udało się przekonać 
„decydentów”, planistów, na poziomie 
województwa i  gminy, żeby zrobiono 
wyłom w  panującej doktrynie urbani-
stycznej i   pozwolono budować domy 
jednorodzinne z   dachami dwuspa-
dowymi, a   nie z  dachami płaskimi. 
Są to obecnie budynki mieszkalne 
przy ulicy Lisiej, Wilczej, Sokolej i Ry-

siej. Od tego okresu, w   Słubicach i   
w   Gminie Słubice, buduje się piękne 
domy z  dachami dwuspadowymi. Za-
kład „Komes” znacząco finansowo i   
sprzętowo pomagał w  budowie Parafii 
p.w. Świętego Ducha w  Słubicach. 

W  1986 i 87 roku wniesiono bardzo 
duży wkład organizacyjny, rzeczowy 
oraz finansowy w  przygotowanie 
przepięknego Turnieju Miast Słubice 
– Pisz. Gmina Słubice pozyskała, poza 
skromnym budżetem, dodatkowe, 

duże środki finansowe. Pozwoliły po-
lepszyć infrastrukturę komunalną 
i   odnowić większość ulic i   domów, 
które nie były odnawiane od końca 
drugiej wojny. Przygotowania do tur-
nieju trwały ponad rok. Bezgraniczna 
inicjatywa i  zaangażowanie miesz-
kańców oraz wszystkich słubickich 
zakładów pracy były ogromne. W  tym 
turnieju pracownicy zakładu brali 
czynny udział w kilku konkurencjach, 
które przy świetle kamer telewizyj-
nych, pokazywane na całą Polskę roz-
grywane były w Piszu i  w  Słubicach. 
Zbiórka publiczna pozwoliła zgroma-
dzić ponad 123,4 mln złotych (w Piszu 
zebrano około 6,4 mln zł). Środki te, 
po referendum przeznaczono na roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 1. Od 
tego turnieju w  Słubicach nazwano 
nową ulicę – ulicą Piską. Do dzisiaj 
nie było w  Słubicach podobnej mobi-
lizacji, zbiórki środków pieniężnych, 
zaangażowania mieszkańców i   słu-
bickich podmiotów gospodarczych na 
rzecz miasta.

Wstrzymana 
prywatyzacja 

Pod koniec lat 80. i  w początkach lat 
90. zmniejszało się zatrudnienie, na 
które istotny, znaczący wpływ miały 
między innymi poniższe czynniki: 
rząd wprowadził w   życie uregulo-
wanie, iż uczniowie szkół przyzakła-
dowych, którzy byli pracownikami 
młodocianymi zakładu nie muszą 
odpracowywać na rzecz przedsiębior-
stwa co najmniej okres nauki (trzy 
lata), lekarze mogli wydawać zwol-
nienia lekarskie do 12 miesięcy, które 
to zwolnienia kosztami w  całości 
obciążały zakład, koniunktura baza-
rowa przynosząca znaczne korzyści 
zachęcała do rezygnowania z  pracy 
na umowę o   pracę. Zakład szukając 
pracowników uruchomił produkcję 
w Słońsku, Cybince, Krośnie Odrzań-
skim, Osiecznicy i  Połupinie, lecz na 
dłuższą metę i   tam zaczęły się pro-
blemy kadrowe. W   1995 roku zain-
westowano, wybudowano stację paliw 
- istniejącą do dzisiaj, która spłaciła 
się po dwóch latach. Wraz z rozwojem 

„Komesu”, Fabryk Mebli, Spółdzielni 
Produkcyjnych, Państwowych Go-
spodarstw Rolnych oraz handlu rosło 
i  zmieniało się nasze miasto. Warto, 
dla przejrzystości zaznaczyć, że Komes 
funkcjonował 32 lata w  Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej i kontynuował 
swoją działalność w  Rzeczpospolitej 
Polskiej. W 1989 roku i   po nim cała 
gospodarka Polski dotknięta została 
kryzysem. W   Słubicach w   mieście 
granicznym, szczególnie otwarto się 
na handel, handel bazarowy, który 
generował znaczne dochody handlu-
jącym. Nie było możliwości bezter-
minowej kontynuacji statusu firmy 
jako przedsiębiorstwa państwowego. 
Wobec nieuchronnego procesu ada-
ptacji polskich przedsiębiorstw pań-
stwowych do warunków gospodarki 
rynkowej należało odpowiedzieć na 
pytanie – co dalej z „Komesem”? Za-
rząd „Komesu” widział zbliżającą 
się rzeczywistość gospodarczą, kło-
poty, głównie kadrowe, niemożność 
uruchomienia produkcji na drugiej 
zmianie, niewykorzystany w  pełni 
majątek trwały, narzekanie pracow-
ników na poziom zarobków… doszedł 
do wniosku, że dalej nie można działać 
na dotychczasowych zasadach. Dy-
rekcja, zgodnie z   wytycznymi rządu 
Rzeczpospolitej, opracowała program 
radykalnych zmian organizacyjnych, 
projekt prywatyzacji, który rokował 
nadzieję na wybrnięcie z  kryzysu. 
Program prywatyzacji przedstawiony 
pracownikom akceptowały wszystkie 
działające związki zawodowe, Rada 
Pracownicza i  organ założycielski, 
którym był Wojewoda Gorzowski. 1 
października 1990 roku rozpoczęto 
proces prywatyzacji polegający na 
przekształceniu z   dniem 1 stycznia 
1991 roku Przedsiębiorstwa Państwo-
wego „KOMES” w  Spółkę Akcyjną. 
Zgodnie z   ideą transformacji ustro-
jowej w  Polsce i   przejściem całego 
kraju na gospodarkę wolnorynkową, 
decyzją organu założycielskiego, bez 
żadnego merytorycznego uzasad-
nienia Urzędu Wojewódzkiego w Go-
rzowie Wlkp. z  aprobatą Związku 
Zawodowego Solidarność i  Rady 

Pracowniczej, wstrzymano proces 
prywatyzacji. Zakład pozostał przed-
siębiorstwem państwowym.

Przemysłowa
wizytówka Słubic

Historia przedsiębiorstwa to dzieje 
ludzi w   nim zatrudnionych, i   tych 
z   pierwszych lat powstania, i  tych, 
którzy przyczynili się do rozwoju 
firmy wdrażając nowe produkty, 
nowe wyzwania i   nie wystraszyli się 
wyrzeczeń i  ryzyka. Nie sposób nie 
wspomnieć tych pracowników, a  była 
to szeroko pojęta kadra zarządzająca 
i  kadra kierownicza, mistrzowie, bry-
gadziści, technolodzy i   pracownicy 
dozoru. Wieloletni, otwarci na nowo-
czesność, odważni w   działaniu, wy-
trwali w   rozwoju przedsiębiorstwa 
z  dużym doświadczeniem. To między 
innymi: Marian Zgoła, Lucjan Szkodo, 
Benedykt Ceranowicz, Stefan Kutt, 
Walentyna Prymaczek, Jan Żabka, 
Tadeusz Wójtowicz, Władysława Cze-
kałowska, Helena Sejnik, Stefan Ma-
ślanka, Teodor Fidenicz, Wincenta 
i  Kazimierz Zglińscy, Jerzy Kiba, Eu-
geniusz Drozdowski, Teresa Bagne-
rowska, Franciszek Kowalczyk, Józef 
Stupieńko, Waldemar Lewandowski, 
Józef Chrobak, Lucjan Biel, Henryk 
Weiser, Anna Kinal.

Przez ponad 40 lat „Komes” był 
przemysłową wizytówką Słubic, zna-
czącym czynnikiem miastotwórczym 
oraz największym miejscem pracy 
kobiet w   okolicy. Pod koniec 1998 
roku organ założycielski - Wojewoda 
Gorzowski – wydał postanowienie 
o   wszczęciu postępowania przygo-
towawczego do likwidacji przedsię-
biorstwa, lakonicznie uzasadniając 
likwidację trudną sytuacją ekono-
miczno – finansową. „Komes” był 
ostatnim dużym zakładem pracy. 
Przed nim zakończyły swoją działal-
ność: Fabryka Mebli, tzw. „Meblówka”, 
Zakłady Mięsne „Przyjaźń” i  Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne.

Tadeusz Wójtowicz, stypendysta za-
kładu od 1969 do 1971 roku, zatrud-
niony w  latach 1971- 2000. Zastępca 
dyrektora w latach 1979- 2000.

Wśród pamiątek po Komesie, Józef Stupienko, który przez wiele lat był związany 
z zakładem, ma m.in. pismo o przydziale pierwszych polskich jeansów, które były szyte 
w Słubicach.
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Można było obejrzeć m.in. motory, 
różnego rodzaju auta, jak choćby ame-
rykańską ciężarówkę i  ciekawe pojazdy 
militarne. Wystawie towarzyszył piknik. 
Na placu stanęły dmuchańce, organiza-

torzy przygotowali animacje dla dzieci 
i kiełbaski z grilla jak na majówkę przy-
stało. W  klubach dyskusyjnych można 
było poznać historię pojazdów i  szcze-
góły ich renowacji.            (red)

1 maja, klub NAGAR, przy finansowym 
wsparciu m.in. gminy Słubice, zorganizował 
na placu Bohaterów II międzynarodowy zlot 
pojazdów zabytkowych. 

Do Słubic zjechały zabytkowe pojazdy

Fot. Ariel Pawelczyk

Serdecznie zapraszamy młodzież od 13 lat 
i dorosłych na warsztaty autorskie Tade-
usza Sawy Borysławskiego będącego jed-
nocześnie elementem Akademii Fotografii 
i Multimediów lAbirynt

Warsztaty „collag 
/ kolaż / kolarz”

Warsztaty collage-kolaż-kolarz będą 
polegać na próbach wykonywania 
kompozycji ze ścinków zdjęć z  prasy, 
magazynów ilustrowanych, zdjęć 
niepotrzebnych znalezionych gdzieś 
w  domu, innych skrawków rysunków, 
grafik, tekstów, liter itp. Pracę i  po-
przedzi krótki wykład (ok. 0.5 h) ze 
slajdami n/t kolażu. Omówiona też bę-

dzie technika jego wykonywania i pod-
stawowe problemy, z  jakimi trzeba się 
zmierzyć.

Warsztaty „collag / kolaż / kolarz” - 
09.05.2022 godz. 17.30

Wstęp wolny - liczba miejsc ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń - 
zapisy Anna Panek-Kusz, email: anna@
galeriaokno.pl; tel. 604588465

Reklama
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Pochodzący z Golic siatkarz 1 maja, 
z resztą drużyny, wylecieli z Warszawy 
i za oceanem spędzili dwa tygodnie. Po 
powrocie do kraju A. Gasiewicz opo-
wiedział jak wyglądała walka o olimpij-
skie medale.
Przebieg rywalizacji

Zaczęliśmy od meczu z  Japonią, 
która była najtrudniejszym rywalem 
w  meczu otwarcia igrzysk, ale wy-
graliśmy z  nimi 3:2. W  kolejnym 
meczu z  Ghaną poszło gładko i  wy-
graliśmy 3:0. Trzeci mecz zagraliśmy 
z  Ukrainą (wicemistrzem olimpijskim 
z roku 2017) i tu niestety trafiła nam 
się porażka 0:3.   W  tym samym sto-
sunku przegraliśmy następny mecz 
z Turcją (mistrzem olimpijskim 2017). 
Ostatnim rywalem w  grupie była re-
prezentacja Bułgarii i  z  nimi wygra-

liśmy 3:0, co pozwoliło nam zachować 
3 miejsce. W  ćwierćfinale trafiliśmy 
na reprezentację Francji, podobnie jak 
słysząca reprezentacja Polski na igrzy-
skach w Tokio. Z nimi chcieliśmy ode-
grać się za porażkę na mistrzostwach 
świata. Niestety nie udało się, Francja 
wykorzystała nasze błędy i  była po 
prostu lepsza, przegraliśmy 1:3. Zo-
stały nam jednak dwa mecze o miejsca 
5-8 i  tutaj pokonaliśmy 3:0 najpierw 
Meksyk, a  potem Brazylię, co pozwo-
liło nam zająć 5. miejsce na igrzyskach.
Wrażenia z gry

Adrian Gasiewicz, choć miał pełnić 
rolę zmiennika, to spędził na siatkar-
skim parkiecie sporo minut. - Zagrałem 
kilka meczów i był to dla mnie zaszczyt 
zdobyć cenne doświadczenie na takiej 
ważnej imprezie – mówi z dumą.

Siatkarz podkreśla, że jest zadowo-
lony ze swojej postawy. – Ogólne wra-

żenie z  gry mam dobre, choć trafiły 
się nam słabsze momenty. Chcieliśmy 
zająć miejsce w  czołowej czwórce, ale 
nie udało się. Taki jest sport i trzeba się 
z  tym pogodzić. Musimy wziąć się do 
ciężkiej pracy, co mam nadzieję, że za-
owocuje w przyszłości – zaznacza.

W  pamięci najbardziej zapadł mu 
ćwierćfinałowy pojedynek z  Francją. 
– Wydaje mi się, że indywidualnie to 
najlepszy mecz w mojej karierze. Nie-
stety przegrany, co tylko daje mi kopa 
do dalszej pracy – dodaje.
Spełnione marzenie

Jak sam twierdzi, igrzyska nauczyły 
go dużo cierpliwości oraz pokazały, 
jak wiele trzeba poświęcić, aby w ogóle 
na nich wystąpić. – Dlatego dziękuję 
bardzo wszystkim, którzy wspierali 
mnie na tej trudnej drodze, szczególnie 
moim rodzicom za motywację. Ma-
rzenia się spełniają – podsumowuje.

Mecz odbył się 14 maja na wyjeździe. 
Rywalem słubiczan była ekipa LZS TS 
Zaręba, czyli najsłabsza drużyna całych 
rozgrywek. Miejsce w  tabeli potwier-
dziło się na stole – STS pewnie wygrał 
z  gospodarzami 9:1 i  zapewnił sobie 
utrzymanie w lidze.

Ostatecznie w  20 meczach słubi-
czanie zgromadzili 15 oczek, akurat 
o  jedno więcej niż drużyny ze strefy 
spadkowej. Ich bilans to 6 zwycięstw, 3 
remisy i 11 porażek.

Indywidualnie najskuteczniejszymi 
zawodnikami STS-u  byli Krzysztof 
Lubin (bilans pojedynków 10:0) oraz 
Konrad Zawadzki (również 10:0).   

Oprócz nich STS w  II lidze reprezen-
towali: Michał Bartoszewski, Ireneusz 
Donigiewicz, Jakub Dziwosz, Dawid 
Kozłowski, Przemysław Łowiecki, 
Mieczysław Marciniak, Mirosław Ro-
gowski, Marek Szuplak i  Marcin Za-
wadzki.

Oprócz zespołu Zaręby do III ligi 
spadają TKS Granit Strzelin oraz LKTS 
Zenit Międzybórz. Całe rozgrywki wy-
grała Odra Głoska.

Komplet danych statystycznych 
z  rozgrywek II ligi z  udziałem STS 
Wulmar Słubice można znaleźć na 
stronie: liga.dozts.pl.

(MK)

Słubiczanki uzyskały prawo do gry 
w  turnieju dzięki zajęciu 2. miejsca 
w  Lubuskiej Lidze Młodziczek. -  Na 
początku rozgrywek ligowych sezonu 
2021/2022 nikt nie przypuszczał, że 
będziemy się liczyć w rywalizacji o tytuł 
mistrzowski w województwie lubuskim 
–  opowiada trener Jerzy Grabowski.  - 
Drużyna składała się tylko z 11 zawod-
niczek i to w większości o rok lub dwa 
lata młodszych. W  czasie pandemii 
wiele zawodniczek z  rocznika 2007 
i 2008 zrezygnowało z uprawiania piłki 
ręcznej. Ale nasze dziewczęta nie miały 
zamiaru być tylko dostarczycielkami 
punktów dla innych drużyn - dodaje.

Drużyna, która początkowo miała 
tylko zbierać doświadczenie, z meczu na 
mecz grała coraz lepiej i ostatecznie za-
jęła 2. miejsce w lidze z bilansem 9 zwy-
cięstw i 3 porażek. W nagrodę uzyskała 
możliwość gry w  1/16 Pucharu ZPRP, 
czyli de facto mistrzostwach Polski 

młodziczek. Dla obecnego składu był to 
debiut w tego typu rozgrywkach. Dwa 
lata temu nie dokończono ich z powodu 
pandemii, a w ubiegłym roku nie udało 
się wywalczyć awansu.

Turniej odbył się w  dniach 29 
kwietnia – 1 maja w Brodnicy. Rywal-
kami słubiczanek były szczypiornistki 
KU AZS Politechnika Koszalińska 
(wicemistrz woj. zachodniopomor-
skiego), SPR Kępno (wicemistrz woj. 
wielkopolskiego) oraz gospodynie 
MKS Brodnica (mistrz woj. kujawsko-
pomorskiego oraz wicemistrz Polski 
w  sezonie 2020/2021). Mimo ambit-
niej postawy, dziewczęta z  Jedynki 
przegrały wszystkie trzy spotkania. 
Turniej z  kompletem zwycięstwa wy-
grała ekipa z Brodnicy, awans uzyskało 
także Kępno.

-  Było oczywiste, iż tak młoda dru-
żyna, która nie trenuje w systemie klasy 
sportowej, nie miała wielkich szans na 
pokonanie starszych i  silniejszych fi-
zycznie   rywalek. Na domiar złego już 
w pierwszym dniu zachorowała podsta-
wowa bramkarka Zhasmin Abdinova, 
którą zastąpiła o  dwa lata młodsza 
Kinga Radkiewicz. Nasze dziewczęta 
zagrały z ogromnym zaangażowaniem. 
Wielkie brawa za postawę – relacjonuje 
J. Grabowski.

Szkoleniowiec podkreśla, że zebrane 
doświadczenie powinno zaprocen-
tować w  przyszłym sezonie ligowym, 
ponieważ aż 8 zawodniczek dalej będzie 
mogło rywalizować w kategorii młodzi-
czek.

WYNIKI TURNIEJU
KU AZS Politechnika Koszalińska – 

UKS Jedynka Słubice 39:27
MKS Brodnica – SPR Kępno 

27:19
SPR Kępno – KU AZS Politech-

nika Koszalińska 27:15
MKS Brodnica – UKS Jedynka 

Słubice 44:24
UKS Jedynka Słubice – SPR 

Kępno 19:34
MKS Brodnica – KU AZS Poli-

technika Koszalińska 32:19
SKŁAD UKS JEDYNKA SŁU-

BICE
Bramkarki: Zhasmin Abdinova, 

Kinga Radkiewicz. Zawodniczki 
z  pola: Yelyzaveta Prokopieva 
(14), Lena Tańczak (14), Jagoda Wal-
kowiak (12), Lena Pawlak (8), Julia 
Kotlińska (11), Maja Mikołajczyk (5), 
Klaudia Bławat (3), Dominika Mintus 

(1), Hanna Marciniak (1), Aleksandra 
Bejenka. Kierownik drużyny: Maciej 
Walkowiak. Trener: Jerzy Grabowski.

(MK)

Po dwóch latach 
przerwy młodziczki 
UKS Jedynka Słubi-
ce ponownie miały 
okazję wystąpić 
w rozgrywkach 
ligowych na szcze-
blu centralnym. 
W turnieju 1/16 
Pucharu Związku 
Piłki Ręcznej w Pol-
sce zajęły 4. miejsce 
i nie awansowały do 
dalszej rundy.

Do ostatniej ligowej kolejki ważyły się losy 
utrzymania STS Wulmar Słubice w II lidze teni-
sa stołowego mężczyzn. Słubiczanom potrzeb-
ne było do tego zwycięstwo i nasi zawodnicy 
stanęli na wysokości zadania.

Wraz z kolegami 
z niesłyszącej re-
prezentacji Pol-
ski w siatkówce 
wystąpił na XXIV 
Letnich Igrzyskach 
Głuchych w Brazy-
lii. Biało-czerwoni 
byli o krok od upra-
gnionego podium 
i ostatecznie zajęli 
5. miejsce.

UKS Jedynka Słubice zagrała na 
Mistrzostwach Polski młodziczek

Adrian Gasiewicz spełnił sportowe 
marzenie

STS Wulmar Słubice 
zostaje w II lidze
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STS Wulmar Słubice utrzymał się w II lidze tenisa stołowego
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Co prawda samą przepustkę do 
udziału w  mistrzostwach Ironman 
zdobył już wcześniej, ale zakwalifiko-
wanie się do reprezentacji Polski to 
efekt jego ostatnich, niezwykle uda-
nych startów. O powołaniu dowiedział 
się krótko po niedawnym maratonie 
w Dębnie. 

Razem z nim na zawodach wystarto-
wało 25 osób w biało-czerwonych bar-
wach. R. Borowiak zameldował się na 
mecie z czasem 10:20:23. Poszczególne 
etapy triathlonu w wykonaniu naszego 
"człowieka z żelaza" wyglądały następu-
jąco: pływanie 1:06:57, rower 5:31:24, 
bieg 3:34:58.

Uzyskany wynik dał mu 175. miejsce 
open w stawce 2294 osób (kobiet i męż-
czyzn), które ukończyły zawody (wy-
startowało 3597 osób). Wśród panów 
był na 149. pozycji, a w swojej kategorii 
wiekowej (M35-39) zajął 31. miejsce 
(był drugim z  Polaków). Wygrał Kri-
stian Blummenfelt z Norwegii z czasem 
7:49:16.

Mistrzostwa świata w  St. George 
w  USA to zaległa impreza z  zeszłego 
roku. Wtedy zawody nie odbyły się 
z powodu pandemii. Co ciekawe, w paź-
dzierniku tego roku zaplanowane są ko-
lejne mistrzostwa świata, ale jeszcze nie 
wiadomo czy dojdą do skutku.        (MK)

Kolejne sportowe marzenie Rafała Boro-
wiaka zostało spełnione. Triathlonista ze 
Słubic reprezentował Polskę podczas mi-
strzostw świata, które odbyły się 7 maja 
w St. George w Stanach Zjednoczonych. 
Słubiczanin zajął w nich 149. miejsce wśród 
ponad 1800 uczestników.

Rafał Borowiak w czołówce 
mistrzostw świata Ironman
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Turniej był przeznaczony dla zu-
chów i  harcerzy oraz mieszkańcy po-
wiatu słubickiego w wieku 6-20 lat. Do 
gry w szachy zgłosiło się łącznie 9 osób. 
Uczestnicy rywalizowali w  formule 
"każdy z każdym", po 10 minut partia.

Pierwsze miejsce zajął Dawid 
Kowalewski, drugie Nikola Augu-

styn, a  trzecie Sara Wieczór. -  Każdy 
z  uczestników otrzymał książkę o  te-
matyce gry w szachy, dzięki której bę-
dzie mógł rozwinąć swoje umiejętności 
gry – poinformował Lesław Józefowicz 
ze słubickiego hufca. Według jego za-
powiedzi, wkrótce odbędą się kolejne 
turnieje organizowane pod egidą ZHP.

W długi majowy weekend słubicki Hufiec ZHP, 
przy finansowym wsparciu gminy Słubi-
ce, zorganizował Harcerski Turniej Szachowy 
z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Dawid Kowalewski 
najlepszym szachistą
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Impreza odbędzie się na wale prze-
ciwpowodziowym na wysokości No-
wego Lubusza. W rowerowym ściganiu 
na czas może wystartować maksy-
malnie 110 osób (wyścig główny na 
dystansie 14 km). Będzie też krótszy 
dystans, przeznaczony dla dzieci (4 
km) – tu limit wynosi 30 osób. Na 14 
km zaplanowano również rywalizację 
par: rodzinnych (rodzic + dziecko) oraz 
miks (mężczyzna + kobieta).

Od tegorocznej edycji zawody będą 
nosić nazwę Memoriału Grzegorza 
Leśkiewicza – dla uczczenia pamięci 
zmarłego w styczniu 2022 roku pasjo-
nata kolarstwa i  członka grupy, która 
współorganizowała wiele rowerowych 
wydarzeń w  naszym mieście, w  tym 
właśnie Słubicką Czasówkę. Jej lide-
rami są Piotr Zalisz i Krzysztof Murdza 
i to oni odpowiadają za przygotowanie 
całego wydarzenia.

A  co czeka na uczestników III Słu-
bickiej Czasówki? Pakiet startowy, 
w  skład którego wchodzą m.in. ko-
szulka okolicznościowa, pamiątkowy 
medal i  posiłek na mecie. Najlepsi 

w  poszczególnych kategoriach otrzy-
mają puchary, a  wszyscy uczestnicy 
wezmą udział w losowanie nagród rze-
czowych. Opłata startowa wynosi 60 
zł (dystans główny) oraz 50 zł (dystans 
krótszy). Zapisy odbywają się drogą in-
ternetową przez stronę www.maraton-
czykpomiarczasu.pl        (MK)

28 maja odbędzie się III edycja Słubickiej Cza-
sówki. Tak jak w latach poprzednich, na ma-
lowniczej trasie wzdłuż Odry, będą się ścigać 
mali i duzi pasjonaci kolarstwa. W tym roku na 
uczestników czekają nowe kategorie. Zapisy 
jeszcze trwają.

III Słubicka Czasówka 
– Memoriał Grzegorza 
Leśkiewicza

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

Ki
ed

ro
w

ic
z

Tradycyjnie już miejscem „biegowego 
testowania” był stadion Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. To właśnie 
SOSIR wspólnie z  Lubuszem Słubice 
i Słubicką Akademią Biegową był współ-
organizatorem wydarzenia.

O co w ogóle chodzi w teście Coopera? 
Został opracowany w 1968 roku przez 
amerykańskiego lekarza Kennetha 
H. Coopera na potrzeby armii USA. 
Obecnie jest powszechnie stosowany 
na całym świecie w celu określenia aktu-
alnej kondycji fizycznej. Przez 12 minut 
należy pokonać (biegiem, marszem) jak 
najdłuższy dystans. Następnie – za po-
mocą specjalnych tabel biorących pod 
uwagę wiek i  płeć – odczytuje się, jaki 
jest poziom naszej wydolności.

Zaletą testu jest to, że może w  nim 
wziąć udział każdy, niezależnie pod 
poziomu kondycji i wytrenowania. Dla-
tego i  tym razem nie brakowało chęt-

nych do sprawdzenia się.  Biegali mali 
i duzi, starsi i młodsi, łącznie 79 osób. 

Ponownie najszybszy okazał się Ar-
kadiusz Blacharski, który w  ciągu 12 
minut przebiegł 3620 m, tym samym 
wyrównując należący do niego rekord 
słubickiego testu. Wśród pań najdłuższy 
dystans zaliczyła nastoletnia Wiktoria 
Smolarczyk – 3115 m. Najlepsi w  po-
szczególnych kategoriach wiekowych 
otrzymali pamiątkowe statuetki. Cała 
impreza była dofinansowana z budżetu 
gminy Słubice, a  honorowy patronat 
nad nią objął burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak.

(MK)

Za nami wiosenna 
edycja Testu Co-
opera. 26 kwietnia 
na starcie pierwszej 
z dwóch tegorocz-
nych edycji stanęło 
79 osób. 

Wiosenny Test Coopera

Zwycięzcą 
turnieju 
szachowego 
został Dawid 
Kowalewski 
(z lewej)

Jak zawsze 
w organizację 
imprezy mocno 
angażuje się 
sołtys Nowego 
Lubusza Jonatan 
Stawarski wraz 
z mieszkańcami.
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Dzień Dziecka
środa, 1 czerwca, 
14:00 Boisko boczne SOSiR

Nadchodzi długo wyczekiwane święto wszystkich dzieci! Z  tej 
okazji zapraszamy 1 czerwca od godziny 14:00 na boisko boczne 
SOSiR. Na odwiedzających czekać będzie wiele atrakcji: dmuchańce, 
teatr, konkursy i animacje. Nie zabraknie również festiwalu kolorów. 
Imprezę dodatkowo umilą swoimi występami lokalni artyści.
Wstęp wolny

I Międzynarodowy Konkurs 
Fortepianowy MUSICA NOVA
piątek, 3 czerwca, SMOK Słubice

Konkurs odbędzie się 03.06.2022 roku i  skierowany jest do 
uczniów szkół muzycznych I  stopnia. Celem rywalizacji młodych 
pianistów jest popularyzacja muzyki współczesnej oraz oswajanie 
uczniów ze współczesnym językiem muzycznym. Z  tego powodu 
wymaganiem programowym jest między innymi wykonanie utworu 
skomponowanego po 1950 roku. W skład jury wchodzą wybitni pe-
dagodzy i koncertujący pianiści z  Polski.
Wstęp wolny

Zwiedzanie 
tematyczne: 
Zwiedzanie 
z Babcią 
Gerdą 
(DE / PL)
sobota, 4 czerwca, 11:00 Polsko-
Niemiecka Informacja Turystyczna

Z  okazji Dnia Dziecka najmłodsi mieszkańcy Dwumiasta będą 
mogli zwiedzić centrum Frankfurtu nad Odrą wspólnie z oryginalnie 
przebraną Babcią Gerdą i dowiedzieć się wielu ciekawych faktów z hi-
storii miasta. Co jest wyjątkowego w Kościele Mariackim? Dlaczego 
na szczycie ratusza wisi złota rybka? I skąd wzięła się nazwa wyspy 
Ziegenwerder? Odpowiedzi na te pytania uzyskacie od Babci Gerdy.
Udział bezpłatny; Rezerwacja: tourismus@frankfurt-slubice.
eu / +49 335 6100800

Premiera: Pierścień Wagnera bez słów
niedziela, 5 czerwca, 15:00 Kleist 
Forum

"Pierścień Wagnera bez słów" będzie świętować swoją premierę 
jako widowisko koncertowe. Motywy z tego monumentalnego cyklu 
operowego połączą się przy tym z fascynującą i potężną wizualnie 
sztuką malarstwa piaskiem. W  rezultacie powstanie "Pierścień", 
jakiego jeszcze nie było: Zredukowany do muzycznych punktów 
kulminacyjnych, do których na oczach widzów pokazana zostanie 
malowana piaskiem opowieść, a  muzykę wykona Brandenburska 
Orkiestra Państwowa pod kierownictwem dyrektora muzycznego 
Jörga-Petera Weigle.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Pań-
stwowej w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 
20 zł.

Wystawa: Geometrie i Archilimy. 
Tadeusz Sawa-Borysławski
10.06 – 31.08.2022 SMOK Słubice, 
Galeria OKNO

Archilim jest kilimem 
o  wzorze zbudowanym 
z  detali architektonicznych. 
To tylko prosta geometria, 
obrazki układane jak w  ka-
lejdoskopie. Jest to także 
forma budowania czegoś, 
co można nazwać etnografią 
kreatywną. Elitarna, moder-
nistyczna architektura za-
projektowana przez znanych 
architektów przeistacza się 
tu w ludowe wzory, roztapia 
w  mnemotropie fotografo-
wanych miast.
Otwarcie wystawy: piątek, 10 czerwca, 18:00, Galeria OKNO. 
Wstęp wolny

10. Koncert Filharmoniczny
piątek, 10 czerwca, 19:30 Sala 
Koncertowa "C.P.E. Bach"

Z  hiszpańskim 
t e m p e r a m e n t e m 
i  gorącymi utworami 
Brandenburska Or-
kiestra Państwowa we 
Frankfurcie zakończy 
cykl koncertów filhar-
monicznych w  tym 
sezonie artystycz-
nym. Oprócz „Boléro” 
Ravela w  programie 
znajdzie się także 
jego "Alborada del 
gracioso" - płomienna 
eksplozja dźwięków, 
w której dzikość i dowcip przeplatają się z malowaną ciepłymi tona-
mi wrażliwością. Równie porywające doznania słuchowe zapowiada 
„Concierto Serenata" Joaquina Rodrigo na harfę i orkiestrę.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Pań-
stwowej w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 
20 zł.

Carmina Burana
niedziela 12 czerwca, 18:00 
Dach parkingu Lenné-Passagen

Arcydzieło Orffa traktuje w  języku łacińskim, średnio-wysoko-
niemieckim i starofrancuskim o zmienności szczęścia i dobrobytu, 
o przemijalności życia, o radości wiosny oraz o niebezpieczeństwach 
i przyjemnościach związanych z obżarstwem, pijaństwem, hazardem 
i  żądzą. Na nietypowy bis frankfurcka legenda aktorstwa Diether 
Jäger przeczyta inne, nieudźwiękowione teksty z "Carminy".
Bilety: 20,00 / 15,00 / 7,00 €

Jarmark garncarski töpferMARKT
sobota, 18 czerwca, 10:00 Magistrala

Dział marketingu miejskiego Messe und Veranstaltungs GmbH 
organizuje w dniach 18 i 19 czerwca 2022 r. już 20. edycję jarmarku 
garncarskiego töpferMARKT. Wzdłuż ulicy Karl-Marx-Strasse swoje 
wyroby zaoferują garncarze, rzemieślnicy i wystawcy. töpferMARKT 
będzie otwarty w sobotę od 10:00 do 18:00 i w niedzielę od 10:00 
do 17:00. Odkryjcie regionalne wyroby rękodzielnicze w cieniu lip 
wzdłuż Magistrali i cieszcie się atmosferą jarmarku!
Wstęp wolny

Viadrina Day 2022 – Dzień otwartych 
drzwi i festyn letni
środa, 22 czerwca, 10:00 Uniwersytet 
Europejski Viadrina

Od godziny 10:00 przyszli studenci będą mogli dowiedzieć się 
o  możliwościach studiowania na Viadrinie i  uzyskać wszelkie in-
formacje na temat studiów, finansowania, zakwaterowania itp. Od 
godz. 14:00 samorząd studencki AStA zaprasza na letni festyn na 
frankfurckim Brunnenplatz z muzyką na żywo, grami, ofertą spor-
tową i kulinarną.
Wstęp wolny

Lato w Słubfurcie
sobota, 25 czerwca, 14:00 Brücken 
Plac Mostowy

Lato w Słubfurcie: zabawa, muzyka, warsztaty oraz imprezy. Pro-
gram i rozrywka dla całej rodziny: koncerty, grillowanie, dmuchańce, 
DJ, kuchnia etniczna, afrykańskie warkoczyki, malowanie twarzy 
oraz najróżniejsze gry. W każdą sobotę od 25.06 do 24.9.2022 r., 
w godz. 14:00 - 20:00.
Wstęp wolny

Wspólny koncert i festyn uliczny 
Fanfarengarde
sobota, 25 czerwca, 15:00 Haus der 
Musik

Popołudnie będzie miało charakter festynu rodzinnego z  pro-
gramem estradowym i wieloma atrakcjami dla dzieci. Wieczorem od-
będzie się koncert instrumentów dętych Brandenburskiej Orkiestry 
Policyjnej. Następnie odbędzie się koncert Zespołu Koncertowego 
Fanfarengarde. Punktem kulminacyjnym będzie wspólny, polsko-
niemiecki koncert, podczas którego zabrzmią ok. cztery utwory 
w wykonaniu ponad 100 muzyków z Frankfurtu, Słubic i regionu. 
Na zakończenie przewidziany jest pokaz sztucznych ogni.
Wstęp wolny

Koncert open-
air przy Pablo-
Neruda-Block
niedziela, 
26 czerwca, 
15:00 Pablo-
Neruda-Block

Ten swobodny, premie-
rowy, letni koncert Bran-
denburskiej Orkiestry 
Państwowej przed wie-
żowcami frankfurckiego 
Pablo-Neruda-Block bę-
dzie początkiem cyklu 
koncertów w  nietypo-
wych miejscach, które 
mają otworzyć nowe 
przestrzenie miejskie we 
Frankfurcie na sztukę i muzykę.
Wstęp wolny

Wszystkie wydarzenia Dwumiasta znajdziecie na stronie: 
www.bezgranic.eu

http://www.bezgranic.eu
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+48 570 158 158

• Implanty
• Ortodoncja
• Kompleksowe

leczenie

• Leczenie pod 
mikroskopem

• Kosztorysy do AOK

ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice
(galeria handlowa, w której znajduje się Travel Free)

Reklama

Reklama
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