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To kontynuacja ubiegłorocznego 
cyklu, cieszącego się ogromnym zainte-
resowaniem mieszkańców dwumiasta, 
podczas którego w parkach w Słubicach 
i  Frankfurcie, odbywały się koncerty 
muzyki klasycznej. 

Klasyka na placu Bohaterów 
Maciej Smoląg, tak jak przed rokiem 

zagra na placu Bohaterów. Tego uta-
lentowanego pianisty będziemy mogli 
posłuchać w  sobotę 30 lipca o  19.00. 
Naukę gry na fortepianie rozpoczął 
w wieku 6 lat. W 2016 r. ukończył Pań-
stwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. 
Stanisława Moniuszki w Słubicach. Od 
najmłodszych lat koncertuje w  kraju 
i za granicą. Jest laureatem wielu krajo-
wych i międzynarodowych konkursów 
pianistycznych, m.in. w  Wiedniu, Mo-
skwie, Brukseli i Stambule.

Słubickich akcentów podczas te-
gorocznego „Brzmienia lata” będzie 
więcej. 13 sierpnia, o  19.00, także na 
placu Bohaterów w  Słubicach wystąpi 
trio Anne Steffens (sopran), Grzegorz 

Sobczak (baryton), Ralp h Zedl er (for-
tepian) (DE/PL). Wykonają znane arie 
z oper i operetek. Grzegorz Sobczak po-
chodzi ze Słubic. Tu rozpoczynał swoją 
przygodę z muzyką śpiewając w chórze 
Adoramus. Już podczas studiów wy-
stępował w Operze Poznańskiej, Wyż-
szej Szkole Muzycznej i  Teatralnej 
w Rostocku oraz Operze Nova w Byd-
goszczy. Zdobył III nagrodę i  nagrodę 
promocyjną na Konkursie Maritim 
w  Timmendorfie, jest laureatem Mię-
dzynarodowego Festiwalu Młodych 
Śpiewaków Operowych w Kammeroper 
Schloss Reinsberg. Anne Steffens pre-
zentuje na scenie repertuar od baroku 
po muzykę współczesną. Współpraca 
z  renomowanymi orkiestrami, takimi 
jak Orkiestra Filharmonii Państwowej 
Rheinland-Pfalz, Filharmonii Drezdeń-
skiej i Monachijska Orkiestra Radiowa, 
poprowadziła sopranistkę przez całe 
Niemcy, do Szwajcarii, a  nawet Stam-
bułu. Pianista Ralph Zedler przez wiele 
pracował w  Meklemburskim Teatrze 
Państwowym w  Schwerin jako solista 

i  repetytor baletu. Od 2011 roku pra-
cuje na niezależnej berlińskiej scenie 
offowej, głównie w  Hauptstadtoper, 
najmniejszej berlińskiej operze.

Co jeszcze usłyszymy 
tego lata w ramach cyklu 
„Klasyka w parku”? 

31 lipca 2022 r., 11:00, Park św. 
Gertrudy. Pełech & Horna Duo, duet 
gitarowy (PL). Specjalizują się w wyko-
nywaniu oryginalnych aranżacji w stylu 
samby, tanga, muzyki latynoamery-
kańskiej i  hiszpańskiej oraz improwi-
zacji jazzowych. W  programie zespołu 
znajdują się znane kompozycje m.in. 
Ralpha Townera, Keitha Jarretta, Pata 
Metheny'ego, Chicka Corei, Astora 
Piazzolli. Debiutancki album "Samba-
lanco" był nominowany do Wrocław-
skiej Nagrody Muzycznej. Wiosną 2022 
r. zespół wydał swoją drugą płytę, którą 
nagrał wspólnie z  gwiazdą pianistyki 
Leszkiem Możdżerem.

7 sierpnia 2022 r., 11:00, Park 
Lienau, face2face, duet akordeonowy 

(PL). Dwóch wszechstronnych i  kre-
atywnych muzyków: Paweł Janas 
i Bartosz Kołsut dzięki niezwykłej cha-
ryzmie scenicznej i bezgranicznej pasji 
przełamuje bariery między różnymi 
gatunkami i  stylami muzycznymi, 
tworząc muzykę crossover. Ich talent 
i  umiejętności są doceniane na wielu 
festiwalach na całym świecie. Mu-
zycy zdobyli ponad 60 nagród, m.in. 
w  Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Niem-
czech, Wielkiej Brytanii czy Francji.

13 sierpnia 2022 r., 16:00, Park 
Kleista. Koncert na placu zabaw (oferta 
specjalna dla dzieci)

Specjalny koncert dla najmłodszych, 
który odbędzie się na placu zabaw 
w parku. Muzycy zabiorą dzieci w po-
dróż po krainie muzyki klasycznej, 
a  następnie wspólnie będą bawić 
się w  konstruowanie instrumentów 
i wspólne muzykowanie.

14 sierpnia 2022 r., 11:00, Park 
Kleista. Skrzypce i fortepian - Christian 
Seibert i Jung-Won Seibert-Oh  (DE)

Jung Won Seibert-Oh jest m.in. lau-
reatką I nagrody w konkursie Jungang 
Verlag dla młodzieży w Korei. Od 2007 
roku jest zastępczynią koncertmistrza 
drugich skrzypiec Brandenburskiej 
Orkiestry Państwowej we Frankfurcie. 
Sukcesy konkursowe pianisty Chri-
stiana Seiberta, w  tym na Między-
narodowym Konkursie im. Roberta 
Schumanna w Zwickau, utorowały mu 
drogę do intensywnej kariery koncer-
towej zarówno w kraju, jak i za granicą. 

20 sierpnia 2022 r., 19:00, Park 

Lenné. Tubis Trio (PL). Docenione 
przez krytyków trio jazzowe tworzą 
od 2008 roku Maciej Tubis (fortepian), 
Paweł Puszczało (kontrabas) oraz 
Przemek Pacan (perkusja). Zespół wy-
konuje autorskie kompozycje, których 
styl nakreśla improwizacja zaczerp-
nięta z  jazzu, ale otwarta na szersze 
horyzonty. Trio inspiracje czerpie 
z szeroko pojętej muzyki, czasami się-
gając nawet po tematy muzyki pop, ale 
przerobione z  największym kunsztem 
artystycznym.

21 sierpnia 2022 r., 11:00, Park 
Lenné. Duet fortepianowy Shalamov 
(BG/RUS). Ten niezwykły zespół to 
dwoje pianistów, muzyków i artystów, 
którzy działają w niezwykłej symbiozie 
- dwie osobowości, każda z  własnymi 
pomysłami i  wrażliwością, które od-
najdują jedność w  tworzeniu muzyki. 
Mimo młodego wieku, ich współ-
praca już przyniosła niezwykłe owoce. 
Jednym z  ich największych sukcesów 
było zdobycie I nagrody na Międzyna-
rodowym Konkursie Muzycznym ARD 
w Monachium we wrześniu 2015 roku.

27 sierpnia 2022 r., 19:00, Park 
am Anger. Orkiestra Państwowa / Fil-
harmonia Gorzowska (DE/PL). Polsko-
niemiecki projekt specjalny w  ramach 
festiwalu. Dwie orkiestry spotkają się, 
by uczcić 90. urodziny kompozytora fil-
mowego Johna Williamsa. Poza suitami 
do filmów "Harry Potter" i  "Gwiezdne 
wojny" orkiestra festiwalowa zagra 
utwory Hansa Zimmera i Wojciecha Ki-
lara.          (red)

420 miejsc, wygodne fotele, 
nowoczesne oświetlenie 
oraz nagłośnienie - tak 
prezentuje się po remoncie 
duża aula Collegium 
Polonicum w Słubicach, jedna 
z największych 
i najnowocześniejszych sal 
w regionie. Jej oficjalne otwarcie 
zaplanowano na 21 października 
podczas inauguracji roku 
akademickiego. Str.11 

- Kolejny nasz wniosek, złożony 
do Rządowego Funduszu 
Polski Ład, został pozytywnie 
rozpatrzony – informuje 
z radością burmistrz Mariusz 
Olejniczak. Gmina zdobyła 
blisko 2 mln zł na przebudowę 
ul. Witosa. Jak wyjaśnia 
burmistrz chodzi o pierwszy 
etap przebudowy ul. Witosa, 
która stanowi wraz z drogami 
przyległymi, spójny układ 
komunikacyjny w północno-
wschodniej części miasta. Str.5 

Już po raz trzeci nasze miasto będzie gospodarzem Ogólnopolskich Igrzysk 
Ludowych Zespołów Sportowych. W tym roku impreza nabiera szczególnego 
charakteru ponieważ wiąże się z jubileuszem 25-lecia. - Bardzo się cieszę, 
że od 25 do 27 sierpnia 2022 roku, gościć będziemy w Słubicach blisko 2 
tysiące zawodników, trenerów i działaczy sportowych z całej Polski – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. Wśród nich będą m.in. słubiccy lekkoatleci 
i koszykarze, występujący w reprezentacji województwa lubuskiego, jednej 
z 16 reprezentacji ze wszystkich województw w Polsce. Str.7-10
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Parki wypełni 
muzyka klasyczna

24 lipca koncertem ukraińskiej pianistki Anastazji Lukyanenko, we 
frankfurckim Parku am Anger, rozpoczął się cykl 10 koncertów „Brzmie-
nie lata - klasyka w parku”. Kolejną gwiazdą będzie słubiczanin Maciej 
Smoląg, laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych. 

Anne Steffens prezentuje na scenie repertuar od baroku po muzykę 
współczesną.

Grzegorz 
Sobczak swoją 

muzyczną drogę 
rozpoczął w słu-

bickim chórze 
Adoramus. Dziś  

występuje na 
scenach 
wielkich 
teatrów.

Słubiczanin Maciej Smoląg kolejny 
raz zagra na placu Bohaterów.
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Miejskie Święto Hanzy rozpoczę-
liśmy 1 lipca wystawą Mosty. To właśnie 
na moście, łączącym Słubice i Frankfurt 
swoje prace prezentowali pasjonaci 
związani z   Autorską Komórką Foto-
grafii Artystycznej, którą w  Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury prowadzi 
Anna Panek-Kusz. Wieczorem przenie-
śliśmy się na teren Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, gdzie stanęła scena 
muzyczna. W pierwszym dniu imprezy 
gościliśmy na niej m.in. Sarę James 
i  Mrozu. Mieszkańców dwumiasta 
przywitali burmistrzowie: Mariusz 
Olejniczak i Rene Wilke.. Z kolei w so-
botę  była m.in. „Biesiada bez granic 
– na góralską nutę” i  koncerty: Golec 
uOrkiestra i „Daj to Głośniej”. 

Sporo osób skorzystało z  zapro-
szenia do kina plenerowego, w którym 
od niedzieli można było obejrzeć róż-
norodne filmy, w niedzielę na placu Bo-
haterów była też okazja posłuchać na 
żywo muzyki elektronicznej.

W kolejny weekend Miejskie Święto 
Hanzy przeniosło się na frankfurckie 
sceny. W piątek, 8 lipca, przy Brunnen-
platz odbyła się uroczysta inauguracja, 
jak zawsze połączona z  degustacją 
piwa z miejscowego browaru i bułek ze 
śledziami. Mieszkańców znów powi-
tali razem burmistrzowie Rene Wilke 
i Mariusz Olejniczak. - Dwa lata czeka-
liśmy na to, żebyśmy w  tak uroczysty 
sposób mogli wrócić do świętowania 
– mówił burmistrz Słubic, co spotkało 
się z  wielkim aplauzem mieszkańców 
dwumiasta. M. Olejniczak dodał też, że 
cieszy go obecność na miejskim święcie 
obywateli Ukrainy, którzy przyjechali 
do naszego dwumiasta. 

Na scenie głównej przy Brunnen-
platz, tego dnia, mieliśmy okazję posłu-
chać koncertu A Mury runą – Und die 
Mauern werden fallen. Najlepsi muzycy 
z  okolic Słubic i  Frankfurtu nad Odrą 
zaprezentowali polsko-niemiecki pro-
gram z  poruszającą i  rewolucyjną mu-
zyką pełną nadziei, której w obecnych 
niespokojnych czasach, bardzo potrze-
bujemy. 

Potem scenę przejęły m.in. zespoły: 
Fools Garden, który zyskał światową 
sławę m.in. dzięki  przebojowi "Lemon 
Tree" i szwedzka grupa Rednex. Z kolei 
sobota należała do artystów, którzy 
wzięli udział w  letniej trasie Antenne 
Brandenburg. Zagrali wówczas m.in. 
Die Prinzen, Glasperlenspiel i The Bos-
sHoss.  

Miejskie Święto Hanzy było częścią 
Lata Kulturalnego w Dwumieście, zor-
ganizowanego przez Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury i  frankfurcką spółkę 
miejską Messe und Veranstaltungs 
GmbH Frankfurt (Oder). Przygotowali 
oni wspólnie pięć tematycznie odmien-
nych imprez, które zapełniają każdy 
weekend tego lata.

Co nas jeszcze czeka? M.in. cykl kon-
certów muzyki klasycznej „Brzmienie 
lata” ( szczegółowo piszemy o  nim na 
str.1), a  także letnia akademia sztuk 
performatywnych No Borders. Szcze-
gółowy program znajduje się na stronie: 
latokulturalne.slubice-frankfurt.eu

(beb)

W tym roku impreza trwała aż dwa weekendy. Zaprosiliśmy  miesz-
kańców i naszych gości na koncerty polskich, niemieckich i między-
narodowych gwiazd, m.in. Golec uOrkiestry, Mrozu, Sary James, Fools 
Garden, Die Prinzen czy The BossHoss. Ale, była to tylko część atrakcji. 

Tak mieszkańcy dwumiasta     bawili się razem
na Miejskim Święcie Hanzy 

Fo
t. 

Be
n 

Kr
ie

m
an

n 



3gazeta Słubicka   06/2022   22 lipca

Reklama

Tak mieszkańcy dwumiasta     bawili się razem
na Miejskim Święcie Hanzy 
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27 czerwca 2022r. dzieci z  dwóch naj-
starszych grup: „Pszczółki” oraz „Motylki” 
z  Przedszkola Samorządowego nr 3 „Miś 
Uszatek” w Słubicach zadbały o teren parku 
niedaleko Słubickiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji. W  zbieraniu śmieci pomogli im 
rodzice, nauczycielki i  burmistrz Mariusz 
Olejniczak, któremu wcześniej motocy-
kliści wręczyli 50 biletów do parku rozrywki 
w Kownatach. 

- Posprzątaliśmy park ze wszystkich śmieci: 
pustych butelek i puszek, opakowań papiero-
wych i  foliowych toreb. Nie spodziewaliśmy 
się, że na stosunkowo niewielkim terenie 
przy mostkach, zbierzemy tak dużo śmieci. 
Dzieci stwierdziły, że dorośli w  miejscu od-

poczynku śmiecą więcej niż dzieci na placu 
zabaw. Niestety to smutna prawda – mówi 
dyrektorka przedszkola Kamila Łopusiewicz. 

Za swoją pracę, dzieci od przedstawicieli 
Klubu Motocyklowego Nine Six MC Poland 
otrzymały bilety do parku rozrywki, gdzie 
pojechały 5 lipca. - Podczas wyjazdu pogoda 
i humory wszystkim dopisywały. Dzieci sko-
rzystały z niemal wszystkich atrakcji dosto-
sowanych do wieku i wzrostu, zachowywały 
się bezpiecznie i odpowiedzialnie. Przez cały 
czas uśmiechy nie schodziły im z  twarzy 
– wspomina dyrektorka. – Raz jeszcze 
dziękujemy za możliwość skorzystania z fan-
tastycznych atrakcji - dodaje.

(beb)

Poniżej odpowiedź, którą otrzyma-
liśmy od Kierownika Rejonu w  Słubi-
cach Mirosława Blachury. 

Prace utrzymaniowe nie są obecnie 
realizowane zgodnie z  założonymi 
standardami, z uwagi na przedłużającą 
się procedurę wyłonienia Wykonawcy 
i  podpisania kolejnej umowy na ich 
realizację. Poprzednia umowa wygasła 
w  maju br. Niemniej, wykonanie naj-
bardziej pilnych prac zleciliśmy firmie, 
z  którą mamy podpisaną umowę na 
utrzymanie dróg w sąsiednim rejonie.

Przetarg na utrzymanie dróg ogło-
szony został na początku lutego br. 
Oferty otwarto 18 marca, a  wybór 

najkorzystniejszej oferty nastąpił na 
początku maja. W połowie maja przez 
jednego z  oferentów zostało złożone 
odwołanie od tego wyboru. Obecnie 
trwa postępowanie skargowe przewi-
dziane trybem zawartym w  ustawie 
Prawo zamówień publicznych. Do jego 
zakończenia nie ma możliwości pod-
pisania nowej umowy na utrzymanie 
dróg. 

Bezpieczeństwo użytkowników dróg 
jest naszym priorytetem, w  związku 
z czym, staramy się o jak najszybszy po-
wrót do realizacji prac utrzymaniowych 
zgodnie z przyjętym standardem.

(red)

W nagrodę za sprzątanie parku pojechali na wycieczkę 
Na świetny pomysł wpadli motocykliści 
z klubu Nine Six MC Poland. Ufundowali dla 
dzieci bilety do Majalandu, co było nagrodą 
za posprzątanie parku.

Dotyczy to odcinka o długości około 
140 m: od skrzyżowania - plac Przy-
jaźni (bez zamykania skrzyżowania) do 
skrzyżowania z  ul. Szamarzewskiego 
(bez zamykania skrzyżowania). Utrud-
nienia potrwają do 15 sierpnia. 

W  związku z  tym prosimy zwrócić 
szczególną uwagę na zmianę organi-
zacji ruchu w  sąsiedztwie prowadzo-
nych robót oraz wyznaczone objazdy. 
W  trakcie prowadzonych na tym od-
cinku robót, ruch pieszych będzie od-

bywał się naprzemiennie (lewostronnie 
i  prawostronnie) istniejącymi chodni-
kami. 

Największe utrudnienia dotyczyć 
będą dojazdu do budynku myjni sa-
mochodowej. Będzie to możliwe z ulicy 
Wawrzyniaka, drogą wewnętrzną przy 
placu Przyjaźni.

Za wszelkie utrudnienia przepra-
szamy. Kierowców prosimy o  wyrozu-
miałość oraz zachowanie szczególnej 
ostrożności.        (red)

Remont ul. Kopernika 
wszedł w kolejny etap 

Co z koszeniem traw 
przy drodze krajowej?

Na początku lipca rozpoczęliśmy IV etap prac 
przy przebudowie ul. Kopernika, co wiąże się 
z utrudnieniami w ruchu na drodze. 

Gmina Słubice poprosiła o wyjaśnienie 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad, dlaczego pasy zieleni przy drogach 
krajowych (ul. Wojska Polskiego, plac Przy-
jaźni, Kościuszki, aleja Młodzieży Polskiej) 
nie są koszone? 

Reklama
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Poza odbywającymi się w słubickich 
i  frankfurckich szkołach regularnymi 
zajęciami językowymi dla uczniów 
i  nauczycieli, stworzona została sze-
roka oferta aktywności. Można było 
w  praktyce poćwiczyć i  wykorzystać 
znajomość języka podczas wspólnego 
wędkowania w  Groß Lindow, przygo-
tować sobie pizzę i  „słodki prezent” 
w  fabryce czekolady Felicitas, uczest-
niczyć w  warsztatach wielkanocnych 
czy razem świętować początek wakacji. 
Nauczyciele mieli natomiast możli-
wość uczestniczyć w szkoleniu i kursie 
językowym. Ale od początku. W marcu 
odbyły się dwa szkolenia dla kadry pe-
dagogicznej szkół i przedszkoli pt. ”In-
tegracja dzieci migrantów i ich rodzin 
w szkole, świetlicy i przedszkolu”. Była 

to odpowiedź na sytuację związaną 
z wybuchem wojny w Ukrainie. 

W  trakcie szkolenia pedagodzy po-
znali m.in. program Plecak KiTa, ofe-
rujący materiały informacyjne. Wzięli 
również udział w  dyskusji, w  trakcie 
której dzieli się doświadczeniami zwią-
zanymi z  przyjmowaniem do swoich 
placówek dzieci uchodźców. 

W kwietniu odbyły się aż trzy wyda-
rzenia związane z tradycją świąt wiel-
kanocnym. 6 kwietnia uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w  Gross Lindow 
odwiedzili swoich rówieśników 
w  szkole w  Kunowicach, by w  świą-
tecznym nastroju udekorować drew-
niane jaja. Wydarzeniu towarzyszyły 
również odwiedziny w znajdującym się 
przy szkole kościele św. Wincentego à 

Paulo, gdzie uczniowie z Niemiec wy-
słuchali mini-wykładu na temat tra-
dycji Wielkanocnych w  Polsce. Potem 
był wspólny posiłek i długie rozmowy. 
Kolejny dzień przyniósł kolejne warsz-
taty wielkanocne dla uczniów z frank-
furckich i  słubickich szkół. Zgłoszeń 
było sporo, chętni uczestnicy z  obu 
stron Odry dekorowali pisanki z  róż-
nych materiałów, a rezultatami swoich 
prac mogli pochwalić się w  domu. 
Elementem wieńczącym, ku uciesze 
dzieci, był posiłek w  postaci pizzy. 
Podobne spotkanie odbyło się także 
dwa dni później, 9 kwietnia. Ze zor-
ganizowanych kwietniowych wyda-
rzeń skorzystali również nauczyciele. 
26 kwietnia miało miejsce pierwsze 
spotkanie grupy nauczycieli, którzy 
do końca roku szkolnego uczestni-
czyli w  kursie językowym. W  trakcie 
dwumiesięcznego programu była moż-
liwość praktycznego wykorzystania 
słownictwa poznanego podczas nauki.

Piknik i wspólne wędkowanie
Wspólne wędkowanie, konkursy 

sportowe i  piknik – to tylko niektóre 
atrakcje kolejnego  projektowego spo-
tkania, które się odbyło 20 maja. Wzięli 
w nim udział, uczniowie szkoły podsta-
wowej w  Kunowicach i  niemieckiego 
Groß Lindow. Uczniowie z Kunowic zo-
stali zaproszeni do udziału w zawodach 
wędkarskich, które są tradycją w Groß 
Lindow. Szkołę Podstawową z Kunowic 
reprezentowali Kamil Duer i  bliźniaki 
Antoni i Jan Rekret. Zawody organizuje 
co roku Związek Wędkarski „Linde 35” 
we współpracy z tamtejszą szkołą pod-
stawową. 

Dla uczniów placówek z  obu stron 
Odry, które ze sobą współpracują, była 
to nie tylko okazja do kolejnego spo-
tkania, ale też ciekawa lekcja języka 
sąsiada. Po rywalizacji na wygłodnia-
łych uczniów czekały małe przekąski 
i napoje, a dla ostudzenia emocji - rejs 
łodzią kanałem, który był miejscem 
zawodów. W  czerwcu polscy i  nie-
mieccy uczniowie spotkali się też w Fa-
bryce czekolady w Fprembergu. 

Najpierw 2 czerwca pojechali tam 
uczniowie z  Waldorfschule i  naszej 

„trójki”, a   9 czerwca dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w  Słubicach i  ze 
szkoły Muhlenfließ. Miały okazję 
napić się czekolady produkowanej 
w  fabryce Felicitas, doświadczyć cze-
koladowego kina, samodzielnie poma-
lować czekoladę a  nawet upiec pizzę, 
którą potem uczniowie razem zjedli. 

Z orkiestrą rozpoczęli wakacje
Czerwiec był miesiącem pożegnań. 

24 czerwca zakończeniu roku szkol-
nego w  Szkole Podstawowej w  Kuno-
wicach towarzyszył koncert szkolnej 
orkiestry dętej ze szkoły w  Gross 
Lindow. Oprawa muzyczna niemiec-
kich uczniów wspaniale zgrała się 
z  tradycyjnymi elementami zakoń-
czenia roku. Członkowie orkiestry wy-
głosili krótkie mowy w języku polskim, 
życząc udanych wakacji i dziękując za 
wspólnie spędzony czas. 

W czerwcu skończył się też kurs ję-
zykowy dla nauczycieli, a  21 czerwca 
pedagodzy odebrali  certyfikaty po-
twierdzające nabyte umiejętności.  

(JD)

REDAKCJA
Wydawca: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury; ul. 1 Maja 1; 69-100 Słubice 
tel. 95 7582439; e-mail: gazeta@smok.slubice.pl
ISSN: 1426-5699
Redaktor naczelna: Beata Bielecka
Opracowanie graficzne: AJG System, Warszawa. Druk: Polska Press Sp. z o.o, Drukarnia Poznań

Jak wyjaśnia chodzi o pierwszy etap 
przebudowy ul. Witosa, która stanowi 
wraz z  drogami przyległymi, spójny 
układ komunikacyjny w  północno-
wschodniej części miasta. – Ta część 
miasta to przede wszystkim tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, która w ostatnich latach zna-
cząco się rozwija. Dlatego jest duża 
potrzeba modernizacji ul. Witosa, tak, 
by ruch samochodowy odbywał się 
w  bezpieczny sposób – zaznacza bur-
mistrz. 

Droga przejdzie kompleksową mo-
dernizację: przebudowana zostanie 
jej nawierzchnia, zbudowane zostaną 
chodniki i przejścia dla pieszych, wyko-

nane będzie nowe oświetlenie uliczne. 
Ponieważ wzdłuż drogi znajdują się 
rowy melioracyjne, będą też wykonane 
przepusty na tych rowach wraz z kana-
lizacją deszczową. 

Kolejnym argumentem przemawia-
jącym za modernizacją drogi jest fakt, 
że stanowi ona bezpośredni dojazd do 
terenu, na którym gmina, wspólnie ze 
Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową 
spółką „KZN-Zachodni”, planuje bu-
dowę mieszkań na wynajem o  umiar-
kowanym czynszu. 

Dotacja, którą otrzyma gmina 
(1 960 000 zł) stanowi 98 proc. szacun-
kowej kwoty inwestycji. 

(beb)

 – To była bardzo cenna inicja-
tywa i  bardzo za to zaangażowanie 
dziękuję – mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak, który wspólnie z  prze-
wodniczącym rady miejskiej Grzego-
rzem Cholewczyńskim, przyłączyli 
się do akcji sprzątania terenów 
wokół jezior. 

Okazało się, że spacerowicze 
zostawili tam masę śmieci, które 
zostały zebrane do worków i wywie-
zione na wysypisko.  

(beb)

Języka sąsiada 
uczą się na wiele 
sposobów 

Drugi kwartał 2022 roku obfitował w wiele 
wydarzeń dla uczniów i nauczycieli, któ-
rzy biorą udział w projekcie „Język sąsiada 
w Dwumieście”.

Gmina zdobyła blisko
2 mln zł na 
przebudowę ul. Witosa

- Kolejny nasz wniosek, złożony do Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład, został pozy-
tywnie rozpatrzony – informuje z radością 
burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Posprzątali wokół jezior
Uczniowie ze szkoły podstawowej w Kunowicach, przy wsparciu 
wędkarzy ze słubickiego koła nr 2 PZW i strażaków z OSP, posprzą-
tali tereny wokół Jeziora Gnilec w Kunowicach i jeziora Błędno, 
które leży na obrzeżach sołectwa.

Wspólne wędkowanie to tylko jedna z atrakcji podczas spotkania uczniów szkoły pod-
stawowej w Kunowicach z rówieśnikami z niemieckiego Groß Lindow.
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Wizyta w fabryce czekolady była dla 
uczniów pełna smacznych niespo-
dzianek.
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Gmina dofinansowała wypoczynek dzieci 

Przybliżyła ciekawą historię zabytkowych witraży, które zdobią budow-
lę. Okazją do przypomnienia ich historii jest 20. rocznica  repatriacji wi-
traży, o odzyskanie których Frankfurt zabiegał przez bardzo długi czas. 

Lato Kulturalne w Dwumieście rozpoczęto od 
prezentacji multimedialnej w Kościele Mariackim

Medale, koszul-
ki z własnymi 
imionami, pre-
zenty, a na koniec 
wspólny grill - tak 
wyglądał ostatni 
dzień lipcowych 
półkolonii na te-
renie Słubickiego 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, które 
dofinansowała 
Gmina Słubice. 

- To pierwszy turnus, a  będzie na-
stępny - mówił burmistrz Mariusz 
Olejniczak. To z  jego rąk dzieci ode-
brały medale za sportową rywalizację, 
a  dyrektor SOSiR Ryszard Chustecki 
wręczył każdemu torby z  prezentami 
i  T-shirty z  imieniem lub pseudo-
nimem. Pamiątkowe koszulki dostali 
też trenerzy i opiekunowie dzieci.

(beb)

Kościół Mariacki to pięcionawowa 
budowla uznawana za jedną z  najwy-
bitniejszych świątyń  północnonie-
mieckiego gotyku ceglanego. Znajduje 
się tu 117 szklanych witraży przed-
stawiających sceny ze Starego Testa-
mentu: historię stworzenia, dzieje 
Jezusa oraz sceny Sądu Ostatecznego, 
ale nie w normalnym ujęciu, tylko jako 
sceny z  legend antychrystusowych. 
Cykl witraży zwany "Biblią w obrazach” 
powstał w latach 1360 – 1370 z myślą 
o  ludziach, którzy nie potrafili czytać 
i pisać. 

W  czasie II wojny światowej, ze 
względu na unikatowość witraży, zo-
stały one zdemontowane i przeniesione 
do magazynów w  pałacu Sans Souci 
w Poczdamie. Tam w 1945 r. odkryli je 
sowieccy żołnierze i  witraże trafiły do 
leningradzkiego Ermitażu. Po długich 
negocjacjach dopiero w 2002 roku 111 
witraży wróciło do Frankfurtu, a  póź-
niej odzyskano jeszcze brakujące sześć. 

To właśnie tę historię przypomniano 
w  29 czerwca podczas uroczystej pre-
zentacji instalacji multimedialnej 
w  Kościele Mariackim, którą otworzył 

nadburmistrz Frankfurtu Rene Wilke. 
W  prezentacji z  okazji 20-lecia repa-
triacji witraży wziął też udział były 
nadburmistrz Frankfurtu Wolfgang 
Polh, za czasów którego witraże wró-
ciły do frankfurckiego kościoła. – Są 
niezmiernie ciekawe i jest to unikat na 
skalę światową – zachwycał się nimi 
m.in. burmistrz 
Mariusz Olejni-
czak, który także 
obejrzał multi-
medialną insta-
lację.              (beb)
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już po raz trzeci nasze miasto jest go-
spodarzem Ogólnopolskich Igrzysk 
Ludowych Zespołów Sportowych. 
W tym roku ta impreza nabiera szcze-
gólnego charakteru ponieważ wiąże 
się z jubileuszem 25-lecia. 
Bardzo się cieszę, że od 25 do 27 
sierpnia 2022 roku, gościć będziemy 
w Słubicach blisko 2 tysiące zawodni-
ków, trenerów i działaczy sportowych 
z całej Polski. 

Wśród nich będą m.in. słubiccy lekko-
atleci i koszykarze, występujący w re-
prezentacji województwa lubuskiego, 
jednej z 16 reprezentacji ze wszystkich 
województw w Polsce. 
Miejscem rywalizacji będzie histo-
ryczny, słubicki stadion, jeden z naj-
starszych w Europie Środkowej, któ-
ry przypomina starożytny amfiteatr 
z charakterystycznymi arkadami. 
Jest to niewątpliwie najpiękniejszy 
i najcenniejszy obiekt sportowy na 
Ziemi Lubuskiej i mamy nadzieję, że 
będziecie się tu czuć wyśmienicie.  To 
na tym stadionie swoją przygodę ze 

sportem rozpoczynał m.in. Łukasz 
Fabiański, były bramkarz piłkarskiej 
reprezentacji Polski, Paweł Czapiewski, 
brązowy medalista mistrzostw świa-
ta w biegach i lekkoatletka Sofia En-
naoui, finalistka Igrzysk Olimpijskich 
2016 w Rio de Janeiro. 
W programie tegorocznych igrzysk 
znalazły się trzy bloki tematyczne: 
sportowy, rekreacyjny i integracyjny, 
a uczestnikami zawodów będą dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe. Za wszyst-
kich mocno trzymamy kciuki i życzy-
my udanych startów!

Burmistrz Słubic 
Mariusz Olejniczak

S  łubice to miejsce na polsko-
niemieckim pograniczu, które 

wyróżnia między innymi to, że 
z  Frankfurtem, leżącym na drugim 
brzegu Odry, od wielu lat budujemy 
europejskie, modelowe dwumiasto. 
Stworzyliśmy już m.in. transgraniczną 
komunikację miejską, pierwszą tego 
typu na pograniczu, wspólną sieć cie-
płowniczą, zbudowaliśmy w  Słubicach 
przedszkole, do którego chodzą razem 
polskie i  niemieckie dzieci. Latem za-
praszamy mieszkańców i naszych gości 
na plenerowe imprezy w ramach Kultu-
ralnego Lata w Dwumieście i Bieg bez 
granic- Lauf ohne Grenzen. 

Słubice to też najmniejsze w Europie 
miasto akademickie. Zawdzięczamy 
to Collegium Polonicum, wspólnej 
placówce dydaktyczno- naukowej Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i Europejskiego Uniwersy-
tetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 
Europejskie warunki kształcenia, liczne 
i ciekawe kierunki studiów, nowoczesne 
miasteczko akademickie zachęcają do 
studiowania właśnie u  nas. Każdego 
roku z tej możliwości korzystają młodzi 
ludzie niemal z  całej Europy. Także 
gminne placówki edukacyjne gwaran-
tują bardzo dobre warunki kształcenia. 
W  samorządowych szkołach działają 
laboratoria dydaktyczne wyposażone 
w  najnowocześniejszy sprzęt. Przy 
każdej szkole znajduje się nowoczesna 
sala sportowa. 

Doskonałe warunki do uprawiania 
sportów stwarza również Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, na terenie 
którego oprócz stadionu, będącego 

perłą Ziemi Lubuskiej, znajdują się: 
kryte lodowisko, nowoczesne, 9-doł-
kowe  pole golfowe „Dębowa Polana” 
i  kryte korty tenisowe. Spacerowicze 
natomiast bardzo lubią piękny park 
ze starodrzewiem, który sąsiaduje 
z ośrodkiem sportu.

Słubice to również ważne miejsce 
na mapie gospodarczej pogranicza. 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, stworzyła dla 
mieszkańców ponad tysiąc miejsc 
pracy,   działa u  nas jeden z  najwięk-
szych bazarów   na pograniczu polsko-
niemieckim, jesteśmy zagłębiem 
usług logistycznych i  spedycyjnych. 
Bezpośrednie położenie przy granicy, 
bliskość Berlina, do którego mamy za-
ledwie 80 km, sąsiedztwo autostrady 
A-2, sprawia, że rynek pracy stale się 

rozwija. Dzięki temu znajdujemy się 
w czołówce, w województwie lubuskim, 
pod względem najniższego wskaźnika 
bezrobocia.  

Słubice to też bardzo ciekawe miejsce 
do życia na styku dwóch krajów i dwóch 
kultur. Liczne imprezy kulturalne 
i  sportowe przyciągają do nas rzesze 
melomanów, amatorów ulicznych te-
atrów, a  także kibiców sportowych, 
głównie lekkiej atletyki i  piłki nożnej. 
Każdego roku jesienią w  Słubicach 
i  Frankfurcie nad Odrą odbywa się 
Międzynarodowy Festiwal Piosenki 
Autorskiej transVOCALE, który jest 
prawdziwym muzycznym tyglem 
kultur.  

Atrakcją w  mieście jest jedyny na 
świecie „Pomnik Wikipedii”. Stoi w są-
siedztwie Collegium Polonicum przy 

placu Frankfurckim wzbudzając cieka-
wość nie tylko studentów z obu stron 
Odry, ale też turystów. Symbolem 
łączącym oba miasta stał się również 
kogut, który znajduje się w  herbach 
Słubic i  Frankfurtu. To dlatego, wę-
drując po Dwumieście, spotkacie Pań-
stwo na swoje drodze kolorowe rzeźby 
kogutów.

Naszym atutem jest też Odra i znaj-
dujący się w  jej sąsiedztwie rezerwat 
przyrody „Łęgi koło Słubic”. Nad Odrą 
spotkać można nie tylko miłośników 
przyrody, ale także rowerzystów, bo wi-
jąca się wzdłuż brzegu rzeki ścieżka jest 
ulubionym miejscem cyklistów z  obu 
stron granicy.  

Serdecznie zapraszamy 
do obejrzenia naszego miasta!

Szanowni Państwo, 

Witamy w Słubicach!

Jubileuszowych Ogólnopolskich Igrzysk 
Ludowych Zespołów Sportowych

Finał Centralny XXV
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BLOK SPORTOWY

Lekka atletyka
MIEJSCE:
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROGRAM:
W ramach igrzysk LZS zawody odbędą się w kategorii open, ale 

z możliwością udział młodszych zawodników. W kategorii U23 za-
wody zostaną rozegrane jako Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS.

Konkurencje: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 
5000 m, 100 ppł, 110 m ppł, 400 m ppł, chód 5 i 10 km, skok w dal 
i wzwyż, trójskok, rzut kulą, dyskiem i oszczepem, sztafety 4 x 100 
m i 4 x 400 m.

Zapasy
MIEJSCE:
Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapasów
PROGRAM:
Zapasy kobiet w kategoriach juniorek młodszych, juniorek i mło-

dzieżowej. Zapasy mężczyzn w stylu wolnym i klasycznym w katego-
riach juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowej.

Podnoszenie ciężarów
MIEJSCE:
Centrum Sportowe we Frankfurcie nad Odrą
PROGRAM:
Podnoszenie ciężarów kobiet i mężczyzn w kategoriach U20 i U23 

z podziałem na kategorie wagowe. 

Siatkówka plażowa
MIEJSCE:
Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny w Górzycy, Słubicki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji
PROGRAM:
W zawodach bierze udział jedna drużyna z każdego województwa, 

licząca 2 osoby. Startują zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 2004 
roku i starsi.

BLOK REKREACYJNY

Piłka nożna
MIEJSCE:
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROGRAM:
Uczestniczy jedna drużyna z  każdego województwa (osobno 

kobiety i  mężczyźni). Każda liczy maksymalnie 5 osób (w  tym 
bramkarz) + 3 osoby rezerwowe.  Rozgrywki odbędą się na boisku 
o sztucznej nawierzchni.

Siatkówka na trawie 
MIEJSCE:
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROGRAM:
Uczestniczy jedna drużyna z każdego województwa, licząca mak-

symalnie 4 osoby. Osobna rywalizacja dla kobiety i mężczyzn.

Program wydarzeń

Impreza odbywa się pod honorowym 
patronatem Ministra Sportu i  Tury-
styki Kamila Bortniczuka, Wojewody 
Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz 
Marszałek Województwa Lubuskiego 
Elżbiety Anny Polak. Wydarzenie jest 
dofinansowane ze środków Minister-
stwa Sportu i  Turystyki i  Samorządu 
Województwa Lubuskiego.

Gospodarzem imprezy są Słubice, 
ale część konkurencji będzie rozgry-
wana również w  sąsiednich miejsco-
wościach: Górzycy, Kostrzynie nad 
Odrą oraz niemieckim Frankfurcie nad 
Odrą. Program igrzysk został podzie-
lony na trzy bloki: sportowy, rekre-
acyjny i integracyjny.

Głównymi organizatorami igrzysk 
są: Krajowe Zrzeszenie LZS, Lubuskie 
Zrzeszenie LZS, Słubicki  Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji, Lubuski Klub 
Sportowy Lubusz Słubice. Partnerzy: 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego, Lubuski Urząd Woje-
wódzki, Polski Komitet Olimpijski, 
Powiat Słubicki, Gmina Słubice, Gmina 
Krosno Odrzańskie, Miasto Frankfurt 
nad Odrą, Miasto Kostrzyn nad Odrą, 
Gmina Górzyca, ZUO International, 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, PZU, Totalizator Spor-
towy, Mentor.

Organizacja

Ludowe Zespoły Sportowe  to zrze-
szenie grupujące kluby sportowe z całej 
Polski, głównie z  małych miejscowości 
i  wsi. Od samego początku najważ-
niejszym celem LZS było upowszech-
nianie i  rozwijanie kultury fizycznej 
oraz sportu. Początki zrzeszenia sięgają 
1946 roku, kiedy to we wsi Czarnowąsy 
założono pierwszy klub LZS. Potem 
nastąpił szybki rozwój struktur w skali 
całego kraju, czego efektem były m.in. 
różnego rodzaju igrzyska i spartakiady. 

Pierwszą tego typu imprezą była 
Centralna Spartakiada Wsi, która za-
inaugurowała we wrześniu 1952 roku 
w  Krakowie z  okazji centralnych do-
żynek. Startowało w  niej ponad 600 
sportowców ze wszystkich województw, 
rozegrano m.in. konkurencje lekkoatle-
tyczne, wyścig kolarski dla turystów 
oraz zawody w siatkówce. W 1966 roku 
na 20-lecie LZS i  1000-lecie państwa 
polskiego zorganizowano CSW w  Po-
znaniu, a na starcie stanęło ponad 2300 

sportowców. W imprezie wzięło udział 3 
tysiące turystów.

Od początku lat 60. już prawie 
w  każdej szkole rolniczej istniały LZS. 
Postanowiono więc organizować dla 
tych szkół olimpiady. Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS Młodzieży Szkół Rolni-
czych, Leśnych i Spółdzielczych odbyły 
się w 1965 roku w Słupsku. Wystarto-
wało w nich 1300 sportowców. Program 
obejmował lekką atletykę, akrobatykę 
sportową, siatkówkę i piłkę ręczną.

Klasyfikację szkół na igrzyskach 
zaczęto prowadzić od 1971 roku – po-

szerzono też program o  kolejne dys-
cypliny. Igrzyska odbywały się co dwa 
lata, a w latach parzystych rozgrywano 
Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych. 
Zrezygnowano z  nich w  2000 roku, 
a formuła igrzysk uległa zmianie – do-
puszczono do startów nie tylko szkoły 
rolnicze, ale także inne, w których dzia-
łały LZS. Zmiany w oświacie i likwidacja 
wielu szkół rolniczych poskutkowała 
tym, że ostatnie igrzyska szkolne od-
były się w 2007 roku.

Obecną formułę zawodów, czyli 
Ogólnopolskie Igrzyska LZS, wprowa-

dzono w  1997 roku. Pierwsza edycja 
odbyła się  w  Siedlcach. Najwięcej razy 
– bo aż czterokrotnie – igrzyska gościła 
u siebie Spała, trzykrotnie gospodarzem 
były Kielce i teraz dołączają do nich Słu-
bice. Po raz pierwszy igrzyska LZS zor-
ganizowano w Słubicach w 2008 roku, 
kolejne w  2014, trzeci raz spotkamy 
się w sierpniu 2022 roku. W programie 
będą m.in. lekkoatletyka, zapasy, pod-
noszenie ciężarów, siatkówka, koszy-
kówka, a nawet turniej golfa. Będzie też 
specjalny blok integracyjny.

Historia ogólnopolskich igrzysk LZS

Finał Centralny XXV Jubileuszowych 
Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespo-
łów Sportowych odbędzie się w dniach 
25-27 sierpnia w Słubicach. 
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Szczegółowy program minutowy znajduje się na stronach internetowych organizatorów.
www.igrzyskalzs2022.pl oraz www.sosirslubice.pl/lzs

Lokalizacja wydarzeń

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Sportowa 1, Słubice 

Główna arena igrzysk LZS. To właśnie na obiektach SOSiR 
zostanie rozegrana większość dyscyplin, m.in. lekkoatlety-
ka, piłka nożna, siatkówka na trawie, golf, konkurencje re-
kreacyjne i integracyjne.

Koszykówka 3x3
MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach
PROGRAM:
Uczestniczy jedna drużyna z każdego województwa, licząca mak-

symalnie 4 osoby. Podczas turnieju obowiązują przepisy Polskiego 
Związku Koszykówki. Osobna rywalizacja dla kobiet i mężczyzn.

Przeciąganie liny
MIEJSCE: 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROGRAM:
Uczestniczy jedna drużyna z  każdego województwa, licząca  

5 osób. Osobna rywalizacja dla kobiet i  mężczyzn. Konkurencja 
rozegrana będzie systemem pucharowym, mecz do dwóch wygra-
nych.

Trójbój dla władz
MIEJSCE: 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROGRAM:
W rywalizacji uczestnicy trzyosobowa reprezentacja danego woje-

wództwa w składzie: pracownik samorządowy (gminy, powiatu, wo-
jewództwa), członek rady wojewódzkiej LZS, działacz samorządowy 
(np. radny lub parlamentarzysta). Do zaliczenia są trzy konkurencje: 
strzały na bramkę, rzuty lotkę, strzelanie z wiatrówki).

Wyciskanie odważnika 
MIEJSCE: 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROGRAM:
Kobiety: wyciskanie odważnika 10 kg, konkurencja w kategoriach 

do 70 kg i +70 kg. Mężczyźni: wyciskanie odważnika 17.5 kg, konku-
rencja w kategoriach do 85 kg i + 85 kg. Startuje jedna osoba z woje-
wództwa w każdej kategorii wagowej.

Turniej golfa
MIEJSCE: 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROGRAM:
Startują dwuosobowe reprezentacje województw, golfiści posiada-

jący aktualny handicap lub zieloną kartę. Turniej rozgrywany będzie 
w formacie GREENSOME, zgodnie regułami golfa zatwierdzonymi 
przez The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.

Konkurs wiedzy o województwie lubuskim
MIEJSCE: 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROGRAM:
Konkurencja składa się z  testu wiedzy z  20 pytaniami o  woje-

wództwie lubuskim. Czas na napisanie testu 20 minut. Startuje  
1 osoba z każdego województwa.

BLOK INTEGRACYJNY

Blok sportowy dla osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną

MIEJSCE: 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROGRAM:
Dla uczestników przewidziano rywalizację w  lekkiej atletyce  

(60 m, 400 m, skok w  dal, rzut piłka lekarską) oraz konkurencje 
rekreacyjne (rzut ringo na palik, rzut lotką, rzut piłką do kosza). 
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji (osobno w kategoriach ko-
biet i mężczyzn) zostaną nagrodzeni medalami. Wszyscy uczestnicy 
otrzymają upominki, a województwa puchary.
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Worek z medalami zaczął napełniać 
się 26 maja, gdy na stadionie Słubic-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tym 
samym, który pod koniec sierpnia 
będzie areną igrzysk LZS, spotkali się 
najlepsi lekkoatleci z  woj. lubuskiego 
w kat. U18 i U20. Zawodnicy Lubusza 
zdobyli 14 krążków, w  tym 6 złotych,  
2 srebrne i 6 brązowych.

2 czerwca Słubice ponownie były 
gospodarzem rywalizacji o  mistrzow-
skie tytuły, ale tym razem w kat. U16. 
Młodzicy nie chcieli być gorsi od star-
szych kolegów i  koleżanek i  ukończyli 
rywalizację z dorobkiem 11 medali – 4 
złotych, 1 srebrnego i  6 brązowych. 
Warto wspomnieć, że obie imprezy 
były jednocześnie finałami Lubuskiej 
Olimpiady Młodzieży.

Zwieńczeniem udanej wiosny był 

wyjazd 4 czerwca do Kożuchowa na 
finał akcji „Lekkoatletyka dla każdego”, 
który był jednocześnie mistrzostwami 
województwa w  kat. U14, U12 i  U10. 
I  to najmłodsi sportowcy dorzucili 
najwięcej medali do wspomnianego 
worka, bo aż 16 (6 złotych, 3 srebrne  
i 7 brązowych).

- Drugi rok z  rzędu nasi lekkoatleci 
zdobywają największą ilość medali 
w  historii klubu - podkreśla z  dumą 
prezes klubu Ryszard Chustecki. - 
Widać właściwą pracę trenerów, bo na 
podium stawali przedstawiciele wszyst-
kich konkurencji: biegów, sprintów, 
skoków i rzutów. Cieszą nie tylko me-
dale, ale i  poziom sportowy, bo padło 
wiele rekordów życiowych i czołowych 
wyników w  Polsce - dodaje. Warto 
w  tym miejscu wymienić tych, którzy 

pracowali nad formą słubickich lekko-
atletów. Są to: Piotr Kiedrowicz, Łu-
kasz Horoszkiewicz, Grzegorz Noga, 
Edward Czernik, Jacek Grześkowiak 
i Grzegorz Kaczmarek.

Poniżej lista wszystkich medalistów 
mistrzostw woj. lubuskiego w  2022 
roku z Lubusza Słubice.

ZŁOTE MEDALE: Olga Zygarowicz, 
Wiktoria Smolarczyk, Błażej Rudnik, 

Mateusz Choina, Amelia Marciniak 
(x2), Zuzanna Smolińska, Maja Wal-
czak, Dawid Kujawa, Patryk Szulerecki, 
Natalia Kiedrowicz, Julia Wyrwas, Pau-
lina Polańska, Wiktoria Przybylska, 
Jakub Jurgiewicz, Wojciech Fila

SREBRNE MEDALE: Arianna Za-
viazalowa, Zuzanna Hein, Brian Pelc, 
Fabian Zięba, Helena Podruczny, Zu-
zanna Mierzejewska.

BRĄZOWE MEDALE: Nina Sejnik, 
Marlena Dunajska, Weronika Gro-
mada, Gabriela Polechońska, Lidia Ty-
czyńska (x2), Michał Konczyński, Julia 
Santa, Iga Mizerska, Mikołaj Stań, Fa-
bian Zięba, Zuzanna Bielak, Antoni Ho-
roszkiewicz, Oliwia Lorkowska, Julia 
Kińska, Zuzanna Mierzejewska, Julia 
Horoszkiewicz, Dawid Musztyfaga, 
Kornel Zając.

LKS Lubusz Słubice od wielu lat stanowi waż-
ny punkt na sportowej mapie zrzeszenia Lu-
dowych Zespołów Sportowych. W ostatnich 
latach zawodnicy klubu, szczególnie ci z młod-
szego pokolenia, są bardzo aktywni i notują 
wiele sukcesów. Tej wiosny nie było dla nich 
równych na imprezach w randze mistrzostw 
województwa lubuskiego. Łącznie zdobyli aż 
41 medali, w tym 16 złotych.

Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny w Górzycy
 ul. Różana 41, Górzyca  Siatkówka plażowa to dyscyplina sportu szczególnie 
bliska Górzycy. Część siatkarskiej rywalizacji na piasku zostanie rozegrana 
właśnie na obiektach GOK.

Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapasów
 ul. Mickiewicza 8, Kostrzyn nad Odrą  Kostrzyn nad Odrą to znany w Polsce 
ośrodek zapasów.  Tutaj odbędzie się rywalizacja zapaśnicza.

Centrum Sportowe we Frankfurcie nad Odrą
 ul. Stendaler Straße 26, Frankfurt nad Odrą  Nasi sąsiedzi zza Odry udostępnią 
swoje obiekty dla uczestników zawodów w podnoszeniu ciężarów.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach (hala)
 ul. Wojska Polskiego 38, Słubice  Nowo wybudowana hala przy szkole to obecnie 
najnowocześniejszy tego typu obiekt w gminie Słubice. Spotkają się w nim 
uczestnicy turnieju koszykówki 3x3.

Medalowa wiosna Lubusza Słubice

Lokalizacja wydarzeń cd.

Reprezentacja Lubusza Słubice 
podczas finału akcji „Lekko-

atletyka dla każdego”
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W auli tradycyjnie będą się odbywać 
uroczystości akademickie, konfe-
rencje, ale również koncerty i  przed-
stawienia teatralne. Uczelnia już 
korzysta z sali, a pod koniec września 
odbędzie się tam pierwsze wydarzenie 
kulturalne.

Collegium Polonicum w  Słubicach 
jest wspólną placówką naukowo-ba-

dawczą dwóch partnerskich uniwer-
sytetów: Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu oraz Uni-
wersytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą. Duża aula CP 
została odbudowana po pożarze z  31 
lipca 2018 roku. Ogień oraz akcja ga-
śnicza wyrządziły olbrzymie szkody 
w tej najbardziej reprezentacyjnej sali, 

która wymagała kompletnego odbudo-
wania wnętrza oraz elementów dachu. 
Dzięki sprawnej akcji gaśniczej pożar 
nie rozprzestrzenił się, a  pracownicy 
Collegium Polonicum uratowali m.in. 
cenny fortepian.

Tak jak cały kompleks Collegium 
Polonicum nową aulę zaprojektował 
architekt Tomasz Durniewicz, a prace 
nadzorował Dział Techniczny UAM, 
na czele z  zastępcą kanclerza ds. re-
montów i  inwestycji, Markiem Sob-
czakiem. Miejsc w auli jest teraz o 36 
więcej niż przed pożarem. Koszt 
remontu wyniósł około 7 milionów 
złotych, z czego aż 730 tys. zł na od-
budowę dużej auli przekazał Urząd 
Miejski w Słubicach.

Źródło: UAM

420 miejsc, wygodne fotele, nowoczesne 
oświetlenie oraz nagłośnienie - tak prezentuje 
się po remoncie duża aula Collegium Poloni-
cum w Słubicach, jedna z największych i naj-
nowocześniejszych sal w regionie. Jej oficjalne 
otwarcie zaplanowano na 21 października 
podczas inauguracji roku akademickiego. 

Działająca w Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury Galeria OKNO jak zawsze w czasie 
wakacji przygotowała ofertę warsztatów dla 
dzieci i młodzieży, chcących rozwijać swoje 
artystyczne pasje. 

Od stycznia 2021 
roku Gmina Słubice 
wspólnie z mia-
stem Frankfurt nad 
Odrą (Słubicko-
Frankfurckie Cen-
trum Kooperacji) 
realizuje projekt 
edukacyjny dla 
uczniów i kadry 
nauczycielskiej 
z obu miast pod 
nazwą „Doswiad-
czyć Dwumiasta”.

Tak uczniowie z obu brzegów Odry wspólnie 
doświadczają Dwumiasta 

Przez pięć dni, w  połowie lipca, 
dzieci, w wieku od 9 do 15 lat, miały 
okazję wziąć udział w  warsztatach 
artystycznych „KARTONIAKI & 
TEKTUROWCE”. Prowadzący: Anna 
Panek-Kusz i  Tomasz Fedyszyn, po-
magali rozwijać talenty plastyczne, 
umiejętności manualne i kreatywność. 

- Konstruowaliśmy, modelowaliśmy 
przestrzenne elementy i  fantastyczne 
zwierzaki, a budulcem był karton i pa-
pier – mówi A. Panek-Kusz. – Zależało 
nam, żeby podsycać spontaniczny, 
indywidualny proces twórczy, przy 
wykorzystaniu różnych technik pla-
stycznych – dodaje.        (beb)

W zeszłym roku nauczyciele naszych 
szkół brali udział w dwóch warsztatach, 
podczas których wraz z  ekspertami 
z  czterech obszarów tematycznych 
wypracowywali dodatkowe materiały 
dydaktyczne do wykorzystania podczas 
zajęć lekcyjnych. 
Ekspertami w poszczególnych 
dziedzinach są: 

Kultura – Anna Panek-Kusz (ku-
ratorka Galerii OKNO w  Słubicach, 
fotografka), Jette Panzer (pedagożka 
muzelana Brandenburskiego Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej we Frankfurcie 
nad Odrą)

Natura – Natalia Duer (prezeska 
Zarządu Fundacji Dziupla Inicjatyw 
Przyrodniczych w Słubicach), Johannes 
Giebermann (Stowarzyszenie Ochrony 
Krajobrazu Środkowej Odry we Frank-
furcie nad Odrą)

Historia – prof. UAM dr hab. Grze-
gorz Podruczny (historyk, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu), 
dr Tim S. Müller (dyrektor Muzeum 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą)

Polityka&Europa – prof. dr hab. 

Magdalena Musiał-Karg (politolożka, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu), dr Peter Ulrich (politolog, 
Brandenburski Uniwersytet Tech-
niczny w Cottbus, Uniwersyetet Euro-
pejski Viadrina) 

Materiały, które zaproponowali eks-
perci zawierają konspekty lekcji, karty 
pracy dla uczniów oraz konspekty wy-
cieczek edukacyjnych. 

Oprócz materiałów w  ramach pro-
jektu powstaną puzzle, applikacja mo-
bilna z różnymi grami po Dwumieście 
oraz gra planszowa. 

Od kwietnia do czerwca 2022 roku 
zespół projektowy realizował różne 
formy działań wraz z  uczniami ze 
słubickich szkół. 11 maja, w  związku 
z  Dniem Europy, przy zastosowaniu 
aplikacji mobilnej uczniowie z  klasy 7 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w  Słubi-
cach oraz ósmoklasiści z  Gimnazjum 
im. Carla Friedricha Gaußa z  Frank-
furtu nad Odrą wspólnie zagrali 
w  interaktywną grę miejską. Po zain-
stalowaniu aplikacji na swoich telefo-
nach, uczniowie zostali podzieleni na 

osiem polsko-niemieckich grup. Każda 
grupa pod opieką opiekuna wyru-
szała co 10 minut i odkrywała miejsca 
związane z polityką i Unią Europejską 
w  Dwumieście. Na koniec w  nagrodę 
za poprawnie wykonane zadania każdy 
z  uczestników otrzymał dwumiejską 
czekoladę. 

Tego samego dnia, również przy 
okazji późniejszych obchodów Dnia 
Europy, uczniowie klasy 7 ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Słubicach wybrali 
się do szkoły im. Heinricha von Kleista, 
aby wspólnie z uczniami klasy 8 wziąć 
udział w  interaktywnym wykładzie na 
temat Unii Europejskiej w Dwumieście 
oraz w grze ruchowej „Europa w 4 ką-
tach”. Podczas tej gry uczniowie mogli 
się wypowiedzieć z  czym kojarzy się 
im Europa, jakie projekty i  inicjatywy 
transgraniczne znają i  czego życzyliby 
Dwumiastu na przyszłość. 

Natomiast w  ostatnim tygodniu 
przed zakończeniem roku szkolnego 
uczniowie klasy 5 ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w  Słubicach wraz z  ró-
wieśnikami ze szkoły podstawowej 

„Lindenbäumchen” w  Groß Lindow 
mieli możliwość wybrać się na wspólną 
wycieczkę po Frankfurcie i  Słubicach. 
Wycieczka rozpoczęła sie na wyspie 
Kozi Ostrów we Frankfurcie, gdzie 
uczniowie zapoznawali się z  roślin-
nością i  żyjacymi tam zwięrzętami, 
następnie przeszli na słubicką stronę 
w okolice portu rzecznego, gdzie obser-
wowali przyrodę. W  trakcie wycieczki 
każdy uczeń tworzył swoje własne her-
barium. Na koniec spotkania wszyscy 

uczniowie mogli się posilić naleśnikami 
z jabłkami. 

Nie kończymy jeszcze naszego pro-
jektu, gdyż został on przedłuzony do 
końca tego roku. Po wakacjach bę-
dziemy organizować kolejne lekcje 
i wspólne spotkania uczniów i nauczy-
cieli z obu miast. Przecież o to właśnie 
chodzi we współpracy! Na lepszym 
poznaniu własnego sąsiada. Przecież 
więcej nas łączy niż dzieli!

Natalia Majchrzak 
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W warsztatach wzięło udział 15 osób, 
zainteresowanych rozwijaniem arty-
stycznych pasji. 

Przewodnikiem po świecie sztuki 
był m.in. Tomasz Fedyszyn
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Polonicum jak nowa
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Za nami szósta edycja „Biegu bez granic – Lauf 
ohne Grenzen”. Tym razem uczestnicy mieli 
okazję ponownie - po dwóch latach przerwy 
spowodowanych pandemią - pobiec ulicami 
Słubic i Frankfurtu oraz przekroczyć most gra-
niczny na Odrze.

Biegając przekraczają granice 

Bieg to tradycyjnie już ważna część 
Miejskiego Święta Hanzy. Nie inaczej 
było i w tym roku. Impreza odbyła się 8 
lipca i to właśnie od niej rozpoczęły się 
obchody święta po niemieckiej stronie.

Trasa liczyła 10 km i połączyła dwa 
ważne punkty na sportowej mapie 
dwumiasta – Stadion Przyjaźni we 
Frankfurcie oraz historyczny stadion 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
To właśnie SOSiR wspólnie z Miejskim 
Związkiem Sportu we Frankfurcie byli 
odpowiedzialni za organizację wyda-
rzenia.

Biegową rywalizację ukończyło 139 
osób. W  tym gronie najszybsi byli Ar-
kadiusz Blacharski z Torzymia (35:14) 
oraz Ewelina Michnowicz z  Krosna 
Odrzańskiego (41:34). Najlepsi słubi-

czanie to Rafał Borowiak (36:03) i Ola 
Guzik (43:23).

Na trasie biegaczki i  biegacze mogli 
liczyć na gorący doping mieszkańców, 
a na mecie każdy otrzymał pamiątkowy 
medal. W pakiecie startowym była też 
okolicznościowa koszulka z  logo im-
prezy. Ponadto najlepsze trójki open 
i w poszczególnych kategoriach wieko-
wych otrzymały statuetki.

Impreza odbywała się przy wsparciu 
gminy Słubice i  pod patronatem bur-
mistrza Mariusza Olejniczaka. Medale 
i  statuetki wręczali biegaczom wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej w Słu-
bicach Ewa Guzik oraz dyrektor ds. 
sportu SOSiR Ryszard Chustecki.

(MK)

Impreza odbyła się 3 lipca nad Odrą 
w  Kunicach. Jej organizatorem było 
Koło nr 2 Polskiego Związku Wędkar-
stwa w Słubicach. - Przyjechaliśmy tu, 
żeby nie tylko łowić, przyjechaliśmy, 
żeby pokazać, że Krzysiek ciągle jest 
w  naszych szeregach, że ciągle, choć 
tylko duchem, ale jest i  kibicuje na-
szym spinningowym zmaganiom  – 
mówili członkowie koła.

Jednak zanim przystąpili do ło-
wienia, uczcili pamięć zmarłego kolegi 

minutą ciszy. Potem już rozeszli się na 
stanowiska. W uzyskaniu dobrych wy-
ników nie pomagała pogoda, ale wy-
niki trwającej sześć godzin rywalizacji 
można uznać za udane.

Wśród pań, z  wynikiem 1475 
punktów, zwyciężyła Patrycja Wasz-
kiewicz. Natomiast wśród panów 
najlepszy wynik uzyskał Tomasz Drze-
wiecki - 6570 punktów.

Zmaganiom wędkarzy przyglądał się 
burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak 

z małżonką. Kibicowali również bliscy 
Krzysztofa – mama Elżbieta i  siostra 
Joanna. Wszyscy wzięli też udział 
w  dekoracji najlepszych zawodników. 
Mama patrona imprezy otrzymała 
z  rąk zwyciężczyni wygrany przez nią 
puchar, co było miłym i wzruszającym 
gestem.

Zgodnie z  tym co zapowiadają 
władze koła, kolejna edycja memoriału 
już za rok.

(MK)

Słubiczanka rywalizowała w  kate-
gorii wiekowej W50. Choć nie udało 
jej się zbliżyć do rekordu życiowego, to 
uzyskany wynik – 38.20 metrów – po-
zwolił jej na zajęcie trzeciego miejsca 
i  zdobycie upragnionego medalu, tym 
razem brązowego. Konkurs wygrała 
inna Polka, Joanna Wiśniewska, która 
posłała dysk na odległość 42.76 m.

Warto podkreślić, że medal zdobyty 
w Finlandii to kolejny, ósmy już krążek 
z  imprezy rangi międzynarodowej 
w  karierze M. Krzyżan. Dyskobolka 
ma na swoim koncie sześć medali z mi-

strzostw świata (w  tym jeden z  halo-
wych) i dwa z mistrzostw Europy.

Być może jeszcze w tym roku uda się 
powiększyć tę imponująca kolekcję. M. 
Krzyżan jest na co dzień policjantką 
i zapowiedziała, że wystartuje w świa-
towych igrzyskach służb munduro-
wych, które odbędą się w Rotterdamie. 
W  tych samych zawodach weźmie 
udział także inny dyskobol Lubusza – 
Arkadiusz Bojarski.

O  ich występach będziemy oczywi-
ście informować na łamach naszej ga-
zety.          (MK)
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Małgorzata 
Krzyżan 

(z prawej) 
na podium 

mistrzostw 
świata

Uczestnicy IV Memoriału 
Krzysztofa Gancarza

Pani Małgorzata już po raz ósmy stanęła na po-
dium międzynarodowej imprezy. Tym razem 
zawodniczka Lubusza Słubice sięgnęła po brąz 
w rzucie dyskiem podczas mistrzostw świata 
weteranów w lekkiej atletyce, które odbyły się 
w Tampere w Finlandii w dniach 29.06 - 10.07.

Były sportowe emocje, chwile wspomnień i momenty wzruszenia. 
Tak w skrócie można opisać kolejną, czwartą już edycję Memoriału 
Spinningowego Krzysztofa Gancarza.

Brązowy medal 
mistrzostw świata 
dla Małgorzaty 
Krzyżan

IV Memoriał Spinningowy 
Krzysztofa Gancarza
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Program „Lekkoatletyka dla każ-
dego” obejmuje swoim zasięgiem 
ponad 90% młodych polskich lekko-
atletów i  ich trenerów. W  tym gronie 
są także zawodnicy Lubusza Słubice – 
podopieczni Piotra Kiedrowicza, Grze-
gorza Nogi i Łukasza Horoszkiewicza.

Tegoroczny finał LDK odbył się 23 
czerwca w  Sieradzu. Do startu zgło-
szono 475 zawodników z  całej Polski. 
Rywalizacja ma charakter drużynowy, 
na który składają się występy indywi-
dualne poszczególnych zawodników.

Województwo lubuskie zajęło piąte 
miejsce i  wywalczyło łącznie osiem 
medali. Dwa z  nich padły łupem lek-
koatletów. Srebro w  pchnięciu kulą 

(11,04 m) zdobył Dawid Kujawa, a brąz 
w  biegu na 100 metrów (11,52) do-
rzucił Błażej Rudnik.

A  jak wypadli pozostali? Piąta 
w  pchnięciu kulą (10,50 m) była 
Maja Walczak. Jedenaste miejsca za-
jęły: Amelia Marciniak (60 m / 8,95 
sek.), Zuzanna Smolińska (1000 m / 
3:19,15) i  Wiktoria Smolarczyk (600 
m / 1:41,54). Z kolei Patryk Szulerecki 
wybiegał 14 lokatę na 60 metrów (9,24 
sek.) Troje zawodników Lubusza - A. 
Marciniak, P. Szulerecki i  B.Rudnik – 
wzięło udział w lubuskiej sztafecie 8 x 
200 m, która zajęła piąte miejsce. Dla 
większości z  nich uzyskane wyniki to 
nowe rekordy życiowe.

Medale i  życiówki to jednak nie 
wszystko. Dobry występ Dawida Ku-
jawy spotkał się z  uznaniem lekko-

atletycznych władz. 13-latek otrzymał 
powołanie do reprezentacji Polski na 
zawody Athletics Unlimited Game, 

które odbędą się w sierpniu tego roku 
w Krakowie. Młody sportowiec obecnie 
legitymuje się najlepszym wynikiem 
w  Polsce w  rzucie dyskiem (37,78 m) 
i drugim w pchnięciu kulą (11,04 m). 

(MK)

Za nami piłkarski sezon 2021/2022. SKP Słu-
bice po raz pierwszy w historii klubu sięgnął 
po zwycięstwo w rozgrywkach klasy A, co 
oznacza awans do okręgówki.

Swoje zmagania w IV lidzie lubuskiej zakończyła Polonia Słubice. 
Nasi piłkarze popisali się udanym finiszem i ostatecznie uplasowali 
się na czwartej pozycji. 

SKP Słubice 
z historycznym 
awansem do klasy 
okręgowej

Polonia o krok od podium 
IV ligi lubuskiej

Walka o  triumf toczyła się 
praktycznie do ostatniej kolejki. 
O wszystkim zadecydował wyjazdowy 
mecz z  bezpośrednim rywalem z  ta-
beli, Lubniewiczanką Lubniewice, wy-
grany przez biało-niebieskich 7:1.

W  całych rozgrywkach SKP zwy-
ciężał aż 17 razy, notując przy tym 4 
remisy i 3 porażki, co dało łącznie 55 
punktów (druga w tabeli ekipa z Lub-
niewic zebrała o 3 oczka mniej). 

Słubiczanie byli też najskuteczniej-
szym zespołem w  całej lidze. Strzelili 
78 bramek tracąc ich zaledwie 25 (naj-
mniej ze wszystkich zespołów). Naj-
więcej trafień zanotował Przemysław 
Mól (16), z kolei najwięcej asyst, czyli 
ostatnich podań, zgromadził Mateusz 
Krasiński (21).

Do SKP trafiły też dwie indywidu-
alne nagrody za cały sezon. Miano naj-
lepszego trenera przyznano Adamowi 
Mrozińskiemu, a najlepszym bramka-
rzem wybrano Michała Mosicę.

Oczywiście końcowy sukces to za-
sługa całej drużyny. Dlatego warto 
w  tym miejscu wymienić wszystkich 
zawodników, którzy stanowili kadrę 
SKP Słubice w sezonie 2021/2022. Są 

to: Dawid Baranowski, Kamil Cera-
nowicz, Łukasz Ceranowicz, Łukasz 
Dąbrowski, Dawid Franczuk, Dominik 
Gabrysz, Paweł Goworko, Łukasz 
Gulbiński, Łukasz Jaszczuk, Patryk 
Kowalski, Łukasz Kozyra, Mateusz 
Krasiński, Eryk Kryjak, Maciej Miko-
łajczak, Michał Mosica, Przemysław 
Mól, Adam Mroziński, Piotr Mro-
ziński, Wojciech Zieniewicz, Bartosz 
Tomków, Dorian Nowicki, Marcin 
Śmielewicz, Konrad Olejnik, Paweł 
Szkutnicki, Norbert Polowczyk, Denys 
Polozun, Damian Szydło, Dawid Ręka-
wiecki, Paweł Struzik. Trenerami byli 
Przemysław Kuźniar oraz Adam Mro-
ziński.

Nowym sezon rusza już 13 sierpnia. 
Na inaugurację klasy okręgowej 
SKP Słubice zmierzy się z  Czarnymi 
Browar Witnica, czyli niedawnym 
IV-ligowcem. Mecz zaplanowano 
o godz. 17:00 na stadionie Słubickiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji. Zapra-
szamy do kibicowania, a  na naszych 
łamach będziemy oczywiście infor-
mować o  kolejnych występach biało-
niebieskich.

(MK)

Choć w trakcie sezonu Polonia miała 
swoje wzloty i upadki, to końcówka roz-
grywek zdecydowanie należała do pod-
opiecznych trenera Andrzeja Wypycha. 
Seria czterech zwycięstw z  rzędu po-
zwoliła słubiczanom wspiąć się w  górę 
tabeli i zgromadzić tyle samo oczek co 
Spójnia Ośno Lubuskie  i Promień Żary.

Niestety, bilans małych punktów zde-
cydował, że to Spójnia ostatecznie cie-
szyła się z trzeciego miejsca na podium. 
- Gdyby nie kilka pechowych remisów, 
była realna szansa nawet na drugie 
miejsce – uważa prezes klubu Andrzej 
Martyniak. W całych rozgrywkach zwy-
ciężył Stilon Gorzów Wlkp.

Sezon jednak należy uznać za udany. 
Bilans 16 zwycięstw, 11 remisów i  7 
porażek to w  oczach kibiców i  władz 
Polonii dobry wynik. Co warto podkre-
ślić, wynik osiągnięty w  dużej mierze 
lokalnymi zawodnikami, wśród których 
jest wielu wychowanków klubu. Szansę 
na regularne występy w trakcie sezonu 
miała także utalentowana młodzież 
z zespołu juniorów.

- Myślę, że to będzie dobry sygnał, aby 
przyciągnąć zawodników, którzy będą 
do nas chcieli dołączyć i zrobić coś do-
brego - uważa trener. - Ja z kolei jestem 
zaskoczony, że mając najniższy budżet 
w  lidze zajęliśmy czwarte miejsce. To 
duży sukces - dodaje A. Martyniak.

Po krótkiej wakacyjnej przerwie 
piłkarze jeszcze w  lipcu wrócą do tre-
ningów i  rozpoczną się przygotowania 
do kolejnego sezonu, który rozpocznie 
się w  sierpniu. Jeśli chodzi o  wzmoc-
nienia, to trener i  prezes zapowiadają, 
że są one planowane, wszystko jednak 
zależy od finansów. - Liczymy także na 
zawodników, którzy grają w  okolicz-
nych klubach - podkreśla A. Wypych. 

Czy w kolejnych rozgrywkach Polonii 
będzie bić się o  awans? – Ciężko pro-
gnozować, na pewno mamy potencjał. 
Prosiłbym, aby docenić to, co udało się 
osiągnąć. Po kilku latach dobrej pracy 
naprawdę nie mamy się czego wstydzić, 
a  na szczeblu województwa możemy 
bez obaw rywalizować z każdą drużyną 
– uważa szkoleniowiec.

O występach Polonii będziemy infor-
mować na łamach naszej gazety.   (MK) Fo

t. 
Sł

aw
om

ir 
To

m
us

ia
k

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

Ki
ed

ro
w

ic
z

Kadra SKP Słubice w sezonie 2021/2022

Siedmioro zawodników Lubusza Słubice wy-
stąpiło w reprezentacji województwa lubu-
skiego podczas finału akcji „Lekkoatletyka dla 
każdego”. Ich dorobek to dwa medale, wiele 
rekordów życiowych oraz jedno powołanie do 
reprezentacji Polski.

Zawodnicy Lubusza w finale „Lekkoatletyki dla każdego”
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W reprezentacji woje-
wództwa lubuskiego podczas 

finału LDK wystartowało  
7 zawodników Lubusza

Medaliści finału LDK 
w Sieradzu – Błażej 

Rudnik (z lewej) 
i Dawid Kujawa
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Gdy w  lipcu Odra zaczęła wylewać 
i  woda wdarła się do polskich miast 
stało się jasne, że słubiczanie mogą 
podzielić los mieszkańców innych re-
gionów, którym powódź zabrała do-
bytek ich życia. Przerażający żywioł 
uświadomił wtedy wszystkim, że wal-
czymy z powodzią tysiąclecia i na taki 
scenariusz nie jesteśmy przygotowani. 
Wały nad Odrą dawno powinny zostać 
wzmocnione, nie było zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych. Dlatego na 
naszych oczach rozgrywały się ludzkie 
dramaty. 

Tak to się zaczęło… 
Była niedziela, 6 lipca 1997 roku. 

Od dwóch dni ulewne deszcze zalewały 
Polskę. Szczególnie niebezpiecznie 
zaczęło się robić w  województwach: 
katowickim, opolskim, wałbrzyskim 
i  jeleniogórskim. Woda przekracza 
stany alarmowe, w  Opolskiem ogło-
szony zostaje alarm przeciwpowo-
dziowy. Dzień później zaczęła się 
powódź na Dolnym Śląsku. W  nocy 
woda podeszła do Kłodzka i  zatopiła 
okoliczne wioski. Pojawiły się infor-
macje o  pierwszych ofiarach powodzi. 
10 lipca pod wodą znalazło się Opole, 
a dwa dni później woda wdarła się do 
Wrocławia. Fala zmierzała w kierunku 
województwa lubuskiego. Kataklizm 
na Odrze przekraczał znacznie naj-
większe powodzie obserwowane od 
1813 roku. Przyczyną wezbrania były 
anormalnie wysokie opady deszczu, 
które spadłyna silnie nasycone wodą 
podłoże. 14 lipca ogłoszono alarm po-
wodziowy dla Słubic, Kostrzyna, Gó-
rzycy, Słońska i Witnicy. 

27 lipca w  Słubicach i  Frankfurcie 
poziom Odry osiągnął poziom 657 cm. 
Takiej wody nigdy tu wcześniej nie było. 
Ostatni rekord pochodził z  listopada 
1930 roku i  wynosił 635 cm. Miasto 
trzeba było ewakuować. Ze Słubic 
wyjechało wtedy ok. 11 tys. miesz-
kańców. Ci, co zostali dniami i nocami 
pomagali służbom monitorować stan 
wałów, nosili worki z piaskiem i pilno-

wali, żeby woda nie przedarła się do 
miasta. Szczęśliwie, nie wdarła się do 
Słubic na tyle, żeby dokonać większych 
zniszczeń. Doszło tylko do podtopień. 
Ryszard Bodziacki, który był wówczas 
burmistrzem Słubic, wielokrotnie póź-
niej chwalił mieszkańców za ogromne 
zaangażowanie w  ratowanie miasta. 
Mówił o wielkim poświęceniu, solidar-
ności, setkach wolontariuszy i empatii 
wielu osób, które pomagały nie tylko 
przy zabezpieczaniu miasta, ale także 
sobie nawzajem. Gdy wielka woda od-
płynęła stało się jasne, że wały trzeba 
zmodernizować. Po powodzi w  1997 
roku zostały wprawdzie wzmocnione, 
ale to nie dawało stuprocentowej gwa-
rancji bezpieczeństwa. Potrzebny był 
plan kompleksowej ochrony. 

25 lat później… 
Dziś słubiczanie z  radością patrzą 

na kończące się prace przy wielkiej in-
westycji przeciwpowodziowej, która 
jest realizowana od kilku lat w mieście. 
– W ramach tego zadania wzmocniony 
i  rozbudowany został prawie 7- kilo-
metrowy istniejący wał wokół Słubic, 
budowany jest też nowy wał okrężny 
o długości niemal 6 kilometrów, odbu-
dowano koryta kanałów Racza Struga 
na długości 2 kilometrów i  Czarny 
Kanał na długości 4 kilometrów – wy-
licza burmistrz Mariusz Olejniczak. 
Nie kryje radości, bo zdaniem specja-
listów, takie zabezpieczenia gwaran-
tują, że Słubice staną się niezatapialne. 
– Szkoda tylko, że inwestycja się prze-
ciąga. Miała się zakończyć w 2020 roku 
– dodaje burmistrz. Poślizg wynikał 
z  tego, że Państwowe Gospodarstwo 
Wody Polskie, które jest inwestorem, 
musiało rozwiązać umowę z pierwszym 
wykonawcą (podpisaną w  2017 roku) 
– firmą Energopol Szczecin, bo ta nie 
wywiązała się z zadania. W lipcu 2020 
roku doszło do zmiany wykonawcy. 
Prace powierzono firmie Budimex, 
a  umowa opiewała na kwotę 125 mln 
zł. Według niej inwestycja ma się za-
kończyć w  IV kwartale 2022 roku. In-

westycja jest realizowana w  ramach 
projektu z  Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i  Środowisko 2014-
2020 „Ochrona przed powodzią miasta 
Słubice” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności oraz ze środków Międzyna-
rodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, 
Banku Rozwoju Rady Europy, Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz środków bu-
dżetu państwa.        (beb)

25 lat temu Słubice broniły się przed      powodzią
Ewakuacja mieszkańców, wielka mobilizacja wolontariuszy i służb, 
całodobowy monitoring wałów, tony piasku przesypanego do wor-
ków, zamurowane wejścia do budynków i ogromny strach przed wiel-
ką wodą, która wcześniej zaatakowała Dolny Śląsk – tak wyglądało 
w Słubicach lato 1997 roku.  
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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

25 lat temu Słubice broniły się przed      powodzią
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 kultura? !

Wystawa: Obuwik pospolity i wiąz 
szypułkowy. Nana Seeber i Jette Flügge
14 lipca – 4 sierpnia 2022, Galerie B, 
Dom Sztuki

Dwie graficzki Nana Seeber i  Jette Flügge prezentują w  Galerii 
B fotografie przekształcone w  struktury graficzne, złożone prze-
strzenie i  rysunki. Ich poszukiwania skupiają się na florze prze-
strzeni miejskiej Frankfurtu nad Odrą. Podczas gdy Nana Seeber 
interesuje się wzajemnym oddziaływaniem architektury i  drzew, 
Jette Flügge skupia się na raczej małych i pomijanych roślinach. Na 
odwiedzających czeka więc graficzna podróż badawcza, na którą za-
praszamy.
Wstęp wolny

Darmowa środa 
w Muzeum 
Viadrina
środa, 
3 sierpnia, 
11:00 Muzeum 
Viadrina

W  każdą pierwszą środę 
miesiąca Muzeum Viadrina 
zaprasza na bezpłatne od-
wiedzenie muzeum w  budynku Domu Junkrów we Frankfurcie. 
Odkryjcie wielowymiarową historię Frankfurtu i  zafascynujcie się 
barokową atmosferą samych pomieszczeń. Ponadto, w  Muzeum 
Viadrina czekają na Was różnorodne wystawy specjalne oraz, pod 
hasłem "Dawnej szkoły", klasa z czasów Prus Wilhelmińskich.
Wstęp wolny

cityFLOHMARKT - Pchli targ
sobota, 6 sierpnia, 10:00 Magistrala

W  każdą pierwszą sobotę miesiąca, w  godzinach od 10:00 do 
16:00, odwiedzający będą mogli na naszym kolorowym i  popu-
larnym pchlim targu – cityFLOHMARKT znaleźć i  kupić za nie-
wielkie pieniądze rzeczy przydatne, modne, różnorodne, jak i odkryć 
wiele ukrytych skarbów. Kolejne terminy pchlego targu w  2022 
roku, to 3 września i 1 października.
Dla odwiedzających udział bezpłatny. Zgłoszenie własnego 
stanowiska: s.prietzel@muv-ffo.de / +49 335 4010 409

Zwiedzanie tematyczne: Literacki 
spacer śladami Kleista i Fontane
(DE/PL). Sobota, 6 sierpnia, 11:00 
Polsko-Niemiecka Informacja 
Turystyczna

Frankfurt nad Odrą jest nierozerwalnie związany z nazwiskiem 
i twórczością Heinricha von Kleista. Nie jest to jednak miasto wy-
łącznie Kleista, wywarło bowiem również wpływ na twórczość lite-

racką Theodora Fontane. Także syn pastora Gottfried Benn zdał we 
Frankfurcie nad Odrą maturę i spędził tu sześć lat swojej młodości. 
Chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o literackiej przeszłości 
Frankfurtu? Zapraszamy na nasz tematyczny spacer po mieście śla-
dami słynnych poetów naszego regionu.

Udział bezpłatny. Rezerwacja: tourismus@frankfurt-slubice.
eu / +49 335 6100800

Polsko-niemieckie oprowadzanie po 
wystawie Christy Jeitner
środa, 10 sierpnia, 11:00 
Brandenburskie Muzeum Krajowe 
Sztuki Nowoczesnej, Packhof

Artystka z  Brandenburgii 
Christa Jeitner (1935) od 
ponad 60 lat zajmuje się 
sztuką tekstylną na naj-
wyższym poziomie. Pod 
względem stylu i  treści twór-
czość artystki oscyluje wokół 
malarstwa i  grafiki. Jej indy-
widualna wystawa poświę-
cona jest cyklom prac od lat 
60. do 80. oraz zagadnieniom 
pamięci zbiorowej, polsko-
niemieckiej pamięci obra-
zowej i Holocaustowi (Shoah).
Wstęp łącznie z oprowadzaniem: 5,50 €

Złoty głos z Bułgarii 
- koncert Diliana Kusheva
piątek, 12 sierpnia, 20:00 Kościół 
Mariacki

Tradycyjnie już w sierpniu, we frankfurckim Kościele Mariackim 
będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie muzyczne: bułgarski 
solista Dilian Kushev zaprezentuje podczas swojego koncertu tak 
znane utwory, jak Ave Maria, Nessun dorma, O,sole mio, czy Hal-
lelujah. Ten wyjątkowy baryton zaśpiewał już podczas 3000 kon-
certów na całym świecie, jest laureatem nagrody London Royal 
College of Music 2013 oraz World Songs Festival.

Bilety dostępne od lipca w Kościele Mariackim w przedsprze-
daży: 15,00 €. Bilety w dniu koncertu: 17,00 €

Dzień dla 
rodzin: Sztuka 
malowana kredą 
na promenadzie 
odrzańskiej (DE)
sobota, 20 
sierpnia, 15:00 
Brandenburskie 
Muzeum Krajowe 
Sztuki Nowoczesnej, 
Packhof 

Tego dnia promenada odrzańska stanie się naszym płótnem! 
Wspólnie wykażemy się kreatywnością przy użyciu kredy ulicznej 
i kredy w sprayu. Podsuniemy Wam przy tym kilka pomysłów do 
wykorzystania w domu i zaprojektujemy własne szablony w naszej 
muzealnej pracowni.
Wstęp łącznie z oprowadzaniem i warsztatami: 3,50 / 7,50 €. 
Zgłoszenia do 17.08: kunstvermittlung.frankfurt@blmk.de; 
+49 335 28395912 

Warsztaty No Borders
24 – 26 sierpnia 2022, 
Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury 

Pod koniec sierpnia zaczynamy warsztaty muzyczno-produkcyjne 
NO BORDERS organizowane przez Słubicki Miejski Ośrodek Kul-
tury oraz Messe und Veranstaltungs GmbH z Frankfurtu nad Odrą. 
W  tym roku Akademia No Borders główny nacisk kładzie na po-
głębienie wiedzy w zakresie produkcyjnym. W Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury będzie można skorzystać z wiedzy i talentu kilku 
osobowości polskiego świata muzycznego i produkcyjnego.
Udział bezpłatny. Zgłoszenia: smok@slubice.pl

No Borders Music Day 
piątek, 26 sierpnia, 17:30 Boczne 
boisko SOSiR

W tym roku zwieńczeniem muzycznych warsztatów No Borders 
będzie plenerowy - koncertowy wieczór. Całość idealnie wpisze się 
w zbliżające się zakończenie wakacji. Na scenie usłyszeć będziemy 
mogli znakomitych, młodych artystów – Rosalie, Otsochodzi, Mery 
Spolsky oraz Abla z Jordahem.
Wstęp wolny

20. Bieg             na Oderturm
sobota,              27 sierpnia, 
10:00 –    Oderturm

Wspólnie z Komendą Policji Federalnej w Berlinie i centrum han-
dlowym Oderturm frankfurcki Związkek Sportowy Stadtsportbund 
FFO e.V. organizuje w 2022 roku już po raz 20. bieg na najwyższy 
budynek Brandenburgii - Oderturm we Frankfurcie nad Odrą. 
W  związku z  jubileuszem na uczestników, oprócz samego biegu, 
czeka wiele atrakcji.
Opłata startowa: 5,00 €. Zgłoszenia do 20.08.2022 lub do 
osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników (100): https://
bit.ly/3O1q3To

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

http://www.bezgranic.eu

