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Jolanta Skręty od początku swojej 
zawodowej drogi była związana ze słu-
bicką oświatą. Jako absolwentka wy-
działu matematyki w  Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w  Zielonej Górze roz-
poczęła pracę nauczycielki tego przed-
miotu w  Zespole Szkół Licealnych 
w Słubicach. Nie tylko uczyła tam ma-
tematyki, a  potem także informatyki 
(skończyła podyplomowe studia na 
Politechnice Szczecińskiej), ale była też 
wicedyrektorką szkoły.

W  2003 roku została powołana na 
stanowisko dyrektorki Zespołu Ad-

ministracyjnego Oświaty w  Słubicach. 
To gminna jednostka, która sprawuje 
nadzór nad placówkami oświatowymi. 
Wcześniej Jolanta Skręty skończyła 
podyplomowe studia z  zarządzania 
oświatą na Uniwersytecie Szczecińskim. 
Była też radną powiatową w  obecnej 
kadencji. Zawsze bardzo mocno zaan-
gażowana w sprawy społeczne i sprawy 
samorządu. Jej dobroci doświadczyło 
wiele osób, wśród nich byli między 
innymi podopieczni Hospicjum Do-
mowego św. Wincentego a’Paulo w Słu-
bicach, którego była współzałożycielką. 

Michał Rosiak zapisał się w historii 
naszej gminy m.in. jak radny Słubic 
w  latach 1994-1998. Gdy działał 
w  samorządzie gminnym, był prze-
wodniczącym komisji rozwoju. Rok 
później został radnym powiatowym. 
To także wieloletni działacz społeczny 
i  sportowy. Był także wieloletnim 
działaczem społecznym i sportowym, 
związanym m.in. z klubami: MLKS 
Odra Słubice, MLKS Komes Słubice 
i MLKS Słubice. W latach 2006 – 2016 
działał w Polskim Związku Emerytów, 
Rencistów i  Inwalidów w  Słubicach, 

gdzie pełnił funkcję wiceprzewodni-
czącego, a  następnie przewodniczą-
cego.  Był także współzałożycielem 

Stowarzyszenia Przyjaciół Powiatu 
Słubickiego. 

(red)

426 projektów związanych 
z edukacją, wsparciem osób 
chorych i uzależnionych, 
sportem czy ochroną środowiska 
zostało zrealizowanych 
w ostatniej dekadzie m.in. 
dzięki dofinansowaniu 
z gminy Słubice.  Przestrzeń do 
podsumowania ostatnich 10 lat 
pracy stowarzyszeń i fundacji, 
działających w naszej gminie, 
stworzyło X Jubileuszowe Forum 
Organizacji Pozarządowych, 
które odbyło się 9 listopada 
w Collegium Polonicum. Wzięli 
w nim udział najbardziej 
aktywni działacze społeczni 
z naszej gminy i okolic, których 
przywitali Prezeska Fundacji 
na rzecz Collegium Polonicum 
Magdalena Tokarska i burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak. 
str.3

23 koncerty, dziesięć scen, 
trzy dni niesamowitej muzyki 
z różnych zakątków świata…
Prawdziwy tygiel kultur! Po 
raz osiemnasty dwumiasto 
Słubice-Frankfurt zaprosiło na 
festiwal, nazywany przez nie-
których piątą porą roku, lekar-
stwem na jesienną szarą aurę.  
Fotograficzne wspomnienie 
tego wydarzenia str.4-5

Wiecie, jaką frajdę sprawia maluchom wygrzebywanie codziennie nowej czekoladki z kalen-
darza adwentowego? No właśnie! Dorośli mogą też poczuć tę frajdę uczestnicząc w Aktyw-
nym Kalendarzu Adwentowym, który ma już długą tradycję w naszym dwumieście. Tak, 
jak w przeszłości, przez 24 dni, codziennie jakaś instytucja w Słubicach i Frankfurcie nad 
Odrą będzie otwierać swoje drzwi proponując wspólne przygotowanie się do Bożego Naro-
dzenia. W tym roku na otwarciu Aktywnego Kalendarza Adwentowego spotkamy się w Słu-
bicach. W parku przy placu Przyjaźni, o 16.00, burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Mariusz Olej-
niczak i Rene Wilke, zaproszą mieszkańców dwumiasta do wspólnego przeżywania czasu adwentu. str.14
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Odeszli od nas wspaniali społecznicy i samorządowcy
W październiku pożegnaliśmy Śp. Michała Rosiaka, a 1 listopada odeszła 
Śp. Jolanta Skręty. Obu rodzinom i wszystkim bliskim pogrążonym w ża-
łobie kondolencje przekazali m.in.  burmistrz Mariusz Olejniczak i prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz Cholewczyński. – Skła-
damy wyrazy najgłębszego współczucia. Niech pociechą będzie to, że kto 
zostaje w sercu innych, nigdy nie umiera.

Ten jeden z  najważniejszych mo-
mentów w  historii Polski słubiczanie 
uczcili na wiele sposobów. Uroczystości 
rozpoczęły się już 4 listopada. Tego 
dnia 345 uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 w  Słubicach, wspólnie z  nauczy-
cielami, odśpiewało m.in. „Mazurka 
Dąbrowskiego”, biorąc udział w  V 
edycji ogólnopolskiego konkursu „Do 
Hymnu”, organizowanego przez Na-
rodowe Centrum Kultury. Urodziny 
„Niepodległej” obchodziły także 
przedszkolaki. 9 listopada w „Pinokiu” 
odbyło się wzruszające przedstawienie 
– oryginalnie wyreżyserowane i pełne 
niesamowitych kostiumów – podczas 
którego mali aktorzy opowiedzieli, 

z czym zmagali się nasi rodacy podczas 
zaborów. 

Kolejny dzień obfitował w emocje  
– dostarczyły je 33. Narodowe Biegi 
Uliczne o  Puchar Słubic. To jedno 
z  najstarszych cyklicznych wydarzeń 
sportowych w  naszej gminie zgroma-
dziło setki uczestników w wieku przed-
szkolnym i szkolnym, którzy zmierzyli 
się w wyścigu na placu Bohaterów.

Najwięcej wydarzeń miało jednak 
miejsce 11 listopada. W  kościele pw. 
Ducha Świętego została odprawiona 
msza w  intencji ojczyzny, a  po niej 
odbył się uroczysty Apel Pamięci. 
W  swoim przemówieniu burmistrz 
Mariusz Olejniczak wspominał ojców 

polskiej niepodległości, ale też mówił 
o wyzwaniach współczesności. - Każdy 
z nas, każdego dnia, może po swojemu 
zmieniać świat na lepsze. Otwartość, 
tolerancja, uczciwość, dbanie o  środo-
wisko, szacunek do historii i tradycji oj-
czystego kraju, zaangażowanie w życie 
naszej małej ojczyzny – to jest współ-
czesny patriotyzm. Pamiętajmy o  tym 
– apelował. Tego dnia Słubicki Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji zorganizował też 
Narodowy Bieg Stulecia „Od Bałtyku 
do Tatr” (piszemy o nim więcej na str. 
10), a w Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury wyświetlony został film do-
kumentalny „Wycieczka do ojczyzny 
w 1927 r.”. Emocji i wrażeń dostarczył 

też performance „Chleb powszedni”, 
przygotowany przez grupę Bohema 
i  ich przyjaciół.  Ale to jeszcze nie ko-
niec! 12 listopada na scenie auli Colle-
gium Polonicum zabrzmiały wspaniałe 
dzieła polskich kompozytorów, wyko-
nane przez Orkiestrę Filharmonii Go-
rzowskiej. Gościnnie wystąpiła Beata 
Bilińska – wybitna pianistka, zdobyw-
czyni „Fryderyka”. Obchody 104. rocz-
nicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę zakończyły się w  Słubicach  
14 listopada – do tego dnia, na placu Bo-
haterów, można było oglądać wystawę 
Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie 
Niepodległości”, która przybliżała syl-
wetki przywódców walczących o wolną 
Polskę w 1918 roku. Wszystkim miesz-
kańcom gminy Słubice i  ich gościom 
dziękujemy za wspólne świętowanie. 
Więcej str. 12.

Barbara Anioł-Ossowska

- Niepodległość równie trudno wywalczyć, jak i utrzymać. 
To przestroga także na obecne czasy, gdy w wielu krajach narasta 
problem nacjonalizmu, a napaść Rosji na Ukrainę udowadnia, 
że niemożliwe staje się dramatycznie możliwe – mówił burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak podczas obchodów 104. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Tak słubiczanie
świętowali wolność
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Emocji i wrażeń do-
starczył performance 
„Chleb powszedni”, 
przygotowany przez 
grupę Bohema i ich 
przyjaciół.

Trudno zapomnieć kogoś, kto dał ci tak wiele do zapamiętania
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Słubiczanie posadzili 
pola nadziei

Tysiąc cebulek żonkili posadziły dzie-
ci ze słubickich przedszkoli i szkół, 
przedstawiciele służb mundurowych, 
a także burmistrz Mariusz Olejni-
czak, w ramach akcji „Pola nadziei” . 
Zorganizowało ją, 21 października br., 
Hospicjum Domowe Św. Wincentego 
a’Paulo, w ogrodzie obok kościoła pw. 
NMP Królowej Polski.

Ta akcja uwrażliwia na drugiego człowieka 
Rozmowa z Przemysławem Szewielińskim, 
prezesem stowarzyszenia Hospicjum Domo-
we Św. Wincentego a’Paulo, o ogólnopolskiej 
akcji „Pola nadziei”. 

- Który to już raz Hospicjum Do-
mowe Św. Wincentego a’Paulo za-
prosiło mieszkańców do wspólnego 
sadzenia żonkili? 

- Po raz ósmy. Mieliśmy dwuletnią 
przerwę spowodowaną pandemią, ale 
na szczęście, w tym roku w październiku 
mogliśmy się znów spotkać. Cieszymy 
się, że to wszystko powraca, bo jest to 
cudowna akcja. W Polsce kampania od-
bywa się po raz 23. Bierze w niej udział 
ok. 40 miast, w tym Słubice. „Pola na-
dziei” zainicjowało hospicjum św. Ła-
zarza w  Krakowie. Jest to przepiękna 
inicjatywa, w centrum której jest drugi 
człowiek. Ta akcja bardzo uwrażliwia, 
szczególnie najmłodszych, na to, że 
jest ktoś obok nas, że jest drugi czło-
wiek, który potrzebuje naszej pomocy. 

W  przypadku hospicjum wiadomo, że 
chodzi o  pomoc osobom chorym on-
kologicznie. Jeśli mówimy o dzieciach, 
to pokazujemy im, że oni na przykład 
mogą nieść pomoc koledze w klasie czy 
przedszkolu. Bardzo mnie cieszy, że 
tak wiele osób dołączyło w  tym roku 
do nas. Byli to uczniowie szkół, przed-
szkolaki, służby mundurowe, bur-

mistrz Mariusz Olejniczak. Sadziliśmy 
żonkile, bo hospicja traktują ten kwiat 
jako symbol nadziei dla umierających. 
Od starożytności żonkil symbolizował 
odrodzenie, zwycięstwo miłości nad 
nienawiścią, zwycięstwo piękna, tego, 
co w człowieku jest najlepsze. 

- Wiosną, gdy kwiaty zakwitną, 
zostaną ścięte, a  wolontariusze 
ruszą z nimi w miasto… 

- Tak właśnie to wygląda. Każdej na-
potkanej osobie wręczą kwiat. Zebrane 
w  ten sposób datki zasilają konto na-
szego hospicjum. Między innymi dzięki 
tym akcjom możemy kupować nowy 
sprzęt potrzebny w  niesieniu pomocy 
chorym. Czas pandemii pokazał, jak 
bardzo ważne są koncentratory tlenu. 
W  ciągu ostatnich dwóch lat dokupi-
liśmy ich ok. 30. Także inny sprzęt jest 
non stop wymieniany na nowy, ulep-
szany. Mimo przerwy spowodowanej 
pandemią, mieszkańcy o  nas pamię-
tali i wpływały datki do hospicjum, za 
co serdecznie dziękujemy.  Jesteśmy 

dzięki temu w bardzo dobrej formie fi-
nansowej, ale też mamy dobre zaplecze 
i cudownych wolontariuszy. 

- Ilu osobom pomaga hospicjum?
- Trudno to policzyć, ale mamy ok. 

200 łóżek, 200- 300 wózków inwalidz-
kich i  ponad 200 chodzików, ze 100 
koncentratorów tlenu… Łóżka prak-
tycznie w 90 proc. są wykorzystane. Na 
każdym z tych łóżek jest osoba chora. 
One cały czas „wędrują”, po całym po-
wiecie, czasami trochę dalej, bo jak jest 
potrzeba nie patrzymy, że ktoś ma 10 
km do powiatu słubickiego.  

- Ile wolontariuszy działa w Ho-
spicjum Domowym Św. Wincentego 
a’Paulo?

- Stała grupa to ok. 20-30 osób. Była 
wśród nas Jola Skręty (zmarła 1 listo-
pada tego roku – przyp. red.). Cudowny 
człowiek, który przez te 12 lat działal-
ności hospicjum posługiwał osobom 
chorym. Niezłomna kobieta, skarb tego 
miasta, zawsze jak o niej mówię głos mi 
się łamie… Była z nami od samego po-

czątku. Dokładnie od 2010 roku. Wtedy 
w  naszym kościele odbyły się misje 
święte i postanowiliśmy, że chcemy coś 
z siebie więcej innym dać. Pandemia nie 
pozwoliła nam świętować 10-lecia, ale 
planujemy zorganizować w  przyszłym 
roku, w  Collegium Polonicum, kon-
cert dla wszystkich naszych przyjaciół. 
W nasze 13. urodziny.        (beb)

Jak mówił Przemysław Szewieliński, 
prezes stowarzyszenia Hospicjum Do-
mowego Św. Wincentego a’Paulo, po 
dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa, słubiczanie 
spotkali się po raz ósmy na „Polach 
nadziei”. – Jest to wspaniała akcja, 
w którą angażuje się 40 miast w Polsce, 
w tym Słubice, i jestem z tego powodu 
ogromnie szczęśliwy – podkreślał  
P. Szewieliński. – Ta akcja uwrażliwia 
młodych ludzi na osoby, które potrze-
bują naszej pomocy. W przypadku ho-
spicjum wiadomo, że chodzi o  pomoc 
osobom chorym onkologicznie, ale jeśli 
mówimy o naszych dzieciach, to jest to 
pomoc, która często może być pomocą 
dla innego dziecka w klasie – dodał. 

Tradycyjnie sadzono żonkile. – Są 
one symbolem odrodzenia i  zwycię-
stwa miłości nad nienawiścią , tego, co 
w  człowieku jest najlepsze. Hospicja 
przyjęły żonkil jako symbol nadziei dla 
umierających – mówił P. Szewieliński. 

Burmistrz Mariusz Olejniczak, który 
wspólnie ze Strażą Miejską uczestni-
czył w  sadzeniu kwiatów, dodał, że 
wiosną zamienią się one w  monety 
i  banknoty, które trafią do skarbonek 
hospicjum.  – Cieszę się, że stowarzy-
szenie podtrzymuje tę tradycję. Obec-
ność dzisiaj przedstawicieli wielu grup 
społecznych pokazuje, jak potrafimy się 
pięknie zjednoczyć i zrobić coś wspania-
łego dla osób potrzebujących – podkre-
ślił burmistrz.        (beb)

„Pola Nadziei” to kampania ma-
jąca na celu propagowanie idei 
wolontariatu, bezinteresownej 
pomocy nieuleczalnie chorym 
oraz ich rodzinom. To między-

narodowy program realizo-
wany wyłącznie przez hospicja, 
polegający na sadzeniu jesienią 

żonkili – symbolu nadziei 
i tworzeniu „pól nadziei”.

- Istniejemy po to, aby pomagać chorym 
dotkniętym chorobą nowotworową 
i członkom ich rodzin – mówi Przemysław 
Szewieliński, prezes Hospicjum Domo-
wego Św. Wincentego a’Paulo. 
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Przestrzeń do podsumowania ostat-
nich 10 lat pracy stowarzyszeń i fundacji 
działających w naszej gminie, stworzyło 
X Jubileuszowe Forum Organizacji Po-
zarządowych, które odbyło się 9 listo-
pada w  Collegium Polonicum. Wzięli 
w nim udział najbardziej aktywni dzia-
łacze społeczni z naszej gminy i okolic. 
Prezes Fundacji na rzecz Collegium 
Polonicum Magdalena Tokarska wraz 
z burmistrzem Słubic Mariuszem Olej-
niczakiem powitali m.in. przedstawicieli 
stowarzyszeń: Po PROstu, Miłośników 
Ziemi Słubickiej, Osób Niedosłyszą-
cych i  Głuchych "Echo", TWK Słubice, 
Związku Emerytów i Rencistów Straży 
Granicznej Regionu Nadodrzańskiego, 
Lubuskiego Klubu Sportowego LU-
BUSZ, oraz Fundacji EDUEKO, Słubic-
kiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet, 
West Noise, Stowarzyszenia Rozwoju 
PRO-EKO, a  także wiele innych osób, 
które biorą czynny udział w życiu naszej 

gminy. Gościem wydarzenia był ekspert 
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
Tomasz Schimanek, który poprowadził 
panel dyskusyjny o  dobrej współpracy 
przedstawicieli świata biznesu z organi-
zacjami pozarządowymi.

Jak podkreślił podczas spotkania 
burmistrz Mariusz Olejniczak, co roku 
przekazywane są z budżetu gminy setki 
tysięcy złotych na działania organizacji 
pozarządowych. Najwięcej projektów, 
bo aż 57, zostało zrealizowanych 
w  2021 roku. Kwota dofinansowania 
wyniosła wtedy 700 tys. złotych. W tym 
roku rozdysponowano na ten cel 780 
tys. zł, dzięki czemu wsparto 51 zadań 
publicznych. 

Łączna roczna kwota dofinanso-
wania z budżetu gminy wynosiła w la-
tach 2012-2016 od 255 tys. zł (w 2012 
roku) do przeszło 388 tys. zł (w  roku 
2016). W 2017 roku dotacje te wzrosły 
do niemal 601 tys. zł, by w 2022 roku 

osiągnąć 780 tys. złotych. Na co zostały 
przekazane te środki? Między innymi 
na prowadzenie przez Stowarzyszenie 
po PROstu Gminnej Specjalistycznej 

Poradni Rodzinnej, na bezpłatne terapie 
dla dzieci i  dorosłych znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, czy na  dzia-
łalność stowarzyszenia „Przystań”, 
które pomaga osobom uzależnionym 
od alkoholu i  ich rodzinom. Gmina 
wspiera także finansowo Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i  Inwalidów, 
który organizuje dzięki tym środkom 
wycieczki czy spotkania integracyjne 
nie tylko dla członków stowarzyszenia, 
ale dla wszystkich mieszkańców. Co 
roku pomoc finansową otrzymują także 
kluby sportowe oraz  stowarzyszenia 
działające na rzecz kultury czy ochrony 
środowiska.  

- Na terenie gminy Słubice działa 
ponad 70 różnych organizacji poza-
rządowych, które w  ostatnich 10 la-
tach otrzymały dotacje – mówi Sabina 

Matkowska, kierowniczka Biura Spraw 
Społecznych w słubickim Urzędzie Miej-
skim. - Warto też wspomnieć o inicjaty-
wach lokalnych zrealizowanych dzięki 
dofinansowaniu z budżetu gminy, któ-
rych w  latach 2015-2022 było łącznie 
50. Kwoty przekazane na rzecz działań 
organizacji pozarządowych oraz grup 
inicjatyw w tym czasie wynosiły rocznie 
od blisko 50 tys. zł do przeszło 67 tys. 
złotych - wylicza.

Organizatorami X Forum Organizacji 
Pozarządowych byli Sektor 3 Słubice, 
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 
oraz Burmistrz Słubic.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. 
Mamy nadzieję, że w tak mocnym skła-
dzie spotkamy się również za rok.

Barbara Anioł-Ossowska

Reklama

-Do uniwersyteckiego grona dołącza 
dziś blisko 100 osób pochodzących 
m.in. z  Ukrainy, Białorusi, Portugalii, 
Indii, Syrii, Egiptu czy ze Sri Lanki. 
Życzę Wam, a także studentom, którzy 
rozpoczynają kolejny już rok akade-
micki w Collegium Polonicum, żebyście 
doświadczali na co dzień zalet wielo-
kulturowości – dodał burmistrz. Pod-
kreślał też, że w  czasach gdy retoryka 
antyglobalistyczna i  antyimigracyjna 
przybierają na sile wielokulturowość 
jest niezwykle cenna. – Ona zawsze 
wzbogaca, poszerza horyzonty i  roz-
budza ciekawość. Albert Einstein 
mawiał: „Nie mam żadnych talentów 
– prócz namiętnej ciekawości”. Dlatego 
bądźcie ciekawi siebie, budujcie aka-
demicką wspólnotę opartą na warto-
ściach, dzięki którym ten coraz bardziej 
skonfliktowany świat, stanie się choć 
odrobinę lepszy – stwierdził burmistrz.

Rektor Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu prof. Bogu-
miła Kaniewska nie kryła radości, że 
inauguracja 25. roku akademickiego 
w  Collegium Polonicum odbywa się 
w odbudowanej po pożarze dużej auli. 
Dziękowała też burmistrzowi M. Olej-
niczakowi i  Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w  Słubicach Grzegorzowi 
Cholewczyńskiemu za finansowe 

wsparcie gminy przy odbudowie auli.
– Collegium Polonicum od lat użycza 

naszemu miastu swojej dużej auli, 
dzięki czemu w murach uczelni gościła 
sztuka artystów zapraszanych przez 
nas m.in. na koncerty noworoczne, 
festiwal Piosenki Autorskiej i  Muzyki 
Świata transVOCALE czy Festiwal 
Nowej Sztuki „lAbiRynT” – przy-
pomniał burmistrz M. Olejniczak.  
– Między innymi dlatego, po tragicz-
nych wydarzeniach w  2018 roku, gdy 
ogień zniszczył dużą aulę, Rada Miejska 
w  Słubicach nie miała wątpliwości, że 
miasto musi wesprzeć finansowo jej 
odbudowę. Z budżetu Słubic przekaza-
liśmy na ten cel 730 tys. zł – mówił.

W  swoim wystąpieniu burmistrz 
nawiązał też do faktu, że nowy rok 
akademicki to także zmiana na stano-
wisku dyrektora administracyjnego 
Collegium Polonicum. – Na emeryturę 
odchodzi wkrótce dr Krzysztof Wojcie-
chowski, architekt polsko-niemieckiego 
dialogu i  pojednania, który zarządzał 
Collegium Polonicum od momentu po-
wstania placówki. Przez te 30 lat mie-
liśmy w Panu zawsze przyjaciela, za co 
serdecznie dziękuję. Cieszę się, że prze-
kazuje Pan „pałeczkę” Pani Agnieszce 
Brończyk, która od 10 lat była Pana 
zastępczynią, równie mocno zaangażo-

waną w  rozwój uczelni i  międzykultu-
rowy dialog – mówił burmistrz. 

W  inauguracji roku akademickiego 
w  Collegium Polonicum uczestniczyła 
też m.in. wiceprezydent Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą, Janine Nuyken, a także nad-
burmistrz Frankfurtu nad Odrą Rene 
Wilke oraz starosta słubicki Leszek 
Bajon.          (beb)

Tak gmina Słubice wspiera 
działania lokalne

W Collegium Polonicum spotyka się cały świat 

426 projektów związanych z edukacją, ze wsparciem osób chorych i uza-
leżnionych, ze sportem czy z ochroną środowiska zostało zrealizowanych 
w ostatniej dekadzie m.in. dzięki dofinansowaniu z gminy Słubice.

– Collegium Polonicum to synonim otwartego 
świata, to miejsce, które nie tylko stworzy 
Wam świetne warunki do nauki, ale też 
przybliży inne kultury – mówił do studentów 
rozpoczynających, 21 października 2022r. 
nowy rok akademicki, burmistrz Mariusz 
Olejniczak. 

Za nami X Forum Organizacji Pozarządowych

Inauguracja 25. roku akademickiego w Collegium Polonicum odbyła się w odbudowanej 
po pożarze dużej auli, która prezentuje się wspaniale.

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła 
Kaniewska przyjęła do grona studentów 
blisko 100 osób pochodzących m.in. 
z Polski, Ukrainy, Białorusi, Portugalii, 
Indii, Syrii, Egiptu czy Sri Lanki.  
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Pierwszym wydarzeniem tegorocz-
nego festiwalu, który rozpoczął 
się 17 listopada, był „Bal u Rafała” 

– koncert charyzmatycznego Ralpha Ka-
minskiego.  

- Jeszcze nie ochłonęłam. To były me-
gaemocje! – mówiła, po koncercie w Col-
legium Polonicum, Justyna Pula, której 
towarzyszyli przyjaciele. Wszyscy byli 
tego samego zdania. - To nie był zwykły 
koncert, to widowisko, w  dodatku tak 
emocjonalne, że trudno mi dziś będzie 
zasnąć - dodała jej koleżanka Ewelina. 
- W  dzisiejszych czasach gdy teksty pio-
senek są często o  niczym, a  artystom 
brakuje charyzmy, Ralph Kaminski jest 
jak ktoś z  innej planety. Ja z nim na tej 
planecie zostaję! - dodała nie kryjąc wzru-
szenia. 

Słysząc takie głosy, radości nie krył 
burmistrz Mariusz Olejniczak. - Przede 
wszystkim ogromnie się cieszę, że po 
kilku latach przerwy spowodowanej re-
montem dużej auli, koncert inaugurujący 
festiwal transVOCALE odbywa się znów 
z Collegium Polonicum. I to jaki koncert! 
Sala pęka w szwach, a przed nami artysta 
wyjątkowy! Jestem pewien, że ten kon-
cert na długo zostanie nam w  pamięci, 
bo to było niezwykłe wydarzenie - dodał 
burmistrz. 

W  koncercie inaugurującym festiwal, 
wzięła też udział Milena Manns, zastępca 
nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą, 
wielu naszych sąsiadów zza Odry oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubi-
cach Grzegorz Cholewczyński.

Czarodzieje emocji i wzruszeń
Emocji dostarczyli publiczności tego 

wieczoru także pozostali artyści. Po Ral-
phie Kaminskim, wystąpił duet z Irlandii 
Kieran Goss&Annie Kinsella, których 
muzyka pochodzi prosto z  serca i  trafia 
do serc słuchaczy natychmiast po usły-
szeniu pierwszych dźwięków piosenek. 
To czarodzieje emocji, wzruszeń, którzy 
zabierają publiczność do krainy łagod-
ności, w której każdy czuje się wyjątkowo 
dobrze i bezpiecznie. 

Pierwszy dzień festiwalu zakończył 
występ niemieckiej singer-songwriterki 
Barbary Thalheim. Na warsztat wzięła 
wydarzenia historyczne, które na prze-
strzeni wieków działy się 9 listopada, 
w tym m.in. noc kryształową w 1938 roku 
czy upadek muru berlińskiego w  1989 
roku. - Żadna inna data nie symbolizuje 
bardziej wzlotów i  upadków niemieckiej 
demokracji. Aż chce się o  tym głośno 
śpiewać! Kto nie uczy się ze swojej historii, 
musi ją powtarzać - uważa artystka. 

Drugi dzień festiwalu należał m.in. do 
dwóch polskich artystek: Natalii Kukul-
skiej i Natalii Przybysz.

Natalia Kukulska wystąpiła w  wypeł-
nionej po brzegi sali Forum Kleista, a jej 
występ był  swoistym podsumowaniem 
25-lecia działalności artystycznej. N. 
Przybysz zapełniła natomiast aulę Col-
legium Polonicum. Tego dnia można też 
było posłuchać m.in. grupy Sedaa, która 
łączy tradycyjną muzykę mongolską 
i  orientalną w  fascynującą całość czy 
unikalnej wokalistki Rasmy Almasha. 
W jej utworach słychać wpływy etno oraz 
orientalnej muzyki krajów arabskich 
i  afrykańskich w  nowoczesnych aranża-
cjach. W  sobotę mieszankę ormiańskich 
melodii, jazzu i  elektroniki zaprezento-
wała Authentic Light Orchestra, a  fran-
cusko-szwajcarski duet Carrousel, który 
łączy folk, chanson i pop, sprawił, że foyer 
w Forum Kleista zamieniło się w salę ta-
neczną.  Podobnie było podczas występu 
polskiej grupy Dikanda. Zwieńczeniem 
tego wieczoru był występ Marly Glen, 
amerykańskiej piosenkarki, mieszkającej 
od ponad 20 lat w  Niemczech, która za 
swoją mieszankę bluesa, soulu, jazzu, 
rocka i  muzyki etnicznej została nagro-
dzona platyną i złotem. 

Organizatorami festiwalu transVO-
CALE byli: Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury i  Forum Kleista we Frankfurcie 
nad Odrą, przy wsparciu stowarzyszenia 
transVOCALE.          (beb)

23 koncerty, dziesięć scen, trzy dni niesamowitej muzyki z różnych zakątków świata…Praw-
dziwy tygiel kultur! Po raz osiemnasty dwumiasto Słubice-Frankfurt zaprosiło na festiwal, 
który niektórzy nazywają piątą porą roku, lekarstwem na jesienną szarą aurę. 

pięknie 
opowiada 
o świecie



5gazeta Słubicka   09/2022   25 listopada

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

Fo
t. 

A
nn

a 
Pa

ne
k-

Ku
sz

, T
om

as
z 

Fe
dy

sz
yn

, E
m

ili
a 

Ku
sz



6 gazeta Słubicka   09/2022   25 listopada

Przewodniczący Senatu prof. dr 
Christoph Brömmelmeyer, nie krył za-
dowolenia, bo jak podkreślił   ” znaleź-
liśmy w Eduardzie Mühle znakomitego 
następcę Julii von Blumenthal. Eduard 
Mühle jest właściwą osobą nie tylko 
dlatego, że jako wieloletni dyrektor 
Instytutu im. Leibniza ma doświad-
czenie potrzebne do profesjonalnego 
zarządzania uczelnią, która odnosi 
sukcesy w badaniach i kształceniu. Jest 
właściwą osobą na to stanowisko rów-
nież dlatego, że będzie nadal rozwijać 
szczególne relacje Uniwersytetu Euro-
pejskiego Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą z  Polską: mówi po polsku, wiele 
lat mieszkał w  Polsce jako dyrektor 
Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w  Warszawie, jako historyk inten-
sywnie zajmował się historią Polski. 
Jest też uznanym ekspertem do spraw 
Ukrainy, a  także Rosji, może więc re-
prezentować Viadrinę także w  innych 
krajach”.

Prof. dr Eduard Mühle podziękował 
za wybór tymi słowami: „Polityka uni-
wersytecka i  naukowa są mi bardzo 
bliskie od początku pracy zawodowej, 
humanistyka to moje powołanie akade-
mickie, a Polska i Europa Wschodnia od 
dziesięcioleci są mi bardzo bliskie, za-

równo zawodowo, jak i prywatnie – dla-
tego Viadrina jest dla mnie właściwym 
miejscem, w  którym mogę wziąć na 
siebie odpowiedzialność jako prezydent 
Uniwersytetu. Stać na czele Viadriny 
i pracować nad tym, by ten wyjątkowy 
uniwersytet w tak szczególnym miejscu 
stał się jeszcze bardziej widoczny jako 
instytucja atrakcyjnego kształcenia, 
innowacyjnych badań naukowych, 
międzynarodowej współpracy i  spo-
łecznie istotnych transferów, a  także 
jeszcze efektywniej wnosił naukowy 
wkład w  przezwyciężanie aktualnych 
kryzysów i  nadchodzących wyzwań 
na przyszłość, to zadanie, które jest 
równie ekscytujące, jak i  wymagające, 
i któremu poświęcę całą swoją energię”.

Nominacji prof. dr Eduardowi Mühle 
pogratulował także burmistrz Słubic 
Mariusz Olejniczak:  „W naszym dwu-
mieście Słubice - Frankfurt, Viadrina 
jest jednym z najważniejszych mostów 
łączących Polskę i  Niemcy: w  wyjąt-
kowy sposób wspiera nasze działania 
na rzecz dobrego sąsiedztwa, dialogu 
kultur, przezwyciężania uprzedzeń 
i budowania prawdziwego partnerstwa 
opartego na demokratycznych warto-
ściach. Dlatego ogromnie się cieszę, że 
na czele Uniwersytetu Europejskiego 

staje przyjaciel  naszego kraju o tak zna-
komitym życiorysie, w który wpisane są 
piękne karty polsko-niemieckiej współ-
pracy, a także jeden z najwybitniejszych 
uczonych zajmujących się Europą Środ-
kowo-Wschodnią w Niemczech.”

Nominacja i objęcie urzędu nastąpią 
na początku semestru letniego 2023 r. 
Do czasu przekazania urzędu Uniwer-
sytetem Europejskim Viadrina nadal 
będzie kierować prof. dr Eva Kocher 
jako p.o. prezydentka.

Biografia prof. dr. Eduarda Mühle
Po studiach w  Paderborn, Jero-

zolimie, Münster i  Londynie oraz 
pobytach badawczych w  Kijowie, Le-
ningradzie, Nowogrodzie i  Moskwie 
prof. dr Eduard Mühle uzyskał tytuł 
doktora w  Münster w  1990 roku. Na-
stępnie został kierownikiem działu 
zarządu w  Niemieckiej Fundacji Ba-
dawczej (DFG) i osobistym doradcą ów-
czesnego prezesa DFG Huberta Markla, 
a  także kierownikiem działu między-
narodowego w  sekretariacie Niemiec-
kiej Konferencji Rektorów. W  latach 
1995-2005 był dyrektorem Instytutu 
Badań Historycznych Europy Środ-
kowo-Wschodniej im. Leibniza (In-
stytut Herdera) w  Marburgu. W  2004 

roku habilitował się na Uniwersytecie 
w Marburgu, a rok później został powo-
łany na katedrę historii Europy Środ-
kowo-Wschodniej na Uniwersytecie 
w  Münster. Od 2008 do 2013 roku 
był dyrektorem Niemieckiego Insty-
tutu Historycznego w  Warszawie. Ten 
międzynarodowy historyk posiadający 
szeroką sieć kontaktów jest m.in. lau-
reatem Stypendium Naukowego im. 
Aleksandra von Humboldta przyzna-
wanego przez Fundację na rzecz Nauki 
Polskiej oraz zagranicznym członkiem 
Polskiej Akademii Umiejętności w Kra-

kowie. W 2021 r. otrzymał medal Lux 
et Laus Stałego Komitetu Mediewistów 
Polskich za wybitne zasługi dla współ-
pracy polsko-niemieckiej i  badań nad 
średniowieczem. Jako profesor wizy-
tujący i senior visiting fellow wykładał 
i prowadził badania w Oxfordzie, Cam-
bridge, Princeton i Pradze. W ostatnim 
czasie jego badania koncentrowały 
się na Polsce średniowiecznej, historii 
Słowian i  dyskursie słowiańskim, nie-
mieckim nowożytnym postrzeganiu 
europejskiego wschodu oraz historii 
polsko-niemieckich sąsiedztw.        (red)

– Udane małżeństwo zależy od dwóch 
rzeczy: znalezienia właściwej osoby 
i od bycia właściwą osobą – cytował 
H. Jacksona Browna burmistrz Słubic 
Mariusz Olejniczak podczas spotkania 
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 
Państwa Teresy i Janusza Sikorskich.

W środę, 2 listopada br., Senat i Rada Fundacji Uniwersytetu Europej-
skiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wybrały historyka prof. dr. 
Eduarda Mühle na prezydenta tej uczelni. 

Nowy prezydent Viadriny 
wielkim przyjacielem Polski 

8 listopada w  Urzędzie Miejskim 
w Słubicach, burmistrz Mariusz Olejni-
czak wraz z  wiceprzewodniczącą Rady 
Miejskiej w  Słubicach Marią Skalniak 
wręczyli Medale za Wieloletnie Pożycie 
Małżeńskie Szanownym Jubilatom – 
Państwu Sikorskim ze Słubic – którzy 
powiedzieli sobie „tak” 18 grudnia 
1971 roku.

Choć inauguracja uroczystości Zło-
tych Godów odbyła się w  czerwcu 
w  Słubickim Miejskim Ośrodku Kul-
tury, Państwo Sikorscy nie mogli wziąć 

w niej udziału. Wtedy 34 pary małżeń-
skie z  naszej gminy otrzymały z  rąk 
burmistrza Mariusza Olejniczaka me-
dale przyznawane przez prezydenta RP 
oraz dyplomy.

8 listopada mieliśmy okazję po-
wrócić do tak pięknej uroczystości. 
Szanownym Jubilatom składamy ser-
deczne gratulacje i  życzymy kolejnych 
pięknych, wspólnie spędzonych lat. 
Podczas spotkania jubilatom towarzy-
szyły córki.

Barbara Anioł-Ossowska

Jeśli chcą Państwo kupić węgiel ka-
mienny w cenie preferencyjnej za tonę, 
należy spełnić warunki uprawniające 
do otrzymania dodatku węglowego. 
W  roku 2022 można kupić maksy-
malnie 1,5 tony węgla kamiennego po 
preferencyjnej cenie. Kolejne 1,5 tony 
będzie można kupić od 1 stycznia do 
końca kwietnia 2023 roku.

Aby otrzymać zaświadczenie, należy 
pobrać wniosek o  wydanie zaświad-
czenia na zakup węgla. Wypełniony 
wniosek trzeba złożyć w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubi-
cach przy ul. Akademickiej 1.

Zaświadczenie uprawniające do 
zakupu węgla w  preferencyjnej cenie 
otrzymają Państwo najpóźniej po 
14 dniach od daty złożenia wniosku 
w Biurze Obsługi Interesanta.

Szczegółowe informacje dotyczące 
płatności, terminu i  sposobu odbioru 
węgla, a także jego jakości zostaną po-
dane po kontakcie spółki zajmującej 
się wprowadzeniem paliwa stałego na 
rynek.

Wzory wniosków można znaleźć na 
stronie internetowej gminy: www.slu-
bice.pl

(red)
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Wniosek o wydanie 
zaświadczenia 
na preferencyjny 
zakup węgla

Informujemy, że Gmina Słubice będzie wyda-
wała zaświadczenia na preferencyjny zakup 
węgla od innego podmiotu. 

Jak zapowiadają organizatorzy pod-
czas spotkania omówią możliwości 
wsparcia działań realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, zarówno 
ze środków europejskich, jak i  krajo-
wych, przedstawią warunki przyznania 
wsparcia, wskażą dokumenty, strony 
internetowe oraz podmioty, które ofe-
rują unijne dofinansowanie oraz kra-
jowe środki. Omówią też najczęstsze 
problemy w  realizacji zadań publicz-

nych i przedstawią praktyczne porady 
dotyczące wypełniania sprawozdania 
realizacji zadań publicznych.

Adresatem spotkania są organizacje 
pozarządowe oraz inne organizacje po-
żytku publicznego. Zgłoszenia do 29 li-
stopada 2022 roku. Informacje można 
uzyskać dzwoniąc na numer: 95  739-
377, -378, -380, 386. Organizato-
rami wydarzenia są: Lokalny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich 

w  Gorzowie Wielkopolskim, Bogu-
sław Zaraza – Kierownik Wydziału 
Spraw Społecznych Departamentu 
Infrastruktury Społecznej w  Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubu-
skiego, Monika Rostkowska – główny 
specjalista z Departamentu Infrastruk-
tury Społecznej w  Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Lubuskiego 
oraz Fundacja na rzecz Collegium Po-
lonicum.Zapraszamy!      (red)

Jak zdobyć fundusze dla 
organizacji pozarządowych?

Temu będzie poświęcone bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbę-
dzie się 30 listopada 2022 roku o 10.00 w Collegium Polonicum.

Przeżyli ze sobą 50 lat.
To piękny jubileusz

Na zdjęciu Państwo Sikorscy z córkami, a także burmistrz Mariusz Olejniczak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słubicach Maria 
Skalniak oraz Manuela Żelek z Urzędu Stanu Cywilnego.
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16 listopada w  słubickiej bibliotece 
gościła jesień malowaną wierszem. 
I choć u niektórych uczestników widać 
było tremę przed występem, nasi mali, 
dzielni artyści poradzili sobie z  nią 
doskonale. Widownia była duża, ale 
bardzo życzliwa – nagradzała brawami 
każde dziecko. 

Jury – Ewa Chustecka, Mirosława 
Dziurda oraz Anna Adamowicz – wy-
różniło w  dwóch kategoriach wieko-
wych sześciu spośród 19 uczestników 
konkursu. Pozostałe dzieci otrzymały 
dyplomy i  upominki z  rąk dyrektora 
przedszkola „Jarzębinka” Jadwigi Gra-
bowskiej oraz przewodniczącego Rady 
Miejskiej Grzegorza Cholewczyńskiego.

Oprócz słuchania poezji, na gości 
wydarzenia czekały także inne atrakcje: 
w  czasie obrad jury można było tra-
dycyjnie obejrzeć przedstawienie 
przygotowane przez rodziców dzieci 
z przedszkola „Jarzębinka” – adaptację 
wiersza Jana Brzechwy „Entliczek-
-pentliczek” – wziąć udział w zabawach 
tanecznych prowadzonych przez panie 
bibliotekarki czy odgadywać zagadki 
literackie. Wszystkim dzielnym recyta-
torom składamy serdeczne gratulacje 
i dziękujemy za ich uczestnictwo w XIX 
Międzyprzedszkolnym Konkursie Wier- 
szy „Ptasie trele” pt. „Jesień wierszem 
malowana”.

Barbara Anioł-Ossowska

Przedszkole Samorządowe nr 1 „Jarzębin-
ka” oraz biblioteka miejska, po raz 19. za-
prosili dzieci do udziału w konkursie „Pta-
sie trele”. Oprócz statuetki Trelika wręczono 
też wyróżnienia, które otrzymali: Maja Ne-
ster, Milena Przybylska, Oliwier Tkaczewski 
(wśród 3- i 4-latków), a także Michał Szary, 
Pola Polechajło oraz Hanna Pleskot (wśród 
5-i 6-latków).  

Michał Szary 
ze statuetką 
Trelika!

Jesień wierszem malowana, czyli XIX Międzyprzedszkolny Konkurs Wierszy „Ptasie trele”
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W  tym roku Galeria OKNO, która 
zainicjowała pomysł festiwalu na po-
graniczu polsko-niemieckim i  trzyma 
pieczę nad jego metodycznym i  wizu-
alnym programem, obchodzi 20 lat 
działalności wystawienniczej i  edu-
kacyjnej o  transgranicznym charak-
terze. Festiwal z  tegorocznym hasłem 
„OKNO” z jednej strony podkreślił dzia-
łania galerii, jej rolę w  kształtowaniu 
kultury i  sztuki, z  drugiej dał bogate 
interpretacyjnie hasło do zbudowania 
artystycznych wypowiedzi. 

Jaki był  tegoroczny festiwal? Sposób 
pojmowania OKNA, podejście do te-
matu, wieloaspektowość prezentacji 
dawała duże możliwości interpreta-
cyjne i  wizualne. Od indywidualnych 
realizacji opartych na osobistych prze-
życiach, po aktualny temat wojny 
i  uchodźców. Były też prezentacje da-
jące bodźce do refleksji na temat nad-
miernej eksploatacji naszej planety. 

Nie zabrakło odniesień do malarstwa, 
samotności, przemijania i  odtrącenia, 
ale odnajdywaliśmy też pogłosy miasta 
wyznaczane przez historię i  pamięć 
mieszkańców, czy też obserwowaliśmy 
uchwyconą grę kolorów i barw, za po-
mocą których autorka zapisywała at-
mosferę miejsca. Formy prezentacji, 
użyte techniki, przestrzenie wysta-
wiennicze były bardzo różnorodne i to 
było niebywałą wartością Festiwalu. Ale 
lAbiRynT to również wykłady, warsz-
taty i  przede wszystkim nieformalne 
spotkania między ludźmi, którzy na 
co dzień uprawiają różne dyscypliny 
artystyczne i pełnią różne funkcje spo-
łeczne. Taka wymiana doświadczeń ma 
jeszcze jeden walor, a mianowicie inte-
grację międzynarodową. Okazuje się, 
że ludzie, miłośnicy sztuki, mają sobie 
wiele do powiedzenia i to nawet wtedy, 
gdy czasem dzieli ich bariera językowa. 

Anna Panek-Kusz

W przedostatni weekend października (21-23.10.2022 r.), na terenie Słubic, Frank-
furtu nad Odrą i w Uradzie, odbyła się trzynasta edycja Festiwalu Nowej Sztuki 
lAbiRynT. Przez trzy festiwalowe dni sztuka współczesna wypełniła przestrzenie 
po obu stronach granicy. Kilka galerii, słubicka biblioteka miejska czy teatr we 
Frankfurcie stały się miejscami ekspozycji fotografii, instalacji, malarstwa, video, 
performance. Był to swoisty trzydniowy spacer od miejsca do miejsca, od wysta-
wy do wystawy, przez Frankfurt i Słubice.

Wspominając Festiwal 
Nowej Sztuki lAbiRynT…



9gazeta Słubicka   09/2022   25 listopada

Jaki jest festiwal dla osób w nim uczestniczących? 

Reklama

Oto kilka nadesłanych opinii 
i refleksji, które dotarły do organi-
zatorów.

Tradycyjnie. Podczas przedostat-
niego weekendu października odbyła 
się kolejna edycja Festiwalu Nowej 
Sztuki Labirynt. Tematem, myślą wio-
dącą było „Okno”. Moją wypowiedź 
zaczęłam od słowa „tradycyjnie”, 
ponieważ na dwa lata z  powodu ob-
ostrzeń covidowych formuła Festiwalu 
musiała zostać zmodyfikowana; w tym 
roku organizatorzy mogli wrócić do 
pierwotnej idei - wspólnego wędro-
wania wszystkich uczestników. To jest 
najciekawsze doświadczenie w  całym 
wydarzeniu. Bezpośrednio można spo-
tkać i doświadczyć sztuki, jednocześnie 

konfrontując się z  żywą krytyką, po-
rozmawiać z twórcą, poznać spojrzenie 
innych osób na rzeczywistość. Był to 
dla mnie (choć sądzę,  że nie jestem 
w tym zdaniu odosobniona) zajmujący 
i  intensywny weekend, pod względem 
intelektualnym jak i fizycznym! Każdy 
kwadrans naszpikowany był dozna-
niami estetycznymi, które należy 
chłonąć, zapamiętać jak najwięcej – po 
to aby, w  czasie „po festiwalu”, móc 
usystematyzować sobie wszystkie 
nurty. 

Genialne było dla mnie to w  jaki 
sposób spotkała się ze sobą młodość 
z doświadczeniem. Okno musi mieć so-
lidne ramy, aby skrzydła okienne funk-
cjonowały jak należy. Gdy wszystkie 
elementy dobrze współpracują, mogą 

otwierać się na przestrzeń  ukazując 
nowe horyzonty.

Karolina Konczyńska

Tegoroczny lAbiRynT był przygo-
towany jak zwykle perfekcyjnie. Był 
również przełomowy, bo wróciliśmy do 
wspólnego spacerowania i odwiedzania 
wystaw. To sprzyjało rozmowom, 
wymianie poglądów oraz zawieraniu 
nowych znajomości. Dlatego wszyscy 
byli uśmiechnięci i zadowoleni. To tak 
krótko o organizacji. 

A  Artystycznie? Był to festiwal ko-
lorowy, smaczny, a  nawet groźny. 
Prace czeskich artystów pachniały 
knedlikami. Wnętrze kościoła zo-
stało rozświetlone paryskim błękitem. 
W  Uradzie pojawił się... kontrolowany 

ogień, a  jedną z  frankfurckich galerii 
opanowały ciemności, z  rajskimi jabł-
kami w tle. Pojawili się nawet kosmici. 
A to tylko cząstka atrakcji.

Dariusz Olechno

To były trzy wyjątkowe dni odczu-
wania wspólnoty ludzi, którzy wierzą 
w  sztukę jako spoiwo społeczne. Pod-
czas przechadzania się od miejsca do 
miejsca prowadziłam rozmowy z nowo 
poznanymi ludźmi i  czułam się po 
prostu szczęśliwa i  bezpieczna. Idea 
zanurzenia się w  sztuce w  ramach fe-
stiwalu, trochę bez możliwości ucieczki 
jest absolutnie trafiona. Mogę tylko 
tyle ostatecznie powiedzieć, że bardzo 
chcę tutaj za rok wrócić. Dziękuję!

Joanna Wowrzeczka 

Jeszcze raz bardzo dziękuję za zapro-
szenie do udziału w tegorocznej edycji 
lAbiRynTu.

Jestem pod ogromnym wrażeniem 
rozmachu  Państwa imprezy, bogatego 
programu, wystaw po oby stronach 
granicy, wspaniałej atmosfery. Życzę 
Państwu kolejnych sukcesów w  latach 
następnych, a Pani  szczególnie ( mowa 
o  Annie Panek-Kusz- przyp.red.) moc 
zdrowia i  owocnej pracy z  młodzieżą   
w Galerii "Okno". 

Tadeusz Wieczorek

To był kolejny pełen wrażeń LABI-
RYNT, wyczerpujący, stymulujący, in-
spirujący!

Tobias, Susanne 
i studenci z Drezna
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Obie imprezy są częścią szerszego 
cyklu Torneo Lubuskie, którego or-
ganizatorem jest firma Colloseum 
Marketing Sport. Patronem obu tur-
niejów jest burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak.

Sportowe zmagania odbędą się 
w  hali Szkoły Podstawowej nr 1 
w Słubicach. 3 grudnia zagrają żacy, 
a dzień później młodzicy.

Rywalizacja zapowiada się inte-
resująco. Swój udział zapowiedziały 
zespoły m.in. ze Szczecina, Gubina, 
Torzymia, Żar czy Międzyrzecza. Nie 
zabraknie również przedstawicieli go-
spodarzy. Słubicę będą reprezentować 
drużyny UKS Polonia Słubice oraz 
SAP APIS Słubice.

Początek każdego z  turniejów za-
planowano o  godz. 10:00. Wstęp na 
obie imprezy jest bezpłatny, zapra-
szamy do kibicowania.

MK

Bieg na dystansie 10 km to już stały 
punkt słubickich obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości. – Konty-
nuujemy w  ten sposób ogólnopolski 
projekt związany z  obchodami 100-
lecia odzyskania niepodległości, który 
przez Sejm RP został przedłużony do 
2022 r. Daje to możliwość osobom, 
które uczestniczącą w  kolejnych bie-
gach, zebrania kompletu pięciu bie-
gowych koszulek i medali – opowiada 
Ryszard Chustecki, dyrektor imprezy.

Podobnie jak w  poprzednich latach 
start i  meta była na stadionie Słubic-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trasa 
prowadziła ulicami naszego miasta, 
dzięki czemu sportową rywalizację 
mogli podziwiać także mieszkańcy. 

Pogoda dopisała, podobnie jak w or-
ganizowanym dzień wcześniej biegu 
dzieci i młodzieży. I choć biegacze mu-
sieli się zmierzyć z  dużym wysiłkiem, 
to na trasie nie brakowało uśmiechów, 
miłych gestów i  pozdrowień. Wielu 
przywdziało biało-czerwone barwy, 
a  nawet biegło z  polskimi flagami. 
Miłym akcentem była obecność na-
szych sąsiadów z  Niemiec, którzy nie 
pierwszy już raz przyłączają się w ten 
sposób do świętowania naszej niepod-
ległości.

Uczestnikom otuchy na trasie do-
dawali kibice, wśród których byli nasi 
samorządowcy, na czele z burmistrzem 
Słubic Mariuszem Olejniczakiem. 
Burmistrz był nie tylko honorowym 
startem, ale również za metą wręczał 
medale. Towarzyszył mu szef Rady 
Miejskiej Grzegorz Cholewczyński.

A  kto wygrał niepodległościową 
rywalizację? Wśród panów najlepszy 
okazał się Paweł Raczyński z  Krosna 
z  czasem 34:12, a  wśród pań trium-
fowała Cathleen Meier z  Frankfurtu 
nad Odrą, która uzyskała 42:08. Naj-
lepsi słubiczanie to Maciej Konczyński 
(36:01) i Helena Podruczny (46:38).

Za metą wszyscy biegacze dostali 
pamiątkowe medale, wcześniej w  pa-
kietach otrzymali także wspomniane 
koszulki. Po biegu mogli napić się go-
rącej herbaty i  skorzystać z  cateringu. 
Najlepsze trójki w  poszczególnych 
kategoriach wiekowych otrzymały pa-
miątkowej statuetki.

Organizatorem zawodów był Słu-
bicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji przy 
wsparciu Lubusza Słubice, Słubic-
kiej Akademii Biegowej, Lubuskiego 
Związku Lekkiej Atletyki w  Zielonej 
Górze oraz Miejskiego Związku Spor-
towego We Frankfurcie nad Odrą. Ho-

norowy patronat nad imprezą objęli 
burmistrz Słubic i starosta słubicki.

MK

11 listopada w Słubicach, już po raz piąty, odbył się Narodowy Bieg 
Stulecia od Bałtyku do Tatr. Ulicami naszego miasta pobiegło równo 
80 osób, aby w ten sposób uczcić 104. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 

5. edycja Narodowego Biegu 
Stulecia od Bałtyku do Tatr

Konsultacje wojewódzkie Ośrodków 
Szkolenia Piłki Ręcznej (Słubice są 
takim ośrodkiem od 8 lat) odbyły się 
w kompleksie sportowym Arena Żagań. 
Powołanie otrzymały 23 najbardziej 
wyróżniające się zawodniczki z  rocz-
nika 2009/2010. 

W tej grupie znalazły się także pod-
opieczne trenera Jerzego Grabowskiego 
z  Jedynki. Swoją formę miały okazję 
zaprezentować: Kinga Radkiewicz, Ja-
goda Walkowiak, Aleksandra Bejenka, 
Oliwia Żarnowska, Bianka Fornalczyk, 
Laura Jaworska, Lena Kowalska i Mal-
wina Małachowska. Wszystkie dziew-
częta to uczennice Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Słubicach.

O  przebieg konsultacji zapytaliśmy 

J. Grabowskiego. – Zawodniczki tre-
nowały dwa razy dziennie pod okiem 
doświadczonych szkoleniowców. Były 
też zajęcia z dietetykiem, fizjoterapeutą 
i  trenerem przygotowania motorycz-
nego. Zadbano również o profesjonalną 
odnowę biologiczną. A w ostatni dzień 
konsultacji odbyły się gry testowe – 
opowiada szkoleniowiec.

Co dalej czeka lubuskie szczypior-
nistki? Najbardziej wyróżniające się 
zawodniczki otrzymają powołania na 
konsultacje makroregionalne w  Dzier-
żoniowie, a  następnie z  tej grupy 
zostaną wyłonione zawodniczki na 
konsultacje centralne. Trzymamy 
kciuki za słubiczanki.

MK

Mikołajkowe turnieje piłki 
nożnej o puchar burmistrza 
Słubic

Słubickie szczypiornistki 
w kadrze województwa 
lubuskiego

Przed nami kolejne 
ciekawe imprezy 
dla piłkarzy mło-
dego pokolenia. 
Z okazji zbliżają-
cych się Mikołajek 
w Słubicach odbę-
dą się turnieje piłki 
nożnej w katego-
riach żaków 
i młodzików. Są efekty udanego startu w Lubuskiej Lidze 

Młodziczek w wykonaniu UKS Jedynka Słubice. 
Aż osiem zawodniczek z tego klubu otrzymało 
powołanie na zgrupowanie kadry wojewódz-
twa lubuskiego. 

Osiem zawodniczek UKS Jedynka Słubice otrzymało 
powołanie do kadry woj. lubuskiego
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Piłkarze z kategorii 
żaków i młodzików 
powalczą u puchar 
burmistrza Słubic
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Przypomnijmy, Test Coopera polega 
na tym, aby w ciągu 12 minut pokonać 
jak najdłuższy dystans. Można biec 
lub maszerować, wszystko zależy od 
poziomu naszej kondycji. Za pomocą 
specjalnych tabel, biorących pod uwagę 
wiek i  płeć, odczytuje się uzyskany 
wynik.

Biegacze spotkali się 19 paździer-
nika na stadionie Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. W gronie startują-
cych byli nie tylko słubiczanie, ale także 
goście z wielu sąsiednich miejscowości, 
w tym z Frankfurtu nad Odrą.

Najdłuższy dystans pokonał (po-
dobnie jak przed rokiem) Arkadiusz 
Blacharski, który przy okazji poprawił 
nieoficjalny rekord Słubic - w 12 minut 

przebiegł 3680 metrów. Wśród kobiet 
najlepiej wypadły nastoletnie zawod-
niczki LKS Lubusz Słubice - Zuzanna 
Hein i  Amelia Marciniak. Obu bie-
gaczkom zmierzono po 3020 metrów. 

Frekwencja dopisała. Łącznie w słu-
bickim biegu wzięło udział 76 osób. 
Szczegółowe wyniki można znaleźć na 
stronie sosirslubice.pl.

Organizatorem Testu Coopera byli 
Słubicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji, 
LKS Lubusz Słubice oraz Słubicka Aka-
demia Biegowa przy wsparciu gminy 
Słubice.

MK

Tenis ziemny w  wykonaniu dzieci 
cieszy się coraz większą popularnością 
w  naszym regionie. Poziom się pod-
nosi, a  na treningi zgłasza się coraz 
więcej chętnych. Najlepsi z nich mieli 
okazję sprawdzić się w  podczas paź-
dziernikowego turnieju w  Centrum 
Tenisowym „Sobota” w Rokietnicy.

W  tym gronie nie zabrakło przed-
stawicieli słubickiej szkoły ProTenis. 
Kalina Czernaluk, która rywalizowała 
w tzw. kategorii czerwonej (do 8 lat), 
wygrała aż cztery z  pięciu rozgrywa-
nych meczów, co dało jej w końcowym 
rozrachunku drugie miejsce. Sukces 
tym większy, że to był pierwszy taki 
turniej dla naszej zawodniczki.

- Miałem przyjemność oglądać 
te mecze na żywo i  jestem bardzo 
zadowolony ponieważ Kalina nie 
gra jeszcze tak długo jak trenują jej 
przeciwniczki, ale walczyła o  każdy 
punkt – opowiada redakcji G. Koźla-
kowski.

Kalinie, jej rodzicom oraz trenerowi 
gratulujemy sukcesu i życzymy powo-
dzenia w kolejnych turniejach.        MK

- Niezmiennie naszymi głównymi ce-
lami pozostają uczczenie Narodowego 
Święta Niepodległości oraz populary-
zacja biegów masowych, nie tylko wśród 
dzieci i  młodzieży szkolnej, ale także 
mieszkańców całego województwa i na-
szych sąsiadów z Frankfurtu – opowiada 
Ryszard Chustecki, dyrektor imprezy.

Frekwencja i  pogoda dopisały, dla-
tego 10 listopada o medale i puchary ry-
walizowało kilkaset młodych biegaczek 
i  biegaczy ze szkół ze Słubic i  okolicy. 
Tradycyjnie biegano na trasie prowa-
dzącej ulicami wokół placów Bohaterów 
i  Wolności. Jak zawsze najliczniejsza 
grupę uczestników stanowiły przed-
szkolaki, które z ogromnym zaangażo-
waniem ścigały się do ostatnich metrów. 
Po nich swoje biegi miały kolejne grupy 
wiekowe – podzielone rocznikami od 
szkół podstawowych po szkoły średnie. 
Łącznie rozegrano 24 biegi. Po komplet 
wyników zapraszamy na stronę www.
sosirslubice.pl.

Na trasie nie brakowało gorącego 
dopingu ze strony rodziców, krewnych, 
kolegów i  koleżanek, ale także prze-
chodniów. Uczestnikom kibicowali 

także samorządowcy, wśród nich byli 
burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak 
i przewodniczący Rady Miejskiej w Słu-
bicach Grzegorz Cholewczyński. Obaj 
panowie brali udział także w dekoracji.

Najlepsze trójki w  poszczególnych 
kategoriach dostały statuetki, a  naj-
lepsze szóstki pamiątkowe koszulki, 
natomiast wszyscy uczestnicy otrzy-
mali po biegu biało-czerwone flagi, 
co w  opinii wielu obserwatorów było 
bardzo dobrym rozwiązaniem, podkre-
ślającym rangę i powód organizacji im-
prezy. Ponadto dla pierwszych 300 osób 
w  najmłodszych kategoriach wręczono 
medale. Za metą czekał też catering – 
owoce, energetyczne przekąski, woda 
oraz ciepła herbata.

Organizatorem imprezy był Słu-
bicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji przy 
wsparciu Lubuskiego Zrzeszenia LZS, 
Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki, 
Lubusza Słubice, Słubickiej Akademii 
Biegowej i  Miejskiego Związku Spor-
towego we Frankfurcie nad Odrą. Pa-
tronat honorowy nad imprezą objęli 
burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak 
oraz starosta słubicki Leszek Bajon.  MK

Drugiej miejsce Kaliny 
Czernaluk w turnieju Tenis10

33. Narodowe Uliczne 
Biegi Niepodległości 
o Puchar Słubic

Jesienny Test Coopera. 
Rekord Słubic pobity

Dobre wieści z tenisowych aren. Podopieczni 
trenera Grzegorza Koźlakowskiego zanotowali 
kolejny duży sukces. Tym razem „pudło” z tur-
nieju Tenis10 w Rokietnicy przywiozła Kalina 
Czernaluk.

W naszym mieście już po raz 33. odbyły się 
Narodowe Uliczne Biegi Niepodległości o Pu-
char Słubic. W ten sposób od ponad 30 lat 
młode pokolenie słubiczan świętuje odzy-
skanie przez Polskę niepodległości.

Za nami jesienna 
edycja Testu Co-
opera, podczas 
której swoją ak-
tualną kondycję 
sprawdziło blisko 
80 osób. W trwa-
jącym 12 minut 
biegu pobity został 
nieoficjalny rekord 
Słubic.
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W Teście Coopera w Słubi-
cach wzięło udział 76 osób

W imprezie 
wzięli udział 
także zawodnicy 
zza Odry

Wyniki uzy-
skane przez 
biegaczy 
notował 
trener Piotr 
Kiedrowicz 
ze Słubickiej 
Akademii 
Biegowej

Arkadiusz 
Blacharski 
poprawił 
nieoficjalny 
rekord Słubic 
– 3680 
metrów
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W środowe popołudnie, 26 października 2022 r. w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Słubicach odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Przy kawie i ciastku Klubowiczki dyskutowały na tematy 
zawarte w książce Iwony Menzel pt. „Po wsze czasy”. Powieść ta wywoła-
ła wiele pozytywnych, jak i negatywnych emocji u czytelniczek.

Wracamy pamięcią do 11 listopada, gdy świętowaliśmy Narodowy 
Dzień Niepodległości. Dziękujemy mieszkańcom za to, że przyłączyli 
się do wydarzeń przygotowanych przez gminę. 

Spotkanie z powieścią „Po wsze czasy” Iwony Menzel

Niepodległość wybrzmiała 
głosami wszystkich 
pokoleń słubiczan

Autorka przenosi nas do okolic Białe-
gostoku, w czasy po upadku Powstania 
Styczniowego. Młoda, szesnastoletnia 
Augusta zostaje zmuszona do mał-
żeństwa ze starszym o  trzydzieści lat, 
bogatym fabrykantem Justusem Sim-
monisem. Jest Niemką i  nienawidzi 
miejsca, w  którym musi zamieszkać 
i  żyć. Jej życie się odmienia w  mo-
mencie, gdy poznaje rannego powstańca 
Juliana. Pielęgnując mężczyznę ob-
darza go uczuciem, którego tak bardzo 

pragnęła przez całe swoje małżeństwo. 
Jest gotowa opuścić swoje dotychcza-
sowe życie i  pójść za ukochanym na tu-
łaczkę, jednak jej odważny i desperacki 
plan zostaje udaremniony.

,,Po wsze czasy" to wspaniała, wie-
lowątkowa powieść historyczna z  ele-
mentami romansu. Odważna walka 
o  niepodległość, miłość romantyczna 
i nieszczęśliwa oraz zwinna akcja spra-
wiają, że nie można się od książki 
oderwać. Dziękujemy uczestnikom spo-

tkania za przybycie i jednocześnie przy-
pominamy, że spotkania mają charakter 
otwarty. Wszyscy chętni, którzy lubią 
czytać i  rozmawiać o  książkach mogą 
w każdej chwili dołączyć do Klubu.

Serdecznie zapraszamy na na-
stępne spotkanie, które odbędzie się 
30.11.2022 r. o godzinie 15:00, a przed-
miotem dyskusji będzie książka Wero-
niki Tomali „Cztery liście koniczyny”.

Zespół BPMiG w Słubicach

Świętowaliśmy przez dwa dni. Były 
m.in. uroczystości patriotyczne w  ko-
ściele pw. Ducha Świętego w Słubicach, 
Narodowy Bieg Stulecia „Od Bałtyku 
do Tatr” i  33. Narodowe Biegi Uliczne 
o  Puchar Słubic, performance „Chleb 
powszedni” grupy Bohema i  jej przy-
jaciół, „Niepodległościowy Koncert 
Symfoniczny” w  wykonaniu muzyków 
z  filharmonii gorzowskiej i  projekcja 
filmu "Wycieczka do ojczyzny w  1927 
r." Na placu Bohaterów stanęła wystawa 
Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie 
Niepodległości”, która przybliżyła syl-

wetki przywódców walczących o  wolną 
Polskę w 1918 roku: Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Wincentego Witosa, 
Wojciecha Korfantego i  Ignacego Da-
szyńskiego. O  narodowym święcie pa-
miętano też w szkołach i przedszkolach. 

345 uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 w  Słubicach wspólnie z  nauczy-
cielami odśpiewało hymn Polski, 
„Rotę” i „Marsz I Brygady”, w ramach  

V edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
dla Szkół Podstawowych – „Do 
HYMNU”, a  dzieci z  Przedszkola Sa-
morządowego “Pinokio” wzięły udział 
w  pięknym przedstawieniu, opowia-
dając o  tym, z  czym zmagali się nasi 
rodacy podczas zaborów.

Poniżej fotograficzne wspomnienie 
niektórych wydarzeń.        (beb)
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Te wyjątkowe przedświąteczne spotkania to już tradycja. Oczywiście nie 
mogło ich zabraknąć także w tym roku. - Serdecznie zapraszamy dzieci od 
lat 6, ale także młodzież, rodziców z ich pociechami czy dziadków z wnuka-
mi, od 5 do 9 grudnia, zawsze o 16.00 – zachęca Anna Panek-Kusz. 

Warsztaty mikołajkowe w Galerii OKNO

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Słubicach działa punkt 
konsultacyjny dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy 
w ramach programu Czyste Powietrze, są zainteresowani wymianą 
starego pieca na ekologiczny.

Zachęca do tego stowarzyszenie „Przystań”, 
które dzięki finansowemu wsparciu gminy 
Słubice organizuje konkurs plastyczny dla 
dzieci. 

Wymień stary piec na 
ekologiczny. Są na to 
rządowe dotacje!

Narysuj, czym jest 
przyjaźń 

- Już szykujemy prawdziwe pra-
cownie Mikołaja, gdzie będzie można 
samodzielnie przygotować świąteczne 
prezenty lub dekoracje. Będzie kre-
atywnie i  wyjątkowo – dodaje pomy-
słodawczyni tych warsztatów. Całość 
zakończy wystawa, po której każdy 
uczestnik warsztatów zabierze swoje 

„cuda” do domu. Można uczestniczyć 
w wybranym warsztacie lub skorzystać 
ze wszystkich propozycji. 

W  czasie warsztatów uczestnicy 
będą zdobić, malować, oklejać drew-
niane figurki reniferów nadając im wy-
jątkowy świąteczny charakter, uszyją 
i  ozdobią samodzielnie skarpetę na 

upominki, będą tworzyć kartki z  ży-
czeniami, a  także ozdoby i  dekoracje 
z darów natury, często   aromatycznych 
i  pachnących. 10 grudnia odbędzie się 
wystawa podsumowująca warsztaty, 
podczas której zostaną zaprezentowane 
wszystkie zrobione prezenty i  deko-
racje.          (AP)

W  punkcie można uzyskać m. in. 
porady merytoryczne i  techniczne 
dotyczące założenia konta w  portalu 
beneficjenta oraz uzyskać informacje 
w  zakresie przygotowania i  złożenia 
wniosku o  dofinansowanie i  rozli-
czenie.

Punkt czynny jest codziennie w go-
dzinach od 14:00 do 16:00. Prosimy 
o wcześniejsze telefoniczne umówienie 
terminu wizyty spotkania pod nume-
rami telefonu: 95 737 2031 lub 512 
966 464. Takie rozwiązanie wykluczy 
oczekiwanie na pomoc przy wypeł-
nieniu wniosków.

Jeżeli nie mogą Państwo dotrzeć do 
punktu konsultacyjno – informacyj-
nego a  potrzebują Państwo pomocy 
lub porady dotyczącej możliwości uzy-
skania dofinansowania, zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego w  celu umó-
wienia wizyty u Państwa w domu.

Przypominamy, że Gmina Słu-
bice uruchomiła też własny program 
wsparcia dla osób, które chcą pozbyć się 
tzw. kopciuchów i wymienić je na eko-
logiczne piece. Adresatem gminnego 
programu są właściciele mieszkań. 

Do kogo skierowany jest Program 
Czyste Powietrze?
• do właścicieli budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych
• lub właścicieli wydzielonego w takim 
budynku lokalu mieszkalnego z wyod-
rębnioną księgą wieczystą.
W  nowej wersji Programu obowiązują 
trzy poziomy dofinansowania:
• podstawowy poziom dofinansowania 
– dotacja do 30% kosztów kwalifikowal-
nych (dochody roczne wnioskodawcy, 

nie mogą przekroczyć 100 000,00 zł),
• podwyższony poziom dofinanso-
wania – dotacja do 60% kosztów kwa-
lifikowalnych (dla wnioskodawców, 
których miesięczny dochód na jednego 
członka w  gospodarstwie domowym 
nie przekracza:
– 1 564,00 zł w  gospodarstwie wielo-
osobowym,
– 2 189,00 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym.
• najwyższy poziom dofinansowania 
– dotacja do 90% kosztów kwalifiko-
wanych (dla wnioskodawców, których 
miesięczny dochód na jednego członka 
w  gospodarstwie domowym nie prze-
kracza:
– 900,00 zł w gospodarstwie wielooso-
bowym,
– 1260,00 zł w  gospodarstwie jedno-
osobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza 
złożyć wniosek o  dofinansowanie do 
WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia 
złożenia wniosku, od wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta (zgodnie z miej-
scem jej zamieszkania) zaświadczenie 
o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego 
członka jej gospodarstwa domowego.

Wzór żądania wydania zaświad-
czenia oraz wzór zaświadczenia udo-
stępnione są w  Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej 
ministra właściwego do spraw klimatu 
(https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-
-wnioskow/) .

Uwaga! W  Gminie Słubice zaświad-
czenia wydawane są przez   Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Słubicach.

W przypadku najwyższego poziomu 
dofinansowania – gdy wnioskodawca 
ma ustalone prawo do otrzymywania 
zasiłku stałego, zasiłku okresowego, za-
siłku rodzinnego lub socjalnego zasiłku 
opiekuńczego – nie musi dostarczać 
zaświadczenia o dochodach, wystarczy 
zaświadczenie wydane na jego wniosek, 
przez wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, potwierdzające ustalone prawo 
do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo 
wskazanie jego rodzaju i  okresu, na 
który został przyznany (zasiłek musi 
przysługiwać w  każdym z  kolejnych 6 
miesięcy kalendarzowych poprzedza-
jących miesiąc złożenia wniosku o wy-
danie zaświadczenia oraz co najmniej 
do dnia złożenia wniosku o dofinanso-
wanie.

W  ramach programu istnieje moż-
liwość uzyskania dofinansowania 
w  formie dotacji oraz dotacji z  prze-
znaczeniem na częściową spłatę kapi-
tału kredytu bankowego na wymianę 
starych, nieefektywnych źródeł ciepła 
na nowoczesne, o  najwyższych nor-
mach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, 
kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł 
olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł 
na paliwo stałe spełniający określone 
wymagania. Dofinansowanie można 
pozyskać również na przeprowadzenie 
niezbędnych prac termomoderniza-
cyjnych budynku (wymiana stolarki 
okiennej i  drzwiowej, ocieplenie prze-
gród budowlanych).

Więcej informacji o  programie uzy-
skać można na stronie internetowej: 
https://czystepowietrze.gov.pl/

(red)

Hasło przewodnie brzmi: Czym jest 
dla Ciebie przyjaźń…do ludzi, może 
zwierząt? Jak ją sobie wyobrażasz? 
Konkurs skierowany jest do przedszko-
laków i  uczniów kl. I-IV szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Słubice. 

Na prace organizatorzy czekają do 5 
grudnia. 

Podsumowanie konkursu i  wrę-
czenie nagród odbędzie się w  dniach 
8-9 grudnia. 

Prace będą oceniane przez jury, 
w  obu kategoriach, nagrody przewi-
dziano za trzy pierwsze miejsca, na-
tomiast wyróżnienia za miejsca od 
czwartego do szóstego. Oprócz tego 

wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody 
pocieszenia w postaci słodkich niespo-
dzianek.

Prace w  dowolnej formie można 
wysłać mailem (jako zdjęcie) na adres: 
przystanslubice@gmail.com lub pocztą 
(Stowarzyszenie "Przystań", ul. Ko-
ściuszki 19a/2 i 3a, 69-100 Słubice). 

– Możemy też odebrać prace z  pla-
cówki, z  której dzieci wezmą udział 
w konkursie – proponują organizatorzy 
Monika Smolińska i Robert Tomczak.

Prace powinny być podpisane imie-
niem i  nazwiskiem autora lub autorki 
z zaznaczeniem nazwy placówki.

(red)
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Ten przedświąteczny czas w dwumieście od wielu lat pachnie pier-
nikami, które przygotowują wspólnie słubiczanie i frankfurtczycy, 
w atmosferę świąt wprowadzi nas tradycyjnie Preludium Bożona-
rodzeniowe, a kolędy śpiewane po polsku i niemiecku, wybrzmią 
w wyjątkowy sposób. 1 grudnia na placu Przyjaźni w Słubicach 
otwieramy Aktywny Kalendarz Adwentowy!

Ależ to będzie piękny czas. 
Zapraszamy na Aktywny 
Kalendarz Adwentowy!

Wiecie, jaką frajdę sprawia malu-
chom wygrzebywanie codziennie nowej 
czekoladki z kalendarza adwentowego? 
No właśnie! Dorośli mogą też poczuć tę 
frajdę uczestnicząc w  Aktywnym Ka-
lendarzu Adwentowym, który ma już 
długą tradycję w  naszym dwumieście. 
Tak, jak w  przeszłości, przez 24 dni, 
codziennie jakaś instytucja w Słubicach 
i Frankfurcie nad Odrą będzie otwierać 

swoje drzwi proponując wspólne przy-
gotowanie się do Bożego Narodzenia.

W tym roku na otwarciu kalendarza 
spotkamy się w  Słubicach. W  parku 
przy placu Przyjaźni, o  16.00, burmi-
strzowie Słubic i  Frankfurtu: Mariusz 
Olejniczak i  Rene Wilke, zaproszą 
mieszkańców dwumiasta do wspólnego 
przeżywania czasu adwentu. Okazji ku 
temu będzie wiele, a oferta jest tak róż-

norodna, że z pewnością każdy, nieza-
leżnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. 
Będzie m.in. Adwentowe Jam Session, 
Bieg Mikołajkowy, czytanie polskich, 
ukraińskich i  niemieckich opowieści 
świątecznych, a nawet szycie butów św. 
Mikołaja. W Słubicach zaprosimy m.in. 
na jarmark bożonarodzeniowy, we 
Frankfurcie powstanie szlak grzanego 
wina po- łączony 

z  głosowaniem na najlepszy trunek 
i  akcją charytatywną, słubicka biblio-
teka zaprosi na świąteczne bajanie, 
a w Kościele Mariackim będzie wspólne 
kolędowanie. Czas adwentu zakoń-
czymy tradycyjnie pasterką o  północy 
24 grudnia w kościele pw. Ducha Świę-

tego w Słubicach. 
Szczegółowy program znajduje się 

poniżej. Zdjęcia pochodzą z  ubiegło-
rocznego Preludium Bożonarodzenio-
wego, które odbyło się w Słubicach. 

Do zobaczenia na adwentowych spo-
tkaniach!                          (beb) 
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 kultura? !LAK: Uroczyste rozpoczęcie 
Aktywnego Kalendarza 
Adwentowego 2022, czwartek,  
1 grudnia, 16:00 plac Przyjaźni, Słubice

Przy udziale Nadburmistrza miasta Frankfurt nad Odrą, Burmi-
strza Słubic oraz zespołu organizacyjnego przedstawiony zostanie 
program Aktywnego Kalendarza Adwentowego na 2022 rok. W wy-
darzeniu weźmie udział I Taneczny Klub Sportowy z Frankfurtu nad 
Odrą, a świąteczny poncz rozgrzeje przybyłych gości.
Udział bezpłatny

Stand-up: Mimi Zenkner i Wojtek 
Kamiński, piątek, 2 grudnia,  
19:00 SMOK Slubice, Klub Prowincja

Wojtek Kamiński: "Kiedy miałem siedemnaście lat, byłem prak-
tycznie nieśmiertelny. Później poziom nieśmiertelności malał, 
malał… a świat niebezpiecznie, jak boa dusiciel, zaciskał się wokół 
mnie. Aż któregoś dnia…" Zapraszam na mój program "Escape 
room". Mimi Zenkner: Na scenie komediowej działam od kilkunastu 
lat. "Dobre samopoczucie" to mój drugi program. Dłuższy niż po-
przedni. I lepszy. Będzie o tym, że lubimy dobrze się czuć. Czasem 
za wszelką cenę.
Bilety: 40,00 zł

Jarmark bożonarodzeniowy 
w Kościele Mariackim, 
3/4 grudnia + 10/11 grudnia, 
13:00 – 19:00 Kościół Mariacki

Gwar jarmarku w  największym halowym kościele północnonie-
mieckiego gotyku ceglanego jest czymś wyjątkowym. Od lat, w drugi 
i trzeci weekend adwentu, ta niezwykła atmosfera przyciąga wielu 
odwiedzających do sakralnego budynku kościoła, który już sam 
w  sobie jest warty odwiedzenia. Bogata oferta stoisk zaprasza na 
świąteczne zakupy i ucztę dla podniebienia. W ofercie znajdą się pro-
dukty naturalne, a także książki, rękodzieło, szkło, ceramika, biżu-
teria oraz liczne drobiazgi świąteczne. 
Wstęp: 3,00 €

Świąteczny przejazd zabytkowym 
tramwajem. 3/4 grudnia + 10/11 
grudnia + 17/18 grudnia, 14:00 + 15:00 
+ 16:00 + 17:00. Dawna zajezdnia 
tramwajowa przy Bachgasse 4

Frankfurckie Stowarzyszenie Zabytkowych Tramwajów po-
nownie zaprasza w  tym roku na znane już i  lubiane przejażdżki 
zabytkowymi tramwajami przy grzanym winie. Podczas wycieczki 
będzie można zobaczyć przedświąteczny Frankfurt i  cieszyć się 
atmosferą tego wyjątkowego czasu w  roku. Terminy przejazdów: 
3 i 4.12, 10 i 11.12 oraz 17 i 18.12.2022 r., zawsze o godz. 14:00, 
15:00, 16:00 i 17:00.
Bilety (w cenie grzane wino lub dziecięcy poncz): 7,00 / 5,00 €

Polsko-niemieckie oprowadzanie 
w przerwie obiadowej po wystawie 
„Michael Voll. Światy w głowie”, 
środa, 7 grudnia, 12:00 
Brandenburskie Muzeum Krajowe 
Sztuki Nowoczesnej (BLMK), Packhof

Od lat 70. wizualne światy mieszkającego i pracującego we Frank-
furcie nad Odrą artysty Michaela Volla znajdują swój wyraz przede 
wszystkim w obrazach i rysunkach. Sztuka Volla w przestrzeni pu-

blicznej jest obecnie tak samo znana jak jego wielkoformatowe ob-
razy, które w ostatnim czasie były wielokrotnie wystawiane między 
innymi w BLMK we Frankfurcie nad Odrą. Wystawa indywidualna 
"Światy w głowie" poświęcona jest rysunkom artysty.
Wstęp wraz z oprowadzaniem przez Armina Hauera i Natalię 
Majchrzak ze Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji 
oraz przekąską z Brot & Zucker: 8,50 €

Oratorium na Boże Narodzenie, 
niedziela, 11 grudnia, 
16:00 Sala Koncertowa „C.P.E. Bacha“

Głęboka religijność i pobożność Johanna Sebastiana Bacha zna-
lazły swój szczególny wyraz w  jego słynnym arcydziele. W  pierw-
szych trzech kantatach opowiedziana jest prawdziwa historia 
narodzin Jezusa. Wspaniałe partie chóralne, takie jak słynne 
"Wstańcie, śpiewajcie, radosne dni chwalcie" oraz najpiękniejsze 
i najbardziej uroczyste arie, takie jak "Panie, Królu pełny siły" i "Śpij 
mój Najmilszy, zażywaj spokoju", są nieodłączną częścią przedświą-
tecznych koncertów.
Bilety: 22,00 / 19,00 / 16,00 / 13,00 / 7,00 / bilet rodzinny: 
44,00 €

Przedświąteczny Koncert Baśniowy, 
poniedziałek, 12 grudnia, 
17:00 Collegium Polonicum

"Przedświąteczny Koncert Baśniowy" to magiczne wydarzenie 
skierowane do dzieci i dorosłych. Koncert wprowadzi nas w okres 
Świąt Bożego Narodzenia oraz przypomni wyjątkowe utwory z kul-
towych produkcji Walta Disneya (Król Lew, Pocahontas, Aladyn). 
Usłyszymy m.in. Chór Dziecięcy Don Diri Don oraz laureata Grand 
Prix I Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego "Musica Nova" 
Piotra Prokopów.
Bilety: 30,00 zł. Do nabycia w sekretariacie Szkoły Muzycznej 
(ul. Wojska Polskiego 142)

Słubicki Jarmark Bożonarodzeniowy. 
16 grudnia, 15:00 – 21:00 + 17 grudnia, 
14:00 – 21:00 plac Bohaterów, Słubice

Poczujmy razem magię zbliżających się świąt – zachęca gmina Słu-
bice wspólnie ze Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury i zaprasza 
na jarmark z okazji Bożego Narodzenia. Na odwiedzających czekać 
będzie wiele świątecznych atrakcji, w tym muzyczne występy lokal-
nych artystów oraz Preludium Bożonarodzeniowe. Jarmark odbę-
dzie się w dniach 16-17 grudnia 2022 r. na placu Bohaterów.
Wstęp wolny

Koncert 
Filharmoniczny, 
piątek,  
16 grudnia, 
19:30 Sala 
Koncertowa 
„C.P.E. Bacha“

"Moja Ojczyzna" Bedřicha 
Smetany wybija się z  mu-
zycznego pejzażu niczym 
genialny soliter. Nie ma 
porównywalnego do niego 
dzieła. Składa się ono z  sześciu niezależnych od siebie obrazów 
dźwiękowych, które w cudowny sposób łączą się ze sobą, tworząc 
organiczną całość. Muzyka łączy tragiczną historię Czech z czesko-
-morawskim krajobrazem. Sam Smetana słusznie uznał to wizjoner-
skie dzieło za swoje opus magnum.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Pań-
stwowej w  kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe  
w cenie 30 zł.

LAK: Świąteczne śpiewanie, 
poniedziałek, 19 grudnia, 
18:00 Kościół Mariacki

Miasta Frankfurt nad Odrą i  Słubice zapraszają mieszkańców 
Dwumiasta i  ich gości na wspólne kolędowanie w  świątecznej at-
mosferze. Przy akompaniamencie głosów polsko-niemieckiego 
chóru wspólnie wprowadzimy się w świąteczny nastój. Dla uczest-
ników dostępne będą śpiewniki aby każdy dobrze znał tekst. Pro-
simy o przyniesienie własnych źródeł światła (latarka, lampki, itp.) 
do oświetlenia kolęd.
Udział bezpłatny

LAK: Pani Zima i wesołe bałwany, 
wtorek, 20 grudnia, 09:30 Bajkowy 
Las Dwumiasta

Studnia, piec i  ja-
błoń w  Bajkowym Lesie 
symbolizują bajkę "Pani 
Zima". W  ten zimowy 
dzień Pani Zima przyj-
dzie, niosąc ze sobą mnó-
stwo śniegu. Wspólnie 
zbudujemy bałwana, 
stworzymy zimowy 
pokaz na scenie Bajko-
wego Lasu, wybierzemy 
się na poszukiwanie śladów na śniegu oraz uraczymy się gorącymi 
przysmakami z kuchni czarownicy.
Udział bezpłatny

Koncert kolęd i pastorałek 
w Państwowej Szkole Muzycznej 
w Słubicach, wtorek, 20 grudnia, 17:00 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. S. Moniuszki w Słubicach

20.12.2022 r. o  godzinie 17:00 w  Auli Państwowej Szkoły Mu-
zycznej odbędzie się coroczny koncert kolęd i pastorałek. Usłyszeć 
będzie można uczniów i nauczycieli szkoły grających na fortepianie, 
saksofonie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, klarnecie, flecie, 
harfie, perkusji i  gitarze. Zapraszamy do wspólnego spędzenia 
przedświątecznego, radosnego czasu.
Wstęp wolny


