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W imieniu Dwumiasta Frank-
furt nad Odrą – Słubice, 
burmistrz Mariusz Olejniczak 
i nadburmistrz René Wilke 
wspólnie apelują o pomoc dla 
naszego partnerskiego miasta 
Szostka w Ukrainie. Na specjal-
nie uruchomione konto można 
wpłacać pieniądze, za które 
kupimy agregaty prądotwór-
cze. str. 5

29 stycznia, w auli Collegium 
Polonicum odbędzie się 31. 
Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Tegoroczne 
hasło WOŚP: Chcemy wygrać 
z sepsą! Gramy dla wszystkich 
- małych i dużych! Fundacja 
będzie zbierać pieniądze m.in. 
na zakup: urządzeń do iden-
tyfikacji mikroorganizmów, 
analizatorów do diagnostyki 
molekularnej czy systemów do 
automatycznego oznaczania 
lekowrażliwości. Zapraszamy 
do udziału, bo cel jest szczytny!

Słubiczanka, prof.  Magdalena Musiał-Karg została prezesem Polskiego Towarzystwa 
Nauk Politycznych. Na co dzień pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 10.2020 jest prodziekanem ds. 
badań i współpracy naukowej, a w latach 2016-2020 – pełniła funkcję prodziekana 
ds. badań i rozwoju na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jest tak-
że członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN (2020-2023), Polskiego Towarzystwa 
Studiów Europejskich oraz prezesem Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Str. 2.
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W Galerii OKNO tradycyjnie odbyły 
się świąteczne warsztaty, Ośrodek Po-
mocy Społecznej zaprosił mieszkańców 
sołectw i  dzieci ze świetlicy socjotera-
peutycznej do wspólnego tworzenia 
bożonarodzeniowych ozdób, a  w  Mi-
kołajki burmistrz Mariusz Olejniczak 
i zastępca burmistrza Adriana Dydyna-

-Marycka obdarowali wszystkie dzieci 
w  przedszkolach i  żłobku łakociami. 
Codziennie też, po obu stronach Odry 
odbywały się wydarzenia związane 
z  Aktywnym Kalendarzem Adwen-
towym. O  tym wszystkim piszemy na 
kolejnych stronach. 

(red)

U nas pachnie 
już świętami

Gdy tylko rozpoczął się czas adwentu, prze-
różne instytucje otworzyły swoje drzwi dla 
mieszkańców. 

Drodzy mieszkańcy, 

życzymy Wam rodzinnego ciepła, życzliwości bliskich, 
otwartości przyjaciół i ich wsparcia,  doświadczania dobra 
każdego dnia. Zdrowia i pomyślności, spełniania marzeń, 
wiary, która góry przenosi, nadziei, która potrafi zdzia-
łać cuda i miłości, która wszystko przetrzyma. Wesołych 
świąt  i szczęśliwego  Nowego Roku!

Burmistrz Słubic                            Przewodniczący
Mariusz Olejniczak  Rady Miejskiej w Słubicach
ze współpracownikami  Grzegorz Cholewczyński
     wraz z radnymi
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Magdalena Musiał-Karg – pracuje na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Zakładzie Systemów Politycznych na 
Wydziale Nauk Politycznych i  Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu. Specjalizuje 
się w badaniach nad demokracją bezpo-
średnią oraz wykorzystaniem nowych 
technologii w systemach demokratycz-

nych, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów wyborczych (e-voting). Jej 
zainteresowania badawcze koncentrują 
się również na problemach związanych 
z  rolą kobiet w  przestrzeni publicznej 
oraz ze współpracą transgraniczną na 
granicy polsko-niemieckiej. Jest ko-
ordynatorem działalności Grupy Ba-
dawczej „Inicjatywa Helwecka”, której 

celem są interdyscyplinarne badania 
nad Konfederacją Szwajcarską (m.in. 
szwajcarskim systemem politycznym, 
federalizmem, demokracją bezpo-
średnią, stosunkami Szwajcarii np. 
z Polską i innymi państwami, relacjami 
na linii Szwajcaria-UE), wymiana do-
świadczeń i wiedzy związanych z bada-
niami ww. zagadnień, organizowanie 
przedsięwzięć naukowych poświę-
conych Szwajcarii, a  także realizacja 
różnego rodzaju projektów, grantów 
o charakterze krajowym i międzynaro-
dowym).

Jest autorką wielu publikacji nauko-
wych w  Polsce i  zagranicą na temat 
elektronicznej partycypacji, e-voting, 
demokracji bezpośredniej. Pełni(ła) 

funkcję kierownika i  wykonawcy 
w  wielu projektach badawczych dot. 
e-głosowania, e-partycypacji, demo-
kracji bezpośredniej.

Od 10.2020 jest prodziekanem ds. 
badań i  współpracy naukowej, a  w  la-
tach 2016-2020 – pełniła funkcję 
prodziekana ds. badań i  rozwoju na 
Wydziale Nauk Politycznych i  Dzien-
nikarstwa UAM. Jest także członkiem 
Komitetu Nauk Politycznych PAN 
(2020-2023), członkiem Polskiego To-
warzystwa Studiów Europejskich oraz 
prezesem Ośrodka Badań i  Edukacji 
Europejskiej.        (red)

Wojna w  Ukrainie oznacza niedolę 
i cierpienie milionów ludzi. Nieustające 
ataki Rosji na ukraińską infrastrukturę 
krytyczną skutkują brakiem prądu 
i  ogrzewania w  kraju. Wraz z  nadcho-
dzącą zimą, warunki życia pogarszają 

się jeszcze bardziej.
– Generatory prądu są dla nas 

szczególnie ważne, jesteśmy bardzo 
wdzięczni za każdą pomoc. Każde 
wsparcie motywuje nas i naszych oby-
wateli do dalszej walki o  nasze życie 
i  wolność – mówił burmistrz Szostki 
Mikolaj Noga podczas wideokonfe-
rencji z przedstawicielami Dwumiasta.

Partnerstwo pomiędzy Słubicami 
a  Szostką istnieje od 2008 roku. Ofi-
cjalne delegacje i młodzież z tego miasta 
gościła w Dwumieście niejednokrotnie, 
na przykład podczas obchodów Miej-
skiego Święta Hanzy. W  sierpniu tego 
roku, decyzją Rady Miejskiej Frank-
furtu nad Odrą, podpisano uchwałę 
o  nawiązaniu współpracy partnerskiej 
pomiędzy oboma miastami, z uwagi na 
istniejące partnerstwo Słubic z Szostką.

Na znak solidarności z  mieszkań-
cami miasta partnerskiego, Frankfurt 
nad Odrą i  Słubice zainicjowały akcję 

zbierania darowizn, które zostaną 
przeznaczone na zakup niezbędnego 
sprzętu – agregatów prądotwórczych 
1-30 kWh – i przetransportowane bez-
pośrednio do Ukrainy przed Bożym Na-
rodzeniem. Darowizny można wpłacać 
na następujące konta:

Fundacja na rzecz Collegium Polo-
nicum (wpłata w PLN). 77 1090 1115 
0000 0001 5234 1164. IBAN PL77 

1090 1115 0000 0001 5234 1164. BIC: 
WBKPPLPP

Tytuł przelewu: Darowizna na cele 
statutowe – Szostka. Osoby, które chcą 
otrzymać zaświadczenie o  darowiźnie, 
proszone są o  kontakt: sekretariat@
fundacjacp.org.

Stadt Frankfurt (Oder) (wpłata 
w EUR). IBAN: DE42 1705 5050 1700 
1004 98. BIC: WELADED1LOS

Verwendungszweck: Spende 
Schostka. Osoby, które chcą otrzymać 
zaświadczenie o  darowiźnie, proszone 
są o  kontakt: kooperationszentrum@
frankfurt-oder.de.

Dziękujemy za każdą pomoc!

Zdjęcia otrzymaliśmy z  Urzędu 
Miasta Szostka, od zastępcy burmi-
strza Oleny Kravchenko.

Szkoła Podstawowa nr 2 
będzie miała nowy sztandar! 

Choć zbiórka pieniędzy na zakup sztandaru jest dla szkoły dużym wy-
zwaniem, uczestnicy aukcji, które miały miejsce 3 grudnia w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Słubicach, podołali mu bez problemu, wykazując 
się dużą hojnością.

To dopiero wiadomość!
Słubiczanka, prof.  Magdalena Musiał-Karg 
została prezesem Polskiego Towarzystwa 
Nauk Politycznych.   

Apel o pomoc dla 
miasta partnerskiego 
Szostka na Ukrainie

W imieniu Dwumiasta Frankfurt nad Odrą 
– Słubice, burmistrz Mariusz Olejniczak 
i nadburmistrz René Wilke wspólnie apelują 
o przekazywanie darowizn na rzecz miasta 
partnerskiego Szostka (Ukraina) w celu za-
kupu agregatów prądotwórczych.

Sztandar jest jednym z  najważniej-
szych symboli każdej placówki oświa-
towej – nawiązuje do jej tradycji, jest 
wyrazem szacunku do wartości, które 
przekazuje, wzbudza postawę patrio-
tyczną i  jednoczy wiele pokoleń wy-
chowanków. Jest też obecny w  czasie 
najważniejszych uroczystości lokal-
nych. To jeden z  podstawowych ele-
mentów reprezentacyjnych szkoły, 
dlatego jego wygląd powinien wzbu-

dzać zachwyt i uznanie.
Sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w  Słubicach 
niestety stracił swoje walory estetyczne 
z  powodu sporego wieku, dlatego dy-
rektorka tej placówki, Katarzyna Le-
śniak-Werwińska, wraz z radą rodziców 
i  rodzicami uczniów, zaangażowali się 
w organizację aukcji, której celem była 
zbiórka środków na nowy sztandar.

3 grudnia w  hali sportowej szkoły 
można było wylicytować m.in. bilety do 
kina, pakiety na zabiegi kosmetyczne, 
pobyty w  hotelach i  liczne gadżety 
przekazane na tę okazję. Cała kwota ze-
brana podczas licytacji zostanie przeka-
zana na zakup sztandaru i… nie tylko!

– Jesteśmy mile zaskoczeni i bardzo 
zadowoleni. Wynik aukcji przerósł 
nasze oczekiwania. Zebraliśmy ponad 
12 tys. zł i 19 euro – tyle pieniędzy tra-

fiło do naszej skarbonki. Dzięki tym 
środkom kupimy nie tylko sztandar, 
ale wystarczy nam także na szarfy i rę-
kawiczki. Będziemy mogli odświeżyć 
wygląd całego pocztu sztandarowego – 
dowiadujemy się w sekretariacie szkoły.

Wydarzenie odbyło się pod patro-
natem Fundacji Grupy Pomagamy. 
Wzięli w nim udział także przedstawi-
ciele władz lokalnych, w tym burmistrz 
Mariusz Olejniczak i  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Grzegorz Cholew-
czyński. Gmina Słubice na aukcję przy-
gotowała własną cegiełkę – wejściówki 
do kina w Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury.

Cieszymy się, że sobotnia zbiórka 
pieniędzy zakończyła się tak spektaku-
larnym sukcesem i  gratulujemy osią-
gniętych wyników!

Barbara Anioł -Ossowska Fo
t. 

Ba
rb

ar
a 

A
ni

oł
 -

Os
so

w
sk

a



3gazeta Słubicka   10/2022   16 grudnia

Uroczyste pożegnanie dra K. Woj-
ciechowskiego miało miejsce 1 grudnia 
2022 roku w odbudowanej auli CP. 

Agnieszka Brończyk, która ob-
jęła stanowisko dyrektora słubickiej 
uczelni, przypomniała najważniejsze 
etapy z zawodowego życia dra K. Woj-
ciechowskiego, a  zaproszeni goście 
dzielili się swoimi wspomnieniami 
związanymi z  osobą szefa Collegium 
Polonicum.

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak 
podkreślał, że gdy prześledzi się 30 lat 
pracy dra Wojciechowskiego w  Colle-
gium Polonicum to dokładnie widać 
jak wiele zrobił, żeby polsko-niemiecka 
współpraca przynosiła efekty nie tylko 
na polu naukowym i dydaktycznym, ale 
też społecznym. 

– Idea budowy w Słubicach wspólnej 
placówki naukowo-dydaktycznej pol-
skiego i  niemieckiego uniwersytetu – 
tuż po upadku komunizmu – wydawała 
się szalona i  futurystyczna. Właśnie 
dlatego ten projekt potrzebował wi-
zjonerów. Bez wątpienia Pan idealnie 

pasował do tego grona – mówił bur-
mistrz. – Kto Pana zna to wie, że jest 
Pan idealistą, który uwielbia wyzwania, 
nowatorskie projekty i głęboko wierzy, 
że ,,gdzie jest wola, tam znajdzie się 
droga”. Dziś z wielką radością możemy 
powiedzieć, że Polska i Niemcy są czę-
ścią pokojowej wspólnoty wraz z  bo-
gactwem swoich historii i  wzajemnie 
przenikających się kultur. Pan wie, że 
nie była to łatwa droga. Do tego polsko-
-niemieckiego ogródka współpracy 
wrzucił Pan wiele cennych kamyków. 
Były to zarówno Pana własne pomysły, 
jak i  projekty, które potrzebowały po-
mocy, żeby je zrealizować – podkreślił 
M. Olejniczak. – Życzę, żeby kolejny 
etap życia przyniósł Panu wiele satys-
fakcji bo jestem pewien, że na eme-
ryturę to jeszcze w  Pana przypadku 
zdecydowanie za wcześnie. Pewnie 
nie raz usłyszymy o  Pana fantastycz-
nych pomysłach, a  może przeczytamy 
nową książkę, w której – tak jak w po-
przednich – będzie Pan nam pomagał 
zrozumieć różnice dzielące Polaków 

i Niemców, żebyśmy, jako sąsiedzi byli 
coraz bliżej siebie – mówił burmistrz.

Wśród osób wspominających dra 
K. Wojciechowskiego byli też m.in. 
wiceprezydentka Europejskiego Uni-
wersytetu Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą Janine Nuyken, prorektor 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu prof. Tadeusz Wallas, były 

burmistrz Słubic dr Ryszard Bodziacki, 
który stał na czele miasta gdy urodził się 
pomysł budowy Collegium Polonicum, 
co od początku budziło jego wielki en-
tuzjazm, a  także nadburmistrz Frank-
furtu Rene Wilke, prezeska Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum Magdalena 
Tokarska czy twórca Słubfurtu Michael 
Kurzwelly (dr K. Wojciechowski od lat 

działa na rzecz Słubfurtu). Wszyscy 
byli zgodni co do tego, że przez ponad 
30 lat Collegium Polonicum kierował 
człowiek wielkiego formatu, charyzma-
tyczny, którego śmiało można nazwać 
architektem polsko-niemieckiego po-
jednania i współpracy.    

  (beb)

Reklama

To miejsce potrzebowało takich wizjonerów 
- Dziękuję Panu za każdy pomysł, każdą ini-
cjatywę, które wspierały polsko-niemiecki 
dialog i partnerstwo Słubic i Frankfurtu. Za 
każdy krok, który pomagał mieszkańcom 
zbliżyć się do siebie i lepiej się zrozumieć. To 
była ogromna przyjemność współpracować 
z Panem – mówił burmistrz Mariusz Olejni-
czak do dra Krzysztofa Wojciechowskiego, 
który po ponad 30 latach pracy na stanowi-
sku dyrektora Collegium Polonicum odszedł 
na emeryturę.

Z Collegium Polonicum odszedł na emeryturę dr Krzysztof Wojciechowski

Fo
t. 

Be
at

a 
Bi

el
ec

ka
 

Nie mogło oczywiście zabraknąć pamiątkowego zdjęcia z osobami, które wspominały 30 lat pracy dra Krzysztofa Wojciechowskiego 
w Collegium Polonicum

Za pracę na rzecz Collegium Polonicum i polsko-niemieckiego partnerstwa dr. K. Wojciechowskiemu podzię-
kował burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak.

Współpracownicy dra K. Wojciechowskiego przygotowali dla niego skrzynię prezentów, z której wyjął m.in….
głowę Sokratesa.
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– Wielkie gratulacje! – mówi bur-
mistrz Mariusz Olejniczak i  przy-
pomina, że siatkarz jest w  gronie 
sportowców z  naszej gminy, którzy 
otrzymują stypendium Burmistrza 
Słubic. 

– Od wielu lat Rada Miejska w Słu-
bicach przyznaje nagrody i  stypendia 
Burmistrza Słubic, w  ramach Lokal-
nego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i  młodzieży. Cie-
szymy się z każdego kolejnego sukcesu 
naszych stypendystów – dodaje bur-
mistrz.

Radości nie kryje Anna Gasiewicz, 
mama Adriana, na co dzień pracow-
nica Urzędu Miejskiego w  Słubicach. 
Sukcesów syna upatruje w jego charak-
terze. – Mimo, że bardzo słabo słyszy 
uważał zawsze, że to go w niczym nie 
eliminuje. Od podstawówki grał w siat-
kówkę, bo to była jego pasja i  bardzo 
się w tym spełnia. A my, jako rodzina, 
zawsze go wspieramy – mówi Anna Ga-
siewicz. Nie dziwi więc, że każdy sukces 

Adrian dedykuje rodzicom oraz żonie 
i synkowi.

Jak mówi jego mama, syn to nie 
tylko zawodnik, ale też trener. Szko-
leniem innych zajął się po studiach na 
wrocławskiej Akademii Wychowania 
Fizycznego. – Jesteśmy z niego bardzo 
dumni – podkreśla Anna Gasiewicz.

Mistrzostwa Polski w siatkówce nie-
słyszących odbyły się w końcówce listo-
pada w  Lublinie. Drużyna Mazowsze 
Warszawa, w barwach której gra miesz-
kaniec naszej gminy, zdobyła tytuł mi-
strza Polski po raz piąty z rzędu.

Wśród największych sukcesów siat-
karskich Adriana jest też udział w XXIV 
Letnich Igrzyskach Głuchych w  Bra-
zylii. Przed nim mistrzostwa Europy 
w  Turcji, na które, w  lipcu przyszłego 
roku, jedzie z reprezentacją Polski. 

Już dziś trzymamy kciuki i  ser-
decznie gratulujemy wygrania mi-
strzostw Polski!

(beb)

To realizowany, od wielu lat, pomysł 
dwumiasta na wspólne przeżywanie 
czasu adwentu. Każdego dnia, jakaś 
instytucja lub grupa osób, zaprasza 
na wydarzenie związane z tradycją Bo-
żego Narodzenia lub radosnym oczeki-
waniem na święta. 

Dotychczas w  ramach tegorocznej 
edycji Aktywnego Kalendarza Adwen-
towego odbył się m.in. mikołajkowy 
bieg ulicami Słubic (fotogaleria z  tego 
wydarzenia jest na str.12), a w biblio-
tece miejskiej w Słubicach, 8 grudnia na 
„ Świątecznym bajaniu” czyli wspólnym 
czytaniu bożonarodzeniowych opo-
wieści w  języku polskim i  niemieckim 
spotkały się dzieci z  przedszkola 
Krasnal Hałabała i  Społecznej Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej 
w  Słubicach. Wśród czytających były: 
Barbara Schwabe z Frankfurtu i dyrek-

torka biblioteki Agnieszka Mińska. 
W Słubicach spotkaliśmy się też na 

jarmarku bożonarodzeniowym, Colle-
gium Polonicum zaprosiło na czytanie 
polskich, ukraińskich i  niemieckich 
opowieści świątecznych, a  Katolickie 
Centrum Studenckie zorganizowało 
wykład i  dyskusję o  teologicznych 
kwestiach adwentowych. Świąteczne 
pieczenie pierników odbyło się w świe-
tlicy socjoterapeutycznej w  Słubicach, 
we frankfurckim Kościele Mariackim 
było wspólne kolędowanie, Gmina 
Żydowska zaprosiła na koncert "Sand 
Art by Natalia Moro", a  chór gospel 
"Heavenly voices" zaprosił miesz-
kańców dwumiasta do wspólnego ko-
lędowania. Czas adwentu zakończymy 
tradycyjnie pasterką o  północy 24 
grudnia w kościele pw. Ducha Świętego 
w Słubicach. 

W  holu Urzędu Miejskiego w  Słu-
bicach stanął kiosk informacyjny 
i  wybierając datę można przeczytać, 
jakie atrakcje przygotowali słubiczanie 
i  frankfurtczycy, na każdy dzień ad-
wentu. Są tam też ulotki z programem, 
które każdy może zabrać do domu, 
żeby nie przegapić imprez odbywają-
cych się w  ramach Aktywnego Kalen-
darza Adwentowego.

(beb)

Pochodzący z Golic Adrian Gasiewicz, razem 
z zespołem Mazowsze Warszawa, wywal-
czył tytuł mistrza Polski w siatkówce niesły-
szących. Otrzymał też nagrodę dla najlep-
szego rozgrywającego.

1 grudnia po południu, w parku przy placu 
Przyjaźni, burmistrz Słubic Mariusz Olejni-
czak i nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą 
Rene Wilke otworzyli wspólnie pierwsze 
okienko Aktywnego Kalendarza Adwen-
towego. 

Stypendysta 
gminy 
z mistrzowskim 
tytułem!

Tak celebrujemy czas 
adwentu
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W  tym roku przypada 30. rocznica 
ustanowienia przez ONZ Międzynaro-
dowego Dnia Osób z  Niepełnospraw-
nościami. 3 grudnia na całym świecie 
odbywają się wydarzenia populary-
zujące wiedzę na temat praw osób 
z  niepełnosprawnościami oraz działań 
skupiających się na realizacji tych praw.

Nie inaczej było w  Słubicach. Spod 
siedziby Stowarzyszenia po PROstu 
przy ul. Kilińskiego ruszył marsz kolo-
rowych balonów. Później, w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury, rozpoczęła 
się część artystyczno-edukacyjna.

Gości przywitano odczytem Kon-
wencji o  prawach osób z  niepełno-
sprawnościami, po którym wyświetlono 

film przedstawiający działalność Sto-
warzyszenia po PROstu. Później odbyły 
się wspaniałe występy podopiecznych 
stowarzyszenia, na których byli obecni 
m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak 
i Przewodniczący Rady Miejskiej Grze-
gorz Cholewczyński. 

Całemu zespołowi Stowarzyszenia 
po PROstu gratulujemy przygotowania 
tak ważnego i  pięknego wydarzenia, 
i dziękujemy za Waszą codzienną, nie-
ocenioną pracę.

Organizacja obchodów Dnia Osób 
z  Niepełnosprawnościami została do-
finansowana ze środków gminy Słu-
bice w  ramach projektu “Każdy inny 
– wszyscy równi”.       (BO)

W  ostatnim czasie odwiedziliśmy 
panią Monikę Kołoszyc oraz jej pod-
opiecznych ze Szkoły Podstawowej nr 2. 

- Uczniowie naprawdę chcą tu przy-
chodzić. Mamy fajną grupę, która lubi 
ze sobą przebywać. Dzieci siadają często 
przy jednym stole, pomagają sobie wza-
jemnie, rozmawiają, zajmują się tym, 
co je interesuje. Tworzymy różne prace, 
które staramy się wystawiać na konkur-
sach artystycznych. Do tej pory wyszy-
waliśmy flagi Polski i robiliśmy jesienne 
jeżyki, które były dla nas ciekawym 
wyzwaniem. Teraz uczymy się nowych 
haftów, zrobiliśmy aniołki i  ozdoby 
świąteczne, które wystawialiśmy na 
licytacji na nowy sztandar szkoły. Te 
zajęcia rozwijają nie tylko kreatywność 
dzieci, ale ćwiczą też ich sprawność ma-

W sobotę 3 grudnia Stowarzyszenie po PRO-
stu, wraz ze swoimi podopiecznymi i ich ro-
dzinami, świętowało w Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury Międzynarodowy Dzień 
Osób z Niepełnosprawnościami.

Laboratoria Przyszłości są inicjatywą Ministerstwa Edukacji i Nauki współpracującego z Centrum Go-
vTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją tego projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której prowadzone są ciekawe zajęcia, wspierające rozwój zainteresowań uczniów i ich talentów, 
angażujące do pracy twórczej. Serią wpisów przedstawiających prowadzenie laboratoriów w poszcze-
gólnych szkołach, chcemy pokazać, że gmina Słubice bierze czynny udział w tym przedsięwzięciu. 

Każdy inny – 
wszyscy równi!

„Dwójka” wspiera kreatywne dzieci
W gminnych szkołach powstały Laboratoria Przyszłości

nualną, w tym koordynację wzrokowo-
-ruchową. Odciągają też uczniów od 
telefonów komórkowych. Atmosfera 
jest swobodna, dzieci to czują, dlatego 
też m.in. chętnie tu przychodzą. Nasza 
grupa składa się z 13 osób z klas 4-8. 
Spotykamy się dwa razy w tygodniu – 
mówi Monika Kołoszyc, prowadząca 
Laboratoria Przyszłości w  Szkole Pod-
stawowej nr 2.        (BO) Fo
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Collegium Polonicum zamieniło się w   baśniową krainę

Twórczość baśniopisarska Hansa 
Christiana Andersena wybrzmiała na 
scenie Collegium Polonicum dzięki wy-
stępom grup małych artystów z pięciu 
przedszkoli.

Dzieci z  Oddziału Przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej w  Golicach 
zaprezentowały baśń „Brzydkie ka-
czątko”, interpretację „Dzikich ła-
będzi” obejrzeliśmy dzięki aktorom 
z  przedszkola „Krasnal Hałabała”, 
„Dziewczynka z  zapałkami” poruszyła 
widownię z  pomocą dzieci z  „Misia 
Uszatka”, a  o  przekazanie emocji to-
warzyszących baśni „Królowa śniegu” 

zadbały przedszkolaki z  „Pinokia”. 
Swój debiut aktorski mieli podopieczni 
z  przedszkola „Jarzębinka”, którzy 
wystawili na scenie „Księżniczkę na 
ziarnku grochu”.

Każdy występ, który mieliśmy 
przyjemność obejrzeć w  ramach XI 
Powiatowego Przeglądu Teatrzyków 
Przedszkolnych „Najpiękniejsze baśnie 
Andersena”, był wyjątkowy i  wzrusza-
jący.

– Nie sposób wybrać najlepszego 
przedstawienia. Myślę, że nie tylko 
mi łezka zakręciła się w  oku w  czasie 
oglądania występów, ale na widowni 

było takich osób dużo więcej. Dziękuję 
Wam za to – mówił na zakończenie bur-
mistrz Mariusz Olejniczak.

Dzieci, które występowały na scenie, 
otrzymały słodkie upominki oraz bilety 
do kina.

W  wydarzeniu wziął udział także 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grze-
gorz Cholewczyński. Całość popro-
wadziła dyrektorka przedszkola “Miś 
Uszatek” Kamila Łopusiewicz, której 
gratulujemy organizacji tak wspania-
łego widowiska.

(BO)

Za nami XI Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych „Najpięk-
niejsze baśnie Andersena”, zorganizowany 8 grudnia przez Przed-
szkole Samorządowe nr 3 „Miś Uszatek” w ramach realizacji zadań 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.



7gazeta Słubicka   10/2022   16 grudnia

Collegium Polonicum zamieniło się w   baśniową krainę

Fo
t. 

Ba
rb

ar
a 

A
ni

oł
- 

Os
so

w
sk

a 



8 gazeta Słubicka   10/2022   16 grudnia

W OKNIE poczuli magię świąt

Te warsztaty to już tradycja. Piękna 
tradycja. W  galerii OKNO aż trudno 
pomieścić wszystkich, którzy chcą 
samodzielnie przygotować prezenty 
dla swoich bliskich. Wspaniałe jest też 
to, że w  warsztatach biorą niekiedy 
udział całe rodziny, a babcie przypro-
wadzają swoje wnuki. W  tym roku 
pracownie mikołajkowe działały od 5 
do 8 grudnia, a  9 grudnia odbyła się 
wystawa podsumowująca. W  pierw-
szym dniu Anna Panek-Kusz zaprosiła 
do malowania drewnianych reniferów. 
- Powstały prawdziwe cuda, a każdy re-
nifer dostał swoje imię – wspomina po-
mysłodawczyni warsztatów. Kolejne 
atrakcje przygotowała dla uczestników 
Monika Eliza Karwowska. Pokazała 

jak można przygotować samodzielnie 
oryginalną skarpetę na prezenty. 
W  trzecim dniu, z  pomocą Tomasza 
Fedyszyna, tworzono trójwymiarowe 
kartki, a w ostatnim Maciej Kusz po-
kazał jak można wykorzystać dary na-
tury do zrobienia niebanalnych ozdób. 

Przedświąteczne spotkania zakoń-
czyła wystawa, podczas której można 
było podziwiać wszystkie prace uczest-
ników mikołajkowych warsztatów. 
W  atmosferę świąt wprowadził ze-
branych Marcel Sztachelski, pięknym 
wykonaniem bożonarodzeniowej pio-
senki, a burmistrz Mariusz Olejniczak 
dzieciom gratulował talentów, a  ro-
dzicom dziękował za czas, który im po-
święcają.                            (beb)

Kolorowe renifery, świąteczne skarpety na 
upominki, trójwymiarowe kartki i piękne 
ozdoby z wykorzystaniem darów natury – 
takie cuda powstały w czasie tegorocznych 
warsztatów mikołajkowych w galerii OKNO 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.
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To była pierwsza tego typu impreza, ale już wie-
my, że nie ostatnia. Panowie ze stowarzyszenia 
Basket Oldboys Słubice zorganizowali mikołaj-
kowy turniej koszykówki dla szkół podstawo-
wych. To jeden z efektów prowadzonych przez 
nich od niedawna zajęć dla dzieci.

Mikołajkowy turniej koszykówki dla szkół podstawowych

SOSiR zaprasza na lodowisko
Jak co roku Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza mieszkańców 
Słubic do korzystania z lodowiska przy ul. Sportowej. Znamy już godziny 
otwarcia oraz aktualny cennik.Badmintonistki ze Szkoły Podstawowej w Go-

licach po raz drugi z rzędu sięgnęły po srebro 
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Srebro dla Golic 
w badmintonie

Finał wojewódzki odbył się 7 grudnia 
w  Świebodzinie. W  rywalizacji w  ka-
tegorii Igrzysk Dzieci (rocznik 2010 
i młodsze) wzięło udział 5 najlepszych 
zespołów z całego województwa, które 
zagrały ze sobą w  systemie każdy 
z każdym.

Golice były reprezentowane przez 
duet Aleksandra Żak / Kaja Mierzejew- 
ska, wspierany przez rezerwowe Ka-
tarzynę Kaczmarczyk i Martynę Bara- 
nowską. – Dziewczęta spisały się dosko-
nale. Przegrałyśmy tylko jedno spotkanie, 
z  drużyną ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w  Sulęcinie, która zdobyła złoty medal 
– opowiada Elżbieta Mierzejewska, opie-
kunka i trenerka dziewcząt.

Warto podkreślić, że zwyciężczynie 
to aktualne brązowe medalistki mi-
strzostw Polski. Rok temu w  finale 
LOM również sięgnęły po złoto, poko-
nując właśnie goliczanki. Dla naszych 
dziewcząt jest to więc drugi srebrny 
medal z rzędu.              MK

Podobnie jak w latach poprzednich, 
korzystanie z lodowiska odbywa się wg 
podziału na tzw. tercje, która trwają 90 
minut. Pierwsza rozpocznie się o godz. 
11:00, ostatnia o godz. 19:00. 

Na miejscu można wypożyczyć kask 
i  łyżwy w  odpowiednim rozmiarze 
oraz skorzystać z  usługi ostrzenia 
łyżew. Dla początkujących są dostępne 
specjalne pingwinki ułatwiają naukę 

jazdy na łyżwach.
Jeśli chodzi o bilety, to do dyspozycji 

klientów lodowiska jest kilka opcji. 
Bilety normalne, dla dzieci, rodzinne 
oraz dwa rodzaje karnetów sezono-
wych. Z lodowiska będą mogły korzy-
stać także grupy zorganizowane.

Szczegółowe informacje na załączo-
nych planszach. 

MK

Skąd pomysł na taką imprezę? Od 
września w  nowo wybudowanej hali 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach 
trwają treningi koszykówki. Prowadzi 
je Rafał Rutkowski, jeden z liderów sto-
warzyszenia. – Zainteresowanie było 
tak duże, że postanowiliśmy zorga-
nizować dla tych dzieci turniej, aby 
po kilku miesiącach treningów mogły 
sprawdzić swoje umiejętności. Miko-
łajki były ku temu dobrą okazją – opo-
wiada.

Impreza odbyła się 10 grudnia, oczy-
wiście również we wspomnianej hali. 
Rywalizację zaplanowano w  dwóch 
grupach wiekowych – z  podziałem na 
klasy 3-5 oraz klasy 6-8. Frekwencja 
pozytywnie zaskoczyła organizatorów.

– Hala była pełna dzieci, przyszli 
rodzice, znajomi, krewni. Na parkiecie 
mieliśmy aż 9 drużyn, łącznie 52 za-

wodników. Naszym turniejem zainte-
resowali się nawet piłkarze z  Polonii 
Słubice i Spójni Ośno Lubuskie – rela-
cjonuje R. Rutkowski. W starszej kate-
gorii to właśnie ekipa Spójni sięgnęła 
po zwycięstwo. W  młodszej wygrały 
„Legendarne tygrysy”.

Oprócz rywalizacji drużynowej za-
wodnicy mogli popisać się swoimi 
koszykarskimi umiejętnościami. Były 
konkursy rzutów wolnych oraz tzw. 
skills challange. 

Co najważniejsze nikt nie wyszedł 
z  hali z  pustymi rękami. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy, medale 
i  słodycze, a najlepsi zawodnicy statu-
etki. Odbyło się także losowanie na-
gród rzeczowych, oczywiście głównie 
gadżetów związanych z koszykówką. 

Trzeba przyznać, że organizatorzy 
zadbali o ciekawą oprawę. Była muzyka 

znana z koszykarskich parkietów, a salę 
przyozdobiły pamiątkowe koszulki na-
leżące do członków stowarzyszenia, 
Panowie zadbali również o solidne za-
plecze gastronomiczne. Były napoje, 
ciasto, przekąski, a nawet… pizza.

Mikołajkowe święto koszykówki 
trwało blisko 7 godzin. Sądząc po opi-
niach rodziców i  dzieci, wrażenie były 

bardzo pozytywne, a  wielu pytało, 
kiedy kolejny turniej. – Nie ukrywam, 
że już nad tym myślimy. Chcemy regu-
larnie robić coś dla naszych dzieciaków. 
To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby 
nie pomoc wielu ludzi dobrego serca 
i  sponsorów, którym serdecznie dzię-
kuję za wsparcie – podsumował R. Rut-
kowski.           MK

Srebrne medalistki Lubuskiej Olimpiady 
Młodzieży w badmintonie na podium
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Duet Aleksandra Żak / 
Kaja Mierzejewska w akcji
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Mikołajkowe turnieje oldbojów to 
już wieloletnia tradycja. W  tym roku 
piłkarze ze Słubic i okolic spotkali się 
po raz dziewiąty. Choć zgłoszeń było 
więcej, to ostatecznie do rywalizacji 
stanęły cztery drużyny: Skwierzyna, 
Cybinka, Górzyca oraz Słubice.

- Graliśmy systemem każdy 
z  każdym. Choć wynik nie zawsze to 
oddaje, to mecze były bardzo zacięte. 
Najważniejsze jednak, że toczone w at-
mosferze fair play – opowiada Dariusz 
Olechno ze stowarzyszenia oldBOYS 
Słubice, jeden z  pomysłodawców wy-
darzenia.

Ostatecznie najlepsi okazali się go-
ście ze Skwierzyny, którzy nie prze-
grali żadnego meczu. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się Górzyca, 
Słubice i  Cybinka. Trzy pierwsze ze-
społy otrzymały puchary, a  każdy ze-
spół mikołajkową niespodziankę oraz 
dyplomy. Wyróżniającym się zawod-
nikom przyznano statuetki. Nagrody 
te ufundował burmistrz Słubic Ma-
riusz Olejniczak, który objął również 
patronat nad całym turniejem.

Na uczestników czekał też poczę-
stunek. Były zimne i  gorące napoje, 
ciepły posiłek oraz ciasto – upieczone 
przez żony i partnerki piłkarzy ze sto-
warzyszenia. – Dziękuję wszystkim, 
którzy pomogli nam w  organizacji 
i  przebiegu turnieju. Dzięki wspól-
nemu wysiłkowi atmosfera była 
bardzo pozytywna i wszyscy odjechali 
zadowoleni – podsumował D. Olechno.

MK

90% wilgotności, górskie ścieżki, 
strumienie, błotniste podłoże, piasek, 
na dodatek wszystko w przewyższeniu 
sięgającym 1400 metrów w  pionie. 
Z  takimi wyzwaniem musieli się mie-
rzyć nasi biegacze podczas liczącego 
nieco ponad 42 km biegu. Obaj pa-
nowie są doskonale znani kibicom 
sportowym ze Słubic. R. Borowiak to 
doświadczony maratończyk i  triathlo-
nista, z wieloma sukcesami na koncie. 
Z kolei Szymon Łyżwiński to przedsta-
wiciel młodego pokolenia słubickich 
biegaczy, który od kilku lat z powodze-
niem idzie w ślady starszego kolegi.

-  Po wielu sportowych wyzwaniach 
postanowiliśmy dołożyć sobie kolejne 
i zdecydowaliśmy się na start właśnie 
w  Kolumbii  – opowiada R. Borowiak. 
W tej przygodzie towarzyszył im Arka-

diusz Bojarski (na co dzień strażak, ale 
również sportowiec), który zapewnił 
wsparcie techniczne. 

A to bardzo się przydało, bo udział 
w  maratonie był sporym wyzwaniem 
logistycznym. 30 godzin podróży, 6 
godzin snu i start do biegu o 4:30 nad 
ranem. Co działo się na trasie?

– Ruszyliśmy z plaży przy morzu, na-
stępnie zaczęła się wspinaczka w górę. 
Po drodze było sporo wyzwań, ale cały 
czas biegliśmy razem, ramię w  ramię, 
dzięki czemu było nam raźniej i  czu-
liśmy się pewniej – mówi R. Borowiak. 
Były nawet fragmenty, że trzeba było 
biec kilka kilometrów z nurtem rzeki, 
a  większość trasa była… wycięta ma-
czetami kilka dni wcześniej.

Ostatecznie słubiczanie pokonali 
wszystkie trudności i  zameldowali się 
na mecie odpowiednio na 24 (Rafał) 
i  25 (Szymon) miejscu. Co ciekawe, 

w dokładnie tym samym czasie, czyli 5 
godzin, 54 minut i 5 sekund. Maraton 
ukończyły 142 osoby.          MK

Za nami Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie 
Przełajowym o Puchar Burmistrza Słubic.  
4 grudnia do naszego miasta przyjechało kilku-
set kolarzy i kolarek, aby rywalizować o punk-
ty w ramach cyklu Pucharu Polski.

Kolarski Puchar 
Polski w Słubicach

42 km przez kolumbijską 
dżunglę

IX Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 
Oldbojów o Puchar Burmistrza Słubic

Dwaj słubiczanie 
zaliczyli jeden z naj-
trudniejszych ma-
ratonów świata. Od 
morza do szczytów 
gór przez dżunglę. 
Tak wygląda trasa 
- Del Mar A La Cima 
w Kolumbii. 4 grud-
nia maraton zaliczyli 
dwaj dwaj słubicza-
nie - Rafał Borowiak 
i Szymon Łyżwiński.

10 grudnia w hali Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się turniej piłki 
nożnej oldbojów z okazji Mikołajek. Najlepsza okazała się reprezen-
tacja Skwierzyny. 

Organizatorem zawodów był Słu-
bicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji. To 
właśnie w  parku komunalnym za sie-
dzibą ośrodka wytyczono malowniczą 
i atrakcyjną dla kibiców trasę, na której 
rywalizowali kolarze. 

A  tych pojawiło się naprawdę sporo 
i  to z  najwyższej półki. – Wśród nich 
był m.in. Bartosz Huzarski, doskonale 
znany kolarskim kibicom z  występów 
na szosie , wielokrotny medalista mi-
strzostw Polski czy uczestnik Tour de 
France – opowiada Piotr Zalisz, dy-
rektor zawodów.

W trakcie kilkugodzinnej rywalizacji 
odbyło się 14 wyścigów z podziałem na 
kategorie wiekowe. Startowali nie tylko 
profesjonalni kolarze, ale także ama-
torzy, dzieci i młodzieżowcy. 

Szczególnie efektownie prezen-
tował się start do każdego wyścigu, 
który odbył się na brukowanej drodze 
prowadzącej wzdłuż cmentarza ko-
munalnego. Wśród kibiców był m.in. 
burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, 
główny patron i sponsor imprezy, który 

wspólnie z  przewodniczącym Rady 
Miejskiej Grzegorzem Cholewczyń-
skim brali udział również w dekoracji.

Z  przebiegu imprezy nie krył za-
dowolenia prezes SOSiR-u  Krzysztof 
Murdza. - Nasze kolarskie zawody po 
raz kolejny okazały dużym sukcesem. 
Mnóstwo zawodników z  Polski i  Nie-
miec. Całkiem spora liczba kibiców. 
Dziękuję wszystkim za pomoc i  zaan-
gażowanie w organizację imprezy – po-
wiedział.

A  jak ocenili imprezę sami zawod-
nicy? Wielu podkreślało, że trasa  – choć 
niełatwa – to została profesjonalnie 
przygotowana i  że chętnie wróciliby 
do Słubic na kolejne zawody. Niewy-
kluczone, że będą mieli taką okazję, bo 
jak poinformował K. Murdza trwają 
rozmowy w  sprawie przyznania Słu-
bicom organizacji mistrzostw Polski 
w kolarstwie przełajowym. To dopiero 
byłoby wyróżnienie!

Komplet wyników z zawodów można 
znaleźć na stronie www.sosirslubice.pl

MK

Szymon i Rafał 
na mecie ma-
ratonu Del Mar 
A La Cima
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Trasa maratonu wiodła nawet… 
nurtem rzeki

Mecze były bardzo zacięte, ale toczone w atmosferze fair play

Gospodarze ze stowarzyszenia oldBOYS Słubice zajęli trzecie miejsce
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Świąteczna trady-
cja Słubic to także 
Mikołajkowy Bieg 
Rodzinny organizo-
wany przez Słubic-
ki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. 3 grud-
nia odbyła się jego 
czwarta edycja.

To wyjątkowa impreza, w  której 
chodzi nie o  wynik i  rywalizację, lecz 
sam udział. – Najważniejsze, aby po-
ruszać się na świeżym powietrzu, 
w  radosnej i  świątecznej atmosferze, 
z bliskimi – opowiada Piotr Kiedrowicz 
ze Słubickiej Akademii Biegowej, po-
mysłodawca wydarzenia, który co roku 
prowadzi tę imprezę. 

To właśnie rodzinny aspekt jest naj-
ważniejszy, dlatego na starcie stanęły 
rodzinne duety w przeróżnych konfigu-
racjach: matka z córką, siostra z bratem 
czy babcia z wnuczkiem. Liczącą 2022 
metrów trasę wokół placów Bohaterów 
i Wolności przebiegło lub przemaszero-
wało blisko 100 osób.

Na uczestników czekały bezpłatne 
pakiety startowe, a  na mecie poczę-
stunek. Każdy, kto ukończył bieg, 
otrzymał pamiątkową statuetkę. Wy-
różniono również osoby z  najbardziej 
ciekawym przebraniem. Były elfy, mi-
kołaje, skrzaty oraz wszelkiej maści 
świąteczne i bajkowe postacie.

W  imprezie wzięli udział także lo-
kalni samorządowcy, w tym burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak oraz starosta 
słubicki Leszek Bajon, którzy objęli im-
prezę swoim patronatem.           MK

4. Mikołajkowy Bieg Rodzinny
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Słubicki oddział Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów zorganizował 6 grud-
nia, w słubickim klubie Witkacy, mikołajkowy 
obiad dla seniorów. 

Burmistrz Mariusz Olejniczak i jego zastępczyni Adriana Dydy-
na-Marycka odwiedzili 6 grudnia przedszkola i żłobek, by umilić 
dzień tym, którzy z niecierpliwością czekali na mikołajki. Dzieci zo-
stały obdarowane czekoladkami, a Mikołaj i Mikołajowa otrzymali 
w zamian mnóstwo uśmiechów.

Mikołaj przyszedł 
też do seniorów 
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Były życzenia, upominki przygo-
towane przez członkinie związku, 
ciekawe rozmowy i  toast za zdrowie. 
– Bardzo dziękuję za zaproszenie 
i  cieszę się, że w  takim gronie mo-
żemy wspólnie spędzić czas. Życzę 
Wam dużo zdrowia i  radości z  prze-
żywania pięknej jesieni życia - mówił 

podczas spotkania burmistrz Mariusz 
Olejniczak. Pomysłodawczynią tego 
wydarzenia była prezes słubickiego 
oddziału Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i  Inwalidów Kazi-
miera Chrzanowska. W  spotkaniu 
uczestniczył także starosta Leszek 
Bajon.                 BO

Dzieci obdarowane słodkościami 
przez pomocników Mikołaja 
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- Jakie projekty udało Wam się 
zamknąć w ostatnim czasie? Czym 
możecie się pochwalić?

 - Nowa rada sołecka, która powstała 
na początku mojej kadencji, stworzyła 
plan naszego wspólnego działania na 
kolejne lata. Naprawdę dużo udało nam 
się zrobić. Jedną ze sztandarowych 
inwestycji jest poprawa stanu dróg 
w  naszym sołectwie - wymiana szko-
dliwej dla zdrowia szlaki na drogi as-
faltowe. W  tym roku została zrobiona 
przedostatnia droga, a  na 2023 rok 
mamy w  planach budowę ostatniego 
odcinka. Zakończyliśmy też oznako-
wanie domów. Nowe numery ułatwiają 
na przykład dojazd służb ratunkowych 
pod wskazany adres. W  ramach fun-
duszu sołeckiego postawiliśmy również 
znaki informacyjne.

- Jakie konkretnie?
- Z racji, że nasze sołectwo jest roz-

ległe, musieliśmy zadbać o  lepsze 
oznakowanie, na przykład dróg w kie-
runkach świetlicy wiejskiej czy koła 
myśliwskiego, ale też poszczególnych 
numerów posesji. Co roku montujemy 
tablice informacyjne, żeby dotrzeć do 
jak największej liczby mieszkańców.

- Na co jeszcze zamierzacie wydać 
pieniądze pochodzące z  funduszu 
sołeckiego?  

- Co roku pieniądze te przeznaczamy 
także m.in. na zakup urządzeń nie-
zbędnych do utrzymywania czystości 
w sołectwie. Dwa razy do roku, wiosną 
i  jesienią, wraz z mieszkańcami sprzą-
tamy naszą okolicę. Angażujemy się też 
w program likwidowania dzikich wysy-
pisk wykorzystując sprzęty, które ku-
pujemy. Takie działania służą nie tylko 
poprawie warunków życia na terenie 
Nowego Lubusza, ale też integracji 
mieszkańców. Na koniec pracy zawsze 
organizujemy wspólnie ognisko.

- Mieszkańcy są chętni do po-
mocy? 

- Tak, jak najbardziej. Mieszkańcy 
przychodzą i pomagają, często angażują 

się w wiele spraw dotyczących wyglądu 
i bezpieczeństwa naszego sołectwa. Na 
przykład: z uwagi na bliskość  Nowego 
Lubusza do rzeki, przygotowaliśmy 
świetlicę wiejską dla osób, które po-
magały, gdy doszło do katastrofy na 
Odrze. Byliśmy dobrze przygotowani. 
W  ubiegłym roku wymieniliśmy też 
budy dla psów. Od Słubickiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Zwierząt udało mi 
się pozyskać karmę, którą mieszkańcy 
mogli zabrać ze świetlicy za darmo. 
Spotykamy się też na mikołajki i na róż-
nych imprezach okolicznościowych. 

- Na jakie wydarzenia warto do 
Was przyjeżdżać?

- Przede wszystkim na sołtysówkę. 
To impreza integracyjna ciesząca się 
dużym zainteresowaniem. Dzielimy ją 
na część dla dzieci – z  dmuchańcami, 
konkursami i  animatorami – oraz na 
część dla dorosłych, która startuje od 
godz. 17.00. Wtedy zaczyna się grill 
przy muzyce i tańcach.  Popularnością 
cieszy się też Słubicka Czasówka 2020, 
organizowana wspólnie z  prezesem 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Krzysztofem Murdzą. Od ubiegłego 
roku jest sygnowana jako memoriał 
zmarłego Grzegorza Leśkiewicza. 
Grzegorz był zaprzyjaźnionym zawod-
nikiem drużyny kolarskiej Zahnklinik 
Słubice. To wydarzenie, na które przy-
jeżdża wielu zawodników z całej Polski. 
Startują w nim też nasi sąsiedzi z Nie-
miec.

- Jakie macie plany na przyszły 
rok?

- Naszym priorytetem jest pozy-
skanie terenu pod boisko sportowe 
i  miejsc do siedzenia, w  tym wiat, 
a  także postawienie garażu moduło-
wego przy świetlicy. W ostatnim czasie 
zadbaliśmy o  teren przy świetlicy 
wiejskiej – wymieniliśmy plac za nią 
i utwardziliśmy klepowisko – a w przy-
szłym roku chcemy pójść o krok dalej.

- Czyli, dobrze żyje się w Nowym Lu-
buszu...

- Tak sądzę. Świadczy o  tym m.in. 
coraz większe zainteresowanie grun-
tami pod budowę domów na terenie 
naszego sołectwa. Staramy się dbać 

i  o  starszych, i  o  dzieci – w  tym roku 
wręczyliśmy razem z burmistrzem wy-
prawki dla wszystkich dzieci z sołectwa. 
Nie zapominamy też o zwierzętach. 

- Dziękuję za rozmowę i życzę reali-
zacji wszystkich planów w 2023 roku.

- Dziękuję!
Barbara Anioł- Ossowska 

Nowy Lubusz wraz z kolonią liczy blisko 220 
mieszkańców. Wielu z nich aktywnie włą-
cza się w życie lokalnej społeczności. O tym, 
jakie wydarzenia integrują sołectwo i z cze-
go ono słynie, rozmawiamy z sołtysem Jo-
natanem Stawarskim.

To czarna karta w naszej historii. Około 100 
osób straciło życie, wśród nich m.in. prote-
stujący górnicy z kopalni “Wujek”, a na ulice 
polskich miast wyjechały czołgi.

Nowy Lubusz? Ale tu się dużo dzieje!

  41 lat temu wybuchł w Polsce stan wojenny
Oficjalną przyczyną miała być pogar-

szająca się sytuacja gospodarcza oraz 
zagrożenia bezpieczeństwa energetycz-
nego w  okresie zimowym. Prawdziwą 
– likwidacja protestów społecznych 
zapoczątkowanych w  sierpniu 1980 

roku przez “Solidarność”. Władze ko-
munistyczne jeszcze 12 grudnia przed 
północą rozpoczęły zatrzymywanie 
działaczy opozycji i  Solidarności. 
W  ciągu kilku dni w  49 ośrodkach in-
ternowania umieszczono około 5 tys. 

osób. W  ogromnej operacji milicji 
i  wojska, użyto w  sumie 70 tys. żoł-
nierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 
czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. 
samochodów. W  niedzielę 13 grudnia 
1981 r. o 6 rano Polskie Radio nadało 
wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzel-
skiego, w którym informował Polaków 
o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego (WRON) i wpro-
wadzeniu stanu wojennego na terenie 
całego kraju. Zniesiono go dopiero  
22 lipca 1983 roku. W reakcji na wpro-
wadzenie stanu wojennego “Solidar-
ność” podjęła akcje protestacyjne, które 
po kolei pacyfikowało ZOMO. Do prote-
stów doszło m.in. w Stoczni Gdańskiej, 
Hucie Lenina w Krakowie, Fabryce Sa-
mochodów Ciężarowych w  Lublinie, 
Stoczni im. Warskiego w Szczecinie czy 
Hucie Katowice i kopalni Wujek. Wiele 
miast, w których doszło do tych tragicz-
nych wydarzeń uczci dziś ich pamięć. 
Zdjęcia pochodzą z materiałów eduka-
cyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. 

(red)

Co słychać w sołectwach?
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Reklama

Jeśli jesteś:
✔︎ obywatelem polskim o nieposzlako-
wanej opinii
✔︎ nie byłeś skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe
✔︎ korzystasz z pełni praw publicznych
✔︎ posiadasz wykształcenie min. 
Średnie
✔︎ masz uregulowany stosunek do 
służby wojskowej (mężczyźni)
✔︎ posiadasz fizyczną i  psychiczną 
zdolność do służby
✔︎ jesteś gotowy podporządkować się 
dyscyplinie
✔︎ dajesz rękojmię zachowania tajem-
nicy 

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie do służby w SG
• wypełniony kwestionariusz osobowy
• dwie aktualne kolorowe fotografie
• kserokopie nw. dokumentów:
– dowodu osobistego, książeczki woj-
skowej, 
– świadectw pracy z poprzedniego za-

trudnienia, zaświadczenie o  niekaral-
ności,
– dokumenty potwierdzające wy-
kształcenie, odpis skróconego aktu 
urodzenia, 
– odpisu skróconego aktu małżeństwa 
(jeśli dotyczy), paszportu (jeśli posia-
dasz)

Chcesz wiedzieć więcej? Skon-
taktuj się z  nami lub odwiedź 
naszą stronę internetową:
nadodrzański.strazgraniczna.pl
Placówka Straży Granicznej 
w Świecku
skr. pocztowa 63
69-100 Słubice
Tel. 95 759 0202
e-mail: 
nabor.noosg@strazgraniczna.pl

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

Komendant 
Nadodrzańskiego 
Oddziału SG poszukuje 
kandydatów do służby 
w Straży Granicznej

Reklama

ETAPY POSTĘPOWANIA 
KWALIFIKACYJNEGO:
I ETAP składa się z :
Złożenia podania 
o przyjęcie do służby
Wstępnej rozmowy 
kwalifikacyjnej
Weryfikacji danych kandydata
Badań psychologicznych
Badań psychofizjologicznych 
(wariograf)
II ETAP składa się z:
Testów pisemnych: wiedza 
ogólna, język obcy
Testu sprawności fizycznej
Rozmowy kwalifikacyjnej

Wartość sprzedaży za 2022 rok ob-
licza się odrębnie dla poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych.

Opłaty za cały rok korzystania z ze-
zwolenia wynoszą:
a) na sprzedaż napojów alkoholowych 
zaw. do 4,5 % alkoholu oraz piwa - A
• przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – 
opłata  525 zł
• przy wartości sprzedaży powyżej 37 
500 zł – opłata  stanowi 1,4 % ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim.
b) na sprzedaż napojów alkoholowych 
zaw. od 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjąt-
kiem piwa) - B
• przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – 
opłata  525 zł
• przy wartości sprzedaży  powyżej 37 
500 zł – opłata  stanowi 1,4 % ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim.
c) na sprzedaż napojów alkoholowych 
zaw. powyżej 18% alkoholu - C
• przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – 
opłata 2100 zł
• przy wartości sprzedaży  powyżej 77 
000 zł – opłata  stanowi 2,7 % ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim.

Jako wartość brutto sprzedaży na-

pojów alkoholowych należy podać 
kwotę za sprzedane napoje alkoholowe, 
z uwzględnieniem podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia 
utrzymują ważność przez cały 2023 rok 
– mogą wnosić opłatę w  trzech   rów-
nych ratach do 31 stycznia, do 31 maja 
i 30 września 2023 roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia 
tracą ważność w  ciągu 2023 roku – 
wnoszą opłatę w  wysokości proporcjo-
nalnej do okresu ważności zezwolenia 
(wyliczona w dniach).

Wpłaty dokonać można lub prze-
kazać na konto Urzędu:  

Bank Spółdzielczy w  Rzepinie:  90 
8371 0009 5514 2000 0270  z uwzględ-
nieniem na  dowodzie wpłaty dane 
przedsiębiorcy oraz określenia raty, 
której wpłata dotyczy.

Przedsiębiorca, który nie złoży do 
31 stycznia danego roku, pisemnego 
oświadczenia o  wartości sprzedaży 
danego rodzaju napojów alkoholo-
wych w punkcie sprzedaży w roku po-
przednim, będzie miał możliwość 
złożenia tego oświadczenia w  ciągu 
kolejnych 30 dni liczonych od daty 
upływu ustawowego terminu (czyli od 
upływu 31 stycznia danego roku), pod 

warunkiem, że jednocześnie dokona 
dodatkowej opłaty w  wysokości 30% 
podstawowej opłaty za korzystanie 
z danego rodzaju zezwolenia.

Przedsiębiorca sprzedający w danym 
punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów 
alkoholowych A, B i  C który nie złoży 
do 31 stycznia 2023 roku oświadczenia 
o wartości sprzedaży poszczególnych ro-
dzajów napojów alkoholowych, będzie 
mógł złożyć takie oświadczenia najpóź-
niej do 2  marca 2023 roku, pod wa-
runkiem, że jednocześnie zapłaci  30% 
podstawowej opłaty określonej w  art. 
111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów 
zezwoleń, czyli:

- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na 
sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu 
(oraz piwo) – tzn. 157,50 zł

 - 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na 
sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alko-
holu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł

  - 30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń 
na sprzedaż napojów powyżej 18% al-
koholu, tzn. 630,00 zł.

Niezłożenie oświadczenia o wartości 
sprzedaży danego rodzaju alkoholu, 
w  dodatkowym terminie wraz z  wy-
maganą opłatą, spowoduje wygaszenie 
zezwolenia.

BURMISTRZ PRZYPOMINA, żE DO DNIA 31 STYCZNIA 2023 R. 
NALEżY ZŁOżYć OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAżY 
NAPOJóW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2022 ORAZ DOKONAć 
WPŁATY I RATY OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEń 
NA SPRZEDAż NAPOJóW ALKOHOLOWYCH.
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 kultura? !

Koncert wigilijny, piątek, 23 grudnia, 
22:00 Sala Koncertowa „C.P.E. Bacha”

Wielką salę Sali Koncertowej im. "Carla Philippa Emanuela Bacha" 
można zobaczyć i  usłyszeć w  tej szczególnej atmosferze tylko raz 
w roku i tylko podczas tego koncertu. Niezwykłe oświetlenie i naj-
lepsza formacja artystyczna Singakademie Frankfurt (Oder) stworzą 
jedność światła i muzyki. W trakcie chyba żadnego innego koncertu 
magia świąt Bożego Narodzenia nie wzbudza takich emocji.
Bilety: 17,00 / 14,00 / 12,00 / 10,00 / 7,00 €

Koncert na zakończenie roku, piątek, 
30 grudnia, 19:30 Sala Koncertowa 
„C.P.E. Bacha”, sobota,  31 grudnia, 
17:00 Sala Koncertowa „C.P.E. Bacha”

To, że "Dziewiąta 
Symfonia" Beetho-
vena jest jedną 
z  najczęściej wyko-
nywanych symfonii, 
wynika nie tylko z jej 
przesłania, ale także 
z tkwiącej w niej mu-
zycznej wizji. Richard 
Wagner nazwał ją 
"ludzką ewangelią 
sztuki przyszłości" 
i  "zbawieniem mu-
zyki". To wykonanie, w którym frankfurcka Singakademie zaśpiewa 
finałowy chór, poprowadzi amerykańsko-niemiecki dyrygent Jona-
than Stockhammer.
Bilety: 40,00 / 36,00 / 30,00 / 25,00 €

Piękna i bestia (6+, DE), piątek, 13 
stycznia, 10:00 Kleist Forum

Serdeczna, pomocna i skromna, Belle zwana "Piękną" jest sercem 
swojej rodziny i słońcem ojca. Kiedy ten nieświadomie naraża się na 
gniew dzikiego pół-człowieka-pół-zwierzęcia - ona odważnie przyj-
muje zadanie zamieszkania w zamku "Bestii" i dotrzymywania mu 
towarzystwa. Ale Piękna odkrywa ukryte za okrucieństwem i dzikim 
wyglądem Bestii wrażliwe serce.
Bilety: 10,00 / 8,00 / 6,50 / bilet rodzinny: 20,00 €

5. Koncert Filharmoniczny, piątek, 13 
stycznia, 19:30 

Sala Koncertowa 
"C.P.E. Bach"

Koncert ten zaprezentuje perełki 
złotej ery muzyki filmowej. Dyry-
gować będzie Ernst Theis, specjalista 
od muzyki XX wieku, który lubi za-
cierać granice między muzyką po-
ważną a  rozrywkową. Zaśpiewają 
wielokrotnie nagradzana sopranistka 
Natalie Karl oraz tenor Matthias 
Klink.
Na wszystkie koncerty Branden-
burskiej Orkiestry Państwowej 
w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 30 zł.

Stand-up: Michał 
Kutek „Luźna 
Gaducha”, wtorek, 
17 stycznia, 19:00 
SMOK Słubice, 
Klub Prowincja

"Luźna Gaducha" to stand-
-upowe show Michała Kutka 
bazujące głównie na interakcji 
z  publicznością. czyli tzw. crowdworku. Przyjdźcie i  zobaczcie, jak 
komedia rodzi się tu i teraz.
Bilety: 35,00 zł

W mgnieniu oka, sobota, 21 stycznia, 
19:30 Kleist Forum

Dziewięć porywających baletowych układów solowych ukazuje 
szereg stanów emocjonalnych, z  którymi ludzie muszą się zmie-
rzyć, gdy nagle w  nadmiarze pojawia się czas na zatrzymanie się 
i  refleksję. Spektrum emocji zostanie przy tym w  pełni zbadane, 
a  tancerzom w  ich opowieściach towarzyszyć będzie muzyka – od 
minimalistycznych dźwięków Philipa Glassa po rockowe brzmienia 
Patti Smith.
Bilety: 25,00 / 23,00 €

3. Koncert niedzielnej klasyki, 
niedziela, 22 stycznia, 11:00 Sala 
Koncertowa „C. P. E. Bach”

Z IX Koncertem fortepianowym Wolfganga Amadeusza Mozarta 
pianistka Einav Yarden, pochodząca z Izraela, a od kilku lat miesz-
kająca w  Berlinie, powraca nad Odrę, gdzie podczas ostatniego 
koncertu została przyjęta owacjami na stojąco. Na tym koncercie 
wystąpi pod batutą Shiyeon Sung, która jest pierwszą południowo-
koreańską dyrygentką, która stanęła na podium międzynarodowej 
sławy orkiestr.
Na wszystkie koncerty Brandenburskiej Orkiestry Pań-
stwowej w kasie SMOK dostępne są czeki koncertowe w cenie 
30 zł.

Folk im Fluss, 26 – 28.01.2023
Już od 2005 roku środek zimy we Frankfurcie nad Odrą stoi pod 

znakiem festiwalu "Folk im Fluss". Ten festiwal daje możliwość 
wspólnego świętowania przy folkowej muzyce - na koncertach, se-
sjach i warsztatach tańca Bal Folk. Oprócz tego, że wiele można od-
kryć słuchając występujących na festiwalu artystów, każdy, kto rwie 
się do muzyki, powinien sięgnąć po instrumenty, puścić nogi w tan 
i w całości oddać się folkowym brzmieniom.
czwartek, 26.01, wstęp wolny, 20:00 | Darstellbar w Kleist 
Forum | Schulle & Lemmer, ok. 21:00 | Darstellbar w Kleist 
Forum | Open Stage, piątek, 27.01, 19:30 | Kulturmanu-
faktur Gerstenberg | Duo Gilles Chabenat & Daniela He-
iderich, 21:00 | Kulturmanufaktur Gerstenberg | Cash & 
Candy, ok. 22:30 | Kulturmanufaktur Gerstenberg | Folk-
session, sobota, 28.01, 15:00 do 17:30 | Kulturmanufaktur 
Gerstenberg | Spotkanie przy kawie i muzyce folkowej, 15:00 
do 17:30 | Kulturmanufaktur Gerstenberg | Warsztaty bal 
folku, 19:30 | Kulturmanufaktur Gerstenberg | Inter Im Or-
chester, 21:00 | Kulturmanufaktur Gerstenberg | Familie 
Gerstenberg, ok. 22:30 | Kulturmanufaktur Gerstenberg 
| Folksession, Bilet na cały wieczór (piątek lub sobota) dla 
polskich gości: 50,00 zł. Warsztaty taneczne (dla polskich 
gości): 20,00 zł. Więcej informacji: www.folkimfluss.word-
press.com

Klangusta (4+, DE), niedziela, 29 
stycznia, 10:00 Theater des Lachens

Pani Knurrhahn kocha spokój, porządek i  czystość. Nagle po-
jawia się mały homar i wywraca wszystko do góry nogami. Ale to 
nie wszystko. Nagle pojawia się też zakochany ślimak i  nadpobu-
dliwy słowik. W szale dźwięków, mieszają wszystko i dowiadują się, 
że homar ma specjalny dar... Poetycko-muzyczna opowieść o sztuce 
słuchania z muzyką na żywo.

Bilety: 4,50 / 8,00 / bilet rodzinny (2+2): 20,00 €


