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Rozmowa 
z Emratem 
i Dynamic 
Breath

Minęło osiem lat od wydania ,,Życia rape-
ra’’, duetu Emrata i Expe. W 2018 roku raper 
powrócił ze szczerą płytą ,,W Cztery Oczy’’, 
w której połączył swoje siły z Expe oraz Hugi-
zem, działających pod szyldem Dynamic Bre-
ath. Zapytaliśmy ich o nowy krążek oraz mu-
zyczne plany na przyszłość. 

STR. 7

Miejskie Święto 
Hanzy? Znamy 
program!
Podnoszenie sztangi, bieg a może spływ z nurtem rzeki… brzmi jak olimpia-
da? Nic bardziej mylnego! Takie atrakcje w tym roku przygotowali organizatorzy 
Miejskiego Święta Hanzy Bunter Herig – Swawolny Kogucik. Poza przeróżnymi 
konkurencjami sportowymi nie zabraknie oczywiście wspaniałych koncertów. Na 
słubickiej scenie zagrają Chylińska, Margaret czy LemON.

STR. 10-11

Wakacje rozpoczęte – 
spędźmy je bezpiecznie!

23 czerwca uczniowie z całej Polski oficjalnie rozpoczęli okres wakacyjny. Za-
pewne wielu z nich wyjedzie lub spędzie ten okres nad wodą. Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna informuje, które kąpieliska w naszym rejonie są 
najbezpieczniejsze. Na temat bezpieczeństwa głos zabrała również policja. 

STR. 2
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Okres letni to beztroski czas za-
bawy i przygód. Niestety, bardzo 
często kończy się on tragicznymi 
w skutkach wydarzeniami, któ-
rym można było zapobiec, pa-
miętając o bezpieczeństwie.

Za nami dzień (22 czerwca), na 
który polscy uczniowie zapewne czeka-
li z utęsknieniem – koniec roku szkol-
nego. Rozpoczęły się wakacje, a więc 
czas błogiego odpoczynku oraz spon-
tanicznych szaleństw. Młodość rządzi 
się swoimi prawami, ale nie zwalnia 
od myślenia o konsekwencjach, któ-
re mogą być wynikiem nierozsąd-
nych działań. Warto więc zadbać, by 
te wakacje pozostawiły po sobie tyl-
ko radosne wspomnienia. Mimo, że 
podświadomie zdajemy sobie sprawę 
z konsekwencji swoich czynów, bar-
dzo często pod wpływem chwili po-
stępujemy nieświadomie. Tego lata 
o bezpieczeństwo młodzieży (ale i nie 
tylko) zadba słubicka policja. Jak mówi 
Rzecznik Prasowy KPP w Słubicach, 
Magdalena Jankowska: 

- W ostatnich dniach trwania roku 
szkolnego, dzielnicowi KPP w Słubi-

cach odwiedzili niemal wszystkie pla-
cówki oświatowe w naszym powiecie. 
Wiodącym tematem spotkań były za-
grożenia wynikające z używania dopa-
laczy i innych środków odurzających. 
Policjanci przypomnieli swoim słucha-
czom, w jaki sposób bezpiecznie zacho-

wywać się podczas wakacji, omówili 
ABC pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, opowiedzieli o zasadach korzysta-
nia z kąpielisk, zasadach poruszania się 
po drogach oraz o temacie przemocy 
rówieśniczej i cyberprzemocy. Podczas 
okresu letniego policjanci będą kon-

trolować miejsca grupowania się dzieci 
i młodzieży – szczególnym nadzorem 
objęte będą kąpieliska, zarówno nie-
strzeżone, jak i strzeżone. Będziemy 
również sprawdzać, czy dzieci bez-
piecznie wypoczywają pod nadzorem 
osób dorosłych. Brak opieki nad dziec-
kiem skutkować będzie konsekwencja-
mi prawnymi.

Słysząc słowo ,,lato’’ lub ,,wakacje’’, 
zazwyczaj wyobrażamy sobie piękną 
pogodę, zieleń oraz wodę, która przy-
jemnie ochładza nasze ciało. W związ-
ku z tym, Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna radzi, z których 
kąpielisk w naszym powiecie warto 
korzystać podczas upalnych dni. 

- Kąpielisko zorganizowane nad 
jeziorem, posiadające pełną strukturę 
organizacyjną, jest kąpieliskiem bez-
piecznym. Jeżeli nie jest ono kąpieli-
skiem zorganizowanym, wchodzimy 
do niego na własną odpowiedzialność. 
W tym roku, na terenie naszego powia-
tu, przybyło kąpielisko zorganizowane, 
nad jeziorem Długie, które mieści się 
w Rzepinie. Gmina Rzepin podjęła 

niemały trud i niemałe wyzwanie, za-
równo finansowe jak i logistyczne, żeby 
takie kąpielisko zorganizować. Jest to 
dobra wiadomość, ponieważ do tej 
pory mieliśmy kąpielisko zorganizo-
wane, nad jeziorem Reczynek w Ośnie 
Lubuskim, oczywiście basen w Słubic-
kim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Są to 
miejsca w pełni przyjazne i bezpieczne, 
ponieważ Inspekcja Sanitarna bada 
tamtejszą wodę, która bakteriologicz-
nie i fizykochemicznie jest dobra. Se-
zon rozpocznie się 1 lipca, a zakończy 
31 sierpnia. 

W razie wypadku, warto znać numery alar-
mowe, by jak najszybciej uzyskać potrzeb-
ną pomoc:
112 – telefon alarmowy służb ratowni-
czych 
997 – telefon alarmowy Policji 
998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej 
999- telefon alarmowy Pogotowia Ra-
tunkowego 
601 100 100 – telefon alarmowy 
WOPR 

(AK)
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Czytaj, 
gdzie tylko 
możesz! 
Parki, trawniki, szkoły – każde miejsce jest 
odpowiednie, by pochylić się nad książką 
i poświęcić jej swój czas. 8 czerwca, równo 
o godzinie 10:00, rozpoczęła się III edycja 
najpopularniejszej akcji czytelniczej w Pol-
sce, zatytułowanej ,,Jak nie czytam, jak 
czytam’’, która zagościła także w słubickiej 
bibliotece miejskiej. 

8 czerwca słubicka biblioteka miej-
ska uświetniła najmłodszym mieszkań-
com tak bardzo uwielbiany przez nich 
dzień tygodnia, jakim jest piątek. Tego 
dnia, dzieci miały możliwość wspólne-
go celebrowania akcji pt. ,,Jak nie czy-
tam, jak czytam’’, podczas której leżąc 
wygodnie na trawie, czytały powieści 
swoich ulubionych autorów. Dopisała 
pogoda, frekwencja, a także wspólne 
zamiłowanie do książek. 

- Głównym celem tej akcji jest 
promocja czytelnictwa, tym razem 
wśród dzieci. Istnieje przekonanie, że 
najmłodsi nie czytają. Dzisiejszy festyn 
pokaże, nie tylko mieszkańcom Słubic, 
ale i całej Polsce, że tak nie jest. Dzieci 
będą czytały książki w miejscach przy-
jemnych, przede wszystkim – razem. 
I jak tu powiedzieć, że nie czytają? 

Jesteśmy tu dziś, by to udowodnić – 
opowiadała Magdalena Kondarewicz, 
pracowniczka Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Słubicach.

Dzieci, zapytane o swoje ulubione 
książki, podawały mnóstwo tytułów, 
których większość dorosłych, niestety, 
może nie znać. Wśród nich znalazły się 
m.in.: ,,Harry Potter’’, ,,Piękna i Be-
stia’’, ,,Kroniki Jaaru’’, ,,Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek ’’czy też 
,,Piaskowy wilk’’. Okazało się, że dzieci 
czytają systematycznie, nie z przymu-
su, a czystego zamiłowania. 

Mimo, że akcja skierowana była 
głównie do dzieci w wieku szkolnym, 
na trawniku za biblioteką miejską 
zasiąść mógł każdy, kto tylko miał 

ochotę wziąć udział w akcji. Zarówno 
organizatorzy, jak i uczniowie, spę-
dzili czas wspólnie, rozwijając u siebie 
pasję, jaką jest czytelnictwo. Te pozy-
tywne chwile z pewnością na długo 
pozostaną w pamięci uczestników, 
bowiem jak twierdził William Somer-
set Maugham: ,,Przyzwyczaić się do 
czytania książek – to zbudować sobie 
schron przed większością przykrości 
życia codziennego’’. W dobie inter-
netu i prężnie rozwijającej się tech-
nologii, zdecydowanie warto wziąć 
sobie do serca słowa angielskiego dra-
maturga, poświęcając książkom swój 
czas, a przy okazji – nauczyć tego naj-
młodszych. 

(AK)

Dzieci, zapytane o swoje ulubione książki, podawały mnóstwo tytułów, których większość 
dorosłych, niestety, może nie znać.

Baw się dobrze, ale pamiętaj o bezpieczeństwie! 

Policjanci przed wakacjami informowali uczniów o zasadach poruszania się po drogach 
zarówno w roli pieszych jak i rowerzystów.

Słysząc słowo ,,lato’’ lub ,,wakacje’’, zazwyczaj wyobrażamy sobie piękną pogodę, zieleń 
oraz wodę, która przyjemnie ochładza nasze ciało.
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17 czerwca odbył się kolejny już Chary-
tatywny Festyn Rodzinny, organizowany 
przez Grupę Pomagamy. Nie zabrakło 
uśmiechów, radości, ale również i łez wzru-
szenia. 

W niedzielę 17 czerwca boisko 
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-
-Rolniczych wypełniło się przeróżnymi 
atrakcjami czekającymi na najmłod-
szych. Wszystkie zabawy, które ofero-
wał festyn były darmowe, dlatego też 
skorzystać mogło z nich każde chętne 
dziecko, które brało udział w  wyda-
rzeniu. Nie zabrakło również uciech 
dla podniebienia, takich jak wata cu-
krowa, ciasto, lody, lemoniada i wiele 
innych, z których cały dochód prze-
znaczony został na cele charytatywne. 

Najważniejszym punktem impre-
zy, był bez wątpienia moment, gdy 
podopieczna Grupy Pomagamy, Basia, 
po długiej i trudnej rehabilitacji stanę-
ła na nogach, wchodząc po schodach 
na scenę oraz wygłaszając przemowę, 
w której pełna łez wyznała: ,,Dzięku-
ję wszystkim, za wszystko. Dziękuję 
dziewczyny, za to że we mnie uwie-
rzyłyście. Kosztowało mnie to bardzo 
dużo pracy, ale będę szła dalej i na 
pewno na tym nie przystanę, nie chcę 
przerywać swojej rehabilitacji. Skoro 
osiągnęłam tyle przez rok, to mam na-
dzieję, że przyjdę do Was któregoś dnia 
bez balkonika, o własnych siłach. To 
był naprawdę trudny rok, ale udało się 
nam wszystkim!’’. Słowa Basi i emocje, 
jakie towarzyszyły jej przemówieniu, 
wywołały łzy u wielu zebranych na fe-
stynie słubiczan. Kobieta sprawiła, że 
bez wątpienia wiele osób zrozumiało, 
jak ważna w życiu jest walka i upór 
w dążeniu do celu.

- Basia trafiła do nas rok temu, 
w bardzo trudnym stanie, który rów-
nież dla nas był dużym wyzwaniem. 
Nie mogła za bardzo się ruszać, trud-
ności sprawiało jej także siedzenie. My-
ślę, że dzisiaj mogliśmy zobaczyć, jak 
bardzo pracowitość, wytrwałość i ogól-
na wyjątkowość Basi, zaprowadziła ją 

bardzo daleko – 
opowiadała w trak-
cie festynu Joanna 
Józefiak, z Centrum 
Medycznego Bran-
dmed, w której re-
habilitowano Basię.

Podopiecznym 
Grupy Pomaga-
my jest również 
Mateusz, któremu 
organizacja po-
maga w zdobyciu 
niezbędnych środ-

ków potrzebnych do zakupu wózka 
inwalidzkiego z pionizacją. Jak mówiła 
mama Mateusza: ,,Grupa Pomagamy 
pomaga nam w zorganizowaniu pie-
niędzy na zakup wózka z pionizacją, 
który jest nam potrzeby właśnie do 
szkoły, żeby Mateusz mógł być samo-
dzielny oraz mieć możliwość zmiany 
pozycji, ponieważ od nowego roku 
szkolnego będzie to już niestety osiem 
godzin dziennie’’. 

Oprócz łez wzruszenia, na boisku 
można było usłyszeć śmiech dzieci, 
gwar rozmów oraz muzykę, której to-
warzyszyła niezwykle pogodna atmos-
fera. 

- Sądzę, że jest to bardzo udana 
impreza, dla wielu dzieci jest to na-
prawdę fantastyczna i niecodzienna 
atrakcja, bo tak naprawdę nie każdego 
stać na takie atrakcje. Jest to świetna 
inicjatywa Grupy Pomagamy, dobrze 
jest czynić dobro i pomagać innym, 
szczególnie gdy można to połączyć 
z dobrą zabawą’’ - podzieliła się swoimi 
odczuciami jedna z słubiczanek, biorą-
ca udział w festynie. 

(AK)

Transgraniczny Dzień 
Dziecka za nami! 
Już po raz kolejny Słubice i Frankfurt zorganizowały wspólnie Dzień Dziecka. Wydarzenie, 
które wspólnie otworzyli burmistrzowie obu miast, cieszyło się dużym zainteresowaniem 
zarówno ze strony dzieci, jak i dorosłych. 

W tym roku 1 czerwca zdecydowanie należał do udanych dni. Na Placu Boha-
terów w Słubicach, zorganizowany został wyjątkowy festyn poświęcony najmłod-
szym. Wydarzenie cechowało się bogatym programem artystycznym, w którym 
udział wzięli mali lokalni artyści. Nie było to jednak jedyną atrakcją, jaka czekała 
na przybyłych gości, bowiem na scenie można było zobaczyć znaną i lubianą przez 
najmłodszych Roksanę Węgiel, zwyciężczynię programu The Voice Kids Poland.  
Pojawiło się także wiele słubickich instytucji i przedsiębiorstw, które przygotowały 
ciekawe atrakcje dla najmłodszych.

-Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wziąć udział w tak fajnej imprezie, zorgani-
zowanej dla naszych milusińskich. Przede wszystkim mamy dla nich  bańkownicę, 
dużą atrakcją jest bez wątpienia koparka, dzieci mają możliwość dowiedzieć się, 
jak ją obsłużyć. Można malo-
wać, przygotowaliśmy także 
wiele upominków i niespo-
dzianek dla dzieci. Już przed 
oficjalnym otwarciem można 
było zobaczyć kolejkę dzieci, 
czekającą na samodzielne ob-
służenie koparki. Przygotowa-
ne przez nas atrakcje cieszyły 
się dużym powodzeniem – 
mówił Kazimierz Góra, prezes 
zarządu ZUWŚ w Słubicach. 

Na twarzach najmłod-
szych mieszkańców Słubic 
widoczne było zadowolenie 
i ciekawość, co bez wątpienia 
oznaczało, że impreza napraw-
dę się udała. 

-Super! Według mnie jest bardzo fajnie, można się tutaj świetnie pobawić. 
Najbardziej podobały mi się chyba bańki. Bardzo się cieszę, że będę mogła zoba-
czyć Roksanę Węgiel i posłuchać na żywo, jak śpiewa – mówiła szczęśliwa uczest-
niczka festynu. 

Swojego zadowolenia w stosunku do transgranicznego Dnia Dziecka, nie 
ukrywali również burmistrzowie obu miast. Jak mówił burmistrz Słubic, Tomasz 
Ciszewicz: 

,,Z okazji Dnia Dziecka zawsze życzy się radości oraz wielu przyjemności, nato-
miast tak naprawdę to wszystko, co dotyczy naszych dzieci, powinno się odbywać 
lokalnie. Nasze dzieci są bardzo cenne i niezwykle ważne. Myślę, że każdy rodzic 
zrobiłby dla swojego dziecka wszystko, co jest możliwe, w miarę jego możliwości. 
My, jako miasto, staramy się robić dla naszych najmłodszych mieszkańców wszyst-
ko, by się tutaj dobrze czuły, dobrze bawiły, dobrze rozwijały i żeby w przyszłości 
pracowały na pożytek naszego miasta. Już po raz kolejny organizujemy taki wyjąt-
kowy dzień. Chcemy w specjalny sposób świętować Dzień Dziecka. Nie jako dzień 
w kalendarzu, ale jako wydarzenie, które ma nas wszystkich zbliżyć’’.

A jak dorośli mieszkańcy Słubic wspominają dziecięce lata? Jak przyznaje jed-
na z zapytanych słubiczanek: ,,Teraz większość dzieci spędza czas przed kompu-
terem lub telefonem. Ja, gdy byłam w ich wieku, najwięcej czasu spędzałam na 
podwórku, bawiąc się z innymi dziećmi. To były piękne czasy, zupełnie inne, niż 
teraz. Kiedyś, dzień dziecka nie był szczególnie celebrowanym dniem, tak jak dziś. 
Nie oznacza to jednak, że nasze dzieciństwo nie było piękne, bo zdecydowanie jest 
co wspominać’’. 

(AK)

Wydarzenie cechowało się bogatym programem artystycznym, w którym udział wzięli 
mali lokalni artyści.

Imprezę zainaugurował wspólny taniec dzieci oraz 
włodarzy dwumiasta.  

Charytatywny Festyn 
Rodzinny z Fundacją 
Grupy Pomagamy 

Najważniejszym punktem imprezy, był 
bez wątpienia moment, gdy podopieczna 
Grupy Pomagamy, Basia, po długiej 
i trudnej rehabilitacji stanęła na nogach, 
wchodząc po schodach na scenę.

Wszystkie zabawy, które oferował festyn 
były darmowe, dlatego też skorzystać 
mogło z nich każde chętne dziecko, które 
brało udział w wydarzeniu.
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15 czerwca, dzień pełen nostalgii i emocji, 
pozytywnie zapisał się w pamięci uczest-
ników 50 urodzin szkoły podstawowej nr 3 
im. Stefana Czarnieckiego w Słubicach. Jak 
obchodzono ten wyjątkowy jubileusz? 

Podczas uroczystości, słubicką 
,,trójkę’’ odwiedziły władze miasta, 
uczniowie, ich rodzice, absolwenci 
oraz pedagodzy, zarówno obecni, jak 
i ich poprzednicy z dawnych lat. Spo-
tkaniu towarzyszyły wspomnienia, 
występy artystyczne oraz rozmowy 
o przyszłości placówki, która ma do-
czekać się sali gimnastycznej, co jest 
najlepszym prezentem urodzinowym 
dla tego właśnie obiektu. Obecnie 
trwa przygotowywanie dokumentacji, 
natomiast w 2019 roku ma rozpocząć 
się  pełna budowa. 

- Jesteśmy szczęśliwi, a jednocze-
śnie wzruszeni, gdyż jest to wspaniała 
okazja do spotkania się z przeszłością 
szkoły, a więc z dawnymi pracownika-
mi tej placówki. Przybyło dziś do nas 
bardzo dużo zainteresowanych osób. 
Wszyscy przeżywamy ten jubileusz, 
począwszy od kadry pedagogicznej, 

rodziców, uczniów. Wspólnie włączy-
liśmy się w organizację tego święta – 
powiedziała dyrektor szkoły, mgr inż. 
Hanna Wróbel. 

O znaczeniu, jakie ma dla Słubic 
szkoła z tak długą tradycją, opowie-
działa Ewa Rawa, Lubuski Kurator 
Oświaty: 

- Szkoła to nie tylko edukacja, ale 
także wychowanie, polegające na nauce 
o tradycjach i ich kultywowaniu, historii, 
prowadzeniu działań wychowawczych 

w poparciu o patrona szkoły. To wszystko 
jest niezwykle ważne, ta szkoła sumien-
nie wypełnia te obowiązki. Z okazji ju-
bileuszu, życzę jej kolejnych pięćdziesię-
ciu lat, wielu sukcesów, mądrych decyzji 
dotyczących prowadzenia tej placówki, 
a uczniom – jak najlepszych wyników 
w nauce oraz dobrego samopoczucia 
w szkole, aby z chęcią do niej uczęszczali. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubi-
cach rozpoczęła swoją działalność 1 
września 1967 roku. W swoim pierw-
szym roku zapisanych było do niej 
794 uczniów. Od tamtej pory ,,trój-
ka’’ znana jest jako szkoła kameralna 
i przyjazna uczniom. O wspomnienie 
związane ze szkołą poprosiliśmy jej ab-
solwentkę, panią Anię:

,,Uczęszczałam do szkoły podsta-
wowej nr 3, skończyłam ją w 1990 
roku. Bardzo miło wspominam te cza-
sy, do dziś gdy przechodzę obok tego 
budynku, coś chwyta mnie za serce, 
nachodzi mnie tęsknota za latami dzie-
ciństwa. W szkole borykałam się z lek-
cjami wychowania fizycznego. Wtedy 
było to dla mnie koszmarem, dzisiaj 
się z tego śmieję. Jest co wspominać. 
Cieszę się, że moja kochana ,,trójka’’ 
doczeka się sali gimnastycznej, życzę 
tej szkole jak najlepiej’’.

(AK)

Półwiecze słubickiej „trójki’’ 

Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia, występy artystyczne oraz rozmowy o przyszłości placówki, która ma doczekać się sali 
gimnastycznej, co jest najlepszym prezentem urodzinowym dla tego właśnie obiektu.

Nowa sala gimnastyczna to coś, na co w słu-
bickim Liceum Ogólnokształcącym wszyscy 
czekali już od wielu lat. 8 maja, w końcu, 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy 
nowego obiektu.

- Od lat jestem przekonana, że nie 
ma lepszego wychowania niż wycho-
wanie przez sport – mówiła tego dnia 
Marszałek Województwa Lubuskiego, 
Elżbieta Anna Polak. – Jest to jednak 
możliwe dopiero wtedy, gdy istnieje 
odpowiednia infrastruktura. Musimy 
więc zadbać o to, by w każdym po-
wiecie były hale sportowe, stadiony, 
bieżnie czy sprzęt. Samorząd realizu-
je takie projekty. Do tej pory mieli-
śmy wsparcie w postaci Totalizatora 
Sportowego, niestety jest to program 
rządowy, dlatego tutaj samorząd zde-
cydował przeznaczyć na tę inwestycję 
milion złotych z własnych środków. 
Myślę, że to najlepiej wydane pienią-
dze, bo będą długo służyły nie tylko 
młodzieży liceum, ale także miesz-
kańcom Słubic i całego powiatu.  My 
promujemy przede wszystkim zdrowy 
tryb życia, a nie można mówić o nim, 
jeżeli nie ma obiektów sportowych 
i dzieci ćwiczą w starych budynkach 
– tłumaczyła. – Budujemy tzw. „lu-
busiki”, wybudowaliśmy około 90 
orlików, w każdej gminie stawiamy 
siłownie, a w tym roku samorząd do-
finansowuje także kąpieliska, tak by ta 
infrastruktura była kompleksowa.

Jak dodaje pani Marszalek, lubu-
szanie są najbardziej aktywni fizycznie. 

Około 69% mieszkańców regionu do-
cenia aktywność fizyczną, co jak sama 
tłumaczy sprawia, że poziom ich zdro-
wia znacznie się polepsza.

Nowopowstająca sala to także 
ogromna radość dla dyrekcji szkoły, 
która o budowę obiektu ubiegała się 
od lat. 

- Od wielu lat obiecywano naszej 
szkole budowę sali gimnastycznej, ale 
do tej pory się to nie udało. Teraz jest 
pewna nadzieja – mówiła Maria Jawor-
ska, dyrektor LO w Słubicach. – Sala 

pozwoli prowadzić zajęcia wychowania 
fizycznego w normalnych, ludzkich 
warunkach. Poza tym zajęcia pozalek-
cyjne w końcu doczekają się lepszych 
możliwości. Obecnie jest kadra, ale 
brakuje miejsca. Poza tym sala będzie 
służyła także przy okazji imprez szkol-
nych.

Mimo, że wszyscy zdawali sobie 
sprawę, iż nowa sala gimnastyczna 
w słubickim liceum jest potrzebna, 
postanowiliśmy zapytać, skąd tak nagła 
decyzja.

- Mówiliśmy przed chwilą o stra-
tegii  województwa, które wspiera bu-
dowę tego typu obiektów – tłumaczył 
starosta słubicki, Marcin Jabłoński. 
– Do tej pory brakowało „tego cze-
goś”, dlatego ogromnie cieszymy się 
ze wsparcia, jakie otrzymaliśmy, bo to 
ono zdecydowało o decyzji rozpoczęcia 
budowy hali, tak bardzo potrzebnej tej 
szkole. Musimy pamiętać, że słubickie 
liceum to szkoła, której uczniowie od 
wielu lat musieli odbywać zajęcia wy-
chowania fizycznego w trudnych wa-
runkach, w obiektach po byłej stajni, 
która została zmodernizowana. Mamy 
XXI wiek, współpracę ze szkołami 
niemieckimi, klasy polsko-niemieckie, 

uczniów z całej Polski i w końcu przy-
szedł czas na taką decyzję. To nie bę-
dzie ogromny obiekt, ale taki, by odpo-
wiadał potrzebom tej szkoły. Za kilka 
dni ogłosimy przetarg i mam nadzieję, 
że wkrótce znajdą się ochotnicy, którzy 
podejmą się budowy tego obiektu.

Także uczniowie szkoły nie kryli 
zadowolenia z nowej sali gimnastycznej 
i możliwości jakie będzie dawała. Jak 
sami tłumaczyli, zniszczone bramki czy 
kosze uniemożliwiały przeprowadzanie 
zajęć. – Jako społeczność uczniowska 
chcielibyśmy to zmienić i zacząć korzy-
stać z pełni możliwości - mówił Michał 
Wroniewicz, uczeń liceum. 

(KB)

Przy słubickim LO w końcu stanie sala!

Od lewej: Maria Jaworska (dyrektor LO w Słubicach), Marcin Jabłoński (starosta powiatu 
słubickiego), Elżbieta Anna Polak (Marszałek Województwa Lubuskiego).

Uczniowie szkoły nie kryli zadowolenia z nowej sali gimnastycznej i możliwości jakie 
będzie dawała.
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Nowy pracownik 
warzywniaka

19 maja podczas pikniku dobrych uczynków zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy w Słubicach odbył się szereg licytacji, wśród których znalazła się 
i ta, gwarantująca dzień ze starostą. 

Zwycięzcą tejże licytacji został jeden z właścicieli stoiska warzywnego w cen-
trum Słubic. W związku z tym, zgodnie z umową, 5 czerwca, starosta słubicki, 
stawił się w warzywniaku, zamieniając garnitur, na fartuch sprzedawcy. 

- Dzień pracy pana starosty to dla nas ogromne wsparcie finansowe przede 
wszystkim, ale to także mnóstwo zabawy i niewątpliwie rozgłos – mówiła Agniesz-
ka Krawczyk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubi-
cach. – Dzięki całej akcji zebraliśmy ponad 20 tys. zł, a sama praca pana starosty 
została wylicytowana za kwotę 2,5 tysiąca!

- Byłem uczestnikiem charytatywnego pikniku zorganizowanego przez rodzi-
ców dzieci, które uczęszczają do SOSW. To był wspaniały festyn, występy, licy-
tacje… Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania mam, które przygoto-
wały aż kilkanaście rodzajów ciast – mówił tego dnia starosta słubicki, Marcin 
Jabłoński. – Spontanicznie namówiono mnie, abym na licytację wystawił swój 
„dzień pracy”. Jak widać są osoby, które są w stanie za to cokolwiek zapłacić. Nie 
spodziewałem się jednak, że kwota ta będzie tak wysoka! Śmieję się oczywiście, ale 
cieszy mnie, że trafiłem do warzywniaka i nie muszę malować kominów na wy-
sokościach. Najtrudniejsze początki już za mną. Nauczyłem się obsługiwać wagę 
i kalkulator, potrafię sprawnie wydawać resztę – śmiał się słubicki starosta.

(KB)

Rozpoczęto akcję rekrutacyjną do 4-13 Huf-
ca Pracy  w Słubicach. Oferta skierowana 
jest do młodzieży w wieku 15-18 lat. Kryte-
ria naboru: ukończona szkoła podstawowa 
sześcioklasowa , lub brak promocji w klasie 
VII szkoły podstawowej lub II klasie gimna-
zjum w roku szkolnym 2017/2018. 

Uczestnicy którzy posiadają opóź-
nienia edukacyjne w nauce , są w trud-
nej sytuacji życiowej mogą uzupełnić 
wiedzę ogólną z zakresu szkoły pod-
stawowej, i gimnazjalnej, łącząc naukę 
z pracą zarobkową. Młodzież OHP 
otrzymuje zarówno wsparcie w reali-
zacji obowiązku szkolnego, praktyk 
zawodowych oraz rozwiązywania trud-
ności życiowych. 

Po reformie oświaty kształce-
nie ogólne uzupełniane jest w klasie 
VII i VIII w Szkole Podstawowej dla 
Dorosłych, mieszczącej się w Zespo-
le Szkół Technicznych w Słubicach. 
Praktyczne przyuczenie do wykony-
wania określonej pracy kontynuowa-
ne jest w ponad 20 zakładach pracy 
na terenie Powiatu Słubickiego, lub 
w miejscach zamieszkania uczest-
ników. 4-13 HP oferuje możliwość 
przyuczenia do pracy w następujących 
zawodach: blacharz samochodowy, 
cukiernik, fryzjer, kucharz, lakiernik, 

mechanik pojazdów samochodowych, 
wulkanizator, murarz, piekarz, sprze-
dawca oraz stolarz. Ze względu na dy-
namiczne zmiany na rynku pracy dla 

młodzieży przygotowana jest indywi-
dualna ścieżka rozwoju zawodowego. 
Uczestnik po ukończeniu Szkoły Pod-
stawowej dla Dorosłych może konty-

nuować naukę w szkole branżowej, 
bądź średniej. Młodzież, która nie 
ma możliwości codziennego dojazdu 
do szkoły może starać się o przyjęcie 

do Internatu Zespołu Szkół Technicz-
nych w Słubicach.

Młodzież Hufca Pracy ma moż-
liwość uczestnictwa w różnorodnych 
konkursach edukacyjnych i sporto-
wych oraz formach spędzania czasu 
wolnego. Uczestnicy Hufca Pracy            
w Słubicach biorą także udział w mię-
dzynarodowych spotkaniach młodzie-
ży w ramach Polsko-Niemieckiej Wy-
mianie Młodzieży. 

Kandydatów zainteresowanych 
kontynuowaniem nauki w ramach 
OHP zapraszamy wraz z rodzicem, 
bądź opiekunem prawnym do sie-
dziby Hufca (Al. Niepodległości 13, 
Słubice), w której można uzyskać 
szczegółowe informacje na temat 
oferty edukacyjnej oraz wypełnić do-
kumenty niezbędne przy przyjęciu 
uczestnika. Każdy kandydat ubiega-
jący się o przyjęcie powinien posiadać 
w czasie rozmowy kwalifikacyjnej: 
2 fotografie legitymacyjne, opinia 
pedagoga szkoły, opinia z Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej,  za-
świadczenie lekarskie o możliwości 
kontynuowania nauki w OHP. Poda-
nie, oraz inne dokumenty kandydat 
oraz rodzice wypełniają osobiście, 
w siedzibie Hufca. 

Szczegółowe informacje udzielane są 
w siedzibie Hufca :
4-13 Hufiec Pracy ul. Niepodległości 13
/ budynek Zespołu Szkół Technicznych 
w Słubicach/
tel. 95 758 31 34
e-mail :hp.slubice@ohp.pl
w godz. 9.00-14.00

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO 4-13 
HUFCA PRACY W SŁUBICACH NA ROK 
SZKOLNY 2018/2019

Uczestnicy podczas warsztatów stolarskich we Frankfurcie n/Odrą.

5 czerwca, starosta słubicki, stawił się w warzywniaku, zamieniając garnitur, na fartuch 
sprzedawcy. 

17 czerwca 2018 r. w Bieganowie odbył się 
festyn „Rowerowa Cybinka 2018”.   Orga-
nizatorami byli Cybińskie Stowarzyszenie 
Rozwoju PRO-EKO i Gmina Cybinka. Współ-
organizatorzy: Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Cybince, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Cybince, Miejsko – Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Cybince, Sołectwo 
Bieganów, Ochotnicza Straż Pożarna z te-

renu Gminy Cybinka, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Cybince, Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie.

Celem festynu była popularyza-
cja turystyki rowerowej, propagowa-
nie zdrowego trybu życia, aktywnego 
wypoczynku i rekreacji, promowanie 
regionalnych szlaków i miejscowości 
turystycznych, a przede wszystkim 

umożliwienie współzawodnictwa w 
maratonach. Udział brało 100 uczest-
ników w przedziale wiekowym 2 – 13 
lat. Wszyscy zawodnicy otrzymali dy-
plomy i medale. 1, 2 i 3 miejsca zostały 
dodatkowo uhonorowane pucharami 
i dyplomami. Najmłodszy uczestnik 
otrzymał rower.

FOT. BIBLIOTEK CYBINKA 

Festyn „Rowerowa Cybinka 2018”
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Siedzimy we Frankfurcie, w lokalu Turm Re-
staurant, mamy stąd piękny widok na Słubice. 
Można powiedzieć, że jesteście dosyć mocno 
związani z tym miastem, prawda? 

Emrat: Dokładnie. Tutaj spędziliśmy 
praktycznie całe swoje życie, zawiązały się 
tutaj nasze pierwsze przyjaźnie i tego typu 
więzi, także siłą rzeczy siedzi to mocno 
w naszych sercach. Nawet, jak gdzieś się 
wyjeżdżało, to zawsze i tak pamiętaliśmy 
o Słubicach. 

Patrząc na to miasto, co według Was jest w nim 
takiego najbardziej wyjątkowego? 

Em: Przede wszystkim fajni ludzie. 
Sam pamiętasz, że w Poznaniu miałem 
swoje grono znajomych stąd, a bardzo 
niewielu poznaniaków. Z tego okna wi-
dać taki fajny wieżowiec, to jest dla mnie 
dość wyjątkowe miejsce, tam się wiele rze-
czy działo, ale na ten temat musielibyśmy 
poświęcić więcej czasu. 

Hugiz: Ja też uważam, że w Słubicach 
panuje dobra atmosfera, fajni ludzie i bar-
dzo fajnie, że jesteśmy połączeni z Frank-
furtem. To daje nam dużo profitów i cen-
nych znajomości, bo jak wszyscy wiemy, 
wielu naszych rodaków uczy się we Frank-
furcie, co później procentuje wieloma 
możliwościami dalszego rozwoju. 

Expe: W Słubicach wszędzie jest bli-
sko. W dużych miastach zawsze denerwo-
wało mnie, że jak chciałem coś załatwić, 
to musiałem ,,naginać’’ przez całe miasto, 
co zajmowało mi bardzo dużo czasu. Tu-
taj wiem, gdzie co jest, do kogo się udać, 
to mi się chyba najbardziej w tym mieście 
podoba. 

,,W Cztery Oczy’’, płyta wydana w 2018 roku. 
Minęło aż osiem lat, od wydania ostatniej 
płyty. Dlaczego tak długo kazałeś czekać na 
kolejny krążek? 

Em: Błędy młodości, ale w między-
czasie zrobiłem wiele fajnych featów róż-
nym ludziom zrobiliśmy też album Big 
Up Crew. Co do płyty, tak wyniknęło to 
chyba z braku konsekwentnego działania 
- gdzieś to się wszystko rozjechało. Chcia-
łem to w pewnym momencie rzucić, ale 
z drugiej strony, jak siadałem i widziałem, 
co się dzieje, słuchałem numerów naszych 
ludzi ze Słubic, to od razu nachodziła 
mnie myśl, że nie chcę tego rzucać i że 
chcę to robić dalej, bo mam coś do po-
wiedzenia. Wspólnie z chłopakami, któ-
rzy mnie bardzo wspierali i inspirowali, 
robiąc fajną muzykę. Długo nie musieli 
mnie namawiać i w ponad rok zrobiliśmy 
ten album.

Czy Ty Expe, masz jakieś inne wytłumaczenie 
niż Emrat, dlaczego tyle czekaliśmy na nowy 
album? 

Ex: Myślę, że to wina lenistwa i braku 
konsekwencji. Może nawet trochę brak 
wiary w siebie. Gdzieś to po prostu spra-
wiło, że Emrat nie był zdeterminowany, 
by robić to dalej.

Emrat, a czy był jakiś zastrzyk energii lub mo-
ment spojrzenia w lustro i powiedzenia sobie: 
,,stary, wypadałoby coś zrobić’’? 

Em: Był, właśnie wtedy, jak chłopa-
cy zaczęli tworzyć muzykę i usłyszałem 
ich pierwsze próbki. W tym momencie 
powiedziałem sobie, że warto byłoby to 
wykorzystać. Tomek (Hugiz) ma super 
studio i odpowiednie warunki, nagrałem 
tam numer i stwierdziłem, że tęsknię za 
tym, co robiłem kiedyś. 

Jak to się stało, że w ogóle się spotkaliście 
i utworzyliście ten kolektyw Dynamic Breath ? 

H: Stało się to przez portal społeczno-
ściowy, ale zanim jeszcze do tego doszło, 
wziąłem udział w konkursie, Rafał (Expe) 
odsłuchał tę produkcję, dał jakiś feat back 
i spytał się, czy nie chciałbym rozpocząć 

współpracy. Później się jakoś zgadaliśmy 
i zaczęliśmy produkować. Teraz toczy się 
to tak, że tworzymy wspólnie jakieś melo-
die, Rafał robi fajne perkusje, no i tak to 
trwa od dwóch lat. 

Ex: Tak jak mówi Tomek, wyróżnili-
śmy jego remix, nie zdając sobie w ogó-
le sprawy, że to jest ktoś ze Słubic, kto 
robi beaty. Zawsze brakowało mi takiej 
osoby, z którą mógłbym zderzyć swoje 
doświadczenie. Od razu, jak tylko do-
wiedziałem się, że Hugiz jest z naszego 
miasta, chciałem go poznać i zacząć 
z nim współpracę. 

Można więc powiedzieć, że wzajemnie się uzu-
pełniacie? 

Ex: O to w tym tak naprawdę cho-
dzi. Każdy z nas miał do tej pory inne do-
świadczenia i teraz, łącząc siły, tworzymy 
fajne rzeczy i przede wszystkim się razem 
motywujemy.

W rapie najważniejsza jest chyba jednak kon-
sekwencja? 

Em: To jest tak jak piłce nożnej: je-
śli byłeś kontuzjowany i długo nie grałeś, 
to potrzeba trochę czasu, żebyś doszedł 

do dawnej formy. Ja wiem, jak to zrobić 
i dojdę do tej formy. 

Tytuł ,,W Cztery Oczy’’ to trochę taka podpo-
wiedź, że jest to szczera płyta o rzeczach, które 
chciałbyś komuś powiedzieć właśnie w cztery 
oczy. Czy to też był dla ciebie taki bodziec, by 
wyeksponować swoje przemyślenia? 

Em: Wcześniej robiłem różne rze-
czy, tworzyłem numery o zróżnicowanej 
tematyce, ale mimo wszystko nigdy nie 
pozwoliłem sobie na aż taką szczerość. 
Powiedziałem sobie, że jeżeli mam zro-
bić ten album, to chciałbym, aby był 
on bardzo biograficzny i żeby uderzyć 
w pewne rzeczy, opowiedzieć trochę 
o rodzinie, znajomych i o swoich prze-
myśleniach na wiele tematów. Zebrałem 
to w dziesięć kawałków. Robiliśmy tę 
płytę w ponad rok. Woleliśmy skupić 
się na mniejszej ilości utworów i zrobić 
je dobrze. Jako kolekcjoner płyt, ten 
krążek również traktuję jako pamiąt-
kę i chciałem, żeby był formą wyrazu, 
moim pamiętnikiem.

Wypuściliście trzy klipy. Powiedzcie kilka słów 
o powstawaniu tych produkcji. 

Ex: Jako pierwszy zrodził nam się 
w głowach pomysł do ,,Droga do…’’. To 
był pierwszy przełomowy numer, po któ-
rym powiedzieliśmy sobie, że będziemy to 
robić dalej. Ten klip zrobiliśmy za pomo-
cą własnego sprzętu, natomiast monta-
żem zajęli się chłopaki z Properspektywy. 
Przy nagrywaniu wykorzystaliśmy walory 
naszego miasta i okolicznych rejonów, 
odwiedziliśmy Lebus, Hotel Cargo.  Sce-
nariusz do ,,Czwartej nad ranem’’ napisał 
się prawdę mówiąc sam w naszych gło-
wach. Myślę, że fajnie było zobrazować te 

kawałki, przy tym klipie 
również pomogli nam 
znajomi z Properspekty-
wy, spisali się na medal.

W tym teledysku byłeś 
dość niedobry, niszczy-
łeś telefony, kłóciłeś się 
z dziewczynami…

Em: Lubię się po-
kłócić, porozwalać te-
lefony. Chciałbym też 
dodać, że w tym tele-
dysku nie piłem coca-

-coli, to był prawdziwy 
alkohol, nagrywaliśmy 
na prawdziwej impre-
zie. Była to naprawdę 
zaawansowana gra ak-
torska. 

Na płycie mamy również kilku gości. Pojawia 
się tu Laura Kozlowski, DJ Holibut, Holak, Ke-
dyf, Grzegorz Dawidowicz i Szymon Rauhut. 
Dlaczego dokonaliście akurat takiego wyboru? 

H: Kedyf jest naszym dobrym zna-
jomym. Laura to akurat moja przyjaciół-
ka, z którą też współpracuję, chłopakom 
spodobał się jej wokal. Udział Holaka był 
propozycją Mariusza, a Grzegorz Dawi-
dowicz i Szymon Rauhut byli inicjatywą 
Rafała, nawiązywali już wcześniej współ-
pracę. 

Em: Kedyf to gość, z którym już na-
prawdę długo lecimy na rapowym wózku. 
Z początku nie chciałem gości na albu-
mie, ale doszedłem do wniosku, że byłoby 
to fajnym uzupełnieniem. Zawsze jednak 
wiedziałem, że jeśli będę tworzył płytę, to 
zaproponuję Pawłowi (Kedyf ) współpra-
cę. Szanuję jego zdanie i dojrzałe spojrze-
nie na życie. 

Jakie macie plany na muzyczną przyszłość?
Em: Chcemy zrobić kilka nowych 

numerów. Póki co nie wiemy, czy będzie 
to jakiś grubszy projekt. Chłopacy cały 
czas robią bity, ja miałem mały przestój, 
musiałem zebrać pomysły, ponieważ je-
den rozdział już zamknęliśmy. Cały czas 
układam sobie plan na dalsze działanie, 
spisuję wersy. Mam plan, by na dniach 
wejść do studio i robić, robić i jeszcze raz 
robić. 

Dziękuję za rozmowę, jeżeli ktoś jeszcze nie 
słuchał płyty ,,W Cztery Oczy’’, to jest to naj-
wyższa pora. Mam nadzieję, że zobaczymy 
się już niedługo, w związku z kolejnymi pro-
jektami.

ROZMAWIAŁ JAKUB KRUPOWICZ 
FOT. KATARZYNA KALINOWSKA

„Chciałem to w pewnym 
momencie rzucić…”
Po kilku latach przerwy Emrat wrócił z nowym albumem zatytułowanym „W Cztery Oczy”. Płyta wyróżnia się wyjątkową szczerością  
i emocjonalnym podejściem do wielu tematów. Zapytaliśmy o nowy krążek oraz muzyczne plany na przyszłość.

Od lewej: Expe, Emrat, Hugiz. 

Emrat x Dynamic Breath „W Cztery 
Oczy” – album zamawiać można na 
stronie www.hugizrecords.com/
preorder
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Piątek trzynastego nie zawsze 
musi oznaczać pecha. Już za nie-
całe dwa tygodnie na moście gra-
nicznym wystartuje największa 
w naszym regionie polsko-nie-
miecka impreza zwana Miejskim 
Świętem Hanzy, która co roku 
przyciąga około 100 tys. osób na 
tereny przygraniczne. Tegoroczna 
edycja już po raz piętnasty umili 
początek wakacji mieszkańcom 
Słubic i okolic.

4 czerwca we Frankfurcie nad 
Odrą odbyła się konferencja praso-
wa, podczas której organizatorzy 15. 
Miejskiego Święta Hanzy Bunter He-
ring – Swawolny kogucik opowiedzieli 
o programie nadchodzącej imprezy. 
„Gotowi, na miejsca, start! Bunter He-
ring i Swawolny Kogucik uprawiają 
sport “- tak brzmi tegoroczne motto 
Miejskiego Święta Hanzy i jak nie-
trudno się domyślić, poza długo wy-
czekiwanymi gwiazdami polskiej sceny 
muzycznej, nie zabraknie też czegoś dla 
sportowców.

- Przede wszystkim będą to trzy dni 
doskonałej zabawy, nie tylko w Słubi-
cach, ale także we Frankfurcie nad 
Odrą – mówił podczas konferencji 
Tomasz Pilarski, dyrektor Słubickie-
go Miejskiego Ośrodka Kultury. – Na 
scenie wystąpią wspaniałe gwiazdy, 
których na pewno nie będziemy się 
wstydzić i które sprawią, że ta impre-
za będzie jedną z najlepszych imprez 
w województwie! Będzie też dużo 
sportu i aktywności fitnessowych, bo 
w ostatnich latach jest to bardzo popu-
larne, więc czemu nie wykorzystać tego 
i przy tej okazji?

Kto tym razem zawita 
w Słubicach?

Jak co roku, główna scena stanie 
tam, gdzie zwykle – czyli na ul. Ko-
ściuszki, tuż przy przejściu łączącym 
Collegium Polonicum z uczelnianą bi-
blioteką. A co na scenie? W tym roku 
organizatorzy stawiają na różnorod-
ność. Nie zabraknie więc rocka, popu, 
ale też muzyki dance czy disco polo. 

Inauguracja Miejskiego Święta 
Hanzy tradycyjnie odbędzie się w pią-
tek o godz. 18:00 na moście łączącym 
Słubice i Frankfurt. Oprócz przemó-
wień i występów nie zabraknie kulto-
wej już bułki ze śledziem i frankfurc-
kiego piwa. Most graniczny to także 
wspaniała lokalizacja do podziwiania 
fajerwerków, które o północy rozświetlą 
niebo nad dwumiastem. Warto dodać, 
że w tym roku to strona polska odpo-
wiada za pokaz. Będzie na co popatrzeć! 

Burmistrz Słubic, Tomasz Ci-
szewicz zaprasza także na koncerty: 
o 20:00 wystąpi zespół Ich Troje, 
o 22:00 scena, przy Collegium Polo-
nicum, należeć będzie do Agnieszki 
Chylińskiej, a po efektownym poka-
zie pirotechnicznym coś dla lubiących 
tańczyć – zespół Cocktail Boys.

Na tej samej scenie następnego 
dnia pojawią się także Margaret czy 
Lemon. To również tego dnia (w so-
botę) zadowoleni będą fani disco polo. 
W Słubicach wystąpią Power Play, a ze-
spół Boys z pewnością sprawdzi, jak 
szalone są mieszkanki naszego miasta.

13 lipca 2018 (piątek)
•20.00-21.30 Ich Troje (pop)
•22.00-23.30 Agnieszka Chylińska 
(pop/rock)
•00.00-00.15 Fajerwerki (most)
•00.15-01.30 Cocktail Boys (muzyka 
taneczna)
•02.00 Zakończenie imprezy

14 lipca 2018 (sobota)
•18.30-19.30 Power Play (disco polo)
•20.00-21.30 Margaret (pop)
•22.00-23.30 LemON (pop/rock)
•00.00-01.30 Boys (disco polo)
•02.00 Zakończenie imprezy

Oprócz muzyki nie zabraknie 
też sportu!

Największym sportowym wydarze-
niem tegorocznej imprezy będzie „Bieg 
bez granic – Lauf ohne Grenzen”, któ-
ry zaplanowano na 19:30 w piątek (13 
lipca). Tym razem będzie to już trzecia 
edycja biegu, podczas której uczestni-
cy zmierzą się z odcinkiem o długości 
14,065 km, czyli dokładnie takim, 
jaki mierzy jedna trzecia maratonu. 
Od stadionu, przez most graniczny, 
do stadionu i z powrotem – taka trasę 
pokonają uczestnicy, dwukrotnie prze-
kraczając most graniczny. W tym roku 
jednak start i meta będą miały miejsce 
na Stadionie Przyjaźni we Frankfurcie. 
Podczas ubiegłej edycji bieg ukończy-
ło dokładnie 350 osób! Jak będzie tym 
razem? 

Dla fanów nieco spokojniejszych 
dyscyplin, a przede wszystkim miło-
śników wczesnego wstawania, 14 lipca 
na Koziej Wyspie już o godz. 8:00 na 
wspólnych ćwiczeniach spotkają się 
amatorzy jogi. 

Na miejsca, gotowi, start! Miejskie Święto Hanzy już niedługo!

Na rzece Odrze odbędzie się widowiskowa impreza o nazwie WOWI CouchSurfing.

Inauguracja Miejskiego Święta Hanzy tradycyjnie odbędzie się w piątek o godz. 18:00 na moście łączącym Słubice i Frankfurt.

Głowna  scena w Słubicach stanie tradycyjnie na ul. Kościuszki, tuż przy przejściu łączącym Collegium Polonicum z uczelnianą biblioteką. 
Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Ich Troje, Margaret czy LemON. 
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Na miejsca, gotowi, start! Miejskie Święto Hanzy już niedługo!

Nieco później, między 10:00 
a 14:00 w pomieszczeniu klubu SV 
Preuβen Frankfurt (Oder) odbędzie 
się polsko-niemiecki turniej szachowy.

Podczas tegorocznego Święta Han-
zy swoją moc pokażą też siłacze. W so-
botę o godz. 9:00 na głównej scenie 
przy Marktplatz we Frankfurcie odbę-
dą się 7. Otwarte Mistrzostwa Euro-
pa-Universitӓt Viadrina w wyciskaniu 
sztangi leżąc w ramach, podczas któ-
rych zmierzyć będą mogły się zarówno 
kobiety jak i mężczyźni.

Ponownie odbędzie się także prze-
ciąganie autobusu miejskiego.

O godz. 11:00 w ogrodzie muzeum 
Kleista będzie odbywała się tradycyjna 
francuska gra towarzyska Pétanque, 
potocznie zwana grą w kule. Ta po-
pularna w Prowansji gra ma jeden cel 
- umieszczenie kuli jak najbliżej małej 
plastikowej piłeczki (chochonnet), a je-
śli nie najbliżej, to przynajmniej bliżej 
od przeciwnika.

W niedzielę, 15 lipca, o godz. 
11:00 rywalizację rozpoczną pływacy, 

którzy w tym roku zmierzą się z nieco 
dłuższym dystansem. Do pokonania 
będzie 2,5 km z prądem rzeki i 1 km 
w wodzie stojącej, czyli razem 3,5 km. 
Uczestnicy wystartują z wyspy Ziegen-
werder i popłyną do Rzymskich Scho-
dów przy sali koncertowej we Frank-
furcie. A tuż po pływakach na rzece 
pojawią się… dmuchańce! W samo 
południe odbędzie się widowiskowa 
impreza o nazwie WOWI Couch-
Surfing, podczas której dozwolone 
są wszelkie urządzenia pływające do 
nadmuchiwania. Liczy się kreatywność 
i czas, a do wygrania talony do jednej 
z frankfurckich restauracji. Jest o co 
powalczyć!

To jeszcze nie to? 
Gdyby i to nie wystarczyło, orga-

nizatorzy przygotowali jeszcze wię-
cej. Odrą popłyną nie tylko ludzie 
czy dmuchane pontony, ale także, jak 
przystało na konkurencję wodną – ka-
czuszki. Podobnie jak w roku poprzed-

nim, 5555 żółtych kaczuszek zostanie 
wypuszczonych do rzeki. Każda z nich 
to los, który kosztuje 3,5 euro. Kacz-
ka, która najszybciej zjawi się na me-
cie wygrywa w tym roku wakacje na 
Dominikanie dla dwóch osób w wersji 
all inclusive. Druga nagroda to roczny 
abonament na pizzę, a o pozostałych 
dowiecie się już na loterii!

Spod frankfurckiej filharmonii po 
raz kolejny startował będzie helikopter, 
który zabierze chętnych w podnieb-
ną podróż. Cena takiej wycieczki dla 
jednej osoby to koszt 50 euro, ale jak 
zdradzają organizatorzy, tym razem bę-
dzie można namówić pilota na lekkie 
zmiany trasy.

Przy ul. 1 Maja, po polskiej stro-
nie, stanie Miasteczko Uśmiechu, 
a tam szereg atrakcji będzie czekał na 
najmłodszych. Przy SMOK-u stanie 
mała scena, na której podziwiać będzie 
można bogaty program artystyczny, 
a dla miłośników historii – znane od 
lat miasteczko hanzeatyckie, które jak 
co roku stanie na łąkach przy moście 
granicznym. 

W tych okolicach zaprezentuje się 
także sektor społeczny, a wraz z nim pol-
skie i niemieckie organizacje pozarządo-
we oraz spółdzielnie socjalne z całego 
województwa. Po raz kolejny Fundacja 
na rzecz Collegium Polonicum zaprosi 
też na Targi Aktywności. A na nich roz-
maite konkursy, warsztaty i gry.

A co za Odrą?
We Frankfurcie nad Odrą, przy 

promenadzie nadodrzańskiej, także sta-
nie miasteczko, a właściwie – ryneczek. 
To na nim zaprezentują się rzemieślni-
cy i lokalni producenci rolni. To będzie 
prawdziwy raj dla miłośników zdrowej, 
ekologicznej żywności. Znajdzie się coś 
także dla największych łowców okazji. 
Na promenadzie przy byłej restauracji 
Odespeicher (obecnie greckiej) swoje 
kramy rozstawią handlarze – taki pchli 
targ jeszcze u nas nie zawitał!

Nasi sąsiedzi również zaprosili wielu 
znanych artystów. W piątek, po niemiec-
kiej stronie pojawi się chociażby zespół 
Spider Murphy Gang, którego koncert 

planowany jest na godzinę 21:45. To 
właśnie o jego członkach mówi się, że 
rock’n’rolla mają we krwi i palcach. We 
Frankfurcie zagra też istniejący od 1975 
roku zespół Karat z Berlina, który wy-
stąpi na głównej scenie przed ratuszem 
14 lipca o godz. 20.30. Po nim zaśpie-
wa Dante Thomas, znany m.in. z hitu 
„Miss California”, a na zakończeniu im-
prezy zagra DJ Tomekk. 

Od piątku do niedzieli na scenie 
zlokalizowanej na promenadzie kró-
lować będzie muzyka reggae, ska oraz 
muzyka świata. To właśnie tam ma 
stanąć specjalne miejsce do tańca! Po-
dobnie jak w roku poprzednim dzieci 
z niemieckich szkół i przedszkoli ude-
korują lipy przy Bischofstraße swoimi 
marzeniami – takiej wystawy plastycz-
nej nie można przegapić, jeśli choć 
raz pragnie się poczuć wewnętrzne 
dziecko. We Frankfurcie nie zabraknie 
też wesołego miasteczka, które, jak to 
bywało już wcześniej, rozgości się na 
Brunnenplatz. 

Zakończenie Miejskiego Święta 
Hanzy uświetni koncert Brandenbur-
skiej Orkiestry Państwowej. Będzie to 
także ostatni wspólny koncert i poże-
gnanie dyrygenta orkiestry - Howarda 
Griffithsa. A co w programie? Przede 
wszystkim muzyka filmowa. 

Impreza potrwa do niedzieli, 15 
lipca. Co, jak doskonale wiedzą kibice 
futbolu, pokrywa się z terminem naj-
ważniejszych meczów tegorocznych 
mistrzostw świata. Żeby jednak niko-
mu nie przyszło wybierać między tymi 
dwoma wydarzeniami organizatorzy 
postanowili stworzyć wspólną strefę 
kibica, która stanie przed frankfurc-
kim ratuszem. To właśnie tam będzie 
można oglądać półfinały i finał. Niech 
wygrają najlepsi!

Miejskie Święto Hanzy co roku 
udowadnia, że Słubiczanie i Frankfurt-
czycy to tak naprawdę jedna, wielka 
rodzina. Atrakcje przyciągają rzesze lu-
dzi i mamy nadzieję, że tak też będzie 
w tym roku. Startującym w konku-
rencjach sportowych życzymy przede 
wszystkim sukcesów, a pozostałym – 
niezapomnianych wrażeń!

(KB)

Dla miłośników historii – znane od lat miasteczko hanzeatyckie.

Spod frankfurckiej filharmonii po raz kolejny startował będzie helikopter, który zabierze chętnych w podniebną podróż.

Największym sportowym wydarzeniem tegorocznej imprezy będzie „Bieg bez granic – Lauf ohne Grenzen”.
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W  niedzielę 3 czerwca Gmina Rzepin wraz 
z KS Active Life po raz pierwszy zorgani-
zowała w Starościnie zawody kolarskie 
w ramach Zachodniej Ligi MTB – "Rzepiński 
Płaskowyż". Na imprezę zgłosiło się ponad 
300 kolarzy, którzy chcieli sprawdzić swoje 
umiejętności na ziemi rzepińskiej, a szcze-
gólnym optymizmem napawał fakt, że 
na starcie wyścigów stanęło także wielu 
mieszkańców naszej gminy. 

Trasa była wymagającą, pełna zjaz-
dów i podjazdów. Dodatkową „atrak-
cję” zawodnikom dostarczyła pogoda, 
gdyż po ulewnych weekendowych 
deszczach niektóre odcinki na trasie 
były zalane i błotniste, co dodatkowo 
urozmaicało cały wyścig. Ale podobno 
kolarze górscy uwielbiają takie atrak-
cje! W czasie gdy zawodnicy przemie-
rzali malownicze odcinki Puszczy Rze-
pińskiej, na boisku przy Technikum 
Leśnym w Starościnie została zorgani-

zowana strefa kibica, gdzie każdy, kto 
przybył na imprezę mógł się posilić, 
odpocząć i popatrzyć na zmagania 
rowerowe z udziałem dzieci. Swoje 
stoiska przygotowały: Gmina Rzepin, 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Słoneczko” w Rzepinie, 
Zespół Parafialny Caritas oraz Sołec-
two Starościn. Można było skosztować 
domowych ciast, pierogów, kiełbasek 
z grilla, owoców, napić się kawy, her-
baty czy orzeźwiającej wody owocowej. 
Dla łasuchów było tez przygotowane 
stoisko z lodami i goframi.

Kolarze zmagali się w kilku kon-
kurencjach: dystans MEGA – 60 km, 
dystans MINI – 30 km, dystans fami-
lijny – 12 km. Klasyfikację Pań na ko-
ronnym dystansie Mega 60 km wygrała 
Małgorzata Gryszczuk AMG Cybinka, 
a na tym samym dystansie wśród Pa-
nów, po fascynującej walce z Pawłem 

Piotrowiczem (PPBike) wygrał kolejny 
raz z rzędu Filip Hasse (Merx Team Wą-
growiec). Całość wyników oczywiście 
na stronach internetowych ZLMTB.

Po wyścigach, gdy już wszyscy za-
wodnicy odpoczęli, zregenerowali się 
i ochłonęli, nastąpiła uroczystość wrę-
czania medali, kwiatów oraz nagród. 
Dodatkową atrakcją były nagrody 
ufundowane przez Burmistrza Rzepina 
dla najszybszych mieszkańców Gminy 
Rzepin. Zwycięzcom oraz wszystkim 
uczestnikom zawodów gratulowali: 
Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis, 
Zastępca Burmistrza Krystian Pa-
stuszak, Ks. Kan. Stanisław Wencel, 
Dyrektor Zawodów Zachodniej Ligi 
MTB Piotr Kopczyński oraz pracow-
nik Referatu Promocji UM w Rzepinie 
Angelika Zielińska.

W ramach cyklu Zachodniej Ligi 
MTB zorganizowane zostały także 

zawody rowerowe dla dzieci. Zawo-
dy cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem, gdyż do startu przystąpiło 
ponad 50 dzieci w trzech kategoriach 
wiekowych. Wszystkie dzieci otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy oraz słodkości 
i upominki od Burmistrza Rzepina.

W tym miejscu szczególnie dzię-
kujemy naszym lokalnym sponsorom, 
którzy wsparli  tegoroczny „Rzepiński 
Płaskowyż” - firmom: „Farys”, „El-
jot”, „Rzepinianka”, „Bloominess”, 
„Leks” oraz „Zdrowe!”. Za pomoc 

przy organizacji zawodów dziękujemy 
Technikum Leśnemu w Starościnie,  
Nadleśnictwu Rzepin, strażakom OSP 
oraz Dyrekcji Zespołu Szkół w Rzepi-
nie, która oddelegowała do pomocy 
uczniów klas mundurowych.

Impreza tego typu była w naszej 
gminie organizowana po raz pierwszy, 
ale mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku spotkamy się ponownie, by po 
raz kolejny zmagać się z „Rzepińskim 
Płaskowyżem”!

(GMINA RZEPIN)

Pozytywna ocena naszego wniosku do-
tyczącego przebudowy i remontu ciągu 
komunikacyjnego obejmującego ulice 
Dworcową, Zieloną, Celną i Zachodnią 
w Rzepinie oznacza, że bardzo ważna dla 
naszego miasta inwestycja w końcu zosta-
nie zrealizowana!

Dostaliśmy na ten cel od Wojewo-
dy Lubuskiego 1,65 mln zł rządowego 
dofinansowania. Cały projekt wyniesie 
około 3 mln zł. Przedsięwzięcie obej-
muje m. in. kompleksową przebudowę 
ul. Dworcowej na odcinku od przejazdu 
kolejowego do Dworca PKP. W ramach 
prowadzonych prac zostanie wybudo-
wany parking, skwer przy odnowionej 
lokomotywie oraz rondo. Będzie rów-
nież nowy asfalt i chodniki z płyt beto-
nowych. Przebudowana będzie również 
kanalizacja deszczowa. Całość dopełni 
nowe LED-owe oświetlenie.

Co się zmieni na pozostałych uli-
cach?

Ulica Zielona zyska nową na-
wierzchnię asfaltową. Przebudowane 
zostaną chodniki oraz wjazdy na pry-

watne posesje. Powstaną tam także dwa 
aktywne przejście dla pieszych. Wy-
mienione zostanie również oświetlenie. 

Ulica Celna oprócz nowych chod-
ników, równego asfaltu i aktywnego 
przejścia doczeka się zatoki parkingo-
wej na 13 samochodów.

Duże zmiany zajdą także na ulicy 
Zachodniej. Powstanie tam ciąg pieszy 
łączący ulicę Celną z ulicą Słubicką. 
Przebudowany zostanie istniejący par-
king, jezdnia oraz wjazdy. Tak jak na 
pozostałych ulicach będzie tam bez-
pieczne przejście dla pieszych.

Warto nadmienić, iż na realizację 
inwestycji drogowych w 2018 roku dla 
województwa lubuskiego przyznano 
dotację z budżetu państwa w kwocie – 
21 647 864 zł. W ramach naboru do 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 79 wnio-
sków o dofinansowanie zadań na kwo-
tę dotacji 107 230 211 zł. Dofinanso-
wanie otrzymało tylko 18 zadań w tym 
wniosek Gminy Rzepin!

(GMINA RZEPIN)

Duże pieniądze 
na kolejne drogi 
w Rzepinie!

Za nami Zachodnia Liga MTB - 
„Rzepiński Płaskowyż”!
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Dzień 
Dziecka 
nad rzeką
O tym jak świętować Dzień Dziecka Koło 
Wędkarskie nr 2 w Słubicach wie najle-
piej i już od kilku lat organizuje dla dzieci 
i młodzieży zawody spławikowe i festyn 
wędkarski. Najmłodsi nigdy  nie zawodzą 
organizatorów i przybywają na nie z całymi 
rodzinami. Tak też było i tym razem.

- Jak co roku Koło Wędkarskie 
zorganizowało zawody wędkarskie po-
łączone

z festynem. Pogoda jest nienajgor-
sza. Najważniejsze, że nie ma upału 
– mówił Ryszard Płaczkowski, prezes 
Koła PZW nr 2 w Słubicach. – Grupa 
młodsza łowi do godziny 11:00, star-
sza do 11:30, a potem przechodzimy 
na plac, na którym przygotowaliśmy 
różnego rodzaju atrakcje i konkurencje 
dla najmłodszych.

W tym roku w zawodach bierze 
udział około 80 dzieci, ale na festynie 
będzie ich na pewno o wiele więcej. 
Każde dziecko dostaje od nas dyplom, 
puchar i nagrodę niespodziankę. Po-
nadto nie brakuje słodyczy czy owo-

ców, a dla każdego przewidziany jest 
ciepły posiłek.

Jedną z uczestniczek zawodów 
spławikowych, była Lena, dla której 
tegoroczne zmagania były już piątymi 
z kolei. Jak tłumaczy młoda zawod-
niczka, bardzo lubi tę formę aktywno-
ści i również w tym roku udało jej się 

złowić kilka okazów. 
- To nie takie proste, ale mimo 

wszystko bardzo lubię łowić ryby – 
mówiła Nikola. – Zawsze łowię razem 
z tatą, a do tej pory udało nam się zło-
wić jedną płotkę.

(KB)

26 maja w Collegium Polonicum w Słubi-
cach, odbyła się II Rewia Talentów, w któ-
rej udział wzięły dzieci z obu stron Odry. 
Uczestnicy zaprezentowali swoje talenty, 
takie jak taniec i śpiew. 

Wydarzenie, podczas którego na 
scenie stanęło ponad 250 młodych 
artystów, oferowało widzom aż 40 
występów, podczas których uczestnicy 
prezentowali swoje talenty – śpiew, ta-
niec oraz gra na instrumentach. Rewia 
odbyła się w ramach projektu zatytu-
łowanego ,,Promowanie spotkań kul-
turowych dzieci i młodzieży ze Słubic 
oraz Frankfurtu nad Odrą’’.

- Już w ubiegłym roku szukaliśmy 
dzieci z Polski i Niemiec, które będą 
mogły zaprezentować na scenie swoje 
talenty. Udało nam się to. Nasz pokaz 
oglądało ponad 1000 osób, a więc do-
szliśmy do wniosku, że warto konty-
nuować to przedsięwzięcie. Na chwilę 
obecną realizujemy projekt, który 
pozwala poznać polsko-niemiecką 
kulturę wśród dzieci oraz ich talenty 
i pasje. To było najlepsze, co mogli-
śmy zrobić. Wiemy na pewno, że bę-
dziemy to kontynuować w przyszło-
ści. To naprawdę super sprawa – tyle 
dzieci wychodzi na scenę, przychodzą 
rodzice, panuje bardzo miła atmos-
fera i przyjazny klimat. Początkowo 
chcieliśmy robić rewię talentów tylko 
we Frankfurcie, ale pod koniec roku 
2017 stwierdziliśmy, że jednego roku 
to wydarzenie będzie odbywało się 
w Niemczech, a drugiego w Polsce, 
tak na zmianę – opowiadał po zakoń-
czonej rewii dyrektor Fanfarengarde 
we Frankfurcie nad Odrą, Hans Jorg 
Laurisch.

Podczas występów widzowie nie 
nudzili się, ponieważ wydarzenie obfi-
towało w mnóstwo atrakcji. 

- Przygotowaliśmy trzy bloki: ta-
niec, śpiew oraz gra na instrumentach. 
Dodatkowo pojawiła się grupa cyrko-
wa. W tym roku zdecydowaliśmy, że 
dzieci będą prezentować swoje talenty 
naprzemiennie, aby było ciekawiej, 
a uczestnicy nie rezygnowali w trakcie 
– mówiła Izabela Smolska, koordyna-
torka projektu. 

Tegoroczna edycja przyciągnęła 
wiele utalentowanych dzieci i młodzie-
ży, chcących jak najlepiej zaprezento-
wać swój talent, co oczywiście im się 
udało. Aula mieszcząca się w Colle-
gium Polonicum w Słubicach przepeł-
niona była pięknymi brzmieniami, cie-
kawymi głosami oraz przyciągającym 
wzrok tańcem. 

-Do dzisiejszego występu nasz 
team przygotowywał się cztery mie-
siące. Wyjdziemy dziś na scenę, grając 

na flecie, pianinie, tamburynie, gitarę, 
a oprócz tego będziemy też śpiewać. 
Myślę, że wszyscy tu jesteśmy na rów-
ni, nie potrafię stwierdzić, który ze-
spół wypadł najlepiej na dzisiejszym 
spotkaniu. Nieważna jest rywalizacja, 
a czysta przyjemność, którą niesie za 
sobą wspólne oglądanie występów in-
nych – relacjonowała jedna z uczestni-
czek II Rewii Talentów. 

Całe spotkanie przebiegło więc 
na wspólnej radości płynącej z zami-
łowania do śpiewu, tańca i gry na in-
strumentach. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy udanych występów i ży-
czymy powodzenia na dalszej drodze 
prowadzącej do spełniania marzeń. 
Kolejna, trzecia Rewia Talentów już 
w przyszłym roku.  

(AK)

Najważniejsza tegoroczna impreza lekko-
atletyczna w Słubicach za nami. Od 8 do 
10 maja na stadionie Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbywały się Mistrzo-
stwa Polski Krajowego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe w Lekkiej Atletyce. Przez 
3 dni mogliśmy obserwować zmagania 
przedstawicieli największych klubów zrze-
szonych w LZS.

- Od piątku, aż po dzisiejszy dzień 
finałowy, młodzież w trzech kategoriach 
wiekowych (juniora młodszego, juniora 
i młodzieżowca) walczy o Mistrzostwo 
Polski pionu Ludowe Zespoły Sportowe 
– tłumaczył Ryszard Chustecki ze Słu-
bickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
– Prawie 1600 osobo-startów i ponad 
120 klubów z całej Polski reprezentują-
cych wszystkie województwa jest dziś na 
naszym stadionie. Największą nagrodą 
za organizację takich imprez jest to, że 
zawodnicy zdobywają mnóstwo wspa-
niałych wyników. Patrząc na bieżąco na 
komunikaty podawane na stronie inter-
netowej, około 80% wyników to albo 
rekordy życiowe, albo najlepsze wyniki 
sezonu 2018. Nasz klub reprezentowała 
wąska grupa zawodników, a do tej pory 
zdobyliśmy trzy medale. Dwa przez An-
toniego Plichtę (złoty medal w biegu na 
100m oraz srebrny w biegu na 200m), 
a jeden przez Jakuba Czaka (110m 
w biegu przez płotki). Ogólnie rzecz 
biorąc, atmosfera jest bardzo fajna. Ko-
leżanki i koledzy kibicują sobie w star-
tach, pogoda jest wspaniała, a przede 
wszystkim panuje tu dziś wielka radość 
z odnoszonych sukcesów.

- Mistrzostwa są wspaniale zorga-
nizowane. Impreza, która już od lat 
cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem przypada w naprawdę świetnym 
terminie – przyznał Jan Zalewski, pre-
zes KS Podlasie Białystok. – Zawody są 
na wysokim poziomie. Kilka wspania-
łych rezultatów już za nami, zwłaszcza 
w sprintach i rzutach. Ogromne słowa 
uznania należą się przede wszystkim 
organizatorom. Oczywiście zawodni-
kom i trenerom także jest czego gra-
tulować, bo poziom reprezentowany 
w tym roku przechodzi najśmielsze 
wyobrażenia.

Podczas mistrzostw nie zabrakło 
bicia rekordów, a o swoich zmaganiach 
opowiedziała podopieczna Jana Zalew-
skiego, Justyna Jelska. 

- Dla mnie te zawody są prawie tak 
samo ważne jak normalne Mistrzo-
stwa Polski, dlatego, że przyjeżdża tu 
większość czołówki i możemy powal-
czyć na naprawdę wysokim poziomie. 
Pokazała to chociażby „osiemsetka” 
– takiego poziomu brakuje czasem 
nawet na zwykłych mistrzostwach, 
gdzie rekordy bito z o wiele wyższym 
czasem. Dzisiaj nabiegałam 2:11:17 
w biegu na 800m więc to mój nowy 
życiowy rekord. Jestem bardzo zado-
wolona, bo nie myślałam, że pójdzie 
mi tak dobrze.

Wszystkim, a w szczególności na-
szym lokalnym sportowcom gratuluje-
my wyników i życzymy dalszych suk-
cesów nie tylko w tym sezonie!

(KB)

W tym roku w zawodach wzięło udział około 80 dzieci – jak widać humory dopisywały 
zarówno najmłodszym jak i ich rodzicom. 

Młodzież w trzech kategoriach wiekowych (juniora młodszego, juniora i młodzieżowca) na 
słubickim stadionie walczyła o Mistrzostwo Polski pionu Ludowe Zespoły Sportowe.

Młodzi mistrzowie 
powalczyli w Słubicach

Transgraniczna II Rewia Talentów 
za nami 

Podczas Rewii Talentów zaprezentowały się m.in. uczennice Flamenco ze szkoły "La 
Frontera" w Słubicach. 
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Ulubioną formą roślinną w na-
szych ogrodach są skalniaki. 

Usypany pagórek ziemi z posypa-
nymi na jego powierzchni kamieniami 
i okraszony kępkami różnych roślin , 
dodatkowo usytuowany na środku 
trawnika to najczęstszy obraz skalnia-
ka.

Stosując kilka zasad możemy nasz 
skalniak urządzić w taki sposób jakby 
„wyrósł” w naszym ogrodzie natural-
nie.

Przed wykonaniem skalniaka na-
leży dokładnie wybrać gatunki roślin, 
zastanowić się nad rodzajem materiału 
skalnego oraz odpowiednio zaplano-
wać cały ich wzajemny układ. Jest to 
bardzo ważne, ponieważ do jego wy-
konania potrzebujemy dużego nakładu 
sił.

Najlepszym miejscem na urządze-
nie skalniaka jest słoneczna otwarta 
przestrzeń i południowa wystawa. 
Większość roślin skalnych preferuje 
pełne nasłonecznienie i dobrze prze-
puszczalną glebę. 

Skalniaki najładniej prezentują 
się usytuowane na zróżnicowanym 
ukształtowaniu terenu. Mogą to być 
naturalne niewielkie skarpy, zagłębie-
nia terenu, tarasy ziemne, suche murki.

Jeśli chcemy skalniak urządzić na 
środku ogrodu to starajmy się wtedy 

zróżnicować jego powierzchnię w po-
ziomie i pionie. Możemy nadać mu 
nieregularny kształt, posadzić rośliny 
o różnym wzroście i pokroju, wykorzy-
stać kamienie o zróżnicowanej wielko-
ści i atrakcyjności.

Skalniak możemy „przytulić” do 
żywopłotu, pamiętając o piętrowym 
nasadzeniu roślin czyli najwyższe ro-
śliny skalniaka sadzimy najbliżej żywo-
płotu, a najniższe na jego obrzeżach.

Skalniak może towarzyszyć ścieżce, 
oczku wodnemu lub tworzyć osobny 
element ogrodu.

Może to być też kompozycja ka-
mieni i roślin stworzona w małym na-
czyniu. Postawiona na balkonie, tarasie 
lub ogrodzie będzie nawiązywać do 
skalnego środowiska.

 W sklepach ogrodniczych jest 
dużo gatunków i odmian roślin nada-
jących się do posadzenia w ogrodzie 
skalnym. Z pośród bylin nie powinno 
zabraknąć pięknie i obficie kwitnących 
smagliczek, żagwinów, floksów szydla-
stych, gęsiówek, rozchodników, skalnic 
i macierzanek.

Gatunki te kwitną wiosną , dlatego 
powinniśmy urozmaicić ogród w ga-
tunki później kwitnące. Mogą to być 
: dzwonek dalmatyński, goździk krop-
kowany, rozchodnik okazały.

Do ogrodu powinniśmy wprowa-
dzić też różne odmiany roślin iglastych 
aby ogród skalny był też atrakcyjny 
zimą. Jest wiele odmian charakteryzu-
jących się bardzo powolnym wzrostem, 
które nie zasłonią kamieni i nie zagłu-
szą małych roślin kwitnących.

Wśród odmian są rośliny o pokroju 
kolumnowym, płożącym i  kulistym.

Najważniejszymi elementami skal-
niaka obok roślin są kamienie. 

Układając je w ogrodzie, posta-
rajmy się stworzyć z nich namiastkę 
górskiego krajobrazu. Półki skalne, 
zróżnicowane wysokości, nachylone 
stoki, jary i wąwozy, szczeliny skalne, 
to wszystko możemy stworzyć w na-
szym ogrodzie w miniaturze. Najlepiej 
do wykonania skalniaka nadają się 
kamienie o ostrych krawędziach i pła-
skich powierzchniach. Dają się one 

ściśle układać, klinując się wzajemnie, 
co stwarza dobrą konstrukcję nośną dla 
ziemi i roślin.

Wybierajmy kamienie o podob-
nym kształcie i fakturze. Niekorzystnie 
będą wyglądać obok siebie otoczaki 
i kanciaste piaskowce lub granity.

Także jeśli chodzi o kolorystykę to 
również dobierajmy budulec w jedna-
kowej tonacji. 

Kamienie powinny tworzyć tło, 
podkreślić kolor kwiatów, uwidocznić 
rozetki liści czy poduszeczkowaty po-
krój roślin skalnych.

Również unikajmy jednakowej 
wielkości kamieni. Tak samo źle będzie 
prezentować się kompozycja ułożona 
wyłącznie z ogromnych głazów jak 
i z drobnych kamyczków.

Dopełnieniem układu z kamieni, 
powinny być powierzchnie wypełnione 
gryzem, żwirkiem, tłuczniem kamien-
nym, piaskiem.

Do stworzenia skalniaka możemy 
też wykorzystać materiały z odzysku ta-
kie jak: połamane stare cegły klinkiero-
we, kostki brukowe, kostki betonowe, 
płyty chodnikowe.

Do skalniaka możemy wprowadzić 

inne elementy, które wzbogacą i upięk-
szą nasz układ roślinno-kamienny.

Pomiędzy rośliny albo kamienie 
ładnie wkomponować można rzeź-
bę z różnego materiału, części starego 
sprzętu rolniczego, ceramiczne ozdoby. 
Powinniśmy zamontować też coś dla 
ptaków i owadów w postaci karmni-
ków i domków dla owadów. Natural-
nie będą wyglądać stare próchniejące 

konary drzew lub korzenie, w zaka-
markach których dobrze rozrosną się 
rojniki i malutkie rozchodniki.

Wieczorową porą całość skalniaka 
lub wybraną jego część można pod-
świetlić lampkami solarnymi lub tra-
dycyjnymi lampami ogrodowymi.

MAGDALENA BIENIAS
MAGBIENIAS@GMAIL.COM

Czterdzieści dni naszą uwagę 
przez swój protest w Sejmie RP sku-
piały osoby niepełnosprawne oraz ich 
opiekunowie. Przy okazji tego prote-
stu dowiedzieliśmy, że problem jest 
i to problem wielki. Bez względu na 
to, jak ten problem był przedstawiany 
przez różne media wielu z nas pró-

bowało sobie wyrobić własną opinie 
w tym temacie. W Polsce wg Głów-
nego Urzędu Statystycznego osób nie-
pełnosprawnych w trzech stopniach 
niepełnosprawności jest blisko trzy 
miliony. Do tych trzech milionów 
należy dodać minimum drugie tyle, 
które żyją z osobami niepełnospraw-
nymi i trzeba zaznaczyć, że dzięki nim 
osoby niepełnosprawne żyją i starają 
się funkcjonować w pełnosprawnym 
społeczeństwie. Jak nietrudno za-
uważyć niepełnosprawność dotyczy 
niemałą część naszego społeczeństwa. 
Polityka prospołeczna obecnej eki-
py rządzącej wydawać się mogło jest 
dobra, trafiona i pełna. Program 500 
plus okazał się sukcesem. Pieniądze 
się znalazły i znajdują nadal. Nie ma 
tygodnia, żeby w mediach publicz-
nych nie odtrąbiono sukcesu i po-
zytywnych skutków tego programu. 
W takiej atmosferze nie dziwi fakt, że 
zaczyna ustawiać się kolejka tych któ-
rzy zostali pominięci w tym wypad-

ku kolejka szczególna. Protest odarł 
słabość państwa i wykazał brak do-
brego systemu wspomagające osoby 
niepełnosprawne. Wizyty Prezydenta, 
Pierwszej Damy, premiera ministrów 
w celu szybkiego zakończenia tego 
protestu okazały się nieskuteczne. 
Nie tym razem. Determinacja była 
ogromna a emocje sięgały zenitu po 
jednej i drugie stronie. Szybko też się 
okazało, że i można podzielić środowi-
sko osób niepełnosprawnych czyniąc 
równych i równiejszych. Nieprzyzwo-
itymi były też próby tzw. ocieplania 
wizerunku przez polityków opozycji, 
którzy nagle odkryli w sobie ducha 
Matki Teresy z Kalkuty. Sam protest 
dostarczył nam mnóstwo informacji 
jakie oczekiwania mają osoby niepeł-
nosprawne i opiekunowie. Przy oka-
zji dowiedzieliśmy się, jaki jest koszt 
utrzymania osób niepełnosprawnych 
w domu, a jaki w placówkach dedy-
kowanym tym osobom. Koszty reha-
bilitacji, utrzymania i godnego życia. 

Zwyczajnie jakoś jest to państwu na 
rękę. Odrębnym problemem jest kon-
dycja osób, które opiekują się swoimi 
niepełnosprawnymi. Poświęcenie ca-
łego życia ze świadomością co dalej, 
kiedy przyjdzie po własnej śmierci 
zostawić osoby niepełnosprawne? 
Komu? Gdzie? Na jakich warunkach? 
Daleko nam do modelu opieki i po-
mocy jaki istnieje u naszych sąsiadów 
zza Odry, ale koniecznym jest, aby 
zacząć dostrzegać problemy i potrze-
by tych osób. Podkreślamy w Kon-
stytucji RP naszą opiekę nad życiem 
od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Zapis ten więc jest nie tylko informa-
cją, ale i zobowiązaniem społecznym 
wszak Konstytucja obowiązuje dzięki 
referendum. Jako naród nie mamy 
problemu z empatią czy z dobroczyn-
nością, bo najlepszym przykładem 
jest WOŚP i szereg innych akcji do-
tyczących pomocy ogólnej bądź in-
dywidualnej. Od wielu lat mówi się, 
że pomoc różnych organizacji poza-

rządowych zastępuje Państwo. Pomoc 
jedno, ale rozwiązanie systemowe to 
drugie, które w rzeczywistości powin-
no być pierwsze. Brakuje rzeczowego 
indywidualnego podejścia do niepeł-
nosprawności. Opowieści o lekarzach 
orzecznikach w ZUS-ie krążą wcale 
niepochlebne. Rozwiązanie proble-
mu poprzez daninę zabierzmy najbo-
gatszym a dajmy niepełnosprawnym 
też nie wydaje się najszczęśliwszym 
rozwiązaniem. Te 40 dni protestu 
niewątpliwie nadszarpnęły budowa-
ny wizerunek państwa opiekuńczego. 
Wielu z nas dowiedziało się jak Pań-
stwo funkcjonuje a raczej nie funkcjo-
nuje w tej przestrzeni. Rządzący wzięli 
na przetrzymanie protestujących i cel 
osiągnęli. Przy okazji dowiedzieli się, 
że niepełnosprawność wcale nie ozna-
cza słabości. Okazało się też, że wraż-
liwość na potrzeby społeczne bywa 
wybiórcza. Po zakończeniu protestu 
wróciła narracja sukcesu programu 
500+ i na dodatek ogłoszono pro-
gram 300 złotych wyprawki dla nota 
bene dla 3,5 miliona dzieci.

W.P. PEŁKA
 FOT. TT: @FSL1973

felietony

WOJCIECH PAWEŁ PEŁKA - słubiczanin, 
absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
popularnej „samochodówki”. Obecnie 
ksiądz. W minionym czasie komentator 
wielu spraw w telewizjach Polsat czy TVN 
24 podchodzący w bardzo ciekawy sposób 
do spraw duchowych jak i życiowych. 

mgr. inż Magdalena Bienias, architekt 
krajobrazu, ukończyła w roku 1994 studia 
na Wydziale Architektury Krajobrazu 
warszawskiej SGGW, od wielu lat zajmuje 
się projektowaniem i realizacją ogrodów, 
malarstwem i dekoratorstwem. Mieszka
niedaleko Słubic.

Polska niepełnosprawna

Ogród skalny



15TWOJA LOKALNA TELEWIZJA

Pozwól szanowny czytelniku, że 
rozpocznę od kilku pytań, a potem 
próbą odpowiedzi na nie, wypełnię 
mundialową międzymeczową przerwę.

Czy wszystko to, co dzieje się 
z nami i wokół nas jest dziełem upo-
rządkowanego przypadku, a więc 
zgodnie z prawem skutku i przyczyny, 
co ma wisieć nie utonie? 

A może grupa szalonych bogaczy, 
z sobie tylko znanych powodów, nie-
ustannie manipulując, uprzykrza nam 
życie? 

Czy jednak może dobry Bóg, już 
tak się zmęczył, zestarzał się i przygłu-
chł, że zamiast odpowiadać na conie-
dzielne prośby tysięcy świątyń, którejś 
styczniowej nocy omyłkowo odebrał 
światełko do nieba i powiedział „a rób-
ta co chceta”?

Mimo prawdopodobieństwa 
dwóch pierwszych domniemanych 
przyczyn, bardziej skłaniałbym się do 
trzeciej, z tą jednak uwagą, że to nie 
dobry Bóg zmęczył się, zestarzał i przy-
głuchł, bo w jego niezmienności, nasze 
prawo wolnej woli jest święte, ale to 
my nakręcamy się aż do przekręcenia, 
coraz bardziej dziecinniejemy i mówi-
my tak dziwnym językiem, że często 

sami nie rozumiemy o co nam chodzi.
Świat wokół nas zmienia się w tem-

pie zawrotnym. Ilość informacji prze-
chodząca przez nasz umysł w ciągu jed-
nego miesiąca jest bliska ilości, którą 
przetwarzali nasi dziadkowie przez całe 
swoje życie. Masowy dostęp do wiedzy, 
możliwość globalnego przemieszczania 
się, komfort życia i wszystkie inne tzw. 
zdobycze cywilizacji, są absolutnie zdu-
miewające, jednak zamiast budować

w nas poczucie pewności siebie 
i nadziei co do przyszłości, paradok-
salnie nie czynią nas szczęśliwszymi. 
Korporacyjna, urzędnicza czy bizneso-
wa rutyna, usypia nas. Wszystko wręcz 
do bólu jest oczywiste, przewidywalne, 
nudne. Nic nas już nie cieszy.

Szukamy więc na gwałt motywa-
cji, podniety, podniesienia ciśnienia, 
sensacji, a nawet skandalu. Choćby na 
chwilę, choćby na moment. Niech sko-
czy adrenalina, niech wzburzy się krew. 
Niech nam się zakręci w głowie. 

Ktoś ważny spadł z piedestału - o, 
już mi lepiej. Ktoś się z kimś rozszedł 
- o, a nie mówiłem - jeszcze mi lepiej. 
Kogoś o nieposzlakowanej opinii, 
oskarżono o molestowanie - o, przecież 
od początku wiedziałem jaki z niego 
świętoszek - i już jest mi dobrze.

Uwielbiamy być sędziami. Ten 
stan z pewnością powstał właśnie dla 
nas, dojrzałych obywateli XXI wieku. 
Bo my wiemy lepiej. Ba! My wiemy 
zawsze najlepiej. To taka myślowa 
ekwilibrystyka babyboomersowgo po-
kolenia.

Może to, co piszę jest smutne. 
Może ta ocena obarczona jest błędem 
wynikającym z wybiórczości poznaw-
czej. Może. Chciałbym, aby tak było. 
Jestem w końcu reprezentantem powo-
jennego wyżu demograficznego i być 
może, tak jak Indianie nie widzieli 

okrętów Kolumba, tak i ja nie widzę 
kompletnej rzeczywistości. Jednak po-
wtarzalność faktów z coraz wyraźniej-
szym ich wzmacnianiem, przekonuje 
mnie, że coś nas mocno ciągnie w dół. 
Znacznie mocniej w dół niż w górę. 
Idziemy na łatwiznę. Szukamy szczę-
ścia, relaksu i doładowania tam, gdzie 
nie trzeba myśleć. Tam, gdzie wszystko 
jest podane na tacy z prostą instrukcją 
obsługi. Kochany Internet, po kilku 
tysiącleciach rozwoju Homo sapiens, 
przywrócił nam pismo obrazkowe. I te-
raz jest już prawie jak w tej piosence 
o haftowanej chusteczce, „[…] tej nie 
kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję, 
a chusteczkę haftowaną tobie poda-
ruję.” I like lub serduszko. Ta zabawa 
dawała nam pełnię szczęścia, gdzieś tak 
między żłobkiem a przedszkolem. Dziś 
jednak utwierdzono nas w wierze, że 
jeden obraz zastąpi tysiąc słów. Jednak 
słowa dają czas na zrozumienie i dzię-
ki temu, na rozwój, a statyczny obraz 
utrwala w nas zakorzenione skojarze-
nia i trzyma w status quo.

Teatr, kino, opera, biblioteka? To 
jakiś skansen. Inna epoka. YouTube 
nam wszystko zagra i wyśpiewa.  Tak 
jak solista z kultowego „Misia”.

Kochamy ukulturalnione spon-
sorskimi logo i przerobione na wielki 
show, walki gladiatorów, różniących się 
od tych rzymskich, pokaźną nadwagą 
i karkami szerszymi od głowy no i chy-
ba tym, że jeszcze nikt nikogo nie zabił. 
Póki co, nie ma takiej marketingowej 
potrzeby.

Dopasowujemy historię naszych 
burzliwych polskich dziejów do na-
szych politycznych poglądów. Jeśli nie 
pasuje, to wybieramy historyków, któ-
rzy ją dopasują.

Dziś z przymrużeniem oka trak-
tujemy odpowiedzialność wpływu 

społecznej misji na dzieci, że „sport 
to zdrowie”, bo jak śpiewał lata temu 
Bogdan Łazuka „uliczkę znam w Bar-
celonie, w uliczkę wyskoczy Boniek” 
tak Boniek dziś wyskoczył na „Tyskie” 
i do tego zabrał Nawałkę.

Idziemy na łatwiznę. Na każdym 
kroku. Nie chce nam się myśleć nad 
konsekwencjami naszego zachowania. 
Nauczono nas, że nie warto się wy-
chylać, a naprawa świata to obowiązek 
innych. Rozmywamy się w naszym 
niezdecydowaniu. A tymczasem, Jej 
Wysokość, Sponsorska Mamona pa-
nuje.

I czy dotuje, korumpuje czy depra-
wuje, to przecież zawsze sponsoruje. 
Właśnie tworzy nowy dekalog. Tworzy 
nowe odmiany człowieka, kobietosz-
czyznę i mężczyznobietę. Skutecznie 
przepędza Boga z naszych domów 
i masakruje nasze sumienia. Bo w koń-
cu kto chciałby być ciemnogrodem 
w nowoczesnej Europie? I dając nam 
rurki, dziurki, tattoo, fryzurki. Coś na 
erekcję, coś na projekcję. Męskie spód-
niczki, baggy i dragi, obiecuje nowy 
piękny świat. Wiem, że z gustami się 
nie dyskutuje. Jednak te trendy ktoś 
gdzieś kreuje.

Myślę, że świat opanowała lewico-
wa ideologia w kanapce z kapitalistycz-
nymi oczekiwaniami. I nie chodzi mi 
o żadne partyjniactwo, ale o tą subtel-
ną przypadłość naszej ludzkiej natury, 
która każe nam wzmacniać wszystko, 
co naszym zdaniem słabsze. Założenie 
jest wspaniałe. Jednak zwykle opacznie 
realizowane ze względu na ideologiczne 
kanony. W efekcie wzmacniając słab-
szych, osłabiamy ich instynkt samoza-
chowawczy tym samym jeszcze bardziej 
ich osłabiamy. Ponadto ta subtelność 
uwikłana jest w całą masę paradoksów 
typu: niech wszyscy będą bogaci, ale 

niech nikt nie pracuje. Równość dla 
wszystkich, ale dla porządku, potrze-
ba kilku równiejszych. Sprawiedliwość 
tak - ale z Pawlakową poprawką - „sąd 
sądem, ale sprawiedliwość musi być 
po naszej stronie”. I w tym wszystkim, 
coś każe wierzyć, że bez tego boskiego 
pierwiastka jest nam lepiej. Że decyzje 
oparte na naszej kalkulacji są najtraf-
niejsze i kilkadziesiąt lat chodzenia po 
ziemi, pozwala nam poznać wszystkie 
prawa i sekrety życia na tyle komplet-
nie, że wszelką nadzieję powinniśmy 
pokładać tylko w człowieku. 

Moim zdaniem, jest to błędne my-
ślenie. Potencjał ludzkich możliwości 
jest ogromny, to prawda. Jednak choć 
bardzo wierzę w ten potencjał, uwa-
żam, że bez boskiego pierwiastka, bożej 
iskry, nie jest on nieograniczony.  

Jednak żebym nie brzmiał do koń-
ca tak kasandrycznie - bo to chyba po-
kłosie przegranej z Senegalem, spróbu-
ję wyciągnąć jakiś pozytywy wniosek.

Jeśli zadbamy o to, aby media 
społecznościowe, nie odkleiły nas 
od naszego życia, to będzie to dobry 
początek. Jeszcze nie jest za późno. 
Smartfon, Internet i Facebook kom-
pletnie zmieniają naszą zdolność 
oceny rzeczywistości. Podejmijmy 
decyzję pozwalającą kontrolować czas 
korzystania z tego narkotyku XXI 
wieku. Czy to będzie łatwe? Nie. Ale 
to będzie jedna z najważniejszych ży-
ciowych decyzji.

A co do tej lewicowej subtelnej 
przypadłości naszej ludzkiej natury, 
to zacytuję słowa Winstona Churchil-
la „Jeśli za młodu nie jesteś socjalistą, 
to jesteś bez serca. Ale jeśli na starość 
nie jesteś konserwatystą, to jesteś bez 
rozumu.” Tyle. Winston Churchill. 
Pozdrawiam.      

WALDEMAR UBERNA

felietony

Na odrobinę satyry zaprasza Piotr Kuciński

WALDEMAR UBERNA - networkmarketer 
budujący rynek odbiorców specjalistycznych 
produktów prozdrowotnych. Współpracuje 
z tysiącami ludzi z różnych pokoleń 
w różnych krajach.  Od jakiegoś czasu 
prowadzi program w telewizji HTS „Na 
granicy czasu”, w którym przemierzając 
Słubice rozmawia z napotkanymi ludźmi 
o otaczającym świecie. 

ZA KULISAMI PROGRAMU „NA GRANICY CZASU” 2

„Czy ktoś nam podmienił świat?”
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