Doczekaliśmy się! – cieszył się burmistrz Tomasz Ciszewicz, gdy 12 czerwca dyrektor Lubuskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych Waldemar Starosta i Piotr Bartoszewski, szef szczecińskiego Energopolu,
który będzie realizował największą w historii Słubic inwestycję przeciwpowodziową, podpisali w słubickim
Collegium Polonicum umowę. Opiewa na kwotę 113 mln zł, za które zostanie m.in. zmodernizowane blisko
6 km istniejącego wału przeciwpowodziowego i zbudowany nowy wał okrężny o prawie takiej samej
długości. Przebudowany też zostanie Czarny Kanał (4 km) i Racza Struga (2 km). Do podpisania umowy
str. 2
doszło 20 lat po powodzi, z którą Słubice walczyły w 1997 roku.

Do połowy lipca Duszpasterstwo
Akademickie „Parakletos”
w Słubicach prowadzić
będzie zbiórkę instrumentów
medycznych i artykułów
higienicznych dla chorych
z Hospicjum bł. Ks. Michała
Sopoćki w Wilnie. Zbiórka to
pomysł Alicji Pitak, która pracuje
na Europejskim Uniwersytecie
Viadrina, włączył się w nią także
ksiądz Rafał Mocny. str. 3
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Piłkarze z UKS Polonia Słubice
wywalczyli drugie miejsce
w ﬁnale turnieju EWE CUP,
który odbył się 21 maja
w Fuerstenwalde, a Oskar
Ryszczuk został uznany za
najlepszego zawodnika całych
rozgrywek. EWE CUP, od 2004
roku, organizuje ﬁrma EWE,
która dostarcza gaz także do
polskich domów. str. 12

Miejskie Święto Hanzy? Czeka nas dobra zabawa!
M

ALE BĘDZIE (ZAKO)POWER!
Od piątku 114
4 llipca
ipca d
do
o niedz
niedzieli 16 lipca, Słubice i Frankfurt zapraszają na największy w regionie transgraniczny festiwal,
który sięga do hanzeatyckich korzeni Dwumiasta. Podczas 14. edycji imprezy, której w tym roku towarzyszy hasło „Kolorowy kogucik śpiewa”, usłyszymy m.in. artystów polskiej i europejskiej sceny muzycznej. W Słubicach wystąpią: Zakopower, Natalia Schroeder, Dawid Kwiatkowski, Kasia Moś, „Piękni i młodzi” oraz grupa „Łobuzy”, we Frankfurcie, m.in. DJ Ötzi
i brytyjski zespół rockowy The Sweet. W imprezie wezmą też udział artyści z regionu oraz naszych m
miast partnerskich.
Miejskie Święto Hanzy Bunter Hering-Swawolny Kogucik otworzą
w piątek po południu, na moście
łączącym Słubice i Frankfurt, burmistrzowie obu miast: Tomasz
Ciszewicz i dr Martin Wilke. Tradycyjnie częstować będą piwem
z frankfurckiego browaru, mieszkańcy będą też mogli spróbować
jak zawsze bułek ze śledziami.
Na głównej scenie, w piątek wieczorem, wystąpi najpierw słubiczanka Edyta Kręgiel, dwukrotna
laureatka „Szansy na sukces”, a po
niej Dawid Kwiatkowski, laureat
Europejskiej Nagrody Muzycznej
MTV dla najlepszego polskiego
i europejskiego wykonawcy, a także
Natalia Schroeder, piosenkarka pop
mająca na swoim koncie wiele przebojów. O północy Odrę rozświetlą
jak zawsze fajerwerki.
W piątek o 19.30, ze stadionu
w Słubicach do Frankfurtu, wyruszy „Bieg bez granic – Lauf ohne
Grenzen”, który organizują wspólnie
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i frankfurcki Miejski Związek
Sportu. Partnerem jest niemiecka
kasa chorych AOK-Nord. „Bieg bez
granic” odbył się po raz pierwszy
w ubiegłym roku i zgromadził
ponad 300 osób. Uczestnicy mieli
wówczas do pokonania 10 km. Sugerowali, żeby wydłużyć trasę, dlatego w tym roku do przebiegnięcia
będzie 14,065 km, czyli jedną trzecią
maratonu. Każdy zawodnik, który
ukończy bieg w czasie 2,5 godziny
otrzyma na mecie medal pamiątkowy. Uhonorowani zostaną też:
najszybszy zawodnik ze Słubic
i z Frankfurtu nad Odrą.

„Najazd Mongołów”,
a potem „Łobuzy”
W sobotę, na łąkach przy Odrze, po
obu stronach mostu, wyrośnie han-

Zakopower wystąpi w Słubicach w sobotę 15 lipca o godzinie 21:00 na scenie głównej przy Collegium Polonicum.

zeatyckie miasteczko, gdzie będzie
mnóstwo stoisk rzemieślniczych,
przy których prowadzone będą animacje dla dzieci. – Stoisko średniowiecznego skryby, młynopiekarnia,
będą warsztaty: czerpania papieru,
garncarski i tkacki, średniowieczna
mennica, stanowisko kowala, kata
i średniowiecznego iluminatora.
Będzie też plac walki na bezpieczne
miecze, wielka gra planszowa „Najazd Mongołów” i wiele innych
atrakcji – zachęca Tomasz Pilarski,
dyrektor Słubickiego Miejskiego
Ośrodka Kultury. Obok hanzeatyckiego miasteczka stanie też wesołe miasteczko dla najmłodszych,
a wszystkich gości zabawiać będą
zespoły z miast partnerskich Słubic
i Frankfurtu.

Na małej scenie, przy promenadzie nad Odrą, w sobotę będzie
można posłuchać m.in. piosenek
dla dzieci w wykonaniu Grzegorza
Turnaua. Obok swojej głównej działalności scenicznej artysta stworzył
kilkadziesiąt piosenek dla maluchów podczas pracy nad muzyką do
spektakli teatralnych i telewizyjnych. Na rodzinne muzykowanie
artysta zaprasza całe rodziny.
Na głównej scenie w sobotę wystąpi natomiast zespół „Piękni
i młodzi”, który gra dance, pop rock
i disco polo (na koncie ma dwa platynowe i jeden diamentowy singiel),
a potem Kasia Moś, reprezentantka
Polski na tegorocznej Eurowizji
oraz założony przez charyzmatycznego skrzypka Sebastiana Karpiela

Bułeckę zespół Zakopower. Po koncercie Zakopower będziemy mogli
się jeszcze bawić podczas występu
formacji „Łobuzy”.

Kaczką po twingo!
Sporo atrakcji będzie też we
Frankfurcie. Oprócz koncertów
(szczegóły w programie wewnątrz
gazety), polecamy kilka ciekawych
wydarzeń, jak choćby „WOWI-CouchSurfing”, spływ pontonów,
które trzeba najpierw samemu
udekorować. Uczestnicy wystartują z Wyspy Koziej (Ziegenwerder
- 16 lipca, początek 12.00) i popłyną
do Rzymskich Schodów przy sali
koncertowej we Frankfurcie. Nagradzane będzie zarówno pierwsze

miejsce na mecie, jak również wym
gląd i inwencja twórcza w dekoracji
g
pontonów. Zdobywcy pierwszych
p
miejsc w obu konkurencjach, w nam
grodę zostaną ugoszczeni w jednej
g
z Redo-Restauracji we Frankfurcie,
a ponadto otrzymają Legendarny
Puchar Przechodni. Tradycyjnie
P
frankfurtczycy organizują też lofr
terię fantową. 5555 losów, w postaci
te
żółtych kaczuszek oznaczonych
żó
numerami (los kosztuje 3 euro),
n
zostanie w niedzielę o 13.00 puszzo
czonych z Wyspy Koziej na Odrę.
cz
Zwycięży ta, która najszybciej
pokona tysiąc metrów rzeki. Do
wygrania jest samochód renault
twingo! – Warto też wybrać się
w czwartek o 22.00, dzień przed
inauguracją Miejskiego Święta
Hanzy, do Frankfurtu na niezwykły
koncert. Przed ratuszem stanie diabelski młyn, a w gondolach zasiądą
chórzyści z Singakademie. Dyrygować, z okien ratusza, będzie Rudolf Tiersch - opowiada T. Pilarski.
Z kolei na zakończenie Miejskiego
Święta Hanzy, w niedzielę o 15.00
przed ratuszem zagrają frankfurtcy
filharmonicy. – Oprócz tradycyjnych polek i walców będzie też
można usłyszeć chóry ze Słubic
i Frankfurtu: Adoramus i Singakademie planują zachęcić publiczność
do wspólnego śpiewania – dodaje
szef SMOKa.
Organizatorami imprez w Słubicach, w ramach Miejskiego
Święta Hanzy są: Gmina Słubice,
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, partnerem Słubicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, który organizuje „Bieg bez granic”, wsparcia
udzielili nam: Acciona, ZUO International, Promet Cargo, Arpack,
Kostrzyńsko-Słubicka
Specjalna
Strefa Ekonomiczna, SEC, Kozera
Travel i Intermarche Słubice.
(beb)
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W Collegium
Polonicum
wystawa
„Lernt Polnisch”

Otwórzmy serca
dla podopiecznych
hospicjum w Wilnie
Do połowy lipca Duszpasterstwo Akademickie „Parakletos” w Słubicach prowadzić będzie zbiórkę instrumentów medycznych i artykułów higienicznych dla chorych z Hospicjum bł. Ks. Michała Sopoćki
w Wilnie. Blisko 10 lat temu założyła je znana lubuszanom siostra zakonna Michaela Rak, dzięki której powstało wcześniej Hospicjum im.
św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Do 8 lipca w Collegium Polonicum w Słubicach
można oglądać wystawę „Lernt Polnisch”.
Ukazuje ona oddziaływanie polskich wydarzeń lat 1980-81 na sytuację polityczno-społeczną w ówczesnej NRD, których symbolem
stała się chusta batikowa z hasłem „Lernt
Polnisch”. Ekspozycja poświęcona jest czterem NRD-owskim opozycjonistom, którzy
mieli odwagę, bez względu na konsekwencje,
wspierać polską „Solidarność”.
W latach 80-tych we wschodnich
Niemczech upowszechnianie apelu
„Lernt Polnisch”, czyli „uczcie się polskiego” było wyrazem niezwykłego
męstwa a jednocześnie „wołaniem”
o wolność i prawo do godności. Dla
dysydentów w byłej NRD polski ruch
„Solidarności” był niezwykle istotny
– przynosił nadzieję na zmiany, dodawał odwagi i stanowił impuls do
zaangażowania się w działalność
opozycyjną oraz walki o prawo
do wolności obywatelskich. Tytuł
dwujęzycznej wystawy „Uczcie się
polskiego” to jedno z haseł pojawiających się w byłej NRD jako graffiti
na budynkach i ścianach. Można je

Reklama

odparzenia, pieluchy dla dorosłych,
chusteczki nawilżające, środki do higieny, materace przeciwodleżynowe,
termometry bezkontaktowe, igły,
strzykawki i rękawiczki jednorazowe…. – wylicza. Rzeczy te można
przynosić do Katolickiego Centrum
Studenckiego przy placu Jana Pawła
II w Słubicach.
– Świadomie nie zbieramy pieniędzy, bo większą wartość ma to, jak
ktoś zada sobie trud, żeby samemu
coś kupić, przenieść do nas do cen-

Źródło: Collegium Polonicum

Nie będzie w czerwcu
zamknięcia mostu łączącego
Słubice i Frankfurt!

- Mamy już pierwsze dary dla podopiecznych wileńskiego hospicjum – cieszą się Alicji Pitak i ksiądz Rafał Mocny.

Zbiórka to pomysł Alicji Pitak, która
pracuje na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą. Wcześniej jako studentka była
na wymianie w Wilnie. – Mieszkałam u sióstr, które prowadzą
to hospicjum. To jest niezwykłe
miejsce, gdzie ziemia styka się
z niebem – opowiada Alicja. Gdy
wróciła do Słubic wiedziała, że też
chce pomóc. – Zbieramy wszystko
co może się przydać w pielęgnowaniu chorych – mówi. - Kremy na

interpretować dwojako: można się
uczyć nie tylko języka polskiego, ale
i polskiego sposobu myślenia, które
od wieku wyrażało się tęsknotą za
wolnością i niepodległością. Prezentacja wystawy została przygotowana
przy udziale studentów Collegium
Polonicum pod opieką mgr Anny
Wiącek i dra Artura Kopka w ramach seminarium projektowego
„Historische Wege und politische Irrwege zur Freiheit und Demokratie
in Deutschland” („Historyczne
szlaki oraz ‘polityczne zakręty” na
drodze do wolności i demokracji
w Niemczech”).

trum. To bardziej angażuje – mówi
ksiądz Rafał Mocny z Katolickiego
Centrum Studenckiego. Nie po raz
pierwszy KCS organizuje akcje pomocy innym. W ubiegłym roku
zbierało „Pieluchy dla malucha”
wspierając w ten sposób kobiety,
które mimo trudnej sytuacji zdecydowały się urodzić dziecko.
O Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie można przeczytać na
stronie: www.hospisas.lt
(beb)

Na początku maja informowaliśmy, że w drugiej połowie czerwca, zostanie wyłączony z ruchu kołowego most na Odrze. Strona niemiecka,
która zamierzała w tym czasie przeprowadzić remont węzła ulic Karola
Marksa i Róży Luxemburg we Frankfurcie nad Odrą, wycofała się z tych
planów w związku z pracami budowlanymi, które trwają obecnie na autostradzie A-2 w pobliżu Słubic. Urząd ds. dróg w landzie Brandenburgia
poinformował, że remont we Frankfurcie zostanie przeprowadzony
w późniejszym czasie, żeby nie nałożyły się na siebie dwie inwestycje. To
mogłoby doprowadzić do paraliżu ruchu granicznego. Remont węzła autostrady w Świecku potrwa ok. trzy miesiące. W jakim czasie zamknięty
zostanie most łączący Słubice i Frankfurt na razie nie wiadomo.
(beb)

