
1gazeta Słubicka   06/2021   25 czerwca

Z powodu pandemii burmistrz 
Mariusz Olejniczak zawiesił 
na jakiś czas bezpośrednie 
spotkania z mieszkańcami. 
Wrócił do nich 14 czerwca. 
Zaprasza w poniedziałki od 
15.00 do 17.00. Trzeba się tylko 
umówić telefonicznie dzwoniąc 
do sekretariatu - tel. 95 737 20 
18. Do bezpośrednich spotkań 
z mieszkańcami wracają też 
radni. Prosimy umawiać się 
telefonicznie dzwoniąc do biura 
rady tel. 95 737 2003.
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Z okazji 30. rocznicy 
zawarcia Traktatu między 
Polską i Niemcami 
o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy, 
w słubickim Urzędzie 
Miejskim, spotkali 
się przedstawiciele 
samorządów z polsko-
niemieckiego pogranicza. 
Przygotowali apel m.in. 
do władz regionalnych, 
krajowych i instytucji 
europejskich, żeby 
podejmując decyzje 
związane choćby 
z zamykaniem granic 
w czasie pandemii, bardziej 
brać pod uwagę  potrzeby 
regionów granicznych. 
Str. 3

Każdy, kto skończył 18 lat i jest obywatelem polskim lub 
cudzoziemcem, który pracuje w naszym kraju, może 
dostać jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson 
w Mobilnym Punkcie Szczepień przy Urzędzie Miejskim 
w Słubicach (ul. Akademicka 1). Nie trzeba mieć 
skierowania, nie trzeba się rejestrować. Wystarczy 
przyjść do Mobilnego Punktu Szczepień, który jest 
czynny codziennie od 10.00 do 18.00. Str. 13

Od 1 lipca do końca sierpnia 2021 roku Urząd Miejski 
w Słubicach będzie czynny od 7.00 do 15.00. 
W tym czasie zmieniają się także godziny przyjęć 
interesantów w Wydziale Urząd  Stanu Cywilnego 
i Spraw Obywatelskich. Interesanci przyjmowani będą 
w poniedziałki,  wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 
14.00, a w środy od 9.00 do 15.00.

- To był trudny, ale dobry rok. Cieszę się, że pomimo 
pandemii COVID-19 utrzymaliśmy nie tylko dyscyplinę 
finansową, ale też naprawdę sporo zrobiliśmy – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak, któremu 24 czerwca radni 
udzielili wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok. 

Burmistrz przypomniał, że w  ubiegłym roku, 
sparaliżowanym przez COVID-19, gmina zreali-
zowała inwestycje na łączną kwotę ponad 15 mln 
zł. Wprawdzie plan był dużo ambitniejszy (ponad 
21 mln zł), ale gdy powstawał nikt nie wiedział, że 
przyjdzie nam się mierzyć z pandemią. 

5,3 mln zł na oświatę 
- Cieszę się, ze wszystkich inwestycji, które 

służą mieszkańcom, ale najbardziej dumny jestem 
z  tego, że budujemy nową szkołę w Kunowicach 
– podkreśla burmistrz. Przyznaje, że wiele osób 
z niedowierzaniem przyjęło wiadomość, że 1 wrze-
śnia 2021 roku, raptem po kilku miesiącach od 
rozpoczęcia prac, zabrzmi tam pierwszy dzwonek. 
Szkoła już stoi i wkrótce nastąpi jej odbiór. Z waż-
nych inwestycji oświatowych, burmistrz wymienia 
także zakończenie budowy sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 2,  rozpoczęcie budowy 
sali sportowej przy SP nr 3, na którą dostaliśmy 
ponad 2,9 mln zł dofinansowania z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, i liczne remonty 
gminnych placówek oświatowych (900 tys. zł). 
Szkoła w Golicach ma nową instalację elektryczną, 
w  przedszkolu „Jarzębinka” zmodernizowano 
część pomieszczeń, w  „Misiu Uszatku” są nowe 
toalety, w SP 3 i w Golicach powstały gabinety so-
cjoterapeutyczne, zmodernizowany został żłobek, 
doposażono szkolne stołówki. Z ubiegłorocznego 
budżetu gmina sfinansowała też koncepcję bu-
dowy przedszkola przy ul. Klonowej w Słubicach. 

Ponad 3 mln zł na drogi
- Drogi są jak studnia bez dna, dlatego w każdym 

roku na ich modernizację przeznaczamy duże pie-
niądze – mówi M. Olejniczak. Oprócz mniejszych 
inwestycji drogowych (modernizacja dróg przy: pl. 
Wolności, ul. Chopina, Chrobrego, Daszyńskiego, 
Sienkiewicza w  Słubicach oraz ul. Wodnej w  Go-
licach, dwóch dróg w  Kunicach, drogi w  Nowych 
Biskupicach) burmistrz wymienia przebudowę ul. 
Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem z ul. Konstytucji 
3 Maja i Jagiełły, na którym powstało rondo. – To 
droga do szkoły wielu dzieci dlatego bardzo mi za-
leżało na poprawie bezpieczeństwa w tym miejscu 
– podkreśla burmistrz.  

- W  ubiegłorocznym budżecie znalazły się też 
pieniądze na Placówkę Wsparcia Dziennego dla 
dzieci i młodzieży. - Dotychczas uczniowie, którzy 

potrzebują wsparcia i różnego rodzaju terapii ko-
rzystali z  zajęć organizowanych w  świetlicach 
szkolnych. Nie było tam jednak możliwości stwo-
rzenia im takich warunków, jakbyśmy chcieli. Dla-
tego byłem zdania, że w  naszej gminie powinna 
powstać profesjonalna placówka wsparcia. Cieszę 
się, że radni podzielili moje zdanie i mamy obecnie 
prawdopodobnie najnowocześniejszy tego typu 
obiekt w  Polsce – mówi burmistrz. Na budowę 
świetlicy gmina przeznaczyła 1 mln zł. W  2020 
roku rozpoczęliśmy też budowę wieży widokowej, 
przy której powstanie plac zabaw i  ścieżka ro-
werowa (inwestycja rozłożona na 2 lata będzie 
kosztować 7, 1 mln zł), wyremontowaliśmy ele-
wację budynku Słubickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego (600 tys. 
zł), umieszczając na nim budki dla jerzyków. Na 
cmentarzu przybyło 55 lamp (koszt 210 tys. zł), 34 
latarnie stanęły też przy ul. Północnej (191 tys. zł). 

Posadziliśmy 200 drzew
Przy Urzędzie Miejskim zbudowaliśmy stację 

ładowania samochodów elektrycznych (153 tys. 
zł), a umieszczone na zadaszeniu panele fotowol-
taiczne dostarczają zieloną energię do budynku 
magistratu. W trosce o ekologię gmina dofinanso-
wuje też mieszkańcom wymianę tzw. kopciuchów 
na ekologiczne piece. W  ubiegłym roku złożono 
wnioski na 104 tys. zł.  - Kolejne ekologiczne 
działanie to ogród deszczowy, który powstał przy 
żłobku – mówi burmistrz i wyjaśnia, że z dachu 
budynku żłobka zbierane i  wykorzystywane są  
wody opadowe. Dzięki temu zmniejsza się ilość 
deszczówki trafiającej do kanalizacji, a  rośliny 
w naturalny sposób pomagają zagospodarować jej 
nadmiar. W  gminie posadziliśmy też 200 drzew, 
każde zostało zaopatrzone w hydrobufor, specjalny 
nawadniający worek, który ułatwia ukorzenienie 
się drzewa. W dwóch miejscach w Słubicach: przy 
placu Bohaterów i przy bibliotece miejskiej stanęły 
recyklomaty, które gmina dostała w  nagrodę za 
podejmowanie wielu różnorodnych działań w ob-
szarze ekologii. Wśród ubiegłorocznych inwestycji 
była też budowa placu zabaw przy ul. Konstytucji 
3 Maja, w całości sfinansowana z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich (296 tys. zł), nowy plac 
zabaw powstał również w Rybocicach (77 tys. zł), 
a miejsce do zabaw dla dzieci na os. Kwiatowym 
zostało zmodernizowane (69,6 tys. zł).  

Gmina pomaga też innym 
230 tys. zł przekazaliśmy Uniwersytetowi im. 

A. Mickiewicza na odbudowę spalonej auli i  nie 
była to jedyna dotacja dla tej uczelni. - Wcześniej 
na ten sam cel przeznaczyliśmy 500 tys. zł – wspo-
mina burmistrz. Dodaje też, że 1 mln zł gmina 
dołożyła również do budowy drogi powiatowej 
z Nowych Biskupic do Rzepina, a 120 tys. zł prze-
kazała szpitalowi powiatowemu na budowę drogi 
dojazdowej do lądowiska Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Blisko 900 tys. zł przeznaczyła 
gmina na działalność organizacji pozarządowych. 
Największe wsparcie ( 420 tys. zł) otrzymały or-
ganizacje upowszechniające sport , a  340 tys. zł 
przeznaczyliśmy na przeciwdziałanie uzależnie-
niom i patologiom społecznym.

Co jeszcze przyniósł ubiegły rok? 
Burmistrz Mariusz Olejniczak był inicjatorem 

powołania grupy G7, którą oprócz Słubic tworzą:  
Kostrzyn nad Odrą, Cybinka, Ośno Lubuskie, 
Rzepin, Górzyca i  Słońsk. Włodarze liczą, że 
wspólnie gminy będą mogły skuteczniej ubiegać 
się o unijne środki przewidziane dla samorządów 
na lata 2021-2027. 

W  kwietniu ub. roku, z  powodu pandemii, 
gmina przygotowała własną tarczę antykryzy-
sową, m.in. obniżając o  90 proc. czynsze dzier-
żawne na targowiskach oraz w gminnych lokalach 
użytkowych. Dzięki unijnemu projektowi „Język 
sąsiada w  Dwumieście” (budżet wynosi 820 tys. 

euro - 85 proc. kwoty pochodzi z  funduszy eu-
ropejskich), od września 400 uczniów klas V i VI 
wszystkich gminnych szkół podstawowych, ma 
tygodniowo 2 godziny darmowych lekcji  języka 
niemieckiego, a  młodzi frankfurtczycy uczą się 
polskiego. We wszystkich słubickich szkołach pod-
stawowych i szkole w Golicach powstały świetnie 
wyposażone gabinety terapeutyczne, które 
służą dzieciom niedowidzącym, niedosłyszącym 
i uczniom z różnego rodzaju potrzebami edukacyj-
nymi. Mamy już gotowy plan zagospodarowania 
2, 5 hektarowego parku przy al. Niepodległości, 
który zamierzamy zmodernizować za kwotę ok. 7 
mln zł, w Szkole Podstawowej nr 1 powstała klasa 
sportowa. Za wotum zaufania i absolutorium dla 
burmistrza Mariusza Olejniczaka głosowało 13 
radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.

(beb)

Mimo pandemii, gmina zrealizowała większość inwestycji – podkreślali na sesji radni

Ubiegłoroczny budżet zamknął 
się następującymi kwotami: 
Dochody ogółem wyniosły – 
blisko 120, 3 mln zł
Wydatki – blisko 108, 8 mln zł  
Planowany deficyt - 6 mln zł, 
zamiast niego mamy nadwyż-
ką w kwocie 11, 5 mln zł

Wotum zaufania i absolutorium 
dla burmistrza bez głosu sprzeciwu

Burmistrzowi Mariuszowi Olejniczakowi pogra-
tulowali m.in. wiceprzewodnicząca rady miej-
skiej Ewa Guzik i sołtys Rybocic Jerzy Siedlarz.
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Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
Marszałek Województwa Lubuskiego 
Elżbieta Anna Polak i Premier Branden-
burgii dr Dietmar Woidke. Gościliśmy też 
ok. 50 przedstawicieli miast, m.in. Świ-
noujścia i Heringsdorf, Polic i Pasewalk, 
Gubina i Guben (udział online), Gorzowa 
Wlkp., grupy G7 (Słubice, Kostrzyn nad 
Odrą, Rzepin, Ośno Lubuskie, Cybinka, 
Górzyca i Słońsk) oraz euroregionów: Pro 
Europa-Viadrina i  Pomerania. Gospo-
darzami spotkania byli burmistrzowie 
Słubic i  Frankfurtu: Mariusz Olejniczak 
i Rene Wilke.

Rozmowy koncentrowały się wokół 
restrospekcji przebiegu pandemii i  jej 
wpływu na region przygraniczny w  ta-
kich obszarach jak: pracownicy transgra-
niczni, edukacja, zdrowie, komunikacja, 
bezpieczeństwo i  niejednolite podstawy 
prawne. 

Uczestnicy spotkania zapowiedzieli 
przygotowanie apelu do rządów Polski 
i  Niemiec oraz instytucji europejskich 
o  wypracowanie regulacji prawnych, 
które zapobiegną w  przyszłości sytu-
acjom, z  którymi przyszło się mierzyć 
mieszkańcom pogranicza podczas  pierw-
szego roku pandemii (więcej na temat 
apelu - w tekście na str. 3).

– Mamy wielka nadzieję, że dzięki 
temu w przyszłości unikniemy tych pro-
blemów, z którymi borykaliśmy się przez 
ostatnie kilkanaście miesięcy – mówił 
burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. – 
W apelu poruszamy wiele kwestii. Chodzi 
nam przede wszystkim o to, aby pracow-
nicy transgraniczni nie przeżywali takich 
problemów, jakie przeżywali do tej pory, 
aby uczniowie i  studenci również mogli 
bez problemów uczyć się po jednej i dru-
giej stornie granicy – dodał burmistrz.

Nadburmistrz Rene Wilke zazna-
czył, że potrzeby regionów granicznych 
w czasie pandemii zbyt rzadko były brane 
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
przez rządy obu państw. 

Zgodzili się z tym premier D. Woidke 
i  marszałek E. Polak. – Ostatnie 14-15 
miesięcy czasu pandemii każe spojrzeć na 
pewne rzeczny w innych sposób – mówił 
premier Brandenburgii. Podkreślił, że 

trzeba lepiej koordynować działania, 
które są podejmowane na szczeblu 
między rządami, potrzebne jest współ-
działanie z  samorządami lokalnymi, 
trzeba też wypracować m.in. metody 
lepszej współpracy w  zakresie ochrony 
zdrowia. 

– Rozmawialiśmy dzisiaj na temat 
konieczności wspólnej koordynacji i włą-
czenia samorządów i naszych wniosków 
do zarządzania kryzysowego – mówiła 
podczas konferencji prasowej marszałek 
E. Polak.   Dodała jednak, że w  tym 
trudnym okresie Polacy i Niemcy okazali 
sobie solidarność.  

Wniosków z tego spotkania jest wiele. 
Według uczestników, w  czasie 

pandemii niedostateczna była m.in. 
komunikacja i wymiana informacji o po-
dejmowanych na pograniczu działaniach 
służących zapobieganiu rozprzestrze-
niania się wirusa, co doprowadziło do 
powstania różnorodnych regulacji praw-
nych wzdłuż całej granicy polsko-nie-
mieckiej. Stąd w  apelu znajdzie się też 
postulat zawarcia między Polską i Niem-
cami bilateralnej umowy o  współpracy 
transgranicznej między jednostkami 
samorządu terytorialnego i jednostkami 
lokalnymi.  Zarówno premier D. Woidke 
jak i  marszałek E. Polak stwierdzili, że 
poprą go.

Wiele też było odniesień do prze-
szłości. – Nigdy nie zapomnimy, że to 
naród polski i  premier Tadeusz Mazo-
wiecki opowiedzieli się za zjednoczeniem 
Niemiec i  okazali Niemcom zaufanie 
– mówił premier Brandenburgii. Na-
wiązując do Traktatu między Polską 
i Niemcami  stwierdził, że bywały doku-
menty, które były papierami i papierami 
pozostały. – Ten traktat stał się żywym 
dziełem ludzi – podkreślił D. Woidke. 
Dodał, że dzięki niemu sąsiedzi stali się 
przyjaciółmi i ta przyjaźń jest głęboka. 

Marszałek E. Polak zwróciła uwagę na 
to, że istnieje wiele partnerstw między 
polskimi i  niemieckimi miastami, które 
wzmacniają współpracę i chwaliła to, co 
robią wspólnie m.in. Słubice z  Frank-
furtem nad Odrą, Kostrzyn z  Küstrin-
Kietz czy Gubin i Guben.        (beb)

Reklama

Z okazji 30. rocznicy zawarcia Traktatu 
między Rzecząpospolitą Polską a Republi-
ką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedz-
twie i przyjaznej współpracy, w słubickim 
Urzędzie Miejskim, spotkali się 16 czerwca 
przedstawiciele samorządów z polsko-
niemieckiego pogranicza.

Współpracujemy od 30 lat. Pogranicze 
bardzo 
się zmieniło
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Pamiątkowe zdjęcie, na placu Bohaterów, uczestników spotkania 
zorganizowanego przed Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji

Dyskusji przysłuchiwali się m.in. przewodniczący rad miejskich 
Słubic i Frankfurtu: Grzegorz Cholewczyński i Wolfgang Neumann

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele grupy G7

Gospodarze spotkania: burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak (z prawej) i nadburmistrz Frankfurtu Rene Wilke (z lewej) z marszałek woje-
wództwa lubuskiego Elżbietą Anną Polak i premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke
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17 czerwca 1991 roku w Bonn, Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski, 
wspólnie z  Helmutem Kohlem i  Hansem-Dietrichem Genscherem, podpisali 
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak i Nad-
burmistrz Frankfurtu nad Odrą Rene Wilke nie mają wątpliwości, że traktat ten był 
przełomowym momentem w stosunkach polsko-niemieckich. 

We wspomnieniach przywołują spotkanie premiera Tadeusza Mazowieckiego 
z kanclerzem Kohlem w Słubicach i Frankfurcie 8 listopada 1990 roku, podczas 
którego omówiony został ostateczny kształt porozumienia. Na ścianie dawnej re-
stauracji Odra, przy pl. Przyjaźni, wisi tablica upamiętniająca to wydarzenie. 

- Gdy patrzymy na te 30 lat, możemy bez wahania stwierdzić, że w tym czasie 
udało nam się wspólnie zbudować europejskie dwumiasto Słubice-Frankfurt, które 
jest dziś wzorowym przykładem polsko-niemieckiej współpracy - uważa burmistrz 
M. Olejniczak. - Bardzo ważne jest też to, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
sąsiedzi stali się najpierw partnerami, a ostatecznie bliskimi przyjaciółmi.

Traktat otworzył drogę Słubicom i  Frankfurtowi do powstania Europejskiego 
Uniwersytetu Viadrina i jego polskiej części- Collegium Polonicum, transgranicz-
nego kształcenia, gospodarczego rozwoju pogranicza, ale też budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego, które w  procesie pojednania między naszymi narodami, 
odegrało ogromną rolę.

Ma to być inwestycja finansowana 
przez rząd Niemiec, a o wyborze miasta 
będzie decydował konkurs. O  kon-
cepcji budowy Centrum opowiedzieli 
16 czerwca w  Berlinie, członkowie, 
powołanej przez rząd federalny, grupy 
roboczej. Tworzą ją m.in. : były pre-
mier Brandenburgii Matthias Platzeck, 
Marco Wanderwitz, Pełnomocnik 
Rządu Federalnego ds. Nowych Krajów 
Związkowych, prof. Gwendolyn Sasse, 
Dyrektor Centrum Studiów Wschod-
nioeuropejskich i  Międzynarodowych 
w Instytucie Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Humboldtów w Berlinie oraz dr 
Basil Kerski, Dyrektor Centrum Solidar-
ności w Gdańsku.

Zapowiedzieli oni, że 7 lipca 2021 
r. niemiecki Bundestag zajmie się te-
matem Centrum Przyszłości.

Ma ono być miejscem badań nauko-
wych nad transformacją w odniesieniu 
do Niemiec oraz Europy Wschodniej 
i  Środkowej, stale zmieniającą się ga-
lerią sztuki oraz obszerną przestrzenią 
wymiany i spotkań. Koszty budowy sza-
cuje się na około 200 mln euro, a roczny 
budżet centrum ma wynosić około 43 

mln euro. Będzie to instytucja fede-
ralna.

W tym roku rozpocznie się wśród nie-
mieckich miast konkurs na lokalizację 
Centrum, który zostanie rozstrzygnięty 
w  przyszłym roku. Najważniejsze z  13 
kryteriów do spełnienia to: miasto musi 
leżeć na wschodzie Republiki Federalnej 
Niemiec, musi wykazać swój związek 
z  transformacją i  jednością Niemiec, 
zagwarantować powiązanie z instytucją 
naukową posiadającą jednostkę w dzie-
dzinie nauk społecznych. Trzeba też 
zagwarantować dobrą dostępność dla 
gości zagranicznych,  wykazać potrzeby 
strukturalne i ekonomiczne, żeby przy-
szłe Centrum mogło stanowić impuls 
do rozwoju. Centrum miałoby powstać 
do 2027 roku.

- Naszym zdaniem na obszarze byłej 
NRD jest wiele miast, które spełniają 
kryteria konkursu, ale tylko jedno 
może to uczynić w pełni: Frankfurt nad 
Odrą – podkreśla nadburmistrz Frank-
furtu nad Odrą Rene Wilke. – Dlatego 
w  ofensywny sposób przystępujemy 
do konkursu i  chcemy być pierwszym 
miastem, które wykaże i uzasadni swoją 

kandydaturę. Burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak uważa, że ulokowanie Cen-
trum właśnie we Frankfurcie, tuż przy 
moście łączącym nasze miasta, jest zna-
komitym pomysłem.

– Jeszcze do niedawna Frankfurt nad 
Odrą był miastem na peryferiach, dziś 
znajduje się w środku zjednoczonej Eu-

ropy. Razem ze Słubicami, tworzy Dwu-
miasto, ściśle powiązane politycznie, 
gospodarczo a  także poprzez relacje 
między ludźmi. Droga wiodąca ku temu 
stanowiła prawdziwą transformację, 
a  jej kres jest jeszcze odległy. Razem 
żyjemy i pracujemy w duchu idei zjed-
noczonej Europy. Jestem przekonany, 

że nasze miasto partnerskie, Frankfurt 
nad Odrą, będzie doskonałą siedzibą 
Centrum. Słubice będą wspierać kandy-
daturę Frankfurtu nad Odrą w każdym 
aspekcie, gdzie będzie to możliwe – pod-
kreślił podczas konferencji prasowej 
w Poczdamie burmistrz Mariusz Olejni-
czak.           (beb)

Burmistrz Mariusz Olejniczak wspólnie z nadburmistrzem Frank-
furtu Rene Wilke i prof. Julią von Blumenthal, Prezydent Viadriny, 
lobbowali 18 czerwca, w parlamencie Brandenburgii, za budową 
we Frankfurcie Centrum Przyszłości Jedności Niemiec i Transfor-
macji Europejskiej.

Słubice wspierają 
sąsiadów zza Odry 

Frankfurt stara się o budowę Centrum Przyszłości Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej
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Burmistrzowie 
Słubic i Frank-
furtu: Mariusz 

Olejniczak i Rene 
Wilke przed sie-

dzibą parlamentu 
Brandenburgii 

w Poczdamie

Słubice będą wspierać kandydaturę 
Frankfurtu nad Odrą w każdym aspekcie, 
gdzie będzie to możliwe – podkreślił 
podczas konferencji prasowej w Pocz-
damie burmistrz Mariusz Olejniczak.

 Przedstawiciele samorządów i euroregionów zwracają uwagę na to, że:

- współpraca transgraniczna okazała się najskuteczniejszym instrumentem wzmacniania spójności terytorialnej re-
gionów granicznych i przyczyniła się do znacznego rozwoju pogranicza;
- polsko-niemiecki region graniczny został w szczególny sposób dotknięty skutkami pandemii koronawirusa;
- decyzje podejmowane na najwyższych szczeblach państw, od wiosny 2020 roku, miały negatywne konsekwencje dla 
codziennego życia mieszkańców regionów granicznych;
- potrzeby regionów granicznych w czasie pandemii zbyt rzadko były brane pod uwagę przy  podejmowaniu decyzji przez 
rządy państw.

Stąd apel do władz regionalnych, krajów związkowych, państw członkowskich i instytucji europejskich, żeby w przy-
szłości brały pod uwagę, w pracach legislacyjnych i przy podejmowaniu decyzji politycznych, szczególną sytuację re-
gionów granicznych, przede wszystkim w takich dziedzinach życia:
 
Komunikacja
W czasie pandemii niedostateczna była komunikacja i wymiana informacji o podejmowanych na pograniczu działaniach 
służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2. 
To doprowadziło do powstania różnorodnych regulacji prawnych wzdłuż całej granicy polsko-niemieckiej.
 
Osoby regularnie przekraczające granicę (pracownicy, uczniowie i inni)
Skutki pandemii znacząco dotknęły wszystkie grupy osób, które z różnych powodów  regularnie muszą przekraczać 
granicę. Wstrzymany lub utrudniony został ruch pracowników transgranicznych, studentów, młodzieży i dzieci uczęsz-
czających do placówek oświatowych w kraju sąsiada. Szczególnie trudna była sytuacja uczniów ostatnich klas, którzy 
mieli przed sobą egzaminy końcowe.
 
Ochrona zdrowia
Pandemia nie zatrzymuje się na granicach krajów. Bezpieczeństwo mieszkańców pogranicza wymaga intensywnej 
współpracy w zakresie ochrony zdrowia, m.in. aby skutecznie zwalczać zagrożenia epidemiologiczne w przyszłości.

Zarządzanie kryzysowe
Efektywne zwalczanie sytuacji kryzysowych jest kluczem do funkcjonowania transgranicznych obszarów funkcjonal-
nych.  Brak możliwości koordynacji działań na szczeblu regionalnym i  lokalnym naruszyło poczucie bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców.

Współpraca transgraniczna
Regiony graniczne to miejsca szczególnego współdziałania, które oddają istotę wspólnoty europejskiej: łączenia ludzi 
a nie państw. Naszym celem jest poprawa warunków życia ludzi poprzez przezwyciężanie uprzedzeń i barier fizycznych, 
prawnych oraz administracyjnych.

Do każdego z wymienionych punktów uczestnicy spotkania sformułują swoje postulaty.

Co zawiera apel przedstawicieli pogranicza 
do władz regionalnych, krajów związkowych, 
państw członkowskich i instytucji europejskich?

30 lat temu miał miejsce  
przełom w stosunkach 
polsko-niemieckich



4 gazeta Słubicka   06/2021   25 czerwca

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

• Dermatologia
• Dermatologia pediatryczna 
• Dermatologia estetyczna
• Medycyna regeneracyjna 

i anti– aging
• Dermatochirurgia

• Dermatoskopia 
• Trichoskopia
• Chirurgia naczyniowa
• USG Doppler
• Małoinwazyjne metody 

leczenia żylaków

tel.: 506 501 515
ul. Transportowa 6 | 2 piętro | 69-100 Słubice

www.dermaestetica.pl | info@dermaestetica.pl
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Słubicki Miejski Ośrodek Kultury przygotował na Dzień Dziecka tyle 
atrakcji, że najmłodsi na długo zapamiętają czas spędzony wspólnie 
na słubickim stadionie. Obejrzyjcie zdjęcia Anny Panek-Kusz i po-
czujcie raz jeszcze atmosferę tego dnia. 

Ależ to była zabawa!

Bardzo udany Dzień Dziecka
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W  spotkaniu, zorganizowanym 
15 czerwca we frankfurckim Forum 
Kleista, wzięło udział blisko 50 samo-
rządowców i  przedstawicieli różnych 
instytucji od Świnoujścia do Zgorzelca. 

– Jutro obchodzić będziemy 30. 
rocznicę podpisania Traktatu między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Fe-
deralną Niemiec o dobrym sąsiedztwie 
i  przyjaznej współpracy. Z  tej okazji 
chcemy wyrazić uznanie dla polsko-
niemieckiej kooperacji. Jednocześnie 
pragniemy spojrzeć w  przyszłość, 
porozmawiać o  wyzwaniach, które 
przed nami stoją oraz zaprezentować 
zaplanowane przedsięwzięcia, dzięki 
którym jeszcze mocniej zintegrujemy 
nasz region, czyniąc nasze Dwumiasta 
bardziej przyjaznymi i  atrakcyjnymi 
– zaznaczyli burmistrzowie Słubic 
i Frankfurtu. 

Forum stało się areną dyskusji na 
temat zintegrowanego, wspólnego, 
transgranicznego rozwoju miejskiego 
i  regionalnego na kolejne 10 lat. Dys-
kusję poprzedziły prezentacje pro-
jektów z miast, które zostały wybrane 
w  ramach konkursu „Modelowych 
przedsięwzięć polsko-niemieckiego 
ładu przestrzennego 2021“, tj. Ko-

strzyna nad Odrą & Seelow, Herings-
dorfu & Świnoujścia, powiatów Görlitz 
& Zgorzelec oraz Dwumiasta Frankfurt 
nad Odrą & Słubice. 

Wśród uczestników spotkania byli 
m.in.: Lukas Kuehne, sekretarz Ko-
mitetu ds. Gospodarki Przestrzennej 
Polsko-Niemieckiej Komisji Między-
rządowej do spraw Współpracy Re-
gionalnej i  Przygranicznej, Tomasz 
Przybył i  Radosław Brodzik z  lubu-
skiego Urzędu Marszałkowskiego. 
Swoimi doświadczeniami ze współ-
pracy na pograniczu polsko-niemiecko-

czeskim podzielili się Kamila Kowalska 
z Powiatu Zgorzeleckiego i Jan Schoen-
felder z Powiatu Goerlitz, a Agnieszka 
Żurawska z  Kostrzyna nad Odrą 
i  Thomas Drewing z  Seelow opowie-
dzieli o współpracy tych dwóch miast. 

O  wspólnym zagospodarowaniu tu-
rystycznego pasa granicznego między 
Morzem Bałtyckim a  przystankiem 
kolei Usedomer Baederbahn mówili 
Andreas Hartwig i  Thomas Heilmann 
z Gminy Ostseebad Heringsdorf, a klu-

czowe elementy transgranicznego roz-
woju miast i wizji do 2030 roku omówili 
dr Joanna Pyrgiel i  Soeren Bollmann 
ze Słubicko-Frankfurckiego Centrum 
Kooperacji, które było organizatorem 
spotkania.       (beb) 

Pięknie namalowali 
narodowe symbole 

Przedstawiciele pogranicza opowiedzieli 
o współpracy 

„Ptasie Trele” 
znów zabrzmiały 
w Jarzębince 

Znamy zwycięzców gminnego konkursu plastycznego "Symbole na-
rodowe". Główną nagrodę zdobyły Matylda Janicka z SP2 i Zuzanna 
Lipka z SP3. Drugie miejsce zajęły: Ada Tomczak z "jedynki" i Bianka 
Mizerska z "dwójki", a trzecie: Wiktor Świedziński z SP3. 

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak wraz z nad-
burmistrzem Frankfurtu nad Odrą Rene Wilke 
zaprosili do dwumiasta przedstawicieli gmin le-
żących po obu stronach Odry i Nysy na forum 
„Transgraniczny, wspólny rozwój miejski i regio-
nalny na polsko-niemieckim obszarze powiązań 
– wizje i projekty do roku 2030“.

W końcówce maja w Przedszkolu Samorzą-
dowym „Jarzębinka” zorganizowano XVI 
Międzyprzedszkolny Przegląd Wiersza Ptasie 
Trele pt. W świecie ekologii. 

Jak zawsze cieszył się on  dużym za-
interesowaniem dzieci. Do przeglądu 
zgłosiło się  16 dzieci z  czterech słu-
bickich placówek oraz z Punktu Przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej  
w  Golicach. Uczestnicy byli bardzo 
dobrze przygotowani,  dodatkowymi   
atrybutami  były  rekwizyty, kostiumy 
i  niejednokrotnie sceneria w  natural-
nych warunkach, w otoczeniu przyrody. 

W  związku z  sytuacją zagrożenia 
epidemicznego realizacja przeglądu 
odbyła się w  formie online. Placówki 
przysyłały pliki video z nagraną prezen-
tacją. Dzieci z przedszkola „Jarzębinka” 
oprócz nagranej prezentacji  dodat-
kowo mogły wystąpić  również na żywo 
przed swoimi rówieśnikami z  przed-
szkola. Głównym celem przeglądu  było 
propagowanie wiedzy przyrodniczej 
oraz zwiększenie świadomości ekolo-
gicznej  dzieci, uwrażliwienie ich na 
zachowania proekologiczne poprzez 
poezję dziecięcą. 

Jury wyróżniło 7 uczestników, 
w dwóch kategoriach wiekowych:

  I kategoria (3 i 4-latki)   -    Pola W.    
z  Przedszkola Samorządowego nr 3 
,,Miś Uszatek” 

 Wiktoria C.   z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 4 ,,Krasnal Hałabała”

 Hanna U.   z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 1 ,,Jarzębinka”.

II kategoria (5 i  6-latki)       -   Alek-
sandra B.    z Przedszkola  Samorządo-
wego nr 2 „Pinokio”

Klaudia Ż.   z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 1 ,,Jarzębinka”

Maja H.   z Przedszkola Samorządo-
wego nr 1 ,,Jarzębinka”. 

Laureatką   przeglądu została   Karo-
lina K.   z Przedszkola Samorządowego 
nr 4 ,,Krasnal Hałabała”. która  prze-
pięknie zarecytowała wiersz  Stani-
sława Karaszewskiego   „Apel do ludzi” 

Otrzymała ona  tytuł   ,,Trelik 2021” . 
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy 
oraz upominki.         (red)

Uroczyste wręczenie nagród miało 
miejsce 28 maja w Szkole Podstawowej 
nr 3. Uczestniczyli w nim zastępca bur-
mistrza Słubic Adriana Dydyna-Ma-
rycka i skarbnik gminy Rafał Dydak. 

Nagrody powędrowały nie tylko 
do zwycięzców konkursu, ale też wy-
różnionych dzieci. W tym gronie byli: 
Weronika Drypczyńska i Julia Zbrożek 

ze Szkoły Podstawowej w  Golicach, 
a  także Julia Galaś, Jakub Dmitrzak, 
Karolina Węsiora, Maria Borowikowa, 
Lena Białas, Kacper Maj, Karol Czy-
żewski i Eliza Zagroba ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Słubicach oraz Kacper 
Przywoźny i Julia Szabatz "dwójki". 

Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów klas I-III publicznych i  nie-

publicznych szkół podstawowych. 
Zadaniem uczestników było przedsta-
wienie w  formie plastycznej tematyki 
związanej z  symbolami narodowymi: 
godłem Polski, flagą czy „Mazurkiem 
Dąbrowskiego”. 

Wszystkim nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy!

(beb)
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Powstanie ona wzdłuż drogi 
gminnej, od drogi powiatowej nr 
1252F.

– Zabiegaliśmy o  to dofinan-
sowanie ponieważ ścieżka w  tym 
miejscu jest bardzo potrzebna 
– mówi burmistrz Mariusz Olej-
niczak. – Teren byłego obozu od-
wiedzają często turyści, wśród 
których jest też sporo rowerzystów, 
a  dotychczasowa droga na pewno 

nie była komfortowa. Będzie to też 
bezpieczne i  wygodne miejsce dla 
pieszych, na które czekali miesz-
kańcy Świecka – dodaje burmistrz. 

Pieniądze, w  ramach puli 
przeznaczonej na inwestycje re-
alizowane w  miejscowościach, 
w  których zlikwidowane zostały 
PGR-y, podzielił między gminy 
Urząd Wojewódzki w  Gorzowie 
Wlkp.                    (beb)

7 czerwca, na boisku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach, roze-
grano turniej "Zagraj w palanta na Orliku" zorganizowany przez Fun-
dację Orły Sportu i Polskie Stowarzyszenie Palantowe.

6c z „trójki” najlepsza w turnieju 
„Zagraj w palanta na Orliku” 

Gmina zbuduje w Świecku ścieżkę 
dla pieszych i rowerzystów

197,5 tys. zł otrzyma nasza gmina 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Jest to połowa kwoty, którą potrzebu-
jemy, żeby zbudować ok. 1 km ścieżki 
prowadzącej do pomnika upamiętnia-
jącego więźniów hitlerowskiego obozu 
karnej pracy „Oderblick” w Świecku. 

- Turnieje odbędą się w  pięciu mia-
stach w Polsce i cieszymy się, że Słubice 
znalazły się na tej liście - mówił nauczy-
ciel wuefu z  "trójki" Mirosław Dębiec, 
który przy finansowym wsparciu Gminy 
Słubice drugi rok z  rzędu, w  ramach 
dodatkowych zajęć sportowych, uczy 
uczniów klas VI-VIII gry w palanta. M. 
Dębiec podkreślał, że gra w palanta jest 
dla wszystkich, nawet tych dzieci, które 
nie są specjalnie uzdolnione sportowo. 
- Uczy zręczności, szybkości i myślenia- 
zachęcał do spróbowania.

Turniej otworzył burmistrz Mariusz 
Olejniczak, który wspominał, że jako 
dziecko też bardzo chętnie grał w  pa-
lanta, choć profesjonalny kij trzymał 
tego dnia w  rękach po raz pierwszy. - 
Kiedyś grało się wszystkim, co popadło, 
ale frajda i tak była niesamowita - mówił. 

W turnieju wzięło udział 8- ośmiooso-
bowych zespołów. Triumfowała ósemka 
z klasy 6c (granatowe czapeczki), która 
w  meczu o  pierwsze miejsce pokonała 
zdecydowanie drużynę z 7c (zielone cza-
peczki). Trzeci puchar powędrował do 
uczniów z 7a (różowe bejsbolówki). 

Daniel Dobrzyński, kapitan zwycię-
skiej drużyny przyznał, że łatwo nie było, 
ale rywalizacja dostarczyła mu wielu 
emocji. - Palant to taki mały bejsbol. 
Bardzo mnie wciągnął. Najbardziej lubię 
ćwiczyć wybijanie i  łapania piłki - opo-
wiadał szczęśliwy po wygranym meczu. 

Organizatorzy zadbali o  to, żeby 
każdy z 64 uczestników turnieju dostał 
dyplom, przygotowali też wiele atrakcji 
i  piękną oprawę całej imprezy. Zawod-
nikom gratulowała też  dyrektorka SP nr 
3 Monika Bugielska.       (beb)

Dostaliśmy na tę inwestycję połowę pieniędzy
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W  kategorii „Genialny pięciolatek” 
wzięło udział 15 dzieci z  grupy Kra-
snale. – Konkurs w  bardzo ciekawy 
sposób sprawdzał wiedzę i umiejętności 
przedszkolaków poprzez: rozwiązy-
wanie zagadek logicznych i znajomość 
słówek angielskich – mówi dyrektorka 
placówki Jadwiga Grabowska. Bardzo 
się cieszy, ponieważ wszystkie dzieci 
ukończyły konkurs z wynikiem bardzo 

dobrym, a  po długiej nieobecności 
w  przedszkolu (wynikającej z  pan-
demii) w kwietniu zostały nagrodzone 
pamiątkowym dyplomem i  drobnymi 
upominkami.   Grupa „Krasnale, pod 
kierunkiem nauczycielki Marioli Jasi-
niak, w maju ponownie przystąpiła do 
letniej edycji konkursu.  – Niecierpliwie 
czekamy na wyniki konkursu – mówi 
Jadwiga Grabowska.        (red)

Urząd Miejski w Słubicach szuka pracownika 
na zastępstwo do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z charakterem pracy i zakresem obowiązków. 
• Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji:
1. przygotowywanie umów dla  planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (szczegółowa analiza dokumen-
tacji projektowej i kosztorysowej),
2. przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
3. przekazanie placu budowy dla wykonawców,
4. koordynacja  wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym,
5. zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,
6. nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań,
7. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych,
8. przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,
• Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy;
• Przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami do biura zamówień na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
oraz na wykonawstwo robót budowlanych, w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych;
• Opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
• Rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujących:
1. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
2. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
3. przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przejęcie na majątek zrealizowanego zadania.
• Przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych;

W ramach współpracy szkoły ze słu-
bickim Polem Golfowym "Dębowa Po-
lana" uczniowie  klas 4-8 uczestniczyli 
niedawno w  zajęciach popularyzują-
cych grę w golfa, które prowadził Wal-
demar Rupiński. Ponadto, pod okiem 
wychowawców, młodzież miała moż-

liwość spróbowania swoich sił w mini 
golfie i  powalczyć o  tytuł Klasowego 
Mistrza Mini Golfa. 

Ta forma aktywnego spędzenia 
czasu w  gronie rówieśników spotkała 
się z  pozytywną reakcją ze strony 
uczniów.  Jesteśmy przekonani, że dla 

wielu z nich, to dopiero początek przy-
gody z tym sportem.  

Angelika Chustecka

Do rancza w Drzecinie 
dojedziemy asfaltową drogą

Akcja reintegracja!

„Genialny 
Przedszkolak” 
w naszej 
„Jarzębince”

255 tys. zł dotacji po-
zyskała gmina Słu-
bice na przebudowę 
drogi w Drzecinie. 

Po powrocie do nauki stacjonarnej priorytetowym zadaniem dla 
wychowawców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 była ponow-
na integracja uczniów. Temu właśnie służyły zajęcia na polu golfo-
wym współfinansowane przez gminę Słubice. 

Przedszkole Samorządowe nr 1 „Jarzębinka” 
otrzymało Certyfikat udziału w ogólnopol-
skim konkursie „ Genialny Przedszkolak”, 
organizowanym przez Wydawnictwo Sy-
napsa. 

Na 1,2 km odcinku powstanie as-
faltowa nawierzchnia na podbudowie 
tłuczniowej. Koszt całej inwestycji to 
510 tys. zł. Dotacja, która stanowi 50 
proc. wszystkich kosztów, pochodzi 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
dla gmin z  przeznaczeniem na inwe-
stycje realizowane w  miejscowościach, 
w których zlikwidowano PGR-y. 

       (beb)
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18.07.2021 / 11:00
Vivaldi w Parku Am Anger
Kwartet smyczkowy Karłowicz Quartet 
Filharmonii w Szczecinie

25.07.2021 / 11:00
Tschaikowsky i Chopin w Ogrodzie Botanicznym
Paweł Wakarecy – fortepian

31.07.2021 / 19:00
Chopin na Placu Bohaterów
01.08.2021 / 11:00
Chopin na Wyspie Ziegenwerder
Maciej Smoląg – fortepian
Kwartet Smyczkowy Con Amabile 
Filharmonii Gorzowskiej

08.08.2021 / 11:00
Bach i Piazzola w Parku Lienau
Motion Trio – tercet akordeonowy

14.08.2021 / 19:00
Od klasyki do musicalu na Placu Przyjaźni
Thalloris Quartet

15.08.2021 / 11:00
Haydn i Schumann w Parku Kleista
Meccore String Quartet

21.08.2021 / 19:00
Mała Noc Parkowa w Parku Lenné
Mozart – Eine kleine Nachtmusik
Kwartet smyczkowy Catori Quartett 
Brandenburskiej Orkiestry Państwowej

22.08.2021 / 11:00
Brahms i Schumann w Parku Lenné
Katarzyna Wasiak – fortepian

28.08.2021 / 19:00
Impresje Świętokrzyskie w parku przy SOSiR
Luka Mazur Quartet

29.08.2021 / 11:00
Mozart w Parku Św. Gertrudy
Kwartet waltorniowy Brandenburskiej 
Orkiestry Państwowej

05.09.2021 / 11:00
Prezent urodzinowy Brandenburskiej 
Orkiestry Państwowej z okazji 20-lecia 
istnienia Kleist Forum

www.frankfurt-slubice.eu

KLASYKA W PARKU

Brzmienie
lata
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Będzie kolejny wunderteam?
Trenerzy i działacze klubu, choć spo-

dziewali się udanych startów, nie kryją 
pozytywnego zaskoczenia. Wyniki 
osiągane przez młodych zawodników 
dają nadzieję na powrót złotych czasów 
słubickiej lekkoatletyki, które przypa-
dały na lata 90.

To właśnie w  tamtej dekadzie Lu-
busz Słubice dwukrotnie zajmował 
6. miejsce w  Polsce w  lidze juniorów, 
z  mistrzostw kraju młodzi sportowcy 
przywozili mnóstwo medali, a najlepsi 
reprezentowali Polskę na imprezach 
międzynarodowych. To był nasz słu-
bicki „wunderteam”.

Najlepsze mistrzostwa 
w historii

Młode pokolenie, które obecnie 
rozwija swoje talenty pod skrzydłami 

Lubusza, jest na dobrej drodze, żeby 
nawiązać do tamtych czasów. Z  mi-
strzostw województwa lubuskiego, 
które odbyły się tej wiosny, we wszyst-
kich sześciu kategoriach wiekowych 
(U10, U12, U14, U16, U18, U20) słu-
biczanie przywieźli łącznie 47 medali, 

w tym 20 złotych! - To osiągnięcie bez 
precedensu, jakiego jeszcze w  historii 
klubu nie było – podkreśla prezes Lu-
busza Ryszard Chustecki.

Przyjrzyjmy się poniższej tabeli, jak 
wyglądały tegoroczne starty naszej lek-
koatletycznej młodzieży.

Czy nad Odrę wróci lekkoatletyka na najwyższym poziomie?

Historyczny sukces na 40-lecie Lubusza Słubice: 
47 medali z mistrzostw województwa

Lubusz Słubice obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Nie ma 
chyba lepszego sposobu na świętowanie takiej rocznicy niż spor-
towe sukcesy: medale i rekordowe wyniki. A te w tym roku zasłu-
gują na szczególną uwagę. 

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego 
U18 i U20 – 12 medali

Jako pierwsi do walki o  medale mistrzostw woje-
wództwa przystąpili juniorzy młodsi (U18) i  juniorzy 
(U20). 26 maja na stadionie Słubickiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji pojawiły się reprezentacje wielu lubuskich 
miast. Honoru gospodarzy bronili zawodnicy Lubusza 
Słubice, którzy stanęli na podium aż 12 razy, w tym aż 
ośmiokrotnie na najwyższym stopniu. 

Złote medale
• Jakub Klimiuk – skok wzwyż (U20) – 1.85
• Wojciech Fila – skok wzwyż (U18) – 1.80
• Natalia Kiedrowicz – 1500 m (U18) – 5:26.79
• Natalia Kiedrowicz – 3000 m (U18) – 14:12.53
• Zuzanna Mierzejewska – rzut oszczepem (U18) – 31.68
• Paulina Polańska – rzut dyskiem (U20) – 40.68
• Adrianna Zabłocka – skok wzwyż (U20) – 1.60
• Julia Wyrwas – trójskok (U20) – 11.94
Srebrne medale
• Wojciech Fila – 110 m ppł (U18) – 15.52
• Zuzanna Piskunowicz – rzut dyskiem (U20) – 33.94
Brązowe medale
• Paulina Polańska – rzut oszczepem (U20) – 22.42
• Zuzanna Mierzejewska – rzut dyskiem (U18) – 28.42

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego 
U16 – 15 medali

Po swoich starszych kolegach i koleżankach mistrzow-
skie zmagania mieli młodzicy, czyli kategoria wiekowa 
U16. 10 czerwca Słubice ponownie były gospodarzem 
tej najważniejszej imprezy w  województwie i  ponownie 
łupem zawodników Lubusza padło kilkanaście medali: 4 
złote, 7 srebrnych i 4 brązowe.

Złote medale
• Julia Horoszkiewicz – dysk – 32.48
• Wiktoria Smolarczyk – 1000 m – 3:18.00
• Jakub Jurgiewicz – 1000 m – 3:05.08
• Jakub Jurgiewicz, Mateusz Choina, Maciej Rutkowski, 
Dawid Musztyfaga – 4x100 m – 52.10
Srebrne medale
• Julia Horoszkiewicz – kula – 8.92
• Julia Horoszkiewicz – oszczep – 28.30
• Wiktoria Przybylska – dysk – 31.44
• Helena Podruczny – 2000 m – 7:58.73
• Dawid Musztyfaga – 300 m – 40.01
• Mateusz Choina – 1000 m – 3:15.61
• Maciej Rutkowski – skok w dal – 4.96
Brązowe medale
• Zuzanna Rękawiecka – 300 m – 45.27
• Anna Kielar – 2000 m – 9:46.29
• Seweryn Stań – kula – 10.47 
• Anna Kielar, Wiktoria Smolarczyk, Zuzanna Rękawiecka, 
Gabriela Weryk – 4x100 m – 55.97

Ekipa najmłodszych lekkoatletów przywiozła z mistrzostw woj. lubuskiego najwięcej - 19 medali

Trenerzy Łukasz 
Horoszkiewicz 

i Oleg Pachol oraz 
medaliści w rzutach: 

Seweryń Stań, 
Wiktoria Przybylska 
i Julia Horoszkiewicz

Natalia Kiedrowicz została podwójną 
złotą medalistką w biegach długich

Członkowie 
medalowych 

sztafet Lubusza 
na 4x100

Helena Podruczny (z  lewej) i Anna Kielar (z prawej) 
na podium biegu na 2000 metrów
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Słubiczanie w krajowej 
czołówce

Starty na mistrzostwach woje-
wództwa to oczywiście nie jedyne za-
wody, w  jakich brali udział lekkoatleci 
Lubusza. W międzyczasie były mityngi 
w  Sulęcinie, Białogardzie, Pile, Świno-
ujściu, Kołobrzegu, Szczecinie czy Je-
leniej Górze, z których nasi sportowcy 
wracali z  bardzo dobrymi miejscami 
i rekordami życiowymi. 

Warto w  tym miejscu pokusić się 
o analizę, jak na tle krajowej stawki wy-
padają wyniki osiągane przez lekkoatle-

tyczną młodzież Lubusza. I  tu mamy 
wiele powodów do zadowolenia. 

W  rzucie dyskiem błyszczy już nie 
tylko Paulina Polańska (obecnie na 4. 
miejscu w  Polsce z  wynikiem 43.55 
w  U20), ale dołączyło do niej kilkoro 
młodszych zawodników. Wiktoria Przy-
bylska w  U16 plasuje się na 4 lokacie 
(dysk 0.75 kg i wynik 35.95), a Antoni 
Horoszkiewicz w U14 także jest na tej 
samej pozycji (dysk 1 kg i wynik 29.51). 
Jego starsza siostra Julia (U16) legity-
muje się z  kolei 8 wynikiem w  rzucie 
dyskiem 0.75 kg (33.15).

Rośnie nowe pokolenie biegaczy. 
12-letnia Zuzanna Smolińska jest naj-
szybsza w  Polsce na 800 m (2:29.62) 
i  na 1000 m (3:18.22), tak samo jako 
9-letnia Amelia Marciniak na 60 m 
(9.25) oraz 300 m (51.38). Druga za 
nią w  krajowych tabelach jest Lidia 
Tyczyńska (odpowiednio 9.32 i 52.91). 
W  czołówce tabeli 12-latek na 1000 
m są również Amelia Smolarczyk (3 
miejsce i  wynik 3:24.56) oraz Iga Mi-
zerska (5 miejsce i wynik 3:24,91).

W  absolutnym topie w  trójskoku 
w  kat. U20 pozostaje Julia Wyrwas, 
ubiegłoroczna mistrzyni Polski, 
obecnie nr 2 krajowego rankingu za 
skok na odległość 12.33.

Poruszające historie
Udział w  zawodach to nie tylko 

cyfry w tabelach, ale przede wszystkim 
emocje i  poruszające historie. Jak ta 
z mistrzostw woj. lubuskiego w Żarach. 
- Aleksander Łobaczewski, jak zobaczył 
piękny bieg po złoto starszego brata 
Wiktora na 1000 m, to powiedział, że 
on też musi wygrać. 20 minut później 

zapisano go do ostatniej serii na 60 m. 
Pobiegł i… wygrał – opowiada trener 
Piotr Kiedrowicz. 

Dobra passa słubickiej 
lekkoatletyki

Czym wytłumaczyć tak dobre wy-
niki osiągane w  bieżącym sezonie? 
– Z  jednej strony trafiliśmy na bardzo 
uzdolnione roczniki. Młodzież garnie 
się do sportu, chce trenować, popra-
wiać swoje osiągnięcia i  jest przy tym 
bardzo ambitna. Ponadto zimową porą 
klub stworzył nam najlepsze warunki 
treningowe, jakie tylko mógł – twierdzi 
P. Kiedrowicz. - Sukces młodych lekko-
atletów nie byłby możliwy bez wsparcia 
sponsorów i  partnerów, których jest 
całe grono. Jeden z najważniejszych to 
gmina Słubice – dodaje R. Chustecki.

Warto w tym miejscu wymienić rów-
nież architektów sukcesów Lubusza, 
czyli szkoleniowców, pod okiem któ-
rych lekkoatleci szlifują swoją formę. 
To Grzegorz Noga, Łukasz Horoszkie-

wicz, Piotr Kiedrowicz, Jacek Grześko-
wiak, Oleg Pachol i Edward Czernik.

Superliga w zasięgu ręki
Korzystając z  dobrego klimatu 

na „lekką” władze klubu jeszcze na 
początku sezonu zdecydowały na 
zgłoszenie Słubic do Drużynowych 
Mistrzostw Polski U16. To nowe roz-
grywki stworzone przez Polski Związek 
Lekkiej Atletyki. Okazało się, że dzia-
łacze i trenerzy Lubusza mieli przysło-
wiowego nosa, bo tegoroczne wyniki 
ich podopiecznych w  kategoriach ob-
jętych rywalizacją to w wielu przypad-
kach ścisła czołówka krajowa. 

Łącznie do DMP zgłosiło się 112 
klubów z  całego kraju, a  najlepszych 
24 uzyska awans do Lekkoatletycznej 
Superligi U16. Czy w tym gronie znajdą 
się Słubice? Wszystko wskazuje na to, 
że tak. Finałowe rozstrzygnięcie po-
znamy 3 października.      

 (MK)

Czy nad Odrę wróci lekkoatletyka na najwyższym poziomie?

Historyczny sukces na 40-lecie Lubusza Słubice: 
47 medali z mistrzostw województwa

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego 
U14, U12, U10 – 19 medali

Najmłodsza grupa lekkoatletów miała swoje mistrzo-
stwa najpóźniej, bo 15 czerwca. Tym razem zawody odbyły 
się w Żarach. Słubice reprezentowała 36-osobowa ekipa, 
spośród której ponad połowa sportowców zdobyła medale, 
a prawie wszyscy ustanowili rekordy życiowe. 19 krążków 
Lubusza to największy dorobek medalowy w historii klubu 
z tego typu imprezy.

Złote medale
• Amelia Marciniak – 60 m (U10) – 9.58
• Amelia Marciniak – skok w dal (U10) – 4.00
• Amelia Smolarczyk – 1000 m (U14) – 3:24.56
• Nina Sejnik – 100 m (U14) – 13.77
• Zuzanna Smolińska – 600 m (U14) – 1:45.59
• Maja Walczak – kula (U14) – 9.83
• Aleksander Łobaczewski – 60 m (U10) – 9.83
• Wiktor Łobaczewski – 1000 m (U14) – 3:15.18
Srebrne medale
• Lidia Tyczyńska – 60 m (U10) – 10.00
 • Lidia Tyczyńska – skok w dal (U10) – 3.62
 • Nina Sejnik – skok w dal (U14) – 4.41
 • Kinga Szewciw – kula (U14) – 8.89
 • Brian Pelc – 600 m (U12) – 1:52.94
Brązowe medale
 • Iga Mizerska – 1000 m (U14) – 3:24.91
 • Klarysa Baca Chomicz – 600 m (U14) – 1:51.99
 • Gabriela Polechońska – kula (U14) – 8.39
 • Bartłomiej Suwald – 600 m (U14) – 1:45.63
 • Fabian Zięba – skok w dal (U12) – 3.87
 • Antoni Horoszkiewicz – kula (U14) – 7.83

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego 
U16 – 15 medali

Po swoich starszych kolegach i koleżankach mistrzow-
skie zmagania mieli młodzicy, czyli kategoria wiekowa 
U16. 10 czerwca Słubice ponownie były gospodarzem 
tej najważniejszej imprezy w  województwie i  ponownie 
łupem zawodników Lubusza padło kilkanaście medali: 4 
złote, 7 srebrnych i 4 brązowe.

Złote medale
• Julia Horoszkiewicz – dysk – 32.48
• Wiktoria Smolarczyk – 1000 m – 3:18.00
• Jakub Jurgiewicz – 1000 m – 3:05.08
• Jakub Jurgiewicz, Mateusz Choina, Maciej Rutkowski, 
Dawid Musztyfaga – 4x100 m – 52.10
Srebrne medale
• Julia Horoszkiewicz – kula – 8.92
• Julia Horoszkiewicz – oszczep – 28.30
• Wiktoria Przybylska – dysk – 31.44
• Helena Podruczny – 2000 m – 7:58.73
• Dawid Musztyfaga – 300 m – 40.01
• Mateusz Choina – 1000 m – 3:15.61
• Maciej Rutkowski – skok w dal – 4.96
Brązowe medale
• Zuzanna Rękawiecka – 300 m – 45.27
• Anna Kielar – 2000 m – 9:46.29
• Seweryn Stań – kula – 10.47 
• Anna Kielar, Wiktoria Smolarczyk, Zuzanna Rękawiecka, 
Gabriela Weryk – 4x100 m – 55.97

Prezes R. Chustecki z dumą opowiada o sukcesach lekkoatletów Lubusza

Trener Jacek 
Grześkowiak 
opiekuje 
się w klubie 
sprinterami 
i skoczkami

Trener Piotr Kiedrowicz i medalistki na 1000 m: Iga Mizerska oraz Amelia Smolarczyk

Najlepsi w województwie na 1000 m: 
Mateusz Choina i Jukub Jurgiewicz

Zuzanna Smolińska to najszybsza 
12-latka w Polsce na 800 i 1000 mW Słubicach ponownie tworzy się mocna grupa biegów średnich

Młode pokolenie biegaczek na starcie biegu na 100 m
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Za nami druga odsłona Słubickiej Czasówki, kolarskiego wy-
ścigu organizowanego na ścieżce rowerowej wzdłuż Odry. To 
nowa impreza na sportowej mapie Słubic. Po raz pierwszy 
odbyła się rok temu i szybko zyskała uznanie w oczach pa-
sjonatów jazdy na rowerze z całego regionu.

Ruszyły zapisy do 
„Biegu bez granic”

Juniorzy starsi Polonii Słubice 
wygrali ligę okręgową

Po pandemicznej przerwie do kalendarza 
imprez sportowych wraca „Bieg bez granic 
– Lauf ohne Grenzen”, który odbędzie się 
9 lipca. Tym razem trasa będzie przebiegać 
tylko po Słubicach. Ruszyły już zapisy. 

Zespół juniorów starszych Polonii Słubice został mistrzem ligi okręgowej 
w piłce nożnej. W swoim ostatnim meczu słubiczanie wygrali ze Stilo-
nem II Gorzów aż 9:0. Dzięki zwycięstwu nie tylko triumfowali w całych 
rozgrywkach, ale i awansowali do ligi wojewódzkiej. 

Bieg odbędzie się na dystansie 10 
km, a  trasa ma mieć atest Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki. Start za-
planowano na stadionie Słubickiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji, który jest 
gospodarzem imprezy. Kolejne punkty 
trasy to ulice: Sportowa, Rzepińska, Na-
rutowicza, pl. Bohaterów, Konstytucji 
3 Maja, Akademicka, pl. Bohaterów, pl. 
Wolności, pl. Przyjaźni. Nawrót nastąpi 
na wysokości poczty i powrót tą samą 
trasą z metą również na stadionie.

Zapisy już się rozpoczęły i odbywają 
się – jak zawsze – drogą internetową. 

Do 30 czerwca opłata startowa wynosi 
tylko 50 zł, a potem drożeje. Do 5 lipca 
wyniesie 80 zł, a w dniach 8-9 lipca 100 
zł. Limit zgłoszeń wynosi 100 osób.

Na najlepszych biegaczy w  poszcze-
gólnych kategoriach czekają puchary, 
a każdy, kto dobiegnie do mety, otrzyma 
pamiątkowy medal. Będzie też osobna 
klasyfikacja dla najszybszych biegaczek 
i  biegaczy ze Słubic i  Frankfurtu. Na 
koniec zaplanowano losowanie nagród 
rzeczowych. Więcej informacji, regu-
lamin oraz zapisy są dostępne są na 
stronie www.sosirslubice.pl      (MK)O  pierwsze miejsce w  tabeli trwała 

walka do ostatniej kolejki. Podopieczni 
trenera Macieja Ossowskiego musieli 
wygrać ze Stilonem, aby wyprzedzić 
Wartę Gorzów. Młodzi piłkarze stanęli 
na wysokości zadania i 13 czerwca na 
własnym boisku pokonali gorzowian.

Całe rozgrywki zakończyli z  bi-
lansem 6 zwycięstw, 1 remisu i  1 po-
rażki. To dało im łącznie 19 punktów 
zdobytych w 8 meczach. Warto dodać, 
że młodzi poloniści mieli przy tym 
wysoką skuteczność. Zdobyli łącznie 
57 bramek tracąc tylko 8. W  jednym 
meczu strzelili ich aż... 23!

Zwycięstwo w  lidze okręgowej spo-
wodowało, że od nowego sezonu, który 

ruszy w sierpniu, młoda Polonia zagra 
w  lidze wojewódzkiej. - Jej zwycięzca 
awansuje do ligi makroregionalnej, 
a pozostałe zespoły od stycznia znowu 
będą podzielone na dwie grupy: go-
rzowską oraz zielonogórską i będą ry-
walizować ze sobą w  lidze okręgowej 
– tłumaczy szkoleniowiec młodej Po-
lonii.

Jak ocenia miniony sezon? - Myślę, 
że wyniki mogą cieszyć, choć tak na-
prawdę są sprawą drugorzędną. Na-
szym głównym celem jest szkolenie 
oraz wprowadzenie jak najwięcej mło-
dych zawodników do zespołu senior-
skiego Polonii, który występuje w  IV 
lidze – wyjaśnia M. Ossowski.

Gratulujemy trenerowi oraz jego 
podopiecznym i  będziemy mocno 
trzymać kciuki w następnych rozgryw-
kach.

Skład Polonii Słubice w  sezonie 
2020/2021: Arkadiusz Liszewski, Ra-
dosław Bednarczyk, Bartosz Donigie-
wicz, Michał Łoziński, Hubek Sasik 
Hubert Stawicki, Dawid Klukiewicz, 
Bartek Donigiewicz, Maciej Michalak, 
Kamil Stondzik, Hubert Alicki, Gabriel 
Lutycz, Patryk Makuchowski, Emil 
Kolaciak, Przemysław Stępień, Michał 
Krupowicz, Oskar Ryszczuk, Daniel 
Neuman, Piotr Codogni, Aleksander 
Kotliński.

(MK)

Druga edycja, która miała miejsce 30 maja, cie-
szyła się dużą frekwencją. Ściganie na czas ukoń-
czyło 128 osób na dystansie głównym (14 km) oraz 
30 dzieci na dodatkowym dystansie 4 km.

Wśród mężczyzn zwyciężył Sławomir Drużyński 
ze Skwierzyny (R-Bajk), który całą trasę przejechał 
w  czasie 22:50. Wśród kobiet najszybsza była 
Sylwia Biernacka z  Ośna Lubuskiego (Morsy), 
która uzyskała 29:18. 

Miano najlepszych mieszkańców gminy Słubice 
wywalczyli Yana Kulikova (Zahnklinik Słubice Cyc-
ling Team) i  Szymon Łyżwyński (HM Soft). Ten 
ostatni stracił do zwycięzcy zaledwie 8 sekund. 
Wśród dzieci zwyciężył Antoni Borula (I  Love 
Słubice Cycling Team). W klasyfikacji drużynowej 
najlepsza okazała się ekipa I Love Słubice Cycling 
Team

Honorowym starterem czasówki był burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak, który sam również 
wsiadł na rower i wziął udział w wyścigu, podobnie 
jak jego zastępczyni Adriana Dydyna-Marycka. To 
nie przypadek, bo właśnie dzięki pomocy gminy 
z  tzw. inicjatywy lokalnej, było w  ogóle możliwe 
przeprowadzenie zawodów. Na trasę wyjechał 
także radny Piotr Zalisz. To właśnie on i Krzysztof 
Murdza (obecnie prezes Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji) stoją za organizacją Słubickiej 
Czasówki.

Wspólnie zadbali o  to, aby sportowcy miło 
wspominali udział w  imprezie. W  pakiecie star-
towym była koszulka, czapeczka, a na mecie każdy 
otrzymał pamiątkowy medal. Nie zabrakło także 
nagród. Najlepsi w  poszczególnych kategoriach 
otrzymali okazałe puchary i  statuetki, a  wśród 
wszystkich uczestników rozlosowano nagrody rze-
czowe, w tym telewizor.

Uroczysta dekoracja odbyła się w  Nowym Lu-
buszu, którego sołtys Jonatan Stawarski, także 

przyczynił się organizacji wydarzenia. Na miejscu 
były atrakcje dla najmłodszych oraz zaplecze ga-
stronomiczne dla zawodników.

Jak całą imprezę ocenił K. Murdza? - Duża 
frekwencja, ładna pogoda i  same uśmiechnięte 
twarze. To cieszyło najbardziej. Poza tym, ponad 
80% uczestników to mieszkańcy naszego miasta 
i gminy, a o to właśnie chodzi w inicjatywie lokalnej. 
Za rok, jeśli warunki na to pozwolą, zwiększymy 
limit dla wyścigu dziecięcego, bo zainteresowanie 
było ogromne. Dziękuje wszystkim osobom zaan-
gażowanym w to, żeby wszystko się udało 
– powiedział po zakończeniu zawodów. (MK)

Słubicka Czasówka  2021
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Juniorzy starsi Polonii Słubice - sezon 2020/2021
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Start i meta będą na stadionie 
Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji
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746 młodych osób 
z całego kraju wzięło 
udział w Mistrzostwa 
Polski Zrzeszenia Lu-
dowych Zespołów 
Sportowych w lek-
kiej atletyce, które 
w dniach 5-6 czerwca 
odbyły się w Słubi-
cach. Powody do za-
dowolenie mieli tak-
że miejscowi kibice 
– nasi reprezentan-
ci zdobyli 3 medale, 
w tym 2 złote. 

Lubusz Słubice 
zaprasza na 
sportowe 
półkolonie

Foliarex piłkarskim mistrzem 
Słubic firm i zakładów pracy 

Reprezentacja Foliarexu wygrała wiosenną edycję turnieju firm i zakładów 
pracy w piłce nożnej. O puchar Burmistrza Słubic rywalizowało 10 drużyn. 

Co ciekawego można robić podczas waka-
cji? Aby dobrze się bawić, nie trzeba wyjeż-
dżać ze Słubic – przekonuje Ryszard Chus-
tecki z LKS Lubusz Słubice. Klub przygotował 
sportowe półkolonie dla dzieci i młodzieży.

Rekordowe mistrzostwa 
Polski LZS. 
Trzy złota dla Słubic

Oprócz klubu w  organizację waka-
cyjnego wypoczynku włączyły się także 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, na 
którego obiektach będą odbywać się za-
jęcia, oraz Słubicka Akademia Biegowa.

W  okresie od końca czerwca do 
końca lipca zaplanowano aż cztery 
jednotygodniowe turnusy. Półkolonie 
adresowane są do dzieci w wieku 8-12 
lat, a grupa dzieci na każdym turnusie 
będzie liczyć około 12-15 osób.

Skoro wakacje, to nie może być nudy, 
dlatego w  programie półkolonii zapla-
nowano sporo zajęć sportowo-rekre-
acyjnych. - Będą golf, szachy, siatkówka, 

koszykówka, wycieczki rowerowe, 
zajęcia pokazowe z  ratownictwa me-
dycznego, wycieczki do straży po-
żarnej, policji, straży miejskiej, straży 
granicznej, wyjazdy na basen czy wy-
poczynek nad wodą – wylicza R. Chu-
stecki.

Koszt udziału w jednym turnusie wy-
nosi 300 zł od 1 osoby.

Zgłoszenia można przekazywać ema-
ilem na adres: sekretariat@sosirslubice.
pl lub osobiście w  sekretariacie SOSiR 
przy ul. Sportowej 1. Regulamin pół-
kolonii oraz kartę zgłoszeniową można 
znaleźć na stronie sosirslubice.pl   (MK)

Słubice już po raz szósty (licząc od 2004 roku) były gospo-
darzem tej mistrzowskiej imprezy. Tym razem o medale wal-
czyli zawodnicy z kategorii wiekowych U18 i U20.

– Sportowcy lubią tutaj startować - opowiada Ryszard 
Chustecki, dyrektor ds. sportu Słubickiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji, który odpowiadał za przygotowanie imprezy. - 
Nawierzchnia Mondo, którą mamy na naszym stadionie, jest 
- mimo upływu lat - znakomita, co sprzyja uzyskiwaniu war-
tościowych wyników – dodaje.

Wiele osób wypełniło minima uprawniające do startu na 
mistrzostwa świata i Europy juniorów. Kilkanaście uzyskało 
wyniki dające im pierwsze miejsca w  tabelach najlepszych 
w  kraju. Były konkurencje, że uczestnicy mieli 7 wyników 
w pierwszej dziesiątce najlepszych w Polsce. 

W  tym gronie udanie zaprezentowali się reprezentanci 
Lubusza Słubice. Złote medale zdobyły: Julia Wyrwas w trój-

skoku (U20), która skoczyła 12,33 m, oraz Paulina Polańska 
w  rzucie dyskiem (U20), która uzyskała 42,41 m. Z  kolei 
srebro na 3 km (U18) z wynikiem 11:08,13 wybiegała Natalia 
Kiedrowicz. Nasi lekkoatleci zanotowali także kilka warto-
ściowych miejsc finałowych. W punktacji drużynowej Lubusz 
Słubice uplasował się na 16 miejscu na 104 sklasyfikowane 
kluby. Komplet wyników dostępny jest na stronie www.sosir-
slubice.pl.

Wiceprzewodniczący Rady Głównej Zrzeszenia LZS Marek 
Mazur i jej sekretarz Krzysztof Piasek w rozmowie z burmi-
strzem Słubice Mariuszem Olejniczakiem chwalili przygo-
towanie słubickiego obiektu, sprawną organizację, noclegi 
i wyżywienie. - Zgodnie stwierdzili, że uczynią wszystko, by 
Słubice otrzymały organizację Ogólnopolskich Igrzysk LZS 
w sierpniu przyszłego roku – cieszy się R. Chustecki. 

(MK)

Rafał Borowiak 
tuż za podium 
ekstremalnego 
triathlonu 
w Beskidach

Dobra wiadomość dla kibiców Rafała Boro-
wiaka. Nasz najbardziej utytułowany triath-
lonista wrócił na trasy w imponującym sty-
lu – zajął czwarte miejsce podczas Diablak 
Beskid Extreme Triathlon.

Diablak to kultowa impreza w  śro-
dowisku triathlonistów, szczególnie 
tych lubiących ekstremalne wyzwania. 
Już sam fakt zaliczenia kilkugodzin-
nych zmagań z  pływaniem, rowerem 
i biegiem zasługuje na słowa uznania. 
W  Diablaku dochodzą do tego szcze-
gólnie trudne warunki na trasie, star-
tuje się w górach z liczbą przewyższeń 
na poziomie prawie 2000 metrów.

Jednak R. Borowiak nie z  takimi 
przeszkodami radził sobie w  prze-
szłości. I  tym razem udowodnił, że 
cały czas jest w przysłowiowym gazie. 
30 maja na dystansie połówki beskidz-
kiego triathlonu (1800 m pływania, 90 
km jazdy na rowerze i  21 km biegu) 
zajął czwarte miejsce w  kat. open 
z czasem 5:57:40. 

     (MK)

Turniej odbył się 22 maja na obiek-
tach Słubickiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji w  ramach programu Piłkarski 
Laur. Jego organizatorem, podobnie jak 
pozostałych imprez cyklu, była firma 
Colloseum Marketing Sport Mirosława 

Wrzesińskiego. Do turnieju zgłosiło się 
10 ekip, które grały o  puchar ufundo-
wany przez burmistrza Słubic Mariusza 
Olejniczaka. Najpierw grano w grupach, 
a następnie o odbyła się faza pucharowa 
i wielki finał. W nim spotkało się dwóch 

faworytów: Arkadasz Kebab i  Foliarex 
Słubice. Lepsi okazali się ci drudzy 
i  to oni zwyciężyli w  turnieju. Trzecie 
miejsce przypadło w  udziale reprezen-
tacji Komendy Powiatowej Policji w Słu-
bicach.

Końcowa klasyfikacja turnieju
1. Foliarex Słubice
2. Arkadasz Kebeb Słubice
3. KPP Słubice
4. Conistics Słubice
5. Urząd Miasta Gubin
6. Kohl Słubice
7. Desmond S.C. Słubice
8. Trans Logistyka Słubice
9. MK Katering Słubice
10. Mika Kowalów

Najlepszym zawodnikiem został wy-
brany Adam Popkowski z KPP Słubice, 
tytuł najlepszego bramkarza powę-
drował do Michała Stembalskiego z Fo-
liarexu, a  koronę króla strzelca zdobył 
Daniel Małecki z Arkadasz Kebab.  (MK)
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Paulina Polańska na naj-
wyższym stopniu podium 

w pchnięciu kulą

Adriana Zabłocka była czwarta w skoku 
wzwyż 

Zuzanna Mierzejewska uplasowała się 
na 8. pozycji w rzucie dyskiem

Natalia Kiedrowicz sięgnęła po srebro 
w biegu na 3 km
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Zajęcia z dziećmi będą odbywać się 
na obiektach Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji

Rafał Borowiak na trasie Diablak Beskid Extreme Triathlon
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Słubiczanie rozbili bank 
Aż 6 medali wywalczyli, 19 czerwca, zawodnicy STS Wulmar Słubice, 
podczas 23. Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubuskiego 
Weteranów w Tenisie Stołowym pod patronatem Burmistrza Słubic 
Mariusza Olejniczaka. 

Słubiczanie zdobyli w  sumie 1177 
punktów, druga drużyna – Gorzovia 
Gorzów Wlkp. – 928, a trzecie miejsce 
przypadło graczom niestowarzy-
szonym (696 pkt). Rywalizowało 21 
drużyn. 

Największe triumfy słubiczanie od-
nieśli w  kategorii 40-49 lat. W  grze 

pojedynczej zdobyli dwa pierwsze 
miejsca. Wywalczyli je zawodnicy 
STS Wulmar Słubice: Krzysztof Lubin 
i Marcin Zawadzki, trzeci był Radosław 
Żelengowski z AZS UZ Zielona Góra. 

W  grze podwójnej także zwyciężyli 
słubiczanie: K. Lubin i Marek Szuplak. 
Drugie miejsce wywalczyli: Marcin 

Zawadzki z  STS Wulmar Słubice i  Ra-
dosław Żelengowski z  Zielonej Góry. 
Trzecie: Krzysztof Stocik (Kijowianka 
Kije) i  Radosław Szułcik (ZKS Zielona 
Góra). 

(beb)
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Pogranicznicy posadzili drzewo pamięci 

Z okazji 30- lecia Straży Granicznej, przedstawiciele Związku  
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Nadodrzań-
ski, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, posadzili 31 maja na placu  
Bohaterów, drzewo.

Jubileusz z funkcjonariuszami świętował m.in. 
burmistrz Mariusz Olejniczak. W swoim wystą-
pieniu przypomniał, że Straż Graniczna, roz-
poczęła działalność w maju 1991r., po tym jak 
rozformowano Wojska Ochrony Pogranicza. - Z 
całą pewnością było to ogromne wyzwanie logi-

styczne i organizacyjne. Najważniejszą rolę w tej 
transformacji odegrali strażnicy, którzy na swoje 
barki wzięli odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
kraju i ochronę jego granic – podkreślił burmistrz. 
Dodał, że wystarczy spojrzeć na statystyki, żeby 
przekonać się, jak dynamicznie rozwijał się ruch 

transgraniczny. - W ciągu pierwszych 15 lat, od 
powstania Straży Granicznej, funkcjonariusze od-
prawili blisko 3,5 miliarda osób. Należy pamiętać, 
że za tymi danymi stoją ludzie, funkcjonariuszki i 
funkcjonariusze Straży Granicznej. Mam ogromne 
przekonanie, że bezpieczeństwo zapewnia po-

trzebę istnienia i przetrwania społeczeństwa. Jest 
to fundamentalny element ludzkiego życia, grup 
społecznych oraz całego państwa. Gwarantem 
bezpieczeństwa jako dobra jest między innymi co-
dzienna praca funkcjonariuszek i funkcjonariuszy 
Straży Granicznej - podkreślił M. Olejniczak.  (AP)
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W Słubicach działa 
Mobilny Punkt Szczepień 

Każdy, kto skończył 18 lat i jest obywatelem polskim lub cudzoziem-
cem, który pracuje w naszym kraju, może dostać jednodawkową 
szczepionkę Johnson&Johnson. Nie trzeba mieć skierowania, nie trze-
ba się rejestrować. Wystarczy przyjść do Mobilnego Punktu Szczepień, 
który jest czynny codziennie od 10.00 do 18.00.

O  zlokalizowaniu właśnie w  Słu-
bicach pierwszego tego typu punktu 
w  Lubuskiem zdecydował wojewoda 
Władysław Dajczak.W  jego imieniu, 
9 czerwca, przyjechał do Słubic wi-
cewojewoda Wojciech Perczak, który 
osobiście otworzył drzwi pierwszemu 
w kolejce, Stanisławowi Kwartnikowi, 
który przyszedł się zaszczepić.

– Ten punkt z pewnością znacząco 
poprawi dostęp do szczepień. Chcemy 
stworzyć to ułatwienie, bo szcze-
pionka jest kluczowym narzędziem 
w walce z pandemią – stwierdził wi-
cewojewoda W. Perczak i wyjaśnił, że 
jednym z  powodów zlokalizowania 
punktu w Słubicach było to, że na te-
renie gminy przebywa sporo pracow-
ników transgranicznych.

Burmistrz Słubic Mariusz Olejni-
czak podziękował zarówno wojewo-
dzie W. Dajczakowi za zlokalizowanie 
punktu w  Słubicach, jak również 
Mariuszowi Szpakowskiemu, któ-

rego firma zajmuje się szczepieniami 
na terenie województwa i  obsługuje 
także punkt w  Słubicach. Burmistrz 
podziękował też mieszkańcom, 
którzy ustawili się w niemałej kolejce, 
żeby się zaszczepić. – Dobrze, że czu-
jecie taką potrzebę, że chcecie zadbać 
o zdrowie swoje, swoich bliskich, zna-

jomych, sąsiadów – mówił burmistrz.
– Nie miałem żadnych wątpliwości, 

żeby skorzystać ze szczepionki – 
przyznał natomiast St. Kwartnik. 
– Czekałam na tę możliwość i cieszę 
się, że taki punkt u nas w Słubicach 
powstał – dodał.     

(beb)

Nie trzeba mieć skierowania, ani się rejestrować
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Mobilny Punkt Szczepień stoi 
przy Urzędzie Miejskim w Słu-

bicach, ul. Akademicka 1

Pierwszym pacjentem zaszczepionym w Mo-
bilnym Punkcie Szczepień był Stanisław Kwartnik

Wicewojewoda 
Wojciech Perczak 

(w środku) zachęcał 
do szczepień, po-

dobnie jak burmistrz 
Mariusz Olejniczak

Po zakończeniu wakacji szczepienia 
przeciw COVID-19 będą mogły być reali-
zowane w trybie mobilnym na terenie pla-
cówek oświatowych. Będą je wykonywały 
podmioty lecznicze prowadzące stacjo-
narne punkty szczepień. Szczepienia będą 
realizowane według ustalonego harmono-
gramu, który obejmie także działania in-
formacyjne w szkołach i placówkach. 

 Dlaczego warto się zaszczepić? 
Szczepionka to najlepszy sposób na 

przerwanie transmisji wirusa, a  tym 
samym na powrót do życia, które znamy 
sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie 

się jak największej liczby osób zwiększa 
szansę na trwały powrót do stacjonarnych 
zajęć w  szkołach, placówkach i  na uczel-
niach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań 
rodzinnych i  towarzyskich. Dzięki szcze-
pionce możemy chronić nie tylko nas sa-
mych, ale także naszych najbliższych.

 Jak działa szczepionka? 
Szczepionka wyzwala w  organizmie 

człowieka naturalną produkcję prze-
ciwciał. Stymuluje także nasze komórki 
odpornościowe, aby chroniły nas przed 
zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest 
darmowa i dobrowolna.

Wkraczamy 
w etap 
szczepienia dzieci

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szcze-
pienie dzieci, które skończyły 12 lat. Wcześniej zo-
stała uruchomiona rejestracja dla uczniów w wie-
ku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się 
w punktach populacyjnych i powszechnych.
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Firma Terrus Sp. z o.o. 
Osiedle Przemysłowe 4G 
69-100 Słubice

poszukuje pracowników 
na stanowisko 
pomoc kucharza.

Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod 
nr. telefonu 501 159 910

Zajmujemy się komplek-
sowym remontem i wy-
kończaniem mieszkań oraz 
domów:

✔︎ remonty
✔︎ wykończenia, glazura
✔︎ ściany G-K
✔︎ malowanie, 
      reperacje ścian
✔︎ układanie paneli 
      podłogowych, desek
✔︎ tapetowanie i inne.

Zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego 576 143 452 



Exclusive Dental Studio Słubice
ul. Transportowa 6 (budynek Travel)

tel. +48 570 158 158

Pierwsze warsztaty projektu „Doświadczyć 
Dwumiasta"

7 czerwca, we Frankfurcie nad Odrą, 
odbyły się warsztaty z zakresu kultu-
ry, w których wzięli udział pedagodzy 
z dwumiasta Słubice-Frankfurt nad 
Odrą. 

Od stycznia 2021 roku Słu-
bice i  Frankfurt realizują nowy 
projekt pod nazwą ”Doświadczyć 
Dwumiasta”. Zakończy się on 
w  czerwcu 2022 roku. Na ten cel 
miasta dostały 170 tys. euro dofi-
nansowania.

Projekt skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych 
z  gminy Słubice i  Frankfurtu 
nad Odrą, a  także do nauczycieli 
i  przedstawicieli nieformalnych 
instytucji kształcenia, takich jak 
muzea, biblioteki czy stowarzy-

szenia o charakterze edukacyjnym. 
Głównym celem jest zwiększenie 
identyfikacji mieszkańców z Dwu-
miastem oraz pogłębienie wiedzy 
na temat wspólnego regionu. 

W ramach projektu opracowano 
materiały dydaktyczne dotyczące 
historii, kultury, polityki czy przy-
rody, które są wykorzystywane 
m.in. podczas lekcji. Oprócz nauki 
przewidziano także gry symula-
cyjne, geocaching czy wycieczki 
tematyczne.

 (beb)

Reklama



15gazeta Słubicka   06/2021   25 czerwca

+48 570 158 158

• Implanty
• Ortodoncja
• Kompleksowe

leczenie

• Leczenie pod 
mikroskopem

• Kosztorysy do AOK

ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice
(galeria handlowa, w której znajduje się Travel Free)

Reklama

Reklama

Reklama

Wystarczy wejść na https://www.spiszmysiewzabawie.pl/ i  odpowiedzieć 
poprawnie na pytanie konkursowe. Codziennie od 11 czerwca do 30 września 
do zdobycia atrakcyjne upominki, a co 14 dni nagroda specjalna!

Zapoznaj się z  regulaminem konkursu na stronie https://www.spiszmy-
siewzabawie.pl/files/Regulamin.pdf i weź udział w zabawie!

Spiszmy się 
w zabawie

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze zapra-
sza do udziału w konkursie wiedzy o NSP 
2021 "Spiszmy się w zabawie"!

Konkurs trwa do 9 lipca br. Do wygrania są atrakcyjne nagrody przezna-
czone dla placówek wychowania przedszkolnego. Zapraszamy do udziału 
słubickie przedszkola. Szczegóły, zasady i kryteria nagradzania w konkursie 
znajdują się w  regulaminie: https://zielonagora.stat.gov.pl/narodo.../kon-
kursy-nsp-2021/ #NSP2021 #LiczySięKażdy #LiczymySięDlaPolski 

Liczy się 
każdy

"Liczy się każdy" - taki tytuł nosi konkurs 
przeznaczony dla placówek przedszkol-
nych z województwa lubuskiego. Wystar-
czy, żeby dzieci wykonały wspólną pracę 
plastyczną, związaną z tematyką Narodo-
wego Spisu Ludności w Polsce. 
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ARBEITEN
UND

LEBEN
in historischen Gebäuden

gemeinnützige GmbH

Więcej informacji znajdą Państwa na stronie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury: 
Strona internetowa: http://smok.slubice.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/SMOKSlubice
Instagram: https://www.instagram.com/smok_slubice/


