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- Takiego miejsca do rekreacji  
dla rodzin z dziećmi dotychczas 
w Słubicach nie było. To  
ogromna inwestycja, na  
którą przeznaczamy ponad  
6,6 mln zł, ale jestem 
przekonany, że warto to zrobić 
– mówi burmistrz Mariusz 
Olejniczak. 22 listopada 
w Urzędzie Miejskim w Słubicach 
doszło do podpisania umowy, 
dzięki której, do końca lipca 2022 
roku, zostanie zagospodarowany 
2,5 -hektarowy park przy  
al. Niepodległości.  Str.2

nr 12/2021
 10 grudnia 2021

gazeta bezpłatna / ISSN 1426-5699

W związku z uznaniem Polski 
za obszar wysokiego ryzyka,  
5 grudnia, wprowadzane zostały 
nowe zasady przekraczania 
polsko-niemieckiej granicy.
Oznacza to zaostrzenie środków 
dla osób wjeżdżających do 
Niemiec z Polski i obowiązek 
rejestracji wjazdu, obowiązek 
posiadania dowodu szczepienia, 
ozdrowienia albo testu oraz 
obowiązek kwarantanny.  
Od nich przewidziano również 
wiele wyjątków.        Str.5

24 grudnia Urząd Miejski w Słubicach będzie 
zamknięty. Burmistrz Słubic wydał zarządzenie 
o dniu wolnym od pracy w zamian za 
przypadające w innym dniu niż niedziela święto 
Bożego Narodzenia. Urząd Miejski będzie też 
nieczynny 7 stycznia ponieważ także Nowy Rok 
przypada w innym dniu niż niedziela. Wynika to 
z obowiązujących przepisów. 

Gmina zakończyła w końcówce listopada 
budowę ścieżki rowerowej w Świecku, na którą 
czekali mieszkańcy. Ścieżka ma 1 km długości 
i prowadzi do pomnika upamiętniającego 
więźniów hitlerowskiego obozu „Oderblick”. 
Na tę inwestycję gmina pozyskała z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 197,5 tys. zł, 
połowę potrzebnych pieniędzy.    Str.3

Poczujmy razem 
magię zbliżających 
się świąt

Boże Narodzenie to zawsze niezwykły czas. 
Dlatego zanim z rodziną usiądziemy przy 
świątecznym stole spotkajmy się na jar-
marku bożonarodzeniowym, żeby także 
w gronie sąsiadów, znajomych i nieznajo-
mych wspólnie celebrować ten czas –  
zaprasza burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Przez trzy grudniowe dni (17-
19.12.) plac Bohaterów będzie miej-
scem spotkań z  Mikołajem, sceną, 
na której lokalni artyści zaprezentują 
Preludium Bożonarodzeniowe, odbę-
dzie się tu też miejska wigilia, podczas 
której przekażemy sobie życzenia i Be-
tlejemskie Światełko Pokoju.

Będzie też z  nami grupa Locomo-
tora, której niezwykłe występy akro-
batyczne, ogniowo-pirotechniczne 
show, popisy szczudlarzy czy żywe 
rzeźby, mieliśmy już okazję oglądać 

podczas otwarcia placu Bohaterów. 
– Pamiętajmy jednak, że z  powodu 
pandemii obowiązują nas wszystkich 
obostrzenia. Dlatego stosujmy się do 
zaleceń, żeby nie narażać ani siebie, 
ani innych – apeluje burmistrz. 

Jak każdego roku, przed Bożym Na-
rodzeniem nasze miasto nabrało świą-
tecznego wystroju. Tak prezentują 
się m.in. choinka na placu Przyjaźni, 
a  przy bombkach na deptaku stanął 
renifer. Rudolfa spotkacie też przy 
choince w parku.        (beb)

BEZGRANICZNIE 
CICHA NOC
Burmistrz Słubic oraz Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury zapraszają na jarmark bożonarodzenio-
wy na placu Bohaterów w Słubicach

17 grudnia | piątek | 15:00-20:00
15:00 Jarmark bożonarodzeniowy
16:00  Uroczyste zapalenie światełek 
 kapela Bajer w świątecznym wydaniu
17:00  LOCOMOTORA – atrakcje dla małych i dużych

18 grudnia | sobota | 12:00–20:00
12:00  Jarmark bożonarodzeniowy
14:00  Uczniowie z Prywatnej Szkoły Muzycznej - Michała 

Sobczyńskiego w Kostrzynie nad Odrą
14:30  Świąteczne animacje
15:00  Spotkanie ze św. Mikołajem
15:30  Preludium Bożonarodzeniowe – występy lokalnych 

artystów, życzenia świąteczne, wigilijny poczęstunek 
Cicha Noc – wspólne śpiewanie kolędy 

18:00  LOCOMOTORA – atrakcje dla małych i dużych

19 grudnia | niedziela | 12:00–18:00
12:00  Jarmark bożonarodzeniowy
14:00  Artyści ze Społecznego Ogniska Muzycznego 
 im. Stanisława Jatczaka w Cybince
15:00  Magdalena Kozinoga
16:00  Aleksandra Falkowska

W programie: festiwal food trucków, świąteczne 
stoiska, mobilny punkt szczepień, atrakcje dla 
najmłodszych, każdego dnia między godz. 15-17 
wizyta św. Mikołaja…

17
grudnia 
15.00-20.00

18
grudnia 
12.00-20.00

19
grudnia 
12.00-18.00

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für 
Regionale Entwicklung
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22 listopada w  Urzędzie Miejskim 
w  Słubicach doszło do podpisania 
umowy, dzięki której, do końca lipca 
2022 roku, na terenie parku przy al. 
Niepodległości powstanie m.in. kilka 
placów zabaw, dla dzieci w  różnym 
wieku. Swoje miejsce będą tu też miały 
dzieci niepełnosprawne. Gmina kupi 

dla nich specjalne sprzęty, żeby za-
pewnić im bezpieczną zabawę. Znajdą 
się tam m.in. urządzenia, które po-
magają poznawać świat i  pobudzają 
zmysły dzieci mających zaburzenia in-
tegracji sensorycznej.

Będzie tu też można pojeździć po 
torze rolkowym o  nawierzchni bitu-

micznej, poćwiczyć na siłowni pod 
chmurką, skorzystać z miejsca do wypo-
czynku dla rodzin. W parku powstaną 
alejki spacerowe o  wodoprzepusz-
czalnej nawierzchni mineralno-epoksy-
dowej, przybędzie też zieleni. Stanie tu 
też nowoczesna, samoczyszcząca się to-
aleta. Teren zostanie oświetlony, gmina 
planuje tam również zamontowanie 
monitoringu. 

– Zgodnie z  oczekiwaniami miesz-
kańców zrezygnowaliśmy z  planów 
budowy przy parku parkingów – mówi 
burmistrz Mariusz Olejniczak. – Po 
spotkaniu z panią Natalią Duer z Fun-
dacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, 
odstąpiliśmy ponadto od zamiaru 
budowy na tym terenie boiska do 
gry w  koszykówkę, pumptracku oraz 
strefy z  urządzeniami street workout, 
Nie oznacza to jednak, że tych rzeczy 
w  ogóle nie będzie. Będą! Pumptrack 
zbudowaliśmy już na placu koło Urzędu 
Miejskiego, a  o  nowej lokalizacji bo-
iska i street workoutu poinformujemy 
wkrótce – dodaje burmistrz.

Przetarg na zagospodarowanie parku 
wygrała lokalna firma Eurokop Invest.

(beb)

Na tę inwestycję czekali miłośnicy rowerów, 
hulajnog i deskorolek

Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania

- Skatepark i pumptrack są już gotowe, prosimy jednak ze względu 
na porę roku zachować szczególną ostrożność przy niesprzyjającej 
pogodzie - mówi burmistrz Mariusz Olejniczak, zadowolony z kolej-
nej udanej inwestycji w gminie. 

Takiego miejsca do rekreacji dla rodzin z dziećmi 
dotychczas w Słubicach nie było. – To ogromna 
inwestycja, na którą przeznaczamy ponad  
6,6 mln zł, ale jestem przekonany, że warto  
to zrobić – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Reklama

Dobra wiadomość jest też taka, że na 
terenie skateparku powstała pierwsza 
w mieście stacja naprawy rowerów i hu-
lajnóg.  To, jak skatepark ma wyglądać, 
podpowiedzieli burmistrzowi miłośnicy 
rowerowych i  deskorolkowych akro-
bacji, których Mariusz Olejniczak za-
pytał o zdanie.

Gmina zbudowała skatepark na 
działce przy dworcu autobusowym, 
obok siedziby Urzędu Miejskiego. Wy-
konawcą była spółka TECHRAMPS 
z Krakowa. 

- Inwestycja obejmowała: budowę 
skateparku i pumptracku modułowego 
wraz z utwardzeniem terenu w postaci 
posadzki z  betonu szlifowanego pod 
urządzeniami skateparku i  kostką be-
tonową pod pumptrakiem, budowę 
chodnika, dostawę i montaż małej archi-
tektury. Wartość wykonanego zadania 
to ponad 736 tys. zł - mówi naczelnik 
wydziału inwestycji Marek Żurek. 

Uroczyste otwarcie obiektu, z  nie-
spodzianką dla użytkowników tego 
miejsca, planowane jest wiosną, przy 
bardziej sprzyjającej pogodzie. 

Ze względu na porę roku prosimy, 
żeby w  tych warunkach pogodowych, 
jakie mamy obecnie, zachować szcze-

gólną ostrożność i  przestrzegać bez-
względnie regulaminu korzystania ze 
skateparku i pumptracku.               (beb) Fo
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Park, który odwiedzili, po podpisaniu umowy, burmistrz Mariusz 
Olejniczak, naczelnik wydziału inwestycji Marek Żurek (z prawej) i szef 
firmy Eurokop Invest Mariusz Prażanowski to rozległy teren o po-
wierzchni 2,5 hektara, który w całości zostanie zagospodarowany. 

Dotychczas na terenie 
parku znajdował się 
tylko mały plac zabaw, 
leżący tuż przy ulicy. 



3gazeta Słubicka   12/2021   10 grudnia

– Dziś zrobiliśmy kolejny krok we 
współpracy między gminami, w  ra-
mach porozumienia G-7 – mówił 
burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. 
– Podjęliśmy decyzję o tym, że gmina 
Słubice, jako lider porozumienia, 
przeprowadzi procedurę wyboru 
wykonawcy opracowania „Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy 
Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, 
Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubu-
skie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, 
Gminy Słońsk- Porozumienia G-7 na 
lata 20220- 2033”. Dokument ten 
wskaże nam kierunki w jakich chcemy 
wspólnie podążać, żeby starać się 
o  środki unijne przewidziane dla sa-
morządów na lata 2021-2027 – dodał 
burmistrz.

W porozumieniu jest też mowa o in-
nych celach, które wspólnie stawiają 
sobie gminy. To m.in promowanie 
partnerskiego modelu współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego 
tworzących Porozumienie G-7, opra-
cowanie dokumentacji obejmującej 
diagnozę na potrzeby zwiększenie efek-
tywności przedsięwzięć realizowanych 
przez gminy oraz skuteczna realizacja 
zintegrowanych projektów odpowia-
dających w  sposób kompleksowy na 
potrzeby i  problemy samorządów, 
wspólne diagnozowanie problemów 
rozwojowych oraz wypracowanie spo-
sobów ich rozwiązywania, a także okre-
ślenie praw i  obowiązków oraz zasad 
współpracy stron porozumienia.

(red)

Gminy z G-7 zrobiły kolejny krok we współpracy

Każdy jest inny, ale wszyscy równi!

Jest już gotowa! 
Ścieżka rowerowa w Świecku

Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się 30. Finał 
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, 
który od bę dzie się 30 stycz nia 2022 r.

Stowarzyszenie po PROstu, przy wsparciu gminy Słubice, zorgani-
zowało obchody  Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnospraw-
nych. 3 grudnia, kolejny już raz, ulicami naszego miasta przeszedł 
marsz integracyjny, do udziału w którym zachęcał wcześniej 
mieszkańców burmistrz Mariusz Olejniczak. 

W ramach grupy G-7 włodarze Słubic, Rze-
pina, Ośna Lubuskiego, Cybinki, Górzycy, 
Słońska oraz Kostrzyna nad Odrą podpisali 
23 listopada porozumienie o opracowaniu 
i sfinansowaniu wspólnej Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego na lata 20220- 2030.

Gmina zakończyła w końcówce listopada 
budowę ścieżki rowerowej, na którą czekali 
mieszkańcy. Na początku roku zleci też mon-
taż słupków, które uniemożliwią łamanie 
przepisów przez niektórych kierowców wjeż-
dżających na ścieżkę. To, że dochodzi do takich 
sytuacji zgłaszają mieszkańcy.  

- Ważne, żeby pokazać naszą bli-
skość z  osobami, którym na co dzień 
żyje się zdecydowanie trudniej niż 
nam. Szczególnie teraz w okresie pan-
demii, której towarzyszy strach– mówił 
burmistrz. Organizatorzy marszu 

poprosili o  zabranie ze sobą koloro-
wych balonów i transparentów, a pod-
opieczni stowarzyszenia nieśli też 
kolorowe kwiaty, które zrobili własno-
ręcznie. Wydarzeniu towarzyszył hap-
pening „Nasze kolorowe serce bije dla 

wszystkich”. Uczestnicy przyczepiali 
kolorowe kwiaty z bibuły, jako symbol 
różnorodności ludzi, do wielkiego sty-
ropianowego serca. Stowarzyszenie 
przygotowało też uwrażliwiający tor 
przeszkód, żeby uświadomić osobom 
zdrowym, na jakie problemy narażone 
są niepełnosprawni czy to w  domu 
czy w  mieście. Wszyscy zaśpiewali 
też razem piosenkę „Kochaj Różnym 
Być”, w której pojawiają się znamienite 
słowa: I my możemy być melodią i  jak 
piękny akord razem brzmień, razem 
cieszyć się harmonią, choć z nas każdy 
inny jest. Dla podopiecznych stowarzy-
szenia, którym kieruje Joanna Sierżan-
t-Rekret było to wielkim przeżyciem, 
tym bardziej, że wcześniej piosenkę tę 
nagrali razem w  Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury. Działania realizo-
wane były w  ramach projektu „Każdy 
inny – wszyscy równi” dofinansowa-
nego ze środków Gminy Słubice.    (beb)

Ścieżka ma 1 km długości i prowadzi 
do pomnika upamiętniającego więź-
niów hitlerowskiego obozu „Oderblick” 
. Powstała wzdłuż drogi gminnej, od 
drogi powiatowej nr 1252F. Ucieszy 
nie tylko mieszkańców, ale i  turystów, 
którzy tu przyjeżdżają. 

– Na tę inwestycję gmina pozy-
skała z  Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 kwotę 197,5 tys. zł, po-
łowę potrzebnych pieniędzy – mówi 

burmistrz Mariusz Olejniczak. Przy-
pomina też, że gmina przymierza się 
także do budowy kolejnej ścieżki ro-
werowej, tym razem od ul. Sportowej 
w Słubicach do rancza w Drzecinie.

Na tę inwestycję, w ramach programu 
Polski Ład, przyznano gminie w  paź-
dzierniku ponad 4,7 mln zł. Ścieżka 
będzie miała 3 km długości, a obok niej 
powstanie droga. Wartość całej inwe-
stycji szacowana jest na 5 mln zł.    (beb)

Wzrok to naj waż niej szy zmysł czło-
wie ka. Ja kie kol wiek pro ble my z  nim 
zwią za ne wpły wa ją na ogól ny roz wój 
i  po zna wa nie świa ta, dla te go tak 
istot ne jest szyb kie stwier dze nie ewen-
tu al nych nie pra wi dło wo ści i  pod ję cie 
le cze nia, a czyn ni kiem nie zbęd nym do 
pra wi dło wej dia gno zy i wdro że nia te-
ra pii jest no wo cze sny sprzęt, któ re go 
pol skim pla ców kom bra ku je.

Wspól ny mi si ła mi mo że my 
zdzia łać cuda! Pa mię taj cie, że każdy 
z  NAS może po ma gać i  wes przeć 
Wiel ką Or kie strę Świą tecz nej Po-
mo cy.  Słu bic ki Miej ski Ośro dek Kul-
tu ry za chę ca do pod ję cia współ pra cy 
z na szym szta bem!

Słu bic ki Miej ski Ośro dek Kul tu ry 
roz po czął re je stra cję wo lon ta riu szy! 
Z  uwagi na pande mię za chę ca my do 
re je stro wa nia się on li ne! Wszyst kich 
chęt nych pro si my o kon takt ma ilo wy: 
smok@slubice.pl

Dane po trzeb ne do re je stra cji:
1. Imię i na zwi sko
2. PESEL
3. Data uro dze nia
4. Opie kun praw ny (je że li wo lon ta-
riusz nie jest peł no let ni)
5. Adres za miesz ka nia
6. Numer te le fo nu
7. e-ma il
8. Miej sce nauki – pełna nazwa 
szko ły wraz z ad re sem
9. Zdję cie – por tret/sel fie

Nasz sztab zaj mie się re je stra cją 
elek tro nicz ną! Chęt ni, któ rzy byli już 
wo lon ta riu sza mi, na swo ich kon tach 
https:// iwo lont ariu sz. wosp. org. pl/ 
mogą za pi sać się do na sze go szta bu! 
#6346 – Słu bic ki Miej ski Ośro dek 
Kul tu ry, ul. 1 Maja 1, 69-100 Słu bi ce. 
Nowym Sze fem Szta bu jest Prze my-
sław Karg, dyrektor SMOKa. 

Słubicki Miejski  
Ośrodek Kultury 

Nagranie piosenki w prawdziwym studiu 
dostarczyło podopiecznym stowarzyszenia 
i ich opiekunom wielu emocji. 

Zostań 
Wolontariuszem 30. 
Finału WOŚP!
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Burmistrzowie dwumiasta 
otworzyli Aktywny 
Kalendarz Adwentowy

Pięknie podglądają 
rzeczywistość 

Serdecznie zapra-
szamy do słubic-
kiej biblioteki na 
spotkanie ze sztu-
ką! Do obejrzenia 
dwie niesamowicie 
ciekawe wystawy 
fotografii. 

Mariusz Olejniczak i Rene Wilke zawiesili 1 grudnia świąteczne 
ozdoby na bożonarodzeniowych drzewkach. Mieli je wprawdzie 
dekorować, na frankfurckiej magistrali, z dziećmi z obu stron 
Odry, ale z powodu pandemii zrezygnowano z obecności więk-
szej liczby osób.

Znamy już osoby nominowane do Lubu-
skiego Konkursu Fotograficznego PRO 
ARTE. W końcówce listopada rada arty-
styczna obejrzała prace w Galerii Okno i do-
konała wyboru tych najlepszych. 

W bibliotece – jak w galerii sztuki 

Po obejrzeniu prac 24 uczestników, 
Rada Artystyczna w składzie: Karo-
lina Konczyńska, Joanna Nau i Witold 
Cholewa postanowili nominować do 
finału wojewódzkiego siedmiu młodych 
twórców w różnych kategoriach wieko-
wych. 

Wśród 10-12 latków najwyżej oce-
niono prace: Kai Mierzejewskiej i Igi 
Kusz (Galeria OKNO) oraz Hanny 
Mencel i Laury Karens (Społeczna Ogól-
nokształcąca Szkoła Muzyczna w Słubi-
cach). 

W drugiej kategorii wiekowej (13-15 
lat) wybrano prace: Dominika Dubac-
kiego (Społeczna Ogólnokształcąca 

Szkoła Muzyczna w Słubicach) i Emilii 
Kusz (Galeria OKNO), a w trzecie (grupa 
wiekowa 16-19 lat): Gracjana Kołoszyca 
(Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego Słubice).

Rada Artystyczna przyznała też 
wyróżnienia. Otrzymali je: Kacper 
Przewoźny (Galeria OKNO), Anna 
Stawnicka (Społeczna Ogólnokształ-
cąca Szkoła Muzyczna w Słubicach), 
Rafał Kodzis (Społeczna Ogólnokształ-
cąca Szkoła Muzyczna w Słubicach), 
Nina Skrzypacz (Galeria OKNO) i To-
biasz Dubacki (Szkoła Podstawowa nr 1 
w Słubicach). Nominowanym i wyróż-
nionym serdecznie gratulujemy.     (beb)

Pierwsza prezentuje fotografie, 
które  posłużyły do zilustrowania ka-
lendarza Galerii OKNO na 2021 rok. 
Na dwunastu stronicach tegorocznej 
edycji kalendarza można oglądać 
czarno-białe zdjęcia, które przedsta-
wiają refleksje dotyczące współcze-
snego świata i  zagrożeń dla naszej 
planety, wynikające z  działalności 
człowieka. Przedstawione fotografie 
to efekt pracy uczestników warsz-
tatów w pracowni mała AKFA i AKFA 

przy Galerii OKNO Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury w  Słubicach. 
Pomysłodawczynią kalendarza i  pro-
wadzącą spotkania fotograficzne jest 
Anna Panek-Kusz – kurator Galerii 
OKNO.

„Myślenie fotografią” to tytuł dru-
giej wystawy, którą można podzi-
wiać w  słubickiej bibliotece. Wystawa 
przedstawia rozmowy za pomocą fo-
tograficznego obrazowania. Zamiast 
wielu słów – fotografia, która wywo-

łuje skojarzenie. Pierwsze zdjęcie jest 
inspiracją do odpowiedzi kolejnym 
zdjęciem. I  tak powstały wyjątkowe 
dialogi… bez słów. Prace fotogra-
ficzne powstały w  ramach Akademii 
Fotografii i Multimediów lAbiRynT na 
autorskich warsztatach Anny Panek-
Kusz.

Wystawy można oglądać w  holu 
głównym oraz na pierwszym piętrze 
biblioteki. Zapraszamy!

Zespół BPMiG w Słubicach

Aktywny Kalendarz Adwentowy, 
który wpisuje się w przedświąteczną 
tradycję w  dwumieście Słubice-
Frankfurt będzie w  tym roku po-
nownie realizowany w dużej mierze 
w  formacie online ze względu na 
obecną dynamikę infekcji COVID-19.

Program można znaleźć na 
stronie internetowej gminy: www.
slubice.pl 

Ponieważ sytuacja jest zmienna, 
zanim wyruszymy, żeby razem z in-
nymi mieszkańcami dwumiasta, 
otworzyć kolejne okienka Aktyw-
nego Kalendarza Adwentowego, 
radzimy sprawdzić u organizatorów 
w  jakiej formule odbywa się spo-
tkanie.                      (beb)
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Komunikat w  tej sprawie przygoto-
wało Słubicko-Frankfurckie Centrum 
Kooperacji:

Od niedzieli, 5.12.2021 (godz. 0.00), 
Polska jest uważana za obszar wyso-
kiego ryzyka!

Oznacza to zaostrzenie środków dla 
osób wjeżdżających do Niemiec z Polski 
i  obowiązek rejestracji wjazdu, obo-
wiązek posiadania dowodu szczepienia, 
ozdrowienia albo testu oraz obowiązek 
kwarantanny. Od nich przewidziano 
również wiele wyjątków.
➡ Obowiązek posiadania zaświad-
czenia oznacza, że wszystkie osoby, 
które ukończyły dwunasty rok życia, 
muszą przy wjeździe do Niemiec po-
siadać dowód szczepienia, dowód 
ozdrowienia lub dowód wykonania 
testu. Dowodem wykonania testu jest 
negatywny wynik testu antygenowego 
(ważność 48 godzin) lub testu PCR (waż-
ność 72 godziny), który jest dostępny 
w  języku niemieckim, angielskim, 
francuskim, włoskim lub hiszpańskim 
w formie pisemnej lub cyfrowej.
➡ W  przypadku małego ruchu gra-
nicznego (wjazd do Niemiec na okres do 
24 godzin lub powrót z Polski po pobycie 
krótszym niż 24 godziny), jak również 

w  przypadku osób dojeżdżających do 
pracy albo szkoły za granicą, obowiązek 
przedstawienia dowodu testu został 
ograniczony do dwóch badań w  tygo-
dniu. Ten obowiązek dotyczy oczywiście 
osób, które nie zostały zaszczepione ani 
nie są ozdrowieńcami.
➡ Z  obowiązku rejestracji wjazdu 
zwolnione są w szczególności: 
• osoby dojeżdżające do pracy i szkoły 
za granicą,
• osoby, które przebywają w  Polsce 
krócej niż 24 godziny lub wjeżdżają do 
Niemiec na okres do 24 godzin (mały 
ruch graniczny),
• osoby, które przebywały w  Niem-
czech lub w Polsce przez okres krótszy 
niż 72 godziny z  powodu odwiedzin 
krewnych pierwszego stopnia, mał-
żonków lub partnerów nienależących 
do tego samego gospodarstwa domo-
wego lub z powodu wspólnej opieki lub 

prawa do kontaktów z dzieckiem,
• ruch tranzytowy przez Niemcy lub 
Polskę,
• personel transportowy.

Osoby te są również zasadniczo zwol-
nione z  kwarantanny, niezależnie od 
tego, czy zostały zaszczepione, są ozdro-
wieńcami czy mają negatywny wynik 
testu. Wszystkie inne osoby muszą 
przejść 10-dniową kwarantannę. Osoby 
zaszczepione i  ozdrowieńcy mogą 
zwolnić się z kwarantanny, jeśli do elek-
tronicznej rejestracji wjazdu dołączą 
dowód szczepienia lub ozdrowienia. 
Zwolnienie z  kwarantanny ma wów-
czas skutek natychmiastowy. Osoby, 
które uzyskały negatywny wynik testu, 
muszą go dołączyć do elektronicznej 
rejestracji wjazdu i wówczas będą zwol-
nione z  kwarantanny ale dopiero po 
pięciu dniach, o ile nie wystąpią u nich 
objawy. 

• 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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W związku z uzna-
niem Polski za 
obszar wysokiego 
ryzyka, 5 grudnia, 
wprowadzane zo-
stały nowe zasady 
przekraczania pol-
sko-niemieckiej 
granicy.
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Po raz 17. dwumiasto Słubice-Frankfurt zaprosiło w li-
stopadzie na Festiwalu Piosenki Autorskiej i Muzyki 
Świata transVOCALE. 

TransVOCALE przeniosło nas do świata 
pięknych dźwięków 

– Po przymusowej przerwie w  zeszłym roku, 
tym bardziej wspaniale będzie móc znów zoba-
czyć i  posłuchać artystów wraz z  ich piosenkami 
na żywo i  z  bliska – mówili przed rozpoczęciem 
festiwalu jego kuratorzy: Piotr Tamborski ze Słu-
bickiego Miejskiego Ośrodka Kultury i Daniel Zein 
z Forum Kleista. Publiczność jak zwykle dopisała, 
choć pandemia wymusiła wiele ograniczeń. 

Podobnie jak w  ubiegłych latach koncert in-
auguracyjny był muzycznym projektem przy-
gotowanym m.in. przez artystów ze Słubic 
i Frankfurtu. Tym razem na scenie Forum Kleista 
królował hip- hop. W projekcie wzięli udział m.in. 
Abel, Akin, As36k, Gonix i wielu innych muzyków 
z obu stron Odry. 

W  kolejnych dniach, w  Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury oraz w Forum Kleista, mogliśmy 
posłuchać m.in. Igora Herbuta z zespołu Lemon, 
duetu Linia Nocna, Natalii Iwaniec, zespołu 
Brevki, duetu Dorota Miśkiewicz / Henryk Miśkie-
wicz i Cheap Tobacco. Te wydarzenia przypomina 
fotorelacja przygotowana przez Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury. 

(beb)



7gazeta Słubicka   12/2021   10 grudnia

Oleg Pachol - rzuty
Jako zawodnik mistrz Europy ju-

niorów w rzucie oszczepem. Od połowy 
lat dziewięćdziesiątych trener rzutów 
w  Lubuszu. Współtwórca sukcesów 
m.in. Małgorzaty Krzyżan, Izabeli Ko-
ralewskiej, a  ostatnio Pauliny Polań-
skiej. Jego podopieczni zdobyli prawie 
50 medali mistrzostw Polski różnych 
kategorii wiekowych. Trener paraolim-
pijskiej kadry Polski na Tokio 2021.

Łukasz Horoszkiewicz 
- rzuty

Jako zawodnik czołowy dyskobol 
klubu. Od trzech lat prowadzi grupę 
młodych miotaczy liczącą obecnie 
ponad dwadzieścia osób. Jego pod-
opieczni zdobywają już regularnie 
medale mistrzostw województwa i ma-
kroregionu, a  dyskobolka Wiktoria 
Przybylska uzyskała w  tym roku 3. 
wynik w kraju.

Grzegorz Noga 
- grupa młodzików

Wychowanek klubu. W  barwach 
Lubusza rzucał dyskiem, oszczepem 
i  pchał kulą. Od kilku lat prowadzi 
w Krośnie Odrzańskim grupę ze szkół 
podstawowych. Jego zawodnicy i  za-
wodniczki zdobywają regularnie me-
dale na imprezach rangi mistrzowskiej 
i  mieli swój wkład w  awans klubu do 
ekstraligi w tym roku.

Lubusz Słubice skończył 40 lat! 

Trochę historii
Początek działalności klubu to 26 czerwca 1980 roku. 

Wtedy to grupa słubickich działaczy, na czele z  później-
szymi prezesami Edwardem Chilińskim i  Zbigniewem Fa-
lińskim, założyła Ludowy Klub Sportowy Lubusz Słubice. 
Oprócz lekkiej atletyki działały również strzelectwo i kolar-
stwo. Wcześniej słubiccy lekkoatleci startowali w barwach 
wojewódzkiego klubu Orlęta Gorzów. Na początku lat dzie-
więćdziesiątych w  klubie pozostała tylko sekcja lekkoatle-
tyczna. 

Do roku 1992 prezesem klubu był Z. Faliński. W latach 
1992-2000 klubem kierował E. Chiliński. Następne pięć lat 
to prezesura Jana Tokarskiego. Od roku 2005 ponownie 
pracami zarządu kierował Z. Faliński.

Ostatnie zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 
20 kwietnia 2018 roku. Na prezesa wybrano R.  Chustec-
kiego, wiceprezesem jest Edward Czernik, sekretarzem Wal-
demar Rupiński, a w zarządzie są jeszcze Andrzej Sukiennik 
i Tomasz Stupienko. Najdłużej pracującego na stanowisku 
prezesa, współzałożyciela klubu, Z.  Falińskiego wybrano 
prezesem honorowym.

Partnerzy i sponsorzy
Nie byłoby dzisiejszych sukcesów bez osób wspierających 

pracę z dziećmi i młodzieżą. Tu trzeba podkreślić szczególną rolę 
rodziców. Bez nich funkcjonowanie klubu byłoby niemożliwe.

Wśród licznych partnerów i sponsorów szczególne podzię-
kowania należą się gminie Słubice, od której klub otrzymuje 
główne wsparcie. Pozostali to: Samorząd Województwa Lu-
buskiego w Zielonej Górze, Krajowe Zrzeszenie LZS, Polski 
Związek Lekkiej Atletyki, Lubuski Związek lekkiej Atletyki, 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu 
– Program KLUB, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, ZUO International w  Kunowicach, „Janusz 
– Park” Słubice, SEC Szczecin/Słubice, ZUWŚ Słubice, PUK 
Słubice.

Ten jubileusz to wyjątkowa okazja do wspomnień

Drodzy czytelnicy! 
Kończymy rok obchodów 40-lecia LKS Lubusz Słubice. Z tej okazji zapraszam do lek-
tury opracowania, w którym w skrócie przypominamy to, co najistotniejsze w naszych 
dziejach oraz pokazujemy dzień dzisiejszy – osiągnięcia, trenerów i zawodników.  
Nie próbujemy oceniać całego okresu działalności klubu. Mam nadzieję, że  
na to przyjdzie czas i – być może przy pomocy sponsorów – wydamy w przyszłości 
osobną publikację. Archiwum klubowe jest dobrze zachowane, a historia Lubusza  
to także historia wielu z nas.

Prezes klubu Ryszard Chustecki

Nasza misja
Propagowanie aktywno-
ści fizycznej wśród sze-
rokiej grupy dzieci i mło-
dzieży szkolnej

Nasz cel
Prowadzenie działalności 
w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej 
oraz sportu na rzecz dzieci 
i młodzieży, poprzez 
popularyzację i rozwój 
lekkiej atletyki.

Trenerzy, szkoleniowcy, 
nauczyciele
W szkoleniu prawie dwóch 
tysięcy zawodników 
w całym okresie działal-
ności klubu brało udział 
i współpracowało ponad 
stu trenerów i nauczy-
cieli. Z racji ograniczone-
go miejsca, nie sposób 
wymienić ich wszystkich. 
Dlatego przedstawiamy 
czytelnikom tych aktual-
nie pracujących.

Trenerzy

Edward Czernik - skoki
W  latach 60-tych czołowy sko-

czek wzwyż na świecie, olimpijczyk 
z  Tokio (1964). W  latach 80/90. 
wychowawca wielu mistrzów Polski 
w skokach. Były trener kadry naro-
dowej skoku wzwyż. Później ponad 
20 lat pracował i osiągał sukcesy za 
granicą. Po powrocie do kraju, od 
kilkunastu lat, trenuje kolejnych me-
dalistów mistrzostw Polski, na czele 
z Julią Wyrwas.

Jacek Grześkowiak 
- sprinty, biegi przez płotki
Jako zawodnik świetny sprinter. 

Właśnie w tej specjalności wychował 
kilku mistrzów Polski na czele 
z  uczestnikami mistrzostw Europy 
juniorów Jakubem Lewandowiczem, 
Fabianem Ziółkowskim i  Jakubem 
Czakiem. Jego podopieczni zdobyli 
ponad 20 medali mistrzostw Polski 
w  różnych kategoriach wiekowych. 
Z  klubem związany od roku 1985 
jako zawodnik, a po skończeniu stu-
diów jako trener.

Grzegorz Kaczmarek 
- sprinty, biegi przez płotki
Jako zawodnik finalista ME ju-

niorów w biegu na 110 przez płotki. 
Wychował kilku medalistów mi-
strzostwach Polski w sprintach i bie-
gach płotkarskich. Agnieszka Kasica, 
Beata Gorzelańczyk i  Monika Gra-
barek reprezentowały nasz kraj 
w  mistrzostwach Europy i  świata 
juniorów. Współtwórca sukcesów J. 
Czaka. Trener kadry narodowej ju-
niorów w biegach płotkarskich. Jego 
podopieczni zdobyli blisko 40 medali 
mistrzostw Polski.

Piotr Kiedrowicz -
 biegi, chód sportowy

Jako zawodnik czołowy junior 
świata w  chodzie i  reprezentant 
Polski. Jego rekordy Polski juniorów 
poprawił dopiero sam Robert Ko-
rzeniowski. Były trener kadry Polski 
seniorów w  biegach średnich oraz 
kadry Polski juniorek (w  biegach 
i  chodzie). Wychowawca piętnastu 
mistrzów Polski, w  tym Wiesława 
Paradowskiego, Agaty Kiedrowicz 
i duetu braci Lewandowskich – tre-
nera Tomasza i  biegacza Marcina. 
Jego podopieczni zdobyli ponad 90 
medali mistrzostw Polski. Twórca 
Słubickiej Akademii Biegowej.

Twórcą sukcesów m.in. Pawła Cza-
piewskiego był Śp. trener Mieczysław 
Ksokowski. 

Trenerzy Lubusza, lata 90. Od lewej: Grzegorz Kaczmarek, Edward 
Chiliński, Ryszard Chustecki, Albin Kiedrowski, Piotr Kiedrowicz. 
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Olimpijczycy
Uczestnikiem Igrzysk Olim-

pijskich w  Tokio w  1964 roku 
był trener Edward Czernik (skok 
wzwyż). Paweł Czapiewski star-
tował w  biegu na 800 metrów 
na igrzyskach w  Pekinie 2008. 
Dwa złota i  brąz w  skoku wzwyż 
na paraolimpiadach w  Londynie 
(2012), Rio de Janeiro (2016) 
oraz Tokio (2021) zdobył Maciej 
Lepiato. Sofia Ennaoui to półfina-
listka igrzysk z  2016 w  biegu na 
1500 metrów.

Mistrzostwa świata 
i Europy

Uczestnikami mistrzostw 
świata i  Europy byli Paweł Cza-
piewski oraz Sofia Ennaoui. 
W  zawodach Pucharu Europy 
zwycięstwa odnosili: Wiesław Pa-
radowski, Paweł Czapiewski oraz 
Agata Kiedrowicz. 

W  kategoriach juniorskich 
i młodzieżowych w mistrzostwach 
świata oraz Europy startowali: 
Paweł Czapiewski, Robert Neryng, 
Agata Kiedrowicz, Beata Gorze-
lańczyk, Agnieszka Kasica, Janusz 
Put, Monika Grabarek, Izabela 
Koralewska, Paulina Furmańska, 
Jakub Lewandowicz, Fabian Ziół-
kowski, Jakub Trząsalski, Jakub 
Dobrowolski, Sofia Ennaoui, 
Jakub Czak, Antoni Plichta.

Medale mistrzostw świata nie-
pełnosprawnych zdobywał Ma-
ciej Lepiato, który wielokrotnie 
ustanawiał rekord świata w skoku 
wzwyż. Tytuły mistrzyni świata 
i  Europy w  kategorii masters 
w  rzucie dyskiem i  pchnięciu 
kulą zdobywa od lat Małgorzata 
Krzyżan, także posiadaczka wielu 
rekordów świata w tej kategorii.

Imprezy międzynarodowe
Reprezentantami Polski 

w  meczach międzypaństwo-
wych i  innych imprezach mię-
dzynarodowych byli także: 
Marzena Lechkun, Renata 
Olejnik, Agnieszka Bobko, Aneta 
Bobko, Edyta Mordka, Katarzyna 
Kiba, Agnieszka Matuszewska, 
Adam Kozłowski, Katarzyna 
Miszczak, Monika Wawrowska, 
Ewa Śliwińska, Tomasz Lewan-
dowski, Dawid Hadryś, Patryk 
Hładuniuk.

Maciej Lepiato, mistrz paraolimpijski i czterokrotny mistrz świata osób niepełno-
sprawnych, na początku kariery związany był z Lubuszem Słubice. Jego trenerem był 
Krzysztof Borek.  

Osiągnięcia LKS Lubusz Słubice Jubileusz 40-lecia Lubusza Słubice

Rok 1999. Irena Szewińska na spotkaniu z zawodnikami i działaczami klubu Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w klubie

40 lat Lubusza Słu-
bice to wiele suk-
cesów sportowych. 
Zawodnicy klubu 
startowali na Igrzy-
skach Olimpijskich, 
mistrzostwach 
świata i Europy czy 
Pucharze Europy - 
zdobywając w ten 
sposób osiemnaście 
medali. Reprezen-
towali kraj w kilku-
dziesięciu imprezach 
międzynarodowych, 
ustanowili ponad 
30 rekordów Polski. 
W mistrzostwach 
Polski wszystkich 
kategorii wiekowych 
zdobyli 270 medali.

Sofia Ennaoui, finalistka Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro w biegu na 1500 
metrów i wicemistrzyni Europy z 2018 na tym dystansie w latach 2010-2016 treno-
wała w  Lubuszu Słubice. 

Trener Grzegorz 
Kaczmarek i jego 
podopieczne: 
Agnieszka Kasica 
i Beata Gorzelańczyk

Agata Kiedro-
wicz, Paweł 
Czapiewski 
i Wiesław Para-
dowski zdobyli 
razem ponad 
50 medali mi-
strzostw Polski.

Przedstawicielki 
dwóch dyskobo-
lowych pokoleń 
- Małgorzata-
Krzyżan i Paulina 
Polańska.
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Złota dziesiątka 40-lecia klubu

1. Jan Kucharski - 10-bój (1980-
83). Trener Jan Gus. 3 medale 

mistrzostw Polski – 3 brązowe.
Członek kadry Polski juniorów i se-

niorów w  dziesięcioboju. Pierwszy 
zdobywca medali mistrzostw Polski 
dla klubu. Obecnie ceniony fizjote-
rapeuta. Od wielu lat dba o  zdrowie 
i  przygotowanie fizyczne lekko-
atletów Lubusza. 

2. Małgorzata Krzyżan - dysk, kula 
(trenuje od 1980). Trenerzy: 

Edward Chiliński 1980-99, później 
Oleg Pachol. 9 medali mistrzostw 
Polski - 1 złoty, 4 srebrne, 4 brązowe.

Reprezentantka Polski juniorów 
w  rzucie dyskiem. 23 medale mi-
strzostw Polski masters w dysku, kuli, 
wielobojach rzutowych oraz w  rzu-
tach nietypowych - 18 złotych, 4 
srebrne, 1 brązowy. W mistrzostwach 
świata masters - 1 złoty i  2 srebrne 
w  dysku oraz 1 brązowy w  kuli. Po-
nadto 2 srebrne medale mistrzostw 
Europy masters w  dysku. Posia-
daczka wielu rekordów Polski i świata 
w dysku, wielobojach rzutowych oraz 
rzutach nietypowych.

3.Paweł Czapiewski - biegi średnie 
(1993-2008). Trenerzy: Mieczy-

sław Ksokowski, od 2000 Zbigniew 
Król. 22 medale mistrzostw Polski - 
11 złotych, 8 srebrnych i 3 brązowe.

Rekordzista Polski w biegu na 800 
m w  hali (1:44,80) i  na stadionie 
(1:43,22). Uczestnik Igrzysk Olim-
pijskich w  Pekinie 2008. Brązowy 
medal mistrzostw świata 2001, złoto 
halowych mistrzostw Europy 2002, 
brązowy medal młodzieżowych mi-
strzostw Europy 1999. Startował 
w kilkunastu mityngach Złotej i Dia-
mentowej Ligi. Reprezentant Polski 
na ponad dwudziestu imprezach mię-
dzynarodowych.

4. Robert Neryng - biegi (1993-
99). Trener Mieczysław Kso-

kowski. 15 medali mistrzostw Polski 
- 7 złotych, 5 srebrnych, 3 brązowe.

Wicemistrz Europy juniorów 
w 1997 na 800 m. Uczestnik młodzie-
żowych mistrzostw Europy 1999 na 
1500 m. Wielokrotny reprezentant 
Polski juniorów w biegach średnich.

5. Agata Kiedrowicz - biegi średnie 
(1994-2002). Trener Piotr Kie-

drowicz. 12 medali mistrzostw Polski 
- 5 złotych, 5 srebrnych i 2 brązowe.

Rekordzistka Polski młodziczek 
w  biegu na 1000 m. Rekordzistka 
Polski juniorek w  biegu na 800 m 
w  hali. Finalistka mistrzostw świata 
juniorów 1999 oraz mistrzostw Eu-
ropy juniorów 2001 w  biegach na 

800 m. Zwyciężczyni Pucharu Europy 
Juniorów 2001. Wielokrotna repre-
zentantka Polski juniorek w  biegach 
średnich.

6. Wiesław Paradowski - biegi 
średnie (1987-97). Trener: 

Piotr Kiedrowicz. 18 medali mi-
strzostw Polski - 4 złote, 8 srebrnych 
i 6 brązowych.

Wielokrotny reprezentant Polski 
juniorów i seniorów w biegach śred-
nich. Zwycięzca Pucharu Europy do 
lat 23 w 1994 roku. Uczestnik wielu 
mityngów międzynarodowych cyklu 
Grand Prix IAAF.

7. Agnieszka Kasica - sprinty 
(2000-06). Ttrener Grzegorz 

Kaczmarek. 7 medali mistrzostw 
Polski – 4 złote, 2 srebrne i  1 brą-
zowy.

Uczestniczka mistrzostw Eu-
ropy juniorów 2003 na 100 m oraz 
mistrzostw świata juniorów 2005 
w sztafecie 4x100 m.

8. Beata Gorzelańczyk - 100 m 
ppł (2000-06), Trener Grzegorz 

Kaczmarek. 3 medale mistrzostw 
Polski – 3 złote.

Uczestniczka Światowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 2001, finalistka 
mistrzostw Europy juniorów 2003 
w  biegu 100 m ppł. Uczestniczka 
mistrzostw świata juniorów 2005 
w sztafecie 4x100 m.

9. Monika Wawrowska – oszczep 
(1994-98). Trener Ryszard Chu-

stecki. 4 medale mistrzostw Polski - 
1 złoty, 1 srebrny, 2 brązowe.

W  1995 ustanowiła niepobity do 
tej pory rekord Polski młodziczek 
w  rzucie oszczepem (46,10). Repre-
zentantka Polski juniorek.

10. Jakub Czak – 110 m ppł 
(2015-2021). Trenerzy: Jacek 

Grześkowiak i  Grzegorz Kaczmarek.  
7 medali mistrzostw Polski - 2 złote,  
3 srebrne, 2 brązowe.

Finalista Letnich Igrzysk Olimpij-
skich Młodzieży 2018 i  mistrzostw 
Europy juniorów 2018 w  biegu na 
110 m ppł. Wielokrotny reprezen-
tant Polski juniorów.

Jubileusz 40-lecia Lubusza Słubice
Wytypować dziesiątkę najlepszych zawodników było niezwykle 
trudno. Wybraliśmy tych z największym dorobkiem medalowym 
i jednocześnie uczestników najważniejszych imprez międzynaro-
dowych – mających szczególne znaczenie dla klubu i miasta. Ko-
lejność jest chronologiczna.

Jan Kucharski, zdo-
bywca pierw- 
szego medalu 
dla Lubusza. 
Dzisiaj ceniony 
fizjotera- 
peuta

Liga seniorów w Bydgoszczy

Małgorzata Krzyżan - jedyna 
aktywna zawodniczka od początku 
istnienia klubu

Agata Kiedrowicz na mistrzostwach świata juniorów

Pierwszy prezes Lubusza 
Zbigniew Faliński i płot-
karz Jakub Czak

Prezes Edward 
Chilinski

Liga Juniorów w Kielcach

Liga seniorów w Białymstoku
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Medale mistrzostw Polski 2021

Historyczny awans do ekstraligi

Rok, w którym świętowaliśmy klu-
bowy jubileusz, był obfity w medale 
z imprez rangi mistrzostw Polski 
i mistrzostw międzywojewódzkich. 
Poniżej zestawienie najważniejszych 
osiągnięć.

Mistrzostwa Polski U20
Srebrne medale
• Julia Wyrwas – trójskok (12.58) – 
trener E. Czernik
• Paulina Polańska – dysk (43.98) – 
trener O. Pachol

Mistrzostwa Polski LZS
Srebrny medal
• Zuzanna Smolińska – 1 km – trener 
P. Kiedrowicz
Brązowy medal
• Wiktoria Smolarczyk – 1,5 km – 
trener P. Kiedrowicz

Mistrzostwa Polski LZS
Złote medale
• Paulina Polańska – dysk (42.41) – 
trener O. Pachol
• Julia Wyrwas – trójskok (12.33) – 

trener E. Czernik
Srebrny medal
• Natalia Kiedrowicz – 3000 m 
(11:08.13) – trener P. Kiedrowicz

Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Złote medale
• Paulina Polańska – dysk (41.70) – 
trener O. Pachol
• Krzysztof Wyrwas – w dal (6.83) – 
trener E. Czernik

Mistrzostwa Makroregionu 
w lekkiej atletyce
Złoty medal
• Wiktoria Przybylska – dysk (39.19) 
– trener Ł. Horoszkiewicz
Srebrny medal
• Wiktoria Smolarczyk – 2000 m 
(7:13.52) – trener P. Kiedrowicz
Brązowe medale
• Jakub Jurgiewicz – 1000 m 
(2:51.77) – trener P. Kiedrowicz
• Dawid Musztyfaga – 300 m (38.99) 
– trener J. Grześkowiak
• Julia Horoszkiewicz – dysk (31.12) 
– trener Ł. Horoszkiewicz

• Julia Horoszkiewicz – oszczep 
(32.25) – trener Ł. Horoszkiewicz

Mistrzostwa Makroregionu 
w biegach przełajowych 
Złoty medal 
• Wiktoria Smolarczyk – 2,5 km– 
trener P. Kiedrowicz

W  czerwcowym numerze Gazety 
Słubickiej pisaliśmy o  największej 
w  historii Lubusza Słubice liczbie 
medali z  mistrzostw województwa 
(wcześniej gorzowskiego, obecnie lu-
buskiego). To jednak nie wszystko, bo 
jesienią doszły kolejne. Jubileuszowy 
rok zamknął się okrągłą liczbą 50 me-
dali. Poniżej zestawienie zdobywców 
wszystkich krążków.

Mistrzostwa woj. lubuskiego U18 
i U20
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 woj. lubuskiego U16
Złote medale
• Julia Horoszkiewicz – dysk – 32.48
• Wiktoria Smolarczyk – 1000 m – 3:18.00
• Jakub Jurgiewicz – 1000 m – 3:05.08
• J. Jurgiewicz, M. Choina, M. Rutkowski, 
D. 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 
• A. Kielar, W. Smolarczyk, Z. Rękawiecka, 
G. Weryk – 4x100 m – 55.97

Mistrzostwa woj. lubuskiego U14, 
U12, U10
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 woj. lubuskiego LDK 
w biegach przełajowych
Złote medale
• Klarysa Baca Chomicz (U14)
• Amelia Marciniak (U10)
Srebrny medal
• Brian Pelc (U12)

Naszą wkładkę o  Lubuszu Słu-
bice chcielibyśmy zamknąć in-
formacją, która stanowi piękną 
klamrę 40-letniej historii klubu. 
Na zakończenie tego sezonu re-
prezentacja Lubusza awansowała 
do grona 24 najlepszych klubów 
w Polsce w kategorii U16 i zakwa-
lifikowała się do lekkoatletycznej 
ekstraligi firmowanej przez Polski 
Związek Lekkiej Atletyki. 

W  rozgrywkach Drużynowych 
Mistrzostwach Polski uczestniczyło 
119 klubów z  całego kraju. Przez 
cały sezon młodzi sportowcy zbierali 
punkty za uzyskane wyniki w poszcze-
gólnych startach. Lubusz został skla-
syfikowany na 14. miejscu i  zdobył 
przepustkę do tego elitarnego grona.

Na sukces pracowała kilkudzie-
sięcioosobowa grupa młodych spor-
towców, ale do ostatecznej punktacji 
DMP liczyła się najlepsza dwudziestka. 
Poniżej lista członków zespołu, którzy 
wywalczyli awans.

• Wiktoria Przybylska dysk (39,19) 
162 pkt
• Julia Horoszkiewicz dysk (33,15)  
140 pkt
• Jakub Jurgiewicz 1000 m (2:48,60) 
137 pk.
• Dawid Musztyfaga 300 m (38,99) 
137 pkt
• Błażej Rudnik 100 m (12,06) 135 pkt
• Wiktoria Smolarczyk 1000 m 
(3:14,82) 129 pkt
• Zuzanna Smolińska 1000 m 
(3:15,170 129 pkt
• Olga Zygarowicz 2000 m (7:20,07) 
128 pkt
• Seweryn Stań dysk (42,61) 127 pkt
• Iga Mizerska 1000 m (3:22,45)  
116 pkt
• Amelia Smolarczyk 1000 m (3:22,51) 
116 pkt
• Nina Sejnik 100 m (13,82) 116 pkt
• Maja Walczak dysk (26,23) 114 pkt
• Zuzanna Rękawiecka 100 m (13,86) 
112 pkt
• Julia Kińska 80 m ppł (14,62)  
105 pkt

• Gabriela Weryk 100 m (14,20)  
100 pkt
• Helena Podruczny 2000 m (7:58,73) 
100 pkt
• Amelia Piróg 100 m (14,25) 98 pkt
• Antoni Horoszkiewicz dysk (32,70) 
95 pkt
• Klarysa Baca Chomicz 600 m 
(1:51,99) 94 pkt

Wyniki osiągane przez młodych 
zawodników to duża nadzieja na na-
wiązanie do złotych czasów słubickiej 
lekkoatletyki, które przypadały na 
lata 90. To właśnie w tamtej dekadzie 
Lubusz 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”. Mamy nadzieję, 
że tegoroczne sukcesy stworzyły so-
lidne podwaliny pod powstanie na-
stępnego takiego zespołu, a nad Odrę 
wróci lekkoatletyka na najwyższym 
poziomie.

50 medali na 40-lecie klubu
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W sobotę 4 grudnia Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zor-
ganizował 3. Mikołajkowy Bieg 
Rodzinny pod patronatem Bur-
mistrza Słubic. Do pokonania 
był dystans 2021 (nawiązanie 
do kończącego się roku 2021), 
a trasa biegła wokół placów: Bo-
haterów, Wolności i Jana Pawła 
II. Chętnych nie brakowało, a na 
mecie każdy dostawał mały 
prezent od Mikołaja. 

Całe rodziny świętowały 
Mikołajki na sportowo 
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Pierwszy mecz tego sezonu odbył 
się 10 października na wyjeździe, 
a  rywalem był zespół MLKS Victoria 
Jelcz-Laskowice. Słubiczan nie zjadła 
trema i  po pasjonującym pojedynku 
pokonali gospodarzy 6:4. 

W  kolejnym meczu, tym razem 
u siebie, słubiczanie podejmowali LZS 
TS Zaręba. Obie drużyny stoczyły 
pasjonujące widowisko zakończone 
remisem 5:5, a  punkt dla Słubic ura-
towali kapitan Marek Szuplak i Jakub 
Dziwosz, którzy zwyciężyli w  ostat-
nich dwóch grach singlowych.

Następne spotkania nie były już tak 
udane i STS musiał przełknąć aż 4 po-
rażki z rzędu. 

Najpierw 11 listopada nasi tenisiści 
zmierzyli się z  zespołem KU AZS UZ 
Zielona Góra. Słubiczanie wyraźnie 
przegrali pierwszych dziewięć poje-
dynków, a  jedyne zwycięstwo na ko-
niec meczu zanotował w  singlu M. 
Szuplak.

W  tym samym stosunku (1:9) STS 
przegrał mecz z UKSTS Makima Kieł-
czów, który został rozegrany 2 dni 
później. I  tu również scenariusz był 
identyczny, z tym że jedyny punkt dla 
Słubic w ostatniej potyczce wywalczył 
J. Dziwosz.

20 listopada u  siebie słubiczanie 
stoczyli pasjonująca walkę z LKTS Ze-

nitem Międzybórz 4:6. Większość po-
jedynków była niezwykle wyrównana, 
a  o  końcowych rozstrzygnięciach de-
cydowały pojedyncze punkty. Ozdobą 
rywalizacji były gry singlowe w wyko-
naniu Mirosława Rogowskiego.

Ostatni mecz listopadowy STS roze-
grał na wyjeździe z KTS Wolbromek II. 

I tutaj rywale pokazali swoją przewagę 
i ligowe doświadczenie. Wygrali pewnie 
cały mecz bez straty punktu 10:0.

Po 6 rozegranych kolejkach słubi-
czanie zajmują 9 miejsce w tabeli (na 
14 zespołów) z  bilansem 1 wygrana, 
1 remis, 4 porażki. Jak mówi prezes 
klubu Mieczysław Marciniak, cel na 

ten sezon jest jeden – utrzymać klub 
w II lidze. 

Kadrę STS Wulmar Słubice tworzy 
obecnie 11 zawodników. Są to Michał 
Bartoszewski, Ireneusz Donigiewicz, 
Jakub Dziwosz, Dawid Kozłowski, 
Michał Kubiński, Krzysztof Lubin, 
Przemysław Łowiecki, Ireneusz Polak, 

Mirosław Rogowski, Marek Szuplak 
i  Marcin Zawadzki. Część z  nich wy-
stępuje również w  IV lidze jako STS 
Wulmar II.

Na spotkania tenisa stołowego za-
praszamy do nowo wybudowanej hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Słubicach.            MK

Tenis stołowy ma się w Słubicach coraz lepiej. STS Wulmar Słubice, 
który w poprzednich sezonach (jeszcze pod nazwą FSL Aktywi) 
sukcesywnie piął się w górę po ligowych szczeblach, rozpoczął tej 
jesieni udział w rozgrywkach II ligi. 

II liga tenisa stołowego

Impreza rozpoczęła się o  godz. 10 
w  hali miejskiej przy ul. Piłsudskiego. 
Do sportowej zabawy zgłosiło się blisko 
60 osób, głównie panie, ale znalazło się 
także kilku odważnych panów.

W „obroty” wzięły ich trenerki: Iza-
bela Smolska, Kamila Kozinoga, Sylwia 
Bąkowska, Magdalena Cieślak i Dorota 
Witowska. Poszczególne części mara-
tonu były odpowiednio przygotowane: 
najpierw spokojna rozgrzewka, potem 
kolejne treningi, m.in. na zdrowy krę-
gosłup, płaski brzuch, zumba, a na ko-
niec relaks z jogą. Łącznie kilka godzin 
ćwiczeń. Na uczestniczki czekał też po-

częstunek przygotowany przez organi-
zatorów oraz partnerów.

Z trenerkami można było porozma-
wiać, skorzystać z  porad i  konsultacji. 
Miłą niespodzianką było losowanie na-
gród – karnetów na prowadzone przez 
nie zajęcia. Każda z  ćwiczących osób 
otrzymała również pamiątkowy medal.

– To była pierwsza edycja, więc nie 
wiedziałyśmy z jakim spotka się zainte-
resowaniem. Jesteśmy mile zaskoczone 
i  mogę zapowiedzieć, że będziemy 
chciały to kontynuować, może nawet 
już wiosną – powiedziała Anna Szmyt, 
pomysłodawczyni maratonu.             MK

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji był organizatorem maratonu 
fitness pod hasłem „Bądź w for-
mie”. 20 listopada wszyscy chęt-
ni mogli ćwiczyć pod okiem pro-
fesjonalnych instruktorek.

Jak radzi sobie STS Wulmar Słubice?

Ekipa STS 
Wulmar 
Słubice po 
pierwszym 
zwycięstwie 
w tym 
sezonie
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We wspólnych ćwiczenia w ramach maratonu wzięło udział blisko 60 osóbFo
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„Bądź w formie” - maraton fitness
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Co prawda tyle samo oczek ma be-
niaminek i rewelacja rozgrywek – Mo-
ścienko Sienno, ale słubiczanie są na 
pierwszym miejscu w tabeli, dzięki lep-
szemu stosunkowi bramek (36-15).

W 12 meczach pierwszej rundy SKP 
ani razu nie przegrał na swoim boisku 
notując 4 wygrane i  3 remisy (bramki 
20-8). Nieco gorzej było za to na wyjaz-
dach – 3 wygrane i  2 porażki (bramki 
16-7).

Najwyższe zwycięstwo podopiecz-
nych trenera Przemysława Kuźniara 
to pojedynek ze Zniczem Trzemeszno 
(6:0). Z  kolei za najbardziej dotkliwą 
porażkę można uznać przegraną z  FC 
Kursko 2:3.

Lista wszystkich spotkań
• SKP - Odra Górzyca 4:2
• Zew Dąbroszyn - SKP 2:5
• SKP - Pogoń Krzeszyce 1:1
• SKP - Mościenko Sienno 2:2
• FC Kursko - SKP 3:2
• SKP - Juwenia Boczów 4:1
• Znicz Trzemeszno Lubuskie - SKP 0:6
• SKP - Iskra Głuchowo 4:0

• SKP - Chrobry Drzeńsko 3:0
• Zorza Kowalów - SKP 1:0
• SKP - Lubniewiczanka Lubniewice 2:2
• Leśnik Lemierzyce - SKP 1:3

Barw SKP bronili: Przemysław Mól, 
Mateusz Krasiński, Kamil Ceranowicz, 
Bartosz Tomków, Łukasz Jaszczuk, 
Paweł Goworko, Paweł Szkutnicki, 
Norbert Polowczyk, Patryk Pełka, Pa-
tryk Kowalski, Łukasz Dąbrowski, 
Dorian Nowicki, Dominiki Gabrysz, 
Eryk Kryjak, Michał Mosica, Dawid 
Rękawiecki, Piotr Mroziński, Dawid 
Baranowski, Dawid Franczuk, Łukasz 
Ceranowicz, Konrad Olejnik, Denys 
Polozun, Damian Szydło, Mateusz 
Tymczyj, Maciej Mikołajczak, Mateusz 
Zając, Marcin Śmielewicz, Adam Mro-
ziński.

Najlepszymi strzelcami zespołu byli 
Mateusz Krasiński i  Przemysław Mól. 
Obaj strzelili po osiem bramek. Miano 
króla asyst zdobył Mateusz Krasiński, 
który wykonał aż 12 kluczowych 
podań.

MK

20 listopada Słubickie Centrum Tenisa było gospodarzem pierw-
szego turnieju z cyklu „ekogarden Tennis Cup”. Na kortach ry-
walizowali najmłodsi adepci tenisa ziemnego. 

Młodzi tenisiści rywalizowali 
w „ekogarden Tennis Cup”

Szansę na tryumf stracili w ostatnim 
ligowym spotkaniu, które odbyło się 21 
listopada w Gorzowie. Przegrali z miej-
scowym Stilonem 1:2, tracąc bramkę 
w 94. minucie spotkania.

Ostatecznie uplasowali się na trzecim 
miejscu gromadząc 31 punktów. O dwa 
oczka więcej zebrał wspomniany Stilon, 
a zwycięzcą ligi został inny klub z Go-
rzowa, Warta (34 punkty).

Apetyty na awans były duże, bo na 
półmetku Polonia plasowała się na 
pierwszym miejscu, nie przegrywając 

ani razu. Niestety, runda rewanżowa 
nie była już tak udana.

Oprócz czterech zwycięstw, zdarzyły 
się też trzy przegrane, w  tym najbar-
dziej bolesna z  Wartą (0:10). Łączny 
bilans polonistów to 10 wygranych, 1 
remis i 3 porażki. Nasi piłkarzy strzelili 
przy tym 48 bramek, tracąc 24.

Jak ocenił zakończony właśnie sezon 
trener Maciej Ossowski?

- Niestety, w  ostatnich 4 kolejkach 
borykaliśmy się z  plagami kontuzji, 
a  przed najważniejszymi meczami ze 

Stilonem czy Wartą spora grupa na-
szych zawodników wylądowała na kwa-
rantannie. Szczęście sprzyja lepszym, 
a  nam akurat tego szczęścia go za-
brakło. Pracujemy dalej, najważniejsze, 
że coraz większa grupa naszych mło-
dych zawodników wraca do nas, zbiera 
cenne minuty w  pierwszym zespole 
i się rozwija- powiedział M. Ossowski.

Warto w  tym miejscu wymienić za-
wodników, którzy wystąpili w  lidze 
w barwach Polonii.

Bramkarze: Radosław Bednarczyk, 
Fabian Zwierzchaczewski, Adrian Mar-
ciniak.

Obrońcy: Gabriel Lutycz, Michał 
Krupowicz, Michał Krzyśków, Kamil 
Stondzik, Maciej Mucha, Maciej Mi-
chalak, Hubert Sasik, Kornel Zając.

Pomocnicy: Hubert Alicki, Paweł 
Adamczuk, Oskar Ryszczuk, Przemek 

Stępień, Daniel Neuman, Emil Kolaciak, 
Patryk Makuchowski, Adam Szubert.

Napastnicy: Piotr Codogni, Bartek 
Oprzalski, Aleksander Kotliński.

Najskuteczniejsi w  szeregach Po-
lonii byli: M. Krupowicz, D. Neuman 
(po 8 bramek), P. Stępień (7), O. Rysz-
czuk (5), K. Stondzik (4), P. Codogni 
i M. Krzyśków (3), H. Alicki i P. Adam-

czuk (2) oraz K. Zając, G. Lutycz i  B. 
Oprzalski (1).

Koniec ligi wojewódzkiej nie oznacza 
końca sezonu dla juniorów Polonii. 
Wiosną przyszłego roku zespoły z  tej 
ligi zostaną podzielone na dwie grupy 
i zmierzą się w rozgrywkach na szczeblu 
okręgowym.

MK

Turniej przeznaczony był dla tzw. 
kategorii czerwonej, czyli młodych 
sportowców dla lat 10. Do rywali-
zacji zgłosiło się 19 dzieci, zarówno 
chłopców, jak i dziewcząt.

- Każdy z zawodników rozegrał mi-
nimum 7 meczów i  każdy dostał na-
grodę za udział w turnieju – opowiada 
Grzegorz Koźlakowski ze szkółki te-
nisowej Pro Tennis, pomysłodawca 
imprezy.

Najlepiej w  rywalizacji poradziła 
sobie Amelie Nawrot, która w meczu 
o  1. miejsce pokonała Jasia Wojtyło. 
Na kolejnych miejscach uplasowali się 
Laura Andrzejczuk i Karina Lubecka.

Podopieczni G. Koźlakowskiego 
z  miesiąca na miesiąc coraz lepiej 
radzą sobie na korcie. W  jednym ze 
wcześniejszych numerów pisaliśmy 
o ich sukcesach podczas Narodowego 
Dnia Tenisa Ziemnego w  Zielonej 
Górze. W  październiku młodzi teni-
siści pojechali na turniej Kia Polmotor 

Kids Cup do Szczecina i tam również 
udanie się spisali. Najlepiej wypadła K. 
Lubecka, która zajęła 3. miejsce w tur-
nieju głównym.

O  ich kolejnych startach będziemy 
informować w następnych wydaniach 
gazety.

MK

Impreza odbyła się 14 listopada 
na Odrze. Do rywalizacji zgłosiły 
się aż 52 osoby (w tym dwie panie), 
dlatego niełatwo było znaleźć dla 
wszystkich odpowiednie miejsce. 
Byli nie tylko wędkarze ze Słubic, ale 
i całego regionu. Stanowiska zawod-
ników ciągnęły się od ujścia rzeki 
Ilanki aż po Nowy Lubusz. Baza 
imprezy tradycyjnie znajdowała się 
przy Nadzorze Wodnym, obok ka-
nału Odry w  Słubicach. Tym razem 
wędkarzom nie dopisało szczęście. 

Aż 33 zawodników zaliczyło „ze-
rówkę”. Ci, którym się jednak udało 
wyciągnąć pojedyncze okazy z wody, 
nie mieli zbyt obfitych połowów. 
Najlepiej w tych warunkach poradził 
sobie Jarosław Bobrowicz, którzy 
zgromadził 4840 punktów, drugi był 
Zdzisław Mazurek (1810), a  trzeci 
Bartosz Psiuk (1490).

Punkty uzyskane w listopadowych 
zawodach wliczały się końcowej kla-
syfikacji spinningowych mistrzostw 
koła. W  związku z  tym wyłoniono 
i  nagrodzono także nowych mi-
strzów na 2021 rok. 

Kobiety
1. Patrycja Waszkiewicz
2. Leonarda Openkowska
Mężczyźni
1. Jarosław Bobrowicz
2. Robert Waszkiewicz
3. Robert Orzadowicz

MK

Za nami runda jesienna w piłkarskiej klasie A, 
czyli pierwsza część sezonu 2021/2022. Repre-
zentujący nasze miasto Słubicki Klub Piłkarski 
zakończył rundę z 24 punktami na koncie i po-
zycją lidera.

Za nami rozgrywki wojewódzkiej ligi ju-
niorów w piłce nożnej. Niestety, zawodni-
kom Polonii Słubice nie udało się utrzymać 
pierwszego miejsca w tabeli i wywalczyć 
awansu do ligi makroregionalnej.

Narodowe Święto 
Niepodległości było 
dla wędkarzy z Koła 
PZW nr 2 w Słubicach 
okazją do rozegrania 
drugiej rundy spin-
ningowych mi-
strzostw koła. W koń-
cowej klasyfikacji 
najlepsi okazali się 
Jarosław Bobrowicz 
wśród mężczyzna 
i Patrycja Waszkie-
wicz wśród kobiet.

Pierwsze miejsce 
SKP i nadzieje 
na awans

Młoda Polonia na podium 
wojewódzkiej ligi juniorów

Znamy spinningowych 
mistrzów

SKP Słubice na półmetku rozgrywek klasy A 
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Grzegorz Koźla-
kowski z uczest-

nikami turnieju 
„ekogarden 
Tennis Cup”

Juniorzy Polonii Słubice zakończyli rozgrywki wojewódzkie na trzecim miejscu
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Po pierwszej rundzie sezonu 2021/2022 SKP Słubice plasuje się na pierwszym 
miejscu w tabeli klasy A
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Informujemy, że poniedziałkowe 
przyjęcia interesantów przez burmi-
strza Mariusza Olejniczaka zostają 
zawieszone do odwołania, odwołane 
zostały także dyżury radnych. Z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej w  Słu-
bicach Grzegorzem Cholewczyńskim 
kontakt jest możliwy w  poniedziałki 
od 14.00 do 16.00, po wcześniejszym 
telefonicznym omówieniu spotkania 
(tel. 95 737 2003).

W miarę możliwości prosimy o ogra-
niczenie osobistych wizyt w Urzędzie 
Miejskim i  przypominamy, że od 30 
listopada 2021 r. obowiązują nowe 
zasady obsługi interesantów. Najważ-
niejsze zmiany to:

Wprowadzona została ograniczona 
możliwość poruszania się po Urzędzie 
Miejskim w Słubicach, ale obsługa in-
teresantów odbywa się na bieżąco.

W  sprawach z  zakresu ewidencji 
ludności, dowodów osobistych oraz 
Urzędu Stanu Cywilnego interesanci 
są przyjmowani po wcześniejszej re-

jestracji telefonicznej. Pracownicy 
Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego 
i  Spraw Obywatelskich są dostępni 
pod nr tel. 95 737 2085 (Urząd Stanu 
Cywilnego), tel. 95 737 2071 (Ewi-
dencja Ludności i Dowody Osobiste)

Zachęcamy także do wcześniejszego 
uzgodnienia – telefonicznie lub ma-
ilowo – terminu wizyty w pozostałych 
wydziałach Urzędu Miejskiego w Słu-
bicach. To pozwoli uniknąć kolejek 
i ograniczy Państwu czas oczekiwania.

 Kontakt telefoniczny 
z każdym wydziałem:
• Wydział Inwestycji i  Drogownictwa 
tel. 95 737 20 35
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego: 95 737 2055
• Wydział Organizacyjny: 95 737 2015
• Wydział Podatków i  Opłat Lokal-
nych: 95 737 2038
• Biuro spraw społecznych: 95 737 
2008
• Wydział Gospodarowania Nierucho-

mościami i Architektury: 95 737 2050
• Wydział ds. Komunalnych i Ochrony 
Środowiska: 95 737 2032
• Wydział Administracyjny: 95 737 
2023
• Zamówienia Publiczne: 95 737 2007
• Biuro Projektów i Współpracy Zagra-
nicznej: 95 737 2064
• Zespół Administracyjny Oświaty: 95 
737 2058
• Straż Miejska – 986

Zachęcamy też, żeby w  sprawach, 
które nie wymagają osobistej wizyty 
w  Urzędzie, kontaktować się elektro-
nicznie, telefonicznie, a także poprzez 
korespondencję tradycyjną.

W  przypadku korespondencji li-
stownej prosimy kierować ją na adres:

Urząd Miejski w Słubicach, ul. Aka-
demicka 1, 69-100 Słubice

Kontakt elektroniczny
Przez ePUAP – „Pismo ogólne do 

podmiotu publicznego” lub mailowo 
slubice@slubice.pl

Wysyłając pismo przez ePUAP 
dobrze jest posiadać profil zaufany 
– można go założyć samemu. Pole-
camy zakładanie profilu zaufanego 
przy pomocy usług bankowości elek-
tronicznej. Jeżeli wniosek wysłany 

jak i „Pismo ogólne do podmiotu pu-
blicznego” wymaga podpisu osoby 
składającej, można podpisać profilem 
zaufanym.

Przypominamy także, że na terenie 
Urzędu Miejskiego w  Słubicach obo-
wiązuje bezwzględny nakaz zakry-
wania ust i nosa.

Przy wiatach śmietnikowych, przy których najczęściej zalegały śmieci, gmina posadzi-
ła krzewy laurowiśni. Mamy nadzieję, że osoby, które notorycznie zaśmiecały te tereny, 
oszczędzą zieleń i będą wrzucać odpady do kontenerów w wiatach. Bo bez wątpienia 
sympatyczniej, gdy otacza nas zieleń, a nie śmieci. 

Tak było, 
a tak jest!

Z powodu wzrostu zachorowań na COVID-19 
prosimy przestrzegać nowych zasad obsłu-
gi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słu-
bicach.

Urząd Miejski wprowadza nowe zasady 
obsługi interesantów
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+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

GUS podał najnowsze dane o przecięt-
nym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest 
ono wyższe niż ostatnio, co oznacza, że 
od 1 grudnia renciści i wcześniejsi eme-
ryci będą mogli więcej dorobić do swoich 
świadczeń. 

Renciści 
i wcześniejsi 
emeryci 
dorobią 
więcej 

Emeryci i  renciści, którzy po-
stanowili sobie dorobić powinni 
kontrolować czy ich zarobki nie 
zmniejszą lub nie zawieszą świad-
czenia. Limity, czyli graniczne 
kwoty przychodu są uzależnione 
od średniej płacy krajowej, której 
wysokość publikowana jest co trzy 
miesiące. 

Zmniejszenie bądź zawieszenie 
świadczenia zależy od przychodów 
z  umów od których obowiązkowo 
są odprowadzane składki na ubez-
pieczenia społeczne, a  także przy-
chodu z działalności gospodarczej.

Od 1 grudnia renciści oraz świad-
czeniobiorcy, którzy pobierają 
emerytury, ale nie osiągnęli po-
wszechnego wieku emerytalnego, 
będą mogli dorobić bez żadnych 
konsekwencji do 3960,20 zł czyli 
70 proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. Jeśli osiągną przy-
chód przekraczający 70 proc. ale nie 
wyższy niż 130 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, to 
świadczenie zostanie zmniejszone 
o  kwotę, która została przekro-
czona. Jeżeli dodatkowe przychody 
przekroczą 130 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, to 
świadczenie zostanie zawieszone.

Nieco inaczej wyglądają potrą-
cenia przy rentach socjalnych. 
Tu już przekroczenie przychodu 
o 3960,20 zł spowoduje zawieszenie 

świadczenia. Będzie tak jednak 
tylko do 31 grudnia 2021 r. Dzięki 
nowelizacji ustawy zasady dla tego 
rodzaju rent będą takie same, jak 
dla rent z  tytułu niezdolności do 
pracy. 

Emeryci, którzy ukończyli po-
wszechny wiek emerytalny mogą co 
do zasady dorabiać do swojej eme-
rytury bez ograniczeń i  nie muszą 
martwić się o  rozliczenia z  Za-
kładem Ubezpieczeń Społecznych. 
Wyjątek stanowią osoby, które po-
bierają emeryturę w zbiegu z rentą 
z  tytułu niezdolności do pracy 
z  ubezpieczenia wypadkowego. 
W  tym przypadku, jakakolwiek 
kwota dodatkowego przychodu 
będzie skutkowała zawieszeniem 
jednego ze świadczeń. Natomiast 
jeżeli przychód z tytułu pracy eme-
rytów, którym ZUS podwyższył 
emeryturę do kwoty świadczenia 
minimalnego, czyli do 1250,88 zł, 
przekroczył wysokość kwoty pod-
wyższenia, to emerytura będzie 
wypłacana w  niższej kwocie, bez 
dopłaty. Ograniczenia nie dotyczą 
osób, które pobierają renty dla in-
walidów wojennych i  wojskowych, 
których niezdolność do pracy zwią-
zana jest   ze służbą oraz renty ro-
dzinne przysługujące po zmarłych.

Nowe limity będą obowiązywać 
do końca lutego 2022 r.
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Powód spotkania, na które 22 
listopada, do Urzędu Miejskiego 
w  Słubicach, burmistrz wraz 
z przewodniczącym rady zaprosili 
młodzież i  ich trenerów, to histo-
ryczny sukces Lubuskiego Klubu 
Sportowego „Lubusz” Słubice. 

Wyjątkowy rok dla 
Lubusza 

Rok 2021 zapisze się w historii 
klubu w  szczególny sposób. Re-
prezentacja LKS Lubusz Słubice 
znalazła się w gronie najlepszych 
klubów w Polsce w kategorii U16 
i zakwalifikowała się do lekkoatle-
tycznej ekstraligi.

W  rozgrywkach Drużynowych 
Mistrzostwach Polski U16 uczest-
niczyło 119 klubów z  całego 
kraju. Przez cały sezon młodzi 
sportowcy zbierali punkty za uzy-
skane wyniki w  poszczególnych 
startach. Na koniec sezonu Polski 
Związek Lekkiej Atletyki podsu-
mował rywalizację.

Lubusz Słubice został sklasy-
fikowany na 14. miejscu, a  24 
najlepsze kluby otrzymały awans 
do tzw. ekstraligi, czyli ścisłej czo-
łówki kraju w lekkiej atletyce. 

To oni są autorami 
tego sukcesu

Na sukces ten zapracowali: 
Wiktoria Przybylska (dysk), Julia 
Horoszkiewicz (dysk), Antoni 
Horoszkiewicz (dysk), Seweryn 
Stań (dysk), Maja Walczak (dysk) 
oraz biegacze- Jakub Jurgie-
wicz, Dawid Musztyfaga, Błażej 
Rudnik, Wiktoria Smolarczyk, 
Zuzanna Smolińska, Olga Zygaro-
wicz, Iga Mizerska, Amelia Smo-
larczyk, Nina Sejnik, Zuzanna 
Rękawiecka, Julia Kińska, Ga-
briela Weryk, Helena Podruczna, 
Amelia Piróg, Klarysa Baca Cho-
micz.

– Sukces nie jest możliwy bez 
samodyscypliny, a  ten, kto nie 
ma dość odwagi, aby podjąć ry-
zyko, niczego w życiu nie osiągnie 
– podkreślili w  listach gratulacyj-
nych przekazanych młodym spor-
towcom burmistrz M. Olejniczak 
i  G. Cholewczyński. Gratulacje 
otrzymali też trenerzy, których 
podopieczni zapewnili Lubuszowi 
historyczny sukces w jego 41-let-

niej działalności. Są to: Piotr 
Kiedrowicz, Jacek Grześkowiak, 
Grzegorz Kaczmarek, Grzegorz 
Noga i Łukasz Horoszkiewicz. Po-
nadto gratulacje odebrali też inni 
zawodnicy, którzy w  tym roku 
odnosili sportowe sukcesy oraz 
trenerzy. Wśród nich była dys-
kobolka Paulina Polańska, która 
zdobyła srebrny medal podczas 
75.Mistrzostw Polski U20 w  Lu-
blinie oraz złoty podczas XXIV 
Ogólnopolskich Igrzyskach LZS 

w  Spale. Jej trenerem jest Oleg 
Pachol. Gratulacje otrzymała też 
Julia Wyrwas, zdobywczyni srebr-
nego medalu w trójskoku podczas 
75.Mistrzostw Polski U20 w  Lu-
blinie, a  także Krzysztof Wyrwas 
zdobywca złotego medalu pod-
czas XXIV Ogólnopolskich Igrzy-
skach LZS w  Spale, podopieczni 
Edwarda Czernika. Sukcesy osią-
gali w tym roku także: Natalia Kie-
drowicz, Zuzanna Mierzejewska, 
Wojciech Fila i Jakub Klimiuk.

Wszystkim pogratulował też 
prezes Lubusza Słubice Ryszard 
Chustecki. Młodych sportowców 
nazwał ambasadorami Słubic, za 
którymi stoi wielki wysiłek tre-
nerów i  rodziców. R. Chustecki 
podziękował również gminie za 
wspieranie sportowców, nie tylko 
poprzez stypendia i  nagrody, ale 
też pomoc przy organizacji róż-
nego rodzaju imprez sportowych 
i finansową pomoc dla klubu. 

(beb)

Z ich sportowych osiągnięć 
możemy być dumni!

– Życzymy, żeby sportowa pasja dawała Wam wiele powodów do radości i przynio-
sła kolejne sukcesy. Ale przede wszystkim wierzcie w siebie nawet wtedy, kiedy inni 
w Was zwątpią, bo dzięki temu zawsze będziecie zwycięzcami – gratulowali mło-
dym słubickim sportowcom, którzy znaleźli się w lekkoatletycznej ekstralidze, bur-
mistrz Mariusz Olejniczak i przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Cholewczyński.
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