
TWOJA LOKALNA TELEWIZJA

Mieszkańcy 
Kunowic 
mówią NIE! 
Plan zagospodarowania przestrzennego to gorący temat wśród 
mieszkańców Kunowic, którzy na takie, a nie inne pomysły władz 
zgodzić się nie chcą. Jak argumentują, chodzi o bezpieczeństwo, 
brak utrudnień w ruchu i przede wszystkim spokój. Jaki los czeka 
Kunowice w najbliższych latach? O tym rozmawiano na spotkaniu 
z sołtysem, które miało miejsce na początku września. 

STR.2

Rozmawiamy 
z Marcinem 
Jabłońskim

O sympatii do Słubic, poszanowaniu demokra-
cji i planach politycznych - rozmowa z Marcinem 
Jabłońskim, czyli Członkiem Zarządu Wojewódz-
twa Lubuskiego, a także kandydatem w paździer-
nikowych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej. STR. 7

Za nami pierwszy etap trzeciej części Kam-
panii Ekologicznej - Słubice Czyste Miasto, re-
alizowanej przez naszą telewizję Horyzont TV, 

na zlecenie Urzędu Miasta Słubice. Celem tej 
części kampanii, było ukazanie problemu za-
śmiecania miasta, a także pokazanie poziomu 

dyscypliny mieszkańców naszego miasta, zwią-
zanej z segregacją i składowaniem odpadów. Co 
udało się zrobić? 

Zapraszamy do przeczytania artykułu. 

STR.2

Walka z odpadami trwa! 
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Spotkanie mieszkańców Kunowic z Sołty-
sem, które miało miejsce 7 września, miało 
być początkiem rozmów o budżecie na nad-
chodzący rok. Zgromadzenie zdominował 
jednak temat Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego. 

- Dziś będziemy rozmawiać o bu-
dżecie i zagospodarowaniu terenu na-
szej wsi – tłumaczył sołtys, Paweł 
Sokołowski. – Chciałbym, aby każdy 
zabrał głos w tym temacie. To nasze 
wspólne miejsce na ziemi. 

I rzeczywiście, głos zabrał każdy. Na-

wet ten, kto na spotkaniu pojawić się nie 
mógł. Mieszkańcy stanowczo podkreśla-
li, że plan zagospodarowania przestrzeni 
we wsi i wokół niej to nienajlepszy po-
mysł. Jak argumentowali swoje zdanie? 

- W tym momencie jesteśmy 
małą enklawą otoczoną siecią ma-

gazynów, warsztatów i parkingów – 
wypowiadał się jeden z mieszkańców, 
Arkadiusz Rojna. – Za chwilę nie 
będziemy mieli możliwości dalszego 
rozwoju, a natężenie ruchu z roku na 
rok wzrasta. Chcemy dbać o bezpie-
czeństwo swoje i przyszłych miesz-

kańców Kunowic. 
- Obawiam się, że ten plan już 

gdzieś powoli zaczyna być realizowa-
ny, a my przyszliśmy tu tylko po to, by 
nikt nie zarzucił, że takie spotkanie nie 
miało miejsca – mówiła z kolei Hono-
rata Rojna. – Większość terenów jest 
już dawno sprzedana, a teraz chcą nam 
zabrać las ciągnący się w okolicach ulic 
Srebrnej i Bursztynowej. Nie zostanie 
nic poza jedną wielką płytą. 

- Firmy, które sąsiadują z Kunowica-
mi wyposażone są w mnóstwo samocho-
dów i już niedługo nas „zajadą” – tłuma-
czyła Halina Kinder. – Tego nie można 
powstrzymać. Na ten moment jest ich 
kilka, ale zobaczymy co będzie dalej. 

- Życzyłbym sobie więcej 
wsi, a mniej zabudowy – dodał  
Daniel Cukic. 

- Cały plan sprowadza się do tego, 
żebyśmy stali się wioską w środku zin-
dustrializowanej strefy – mówił Ma-
rek Pazda. – Moim zdaniem został on 
przygotowany nie tak jak powinien. 
Zabrakło konsultacji społecznych.

Czy obawy mieszkańców są uza-
sadnione?  Dowiemy się tego z tego 
z przebiegu przyszłych wydarzeń, które 
będziemy Państwu przekazywać za po-
mocą naszej telewizji.

(KB)

Kunowickie VETO – Nie dla Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Na spotkaniu wystawiony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Podczas głosowania wszyscy przybyli mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw. 

Za nami pierwszy etap trzeciej części Kam-
panii Ekologicznej - Słubice Czyste Miasto, 
realizowanej przez lokalną telewizję Hory-
zont TV, na zlecenie Urzędu Miasta Słubice.  

Pierwsze dwie części kampanii re-
alizowane w 2017 i 2018 roku, miały 
charakter mocno edukacyjny i skiero-
wane były do najmłodszych obywateli 
naszego miasta, poprzez spotkania 
w przedszkolach oraz do młodzieży 
szkolnej, poprzez różnego rodzaju 
prelekcje, zajęcia i happeningi w szko-
łach. Celem trzeciej części kampanii, 
było ukazanie problemu zaśmiecania 
miasta, a także pokazanie poziomu 
dyscypliny dorosłych mieszkańców 
naszego miasta, związanej z segregacją 
i składowaniem odpadów. Równolegle 
chodziło nam o możliwie najszerszą 
w tym zakresie edukację mieszkańców 
oraz pokazanie postaw władz mia-
sta i jego służb, zarządców wspólnot 
mieszkaniowych, organizacji oraz firm 
zaangażowanych w temat dbałości 
o czystość naszego miasta. 

Od końca lipca 2019, praktycz-
nie w cotygodniowym rytmie telewi-
zja Horyzont TV emitowała kolejne 
odcinki reportażu ,,Słubice Czyste 
Miasto''. Program można było i nadal 
można obejrzeć także na stronie www.
slubice.tv oraz na profilu facebooko-
wym HTS Słubice. Cykl dziewięciu 
odcinków rozpoczęliśmy od rozmo-
wy z Burmistrzem Słubic Mariuszem 
Olejniczakiem. Kolejne dwa odcinki 
to spotkania z Zarządcami Wspólnot 
Mieszkaniowych, najpierw z Barto-
szem Lutczycem, a potem z Bernardem 

Jasiewiczem. Odcinek czwarty to roz-
mowa na temat śmieci z wędkarzami 
- Prezesem Koła PZW nr 2 w Słubi-
cach Ryszardem Płaczkowskim, Sekre-
tarzem Koła Bogdanem Hryniewiczem 
oraz Skarbnikiem Koła Przemysławem 
Szewielińskim. W piątym odcinku 
wróciliśmy do rozmów z Zarządcami 
Wspólnot Mieszkaniowych i naszym 
rozmówcą był Ariel Pawelczyk, nato-
miast odcinek szósty to bardzo szcze-
gółowa rozmowa z Prezesem Zarządu 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w Słubicach, Arturem Smoleńskim. 
Reportaż siódmy to znów rozmowa 
z Zarządcą Wspólnot Mieszkanio-
wych, tym razem w osobie Mariusza 
Dubackiego, a odcinek ósmy to bar-
dzo dokładne przedstawienie przez 
Komendanta Straży Miejskiej w Słu-
bicach Wiesława Zackiewicza, zadań 
oraz działań podejmowanych przez 
podległą mu służbę w zakresie czysto-
ści miasta. 

Ten etap Kampanii ekologicznej 
,,Słubice Czyste Miasto'', zakończyli-
śmy odcinkiem nagranym w Zakładzie 
Utylizacji Odpadów w Kunowicach, 
gdzie Dyrektor ZUO International 
Sp. z o.o. Ewa Bury oraz Technolog d/s 
Ochrony Środowiska Alicja Góra opo-
wiedziały i pokazały nam, jak wygląda 
proces przerobu odpadów trafiajacych 
do firmy, w surowiec nadający się do 
ponownego wykorzystania. 

W dziewięciu odcinkach tej części 
kampanii, staraliśmy się pokazać cały 
tzw. ,,problem śmieciowy'' od środka. 
Oprócz rozmów z osobami przedsta-
wionymi powyżej, głos zabierało wielu 
mieszkańców naszego miasta, bo właśnie 
oni, mieszkańcy, stanowią grupę docelo-
wą kampanii Słubice Czyste Miasto. 

Czy cykl materiałów filmowych 
obudził w naszych mieszkańcach po-
czucie obywatelskiego obowiązku 
utrzymywania porządku w miejscu 
zamieszkania? 

Czy ci, którzy z pełną premedy-
tacją zaśmiecają swoje osiedla, mogą 
teraz spodziewać się odpowiedniej re-
akcji ze strony tych, którzy mogą być 
przykładem dla innych, bo są świado-
mi potrzeby segregacji i porządku? 

Czy po obejrzeniu tych dziewię-
ciu reportaży, wielu mieszkańców 
naszego miasta znacznie bardziej 
poczuje wagę swojej roli w dbałości 
o czystość, poprzez to, że zobaczyli 
w kolejnych odcinkach stan miasta 
pod względem czystości oraz mogli 
dokładniej zobaczyć jaką rolę w tym 
procesie odgrywają instytucje, orga-
nizacje, wspólnoty i firmy? 

Mamy nadzieję, że tak będzie. Je-
steśmy jednak realistami i wiemy, że 
zmiana nawyków to niekiedy proces 
wielopokoleniowy. Miejmy jednak 
nadzieję, że w przypadku śmieci, ten 
proces przebiegnie znacznie szybciej, 
zanim nas śmieci zasypią.  

Wszystkie dziewięć reportaży są do 
twojej drogi czytelniku i widzu dys-
pozycji. Można je oglądać na stronie 
www.slubice.tv Można i warto używać 
ich do celów edukacyjnych. 

To tyle o tym co za nami. A co 
przed nami?  

Przed nami etap drugi kampanii, 
etap mocno interwencyjny, czyli akcja 
,,ukryta kamera''. Akcja która ma po-
kazać, czy dla wszystkich mieszkańców 
kampania Słubice Czyste Miasto ma 
znaczenie? I tu już, tak jak zapowia-
dałem w pierwszym reportażu kampa-
nii, będziemy niczym Komisarz Rex, 
Tommy Lee Jones, Komisarz Poirot, 

Porucznik Borewicz i Redaktor Jaworo-
wicz w jednym. Wytypowane wcześniej 
miejsca będące ewidentnym przykła-
dem braku dyscypliny przy składowa-
niu odpadów będą nagrywane przez 
ukryte kamery przez pewien okres, 
a zgromadzony w ten sposób materiał 
filmowy posłuży nam do zrobienia ob-
szernego reportażu pokazującego brak 
obywatelskiej dyscypliny. Mocno wie-
rzymy w pozytywny skutek tej części 
kampanii, bo chyba nie ma nic bar-
dziej kompromitującego, jak zobaczyć 
w materiale filmowym emitowanym 
systematycznie w lokalnej telewizji i na 
portalach społecznościowych słubic-
kich mediów, siebie łamiącego prawo.  

Mamy jednak świadomość, że my 
jako Słubicka Lokalna Telewizja Hory-
zont TV nawet przy wielkim zaanga-
żowaniu władz Urzędu Miasta, który 
zlecił nam tę kampanię, nie zrobimy 
wielkiej zmiany w stanie czystości mia-
sta, jeśli Ty drogi widzu i czytelniku, 
nie staniesz po naszej stronie. Dlate-
go chcemy abyś wiedział/a, że liczy-
my na Ciebie. Na Twój głos, na Twój 
komentarz, na Twoje zaangażowanie. 
I być może, że potrzebujesz uderzyć 
się w piersi i zacząć zmieniać nawyki, 
bo jesteś jeszcze w temacie śmieci po 
ciemnej stronie mocy.  

I jeśli tak jest, to niech nasza 
kampania będzie dla Ciebie impul-
sem do zmiany.  

Bo Wszyscy zasługujemy na czyste 
miasto!  

Słubice Czyste Miasto! 
 (WALDEMAR UBERNA) 

Kampania Ekologiczna - Słubice Czyste Miasto - podsumowanie etapu

Jednym z gości programu był prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
– pan Artur Smoleński. 
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W poniedziałek, 16 września, w Starostwie 
Powiatowym w Słubicach odbyło się spotka-
nie dotyczące planowanej od lat obwodnicy 
Słubic. W dyskusji udział wzięli przedstawi-
ciele władz na szczeblach gminy, powiatu, 
a nawet województwa, a do rozmów chętnie 
dołączyli mieszkańcy. Oto jak podsumowano 
rozmowy. 

- Mieszkam tutaj już 20 lat a od 
ponad dziesięciu interesuję się tematem 
obwodnicy Słubic, a raczej jej braku – 
mówił wicestarosta, Robert Włodek. – 
Z jednej strony cieszy mnie, że w końcu 
doszło do tego typu spotkania, z drugiej 
– martwi mnie, że nie ustaliliśmy żad-

nych konkretnych działań. Jestem jednak 
przekonany o tym, że takie działania są 
nam potrzebne i po raz pierwszy w histo-
rii tak naprawdę możliwe. Mamy Słubi-
czan we władzach województwa, mamy 
tu na miejscu swoje samorządy. To naj-
lepszy czas na prowadzenie rozmów. 

- Wszyscy rozumiemy jak ważną 
sprawą jest obwodnica Słubic – mówił 
burmistrz Mariusz Olejniczak. – Chciał-
bym podkreślić, że działania w tym kie-
runku nie rozpoczynają się dzisiaj. Kilku-
krotnie odbywałem spotkania z panem 
Markiem Langerem, dyrektorem zielo-
nogórskiego oddziału Generalnej Dy-

rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jutro 
mam zaplanowane spotkanie z osobą na 
szczeblu rządowym. Te rozmowy trwają. 
Myślę, że dzisiejsze spotkanie jest bardzo 
ważne, bo możemy usłyszeć głosy każdej 
ze stron. Mam nadzieję, że prace w tym 
temacie nabiorą tempa, gdy ochłoniemy 
po nadchodzących wyborach. Wtedy 
również nie zawaham się wybrać z wizytą 
do przedstawicieli na szczeblu krajowym, 
by prosić o pomoc w tej sprawie. 

- Ważne, że do tego spotkania do-
szło – podkreślał Marcin Jabłoński, 
członek Zarządu Województwa Lubu-

skiego. – Myślę, że wszyscy powinni się 
czuć współodpowiedzialni za tę kwestię. 
To podstawowy i najważniejszy problem 
naszego miasta. 

Podczas spotkania wielokrotnie 
podkreślano, że nie można mówić 
o obwodnicy Słubic nie uwzględniając 
w tym planie Kunowic, które od dłuż-
szego czasu borykają się z ogromnym 
natężeniem ruchu i zakorkowaną głów-
ną drogą dojazdu. 

- Niezmiernie cieszy mnie, że to spo-
tkanie miało miejsce, bo to szansa także 
dla Kunowic – mówił sołtys, Paweł So-
kołowski. – Muszę jednak przyznać, że 
obwodnica to plan na lata. My jako Ku-
nowice tych lat nie mamy. Potrzebujemy 
niemal natychmiastowych rozwiązań. 

Z ciekawą propozycją wystąpił sołtys 
Sułowa, Cezary Nowaczewski. 

- Pewnym rozwiązaniem może 
okazać się droga 134 biegnąca z Ośna 
Lubuskiego do Rzepina – mówił. – To 
nowo wyremontowana droga zaopa-
trzona w wagę. Wciąż nie rozumiem, 
dlaczego nadal jest blokowana i nie-
dopuszczona do ruchu. W tej chwili 
tiry blokują wiele miejscowości, tj. Ser-
bów, Kowalów, Biskupice, Kunowice 
i część Słubic. Gdyby połączyć drogę 
134 bezpośrednio z autostradą rozwią-
zalibyśmy cały problem. Może warto 
by zastanowić się nad takim, choćby 
chwilowym działaniem. 

Konkretnego rozwiązania zatem 
nadal brakuje. „Być może przebieramy 
nogami, ale stoimy już od dwudziestu 
lat” – podsumował Robert Włodek. Co 
będzie dalej?  

(KB)

Co z tą obwodnicą? 

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele władz na szczeblach gminy, powiatu, a nawet województwa.

Inicjatorami spotkania były władze powiatu słubickiego, starosta Leszek Bajon oraz 
wicestarosta Robert Włodek. 
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,,Ludzie ludziom zgotowali ten los'' pisała 
w ,,Medalionach'' Zofia Nałkowska. 1 wrze-
śnia 2019 roku minęło dokładnie osiem-
dziesiąt lat od zdarzeń, które na zawsze 
zmieniły świat. W tę tragiczną rocznicę 
słowa pisarki przypominały, że musimy pa-
miętać nie tylko o ofiarach wojny, ale także 
o oprawcach, którzy zadecydowali o takim, 
a nie innym ich losie, ponieważ zapomnia-
na historia często lubi się powtarzać...

      Choć o nadchodzącej wojnie 
wciąż się szeptało, wielu miało jesz-
cze nadzieję, że są to tylko pogłoski. 
Wszelkie wątpliwości rozwiał poranek 
1 września, kiedy to o 4:45 mieszkań-
ców miast obudziły grzmoty bom-
bardowania, a niemiecki pancernik 
Schleswig-Holstein ostrzelał polską 
składnicę wojskową na Westerplatte. 
Wtedy każdy już wiedział, że nastały 
trudne czasy. Nikt się jednak nie spo-
dziewał, że będą to czasy bezwzględ-
ne. Czasy, które pozbawią niektórych 
ich własnego człowieczeństwa. Czasy, 
które obiorą młodym prawo do mło-

dości. Czasy, które zmuszą ludzi do 
posiadania lodowatych serc. Aż wresz-
cie czasy, na które nikt nie był tak na-
prawdę gotowy. 

      Mimo że druga wojna świa-
towa dobiegła końca 80 lat temu, 
pamięć o niej nie znika, także wśród 
osób młodych. Czas zadumy nad wy-
darzeniami z przeszłości nasilają 
się przy okazji rocznic, takich ta, 
która przypada 1 września. Hołd 
poległym oddali także słubiczanie, 
którzy tego dnia spotkali się nie 
tylko pod pomnikiem na Placu 
Sybiraków, ale również (z inicjaty-
wy Starosty Słubickiego) na uro-
czystej Mszy Świętej w Kościele 
pod wezwaniem Ducha Świętego. 
Szczególny charakter nadało mszy 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
poświęconej żołnierzowi polskie-
mu, ufundowanej przez Starostwo 
Powiatowe. Jak mówił Starosta słu-
bicki: ,,Dziś żyjemy w zjednoczonej 
Europie, w której nikt nie przeja-

wia imperialnych zamiarów, ale tak 
jak zmieniają się czasy, mogą zmienić 
się metody dominacji jednych państw 
nad drugimi. To właśnie patriotyzm 
jest elementem troski o interes Polski. 
Patriotyzm, nie nacjonalizm. Tablica, 
którą dzisiaj odsłonimy, powinna być 
testamentem. Zobowiązuje nas do pa-
mięci o naszych żołnierzach, a także do 
dbałości o historię i pamięci o tym, co 
się wydarzyło. Wszystko po to, aby te 
tragiczne wydarzenia nigdy więcej się 
nie powtórzyły''. 

We wspólnej modlitwie udział 
wzięli nie tylko mieszkańcy Słubic 
i okolicznych miejscowości, ale tak-
że goście, którymi byli: Krystyna Si-
bińska (Poseł na Sejm RP), Marcin 
Jabłoński (Członek Zarządu Woje-
wództwa Lubuskiego) oraz Rolf Linde-
mann (starosta niemieckiego powiatu 
Odra-Szprewa). 

- Dziś pierwszy września kojarzy 
nam się przede wszystkim z rozpoczę-
ciem roku szkolnego, jednak osiem-
dziesiąt lat temu był taki czas, że dzieci 
nie poszły do szkoły, bo rozpoczęła 

się tragedia wielu osób. Odsłonięcie 
tablicy jest wyrazem hołdu i pamięci 
o żołnierzach, którzy walczyli za naszą 
i waszą wolność - mówiła Krystyna Si-
bińska, Poseł na Sejm RP). 

Na pierwszym września się jed-
nak nie skończyło. W tym roku 
uroczystości związane z drugą wojną 
światową trwały w Słubicach dwa 

dni. W poniedziałek drugiego 
września uroczystości prze-
niosły się pod Pomnik Pa-
mięci Więźniów Obozu Pra-
cy ,,Oderblick'' w Świecku. 
W tym właśnie miejscu znaj-
dował się obóz pracy, w którym 
więźniowie zmuszani byli do 
morderczych robót, w warun-
kach niegodnych człowieka. 

Podczas spotkania dało się 
zauważyć obywateli Niemiec, 
którzy również zabierali swój 
głos podczas spotkania. Jednym 
z niemieckich gości był Nadbur-
mistrz Frankfurtu nad Odrą, 
Rene Wilke, który podzielił się 

z nami swoimi odczuciami względem 
obchodzonej rocznicy: 

- Jest to najczarniejszy rozdział 
niemieckiej historii. Rozdział, który 
do dziś nakłada na nas wielką odpo-
wiedzialności. Dzisiaj jesteśmy tutaj 
wpólnie, aby przypominać o nieskoń-
czonych cierpieniach, które ta woj-
na spowodowała. Jest to historyczne 
dziedzictwo, które do dziś ciąży na 
ramionach następnych pokoleń. Ży-
jemy w czasach, w których musimy 
uważnie kierować nasze spojrzenie na 
czasy dzisiejsze, ponieważ musimy być 
odpowiedzialni na przyszłość. 

Wspomnienia i wnioski, które wycią-
gniemy z minionych wydarzeń sprawiają, 
że pamięć o ofiarach II wojny światowej 
nigdy nie zaniknie. Bohaterowie i nie-
winne ofiary wojny - zasługują na pamięć 
o tym, że nie ma nic cenniejszego niż ży-
cie, ale by je chronić przed wydarzeniami 
takimi jak wojna, ważne jest porozumie-
nie, którego niestety często brakuje, na-
wet w dzisiejszych czasach. 

(AK)

Nadszedł ten dzień - 2 września uczniowie 
z całej Polskie powitali nowy rok szkolny. 
W słubickich szkołach największą ekscyta-
cję odczuwali ci, którzy w szkolnej ławie 
zasiądą po raz pierwszy. 

2 września o godzinie 9:00 we 
wszystkich słubickich szkołach od-
było się oficjalne rozpoczęcie roku 
szkolnego 2019/2020. Odświętne 
stroje, podniosła atmosfera, dźwięk 
Mazurka Dąbrowskiego, powital-
ne przemówienia - właśnie z tym 
kojarzy nam się rozpoczęcie roku 
szkolnego, które rok w rok czeka na 
uczniów. Choć czas mija, a każde 
pokolenie różni się od siebie, jedna 
kwestia wciąż pozostaje niezmienna 
- dzieciom i młodzieży trudno jest 
pożegnać radosny czas wakacji. Swo-
imi nadziejami dotyczącymi nowe-
go roku nauki, podzieliła się z nami  
nowa dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Słubicach, Aurelia Wolny:

- Mam nadzieję, że to będzie bar-
dzo dobry rok. Ruszamy z dużą szko-
łą, ponieważ nie mamy już gimna-
zjum, tylko szkołę podstawową. Jest to 
ogromny budynek i ogromne wyzwa-
nia. Uczy się u nas przeszło pięciuset 
uczniów, czterdziestu czterech nauczy-
cieli, dlatego mam nadzieję, że uda 
nam się osiągnąć jak największe sukce-
sy edukacyjne, sportowe i artystyczne 
oraz że będzie nam się tutaj bardzo do-
brze pracowało. 

Tego szczególnego poranka słu-
bicką ,,Jedynkę'' odwiedził także 
burmistrz Słubic, Mariusz Olejni-
czak, który życzył uczniom satysfakcji 
z nauki, choć zaznaczył zrozumienie 
wobec najmłodszych uczniów, którzy 
jeszcze nie rozumieją, jak daleko może 
zaprowadzić nas wiedza. Należy także 
wspomnieć, że w tym roku przezna-
czono około dwóch milionów złotych 
na modernizację słubickich placówek 

oświatowych, dzięki czemu wzrośnie 
bezpieczeństwo oraz komfort nauki 
i przebywania w szkole, zarówno dla 
dzieci, jak i nauczycieli. 

Zanim zaczęły się wakacje, w słubic-
kich szkołach organizowano szereg spo-
tkań, mających na celu zapoznać naj-
młodszych z zasadami bezpieczeństwa, 
którymi powinni kierować się podczas 
letniego wypoczynku. Wiadomo jed-
nak, że o własne bezpieczeństwo trzeba 
dbać każdego dnia. Pamiętają o tym po-
licjanci, którzy w dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego odwiedzili słubickie szkoły, 
dbając o to, by uroczystość przebiegła 
w bezpiecznej atmosferze. Mało tego, 
funkcjonariusze połączyli swoje odwie-
dziny z propagowaniem akcji o tytule 
,,Bezpieczna droga do szkoły'', mającej 
na celu uświadomienie najmłodszym, 
jak ważna jest uwaga podczas porusza-
niu się po drogach. 

(AK)

80 rocznica wybuchu drugiej wojny światowej 

Dzieci i młodzież ponownie w szkolnych murach 

Na zdjęciu rozpoczęcie roku w Szkole Podstawowej Nr 3.

Uroczysta msza święta w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego.

W poniedziałek drugiego września uroczystości przeniosły się pod Pomnik Pamięci 
Więźniów Obozu Pracy ,,Oderblick'' w Świecku.

W obchodach wzięło udział mnóstwo zaproszonych gości, 
a także poczty sztandarowe. 
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W końcu ruszą prace na drodze Nowe Bi-
skupice – Rzepin. 30 sierpnia w Starostwie Po-
wiatowym w Słubicach doszło do podpisania 
umowy z wykonawcą. Jak wynika z ustaleń pra-
ce nie potrwają długo, za to o efektach będzie-
my mówić latami. 

- Bardzo interesuję się tym projektem 
i całym przedsięwzięciem – mówi Marcin Ja-
błoński, członek zarządu województwa lubu-
skiego. – Mam do niego ogromny sentyment, 
wynikający z faktu, iż byłem inicjatorem na-
pisania tego projektu. Osobiście jeździłem do 
kolegi starosty z Niemiec, przekonywałem go 
do podjęcia wspólnych działań w tej sprawie. 
Namawiałem burmistrzów, by podjęli się 
działania i cieszę się, że w końcu nastąpiło 
podpisanie umowy z której wynika, że bardzo 
szybko, bo już w październiku, ta droga bę-
dzie gotowa do użytku. 

Jak dodaje M. Jabłoński, droga powiatowa 
łącząca Nowe Biskupice i Rzepin to jedna z naj-
istotniejszych dróg w całej okolicy. Czy jej użyt-
kowanie stanie się przyjemniejsze? Przekonamy 
się, miejmy nadzieję, już wkrótce.  

(KB)

Umowa na drogę podpisana! 

Do podpisania długo wyczekiwanej umowy doszło 30 sierpnia podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Słubicach.
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W Urzędzie Miejskim w Słubi-
cach podpisana została umowa 
dotycząca kolejnych inwestycji 
inicjowanych przez Lokalną 
Grupę Działania Zielona Dolina 
Odry i Warty. Gospodarzami 
spotkania, które odbyło się 9 
września, byli burmistrz Słu-
bic Mariusz Olejniczak oraz 
zastępca burmistrza Adriana 
Dydyna-Marycka. 

- Dzisiaj mieliśmy przy-
jemność podpisać kolejną 
umowę na dofinansowanie 
inwestycji jaką jest doposa-
żenie placu zabaw poprzez 
zakup nowych urządzeń – 
mówiła A. Dydyna-Maryc-
ka, wiceburmistrz Słubic. 
– Beneficjentem tego pro-
jektu jest Uczniowski Klub 
Sportowy ze Szkoły Podsta-

wowej nr 3, natomiast Gmina Słubice 
użyczyła teren pod przyszłą inwesty-
cję. Możliwość przeprowadzania tego 
przedsięwzięcia możliwa była dzięki 
Lokalnej Grupie Działania z siedzibą 
w Górzycy – tłumaczyła. 

W podpisaniu umowy wzięli 
udział Wicemarszałek Województwa 
Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, 
Dyrektor Departamentu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Lubuskiego Arkadiusz Dąbrowski, 
a także przedstawiciele beneficjenta, 
Prezes Uczniowskiego Klubu Spor-
towego w Szkole Podstawowej nr 3 
w Słubicach Iga Majek oraz Dyrektor 
Szkoły Hanna Wróbel. Wartość tego 
projektu to 296 tys. złotych.

- Dla społeczności to ważne wy-
darzenie, dlatego, że poprzez Lokalną 
Grupę Działania możemy spełnić ma-

rzenia – mówił Stanisław Tomczyszyn, 
Wicemarszałek Województwa Lubu-
skiego. – Poza tak zwaną „trójką” sko-
rzysta także klub sportowy Ilanka Rze-
pin, a wartość projektu dla obu tych 
podmiotów wyniesie blisko 300 tys. 
zł. To ogromna inwestycja w młodzież, 
ale także w zagospodarowanie terenu 
i upiększenie miasta – tłumaczył. 

 W spotkaniu uczestniczyli tak-
że przedstawiciele klubu sportowego 
Ilanka Rzepin, który także uzyskał 
wsparcie finansowe w ramach realizo-
wanego projektu. Ilankę reprezentowa-
li Prezes Klubu Ryszard Boberski oraz 
Wiceprezes Marcin Zielinski. 

Po podpisaniu umowy, spotka-
nie przeniosło się do Urzędu Gminy 
w Górzycy, gdzie omawiano inwestycje 
zrealizowane z wcześniejszych dwóch 
projektów w ramach strategii Lokalnej 
Grupy Działania Zielona Dolina Odry 
i Warty, reprezentowanej na spotkaniu 
przez Leonarda Pietrowa.

(KB)

W Kostrzynie nad Odrą na terenie byłego 
przejścia granicznego odbyła się mani-
festacja emerytowanych żołnierzy WOP 
i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prote-
stowali oni przeciwko ustawie dezubekiza-
cyjnej, która według nich jest niesprawie-
dliwa

i niezgodna z Konstytucją. 
Przyjęta w 2016 r. ustawa obniży-

ła świadczenia do poziomu emerytury 
minimalnej nie tylko byłym funkcjo-
nariuszom Służby Bezpieczeństwa, 
ale też funkcjonariuszy BOR, Straży 
Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, 
pracowniku pionu wywiadu, kon-
trwywiadu, łączności i techniki MSW. 
Wystarczył jeden dzień pracy w okresie 
od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990 
by dziś stracić mundurową emeryturę. 
W manifestacji wzięło udział około 
150 osób. Śpiewano hymn, a uczestni-
cy mieli ze sobą polskie i unijne flagi. 
Jeden z protestujących założył koszulkę 
z napisem: „Były żołnierz WOP. Nie 
ubek! Nie złodziej!”. 

- Tę manifestację chcemy skiero-
wać do wszystkich rozsądnie myślących 
Polaków – mówił Marek Meszyński, 
prezes Związku Emerytów i Rencistów 
Straży Granicznej. – Każda osoba do-
tknięta zbrodniczą ustawą sejmową ma 
prawo indywidualnie stanąć przed są-
dem. To sąd ma orzekać, czy ktoś łamał 
prawo, czy służył Rzeczypospolitej. 
Ponad półtora tysiąca funkcjonariu-
szy  Straży Granicznej zostało objętych 
ustawą, 21 z nich nie doczekało rozpra-
wy sądowej po złożeniu odwołania, 7 
popełniło samobójstwa lub w wyniku 
otrzymania listu dostało zawału…

- W grudniu 2016r. PiS przegłoso-
wał ustawę represyjną, w skutek której 
58 osób poniosło śmierć. To są samo-
bójstwa, zawały, odstawienia leków 
– mówił Andrzej Rozenek, Poseł na 
Sejm VII Kadencji. – Do dziś prawie 

900 osób nie dożyło sprawiedliwości. 
To są ludzie, którzy nikomu nie zrobili 
nic złego. Ludzie, którzy służyli Polsce. 

Byli funkcjonariusze wspominają:
- Składaliśmy kiedyś ślubowanie 

– tłumaczył Józef Kraska, wicepre-
zes Związku Emerytów i Rencistów 
Straży Granicznej. – Tekst tego ślu-
bowania wyjęty jest z Ustawy o Stra-
ży Granicznej. Chciałbym zobaczyć, 
w którym momencie którykolwiek 
z funkcjonariuszy, który otrzymał 
dzisiaj decyzję obniżającą emerytu-
rę, złamał choćby jeden punkt tego 
ślubowania. Liczę na to, że nasza ak-
cja, nasz dzisiejszy protest, zostanie 
wsparty przez służby i związki za-
wodowe. Mam nadzieję, że wesprą 
nas także mieszkańcy, którzy razem 
z nami zechcą pokazać, że nie zga-
dzamy się na takie traktowanie. Nie 
jesteśmy żadnym drugim sortem. 
Jeżeli którykolwiek z nas popełnił 

w czasie służby jakiekolwiek prze-
stępstwo, chcemy stanąć przed każ-
dym powołanym organem. Nie zga-
dzamy się na zbiorowe i polityczne 
karanie wszystkich.

- Przez 25 lat pracowałem chroniąc 
granic naszego państwa zgodnie z przy-
sięgą jaką składałem – mówił Stanisław 
Janicki, emerytowany funkcjonariusz 
Straży Granicznej. – Niestety, ustawa, 
która została ogłoszona w nocy do-
tknęła mnie i moich kolegów. Najbar-
dziej boli mnie to, że Rząd wrzucił nas 
wszystkich do jednego worka. Mieli 
rozliczać funkcjonariuszy Urzędu Bez-
pieczeństwa, a tymczasem ja również 
zostałem tak potraktowany. Z jedną 
różnicą – mnie nazwano zbrodniarzem 
przeciwko narodowi polskiemu. To jest 
bolące. Moja emerytura wynosiła brut-
to 2 tys. 800 zł., w tej chwili jest to 
1700 zł. Ponad połowa została mi za-
brana, a to będzie rzutowało na moim 

dalszym życiu. Jako emeryt nie odpo-
czywam. Muszę dorabiać, żeby wiązać 
jakoś koniec z końcem. 

- Od 1982 roku byłem funkcjo-
nariuszem niemieckich służb granicz-
nych, a w latach 1990-1998 byłem ko-
mendantem na przejściu granicznym 
w Kostrzynie – mówił Volker Ettlich, 
emerytowany funkcjonariusz niemiec-
kich służb granicznych.  – Wśród 
uczestników dzisiejszej manifestacji 
mam wielu kolegów, z którymi współ-
pracowałem. Jestem tutaj z poczucia 
solidarności z tymi, którzy zostali po-
szkodowani niesprawiedliwą ustawą 
obniżającą im emeryturę. Takie trakto-
wanie ludzi nie mieści mi się w głowie, 
a uchwalenie takiej ustawy w Niem-
czech byłoby nie do pomyślenia, dlate-
go wspieram ich protest całym sercem. 

- Dobre państwo, cywilizowa-
ne państwo to takie, w którym silny 
broni praw słabszego, a nie brutalnie 
depcze jego sprawy – mówił Bartosz 
Arłukowicz, Deputowany do Par-
lamentu Europejskiego. – Dzisiaj 

mamy Polskę, w której depcze się 
prawa ludzi. Między innymi ludzi ze 
służb mundurowych, ale idąc dalej lu-
dzi z niepełnosprawnościami, nauczy-
cieli, sędziów. Cała polityka polega te-
raz na wskazywaniu, że ten jest dobry, 
a ten zły. Takie rzeczy nie mają prawa 
bytu, a tymczasem tego doświadcza-
my obecnie w Polsce. Często mówi 
się, że politycy przyjeżdżają na tego 
typu wydarzenia tylko w czasie kam-
panii wyborczych. Ja nigdzie nie star-
tuję, a mimo wszystko jestem tu, bo 
czuję, że muszę tu być. Jeśli ktoś pyta 
mnie co możemy zrobić, mam jedną 
odpowiedź – iść na wybory 13 paź-
dziernika. To od nas zależy jak będzie 
wyglądało życie w Polsce. Czy prawa 
człowieka będą dotyczyły wszystkich 
czy tylko jednego.

Pokrzywdzeni masowo odwołują 
się do sądu, sędziowie czekaj zaś  na 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjne-
go. Ten jednak nie przychodzi z pomo-
cą. Zapowiadane są kolejne protesty.

(KB)

Protest byłych pograniczników w Kostrzynie nad Odrą

21 września w Kostrzynie nad Odrą odbyła się manifestacja emerytowanych żołnierzy 
WOP i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Przyjęta w 2016 r. ustawa obniżyła świadczenia do poziomu emerytury minimalnej nie 
tylko byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, ale też funkcjonariuszy BOR, 
Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, pracowniku pionu wywiadu, kontrwywiadu, 
łączności i techniki MSW.

Nowe przedsięwzięcia dla najmłodszych

Gospodarzami spotkania, które odbyło się 9 września, byli burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak oraz 
zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka, a wśród gości pojawił się m.in. 
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.
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Panie Marszałku, w 2018 roku uzyskał Pan 
kolejny mandat radnego województwa, 
a w listopadzie został Pan wybrany na 
członka zarządu. Od jak dawna zajmuje się 
Pan polityką? 

Działalność polityczna to moja 
pasja. Mandatuję się już długo, bo od 
ponad dwudziestu lat. Przypomnę, 
że radnym sejmiku jestem już po raz 
trzeci. W Zarządzie Województwa 
jestem po raz drugi. W latach 2008-
2010 byłem Marszałkiem Wojewódz-
twa, a po kilku latach różnego rodzaju 
funkcji, ponownie pracuję w Zarzą-
dzie Województwa. Region, samorząd 
i województwo to coś, co mnie bardzo 
interesuje i pozwala zająć się rzeczami 
o dużym wymiarze, rozwiązywać pro-
blemy. Duże kwoty i duża odpowie-
dzialność to również coś, z czym do-
brze się czuję. 

Jest Pan także tłumaczem przysięgłym ję-
zyka niemieckiego oraz absolwentem Busi-
ness School of Administration. Czy miał Pan 
okazję pracować w tych branżach? 

Skończyłem różne szkoły. Wydaje 
mi się, że gdy przyjechałem do Słubic 
na początku lat dziewięćdziesiątych, 
byłem jedynym tłumaczem przy-
sięgłym języka niemieckiego w tym 
mieście. Los pokierował mnie jednak 
tak, że nie uczyłem w szkole, jedynie 
sporadycznie wykonywałem funkcję 
tłumacza przysięgłego. Później jako 
dwudziestoparoletni człowiek, zosta-
łem wiceburmistrzem Słubic. 

Zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu, do 
których zgłosił Pan swoją kandydaturę. 
Skąd decyzja o udziale? 

To prawda, zdecydowałem się kan-
dydować z listy Koalicji Obywatelskiej. 
Dzięki zaufaniu wyborców dostałem 
mandat do Sejmiku Wojewódzkiego, 
była to dla mnie nowa funkcja. Po 
wielu przemyśleniach wraz ze swoim 
środowiskiem uznaliśmy, że każdy, kto 
ma doświadczenie, potencjał i chęć - 
powinien wziąć udział w obecnych wy-
borach. A już zwłaszcza w sytuacji, gdy 
wiele jest powodów, aby nie zgadzać 
się na to, co dzieje się w naszym naj-
bliższym otoczeniu. Wydaje mi się, że 
brutalizacja życia politycznego i to, co 
dzieje się w naszym kraju bardzo nega-
tywnie rzutuje na opinię o Polsce w ca-
łej Unii Europejskiej, a także na całym 
świecie. Jestem przekonany, że wszyst-
kie pozytywne działania dotyczące sfe-
ry społecznej, wsparcia dla obywateli, 
mogłyby mieć miejsce bez tego, co 
wiąże się z nadwyrężaniem zaufania do 
konstytucji, ograniczaniem swobody, 
niezawisłości sądów i wykorzystywa-
niu instytucji państwowych przeciwko 
obywatelom. Można uprawiać polity-
kę inaczej, w sposób bardziej cywilizo-
wany oraz szanować normy i zasady. 
Kampania wyborcza to czas, by mówić 
o tym głośno. 

Porozmawiajmy o pańskich dokonaniach. 
Które z nich należałoby wypunktować? 

Przyjechałem do Słubic już po-
nad dwadzieścia lat temu, tak więc 

minęło już naprawdę wiele lat. To 
miasto swego czasu bardzo dobrze 
mnie przyjęło - zaklimatyzowałem się 
tu wraz z rodziną. Nasze losy osobi-
ste i zawodowe potoczyły się w szczę-
śliwy sposób. Z tego właśnie tytułu 
mam do Słubic i lokalnej społecz-
ności ogromną wdzięczność, na co 
jest kilka dowodów. Kiedy w latach 
2008-2010 byłem Marszałkiem Wo-
jewództwa, na teren naszego powiatu 
przekazane zostały w ramach środków 
unijnych, którymi zajmuję się nawet 
teraz, kwoty około stu milionowe. 
Kiedy pełniłem funkcję wojewody, 
pilnowałem projektów związanych 
z zabezpieczeniem Słubic przeciwko 
powodzi. Z kolei kiedy byłem staro-
stą, starałem się ubiegać o pieniądze 
z różnych środków - unijnych, pol-
sko-niemieckich, pod moim kierow-
nictwem przygotowano także projekt 
dotyczący remontu drogi pomiędzy 
Nowymi Biskupicami i Rzepinem. 
W ostatnim czasie udało nam się 
także pozyskać środki na budowę 
sali sportowej przy słubickim liceum. 
Była to bardzo długo wyczekiwana 
inwestycja. Czeka nas jeszcze budowa 
dużego, prawdziwego ronda na styku 
ulicy Obozowej i Szosy Rzepińskiej. 
Jesteśmy pewni, że będzie to rozwią-

zanie, które skutecznie zapobiegnie 
problemom komunikacyjnym, które 
się tam zdarzały. Celem nadrzędnym 
jaki chciałbym sobie postawić, jeśli 
zostałbym posłem, to budowa ob-
wodnicy Słubic.  Powstawały już róż-
ne decyzje i przymiarki na ten temat, 
lecz prawda polega na tym, że nieste-
ty nic się jeszcze nie wydarzyło. Po-
trzebny jest więc ktoś, kto ma wiedzę 
dotyczącą działania systemu podej-
mowania decyzji i pilnuje tego przed-
sięwzięcia. Jest to problem, z którym 
powinniśmy się wreszcie uporać. 

Czy my, mieszkańcy Słubic, możemy liczyć 
na coś jeszcze, jeśli dostanie się Pan do 
sejmu? 

Mieszkańcy mogą być pewni, że 
byłbym posłem, który słuchałby ich 
problemów. Powstałoby biuro posel-
skie, w którym by ich przyjmowano. 
Oprócz tego byłbym ciekaw pomysłów 
i potrzeb ludzi mieszkających w naszym 
mieście, aby podnosić różne inicjatywy 
na forum Sejmu. Myślę, że wykorzy-
stując tę wiedzę i rozumiejąc, jak działa 
samorząd i administracja, sprawniej 
udałoby mi się zabiegać o wiele waż-
nych dla słubiczan i mieszkańców wo-
jewództwa spraw. Tak jak już wcześniej 
wspomniałem, darzę nasz region dużą 

sympatią i w związku z tym chciałbym 
wiele zrobić dla tego terenu. 

Z czym związany jest Pana program? 
Jest to program całej formacji. 

Będziemy pamiętać o tych, którzy 
ciężko pracują, prowadząc działal-
ność gospodarczą. Połowa polskiego 
produktu krajowego pochodzi z pra-
cy małych firm. Poruszymy kwestię 
obciążeń podatkowych i kwestię 
wsparcia tego całego biznesu. Dla 
naszego bezpieczeństwa i komfortu 
życia, niezwykle ważna jest dbałość 
o środowisko. Nadszedł okres, gdy 
do Polski importuje się nieprawdo-
podobne ilości śmieci. Jest to zjawi-
sko, z którym trzeba sobie skutecznie 
poradzić, bo wpływa to nie tylko na 
nasze życie, ale i na życie przyszłych 
pokoleń. Służba zdrowia również wy-
maga wparcia i profesjonalnego po-
dejścia, aby skrócić czas oczekiwania 
pacjentów na dostęp do opieki zdro-
wotnej. Brak lekarzy i pielęgniarek to 
także bardzo istotne sprawy. Nasze 
społeczeństwo się starzeje, stąd nasze 
programy senioralne. Rzecz jasna po-
myślimy także o młodych oraz o ich 
otwartym dostępie do różnorodnej 
edukacji. No i oczywiście chciałbym, 
aby Polska była kojarzona z krajem 

fundamentalnych zasad, demokracji 
i konstytucji. Jest o tym bardzo gło-
śno i gdziekolwiek się jest (na zacho-
dzie), dużo się o tym mówi. Myślę, że 
popsuliśmy tym sobie dobrą reputa-
cję i czas wreszcie zaprzestać działań, 
które nas kompromitują. 

Działania polityczne pochłaniają zapew-
ne wiele czasu. Jest Pan żonaty, ma Pan 
dzieci. Jak godzi Pan życie zawodowe 
z prywatnym? 

Należałoby w tym momencie po-
dziękować mojej rodzinie, wyrozu-
miałej i tolerancyjnej żonie za to, że 
mnie w tym wszystkim wspiera. My-
ślę też, że mam prawo powiedzieć, że 
robię bardzo wiele, aby nie zaburzyć 
tych proporcji. Pamiętam o tym, że 
nie jestem sam na świecie i odpowia-
dam nie tylko za sprawy publiczne, 
ale także za swój dom i rodzinę. Sta-
ram się to jakoś równoważyć. Rze-
czywiście, nie jest to proste, więc 
wracam do domu gdy tylko mogę. 
Gdy mieszkałem w Warszawie, a spę-
dziłem tam trochę czasu, był to dla 
mnie dość duży problem, dlatego nie 
tęsknię za tym miastem. 

ROZMAWIAŁ 
WALDEMAR UBERNA 

Kampania wyborcza to czas,  
by mówić głośno o wszelkich zmianach 
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Rzepin  
wśród najlepszych!

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala rozdania na-
gród w konkursie Modernizacja Roku 2018. Z 550 nominowanych inwestycji 
Rewitalizacja Starego Miasta w Rzepinie znalazła się wśród 10 najlepszych! Do-
datkowo pomnik znajdujący się na Placu Ratuszowym został przez Jury konkur-
su uznany za najlepszy obiekt w POLSCE upamiętniający 100 lecie odzyskania 
niepodległości! Miłym akcentem całej uroczystości było wręczenie złotej statuetki 
dla najlepszego wykonawcy, którym została firma realizująca prace na rzepińskim 
rynku! Cieszymy się bardzo z otrzymanych nagród i wyróżnień, ponieważ po-
twierdzają one, że nasza inwestycja jest jedną z najlepszych w kraju.

(GMINA RZEPIN)

Nowe linie autobusowe 
w Rzepinie!
 Gmina Rzepin uruchamia trzy nowe linie autobusowe. Chcąc zlikwidować wykluczenie komunikacyjne 
i zwiększyć możliwości komunikacji mieszkańców gminy, we wrześniu tego roku ruszyły trzy nowe połą-
czenia. Linie autobusowe  będą ogromnym udogodnieniem dla mieszkańców – godziny ich funkcjono-
wania dostosowane zostały do potrzeb uczniów oraz osób dojeżdżających do pracy. By komunikacja była 
korzystna  Burmistrz Rzepina pozyskał dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  Inną metodą wsparcia idei 
uruchomienia i funkcjonowania jednej z trzech nowych  linii - linii nr 1, która swym zasięgiem obejmuje 
również teren gminy Ośno Lubuskie, było podpisanie międzygminnego porozumienia przez Burmistrza 
Rzepina Sławomira Dudzisa oraz Burmistrza Ośna Lubskiego Stanisława Kozłowskiego.

(GMINA RZEPIN)

Ulica Dworcowa  w Rzepinie 
- będzie ładniejsza niż 
kiedykolwiek!

17 września br. nastąpi-
ło podpisanie umowy przez 
Burmistrza Sławomira Du-
dzisa z firmą SULBRUK na 
realizację zadania przebudo-
wy ulicy Dworcowej w Rze-
pinie. Przebudowa znacząco 
wpłynie na wizerunek tere-
nu przy dworcu PKP, który 
niewątpliwie powinien być 
wizytówką naszego mia-
sta. Powstanie tam rondo, 
skwer, nowa nawierzchnia 
jezdni wraz z chodnikami 
oraz miejsca parkingowe, 
na których widoczność bę-
dzie zapewniało oświetlenie 
LED, a nowa kanalizacja 
deszczowa odbierze wody 
opadowe. Wyceniana na 
blisko 1.8 mln zł inwesty-
cja jest współfinansowana 
z „Funduszu Dróg Samo-
rządowych”. Informujemy, 
iż w związku z przebudową 
mogą wystąpić okresowe 
utrudnienia ruchu w rejo-
nie dworca PKP.

(GMINA RZEPIN)
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Soczewki kontaktowe są drugą 
obok okularów, popularną metodą ko-
rekcji wad wzroku. Wśród wielu róż-
nych konstrukcji najpopularniejsze są 
soczewki miękkie, które w przypadku 
właściwego doboru przeprowadzonego 
przez optometrystę lub okulistę są w 
stanie skorygować wadę wzroku na po-
dobnym poziomie tak jak w przypad-
ku korekcji okularowej oraz zapewnić 
bezpieczeństwo ich użytkowania.  Z 
doświadczenia wyniesionego z rozmów 

z wieloma pacjentami dowiadujemy się 
jednak o przypadkach niewłaściwych 
zachowań, które mogą doprowadzić 
do poważnych skutków zdrowotnych 
ich użytkowników.  Grzechem głów-
nym jest tutaj tzw. samodopasowanie. 
Bardzo często zdarza się, że pacjen-
ci posiadając wiedzę o swojej wadzie 
wzroku nabywają soczewki kontakto-
we o zbliżonej mocy bądź opierając się 
o kalkulatory on-line przeliczają moc 
okularową na adekwatną moc soczew-

kową. Niestety proces doboru soczewek 
to nie tylko odpowiednia moc soczew-
ki, ale co ma w tym przypadku nieba-
gatelne znaczenie, także jej konstrukcja. 
Soczewki kontaktowe o tej samej mocy, 
ale różnych producentów będą różniły 
się bardzo wieloma elementami, zaczy-
nając od średnicy, wysokości bazowej, 
kształtu krawędzi, tlenotransmisyj-
ności, uwodnienia po materiał czy też 
grubość. Te wszystkie elementy mają 
wpływ na to jak określona soczewka bę-
dzie zachowywała się na oku i jak będzie 
wywierała negatywny wpływ na samo 
oko. Soczewka kontaktowa jest niczym 
innym jak ciałem obcym, które zostaje 
umieszczone na rogówce i tak jak każ-
de ciało obce wchodzi z tkanką oka w 
określoną interakcję zaburzając dotych-
czasowe procesy fizjologiczne, które są 
bardzo ważne dla utrzymania dobro-
stanu oka. Udając się do specjalisty 
minimalizujemy wystąpienie skutków 
ubocznych związany ze stosowaniem 
soczewek, a mogą do nich należeć stany 
zapalne spojówki powiekowej i powiek, 
spojówki gałkowej i rogówki, które w 
skrajnych przypadkach mogą w ciągu 
24 godzin doprowadzić do utraty wzro-
ku, jak chociażby w przypadku infekcji 
bakteryjnych, wirusowych, grzybicz-
nych czy pierwotniakowych. Podczas 
doboru soczewki, specjalista wykorzy-

stując biomikroskop określa 
odpowiednią ruchomość 
soczewki, stan pokrycia 
rogówki, centrację oraz ro-
tację. Jednak jeszcze przed 
samym doborem musi na-
stąpić badanie przedniego 
odcinka oka pod kątem 
spełnienia minimalnych 
wymogów fizjologicznych 
dopuszczających do użyt-
kowania soczewek. W Me-
dlook doborem soczewek 
kontaktowych zajmuje się 
dyplomowany optometry-
sta. W cenie doboru znajdu-
je się badanie wady wzroku, 
badanie przedniego odcinka 
oka w biomikroskopie, do-
bór optymalnej soczewki kontaktowej, 
nauka aplikacji i postępowania z so-
czewkami, wydanie zestawu pierwszych 
bezpłatnych soczewek oraz obowiązko-
we pierwsze badanie kontrolne przepro-
wadzane po 7-10 dniach od pierwszej 
aplikacji. 

W związku ze zbliżającym się Świa-
towym Dniem Wzroku przypadającym 
na dzień 10 października, będzie moż-
liwość bezpłatnego sprawdzenia wzro-
ku, gdyż salon optyczny Medlook, jako 
jedyny w powiecie, spełniając surowe 
wymagania Polskiego  Towarzystwa 

Optyki i Optometrii, uzyskał przywilej 
udziału w tej ogólnopolskiej akcji. Na 
badania  w dniach 07-17 października 
można zapisać się telefonicznie pod nr 
500 070 607 lub osobiście w salonie.

Na dobór soczewek  oraz korekcji 
okularowej dodatkowo można zareje-
strować się poprzez  stronę www. me-
dlook.pl, gdzie udostępniony jest  ka-
lendarz rejestracyjny on-line. Słubicki 
Medlook znajduje się  przy ul. Koper-
nika 23a i dysponuje dwoma miejscami 
parkingowymi.

(MEDLOOK)

To dobry czas dla Stowarzyszenia Po Pro-
stu, które doczekało się nowego, o wiele 
bardziej funkcjonalnego lokum, z którego 
wszyscy są zadowoleni. 

Stowarzyszenie Po Prostu - Pra-
cownia Rozwoju Osobistego w Słubi-
cach to pozarządowa organizacja non 
profit, która z powodzeniem zajmuje 
się pomocą społeczną, profilaktyką 
i edukacją, w szerokim tych słów zna-
czeniu. Sztandarowym priorytetem 
stowarzyszenia jest pomoc osobom 
niepełnosprawnym oraz tym, które ce-
chują się problemami emocjonalnymi. 
Obecnie na stałą terapię uczęszcza sto 
osób. 

Od 2010 roku stowarzyszenie 
działało bardzo prężnie, czego dowo-
dem jest duża ilość zrealizowanych 
projektów, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy czy Odyseja Umysłów. Z po-
wodu ogromu pracy i zainteresowania 
lokalnej społeczności, od kilku lat dało 
się zauważyć, że należy zmienić obec-
ny lokal, którego rozmiary powodują 
ograniczenie przyjmowania nowych 
osób i wspieranie ich. W związku 
z tym już od 1 października bieżącego 
roku, Po Prostu otworzy nową, lepszą 
siedzibę.

- Jest to spełnienie naszych ma-
rzeń. Od 1 października będzie moż-
na odwiedzić nas na ulicy Szama-
rzewskiego w Słubicach. Będzie tam 
piętnaście salek terapeutycznych. 
W końcu będzie można prowadzić 
profesjonalne biuro oraz ośrodek 
terapii, z salkami które będą już wy-
specjalizowane m.in. do terapii peda-
gogicznej, psychologicznej - mówiła 
Prezes sSowarzyszenia Po Prostu, Jo-
anna Sierżant-Rekret. 

Mimo osiągnięcia jednego celu, Po 
Prostu marzy o czymś więcej - wybu-
dowaniu własnego budynku. 

- Wspólnie staramy się o ziemię 
i pozyskiwanie środków z różnych 
źródeł. Wszystko po to, by wybudo-
wać budynek lub dwa budynki oraz 
po to, aby wszystkie nasze działania 
skumulowane były w jednym miej-
scu. Nasi podopieczni dorastają, 
niektórzy z nich nie są samodzielni. 
W tej chwili zajmują się nimi rodzi-
ce, ale każdy myśli nad tym, co bę-
dzie dalej. Ważne jest więc by istniało 
miejsce, w którym nasi podopieczni 
będą mieli możliwość zamieszkać - 
dodaje pani prezes. 

(AK)

Soczewki kontaktowe – 
niebezpieczeństwo samodopasowań

Nowa siedziba, więcej możliwości 

Od 1 października bieżącego roku, Po Prostu otworzy nową, lepszą siedzibę.

Optometrysta Piotr Grzegorczyk – Medlook
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Ani 32 stopniowy upał, ani świadomość 
ostatniej wakacyjnej soboty, czy też ja-
kiekolwiek inne sprawy nie były w stanie 
zatrzymać uczestników bardzo szlachet-
nego porywu serca jakim była organizacja 
i  uczestnictwo w Charytatywnym Turnieju 
dla Krzyśka. Dwa boiska Słubickiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji zamieniły się pole 
sportowych zmagań i arenę dobrej zabawy. 
A wszystko po to, by pomóc!

Fundacja Grupy Pomagamy na 
czele z Aleksandrą Kołek po raz kolej-
ny pokazała co to znaczy chcieć służyć 
tym, którzy znaleźli się w potrzebie.

- Chciałabym przede wszystkim 
podziękować mieszkańcom za wspar-
cie niezależnie od akcji, jaką w danym 
czasie prowadzimy – mówiła prezes 
Fundacji Grupy Pomagamy, A. Ko-
łek. – Nie ważne czy to turniej, festyn, 
zbiórka… wszystkie prowadzone przez 
nas akcje cieszą się zawsze niezwykle 
pozytywnym odzewem. Być może nie 
zmienimy całego świata, ale możemy 

zmienić świat jednego człowieka. Dzi-
siaj jesteśmy tutaj by pomóc Krzyśko-
wi. Gramy w piłkę, robimy to, co on 
tak naprawdę najbardziej kochał. Ale 
najpiękniejsze jest to, że mimo skwaru, 
mimo obowiązków, które każdy z nas 
ma, znajdujemy czas i czynimy dobro. 

Jedną z dwunastu drużyn, bo do-
kładnie tyle wzięło udział w rozgryw-
kach, była drużyna Urzędu Miasta, 
którą do boju poprowadził Burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak.     

- W takich okolicznościach pogo-
dowych można być doprawdy wszę-
dzie, chcąc wykorzystać te ostatnie 
chwile wakacji – mówił. – Można być 
wszędzie, ale można być też tutaj – 
dodał. – A my jesteśmy tu po to, aby 
pomagać. Mamy umowę z naszym 
kolegą Arielem Pawelczykiem, któ-
ry za każdego strzelonego przez naszą 
drużynę gola wrzuca do skarbonki 50 
zł. Z kolei za każdego gola przeciwnika 
my wrzucamy 10 zł i przyznam szcze-

rze, staramy się by drużyna przeciwna 
zdobywała tych goli jak najwięcej. Na 
tym polega cała zabawa.

Zwycięzcami turnieju została dru-
żyna Przyjaciele SKP, za nimi uplaso-
wał się team MBB Logistic, a trzecie 
miejsce przypadło drużynie Fundacja 
Grupy Pomagamy. 

Kolejne miejsca zajęli: 4.Junio-
rzy 5.Odra Pławidło 6.Słubice Team 
7.Disco Fighters 8.Zorza I Kowalów 
9.Zorza II Kowalów 10.Urząd Miejski 
11.ZMP i 12.Spartanie. 

Królem strzelców został Filip Jan-
czak z MBB Logistic, a najlepszym 
bramkarzem Piotr Lebiejko z Przyja-
ciele SKP. Najlepszy zawodnik to Hu-
bert Leśniak z Zorza I Kowalów Tytuł 
najlepszej zawodniczki trafił zaś do 
Aleksandry Kolek. Nagrody specjalne 
otrzymali Krystyna Skubisz oraz Da-
riusz Olechno. 

Najważniejszym tego dnia zwy-
cięzcą Charytatywnego Turnieju dla 

Krzyśka został Krzysztof Ryłko, prze-
bywający obecnie na szpitalnej reha-
bilitacji po dwóch bardzo poważnych 
wylewach. Podczas turnieju, wspól-
nymi siłami udało się zebrać 9761,42 
złotych oraz 667,67 euro - kwotę, któ-
ra wesprze proces powrotu Krzyśka do 
zdrowia. 

Wszystkim zawodnikom i kibi-
com dziękujemy za udział i wsparcie, 
a Krzyśkowi życzymy powrotu do 
pełnej sprawności, tak aby już nieba-
wem mógł brać udział w kolejnym 
turnieju wspierającym kolejnych 
potrzebujących.

(KB)

W tę sobotę zagrali dla Krzyśka!

Podczas turnieju, wspólnymi siłami udało się zebrać 9761,42 złotych oraz 667,67 euro - 
kwotę, która wesprze proces powrotu Krzyśka do zdrowia. 

Gra 
w golfa dla 
wszystkich 
Mimo że golf stał się w naszym kraju do-
brze znanym i popularnym sportem, część 
osób wciąż uważa go za mało dostępną 
rozrywkę. Aby się to zmieniło, z pomocą 
przyszedł bardzo ciekawy projekt. 

Pole golfowe ,,Dębowa Polana'' 
oraz Klub Sportowy ,,Słubice Golf 
Club'' obrało sobie za cel popularyza-
cję sportu, jakim jest golf. Pomóc mia-
ły w tym darmowe lekcje, które zachę-
ciłyby dzieci, młodzież oraz seniorów 
do aktywności fizycznej. Projekt został 
dofinansowany przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Lubuskiego. Jak 
tłumaczy Anna Szmyt, pełniąca funk-
cję managerską pola golfowego ,,Dę-

bowa Polana'':
- Naszym celem jest stworzenie 

sekcji juniorskiej i seniorskiej. We 

wrześniu i październiku postaramy się 
zmobilizować jak największą ilość dzie-
ci do przyjścia do nas, spróbowania gry 
w golfa oraz zrozumienia, na czym po-
lega ten sport. 

Pierwsze spotkanie z golfem skiero-
wane było do najmłodszych, być może 
przyszłych mistrzów golfa, które co 
prawda nie odbyło się na prawdziwym 
polu, ale na specjalnie przygotowanych 
matach. Podczas całego spotkania dzie-
ci mogły zapoznać się z potrzebnym do 
gry sprzętem oraz przekonać się, jak 
prawidłowo go używać. 

17 września odbyło się drugie, 
bardzo wyczekiwane spotkanie. Tym 
razem teoria ustąpiła praktyce, która 
dla uczestników okazała się niezwy-
kle ekscytująca.   Trening odbył się 
na profesjonalnym polu golfowym 
,,Dębowa Polana'' w Słubicach. Golf 
okazał się dla uczestników co prawda 

zupełnie nieznaną, ale bardzo ciekawą 
dziedziną, z którą zamierzają się lepiej 
zapoznać: 

- Jesteśmy tu w gronie swoich zna-
jomych, instruktorzy są bardzo mili 
i pomocni. Póki co byliśmy tylko na 
jednym torze, ale już bardzo mi się po-
doba i chciałabym nauczyć się dobrze 
grać w golfa - mówiła jedna z uczestni-
czek projektu. 

Jak wiemy, spotkania będą od-
bywać się cyklicznie, a ich zwieńcze-
niem będzie turniej skierowany do 
najmłodszych graczy. Organizatorzy 
mają nadzieję, że rozgrywka wyłoni 
najlepszych, którzy zostaną w klubie, 
a golf stanie się ich nową pasją, bo jak 
sami tłumaczą, jest to dziedzina sportu 
skierowana do wszystkich - pozwala na 
to, by do późnej starości kontynuować 
aktywność fizyczną. 

(AK)

Kto nie przyszedł, niech teraz żałuje! Za-
bawa do białego rana to najlepsze słowa 
jakimi można opisać to, co działo się w Ku-
nowicach w ostatnią sobotę sierpnia. Wte-
dy to sołtys Paweł Sokołowski wraz z radą 
sołecką zorganizowali taneczne pożegna-
nie wakacji. Występ Jerzyków, konkurs 
karaoke, a do tego wata cukrowa, grill, 
popcorn i lody, ale przede wszystkim dobre 
towarzystwo, bo jak wspominali organiza-
torzy – impreza ma zachęcić do poznawa-
nia najbliższych.  

- Dzisiejsza impreza to forma inte-
gracji dla mieszkańców i przyjezdnych 
gości – mówił z radością sołtys. – To 
tak naprawdę pierwsze kroki naszych 
rządów i wspólnego działania na rzecz 
sołectwa. Przed nami wiele spraw, 
mniej lub bardziej istotnych, ale to 
nie jest dzień na tego typu rozmowy. 

Chciałbym, żebyśmy się po-
znali, by jakakolwiek dalsza 
współpraca była dużo bar-
dziej owocna. Dzisiaj jest na 
to najlepszy czas, a my mamy 
się przede wszystkim dobrze 
bawić.

Sołtys Paweł Sokołowski 
podzielił się  z nami swoją ra-
dością z bardzo dużej frekwen-
cji mieszkańców na imprezie, 
a przybyły na imprezę w cha-
rakterze gościa, wraz z całą 
swoją rodziną Burmistrz Słu-
bic Mariusz Olejniczak opo-
wiedział  o współpracy między 
gminą Słubice a kunowickim 
Sołectwem. Tego dnia pod-
kreślał jak istotne są dla niego 
współprace ze wszystkimi so-

łectwami. – Życzę innym burmistrzom, 
aby współpraca ich gmin układała się 
równie dobrze – mówił. - To nie pierw-
sza sołtysówka, ale pierwsza za rządów 
nowego sołtysa i przyznam szczerze, do 
tej pory nie spotkałem się z tak licznym 
udziałem mieszkańców – zaznaczył 
burmistrz M. Olejniczak. – Jednak 
nie to jest najważniejsze. Liczy się to, 
że tradycja ta jest kontynuowana i po 
raz kolejny spotykamy się w Kuno-
wicach by porozmawiać, pośmiać się 
i pobawić. Takie imprezy są niezwykle 
potrzebne, trzeba się czasem oderwać 
od przysłowiowej rzeczywistości i zre-
laksować – dodał. 

Dobre humory włodarzy podzielali 
mieszkańcy. Z ich ust płynęły radość 
i zadowolenie i niemal każdy przy-
znawał, że tak świetna zabawa to coś, 
czego im trzeba było. Jak widać, Sołtys 
spisał się na medal!  

(KB)

17 września odbyło się drugie, bardzo wyczekiwane spotkanie. Tym razem teoria ustąpiła 
praktyce, która dla uczestników okazała się niezwykle ekscytująca.

Raz do roku wielkie święto – Sołtysówka 2019!

Sołtys Kunowic Paweł Sokołowski wraz z radą sołecką zorganizowali świetne pożegnanie wakacji.
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To już kolejna inicjatywa artystyczna gru-
py fotograficznej AKFA. Tym razem przed 
obiektywem stanęły słubickie mamy i córki, 
które zechciały w ciekawy sposób uwiecznić 
swoją relację na fotografiach. 

Amatorska Komórka Fotografii Ar-
tystycznej AKFA, działająca przy słubic-
kiej Galerii OKNO, wiele razy zaska-
kiwała swoimi inicjatywami, których 
efektem były kreatywne, piękne, a cza-
sem nawet i zastanawiające fotografie. 
Tym razem lokalni artyści postanowili 
skupić się na temacie macierzyństwa, 
a dokładniej - relacji między matką 
a córką. Przed obiektywem nie stanęły 
jednak świeżo upieczone mamy, ale ko-
biety, które w większości doczekały się 
wieloletniej, dojrzałej relacji z córką. 
Finalnie przedsięwzięcie doczekało się 
64 portretów i mimo że były one różno-
rodne, wszystkie połączone były dwo-
ma podobieństwami - miłością bijącą 
od przedstawionych kobiet oraz ramą 
obrazu, z którą przyszło im pozować. 
W wielu przypadkach rekwizyt okazy-
wał się problematyczny ze względu na 

to, że aby zdjęcie wyszło korzystnie, 
trzeba było właściwie się ustawić i pra-
widłowo porozumieć, by na zdjęciu 
z ramą odpowiednio ukazać relację, jaka 
panuje między jego bohaterkami. 

Wernisaż poświęcony mamom 
i córkom przyciągnął do siebie dużą 
publikę. Wśród gości można było spo-
tkać burmistrza Słubic, Mariusza Olej-
niczaka, który mówił: 

- Bardzo serdecznie gra-
tuluję grupie AKFA tego po-
mysłu, bo okazuje się, że jest 
to bardzo trafiona inicjatywa. 
Wiemy już, że będzie to kon-
tynuowane oraz że w planach 
jest już kolejny pomysł, który 
będzie dla nas zaskoczeniem. 
Mogę śmiało powiedzieć, że 
z pewnością będzie dla nas 
ogromnym zaskoczeniem, 
ponieważ osobiście zawsze je-
stem zaskoczony pracami gru-
py AKFA. Życzę im, aby już 
zawsze wzbudzali w widzach 
taką ciekawość. 

Na wydarzeniu nie zabrakło tak-
że samych zainteresowanych oraz ich 
rodzin i przyjaciół. Panie z radością 
odszukiwały się na zdjęciach i zapew-
niły, że wzięcie udziału w tego rodza-
ju akcji było przeżyciem, które będzie 
miło wspomnieć: 

- Od lat śledzimy pomysły grupy 
fotograficznej AKFA. Bardzo podobają 
nam się projekty, które tutaj powstają. 
Kiedy padł pomysł, aby zrobić wysta-
wę samych kobiet, a więc matek, có-
rek, babć i wnuczek, zdecydowałyśmy 
się wziąć udział. Na pewno stało się 
tak dlatego, że lubimy spędzać ze sobą 
czas. Dla nas to bardzo naturalne, ro-
bimy ze sobą bardzo dużo rzeczy. Po-
czułyśmy, że po prostu musimy wziąć 
w tym udział - mówiła jedna z uczest-
niczek wernisażu. 

Wernisaż przeminął w doskonałej 
atmosferze, ale jak wiadomo - przy 
dobrej zabawie czas mija szybciej niż 
zwykle. Jeśli ktoś opuścił to wyjątko-
we wydarzenie, a chciałby obejrzeć 64 
wyjątkowe fotografie, nic straconego, 
gdyż wystawa dostępna będzie do 15 
października w Galerii OKNO. 

(AK)

Transgraniczne Święto 
Plonów w Drzecinie
W sobotę, 14 września w drzecińskiej świetlicy oraz na terenie przyległym odbyły się zor-
ganizowane przez gminę Słubice tradycyjne dożynki. Po raz piąty impreza ta miała mocno 
międzynarodowy polsko-niemiecki akcent, wynikający z projektu "Europejskie Modelowe 
Miasto Współpracy Transgranicznej".

Impreza rozpoczęła się już we wczesnych godzinach popołudniowych kon-
kursem na najciekawszą rzeźbę z drewna wyrzeźbioną przy użyciu wyłącznie mo-
torowej piły. O 15.00 odbyła się msza dożynkowa w miejscowym kościele, po 
której ulicami Drzecina w kierunku wiejskiej świetlicy, przeszedł uformowany 
przez mieszkańców wielobarwny korowód. Po tradycyjnym przywitaniu łama-
nym chlebem uczestników dożynek, dokonanym przez burmistrza Słubic Ma-
riusza Olejniczaka, sołtysa Drzecina Ryszarda Świderskiego oraz reprezentantów 
władz niemieckich rozpoczął się bardzo bogaty w wydarzenia festyn. 

- Prawdą jest, że jest to impreza wyjątkowa. To dziesiąte organizowane przeze 
mnie dożynki, które po raz piąty mają taki transgraniczny charakter – mówił 
sołtys Drzecina, Ryszard Świderski. 

- Tego typu imprezy to okazja do spotkań sąsiada z sąsiadem, którzy na co 
dzień nie zawsze mają okazję ze sobą porozmawiać czy wyjaśnić pewne sprawy 
– mówił burmistrz Słubic, Mariusz Olejniczak. – Myślę, że podobnie jak było 
w Kunowicach, mieszkańcy będą bawić się do białego rana, a przy okazji zawrą 
nowe znajomości czy odnowią stare. Takie spotkania są nam niezwykle potrzebne. 

Rozmaite warsztaty, takie jak strojenie warzyw i owoców, wyplatanie wień-
ców dożynkowych, a także prezentacja historycznej zagrody wiejskiej, do tego 
konkursy, animacje, występy artystyczne i konkurencje sportowe trwały nieprze-
rwanie aż do zmroku. Dzieci z uśmiechami na buziach brały udział w zajęciach 
plastycznych i szalały na dmuchanych zamkach, by później czym prędzej ustawić 
się z rodzicami przed foto budką słubickich Żywiołów, robiąc sobie pamiątkowe 
szalone zdjęcia. W międzyczasie przy wypełnionych do ostatniego miejsca stołach 
rozpoczęła się dożynkowa biesiada.

(KB)

14 września w Drzecinie odbyły się zorganizowane przez gminę Słubice
tradycyjne dożynki.

Amatorska Komórka Fotografii Artystycznej AKFA, działająca przy słubickiej Galerii OKNO 
kolejny raz przygotowała specjalną wystawę. 

Matki i córki - wystawa pełna 
optymizmu i radości 

Tym razem lokalni artyści postanowili skupić się na 
temacie macierzyństwa, a dokładniej - relacji między 
matką a córką.
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Arcybiskup…
W miniony czwartek (20.09) wyszła z Fran-

ciszkańskiej 3 w Krakowie informacja dotąd w tej 
instytucji niebywała a dotycząca zwolnienia gru-
powego. Decyzją abpa Marka Jędraszewskiego zo-
stało zwolnione całe Biuro Prasowe archidiecezji 
krakowskiej. Biuro jak się szybko okazało jest ro-
dzaju żeńskiego tj. pięć kobiet, żon, matek. Oczy-
wiście każdy pracodawca ma prawo do wymiany 
personelu zgodnie z kodeksem pracy i wcześnie 
zawartymi warunkami zatrudnienia ale w tym 
wypadku spodziewano się czegoś bardziej, cze-
goś bardziej ludzkiego. Zimny komunikat kurii 
krakowskiej zderza się z szokiem i niedowierza-
niem osób, które jak same mówią, poświeciły tej 
instytucji swoje kompetencje a jak dało się doczy-
tać, swoje życie prywatne dzielone z tą instytucją 
w niedzielę i święta. Legła w gruzach empatia, sza-
cunek, wdzięczność i to w takiej instytucji, która 
ciągle powtarza o miłości i rości sobie prawo do 
pouczania w tych kwestiach pracodawców jak 
można poczytać w Katolickiej Nauce Społecznej. 
Szczytem tej sytuacji jest następny komunikat 
wydany 21.09, który informuje opinie społeczną 
o szczegółach podjętej decyzji a tam dzielenie na 
kobiety zamężne i niezamężne. Jedne mogą a dru-
gie nie mogą pracować. Piszący komunikat nie 
zdawał sobie sprawy, że dostarczył na piśmie do-
wód świadczący o dyskryminacji, który może być 
mocnym o ile nie istotnym argumentem w Sądzie 
Pracy.   Decyzja Arcybiskupa, spowodowała głu-
che telefony i milczenie kurialistów wobec dopy-
tujących, dlaczego i czemu w taki sposób. Wspo-
mniane Biuro Prasowe a więc 5 kobiet w Kurii 

Krakowskiej jeszcze nie tak dawno organizowały 
spotkania poparcia dla swojego pracodawcy po 
jego nieszczęsnych wypowiedziach w czasie Mszy 
św. a dotyczących LGBT a konkretnie jego osobi-
stej walki z tym środowiskiem. Odpłata za obronę 
osoby nie poskutkowała wdzięcznością. Niestety.

Można by zapytać po raz kolejny pytanie; dla-
czego po raz kolejny instytucja kościelna strzela 
sobie przysłowiowy strzał w stopę? I kluczem zdaje 
w tym wypadku jest bardziej nie instytucja a kon-
kretna osoba. Arcybiskup Marek Jędraszewski. 

Postać tego hierarchy dała się szerzej poznać 
jeszcze kiedy był biskupem pomocniczym arcy-
biskupa Juliusza Paetza Poznaniu. Konkretnie 
w sytuacji kiedy wobec problemu seksualnego 
wykorzystywania kleryków przez arcybiskupa 
stał się autorem Oświadczenia Biskupów Po-
mocniczych i Księży Dziekanów Archidiecezji 
Poznańskiej datowanym na 24.10. 2001r W tym 
oświadczeniu bronił dobrego imienia arcybisku-
pa Paetza przed zniesławieniem i propagandą. 
Wyraził swoje zaufanie, solidarność i głębokie 
oddanie.  Oświadczenie było tuszowaniem tego 
co działo się naprawdę. Problem był i narastał 
przy milczeniu i tuszowaniu faktów przez bisku-
pa Marka Jędraszewskiego. Księża, którzy zdo-
byli się na odwagę dziś albo są poza kościołem 
katolickim albo skutecznie połamano im kariery. 
W imię obrony dobra Kościoła Poznańskiego. 
Warto przypomnieć, że problem który narastał 
w końcu rozwiązali księża, którzy za radą pewne-
go profesora z Krakowa z całą sprawą udali się do 
Pani Wandy Półtawskiej przyjaciółki Jana Pawła 
II. Ona osobiście zawiozła temat do Watykanu 
i mleko się rozlało czego skutkiem było usunięcie 
arcybiskupa z urzędu ordynariusza i metropolity 
archidiecezji poznańskiej. Kolejne 10 lat  biskup 
Marek był biskupem pomocniczym następcy ar-
cybiskupa Paetza, abpa Stanisława Gądeckiego. 
Stworzyli dobry tandem ale relacji z księżmi nie 
odbudowali a kuria z otwartej stała się bardziej 
zamknięta a z czasem niedostępna. 

Ta niedostępność i planowana spontaniczność 
dała się szybko zauważyć w czasie jego samodziel-
nej już pracy, którą decyzją Benedykta XVI objął 
już jako arcybiskup w archidiecezji Łódzkiej. Ku-
ria została szczelnie zamknięta, kontakty ograni-
czone i sprowadzone do komunikacji listownej.   
To właśnie tam rozpoczął projekt  pt.  Dialogi 
w Katedrze, które okazały się monologiem i miej-
scem, gdzie można było się dowiedzieć co myśli 
i ma do powiedzenia ks. arcybiskup w takich 
tematach jak np.: polityka, środowisko, in vitro 
itd. Duchowny wielokrotnie używał stwierdzeń 

uznawanych przez  część środowisk za homofo-
biczne, postulował niemoralność zapłodnienia in 
vitro oraz sprzeciwiał się idei tzw. „czarnych pro-
testów”. W sumie poruszył 40 tematów. 

Od 2016 roku arcybiskup Jędraszewski jest 
prawdopodobnie na ostatnim etapie swojej 
kariery. Urząd ordynariusza i  metropolity ar-
chidiecezji Krakowskiej.   Archidiecezja bardzo 
złożona i bogata historycznie. Środowisko, któ-
re pamięta jeszcze czasy abpów Karola Wojty-
ły i Franciszka Macharskiego. Otwarte  i żywe 
relacje wspomnianych arcybiskupów z księżmi 
i osobami świeckim. Nie bojących się trudnych 
wyzwań i problemów. Tworzący Kurię otwartą 
w praktyce a nie w teorii bo za ich urzędowa-
nia w każdy  czwartek  z tzw. ulicy można było 
wejść bez wcześniejszego umawiania do samego 
Arcybiskupa na spotkanie. Zwyczaj ten próbo-
wał znieść abp Stanisław Dziwisz ale szybko się 
z tego wycofał. Skutecznie zamknął kurię i sam 
zamknął się w niej dopiero abp Jędraszewski. 
Ograniczając kontakty do minimum. Do Kra-
kowa przyjechał ze swoimi współpracownikami 
z Łodzi. Seria zwolnień szybko uświadomiła kra-
kowskiemu duchowieństwu, że nadeszły nowe 
porządki. Zwolnienia dokonywane bez podania 
przyczyn i okraszone kościelna czytaj milczącą 
a nie ludzką wdzięcznością. Po dość słabym urzę-
dowaniu abpa Dziwisza nikt, nie przypuszczał, 
że tęsknota za nim i tamtymi czasami będzie tak 
żywa i obecna. Także w Krakowie arcybiskup 
podjął projekt swoich Dialogów. W przeci-
wieństwie do Łodzi zostały one zorganizowane 
w kościele akademickim u św. Anny. Początko-
we spore zainteresowanie szybko zmalało, kiedy 
Dialogi po raz kolejny okazały się monologiem 
a kiedy w końcu pojawiły się pytania okazało się, 
że zadają je klerycy czytając je dokładnie z przy-
gotowanych kartek. Krakowskie Intelektualne 
Środowisko pamiętając wcześniejsze projekty or-
ganizowane przez Kurię Krakowską wraz UJP2 
i innymi uczelniami w projekcie Dialogów się 
nie odnalazło. Momentem kluczowym dla ka-
riery abpa w Krakowie był moment rocznicy Po-
wstania Warszawskiego. W 2019 w homilii na 
mszy z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania, 
parafrazując wiersz Józefa Szczepańskiego, użył 
sformułowania „tęczowa zaraza” wobec ideolo-
gii LGBT. Słowa te spotkały się z krytyką, ale 
arcybiskup otrzymał też wyrazy poparcia które 
zorganizowały zwolnione  już pracownice Biura 
Prasowego. Powiązanie tematów z rocznicą po-
wstania warszawskiego w czasie mszy św. było 
wydarzeniem niefortunnym. Zdawać by się 

mogło, że kaznodzieja pomylił okazje i audyto-
rium. Niestety. Arcybiskup od momentu poja-
wienia się filmów: Kler Smarzowskiego i Tylko 
nie mów nikomu Braci Sekielskich oraz po wy-
buchu skandali pedofilskich wśród duchownych 
i skandalicznego krycia tej patologii przez bisku-
pów i przełożonych zakonnych arcybiskup za-
miast podjąć temat na wzór papieża Franciszka 
rozpoczął wojnę ze środowiskiem LGBT wska-
zując na nie jako przyczynę wszelkiego zła i za-
grożenie dla Kościoła i Ojczyzny. Bardzo szybko 
zyskał sojusznika w osobie Prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego i dziś nie słyszymy już o pedofi-
lii wśród duchownych. Temat zniknął brutalnie 
zastąpiony atakiem na człowieka o innej orien-
tacji seksualnej. Ta wojna i ten styl kompletnie 
przeczą temu co prezentuje Papież Franciszek. 
Gołym okiem widać jak bardzo kościół kra-
kowski daleki jest od kościoła rzymskiego. Da 
się także słyszeć, że dzięki temu nie ma mowy 
o kapeluszu kardynalskim w Krakowie.  Papież 
Franciszek doskonale zorientowany dzięki Kar-
dynałowi Krajewskiemu swoją decyzją dotyczą-
cą wyboru następcy abpa Jędraszewskiego w Ło-
dzi skierował tam abpa Rysia dawnego biskupa 
pomocniczego w Krakowie. Jak powszechnie 
wiadomo panowie za sobą nie przepadają 
a nowy arcybiskup Łódzki jest dokładnie tym, 
kim nie był i nie będzie w Krakowie arcybiskup 
Jędraszewski. 

Wiek emerytalny dla arcybiskupa Marka Ję-
draszewskiego wybije za pięć lat. Przy obecnych 
sondażach dużo wskazuje na to, że sojusz partyj-
ny będzie podtrzymany a może nawet zacieśnio-
ny. U góry będzie dobrze. Jednak takiego stylu 
nie kupują młodzi. Z roku na rok następuje re-
zygnacja z lekcji religii w szkole. Do niektórych 
seminariów nie zgłosił się ani jeden kandydat.   
Twarz takiego kościoła traci rysy i podobieństwo 
Jezusa. Nie pociąga a wręcz  odpycha. Trudno 
uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu w Krakowie 
papież Franciszek zgromadził wokół siebie tylu 
młodych ludzi, którzy uwierzyli w jego szcze-
rość, otwartość i słowo. Papieża, który nota bene 
z okna na Franciszkańskiej  wspominał nieżyją-
cego młodego człowieka Maćka Szymona Cieślę 
który pracował w Komitecie Organizacyjnym 
Światowych Dni Młodzieży. Dla Organizatorów 
jak i samego Franciszka nie było problemem, 
że Maciej był gejem. Przede wszystkim widzieli 
w nim człowieka. Młodego zdolnego człowieka. 
Okno zostało zamknięte. Skutecznie. 

W.P. PEŁKA
FOT. TT: @FSL1973
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WOJCIECH PAWEŁ PEŁKA - słubiczanin, 
absolwent Szkoły Podstawowej nr 
3 oraz popularnej „samochodówki”. 
Obecnie ksiądz. W minionym czasie 
komentator wielu spraw w telewizjach 
Polsat czy TVN 24 podchodzący 
w bardzo ciekawy sposób do spraw 
duchowych jak i życiowych. 
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Przygotowując kolejne odcinki 
telewizyjnego cyklu „Słubice Czyste 
Miasto” realizowanego na  zlecenie 
Urzędu Miasta przez naszą lokalną te-
lewizję Horyzont TV, targały mną bar-
dzo różne emocje. Od tych bardzo po-
zytywnych i hurra-optymistycznych, 
gdy rozmawiałem z młodymi  ludźmi, 
których zazwyczaj świadomość ekolo-
giczna związana z segregacją odpadów 
była bardzo  wysoka, do tych mocno 
negatywnych, tchnących czasem bez-
nadzieją, gdy ludzie ze starszego poko-
lenia mówili mi - panie ale po co to 
wszystko, po co te segregacje, kiedy to 
i tak potem idzie na jedną wielką kupę. 

I oczywiście nie chcę tu generali-
zować, bo czasem bywało i odwrotnie, 
jednak gdybym miał to ułożyć w pe-

wien trend, to ewidentnie młode po-
kolenie jest tym któremu bardzie zale-
ży. I w sumie z jednej strony to bardzo 
dobrze, bo to oni a nie my będą mogli 
dłużej korzystać z dobrodziejstwa cho-
dzenia po ziemi. Ale z drugiej strony 
to właśnie my, starsze pokolenie po-
winniśmy brać większą odpowiedzial-
ność za obecny stan rzeczy, bo to my 
naszym dzieciom i wnukom ten świat 
przygotowaliśmy. To nasze  podejmo-
wanie lub zaniechanie różnych dzia-
łań, uleganie modom, a przede wszyst-
kim  często  bardzo krótkowzroczne 
spojrzenie na przyszłość sprawiły, 
że mamy dziś problem. Wielki pro-
blem. A ponieważ wielu z nas wycho-
wywało się jeszcze w starym komuni-
stycznym systemie, gdzie powszechna 
zasada „ja niewinny, to wszystko oni” 
i hasło „bo nieważne czyje co je, waż-
ne to je co je moje” ugrzęzły na stałe 
w jakimś zakamarku naszego mózgu 
i ani rusz nie dają się przegonić, więc 
żyjemy naszym starym stylem życia 
w nowych, innych czasach. To wszyst-

ko to nawyki. Nawyki, które niczym 
stara winylowa zdarta płyta odgry-
wają w naszym umyśle tę samą melo-
dię  sprzed wielu, wielu lat. W moim 
poprzednim felietonie publikowanym 
na łamach htsNEWS,  pt. „EKO-lo-
gi(k)a przetrwania  czy śmietnikowy 
zawrót głowy?”, pisałem, że niełatwo 
jest zmienić nawyki. Że gdyby było 
łatwo,  to wszystkie sylwestrowo-no-
woroczne postanowienia, byłyby zre-
alizowane. Tymczasem już po  kilku 
dniach, tak mniej więcej w okolicach 
święta Trzech Króli, większość z nas 
zapomina co tam sobie postanowiła. 
Ale prawda jest taka, ze jeśli nam na 
czymś bardzo ale to bardzo zależy, to 
potrafimy dokonać rzeczy, które wcze-
śniej wydawały nam się niemożliwe 
do osiągnięcia albo po  prostu nigdy 
w wcześniej w taki sposób o nich 
nie myśleliśmy. Dlatego spróbuj-
my spojrzeć na sprawę segregowania 
śmieci i czystości wokół nas, a co za 
tym  idzie, dbałości o przyszłość tego 
miejsca które dziś zajmujemy, pod 

kątem przyszłości naszych dzieci i na-
szych wnuków. To bardzo ważną część 
ich przyszłości tworzymy segregując 
odpady lub  nie segregując. Korzy-
stając z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych bądź two-
rząc  kolejne nowe dzikie wysypiska 
śmieci. To w naszych decyzjach, może 
niekiedy wymagających  większego 
wysiłku jest przyszłość tych których 
kochamy i za którymi poszlibyśmy 
w ogień. W tym wszystkim jest jeszcze 
coś znacznie większego, coś co może 
bardzo mocno wpływać  również na 
nasze otoczenie. Sąsiadów, znajomych, 
współpracowników.  Jest to siła dobre-
go przykładu. A w przypadku przykła-
du, życie jest absolutnie bezwzględne, 
bo albo będziesz dobrym przykładem 
albo automatycznie jesteś złym. I nie 
ma tu miejsca na złoty środek. Tu po-
laryzacja jest tylko biało-czarna. 

Rozpisałem się trochę o starszym 
pokoleniu, bo w końcu przecież też 
jestem jego częścią ale nie chciałbym 
abyś drogi czytelniku odebrał moje 

tzw. „śmieciowe” refleksje jako przy-
ganę albo bezpośredni zarzut ad per-
sonam. Chciałbym tylko abyś się nad 
tym tematem głęboko zastanowił, 
a potem pomyślał czy zmiana, je-
śli tkwisz nadal w starych nawykach, 
jest dziś dla Ciebie możliwa. Tyl-
ko tyle, a może i aż tyle. Nie wiem. 
Wiem tylko, że dla mnie cała ta na-
sza Kampania Ekologiczna - Słubice 
Czyste Miasto stała  się impulsem 
do zmiany o niemal sto osiemdzie-
siąt stopni. Po prostu zrozumiałem. 
Po prostu wreszcie do mnie dotarło, 
że jeśli nie rozpocznę segregowania 
śmieci, a czystość mojego miasta bę-
dzie tylko dobrym tematem do na-
rzekań, to zostanę po stronie tej gru-
py, która serwuje przyszłym  swoim 
potomkom niekończące wygrzeby-
wanie się spod śmieci. A to już nie 
będzie „felieton wcale nieśmieszny”. 
To będzie nieśmieszna rzeczywistość.

Pozdrawiam 

felieton

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

„Czy wygrzebiemy się 
spod śmieci? Felieton 
wcale nieśmieszny” 

WALDEMAR UBERNA
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