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W sercach 
Słubiczan 
zakwitła 
nadzieja 

Tysiąc żonkili zasadzonych jesienią 
przez małych i nieco większych  wo-
lontariuszy w końcu rozkwitło. Przy 
Kościele pw. św. Ducha zrobiło się żół-
to i słonecznie, mimo, że za oknem nie 
brakowało chmur. 16 kwietnia ubrani 
w charakterystyczne koszulki młodzi 
pomocnicy wyruszyli w miasto kwe-
stować na rzecz słubickiego hospicjum. 
 STR. 3

Na terenie Słubic 
powstała nowa 
produkcja filmowa

Niemiecka telewizja RBB zainteresowała się losem Ukraińców zamieszkują-
cych polsko-niemieckie tereny przygraniczne. Jedną z bohaterek tego filmowego 
przedsięwzięcia była Tania Ovchnnikova, pracująca na słubickim bazarze. Posta-
nowiliśmy sprawdzić, czego dokładnie dotyczyć będzie powstający materiał. 

 STR. 6

Dominika 
Podhajecka 
lubuską  
nadzieją tenisa!

Dominika Podhajecka jest uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej w Rze-
pinie. Na pierwszy rzut oka to normalna dziewczynka wchodząca w nastoletni 
wiek. Jednak to, co wyróżnia ją na tle innych rówieśniczek, to zamiłowanie 
do tenisa. Dominika jest zawodniczką Górzyckiego Klubu Tenisowego Smecz 
i czołową tenisistką Polski, która od 2017 r. jest regularnie powoływana do ka-
dry Polski Skrzatek U12. Dominika jest nie tylko najlepszą zawodniczką nasze-
go powiatu  czy województwa, ale całego makroregionu. To również 4-krotna 
wicemistrzyni Polski Krasnalek z Puszczykowa i Piotrkowa Trybunalskiego. Jak 
zaczęła się jej przygoda? STR.2
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Nasza redakcja spędziła popołu-
dnie z utalentowaną lubuszanką, 
Dominiką Podhajecką. Sprawdzi-
liśmy gdzie trenuje, jakie odnosi 
sukcesy oraz od czego to wszyst-
ko się zaczęło?  

- To chyba trochę przez pasje taty 
– przyznaje z uśmiechem sprawca ca-
łego zamieszania. - Co prawda ja nie 
grałem w tenisa zawodowo. Grałem za 
to w piłkę czy tenisa stołowego, ale nie 
bardzo chciałem, żeby te sporty domi-
nowały w życiu moich córek. Wybra-
łem tenisa ziemnego, tym bardziej, że 
tutaj w Górzycy powstał kompleks, na 
którym można było tę pasję realizo-
wać. Już od najmłodszych lat widzia-
łem sposób poruszania się, timing… 
Z resztą pierwsze jej występy to jeszcze 
te, kiedy nie do końca potrafiła cho-
dzić. Rakietką odbijała zawieszoną na 
nitce piłeczkę i już wtedy zaczynała się 
jej przygoda ze sportem. Na początku 
to oczywiście była zabawa, korzysta-
nie ze świeżego powietrza, wciąganie 
w to Dominiki i Wiktorii, ale szybko 
okazało się, że dziewczyny są bardzo 
utalentowane. Zaczęły odnosić pierw-
sze sukcesy jeszcze na turniejach, na 
których grały piłką gąbczastą. Wy-
jeżdżaliśmy do Szczecina, Poznania, 
Warszawy, skąd obie siostry zawsze 
wracały wygrane. 

- Tata zaprowadził mnie na kort 
kiedy miałam 3,5 roku. Wtedy grałam 
gąbką na malutkim korcie i tak się sta-
ło, że gram do dzisiaj – dodaje młoda 
zawodniczka.

Dominika jest wielokrotną mi-
strzynią województwa do lat 12 w grze 
indywidualnej oraz mistrzynią woje-
wództwa w grze podwójnej. W chwili 
obecnej popularna „Dominatorka” 
jest oczywiście najwyżej sklasyfikowa-
ną tenisistką województwa lubuskiego 
na listach Polskiego Związku Teni-
sowego, biorąc pod uwagę wszystkie 
kategorie wiekowe oraz chłopców. Co 
sama zainteresowana uważa za swój 
największy sukces?

- Największym sukcesem jest po-
czwórne wicemistrzostwo polski do 10 
lat i wygranie Ogólnopolskiego Tur-
nieju Klasyfikacyjnego, co miało miej-
sce niedawno, bo dwa tygodnie temu 
– wyznaje Dominika.

Trudno wyobrazić sobie, że dziew-
czyna z takimi sukcesami całą jesień 
i zimę trenuje na malutkiej hali spor-
towej w Górzyckim Ośrodku Kultury, 
który z miejscem do profesjonalnego 

treningu tenisa nie ma za dużo wspól-
nego.

- W zasadzie odkąd pamiętam Do-
minika trenowała na tej sali. Całą jesień 
i zimę spędzamy tutaj. Nie jest to kort, 
z pewnością jest tu dużo mniej miej-
sca do wybiegów, ale mamy takie, a nie 
inne warunki i cieszymy się z tego co 
mamy. -mówi tata młodej zawodnicz-
ki. - Bardzo dziękujemy pani dyrektor 
Gminnego Ośrodka, pani Małgorzacie 
Gniewczyńskiej i panu Robertowi Sto-
larskiemu, wójtowi Gminy Górzyca za 
pomoc w naszych treningach, w roz-
woju Dominiki, ale i całego naszego 
klubu GKT Smecz Górzyca. Sala jest 

taka, jaka jest, ale na pewno pozwoliła 
wyuczyć wiele pozytywnych cech. 

- Najgorzej jest z serwisem bo 
sala jest krótsza, ale dzięki temu, im 
więcej trenuję, tym mniej wywalam 
piłek w aut. Jest mi dzięki temu 
o wiele łatwiej.

Ale czy taki obiekt jak sala, na któ-
rej trenuje Dominika pozwoli młodej 
zawodniczce się wybić? 

- Obecnie stajemy przed spory-
mi wyzwaniami. Po roku „rwanych” 
treningów spowodowanych chorobą 
i pobytami  córki w szpitalu, po jej po-
wrocie do formy i zwycięstwach w tur-
niejach ogólnopolskich, bo w ostatnich 
zmaganiach właściwie nie schodziła 
poniżej 3 miejsca, czekają nas większe 
zagwozdki. Wskazówki trenera kadry 
polski są takie, aby startować w turnie-
jach europejskich, ale wiadomo, jest to 
też wyzwanie logistyczne i finansowe. 
Ponadto chciałbym powoli się odsuwać 
od tego, bo relacje ojciec-córka nie są 
łatwe, ale też chciałbym dać pole do 
popisu trenerom, którzy faktycznie za-
wodowo kiedyś grali. Chcę stworzyć jej 

warunki jakie mają inne dzieci z więk-
szych akademii w Polsce. Dominika 
wielokrotnie miała propozycje przejścia 
do innych klubów czy przeprowadzek, 
ale ja jestem takim lokalnym patriotą 
i chciałbym tu zostać jak najdłużej. 
Ale szybkość, refleks – tego nie można 
jej odjąć. Mocno odbija z forehandu 
i często przejmuje inicjatywę. Można 
powiedzieć, że jest taką zawodniczką 
turniejową, bo nie wszyscy radzą sobie 
z presją zawodów. Dominika potrafi 
jednak zdominować rywala i wykorzy-
stywać swoje mocne strony. Myślę, że 
właśnie za to jest doceniana.

- Od jakiegoś czasu z trenerem 

Robertem Godlewskim dwa razy 
w tygodniu jeżdżę na treningi do Go-
rzowa, czasem trenuję w Zieleńcu. 
Przed turniejami w Poznaniu jeżdżę 
do trenera Marcina Pagóra. Tam gra-
my na mączce, nawierzchni, której 
bardzo nie lubię, a w Poznaniu trenu-
jemy na Olimpii.

Dominika może tylko pomarzyć, 
o takich warunkach treningowych ja-
kie mają jej koleżanki z kadry Polski 
– kryte korty, opieka utytułowanych 
i doświadczonych trenerów teniso-
wych, trenerów przygotowania fizycz-
nego, fizjoterapeutów, psychologów 
sportowych, czy wsparcia sponsorów. 
Dodatkowo w ostatnim czasie bory-
kała się z wieloma kontuzjami. Mimo 
wszystko nie przeszkodziło jej to w od-
noszeniu kolejnych sukcesów.

- Ciągle mam jakieś kontuzje, 
na szczęście od jakiegoś czasu jestem 
zdrowa. Ostatnio jednak walczyłam 
z kontuzją ręki, nogi, a cały poprzed-
ni rok miałam problemy z brzuchem, 
ale nie poddaję się. Ostatnio brałam 
udział w trzech OTK-ach. W jednym 

z nich doszłam do finału i przegra-
łam z dziewczynką, która obecnie jest 
druga w Polsce i zawsze przegrywałam 
z nią gładko. Teraz na meczu płakała 
kilka razy. Byłam dużo lepsza. A ostat-
ni wygrałam – mój pierwszy zwycięski 
OTK. Jestem niesamowicie szczęśliwa. 

Zawodniczka mimo swoich obo-
wiązków sportowych, częstych wy-
jazdów czy zgrupowań  jest również 
wzorową uczennicą, która w roku po-
przednim uzyskała fantastyczną śred-
nią ocen 5,91.

- Na początku było trudno, ale teraz 
już jestem przyzwyczajona, kiedy wra-
cam po tygodniu czy dwóch w ponie-
działek do szkoły. Nawet odrabianie lek-
cji o 22, gdy późno wracam z turnieju, 
nie jest niczym nowym, a bywa, że mam 
do nadrobienia naprawdę dużo. 

Przy okazji spotkania z młodą te-
nisistką nie sposób nie zapytać kto jest 
jej tenisową inspiracją. Odpowiedź za-
skakuje. Jak przyznaje Dominika, oso-
bą, którą zawsze podziwia jest Timea 
Bacsinszkyi. To właśnie jak ona chcia-

łaby kiedyś grać. A jaka będzie jej przy-
szłość? Żal by taki talent się zmarnował, 
jednak sport to nie tylko dobra zabawa, 
ale także koszty.  Dominika nie traci 
jednak wiary we własne marzenia i za 
cel stawia sobie znalezienie się w pierw-
szej dziesiątce czołowych tenisistek. 

Po ostatnich spektakularnych suk-
cesach rzepinianki w Ogólnopolskich 
Turniejach Klasyfikacyjnych Domi-
nika potrzebuje wsparcia w przy-
gotowaniach do Mistrzostw Polski, 
a w reprezentowaniu powiatu, klubu 
i lubuskiego tenisa na arenie całego 
kraju w rozgrywkach PZT, w rywali-
zacji o ścisłą kadrę Polski i reprezento-
wanie Polski w Drużynowych Mistrzo-
stwach Europy, a także w planowanych 
indywidualnych startach na arenie eu-
ropejskiej takich jak turnieje Tenis Eu-
rope. Czy to się uda? Czy na horyzon-
cie pojawi się sponsor, który zdecyduje 
się wesprzeć Dominikę? Z pewnością 
będziemy śledzić jej poczynania. 

(KB)
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

aktualności

Jak potoczą się losy 
młodej tenisistki?

Na turnieju w Smolcu Dominika zdobyła złoty oraz srebrny medal. 

Dominika podczas jednego z treningów na sali gimnastycznej Górzyckiego Ośrodka 
Kultury. 

Dominika z tatą (trenerem) Danielem i siostrą Wiktorią.
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Czerwony dywan, zabawa i moc 
atrakcji, a oprócz tego jeden szczyt-
ny cel - zebranie jak największej 
ilości pieniędzy dla podopiecznych 
grupy POMAGAMY. Wydarzenie 
spodobało się uczestnikom do tego 
stopnia, że nie mogą doczekać się 
kolejnej tego rodzaju imprezy.

W sobotni wieczór, 13 kwietnia, 
restaurację Cargo wypełnili goście, któ-
rzy postanowili nie tylko wspaniale się 
bawić, ale przede wszystkim wesprzeć 
Fundację Grupy POMAGAMY. Były 
tańce i moc atrakcji, jednak ten bal 
zdecydowanie nie był konwencjonal-
ny. Cała impreza zaaranżowana została 

w stylu Hollywood, co bez wątpienia 
pozytywnie wyróżniło ją spośród in-
nych tego rodzaju wydarzeń.

- Myślę, że wszyscy bawiliśmy się 
bardzo fajnie, udało nam się zebrać 
23 tysiące 450 złotych, więc jest to 
naprawdę bardzo dużo. Po raz kolejny 
mogliśmy się przekonać, że nasi sym-
patycy są bardzo hojni i ludzka krzyw-
da nie jest im obca. Był to bal charyta-
tywny, a więc wszystkie licytacje były 
powiązane ze zbiórką pieniędzy, które 
zostaną przeznaczone na naszych pod-
opiecznych. Możemy już zdradzić, że 
nasza Fundacja postanowiła za zebrane 
pieniądze zasponsorować protezy na 
nogi dla małego Olafka, którego już 
bardzo długo wspieramy. Jeśli chodzi 
o licytacje, nie udało nam się wszyst-
kiego zlicytować, ponieważ mieszkań-
cy Słubic przekazali nam tak wiele 

voucherów i gadżetów na licytacje, że 
nie starczyłoby nam czasu, by zlicyto-
wać wszystko podczas balu. Pozosta-
łe rzeczy planujemy poddać licytacji 
za pomocą internetu – opowiedziała 
Aleksandra Kołek z Fundacji Grupy 
POMAGAMY.

- Jak zwykle mieliśmy ogromne 
wsparcie również od osób spoza Słu-
bic, na przykład celebrytów i aktorów. 
Dotarło do nas naprawdę mnóstwo 
różnych gadżetów, między innymi 
koszulki Kamila Grosickiego i Łuka-
sza Fabiańskiego oraz piłka Marcina 
Gortata. To były chyba najbardziej 
licytowane gadżety. Warto tutaj rów-
nież wspomnieć, że koszulka Łukasza 
Fabiańskiego wylicytowana została za 
kwotę pięciu tysięcy złotych, koszulka 
Kamila Grosickiego za cztery tysiące 
złotych, a piłka Marcina Gortata za 

dwa tysiące pięćset złotych — doda-
ła Marta Szymańska-Ptak z Fundacji 
Grupy POMAGAMY.

Bal przebiegł we wspaniałej atmos-
ferze, a zebrani na nim goście nie mogą 
się już doczekać kolejnej tego rodzaju 
zabawy, zorganizowanej przez funda-
cję, o czym świadczą pozytywne ko-
mentarze, telefony i wiadomości, które 
dostają organizatorzy balu.

Na temat balu wypowiedziała się 
Anita Sztachelska – właścicielka restau-
racji Cargo w której odbywał się bal. 
- Ogromnie się cieszę, że to nasza re-
stauracja miała zaszczyt gościć uczest-
ników balu charytatywnego. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem  organizacji 
i zaangażowania ludzi z Fundacji Gru-
py Pomagamy i wiem, że są już plany 
na kolejny bal, a co za tym idzie – ciąg 
dalszy niesienia pomocy innym.

- Gratuluję Grupie POMAGA-
MY wspaniałej imprezy! Kwota, którą 
udało się zebrać świadczy o tym, że 
taki bal ma sens i że można połączyć 
przyjemne z pożytecznym. Chciałam 

również podziękować dziewczynom 
za całą organizację, jesteście wielkie – 
mówiła jedna z uczestniczek, Ewelina 
Kwiatkowska. – II bal charytatywny 
to kolejna okazja dla nas aby połączyć 
przyjemne z pożytecznym. Jeśli ktoś 
ma ochotę pobawić się przy wspaniałej 
muzyce na żywo to nie można przega-
pić takiej okazji. Dla mnie osobiście 
wieczór bardzo udany o czym świad-
czą bolące nogi do dnia dzisiejszego. 
Ku pamięci czeka mnie jeszcze wizyta 
u wizażystki, którą wylicytował dla 
mnie mój mąż – komentowała Beata 
Szydlik. – Świetna atmosfera, fajna 
organizacja i szczytny cel. Z niecierpli-
wością czekam na kolejny bal! – dodała 
Ania Gibała-Łazdowska. 

My również czekamy na kolejny 
bal charytatywny grupy POMAGA-
MY, ponieważ z roku na rok przybiera 
on coraz ciekawszą i niekonwencjonal-
ną formę, a przede wszystkim zrzesza 
wszystkich, którzy chcą pomagać tym, 
którzy pomocy potrzebują najbardziej. 

(AK)

aktualności

Pomoc w hollywoodzkim stylu

Reprezentacja Fundacji Grupy Pomagamy podczas oficjalnego otwarcia balu.
Na balu do wylicytowania było mnóstwo gadżetów m.in. koszulki Kamila Grosickiego 
i Łukasza Fabiańskiego czy piłka z podpisem Marcina Gortata.

Piąta edycja akcji 
„Pola nadziei”
- Dziś kwestujemy na rzecz Hospicjum Do-
mowego św. Wincentego a’Paulo, ale to jest 
jakby ten drugi wymiar. Najważniejsze jest 
uwrażliwianie ludzi na osoby potrzebujące, 
na to że takie miejsca jak nasza placówka 
w Polsce działają – tłumaczy prezes hospi-
cjum, Przemysław Szewieliński.

„Pola nadziei” to kampania skupia-
ją uwagę na tematyce opieki paliatyw-
nej i hospicyjnej nad ciężko chorymi 
i ich rodzinami. Jej głównym celem jest 
propagowanie idei wolontariatu i bez-
interesownej pomocy. Żonkil towarzy-
szący kampanii to międzynarodowy 
symbol nadziei, mający przypominać 
o chorych w najtrudniejszych chwilach 
ich życia. 

- To już piąta edycja akcji „Pola 
nadziei” w Słubicach. Bardzo cieszymy 
się, że mimo niezachęcającej pogo-
dy jest tutaj z nami sporo młodzieży. 
Jednocześnie dziękujemy wszystkim, 

którzy zdecydowali się wesprzeć nasze 
działania – dodaje prezes hospicjum.

- Możliwe, że my też będziemy kie-
dyś potrzebować pomocy hospicjum, 
więc warto brać udział w takich ak-
cjach – mówiły zgodnie Katarzyna Łaz-
dowska, Lidia Rybak, Klaudia Grzesik 
i Natalia Fincer ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Słubicach trzymając w rękach 

żółte kwiaty. - Zawsze się wzruszam 
podczas tej akcji, wiem, że są na świe-
cie bardzo potrzebujący ludzie – dodaje 
Małgorzata Lange, mieszkanka Słubic.

Wśród małych i dużych zdanie na 
temat kampanii było takie samo. Tego 
dnia Słubiczanie mówili: „Warto po-
magać”.

(KB)
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Jeżeli też uważasz, że droga z Nowych Bi-
skupic do Rzepina dawno powinna zostać 
wyremontowana, z pewnością nie jesteś 
sam. Już od dłuższego czasu mieszkańcy 
powiatu słubickiego skarżą się na stan na-
wierzchni na tym odcinku. W końcu przy-
szedł czas na renowację, na którą pozyska-
no pieniądze z funduszy europejskich.

- To bardzo ważny, długo oczeki-
wany projekt. Ten odcinek ma podsta-
wowe znaczenie dla właściwego funk-
cjonowania infrastruktury drogowej 
na terenie powiatu i jest alternatywą 
dla przejazdu autostradowego – mówi 
Marcin Jabłoński, starosta powiatu słu-
bickiego. – Gdy dochodzi tam do wy-
padków, a czasem się to zdarza, wszyscy 
widzimy, jakie ma to skutki – wielogo-
dzinne korki, zablokowane dojazdy. Ta 
droga coraz częściej wykorzystywana 
jest przez przewoźników, ciężkie sa-
mochody czy tiry, a to spowodowało, 
że uległa przyspieszonemu zniszczeniu 
i wymaga gruntownej modernizacji.

Jak informuje Starostwo Powia-
towe w Słubicach, zabiegi przygoto-
wywania dokumentacji pozwalającej 
na tak dużą inwestycję trwały kilka 
miesięcy. Środki pozyskano w ramach 
wspólnego Polsko – Niemieckiego 
projektu, którego stroną wiodącą jest 
powiat słubicki. Do współpracy zapro-

szono niemiecki powiat Odra – Spre-
wa oraz gminę Rzepin. W ostatnich 
dniach w Cottbus zapadła pozytywna 
i bardzo korzystna dla wnioskujących, 
a co za tym idzie i mieszkańców, de-
cyzja. W sumie oba powiaty otrzyma-
ją około 3.300.000 EUR na remont 
dwóch dróg. Po stronie polskiej re-
mont odbędzie się na drodze nr 1254F 
o długości 8.7 km, a  po stronie nie-
mieckiej modernizacji ulegnie droga nr 
K6755 o długości 3.7 km.

- Aktualnie szukamy sposobu by 
znaleźć środki na udział własny, powiat 
na pewno jest gotowy na takie działa-

nia, gmina Rzepin także. Zamierzamy 
zwrócić się o wsparcie również do gmi-
ny Słubice, bo blisko połowa tej drogi 
przebiega przez jej teren i tak napraw-
dę dla Słubic ta droga ma ogromne 
znaczenie. Mam nadzieje ze burmistrz 
i rada miejska zechcą przychylić się do 
naszej prośby – dodaje starosta. 

Szacuje się, że gdyby do projektu 
włączyła się gmina Słubice, prace nad 
realizacją inwestycji rozpoczęłyby się 
jeszcze w roku bieżącym. W planach są 
też ścieżki rowerowe, na czym szczegól-
nie zależało gminie Rzepin. 

- Na drodze powiatowej 1254F, 

tj. na trasie Nowe Biskupice - Rze-
pin, w ostatnich latach dochodziło do 
niebezpiecznych zdarzeń drogowych 
w tym kilku śmiertelnych - tłumaczy 
p.o. oficera prasowego KPP Słubice, 
Ewa Murmyło - Dobra droga nigdy nie 
daje gwarancji bezpiecznej jazdy, ale 
pozwala uniknąć wielu ryzykownych 
sytuacji dlatego Komenda Powiatowa 

Policji w Słubicach uważa, że remont 
tego odcinka drogi w dalszej perspek-
tywie będzie oceniany wyłącznie pozy-
tywnie. Mamy nadzieje, że dzięki temu 
poprawi się poziom bezpieczeństwa 
kierujących i podróżujących, zwłaszcza 
ograniczając ryzyko karamboli i naj-
groźniejszych wypadków.  

(KB)

aktualności

Egzamin gimnazjalny to bardzo ważny mo-
ment w życiu każdego ucznia — pozwala 
sprawdzić swoje umiejętności oraz w wielu 
przypadkach bywa przepustką do najlep-
szych szkół średnich. Mimo że egzaminy już 
się zakończyły, emocje wciąż nie opadły. 

18 kwietnia uczniowie trzecich 
klas gimnazjów z całej Polski rozpoczę-
li cykl egzaminów, mających na celu 
sprawdzenie wiedzy, którą pozyskali 
podczas nauki w gimnazjum. ,,Mała 
matura’’ wywołała stres u wszystkich, 
którym dane było się z nią zmierzyć.

- Jak każdego roku, trzymamy 
kciuki za wszystkich naszych uczniów, 
przyszłych absolwentów. Mam nadzie-
ję, że osiągną oni jak najlepsze wyniki. 
Takie, na jakie pracowali przez ostatnie 
lata. Robimy wszystko, by uczniowie 
jak najlepiej poradzili sobie na tego 
rodzaju egzaminach. Każdego roku 
przedmioty ścisłe wypadają trochę go-
rzej niż inne przedmioty, na przykład 
języki obce. Wiadomo, że stres robi 
swoje, dlatego uczniowie stresowali 
się przed każdym dniem egzaminów 
— mówiła dyrektor gimnazjum nr 1 
w Słubicach, Aurelia Wolny.

Oprócz samych przygotowań oraz 
przystępowania do egzaminów, rów-
nie stresujące jest czekanie na wyniki. 

Mimo to słubiccy gimnazjaliści cieszą 
się, że podsumowanie nauki w gimna-
zjum jest już za nimi.

- Myślę, że najlepiej poszła mi część 
humanistyczna, bo czuję się humanistą 
z krwi i kości. Nie jestem pewien co do 
części matematycznej, przedmioty ści-
słe od zawsze były dla mnie dość trud-
ne, ale nie stresuję się. Egzamin gim-
nazjalny to nie matura - nie zaważy na 
moim życiu. Na razie nie jestem jeszcze 
pewien co do wyboru szkoły średniej 

ale mam nadzieję, że podejmę właści-
wą decyzję, której nie będę później ża-
łował — opowiedział nam absolwent 
gimnazjum nr 2 w Słubicach, Mikołaj 
Matuszak.

Wszystkim gimnazjalistom ży-
czymy wysokich ocen uzyskanych na 
egzaminach oraz trafnych wyborów 
podejmowanych w dalszym, coraz bar-
dziej dorosłym życiu.

(AK)

Serce rośnie na widok 
nowych łóżeczek od WOŚP
Od corocznej zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie minęły pełne dwa miesiące, 
a na oddziale pediatrycznym słubickiego szpitala pojawiły się kolorowe meble oklejone lo-
giem fundacji. Tym razem trafiło tam 8 nowoczesnych łóżeczek dla małych pacjentów wraz 
z materacami, szafkami i stojakami na kroplówkę.

- Jest nam niezmiernie miło, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 
kolejny dostrzegła potrzeby naszej jednostki – mówi ordynator oddziału pedia-
trycznego w Słubicach, Anna Burcan-Skrzypczak. – Tym razem otrzymaliśmy  
8 kompletów kolorowych łóżeczek, które zastąpią stary, zdezelowany sprzęt. My-
ślę, że rodzice, ale przede wszystkim dzieci ucieszy ten widok.

Łóżka nie tylko mienią się kolorami, ale co najważniejsze są przyjazne przeby-
wającym w szpitalu dzieciom. Z pewnością poprawią one komfort małych pacjen-
tów i ułatwią pracę personelu.

Na pierwsze słowa zadowolenia ze strony rodziców nie trzeba było długo cze-
kać. – To bardzo dobra rzecz. Widać, że nie rzucają słów na wiatr – mówi mama 
młodego pacjenta, Daria Schoepe – łóżeczka są przyjazne dzieciom, aż miło spę-
dza się tu teraz czas.

(KB)

8 nowoczesnych łóżeczek dla małych pacjentów trafiło do słubickiego szpitala. Testy gimnazjalne 2018 dobiegły końca

Gimnazjaliści ze Słubic podczas tegorocznych egzaminów. 

Czy drogę do Rzepina 
faktycznie czeka remont? 

Na drodze powiatowej 1254F, tj. na trasie Nowe Biskupice - Rzepin, w ostatnich latach 
dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych – pora coś z tym zrobić. 
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Malowniczy teren przy jeziorze w Sułówku 
to doskonałe miejsce do wspólnej zabawy 
i integracji, o czym przekonali się uczestni-
cy spotkania zorganizowanego przez Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach.

Podczas integracji wszyscy zebrani 
mogli wziąć udział w karaoke, zaba-
wach tanecznych, hipoterapii, grach 
sprawnościowych oraz wielu ciekawych 
konkursach, natomiast po wysiłku ru-
chowym, usiąść przy ognisku i spró-
bować wielu przysmaków przygoto-
wanych na to wyjątkowe wydarzenie. 
We wspólnej integracji udział wzięli 
m.in. uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Żabic oraz podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kostrzynie nad Odrą.

- Uczestnicy mają możliwość spę-
dzić razem czas, zapoznać się i wy-
mienić myślami. Uważam, że jest to 
doskonałe doświadczenie, zarówno dla 
uczestników, jak i pracowników takich 
ośrodków- mówiła Katarzyna Romań-
czuk, Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Słubicach.

Piękna pogoda i barwna okolica 
sprawiły, że integracja przebiegła po-
myślnie, a wszyscy goście bawili się 
doskonale, w towarzystwie nowo po-
znanych osób.

- Spotkały się tu trzy ośrodki, by 
razem miło spędzić czas. Mamy ciepły 
posiłek i zabawy na świeżym powie-
trzu. Czujemy się tu jak jedna wielka 
rodzina- przyznała pani Krystyna Wie-
czór, biorąca udział w integracji.

(AK)

W 2018 roku minie 100 lat, odkąd nasz kraj 
odzyskał upragnioną niepodległość. Z tej 
okazji, w szkole podstawowej w Kunowi-
cach zorganizowano konkurs recytatorski 
pod hasłem ,,Dla Niepodległej''.

-W związku z setną rocznicą od-
zyskania niepodległości, organizujemy 
różne przedsięwzięcia związane z tym 
wydarzeniem. W zeszłym roku prze-
prowadziłam szkolny konkurs recyta-
torski, a ponieważ jestem nauczycie-
lem klas 1-3, więc był on skierowany 
właśnie do tej grupy wiekowej. W tym 
roku szkolnym, postanowiłam nieco 
rozszerzyć to wydarzenie na wszystkie 
szkoły gminne. Bardzo się cieszę, że 
przyjechały prawie wszystkie placówki, 
które zaprosiliśmy. Dzieci recytowały 
różne wiersze, łatwiejsze i trudniejsze. 
Myślę, że jest to doskonała okazja, 
by już teraz rozwijać w najmłodszych 
uczucia patriotyczne i świadomość na-
rodową — opowiedziała Małgorzata 
Jurkowska, organizatorka konkursu.

Zarówno uczniowie szkoły pod-
stawowej w Kunowicach, jak i przy-
jezdni uczestnicy, wypadli doskonale, 
pokazując tym samym, że mimo mło-

dego wieku, potrafią okazać szacunek 
świętom takim jak dzień odzyskania 
niepodległości przez ojczyznę. Orga-

nizatorom konkursu zależało na tym, 
aby jury było całkowicie bezstronne, 
dlatego też nie zasiadł w nim żaden 

nauczyciel ze szkół biorących udział 
w recytatorskich zmaganiach. Zamiast 
tego, w roli oceniających mieliśmy 

okazję zobaczyć Weronikę Bursz-
tynowicz (Związek Nauczycielstwa 
Polskiego), Joannę Kubiś (polonistkę 
uczącą w szkole podstawowej numer  
2 w Słubicach) oraz Kamilę Łopu-
siewicz (dyrektorkę przedszkola Miś 
Uszatek w Słubicach). Wszystkie dzieci 
dzielnie stawiły czoła wyzwaniu, które 
wbrew pozorom nie było takie łatwe.

-Przede wszystkim braliśmy pod 
uwagę dobór tekstów, a następnie in-
terpretację, dykcję oraz naturalność 
w sposobie prezentacji tekstu — mówi-
ła Joanna Kubiś, przewodnicząca jury.

Oceniających najbardziej zachwy-
cił występ siedmioletniej Zuzanny 
Pietrzak, która jak na swój młody 
wiek, wybrała trudny wiersz autor-
stwa Wisławy Szymborskiej, pt. ,,Ga-
węda o miłości ziemi ojczystej''. Jak 
opowiadała Zuzia, wygraną zawdzię-
cza długim treningom i metodzie 
skojarzeń. Drugie miejsce zajęła Mi-
chalina Przekoracka recytując wiersz 
pt. ,,Mazowsze'', natomiast trzecie 
miejsce - Kaja Mierzejewska i wiersz 
pt. ,,Twój dom''. 

         (AK)

Uczniowie recytowali wiersze „Dla Niepodległej”

Wszystkie dzieci dzielnie stawiły czoła wyzwaniu, które wbrew pozorom nie było takie łatwe.

Spotkanie integracyjne 
Środowiskowych 
Domów Samopomocy  

Na spotkaniu nie zabrakło zabaw tanecznych i wspólnej zabawy. 
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Polacy, w tym Słubiczanie, za chle-
bem wyjeżdżają do Niemiec. Mimo 
to, gospodarka rozwija się dobrze. 
Na ich miejsce przybywają bowiem 
Ukraińcy, a to wszystko za sprawą 
otwartych od dekady granic. Obec-
nie blisko co dziesiąty mieszkaniec 
Słubic pochodzi z Ukrainy. O tym 
i innych aspektach wolnej strefy 
Schengen niemiecka telewizja RBB 
opowie w dokumencie powstają-
cym na terenie naszego miasta. 

- Jesteśmy tutaj w związku 
z filmem, który realizujemy już od 
dwóch tygodni. Przemieszczamy się 
wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 
od Zgorzelca aż do Wyspy Wo-
lin, a tematem naszej produkcji są 
otwarte od 10 lat przejścia – mówi 
Adrian Bartocha, członek ekipy 
RBB. - Chcemy dowiedzieć się co 
daje ludziom ten brak barier i kto 
tak naprawdę z tego korzysta. Jed-
nym z aspektów są oczywiście Ukra-
ińcy mieszkający tutaj, w Słubicach. 
Obecnie żyje tu około dwóch tysię-
cy osób pochodzenia ukraińskiego, 
o czym po niemieckiej stronie Odry 
nikt nie ma pojęcia. Chcemy dowie-

dzieć się, dlaczego ci ludzie tutaj są, 
co robią, jak korzysta z tego miasto, 
o ile korzysta i jak do tej sprawy pod-
chodzą sami Słubiczanie.

Ludność pochodzenia ukraiń-
skiego pozwala słubickiej gospodarce 
funkcjonować niesamowicie sprawnie. 
Mówi się nawet o swego rodzaju uza-
leżnieniu. Ukraińcy zastępują bowiem 
Polaków nie tylko na bazarze, ale rów-
nież w warsztatach czy supermarke-
tach. I choć dla Słubiczan nie jest to 
żadnym zaskoczeniem, po drugiej stro-
nie Odry mało kto zdaje sobie z tego 
sprawę. 

- Chciałabym, żeby wszyscy 
wiedzieli, że Ukraińcy to fajni lu-

dzie. W dodatku tacy, którzy bardzo 
ciężko pracują – opowiada Tania 
Ovchnnikova, prowadząca restau-
rację UA FOOD na słubickim ba-
zarze. - My nie chcemy żadnych 
wojen czy kłótni, tylko spokojnego 
miejsca pracy. Polska jako kraj, nam 
odpowiada, a mi osobiście bardzo się 
podoba. Dzieci lubią tutejszą szkołę, 
mają mnóstwo znajomych z Polski, 
ale też z Ukrainy, bo jest nas tutaj 
wielu. Początkowo przyjechaliśmy 

zobaczyć jak to wszystko się ułoży, 
a teraz jesteśmy w Polsce już trzeci 
rok i planujemy zostać na stałe. 

Jak informuje telewizja RBB 
dokument będzie można obejrzeć  
8 maja o godz. 21:00. Będzie on emi-
towany również na kanale pierwszym 
ARD, a dla tych, którzy nie mają 
możliwości korzystania z usług nie-
mieckiej telewizji, będzie on wkrótce 
dostępny w internecie.

(KB) 

aktualności

Sprawdzili swoje 
umiejętności, by 
wiedzieć, jak ratować
Jedną z bardzo ważnych cech, którą powinien posiadać każdy strażak, jest zdolność przewi-
dywania i abstrakcyjnego myślenia. By sprawdzić i poćwiczyć swoje umiejętności działania 
w sytuacjach zagrożenia, strażacy wzięli udział w Gminnych Ćwiczeniach Jednostek OSP.

14 kwietnia już po raz ósmy zorganizowane zostały Gminne Ćwiczenia Jed-
nostek OSP z terenu gminy Cybinka. Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Cy-
bince, pod przewodnictwem Komendanta Gminnego Jarosława Klimczaka, przy 
współpracy z Nadleśnictwem Cybinka, przygotowali scenariusz mogący wystąpić 
podczas rzeczywistej akcji. Tym razem, organizatorzy postanowili zwrócić szcze-
gólną uwagę na ratownictwo techniczne z elementami kwalifikowanej pierwszej 
pomocy oraz na doskonalenie ciągłości podawania środka gaśniczego przepom-
powywanie podczas wielkopowierzchniowego pożaru lasu. Celem tego rodzaju 
ćwiczeń, było poprawienie współdziałania jednostek na miejscu akcji ratowniczo-
-gaśniczej oraz kierowania tego rodzaju działaniami. Na sam koniec, całość została 
dokładnie omówiona na placu przy remizie w Cybince. Gdy intensywny dzień 
doskonalenia szlifowania strażackich umiejętności dobiegł końca, wszyscy zebrani 
udali się na przygotowany ciepły posiłek, po czym wszyscy rozjechali się do swoich 
jednostek. W ćwiczeniach udział wzięły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy 
Cybinka oraz strażacy z gminy Maszewo — OSP Radomicko oraz Zespół Ratow-
nictwa Medycznego z Pogotowia Ratunkowego Walczak.

(AK)
FOT. OSP CYBINKA

14 kwietnia już po raz ósmy odbyły się Gminne Ćwiczenia Jednostek OSP z terenu gminy 
Cybinka.

- Chciałabym, żeby wszyscy wiedzieli, 
że Ukraińcy to fajni ludzie

Tania Ovchnnikova – jedna z głównych bohaterek produkcji. 
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Mateusz, masz 24 lata, kiedy zaczęła się 
twoja przygoda? 

Zacząłem ćwiczyć jeszcze w szkole, 
gdy miałem 16 lat. Później w liceum 
poznałem starszych kolegów, zupełnie 
inne otoczenie, inna siłownia i przy 
nich zacząłem się rozwijać. Oni mieli 
większe doświadczenie, kiedy patrzy-
łem na nich, chciałem wyglądać tak 
samo, a oni zawsze byli więksi, bo 
ja byłem ciągle młodziutki. Siłowo 
wszystko szło dobrze, ale nie sądzi-
łem, że będę startował w jakichś tam 
zawodach. Kolega zaproponował mi 
kiedyś, żebym wystartował w takich 
zwykłych, amatorskich zmaganiach. 
Mówił: „Spróbuj, zobaczymy”. Kiedy 
pierwszy raz pojechałem się pokazać, 
zobaczyłem jeszcze większych ludzi 
od siebie i szczerze powiem, czułem 
ten strach. Myślałem, po co ja w ogóle 
tam jestem. Okazało się, że wygrałem, 
nie dotykając nawet profesjonalnego 
sprzętu. To były takie zwykłe zawody 
pokazowe, za dyplom, ale organiza-
tor powiedział, że jeśli chcę, to mogę 
przyjechać za dwa tygodnie. I tak to 
się wszystko zaczęło… Tak, no nie-
stety tam poszło już trochę gorzej, bo 
wiadomo, zawodnicy byli jesz-
cze bardziej doświadczeni, ale 
te zawody pociągnęły za sobą 
kolejne. 

Nie wiem jak wyglądałeś osiem lat 
temu, ale widzę ciebie teraz i je-
steś naprawdę dużym chłopakiem. 
Czy do startu potrzebne są jakieś 
predyspozycje, czy to wszystko 
można jakoś zbudować? 

Wiesz, tutaj nie liczy się 
wygląd tylko siła, ale za tym też 
idzie odpowiednia masa, żeby 
te ciężary podnosić. Nie mo-
żesz ważyć tych 70 kg i przecią-
gać ciężarówkę, bo to się mija 
z celem.

 
A ty dźwigałeś ciężarówkę? 

Samoloty. 

No nieźle… Mateusz, na począt-
ku, wiadomo, jak w każdym spo-
rcie trudno się wybić, Tobie się 
udało ale pewnie miałeś wsparcie 
ze strony rodziców. Nie wiem jak 
było ze sponsorami. Spotykam się 
z różnymi sportowcami i często 
jest tak, że mają potencjał, mają 
talent ale brakuje im osób, które 
mogłyby wesprzeć ich finansowo, 
a wiadomo wyjazdy to też koszty. 

No tak, dlatego musia-
łem pracować, później rodzi-
ce gdzieś tam dodatkowo mi 

pomagali i tak naprawdę sponsorów 
od suplementów diety mam dopiero 
od tego roku od stycznia. Jest jeszcze 
pewna firma z Anglii, od której otrzy-
muję różnego rodzaju opaski, oprzy-
rządowanie do zawodów ale poza tym 
nic więcej. 

Czyli na wszystko trzeba zapracować same-
mu? 

Tak, przy czym musi mi wystarczyć 
na życie, w razie czego jakieś operacje 
czy leczenie kontuzji, bo to też się zda-
rza. 

Widziałam na Twoim fanpage'u, że miałeś 
jakiś zabieg na triceps, dobrze mówię? 

Dokładnie, urwałem dwie głowy 
w mięśniach tricepsu. Dwa tygodnie 
przed zawodami jedynymi i drugimi, 
już miałem wykupione bilety, wszyst-
ko było załatwione. Byłem w najlepszej 
formie życiowej i poszedłem na siłow-
nię. Chyba przesadziliśmy tego dnia 
z ciężarami. Coś strzeliło, nawet nie 
wiedziałem kiedy. 

Jako młody chłopak inspirowałeś się jakimś 
strongmanem? 

Na pewno nie był to Mariusz Pu-
dzianowski, ja sam dla siebie zacząłem 
dźwigać, sam chciałem zobaczyć jak to 
jest. Wiesz, no jest on chyba jest naj-
bardziej znanym w Polsce jeśli chodzi 
o ten sport. W Polsce ale i na świecie. 
Zdobył 5 tytułów MŚ, ale dla mnie są 
o wiele więksi siłacze niż on.

Jakie osiągnięcia dla ciebie są w tym mo-
mencie najważniejsze?

Tegoroczne Mistrzostwa Europy, 
na których zająłem trzecie miejsce, 
trzykrotny Mistrz Polski i szóste miej-
sce na Mistrzostwach Świata rok temu.

Zdaje się, że w tym roku lecisz ponownie?
Tak, to prawda. Zobaczymy, jak mi 

pójdzie. Tutaj wszystko może się zda-
rzyć, to jest nieprzewidywalny sport.

To zależy od Twojego samopoczucia w da-
nym dniu czy ogólnie, od wszystkiego?

Od wszystkiego. Na przykład 
od pogody. Pamiętam, jak moi ko-
ledzy polecieli kiedyś na zawody do 
Malezji. Czuli się o wiele gorzej niż 
na przykład w Afryce czy w Stanach 
Zjednoczonych. Chłopaki potrafili 

schudnąć po 8-10 kilogramów przez 
dwa tygodnie. Facet, który waży 200 
kilogramów, ma ogromny problem 
z poruszaniem się, szczególnie gdy 
panuje upał.

Z pewnością mimo wszystko nie jest łatwo 
nosić taki ciężar mięśni?

Tak, jest ciężko. Dużo osób mówi 
mi ,,sapiesz, jak chodzisz po scho-
dach'', ale warto wziąć pod uwagę, 
że zazwyczaj mówią to ludzie, którzy 
ważą 70 kilogramów, a ja 150. Powinni 
ubrać plecak ważący kilkadziesiąt kilo 
i wejść po schodach, wtedy może lepiej 
by mnie zrozumieli.

Co poleciłbyś młodym osobom, które chcia-
łyby zacząć przygodę z tym sportem?

Na pewno trzeba podejść do tego 
z głową i ogromną cierpliwością, bo 
nie można osiągnąć wszystkiego od 
razu. Mam małą siłownię i wpusz-
czam tam chłopaków, którzy często 
chcieliby osiągnąć wszystko tu i teraz, 
na szybko. Zawsze im powtarzam, że 
na wszystko przyjdzie pora, a szybko 
można się nabawić tylko i wyłącznie 
kontuzji.

Pamiętasz może swój pierwszy ciężar, jaki 
dźwigałeś?

W liceum chciałem wycisnąć 
100 kilogramów na klatkę piersiową. 
Stwierdziłem, że zrobię sobie taki pre-
zent. Podchodziłem do tego wyzwa-
nia kilka razy i wciąż się nie udawa-
ło, dlatego postanowiłem przez parę 
dni odpocząć. Naładowałem baterie 
i wycisnąłem 105 kilogramów. Bardzo 
mile to wspominam. Teraz jest to dla 
mnie dosyć śmieszne, bo dzisiaj pod-
nosi się 100 kilogramów jedną ręką, 
ale kiedyś to naprawdę była szczegól-
na chwila.

Ile teraz podnosisz?
To zależy na co. Na klatkę piersio-

wą rok temu podnosiłem 230 kilo.

Czy oprócz siły ważna jest również technika 
podnoszenia ciężarów? Trochę trudno mi 
sobie wyobrazić jak można podnieść ka-
mień, który waży 200 kilogramów.

Kamienie są dosyć specyficzne. 
Na przykład, gdy mamy regularną 
kulę, podnosimy ją w ten sam, regu-
larny sposób. W przypadku kamienia 
jest różnie. Mieszkam na wsi i wsty-

dziłbym się, gdybym nie miał 
na podwórku kamienia i nie 
trenował na nim. Rozumiem, 
jeśli mieszka się w mieście, 
ma się prawo nie mieć takich 
rzeczy, ale na wsi absolutnie 
trzeba. Pojechałem do lasu 
z koparką i przywiozłem kilka 
kamieni. Trenowałem na każ-
dym z osobna, co w później-
szym czasie zaprocentowało 
na zawodach.

Czy jesteś osobą rozpoznawalną 
w polskim świecie sportu?

Raczej nie, za granicą już 
chyba trochę bardziej. W Pol-
sce to nie jest tak promowany 
sport, jak na przykład piłka 
nożna. Kiedyś byli sponsorzy, 
którzy wkładali w to dużo 
pieniędzy. Niestety, te czasy 
minęły.

Co jest teraz Twoim głównym ce-
lem, jeśli chodzi o zawody?

Czeka mnie wyjazd do Bra-
zylii, Mistrzostwa Świata na Fi-
lipinach, kilka startów w Anglii 
i Dubaju, ale także w Polsce.

ROZMAWIAŁA 
MARTA SZYMAŃSKA-PTAK PODCZAS 

PROGRAMU  
„PORANEK Z HTS”

FOT. FB @MATEUSZ KIELISZKOWSKI

Mateusz Kieliszkowski  
z Chlebowa podbija świat 
STRONGMENÓW! 
To młody chłopak (24 lata), który na swoim koncie ma tyle osiągnięć, co nie jeden weteran sportowy.  
Dźwiganiem ciężarów interesuje się od 8 lat. Najpierw była to jego pasja, teraz to codzienna praca. 
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10 kultura i rozrywka

Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy jest 
gminną instytucją kultury i ma za zadanie 
zaspokajać zbiorowe potrzeby wspólnoty 
lokalnej poprzez prowadzenie działalności 
w zakresie tworzenia, upowszechniania 
kultury i edukacji kulturalnej. Wszystkie te 
działania realizowane są poprzez: organi-
zację imprez amatorskiego ruchu artystycz-
nego, koncertów, przeglądów, festiwali, 
konkursów, spotkań, prowadzenie sekcji, 
kół zainteresowań i pracowni, organizację 
imprez artystycznych z udziałem artystów 
profesjonalnych, organizację festynów, 
zabaw, spotkań o charakterze rekreacyj-
no-sportowym (turnieje, zawody, mecze), 
transgranicznym, czy organizację szkoleń, 
kursów i imprez zleconych.

Istotnym zadaniem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górzycy jest rów-
nież opracowywanie i realizacja co-
rocznego kalendarza imprez kultural-
no-sportowych Gminy Górzyca, które 
realizowane jest we współpracy z lokal-
nym ruchem społecznym oraz innymi 
instytucjami i stowarzyszeniami kul-
tury fizycznej, klubami sportowymi, 
szkołami, sołectwami itp. Planowane 
wydarzenia, imprezy zarówno te kul-
turalne, jak i sportowo-rekreacyjne 
mają za zadanie zrzeszać jak najszersze 
grono odbiorców. Mając na uwadze ak-
tywność społeczności lokalnej, a także 
bazując na doświadczeniach i obser-
wacjach zachowań odbiorców organi-
zowanych wydarzeń, GOK w Górzycy 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
społeczeństwa organizując jak najwię-
cej tych imprez, wydarzeń, spotkań, 
które cieszą się największą popularno-
ścią. W okresie wiosenno-jesiennym 
bardzo popularne są imprezy, festyny, 
zabawy na wolnym powietrzu, w okre-
sie letnim w naszym kalendarzu prze-
ważają wydarzenia typowo sportowe 
tj.: turnieje tenisa ziemnego, turnieje 
piłki siatkowej, czy piłki nożnej, nato-
miast okres zimowy obfituje w różnego 
rodzaju cykliczne imprezy tj. festiwale, 
konkursy, czy turnieje sportowe roz-
grywane w sali gimnastycznej.

Zgodnie z zapisami statutu Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Górzycy może 
prowadzić działalność gospodarczą, 
z której przychody przeznaczone są 
na realizację celów statutowych i po-
krywanie kosztów działalności bieżą-
cej. Mając w zarządzie dwa obiekty tj. 
Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich 
i Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny 
podstawową formą działalności GOKu 
jest świadczenie usług wynajmu pokoi 
gościnnych, wynajmu i wydzierżawia-
niu pomieszczeń i urządzeń na cele 
kulturalne, edukacyjne, rekreacyjno-
-sportowe, handlowe, okolicznościowe, 
czy prowadzenie małej gastronomii. 
W Centrum Spotkań Polsko-Niemiec-
kich znajduje się: 8 pokoi gościnnych 
wyposażonych w łazienkę, TV, WiFi; 
sala konferencyjna wyposażona w 50 
miejsc siedzących, profesjonalny sprzęt 
multimedialny audio video, gdzie or-
ganizowane są różnego rodzaju poka-
zy, szkolenia, spotkania, konferencje, 
imprezy okolicznościowe, koncerty, 
przedstawienia; siłownia wyposażona 
w podstawowy sprzęt do ćwiczeń; sala 
gimnastyczna wyposażona w wysuwa-
ny ekran kinowy oraz nagłośnienie, na 
której odbywają się zajęcia z: siatków-
ki, lekkoatletyczne, tenisa ziemnego, 
tenisa stołowego, treningi piłki nożnej, 
zajęcia korekcyjne, SKSy oraz aerobik; 
sala plastyczna, w której organizowane 

są szkolenia dla bezrobotnych i rolni-
ków, zajęcia plastyczne, gimnastyczne 
(małe grupy). Oferta Kompleksu Spor-
towo-Rehabilitacyjnego zawiera: 33 
miejsca noclegowe, w każdym pokoju 
znajduje się łazienka, TV, WiFi; bazę 
sportową, w tym: ścianka wspinaczko-
wa z osprzętem, dla dzieci i dorosłych, 
boisko główne o naturalnej nawierzch-
ni, wielofunkcyjne boisko boczne 
o nawierzchni ze sztucznej trawy (piłka 
nożna, siatkówka, piłka ręczna), bo-
isko boczne o nawierzchni tartanowej 
(koszykówka), bieżnia tartanowa (100 
m), 2 boiska do piłki plażowej, zaple-
cze lekkoatletyczne (piaskownica do 
skoku w dal, skocznia wzwyż, koło do 
pchnięcia kulą, rzut oszczepem, skok 
o tyczce), cztery korty tenisowe o na-
wierzchni sztucznej trawy, wyposażone 
w ściankę do gry w pojedynkę, ma-
szynę do wyrzucania piłek (możliwość 
wypożyczenia sprzętu do gry); saunę 
fińską oraz gabinet hydroterapii (kąpiel 
perełkowa, bicze szkockie, kąpiel wi-

rowa kończyn dolnych, kąpiel wirowa 
kończyn górnych). Gminny Ośrodek 
Kultury w Górzycy dysponuje również 
Ośrodkiem rekreacyjnym nad jeziorem 
Żabniec, na terenie którego zlokalizo-
wane są: wigwam (70 miejsc siedzą-
cych, grill, aneks kuchenny), miejsca 
noclegowe w pokojach 2-osobowych, 
miejsce na ognisko, boisko do plażowej 
piłki siatkowej, stół do tenisa stołowe-
go. Obiekt zlokalizowany jest w lesie 
w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, 
co stanowi naturalne zaplecze miejsca 
o charakterze rekreacyjnym (organi-
zowanie spotkań dzieci i młodzieży, 
spotkań firmowych, imprez integracyj-
nych, zajęć sportowych).

 Zadaniem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Górzycy jest zaspokajanie 
potrzeb społeczności lokalnej, dlatego 
mieszkańcy naszej gminy - poczynając 
od dzieci, kończąc na seniorach - bar-
dzo licznie korzystają z usług oferowa-
nych przez zarządzane przez nas obiek-
ty. Przede wszystkim baza sportowa 

KSR, jak i sala gimnastyczna są chęt-
nie i często odwiedzanie przez dzieci 
uczęszczające do szkół podstawowych 
zlokalizowanych na terenie naszej gmi-
ny, zarówno w czasie zajęć szkolnych, 
jak i w czasie wolnym(szkolne zajęcia 
w-fu, SKSy, treningi piłki nożnej, siat-
kówki, tenisa ziemnego i stołowego). 
Z boisk i kortów tenisowych zlokali-
zowanych na terenie Kompleksu Spor-
towo-Rehabilitacyjnego w Górzycy 
korzystają również dorośli i seniorzy, 
zarówno mieszkańcy naszej Gminy 
(treningi klubów sportowych tj. KS 
Odra Górzyca, Górzycki Tenisowy 
Klub Sportowy SMECZ), jak i goście 
z gmin, powiatów, województw sąsia-
dujących z naszą Gminą (biorą udział 
w organizowanych turniejach sporto-
wych, jak i w treningach indywidual-
nych). Baza noclegowa, jaką oferuje 
Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy 
wykorzystywana jest nie tylko przez 
społeczność lokalną. Z naszych pokoi 
gościnnych bardzo często korzystają 
goście z całej Polski, zarówno osoby 
indywidualne, jak i zorganizowane 
grupy osób (zawody sportowe, obozy 
treningowe, noclegi dla grup w podró-
ży). Dodatkowym atutem naszej Gmi-
ny jest jej przygraniczna lokalizacja, co 
sprawia że odbiorcami naszych usług są 
również goście zza niemieckiej granicy 
(pokoje gościnne, obozy treningowe) 
i innych państw europejskich (pokoje 
gościnne). W grudniu 2014 r. Gminny 
Ośrodek Kultury w Górzycy przystąpił 
do rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych ,,Karta Dużej Rodzi-
ny”, w której określono wykaz szcze-
gólnych uprawnień przysługujących 
członkom takich rodzin, przyznając 
20 % ulgi na wynajem boisk, pokoi 
hotelowych, zabiegi rehabilitacyjne 
i wszystkie inne płatne usługi zawarte 
w cenniku. W celu realizacji posta-
nowień Karty Dużej Rodziny GOK 
w Górzycy zawarł również w marcu 
2018 r. porozumienie ze Związkiem 
Dużych Rodzin ,,Trzy plus”, które 
kontynuuje postanowienia programu.

Przez lata swojej działalności 
Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy 
wypracował sobie szereg imprez kultu-
ralnych, jak i sportowych, które cieszą 
się ogromną popularnością, nie tylko 
na płaszczyźnie lokalnej, ale zrzesza-
ją także gości i uczestników z całego 
województwa. Najbardziej znaną cy-
kliczną imprezą kulturalną organizo-
waną przez GOK w Górzycy jest Fe-
stiwal Aniołów (grudzień), który ma 
na swoim koncie już 11 edycji i z roku 
na rok cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem. Tradycją są już również 
festyny i zabawy na wolnym powietrzu 
organizowane w okresie majówek i do-
żynek – w maju tradycją stała się Olim-
piada Sołectw organizowana co roku 
w zwycięskim Sołectwie, natomiast we 
wrześniu pierwsze miejsce w kalenda-
rzu zajmuje impreza kulturalno-pa-
triotyczna pn. ,,Łączy nas historia…” 
Dużą popularnością cieszą się także 
turnieje sportowe tj: GRAND PRIX 
w Tenisie Stołowym (4 edycje organi-
zowane w miesiącach listopad-luty), 
Turnieje Piłki Siatkowej Plażowej (3-4 
edycje organizowane w miesiącach wa-
kacyjnych, każda edycja w innej miej-
scowości naszej Gminy), Turniej Piłki 
Nożnej Oldbojów (sierpień), Turnieje 
Tenisa Ziemnego (kilka turniejów or-
ganizowanych od maja do września dla 
różnych kategorii wiekowych), Bły-
skawiczne Turnieje Piłki Nożnej, czy 
Mistrzostwa Gminy w Lekkiej Atletyce 
skierowane do uczniów szkół podsta-
wowych z terenu naszej Gminy. 

W związku z tym, że rok 2018 
jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia od-
zyskania przez Polskę Niepodległości 
postanowiliśmy połączyć idee imprezy 
o charakterze kulturalnym z ważnymi 
wydarzeniami historycznymi jakimi 
są obchody Świąt Majowych i na dn. 
3 maja 2018 r. zaplanowaliśmy festyn 
patriotyczny pn. ,,Kochamy Cię Pol-
sko”, na który już dzisiaj serdecznie 
wszystkich zapraszamy!

IZABELA RODZIEWICZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GÓRZYCY

Jak funkcjonuje Górzycki Ośrodek Kultury? 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy.

Festiwal Aniołów to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez organizowanych przez GOK. 
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12 kwietnia w Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury odbył się Lubuski Festiwal Piosen-
ki. Poziom jak zwykle był bardzo wysoki. 
Komu udało się przejść do finału wojewódz-
kiego?

PRO ARTE 2018 to cykl prezen-
tacji artystycznych organizowanych 
na poziomie gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. Słubicki SMOK już 
po raz kolejny zorganizował elimina-
cje, mające na celu wyłonić największe 
talenty wokalne wśród dzieci i mło-
dzieży. Nie było łatwo, ponieważ po-
ziom był bardzo wysoki. Jakie kryteria 
musieli spełnić uczestnicy, aby dostać 
się do finału?

-Przede wszystkim kryteria są 
typowo wokalne: technika, dykcja 
i artykulacja, rytm, no i oczywiście na 
końcu ogólny wyraz artystyczny — 
poinformowała Patrycja Kamola, prze-
wodnicząca komisji, która dodała rów-
nież, że oprócz techniki wykonywania 
utworów, bardzo ważna jest pewność 

siebie, wiara w swoje możliwości i do-
bre przygotowanie. Wszyscy uczestni-
cy eliminacji dali z siebie wszystko, co 
sprawiło, że komisja musiała zmierzyć 
się z wyzwaniem, jakim było wybranie 
najlepszych. Oto jak prezentuje się 
ostateczna klasyfikacja:

W scenie dziecięcej:
Sara Egwu-James, Aleksandra Or-

łowska, Michał Timofiejczyk.
Wyróżnienie otrzymali:
Gabriela Boryń, Maria Iwaszkie-

wicz, Karolina Konsik, Zespół ''Dore-
mifa''.

W scenie młodzieżowej:
Zuzanna Stolarek, Marta Boryń, 

Zespół wokalny ''Forte''.
Wyróżnienie otrzymali:
Julia Radkiewicz oraz Alicja Szach-

ta.
Wszystkim uczestnikom serdecz-

nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów wokalnych.

(AK) 

- Moja przygoda z pisaniem zaczęła się od 
tego, że bardzo dużo czytałem – tak o sobie 
mówi Tomasz Sobania, jeden z najmłod-
szych pisarzy w Polsce, który 17 kwietnia 
zagościł w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Słubice. Mimo młodego wieku, 
Tomasz jest autorem książek „Speculo” 
i „Nowy świt”, choć jak sam zapowiada – to 
jeszcze nie koniec. 

- Mam wrażenie, że tak to właśnie 
jest, że pisarze uczą się pisania dzięki 
temu, że czytają – mówi Tomasz Soba-
nia. - Jako dziecko pochłonąłem mnó-
stwo książek i z taką naiwną, dziecięcą 
wiarą mówiłem o tym, że pewnego 
dnia książkę napiszę, wydam i co naj-
lepsze zostanę milionerem. Nie jest to 
jednak takie proste, ale może pewnego 
dnia się jeszcze uda. 

Jak wyznaje, pierwszą książkę wy-
dał miesiąc po ukończeniu siedemna-
stych urodzin, czyli po około sześciu 
latach, odkąd zaczął ją pisać. - To był 
taki moment, który wynagrodził mi 
całe sześć lat pracy i oczekiwań – nie-
samowita chwila – dodaje. - „Speculo” 
jest z gatunku fantastycznych, jest po-
dobna do książek takich, jak chociaż-
by „Opowieści z Narni”. Istnieje tam 
nawet wątek, w którym bohaterowie 
przenoszą się do alternatywne-
go świata i tam przeżywają wiele 
przygód. To historia, którą wy-
myśliłem w gimnazjum, ale wte-
dy jeszcze nie było dane mi jej 
wydać. 

Młody pisarz wspomina, że 
do wydania pierwszej książki po-
trzebował około 7 tysięcy złotych, 
co wówczas mocno przekraczało 
jego możliwości. Udało się jednak 
dokonać niemożliwego i zebrać 
dokładnie 6912 złotych w ciągu 
30 dni dzięki portalowi PolakPotrafi.
pl. Niedługo potem książka była już 
wydrukowana, a młody autor zaczął 
jeździć po Polsce, opowiadając o niej 
na spotkaniach z młodzieżą i nie tylko. 

- Kolejna książka została wydana 
we wrześniu poprzedniego roku, kie-
dy ukończyłem już dziewiętnaste uro-
dziny i jest to historia nieco podobna 
do „Igrzysk Śmierci”, bo opowiada 

pewną wizję przyszłości, wizję świata, 
w którym z pozoru dochodzi do inwa-
zji z kosmosu, mnóstwo ludzi ginie, 
pozostali zostają zamknięci w wielkich 
miastach, w których są non stop kon-
trolowani i tylko niewielkiej grupie 
osób udaje się stamtąd uciec. To wła-

śnie ich losy opisuję w tej, ale i kolejnej 
części tej powieści. 

O samych przygodach młody au-
tor opowiada w książce, ale przy okazji 
pobytu w Słubicach zdradza kulisy po-
wstawania swoich dzieł. 

- Pisanie zajmuje mnóstwo czasu, 
to jest tak, że pierwsza książka powstała 
w około 7-8 miesięcy, prawie tyle samo 
ją korygowałem, więc myślę, że wszyst-

ko trwało około roku. Z kolejną poszło 
już łatwiej, ale same poprawki, zmiany, 
korekta i dostosowanie całej historii do 
kolejnych części zajęły mi łącznie trzy 
lata, co oznacza, że całe liceum przesie-
działem nad pisaniem książki.  

W trakcie swoich wyjazdów To-
masz odwiedził mnóstwo osób 
i miejsc, co zalicza do więk-
szych bądź mniejszych sukce-
sów. Na trasie znalazł się m.in. 
Pałac Prezydencki w Warsza-
wie, gdzie w styczniu ubiegłego 
roku wręczył swoje książki Pani 
Prezydentowej, Agacie Du-
dzie. Oprócz tego wymienił się 
książkami z Robertem Lewan-
dowskim, a z ust pana Macieja 
Orłosia otrzymał zaproszenie 
do studia Telewizji Wirtualnej 

Polski, które odwiedził w marcu 2017 
roku. Na co dzień Tomasz biega w sek-
cji lekkoatletycznej Piasta Gliwice i to 
z bieganiem wiąże swoje najbliższe, jak 
sam przyznaje, nieco szalone plany. 
Wciąż jednak powtarza, że dzięki wy-
trwałości i kreatywności można osią-
gnąć wszystko, czego sam jest najlep-
szym dowodem.

(KB)

Spotkanie autorskie  
z Tomaszem Sobanią 

PRO ARTE 2018 
- w eliminacjach 
wyłoniono najlepszych 

Na uczestników festiwalu czekały specjalnie przygotowane wyróżnienia.  
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Nie od dziś wiadomo, że miesz-
kańcy powiatu słubickiego to 
uzdolnieni sportowo ludzie. Tym 
razem nie zabrakło ich także na 
jednym z największych wydarzeń 
biegowych w stolicy Wielkopol-
ski. 11. PKO Poznań Półmaraton, 
do którego zarówno amatorzy, 
jak i profesjonaliści przygotowy-
wali się długie miesiące odbył się 
15 kwietnia bieżącego roku. 

Jeszcze przed startem na zatło-
czonych poznańskich ulicach wyczuć 
można było, poza lekkim roztrzęsie-
niem zastopowanych tego dnia kie-
rowców, mnóstwo pozytywnej energii 
promieniującej wprost od niezliczonej 
liczby startujących zawodników. Tysią-
ce biegaczy w biało-pomarańczowych 
koszulkach z logiem PKO Poznań 
Półmaratonu zgromadzone wokół 
budynków Międzyna-
rodowych Targów Po-
znańskich jeszcze przed 
godziną 10:00 tańczyło 
w rytm energicznej 
muzyki. Jak wynika 
z klasyfikacji końco-
wej, bieg ukończyły 
łącznie 10  974 osoby, 
w tym kilkudziesięciu 
mieszkańców naszego 
powiatu. Jak oni oce-
niają tę imprezę?

- Biegam mniej 
więcej od trzech lat, 
ale moim hobby sta-
ło się to właściwie po 
pierwszym półmarato-
nie właśnie w Pozna-
niu w 2016 roku. Do 
biegania przekonali 
mnie przyjaciele, a mi 
na szczęście udało się 
namówić kolejnych, 
żeby biegali razem ze 
mną. I tak to nasze 
grono z dnia na dzień 
stawało się coraz więk-
sze, tworzyliśmy sobie 
rywalizacje na różnych 
aplikacjach, żeby wza-
jemnie się motywować 
– opowiada Łukasz 
Borkowski. - W 2017 
roku stworzyliśmy sobie coś w rodza-
ju klubu o nazwie "Dzikie Wieprze 
Sportslub", i jako klub startowaliśmy 
w półmaratonie w Poznaniu, Krako-
wie, w słubickim „Biegu bez granic”, 
triathlonie w Ośnie i wielu, wielu in-
nych imprezach sportowych. W tym 
roku nasze grono jest jeszcze większe 
i tak część z nas rozpoczęła sezon na 
berlińskim półmaratonie, a część na 
półmaratonie w Poznaniu, który jako 
imprezę oceniam bardzo dobrze. Nie 
bez powodu biegam w nim co rok – 
dodaje Łukasz. - Ludzie biorący udział 
w tych zawodach są zawsze uśmiech-
nięci, skorzy do pomocy, zawsze wza-
jemnie się motywują. Kibice zachęca-
jący do biegu są niezastąpieni, kapele 
które grają fajną muzykę na trasie do-

dają sił i to wszystko sprawia, że chce 
się biec, a kilometry lecą w mgnieniu 
oka, atmosfera jest po prostu kapital-
na. Tak więc ten półmaraton dla mnie 
był czwartym i mam nadzieje, że nie 

ostatnim w życiu. A to wszystko zasłu-
ga przyjaciół, z którymi razem trenuje-
my. Bez nich nie udałoby się przebiec 
nawet 5 km.

- Przygodę z bieganiem rozpo-
częłam rok temu, kiedy postanowi-
łam zmienić swój dotychczasowy styl 
życia oraz zrzucić nadprogramowe 
kilogramy. Z pomocą przyszedł mi 
program „Biegający Student”, który 
dedykowany był dla studentów Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, na któ-
rym wówczas studiowałam. Program 
zapewniał uczestnikom potrzebne 
badania przed i po podjęciu wyzwa-

nia, opiekę trenerską, biegowy plan 
treningowy oraz wspólne treningi dwa 
razy w tygodniu. Zamierzenie było 
takie, aby zwieńczeniem przygotowań 
był start w Półmaratonie Zielonogór-
skim – wspomina Natalia Rzeszowska. 
- Przyznam, że na początku wydawało 
mi się to dość nierealne, aby pokonać 
taki dystans biegiem po kilku miesią-
cach przygotowań. Niemożliwe stało 
się jednak możliwe. Pierwsza myśl po 
przekroczeniu mety? Ja chcę jeszcze 
raz! Już wtedy wiedziałam, że nie bę-
dzie to mój pierwszy i ostatni bieg na 
tym dystansie. Później był Kraków, 
a następnie dość spontanicznie poja-
wił się pomysł Korony Półmaratonów 
Polskich. W ten oto sposób znalazłam 
się w Poznaniu na 11. Półmaratonie 
Poznańskim, czwartym półmaratonie 
w mojej historii biegowej i drugim, tuż 
po Gdyni na drodze do Korony. Każdy 
taki start daje ogromną moc i siłę i nie 
mówię tutaj jedynie o sile fizycznej. Na 
trasie walczę z własnymi słabościami, 

nie jest ważne, ile biegaczy mam przed 
sobą czy ilu zdołałam już wyprzedzić. 
Często walka odbywa się w głowie 
i kiedy myśli podpowiadają mi, że to 
już kres moich możliwości z pomocą 
przychodzą kibice. To oni dają moty-
wację, budzą uśpione pokłady energii 
i są powodem niejednego uśmiechu – 
po prostu uskrzydlają! Atmosfera bie-
gów ulicznych jest niezwykła i sprawia, 
że już na kilka godzin przed biegiem 
poziom pozytywnych emocji rośnie 
oraz pojawia się zniecierpliwienie, kie-
dy postawię pierwsze biegowe kroki na 
trasie. Co jest później? Nie będę ukry-
wać - jest różnie, jednak przepełniająca 
mnie radość na mecie jest zawsze i to 
dla niej staję po raz kolejny na starcie. 

- Biorąc udział w półmaratonie 
w Poznaniu chciałem się po prostu 
dobrze bawić, a przy okazji sprawdzić 
swoje możliwości na takim dystansie 
– mówi Antoni Nowak, który w pół-
maratonie startował po raz pierwszy. 
- Szczerze powiedziawszy wciągnęła 

mnie ta zabawa i mam nadzieję na dal-
sze plany, być może nawet z większymi 
dystansami. Samo nastawienie i pozy-
tywna energia wolontariuszy i organi-
zatorów dawało taką motywację, że już 
na starcie poziom endorfin był ogrom-
ny. Podczas biegu wszyscy krzyczeli 
i dopingowali, a na trasie występowali 
artyści, którzy muzyką na żywo doda-
wali kolejnej dawki energii i uśmiechu 
na twarzy. To było coś naprawdę super. 
W tym wszystkim wspierała i towarzy-
szyła mi moja dziewczyna, za co bardzo 
dziękuje. Liczę na to, że złapała bakcy-
la i w następnej imprezie wystartujemy 
już razem.

Słońce, dodatnia temperatura 
i piękno poznańskich ulic – tyle wy-
starczyło, by nasi sportowcy ukoń-
czyli bieg z rewelacyjnymi wynikami 
i uśmiechem na twarzy. O kolejnych 
sukcesach z pewnością usłyszymy już 
wkrótce, tym czasem gratulujemy, tak 
trzymać!

(KB)

Ich ślad pozostał w Poznaniu

Łukasz Borkowski w towarzystwie ekipy "Dzikie Wieprze Sportslub". Antoni Nowak tuż po ukończeniu swojego pierwszego półmaratonu.

Natalia Rzeszowska z uśmiechem na 
twarzy pokonywała kolejne kilometry 
półmaratonu. 
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Panorama Słubic – luty 2018

Wieczór, a będąc dokładnym noc 
przyjęcia do UE spędziłem wyjątko-
wo w Słubicach. Ludzie tłumnie byli 
zgromadzeni na obecnym Rondzie So-
lidarności, fajerwerki, szampany i ta at-
mosfera. Prawie jak w Sylwestra ale to 
było coś więcej niż Sylwester na progu 
Nowego Roku. „Oda do Radości” wy-
śpiewana na granicznym moście prze-
kroczyła granicę i otworzyła nowy roz-
dział historii Polski i tych państw, które 
z nami tej nocy wstępowały do Unii 
Europejskiej. Moje pokolenie patrzyło 
z lekkim niedowierzaniem na tempo 
przemian historycznych w Polsce i ów-
czesnej Europie. Mieliśmy już za sobą 
akces do NATO i mimo, że był obar-
czony sporymi ograniczeniami, a samo 
wstąpienie do UE okresami przejścio-
wymi, to sam fakt włączania w struk-

tury Europy Zachodniej wywoływał 
w nas dumę i czynił wyjątkowymi jako 
naród w Europie Narodów. Dla ludzi 
pogranicza ten wieczór był jakimś do-
pełnieniem formalności. Wcześniejszy 
mały ruch graniczny i kwitnący już ba-
zar wraz z wymianą handlową był już 
czymś powszednim dla miejscowych. 
Byli prekursorami w poznawaniu naj-
pierw sąsiadów niemieckich, następnie 
europejskich.

Zaczął się proces głębszego po-
znawania. Okres przejściowy kazał 
regulować wiele przestrzeni do tego 
stopnia, że nasz ogórek musiał się 
wyprostować, pomidor zaokrąglić, 
a rzodkiewka bardziej poczerwienić. 
Czasem te regulacje śmieszyły, czasem 
denerwowały, a czasem cywilizowały. 
Wejście do strefy Schengen spowo-
dowało, że poczuliśmy się Europej-
czykami pełną gębą i mimo, że zdra-
dzały nas podkoszulki na ramiączkach 
i skarpety w sandałach prawie pod 
kolano, dumnie penetrowaliśmy Eu-
ropę coraz to lepszymi autami i przy 
zasobniejszym portfelu. Szybko od-
naleźliśmy się w Europie po mimo 
prawie 50 latach izolacji. Podróże te 
pokazały nam także różną wartość 
nabywczą naszej waluty, odkryły inną 
architekturę, tradycje i kulturę, kuch-
nie i religię. Ponad dwa miliony ro-
daków, szczególnie z powodu wartości 
nabywczej naszej waluty postanowiło 

właśnie w tej UE znaleźć swój nowy 
pomysł na życie, ciągnąc za sobą ro-
dzime towary, tradycje zapełniając 
przy okazji kościoły w Wielkiej Bry-
tanii, Niemczech, Austrii itd.

Za kilka dni będziemy mieli okazję 
świętować kolejną rocznicę włączenia 
w struktury UE i co ciekawe to świę-
towanie zaczyna nam się rozjeżdżać. 
Doły i tzw. góra widzi to samo, a jed-
nak inaczej. Duża polityka w podejściu 
do UE zmienną była od początku. Par-
tie, które wtedy były przeciw z czasem 
przeszły na tak i odwrotnie.  Uczyliśmy 
się UE długo i jak widać, nadal uczy-
my. 

Dziś słyszymy o wstawaniu z ko-
lan, o biednej pannie bez posagu 
na wydaniu. Mocne porównania 
i bardzo trafiające we wrażli-
wość dumnego narodu. Potrzebę 
wstania z kolan ma ten co klęczy, 
a biedna panna na wydaniu to 
panna nie znająca poczucia wła-
snej wartości. 

Przy okazji ŚDM w Krakowie, 
reporterzy i dziennikarze pytali mło-
dych o Polskę, jednak w tych pyta-
niach nierzadko kryły się komplek-
sy i brak wiary właśnie w tę Polskę. 
Dziś szukamy swojego miejsca w UE 
i dobrze. To wspólnota dynamicz-
na i zmieniająca się. Mamy za sobą 
burzliwą i dynamiczną historię i to 
jest nasz atut. Prócz tego cechuje nas 
przywiązanie do wartości, tradycji czy 
szeroko pojętego kościoła. Jan Paweł 
II, kiedy na Placu św. Piotra wypo-
wiedział słynne słowa: Od Unii Lu-
belskiej do Europejskiej, chciał swoim 
rodakom dodać otuchy i odwagi, że 
struktury unijne nie są dla nas czymś 
nowym, a kolejnym twórczym wy-
zwaniem w historii.

Będąc nieco dalej od rodzinnych 
Słubic widać Unię Europejską bardziej, 
na drogach, odnowionych rynkach 
miast, inwestycjach dla mieszkańców. 
Projekty unijne dokonały skoku cy-
wilizacyjnego większego niż w naszym 
mieście. Słubice stały się dużym punk-
tem usługowym dla obywateli Frank-
furtu, a nawet Berlina. Miejscowych 
już nie razi liczba supermarketów, 
stacji paliw etc… jak na miasto, gdzie 
oficjalnie mieszka ponad 18 tysięcy 
obywateli.

Pomimo narracji politycznej, co 
jak już wiemy zmienną jest, Unia 
Europejska tj. jej obywatele widzą 

nas lepiej niż my siebie sami. Mają 
szacunek do naszej historii, kulty-
wowanych tradycji, przywiązania do 
kościoła. Turystyka poza rejonem 
przygranicznym ma się dobrze i ma 
inny cel. Kraków, Warszawa, Gdańsk 
czy Poznań cieszy się w większości 
zachwyconymi turystami z odległych 
zakątków Unii Europejskiej. Po ŚDM 
w Krakowie młodzież następnego 
roku przywiozła do Polski swoich ro-
dziców i przyjaciół, którzy podobnie 
jak po tej stronie Odry także byli za-
kładnikami stereotypów.

Kolejna rocznica akcesji to po-
nownie czas bilansowania tamtej de-
cyzji. Co straciliśmy, a co zyskaliśmy, 
co mamy do zaoferowania, a z czego 
można skorzystać, co kompletnie 
zmienić, a co wzmocnić. Wszystkie 
te rozrachunki muszą się dokonywać 
na bazie długiej pamięci. Nie można 
ich dokonywać na bazie budzonych 
kompleksów i poczuciu niższości.  
Należy też pamiętać, że nie jesteśmy 
sami. Wspólnota to ja i Ty ze wska-
zaniem na MY. Unia Europejska 
zmieniła się od momentu, kiedy do 
niej wstępowaliśmy. Ta zmienność 
powinna być wyzwaniem dla polityki 
dużej i małej. Wszak historia magi-
stra vitae est.

W.P. PEŁKA 
FOT. TT: @FSL1973

Panna bez posagu?

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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Nazywam się Waldemar Uberna. 
Moja kariera zawodowa rozpoczęła się 
od pracy w zielonogórskim oddziale 
PLL LOT. Potem była emigracja do 
Niemiec, a następnie do Kanady. 

Od blisko 30 lat jestem profesjo-
nalnym networkmarketerem budują-
cym rynek odbiorców specjalistycz-
nych produktów prozdrowotnych. 
Współpracuję z tysiącami ludzi z róż-
nych pokoleń w różnych krajach.  

Ten waśnie rodzaj pracy, pole-
gający między innymi na ciągłym 
poznawaniu nowych osób sprawił, 
że coraz bardziej interesowały mnie 
różnice i podobieństwa międzypoko-
leniowe, a szczególnie relacje między 
pokoleniem moim - powojennego 
wyżu demograficznego, a pokole-
niem milenijnym. 

Inne moje pasje to już od prawie 
50 lat wyścigi samochodowe formuły 
1, tematy związane z długowieczno-
ścią, wędkarstwo spinningowe i cho-
dzenie z kijkami. 

Najpierw opowiem może o tym, 
jak zrodził się pomysł na program „Na 
granicy czasu”?

Otóż w styczniu ubiegłego roku, za-
dzwonił do mnie P. Mariusz Konopka, 
właściciel telewizji HTS i powiedział, że 
obejrzał zamieszczone przeze mnie na Fa-
cebooku filmiki na temat różnic między 

pokoleniem milenialsów a po-
koleniem powojennego wyżu 
demograficznego i że jest to 
dobry temat na cykl progra-
mów telewizyjnych, no i czy 
byłbym gotów taki program 
poprowadzić. 

Wyzwanie mocne, bo 
czym innym jest nagry-
wać filmiki na okolicznych 
łąkach i w lasach, a czym 
innym prowadzić coś w for-
mie wywiadów na ulicach 
miasta.

No ale ponieważ cie-
kawość przed nieznanym, nowym 
doświadczeniem wzięła górę nad oba-
wami, podjąłem decyzję i w niedługim 
czasie wraz z Tomkiem Małeckim za 
kamerą, ruszyliśmy w miasto i w ten 
sposób rozpoczął swoje medialne życie 
program „Na granicy czasu”.

Pozwól szanowny czytelniku, że 
zanim opowiem o tym co pokazuję 
w programie „Na granicy czasu” i spró-
buję zachęcić cię do oglądania kolejnych 
odcinków tego programu, ujmę w kil-
kunastu zdaniach to, co według mnie 
zdecydowało, że nasz dzisiejszy świat tak 
bardzo oddalił się od świata sprzed kil-
kunastu czy kilkudziesięciu lat.

Otóż, spośród wielu ważnych, acz 
pewno pomniejszych, istnieją dwie 
główne przyczyny tak dramatycznych 
zmian międzypokoleniowych. 

Pierwsza związana jest, mówiąc 
bardzo ogólnie, ze zmianą ładu moral-
nego. Zmiana ta, kreując coraz większe 
pomieszanie pojęć i wywracając tema-
ty tabu sprawiła, że pojęcia dobra i zła 
stały się dziś bardzo płynne. 

Ogromne znaczenie odegrał 
tutaj rok 1968, bo to nie tylko rok 
naszych wydarzeń marcowych ale 

również, a może przede wszystkim 
wielka rewolucja, która rozpoczęła 
się na paryskiej Sorbonie, gdzie po 
raz pierwszy oficjalnie odrzucono 
przykazania Dekalogu. Część świa-
ta po blisko dwudziestu wiekach 
wspólnego marszu, wkroczyła na 
nową drogę. Drogę bez Boga. A De-
kalog, który do tego czasu stanowił 
niepodważalny nie tylko dla wierzą-
cych ale także dla ateistów, spis za-
sad regulujących nasze życie, przestał 
obowiązywać. Został oficjalnie od-
rzucony przez część społeczeństwa.

Druga przyczyna, to potężny skok 
technologiczny, który dokonał się 
w pierwszej dekadzie XXI wieku, kie-
dy to powszechny dostęp do Internetu, 
smartfonizacja i facebookizacja dały 
nam nieprzerwany 24-godzinny kon-
takt z całym światem i zminiaturyzo-
wały ten świat do pojemności kieszeni 
w której mieści się smartfon.

Część pokolenia milenialsów, ta 
z drugiej połowy lat osiemdziesiątych 
wchodziła właśnie w dorosłe życie. 

Nowoczesne technologie 
stawały się nieodłącz-
ną częścią ich życia. Dla 
młodszych, urodzonych 
w latach dziewięćdziesią-
tych i później, Internet, 
smartfon czy Facebook 
to już ich naturalne oto-
czenie. Natomiast dla 
pokoleń starszych, cała ta 
nowa technologia stano-
wiła ogromne zaskoczenie 
i w większości powodowa-
ła raczej ucieczkę od niej 
niż wolę jej przyswojenia.

Każdy odcinek programu "Na 
granicy czasu" pokazuje różnice 
w spojrzeniu na różne aspekty nasze-
go życia dwóch mocno różniących się 
pokoleń. Mamy więc z jednej strony 
milenialsów oraz młodszych, a z dru-
giej strony pokolenie powojenne-
go wyżu demograficznego czyli tzw 
"baby boomers".

Zadając pytania uczestnikom 
programu, czyli osobom, które spoty-
kam na ulicach Słubic w czasie nagry-
wania kolejnych odcinków, próbuję 
dowiedzieć się czy ich zdaniem sta-
nowimy rzeczywiście odrębne światy 
o zdecydowanie różnych wartościach, 
filozofiach życia i wizjach przyszłości, 
czy to tylko takie nasze złudzenie. 
Nasze, czyli pokolenia baby boomer-
sów, które chciałoby aby świat nadal 
wyglądał tak jak wyglądało nasze 
dzieciństwo.

Od kwietnia ubiegłego roku, tele-
wizja HTS wyemitowała 8 odcinków 
programu „Na granicy czasu”.  Pierwszy 
dotyczył głównych różnic między baby 
boomers a milenialsami, kolejny to spoj-
rzenie dwóch pokoleń na przybyszów 
z Ukrainy. W następnym rozmawialiśmy 

o fali ataków terrorystycznych i w związku 
z tym planowaniem urlopu. W kolejnym 
odcinku szukałem potwierdzenia lub za-
przeczenia na powiedzenie „Ale starość to 
Panu Bogu nie wyszła”.  Odcinek piąty to 
spojrzenie Słubiczan na Słubiczan. W na-
stępnym odcinku rozmawialiśmy o tym, 
czym jest relacja przyjaźni dla tych dwóch 
różnych pokoleń, a ostatnie dwa odcinki 
to tematyka hejtu w Internecie oraz spoj-
rzenie na bardzo popularne w ostatnich 
latach tatuowanie się.

Wszystkie odcinki można obejrzeć 
na stronie www.slubice.tv

Kolejne tematy są już w przygo-
towaniu, ale jeśli chciałbyś czytelniku 
abym w programie poruszył jak wyglą-
da w perspektywie międzypokolenio-
wej jakiś szczególnie ważny dla ciebie 
temat, to proszę napisz o tym na e-mail 
ngcz@slubice.tv

Podsumowując, zapraszam cię 
do oglądania programu „Na granicy 
czasu” w emisji telewizyjnej HTS lub 
na stronie www.slubice.tv, a także do 
wyrażania swojej opinii na temat pro-
gramu i jego zawartości. Komentować 
możesz anonimowo właśnie na stronie 
telewizji HTS.

W kolejnych wydaniach gazety 
HTS News, napiszę o kulisach na-
szej pracy nad programem, o różnych 
zabawnych i nie tylko zabawnych 
sytuacjach, które wydarzają się pod-
czas nagrywania kolejnych odcinków, 
o reakcjach przechodniów z którymi 
chcemy rozmawiać i wielu innych cie-
kawych sprawach związanych z progra-
mem „Na granicy czasu”.

Dziękuję i do spotkania w kolej-
nym wydaniu HTS News, a może i na 
ulicach Słubic w czasie nagrywania 
programu.

WALDEMAR UBERNA

felietony

Na odrobinę satyry zaprasza Piotr Kuciński

Za kulisami programu  
„Na granicy czasu”

Rozmowa z mieszkankami Słubic podczas 
nagrywania programu „Na granicy czasu”.

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. 
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