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Artyści z nowo powstałego sto-
warzyszenia o nazwie Art Garage po 
raz kolejny zaskoczyli słubiczan swo-
ją akcją. Tym razem było to   przy-
klejenie kilku metrowego plakatu 
z wizerunkiem Jurka Owsiaka jako 
wsparcie dla niego i akcji  #Mu-
remZaOwsiakiem. Mieszkańcy byli 
zachwyceni tym pomysłem. Jakie 
cele i założenia chcą  spełniać człon-
kowie stowarzyszenia? Odpowiedź na 
to i inne pytania znajdziecie Państwo 
w naszym artykule. 

STR.6

Takiego finału  
nikt się  
nie spodziewał…
Za nami emocje związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która przez dwadzieścia sześć lat 
nazywana była jednym z najradośniejszych dni w całym roku. Niestety, ze względu na dramatyczne 
wydarzenia, którymi wciąż żyje cała Polska, dwudziesta siódma edycja Finału WOŚP zapisze się na 
czarnych kartach historii. Zapraszamy do sprawdzenia naszej relacji z tych wydarzeń.

STR. 2-3

Ferie w mieście  
nie muszą być nudne! 

Dwa tygodnie ferii 
pełne atrakcji! Przekonu-
ją o tym zwłaszcza domy 
kultury, które w tym 
roku przygotowały dla 
najmłodszych całe mnó-
stwo zajęć. Warsztaty ta-
neczne, kino, a może po-
dróż po Krainie Plastyki? 
Nie zabrakło również jaz-
dy na łyżwach. O tym, co 
jeszcze działo się podczas 
ferii przeczytają Państwo 
na kolejnych stronach.

STR. 4-5

Stowarzyszenie Art Garage 
zdobywa Słubice
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- Słubiczanie zawsze do nas chętnie 
przychodzą. W tym roku też nie zawie-
dli, bo jak widać jest bardzo tłoczno 
– mówił Tomasz Pilarski, dyrektor Słu-
bickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. 
– Godzinę temu zaczęliśmy program 
artystyczny, a od wczesnych godzin po-
rannych 80-ciu wolontariuszy chodzi 
po mieście i mimo tej niesprzyjającej 
aury zbiera środki na 27. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
a tak naprawdę na pomoc specjalistycz-
nym szpitalom dziecięcym. Na scenie, 
póki co trwają występy, a na koniec 
czeka nas ta najbardziej ekscytująca 
część, czyli licytacja.

Najważniejszymi osobami tego 
dnia byli wolontariusze o wielkich ser-
cach, którzy mimo złej pogody zbierali 
datki do puszek. Co zadecydowało 
o ich włączeniu się do akcji?

- Chcemy po prostu komuś po-
móc. To bardzo miłe uczucie móc po-
magać. Bez tego nie da się żyć – mówili 
zgodnie, choć pojawiały się także nieco 
bardziej wzruszające odpowiedzi. 

- To było moim marzeniem, bo 
pan Owsiak mnie uratował. Wykupił 
sprzęt w Poznaniu, a miesiąc później 
urodziłem się ja. Chory – opowiadał 
jeden z wolontariuszy, dumnie trzyma-
jąc puszkę w dłoniach. 

Inicjatywę za słuszną i potrzebną 
uważał również burmistrz Słubic Ma-
riusz Olejniczak, który chętnie przy-
glądał się występom i przygotowanym 
atrakcjom.  

- Warto przyjść chociażby po to, by 
pomóc tym, którzy tego potrzebują – 
mówił. – Dzisiaj Wielka Orkiestra gra 
między innymi dla chorych na muko-
wiscydozę. Tak jak mówiłem, warto tu 
być, by dołożyć swoją cegiełkę do ko-
lejnych sprzętów, które ratują ludzkie 
życie i pomagają w leczeniu. Na prze-
strzeni tych wszystkich lat zakupiono 

około 60 tysięcy różnych urządzeń, 
które trafiły do różnych szpitali, także 
do naszego. Jak widzimy ta pomoc jest 
bardzo namacalna, widać jej efekty, 
dlatego warto pomagać. 

O bogaty program artystyczny za-
dbali tancerze, zespoły wokalne i wiele, 
wiele innych utalentowanych osób.  

- Od wielu lat uczymy dzieci, 
żeby były wrażliwe i rzeczywiście ta-
kie są – tłumaczyła Marzanna Ossow-
ska z Przedszkola Samorządowego 
Jarzębinka. – Chcemy pomóc i tym 
najmłodszym, i tym nieco starszym. 
Mamy osoby potrzebujące także we 
własnych rodzinach i jest to dla nas do-
datkowa motywacja – mówiła. 

- W tym roku wystawiamy 9 grup 
tanecznych. Niestety nie wszystkie 
mogą dziś wystąpić, ale cieszymy się, 
że już po raz drugi możemy wesprzeć 
program artystyczny Wielkiej Orkie-
stry – mówiła Patrycja Janicka z Atelier 
Tanecznego.

Podczas finału WOŚP nie mo-
gło zabraknąć pokojowego patrolu, 
który jak zawsze pokazywał chętnym 
jak wygląda prawidłowo wykonana 
pierwsza pomoc.

- Pierwsza pomoc jest bardzo waż-
na – mówiła Katarzyna Jałuszewska. – 
Każdy z nas jest w stanie pomóc, nawet 
małe dziecko. Chętnie pokażemy każ-
demu jak prawidłowo ją wykonać. To 
nic trudnego, a nigdy nie wiemy, kiedy 
przyda nam się taka wiedza.

- Pokojowy Patrol WOŚP to coś 
więcej niż ten jeden dzień w roku – 
tłumaczył Marcin Kwiatkowski. – My 
działamy cały rok. To wiele innych 
różnych imprez. Obstawiamy Maraton 
PZU, zawody kolarskie i wiele, wiele 
innych imprez, których nie sposób 
wymienić. To oczywiście wolontariat, 
ale zapraszamy każdego do naszych 
szeregów. 

Na uczestników imprezy czekały 
także słodkości, o które tradycyjnie 
zadbały Prymulki Siatkarze z Dwójki 
i Przyjaciele. Dzieci lubiące  kreatyw-
ne animacje plastyczne mogły wziąć 
udział w warsztatach na które zaprosi-
ła Galeria OKNO, ale najważniejszym 
momentem imprezy były licytacje. 

Jedną z najciekawszych i rekordo-
wych w tym roku była wylicytowana za 
7.tys zł kolacja z Łukaszem Fabiańskim 
czy też fotel Starostów Słubickich, za 
który wpłacono 1,5. tys. zł. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się również 

licytacja duetu z burmistrzem Słubic, 
czyli nagrania wspólnej piosenki, którą 
wylicytowano za 1, 7.tys zł

Darmowa reklama w naszej gazecie 
oraz telewizji wylicytowana została za 
1. tys. zł z czego również jesteśmy bar-
dzo zadowoleni. 

Ostateczna kwota uzbierana pod-
czas 27 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Słubicach to 
113.580 zł! Po raz kolejny Słubiczanie 
udowodnili, że mają wielkie serca!

To nie wszystko! Do akcji włączy-
ła się również Górzyca. Tam zebrano  

15 817,21 zł i 15 euro.
Wielkim sercem wykazali się tak-

że mieszkańcy gminy Cybinka. Pod-
czas 27 Finału WOŚP, który odbył się 
13.01.2019 r. udało im się pobić ubie-
głoroczny rekord i zebrać 26 761,69 zł, 
i 228 EUR.

Ubiegłoroczny rekord pobili też 
mieszkańcy Ośna Lubuskiego. Tam 
uzbierano 26 000 zł!

To był kolejny niesamowity finał 
WOŚP i już od dziś odliczamy dni do 
kolejnego.

(KB)

Kolejne rekordy pobite!
To z pewnością będzie jeden z dni, o których Polska pamiętać będzie jeszcze przez długi czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Powspominajmy jednak jego 
dobre momenty i podsumujmy zebrane dobro. Wielkiej radości i wspaniałym występom także i tym razem nie było końca. A to wszystko w szczytnym celu!

Najważniejszymi osobami tego dnia byli wolontariusze o wielkich sercach.

Podczas finału nie zabrakło występów artystycznych. Na zdjęciu Atelier Taneczne – Patrycja Janicka. 

Jednym z ciekawszych gadżetów do wylicytowania był fotel Starostów Słubickich, za który wpłacono 1,5. tys. zł.
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Najsmutniejsze  
„światełko do nieba’’

Gdańsk, 13 stycznia. Zgromadzeni 
mieszkańcy, wolontariusze, włodarze 
miasta i turyści czekają na punkt kulmi-
nacyjny każdego Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, czyli ,,świateł-
ka do nieba’’. Na scenie jest już prezydent 
miasta, Paweł Adamowicz, który jeszcze 
przed uroczystym odliczaniem pragnie 
jednak wygłosić drobną przemowę do 
zebranych uczestników 27. Finału i jed-
nocześnie podziękować im za przybycie. 
W tym samym czasie w pobliżu znajduje 
się człowiek, który za parę minut z całą 
prędkością wbiegnie w prezydenta, za-
dając mu kilka – jak się później okaże 
– śmiertelnych ciosów nożem. 

Tutaj czas się zatrzymuje. Począt-
kowo nikt, kto przebywa na scenie, 
nie potrafi się ruszyć. Nikt nie wierzy 
w to, czego właśnie jest świadkiem. 
Prezydent osuwa się powoli na ziemię, 
natomiast jego oprawca bierze do ręki 
mikrofon, wygłaszając krótki przekaz. 

Później wszystko dzieje się już szyb-
ko, ale cała Polska przystaje na chwilę, 
zastanawiając się nad tym, dokąd może 
zaprowadzić nas wzajemna nienawiść 
i brak odpowiedzialności.

Każdy ma nadzieję, że prezydent 
Gdańska przeżyje. 

Poniedziałek, 14 stycznia. Pol-
skę obiega dramatyczna wiadomość 
o śmierci Pawła Adamowicza. Chwilę 
później wszelkie media podają kolejną, 
związaną z WOŚP informację, że Je-
rzy Owsiak podczas specjalnie zwoła-
nej konferencji, zrezygnował z funkcji 

prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Rozpoczyna się ogólnopolski 
protest przeciwko nienawiści oraz ak-
cja mająca na celu przekonać Jurka do 
pozostania na swoim stanowisku. 

Słubice stają 
#MuremZaOwsiakiem

Rozpoczyna się ogólnopolski pro-
test przeciwko nienawiści oraz akcja 
mająca na celu przekonać Jurka do 
pozostania na swoim stanowisku. 20 
stycznia wiec dociera również do Słu-
bic. Oto co słubiczanie sądzi o porzu-
ceniu Owsiaka funkcji prezesa:

,,To co się stało jest bardzo przykre, 
ale nie powinien rezygnować’’,

,,Nie wiem, co powinienem powie-
dzieć. Jestem zszokowany całym tym 
zdarzeniem’’,

,,To co się stało, nie jest winą 
Owsiaka. Powinien wrócić’’,

,,To, że odejdzie nie oznacza, że 
świat nagle zmieni się na lepszy. Świat 
pozostanie nadal taki sam…Powinien 
wrócić’’,

,,Szanuję decyzję Jurka Owsiaka. 
Kropla drąży skałę. Jurek jest atako-
wany już od wielu lat, wydaje mi się, 
że coś w nim pękło. Śmierć prezydenta 
Adamowicza sprawiła, że pękło mu ser-
ce. Dzięki Jurkowi istnieją miliony serc 
– należą do tych wszystkich dzieciaków 
i osób starszych, którym pomógł’’.

A jak przebiegł wiec? W słubic-
kim parku przy ulicy Plac Przyjaźni, 
na zmarzniętych od mrozu gałęziach 
drzew zawisły dziesiątki czerwonych 
serduszek – czyli symboli Wielkiej Or-

kiestry świątecznej Pomocy. Oprócz 
tego serca w formie naklejek można 
było zauważyć także na kurtkach, czap-
kach, torebkach, plecakach, a nawet na 
policzkach wszystkich zebranych. Ci, 
którzy przyszli, na tamten moment za-
pomnieli o wszystkich prywatnych zło-
ściach, o niechęci, a może i nawet nie-
nawiści do innych. Na chwilę każdego 
połączyło jedno – solidarność wobec 
Jurka Owsiaka. Dlaczego, zdaniem 
organizatorki, zorganizowano takie 
przedsięwzięcie również w Słubicach? 
Jak tłumaczy Ewa Zalewska: 

- Kocham Jurka Owsiaka za to 
wszystko, co robi. Uważałam, że nie 
ma innej opcji, jak po prostu zorgani-
zować taki wiec w Słubicach. 

Słubiczanie docenili całą ener-
gię i determinację, jaką Jerzy Owsiak 
włożył w WOŚP podczas dwudziestu 
siedmiu lat pracy. Zebrani słubiczanie 
dyskutowali o tym, że nastały trud-
ne czasy i myśleli, jak można temu 
zapobiec. Przede wszystkim każdy 
przyszedł po to, by okazać Jurkowi 
wsparcie i szacunek za to, co robił 
przez prawie trzydzieści lat, jednak 

mimo zrzeszenia się na Placu Przyjaźni 
słychać było opinie, że dobrze byłoby 
wierzyć w zmianę myślenia ludzi, czy 
też, że wspaniale byłoby mieszkać na 
świecie, na którym nie ma ciągłej, 
sączącej się nienawiści. W Słubicach, 
by uczcić pamięć po tragicznie zmar-
łym mężczyźnie, odwołano Koncert 
Noworoczny, rezygnując tym samym 
z zabawy i możliwości oglądania jed-
nej z form sztuki, lecz jak się okazało, 
na sztukę – choć w innej odsłonie – 
nie musieliśmy długo czekać. Młodzi 
artyści ze stowarzyszenia Art. Garage 
postanowili wykorzystać wnękę przy 
kinie ,,Piast’’ w Słubicach, by zakryć 
ją kilkumetrowym plakatem z podo-
bizną Jurka Owsiaka oraz oczywiście 
kultowych serduszek, które doklejali 
sami mieszkańcy. Dzięki tej inicjaty-
wie każdy słubiczanin mógł poczuć się 
artystą, ponieważ pozostawił po sobie 
niewielki, ale jakże ważny ślad.

Koniec końców, Jerzy Owsiak po-
został na swoim stanowisku. Dla wielu 
jest to napawająca optymizmem wia-
domość. Słubiczanie twierdzili jednak, 
że śmierć niewinnego mężczyzny nie 
powinna nigdy mieć miejsca. 

(AK)

,,To jest cudowny czas 
dzielenia się dobrem…’’ 
Rankiem tego dnia nikt nie spodziewał się, jak dramatycznie może zakończyć się wyczekiwana przez wielu Polaków impreza, której głównym 
przesłaniem miało być nic innego jak pomoc, dobro i wsparcie. Jedna chwila sprawiła, że cała Polska wpadła w zadumę. Choćby chwilową. 

14 stycznia Polskę obiegła tragiczna wiadomość, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz po 
ataku nożownika podczas WOŚP zmarł w szpitalu.

W sobotę 19 stycznia w kościele NMP Królowej Polski w Słubicach odbyła się msza i koncert poświęcony zmarłemu Prezydentowi Gdańska 
Pawłowi Adamowiczowi.

#MuremZaOwsiakiem czyli wiec poparcia dla Jerzego Owsiaka w Słubicach.
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Jak co roku, również Galeria OKNO zapropo-
nowała ciekawy sposób na spędzenie wol-
nego czasu. Uczestnicy przeprowadzanych 
w połowie stycznia warsztatów „wypłynęli” 
na rejs po morzach plastyki. Poznali nowe 

techniki, zasady i reguły, jakie panują na 
Przylądku Rzeźby, Wyspie Malarstwa czy 
Rysunku. Nie brakło też czegoś dla miło-
śników kinematografii. Na dużym ekranie 
pojawiły się dwie zimowe produkcje.

- Aby uatrakcyjnić ferie zimowe 
tym dzieciom, które na czas ferii pozo-
stały w domach dzięki wsparciu Gmi-
ny Słubice przygotowaliśmy darmową 
ofertę w Galerii OKNO oraz osiem se-
ansów filmów „Królowa Śniegu” oraz 
„Miśków 2-óch w Nowym Jorku”– 
mówił Tomasz Stefański, zastępca dy-
rektora Słubickiego Miejskiego Ośrod-
ka Kultury. – Kino pękało w szwach, 
mieliśmy stuprocentową frekwencję, 
co bardzo nas cieszy.

- Na czas ferii wymyśliliśmy warsz-
taty zabierające dzieci w podróż mor-
ską – tłumaczyła Anna Panek – Kusz, 

kurator Galerii OKNO. – Chcemy 
bawić się różnymi technikami. Dzisiaj 
mamy malarstwo, ale będziemy też 
rzeźbić, konstruować. Chcemy uroz-
maicić ten czas, ale też pokazać, że pla-
styka nie musi być nudna, że nie malu-
jemy tylko cieniutkimi pędzelkami na 
kartce a4, że możemy poszaleć, pomie-
szać kolory, porozlewać je, pokapać. By 
woda nabrała rozmachu i aby dzieci się 
rozmalowały. Żeby nie były to tylko 
malutkie obrazki. Idziemy powoli. Na 
początku były małe plamy, teraz te ko-
lory łączą się, rozbudowują. Młodzież 
zaczyna eksperymentować, uśmiechać 
się i bawić. O to w tym chodzi. By 

dzieciaki zrozumiały, że farby to nie 
tylko to, co jest w tubce.

Uczestników zachwyciły już pierw-
sze zajęcia. 

- Bardzo lubię rysować i malować – 
mówiła uczestniczka warsztatów, Lena 
Kowalska. – Te zajęcia pozwalają mi 
rozwijać swój talent. Nauczyłam się jak 
mieszać kolory i jak malować abstrak-
cyjne obrazy.

- Zajęcia są fajne, bo można two-
rzyć i jest zabawa – mówiła Iga Kusz. 
– Można wziąć duży pędzel i po pro-
stu nim maznąć, albo zrobić wodną 
abstrakcję. 

(KB)

Ferie 2019

Raz, dwa, trzy i cztery!
Wciąż szukacie ciekawych zajęć pozalekcyjnych dla swoich pociech? Słubicki Miejski Ośro-
dek Kultury oferuje wspaniałą zabawę z perkusją i nie tylko. Bębny, talerze i całe mnóstwo 
instrumentów czekają na najmłodszych w studio nagraniowym w każdy piątek.

- Zajęcia polegają na grze na różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych 
począwszy od djembe, czyli takich afrykańskich instrumentów, poprzez tom-to-
my, werble, talerze i instrumenty, które znajdziemy także w typowym zestawie 
perkusyjnym – tłumaczył prowadzący zajęcia, Kamil Karmelita.

A czym takie zajęcia różnią się od klasycznej lekcji gry na fortepianie?
- Przede wszystkim ruch, zabawa i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Dzieci 

czy młodzież mogą tu przyjść i potańczyć do muzyki, pograć i wyładować swoje 
wszystkie emocje – dodaje prowadzący. – W każdym z nas drzemie rytm i muzy-
ka. Każdy słysząc mniej czy bardziej żywy utwór, gdzieś sobie tą nogą pod stołem 
stuka, a tutaj może przyjść i pobawić się tą muzyką oraz poprawić koordynację. Bo 
kiedy jedna ręka robi coś innego, druga cos innego, to stopy grają zupełnie inaczej.

W chwili obecnej uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe 7- 10 lat oraz 
11-15 lat, ale jak dodaje K. Karmelita najmłodsza uczestniczka ma zaledwie 4 
lata. Godzinne zajęcia odbywają się w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, na 
drugim piętrze w piątki kolejno o 16:30 i 17:30. To właśnie tam warto wybrać się, 
by porozmawiać z prowadzącym i szerzej zapoznać się z ofertą zajęć. 

(KB)

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych 7-10 lat oraz 11 – 15 lat. 

Do kina czy na… warsztaty?

„Plastyka nie musi być nudna” również takie hasło starali się przekazać organizatorzy warsztatów dzieciom biorącym w nich udział. 

Podczas 
ferii SMOK 

przygotował 
osiem seansów 

filmów 
„Królowa 

Śniegu” oraz 
„Miśków 2-óch 

w Nowym 
Jorku”
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Dzieci i młodzież z Rzepina podczas 
ferii nie muszą obawiać się nudy. 
Miejski Dom Kultury przygotował 
dla nich szeroką ofertę zajęć, dzięki 
którym czas zimowego wypoczyn-
ku stanie się dużo ciekawszy. 

- Oferta dla dzieci jest napraw-
dę bogata pod względem zarówno 
tanecznym, muzycznym, jak i pla-
stycznym  – mówiła instruktorka, 

Izabella Janiak. -  Mamy warsztaty 
taneczne, część dzieci pojechała na 
lodowisko, będzie też Talent Show, 
na którym będą miały okazję zapre-
zentować się z jak najlepszej strony. 
Myślę, że każdy znajdzie coś dla sie-
bie i zachęcam by do nas dołączyć. 
Nie ma ograniczeń wiekowych, ale 
wiadomo, że oferta skierowana jest 
w szczególności do dzieci w wieku 
szkolnym, bo to im chcemy wypeł-
nić ten wolny czas, ale jeżeli pojawi 
się ktoś starszy, na pewno nie wyrzu-
cimy go z zajęć. 

W pierwszym tygodniu ferii mię-
dzy innymi odbyły się warsztaty ta-
neczne poprowadzone przez Sandrę 
Zazulak. 

- Na co dzień studiuję taniec 
i chciałam się podzielić tym, czego 
się do tej pory nauczyłam – mówi-
ła. – Znam te dzieci, bo sama kiedyś 
chodziłam na zajęcia do pani Izy, więc 
pomyślałam, że będzie to fajna oka-
zja, żeby się sprawdzić. W przyszło-
ści chciałabym zostać pedagogiem, 
a dzięki takiej możliwości również i ja 
mogę się czegoś nauczyć. Warsztaty nie 

różnią się od innych tego typu zajęć. 
Przychodzimy, rozgrzewamy się, uczy-
my kroków, powtarzamy układ z po-
przedniego dnia. Dziewczyny bardzo 
pozytywnie mnie zaskoczyły. Nie spo-
dziewałam się aż takiego zaangażowa-
nia z ich strony – przyznała. 

A co skłoniło uczestniczki zajęć do 
właśnie takiego spędzania ferii? 

- Taniec to moja pasja – mówi-
ła Maria Radkiewicz. – Na co dzień 
uczestniczę też w innych zajęciach ta-
necznych, a w przyszłości chciałabym 
zostać tancerką tak, jak pani Sandra. 

Warsztaty są bardzo ciekawe, panuje tu 
fajna atmosfera i możemy się nauczyć 
czegoś nowego.

- Ja trenuję gimnastykę artystycz-
ną, to taki inny rodzaj tańca – tłuma-
czyła Zuzanna Darol. – Od zawsze 
pragnęłam jednak spróbować czegoś 
nowego, a tutaj bardzo mi się podo-
ba. Te zajęcia to przede wszystkim ak-
tywny sposób na spędzenie ferii, a nie 
mamy tutaj bardzo trudnych ćwiczeń. 
To fajna opcja dla kogoś, kto chce się 
czegoś nauczyć. 

(KB)

Ferie w słubickiej 
Krainie Lodu
Nawet końcówka ferii nie jest przeszkodą dla najmłodszych miłośników sportów zimo-
wych. Na słubickim lodowisku zabawa trwa w najlepsze także podczas ostatnich dni zimo-
wej laby. A co najważniejsze, nie ma tam rozmów o szkole! Mimo, że runda okrążeń to iście 
mroźna przyjemność, zwolenników takiej a nie innej zabawy nie brakowało!

- Jest tu mroźno, a na zewnątrz pada śnieg, ale mam nadzieję, że to nie popsuje 
lodowej zabawy! – dało się słyszeć z ust małych łyżwiarzy. – Bardzo lubię jeździć na 
łyżwach. Obecnie uczę się jazdy bez trzymanki! – cieszyli się inni. 

W ocenie kierownika lodowiska można śmiało powiedzieć, że chętnych na 
spędzenie ferii właśnie w ten sposób nie zabrakło. 

- Uważam, że inicjatywa burmistrza Słubic i to, że zafundował dzieciom dar-
mowe wejście na dwie tercje naprawdę jest strzałem w dziesiątkę – mówił kie-
rujący słubickim lodowiskiem Ryszard Płaczkowski. – Frekwencja jest ogromna. 
Podczas darmowych wejść mamy zapełnione całe lodowisko. 

(KB)

Chętnych na spędzenie ferii na lodowisko nie brakowało. 

Taneczne ferie  
w Rzepinie

Sandrę Zazulak poprowadziła jedne z tanecznych warsztatów. 
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To już fakt – słubicki Plac Bohaterów zmieni 
się nie do poznania. Na chwilę obecną wy-
łączono z użytku publicznego chodnik oraz 
plac, które przylegają do obiektu. Czego 
możemy spodziewać się w następnej kolej-
ności? 

Lokalne społeczeństwo już dawno 
dyskutowało na temat placu umiesz-
czonego naprzeciwko Starostwa Po-
wiatowego w Słubicach. Na samym 
początku mieszkańcy cieszyli się na 
wieść o nowopowstałej scenie, która 
zdobiła teren placu. Niestety, po ja-
kimś czasie budowla zamiast upięk-
szać, zaczęła szpecić, co bardzo nie 
podobało się lokalnemu społeczeń-
stwu. Gdy obiekt został rozebrany, 
teren bardziej przypominał parking, 
aniżeli miejsce przeznaczone do od-

poczynku. Słubiczanie wzajemnie 
wymieniali się pomysłami, jak można 
by zagospodarować Plac Bohaterów. 
Po tych wszystkich latach, władze 
miasta zadecydowały – miejsce zosta-
nie przebudowane! 

Wraz z połową stycznia firma, 
która wygrała przetarg, czyli Eurokop 
Invest, rozpoczęła pracę nad moderni-
zacją. Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wyniósł 4,3 miliony złotych. Wiemy 
już, że efekt końcowy prac słubickiej 
firmy będziemy mogli podziwiać już 
pod koniec listopada. Nie wykluczono 
jednak, że wykonawca upora się z in-
westycją wcześniej. Póki co, teren placu 
jest ogrodzony. Dla mieszkańców Słu-
bic i okolicznych miejscowości najbar-
dziej interesująca jest jednak kwestia. 

Jak będzie się prezentował odmieniony 
Plac Bohaterów? Zapytaliśmy o to wło-
darza miasta, Mariusza Olejniczaka:

- Plac nie będzie już w ogóle przy-
pominał swojej poprzedniej wersji. 
Będzie tam piękna, podświetlona 
fontanna, mnóstwo architektury, któ-
ra będzie służyła przede wszystkim 
do relaksu, wypoczynku i rekreacji 
naszych mieszkańców. Oprócz tego 
mnóstwo ławek i zieleni. Mam więc 
nadzieję, że efekt przypadnie do gustu 
naszym mieszkańcom. Co ważne, wo-
kół placu będzie aż dziewięćdziesiąt 
miejsc parkingowych. 

Na terenie placu ma także po-
wstać plac zabaw dla dzieci, wykonany 
w najnowszych standardach. Dodatko-
we bezpieczeństwo zapewni najmłod-
szym ogrodzenie wokół miejsca zabaw. 
Władze miasta nie zapomniały także 
o dzieciach niepełnosprawnych, które 
również będą mogły w pełni korzystać 
z dobrodziejstw Placu Bohaterów, bę-
dąc przy tym bezpieczne. Podczas gdy 
prace ruszyły już na dobre, mieszkań-
cy z niecierpliwością czekają na efek-
ty, które zapowiadają się naprawdę 
imponująco. 

(AK) 

''Jesteśmy ludźmi o odmiennych tempera-
mentach i poglądach ale łączy nas co naj-
mniej jedna pasja i co najmniej kilka celów'' - 
tak o sobie mówią artyści z nowo powstałego 
stowarzyszenia o nazwie Art Garage.

- Stowarzyszenie lokalnych artystów Art Ga-
rage zostało założone po tym, jak analizowaliśmy 
ostatnią kampanię wyborczą. Widzieliśmy jak 
plakaty kandydatów politycznych zakryły słubicki 
„legal” przy ul. Kościuszki. Dla nas, ludzi, którzy 
lubują się w street arcie było to karygodne  – mó-
wił Robert Piotr Kubica. – Po tym wydarzeniu 
spotkaliśmy się i długo dyskutowaliśmy. Podczas 
tych rozmów wyszło, że mamy wspólną pasję, kil-

ka celów i parę pomysłów na to miasto. Przez parę 
dni działaliśmy nieformalnie, ale w końcu założy-
liśmy stowarzyszenie. Póki co jest nas mało. Tak 
naprawdę uruchomiliśmy wszystko dwa miesiące 
temu i na ten moment jest nas czterech takich 
czynnych działaczy, ale cały czas się rozwijamy. 
Koledzy już od paru lat działają w taki czy inny 
sposób, a po moim dołączeniu robimy to trochę 
bardziej legalnie.

Jakie cele i założenia chcą spełniać członkowie 
stowarzyszenia?

- Naszym głównym celem jest zrobienie kilku 
murali w Słubicach – tłumaczą. – W tym mieście 
nie ma jeszcze takiego muralu z prawdziwego zda-
rzenia. Chcemy to zmienić. 

Jedną z pierwszych głośnych akcji stowarzy-
szenia Art Garage było przyklejenie na budynku 

opustoszałego Kina Piast kilkumetrowego pla-
katu z wizerunkiem Jurka Owsiaka jako wyraz  
wsparcia dla niego i akcji #muremzaowsiakiem. 
Mieszkańcy byli zachwyceni tym pomysłem.

- Wpadł mi do głowy taki pomysł, z którym 
od razu zwróciłem się do chłopaków – mówił Ma-
teusz Dobs. – Wymyśliliśmy logotyp i postano-
wiliśmy go tutaj umieścić. Wszystko zajęło około 
3-4 dni. Akcja miała polegać na tym, by ludzie 
dokleili też swoje serduszka i jak widać chyba 
się udało. Słubiczanie nie zawiedli. Odebraliśmy 
wiele pochwał i komentarzy. Wydaje mi się, że 
bardzo fajnie to wyszło. Mam nadzieję, że następ-
ne akcje będą jeszcze większe. 

Jakiś czas temu członkowie stowarzyszenia 
podsunęli pomysł, aby na szarych, słubickich 
budynkach zagościło kolorowe graffiti. Jak na 

obecną chwilę wygląda sytuacja? Jak mówią ar-
tyści, czas i chęci są, potrzeba tylko możliwości 
i finansów.

- Projekty i plany to nie jest dla nas duży pro-
blem – mówi Paweł Sterenczak. – Mamy duże 
chęci i jesteśmy w stanie zrobić to bardzo szyb-
ko, jednak powstrzymują nas papierki i finanse, 
a właściwie ich brak.

- W najbliższym czasie mamy w planach wy-
konać kilka napisów „I love Słubice” i oczywiście 
zająć się muralami, bo to główny cel stowarzysze-
nia jak narazie – tłumaczy Marek Kaczmarski. – 
Tak jak wspomniał kolega trzeba jednak zebrać 
fundusze. Jesteśmy w trakcie zmieniania lokalu 
i to też zajmuje nam trochę czasu, ale powoli 
wszystko się wyklaruje. 

(KB)

Jak maluje się przyszłość 
Placu Bohaterów? 

Łączy ich jedna pasja, czyli artyści o sobie

Art Garage – od lewej: Mateusz Dobs, Paweł Sterenczak, Robert Kubica, Marek Kaczmarski Artyści w swoim dorobku mają mnóstwo obrazów i grafik, które robią ogromne wrażenie. 
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Reprezentujesz nasze miasto w różnych za-
kątkach świata. Trzymasz wysoki poziom, 
a Twoja forma wciąż dopisuje. Podsumuj, 
jaki był dla Ciebie ten ostatni sezon?

Miniony sezon szosowy był dla mnie 
udany. Z powodu wielu komplikacji, 
niestety nie udało mi się wystartować 
w Torowych Mistrzostwach, ze względu 
na problemy zdrowotne. Mimo to, cały 
czas trenowałam, moje treningi były 
modyfikowane. Odbywałam wyścigi 
pełnosprawne i niepełnosprawne, które 
dały mi brązowy medal zdobyty na mi-
strzostwach świata oraz również brązo-
wy, ale zdobyty na Mistrzostwach Polski 
Pełnosprawnych. Uważam to za swoje 
osiągnięcie. Spełniło się moje marzenie, 
posiadam już trzy koszulki uczestnika 
mistrzostw świata, jest to moja cenna 
pamiątka i wielka radość. Utrzymuję 
się w pierwszej dziesiątce w Polsce i na 
świecie, dlatego też bardzo się cieszę, że 
mogę dalej rywalizować.

Co jest takiego w kolarstwie, że wciąż je-
steś tak bardzo aktywna w tej dziedzinie 
sportu?

Taka już jestem, że zawsze czu-
ję niedosyt i myślę: ,,mogło być le-
piej''. Niektórzy mówią ,,zdobyłaś już 
mistrzostwo, czego chcesz więcej''. 
Prawda jest taka, że jak każdy mistrz 
świata, chcę znowu wywalczyć sobie 
ten tytuł. Poza tym cały czas jest coś 
do poprawienia. Kocham rower, tre-
ningi i wysiłek. Wiadomo, czasami 
naprawdę trudno jest wykonać najbar-
dziej wymagające treningi. Ta koszulka 
z mistrzostwa daje mi takie poczucie, 
że choćbym nie wiem, w jakiej formie 
była, to dam z siebie 110%, a może na-
wet i 200%.

W ostatnich latach kolarstwo stało się 
niezwykle popularne. Faktycznie, wie-
lu mieszkańców Polski wybiera na ten 
sport. To niełatwy sport, potrzeba do nie-
go dużo determinacji i wysiłku, aby coś 
w nim osiągnąć.

Racja. Potrzebny jest tu oczywiście 
talent, ale prawda jest taka, że samym 
talentem nic się nie osiągnie. Przeje-
chane kilometry, odpowiedni trening, 
trener z polowania, umiejętność słu-
chania swojego organizmu, specjali-
styczny sprzęt — te wszystkie czynniki 
decydują o wyniku. Jest to naprawdę 
ciekawy sport, a w dodatku niezwykle 
wciągający, stąd bierze się popularność 
tego sportu. Tuż obok naszego miasta 
mamy piękne ścieżki rowerowe, z któ-
rych możemy korzystać dlatego też 
mamy tu doskonałe warunki. Jak już 
zaczniemy jeździć, to aż chce się do 
tego wracać.

Sezon już się dla Ciebie kończy. Jakie wy-
ścigi, w których wzięłaś udział, mają dla 
Ciebie największe znaczenie?

Najważniejsze dla mnie są oczy-
wiście mistrzostwa świata. Każdy za-
wodnik przygotowuje formę właśnie 
do trzech imprez: MŚ, mistrzostw 
kraju ojczystego oraz igrzysk olimpij-
skich. Dają one najwięcej satysfakcji. 
Bardzo ważna była dla mnie także wy-
grana Pucharu Świata. W tym roku 
były tylko trzy edycje zakończone 
w Kanadzie, gdzie wygrałam podwój-
nie w jeździe na czas i ze startu wspól-
nego. A wcześniej także w Holan-
dii, gdzie byłam trzecia i druga oraz 
w Belgii, gdzie również wygrałam dwa 
razy, co dało mi zwycięstwo w Pucha-
rze Świata.

Twoje wyniki są imponujące. Opowiedz, 
który start zaliczasz do najtrudniejszych?

Zdecydowanie Tour de Toruń. 
Jest to prestiżowy wyścig mistrzostwa 
Polski w kryterium. 90% tej trasy 
prowadzi przez ,,kocie łby'', czyli 
bruk, dlatego też ucierpiała na tym 
moja chora noga. Jednak gdy tamtędy 
jechałam, motywowałam sama siebie 
myślami, że im szybciej tamtędy prze-
jadę, tym szybciej przestanie mnie 
boleć. Uczestniczyłam w tym wyścigu 
już trzy razy, dwa razy wygrałam, a raz 
byłam druga. Oczywiście za każdym 
razem miałam w głowie tę myśl, że 
muszę jak najszybciej pokonać drogę 
od startu do mety.

Gdy zaczynałaś swoją przygodę z kolar-
stwem, sprzęt, który miałaś nie był jeszcze 
tak technicznie ,,dopieczony'', jak teraz. Czy 
teraz jest łatwiej wywalczyć medale niż kil-
ka, a może i kilkanaście lat temu?

Zaczynałam jeszcze w triathlonie. 
Pamiętam rower, którym wtedy jeździ-
łam. Śmiali się ze mnie wtedy Mastersi, 
kiedy widzieli ten rower. Sami nie mieli 
jednak lepszych. Dziś technika poszła 
bardzo do przodu. Nie jest to jednak 
ogromnym ułatwieniem, co widać 
w wyścigach na torze, czy w jeździe na 
czas. Sprzęt jest także bardzo drogi, ale 
w moim przypadku dzięki zbiórkom 
i wsparciu, mogłam cieszyć się fajnym 
sprzętem. W Rio miałam nowe koła, 
a trzeba przyznać, że są one najważniej-
sze w jeździe. Dzięki temu moje szanse 
były wyrównane, chociaż miałam też 
śliczny rower, który dzień przed star-
tem wspólnym, spadł z dachu samo-
chodu i prawdopodobnie to przekreśli-
ło moje szanse na walkę o złoty medal.

Jak oceniasz poziom zawodników w Polsce?
Tam, gdzie się ścigam, poziom 

bardzo wzrósł. Może to dzięki temu, 
że zaczęliśmy ścigać się za granicą. Ja 
niestety nie, dlatego jest o mój minus, 
że nie przynależę do żadnej grupy za-
wodowej czy też kontynentalnej, dlate-
go nie mam możliwości nigdzie starto-
wać. Szkoda, bo to bardzo wzmacnia. 
Na początku jesteś daleko, a później 
jest szansa na wygraną. Dzięki temu, 
że dziewczyny zaczęły się dostawać do 
tych grup zagranicznych oraz polskich, 
zaczynamy się liczyć na świecie.

Co czeka Cię w najbliższym sezonie?
Jak zwykle mam mało czasu, a plan 

jest bardzo napięty. Marzę, aby zdobyć 
złoty medal w mojej ulubionej kon-
kurencji ,,scratch''. Mam nadzieję, że 
uda mi się jak najlepiej przygotować do 
torowych mistrzostw, które rozpoczną 
się 14 marca, a zakończą 17 marca. 
Planuję zakup rowerów torowych na 
czas, który idealnie nadaje się idealnie 
do ,,scratchu''. Nadają się one idealnie 
do takiego startu. Dzięki nim będę le-
piej przygotowana i odbędę wszystkie 
potrzebne treningi.

Aniu, dziękujemy za rozmowę i życzymy Ci 
dalszych sukcesów.

ROZMAWIAŁA BEATA ŚWISTUN 
PODCZAS PROGRAMU „PORANEK Z HTS”

FOT. FB @ANNAHARKOWSKA

Zmotywowana  
do ponownej 
wygranej
Kolarka, pięciokrotna srebrna medalistka paraolimpijska oraz medalistką Mistrzostw Polski w rywalizacji 
z zawodnikami pełnosprawnymi. Od lat podnosi poprzeczkę i udowadnia, na co ją stać. Anna Harkowska, 
kobieta, której drugie imię to determinacja.
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Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie to je-
dyna szkoła w powiecie słubickim i trzecia 
w województwie lubuskim, która prowadzi 
klasy wojskowe objęte pilotażowym pro-
gramem wspierania szkół ponadgimna-
zjalnych prowadzących piony certyfikowa-
nych wojskowych klas mundurowych. 

Certyfikat uczestnictwa w pro-
gramie odebrany został przez Panią 
Dyrektor Ewę Winiarczyk z rąk Mi-
nistra Obrony Narodowej, Pana Ma-
riusza Błaszczaka 24 kwietnia 2018 r. 
w Wesołej. Uczestnictwo w nim daje 
wymierne korzyści w postaci stałego 
wsparcia resortu obrony narodowej 
w procesie planowania i realizacji pro-
gramu nauczania przedmiotu edukacja 
wojskowa. Uczniowie Liceum Ogól-
nokształcącego w Rzepinie  zdobywają 

skonkretyzowaną wiedzę i umiejętno-
ści, których opanowanie gwarantuje 
możliwość odbycia skróconego szkole-
nia przygotowawczego i złożenie przy-
sięgi wojskowej, pierwszeństwo nabo-
ru do Wojsk Obrony Terytorialnej czy 
przyjęcie na studia wojskowe na pre-
ferencyjnych warunkach. Niezwykle 
cenną formą wsparcia jest również do-
tacja celowa na wyposażenie i umun-
durowanie dla klas mundurowych.

56.250.00 zł to kwota, którą Mini-
sterstwo Obrony Narodowej przekaza-
ło rzepińskiemu ogólnikowi w formie 
dotacji na dofinansowanie zadań bie-

żących związanych z realizacją przez 
szkołę „Programu nauczania dla szkół 
ponadgimnazjalnych przedmiotu edu-
kacja wojskowa”. Efektem przyzna-
nego przez resort obrony narodowej 
wsparcia jest zakup sprzętu ćwiczenio-
wego oraz wyposażenia indywidualne-
go uczniów klas wojskowych. Makiety 
broni szkoleniowej, repliki karabinków 
AK-47, kamizelki taktyczne, hełmy 
ochronne, radiotelefony, przybory do 
walki wręcz oraz maski gazowe F-5 to 
tylko część z wyposażenia, z którego 
korzystać będą uczniowie klas mundu-
rowych od drugiego semestru bieżące-
go roku szkolnego. Unowocześnienie 
bazy dydaktycznej stanowi ważny etap 
prac związanych z podwyższaniem 
standardów kształcenia w obszarze 
edukacji wojskowej.

(GMINA RZEPIN)

Rzepin

Sprzęt ratowniczy za 34 tys. zł dla 
strażaków ochotników z naszej gminy !
28 grudnia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Rzepinie odbyło się uroczyste przekazanie straża-
kom ochotnikom z terenu gminy Rzepin wyposażenia i sprzętu ratowniczego zakupionego 
ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przekazania sprzętu dokonał Burmistrz Rzepina Pan Sławomir Dudzis w asy-
ście Z-cy Burmistrza Pana Krystiana Pastuszaka i Komendanta Gminnego ZOSP 
RP w Rzepinie druha Ryszarda Rybowiaka. Specjalistyczny sprzęt trafił do czte-
rech jednostek OSP z terenu gminy: OSP Rzepin, OSP Kowalów, OSP Lubiech-
nia Wielka i OSP Sułów.

Zakupiony sprzęt umożliwi jednostkom OSP sprawne udzielanie pierwszej 
pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Wysokość 
pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 33 738,00 zł a wkład wła-
sny pochodzący ze środków budżetu gminy to 340,00 zł.

(GMINA RZEPIN)

W niedzielę 13 stycznia Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 
ponownie zagrała w Rzepinie. 
Co roku mieszkańcy gminy 
Rzepin, która liczy jedynie bli-
sko 10 tys. mieszkańców, biją 
rekord – nie tylko ten własny 
– wewnętrzny, polepszając 
rokrocznie wynik z roku po-
przedniego, ale znajdując się 
na podium wśród  wszystkich 
sztabów w województwie lu-
buskim, przeliczając zebraną 
sumę na jednego mieszkańca!

W tym roku również 
poprawiliśmy poprzedni 
wynik, osiągając  podczas 
27. Finału - 71 010,40 zł  - to pond 
6 tys. więcej niż w roku poprzednim! 

Od godz. 13.00 w hali Zespołu 

Szkół rozpoczęły się występy arty-
styczne i  licytacje fantów licznie prze-
kazanych przez darczyńców z naszej 

gminy, a od same-
go rana kwestowali 
wolontariusze.  

Podziękowania 
należą się wszystkim 
hojnym mieszkań-
com i darczyńcom, 
jak również arty-
stom występującym 
podczas niedzielne-
go Finału WOŚP, 
wolontar iuszom, 
sztabowi organi-
zacyjnemu oraz 
wszystkim tym, któ-
rzy zaangażowali się 
w organizację tego-

rocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Rzepinie.  

(GMINA RZEPIN)

Mamy nowy rekord – ponad 71 tys. zł 
podczas rzepińskiego Finału WOŚP!

56.250.00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej 
dla klas wojskowych Zespołu Szkół w Rzepinie!
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O lekarzach, fizjoterapeutach i innych spe-
cjalistach słubickiego Brandmedu, słyszy 
się już regularnie. Na pozytywny odbiór 
Centrum Medycznego wpływa nie tylko 
wiedza medyków, ale także personel, 
z którym spotykamy się już u samego progu 
miejsca, do którego zagościliśmy. 

Obecnie w Centrum Medycznym 
Brandmed pacjenci mogą skorzystać 
z usług specjalistów takich jak: derma-
tolodzy, ortopedzi, neurolodzy, kardio-
lodzy, urolodzy oraz szerokiej gamy 
zabiegów fizjoterapeutycznych oraz 
badań diagnostycznych. Oprócz tego 
terapeuta, który pomoże dobrać odpo-
wiednie leczenie, na które składa się – 
terapia manualna, masaż, drenaż lim-
fatyczny, kinesiotaping i wiele innych, 
dostępnych możliwości. Centrum nie 
działałoby jednak tak sprawnie, gdyby 
nie pomoc i pełen profesjonalizm re-
jestratorek, których praca usprawnia 
cały proces przyjmowania pacjentów. 
Recepcja to miejsce, które rzuca nam 
się w oczy od pierwszej chwili pobytu 
w danym miejscu i zazwyczaj pozostaje 
w naszej pamięci na długo. Ważne jest 
więc, by to kluczowe miejsce kojarzyło 
się przede wszystkim z fachowym po-
dejściem i uśmiechem. 

- Od tego, jak funkcjonuje recepcja 
zależy, czy pacjenci poczują się u nas 
profesjonalnie obsłużeni i czy zwyczaj-
nie do nas wrócą. Brandmed ma coraz 
więcej pacjentów. Bardzo dużą wagę 
przykładamy do tego, aby recepcja 
pracowała na najwyższym poziomie, 
stanowiąc dla pacjentów bardzo dobrą 
pomoc – zapewnia dyrektor admini-
stracyjny Centrum Medycznego Bran-
dmed, Wiesław Pucek.

Faktem jest, że Brandmed posiada 
w sobie wszystkie cechy, jakie powin-
na posiadać każda profesjonalna pla-
cówka medyczna. Personel dba, aby 
pacjenci w sposób szybki i przyjemny 
załatwili wszystkie swoje sprawy – 

pomagają w doborze lekarza, dora-
dzają oraz poprzez rozmowy ,,twarzą 
w twarz’’ lub kontakt telefoniczny, 
udzielają odpowiedzi na wszystkie 
pytania pacjentów. Co więcej, by sta-
le usprawniać rejestrację pacjentów, 
co jakiś czas wprowadza się zmiany 
organizacyjne, które sprawdzają się 
znakomicie. Ostatnimi czasy, z uwagi 
na przyrost frekwencji, recepcja zosta-
ła podzielona. Dzięki temu uniknię-

to męczących kolejek i usprawniono 
pracę personelowi. 

O skorzystaniu z szerokiego wa-
chlarza usług Brandmedu powinni 
pamiętać także wszyscy ci, którzy są 
ubezpieczeni w AOK Nordost, gdyż 
wizyty u wybranych specjalistów oraz 
badania odbywają się bezgotówko-
wo. Znajdzie się także coś dla łowców 
okazji – tradycją stała się już cotygo-
dniowa promocja dotycząca zabiegów 
fizjoterapeutycznych. Pięć pierwszych 
osób, które zgłoszą się na taką konsul-
tację, otrzyma ją za darmo. 

To jednak nie koniec bogatej ofer-
ty Brandmedu. Gdy przekroczymy 
próg centrum, czekać będą na nas tak-

że pakiety na zabiegi – pakiet zdrowy 
kręgosłup, zdrowe ciało, na zabiegi ma-
gnetostymulacji, które również obej-
mowane są promocjami. Jeżeli pacjen-
ci chcieliby przyspieszyć odchudzanie, 
wzmocnić mięśnie i stawy, czekają na 
nich masaże upiększające , relaksacyj-
ne, odchudzające, lifting twarzy czy też 
masaż antycellulitowy. 

Nie zabraknie także rozwijającej 
się w Brandmedzie dermatologii este-

tycznej, której zadaniem jest ochrona 
skóry. By zapobiec jej starzeniu, za-
chęca się do zabiegów odmładzających 
i rewitalizujących, a także tych, które 
ją odżywią. Oferta ubogacona jest tak-
że o zajęcia dodatkowe z jogi, a także 
cross fitu. 

Jak widać, dla każdego coś mi-
łego. Propozycji jest na tyle dużo, że 
zdecydowanie warto byłoby zasięgnąć 
czyjejś fachowej rady, aby jak najle-
piej dobrać coś najlepszego dla siebie. 
Personel Brandmedu jest otwarty na 
dialog ze swoimi pacjentami i chętnie 
podpowie im, co będzie najlepsze dla 
ich zdrowia. 

(AK)

W samym centrum Frankfurtu nad Odrą 
powstało centrum mieszkalne, połączone 
z opieką zdrowotną. Jakie funkcje będzie 
pełnił obiekt? 

Po intensywnym roku remontów, 
5000 m2 ASB doczekało się otwarcia. 
Centrum mieszkalne z opieką zdrowot-
ną ma na uwadze przede wszystkim oso-
by starsze, które wymagają opieki oraz 
wsparcia. Podczas otwarcia tego przy-
datnego miejsca, centrum odwiedziło 
wielu gości, którzy na co dzień angażują 
się w rozwój medycyny transgranicznej. 

- Znajdujemy się obecnie w bardzo 
fascynującej fazie między Frankfurtem 
a Słubicami. Planujemy wiele ciekawych 
projektów na lata 2020-2030. Rzeczy-
wiście, promocja zdrowia jest tematem, 
którym chcemy się na nowo zająć, po-
nieważ w przeszłości nie udało nam się 
zrobić wiele. Zarówno w Centrum Me-
dycznym Brandmed, jak i w ASB, moż-
na zobaczyć jak to wszystko się rozwija 
– mówił nadburmistrz Frankfurtu nad 
Odrą, Rene Wilke.

Po obu stronach Odry organizuje 
się już coraz więcej przydatnych i cie-
kawych inicjatyw, z których na równi 
mogą korzystać mieszkańcy obu kra-
jów. Według nadburmistrza Wilke, jest 
to dokładnie ta droga, którą należy nie-
ustannie podążać. 

Oprócz czterdziestu mieszkań, 
w budynku znajduje się także centrum 
opieki zdrowotnej. Dostępni są tam 
lekarze wielu specjalizacji, a więc na 
przykład – lekarze medycyny ogólnej, 
chirurdzy czy też ginekolodzy. Ponadto 
ośrodki opieki zdrowotnej uzupełniane 
są o gabinety fizjoterapii, ergoterapii 
oraz gabinety sportu i rehabilitacji. Na 
parterze znajduje się apteka, a także 
niezbędny sklep medyczny. 

- Myślę, że jest to rozszerzenie 
oferty medycznej w naszym regionie 
przygranicznym, gdzie również w tym 
centrum będą mogły leczyć się osoby 
ubezpieczone w Niemczech, tak jak 
i w Brandmedzie. ASB będzie wyko-
nywało operacje ambulatoryjne, które 
będą mogły być wykonywane na zle-
cenie naszych lekarzy z Brandmedu. 
Możliwe, że pojawi się możliwość le-
czenia pacjentów nieubezpieczonych 
w Niemczech, zapewne będziemy 
o dyskutować, w jakim zakresie mo-
głoby to mieć miejsce – mówiła Joanna 
Józefiak, Wiceprezes Zarządu Centrum 
Medycznego Brandmed. 

Powstawanie tego rodzaju miejsc 
zdecydowanie ułatwi pacjentom do-
stęp do medycyny. 

(AK)

ASB we Frankfurcie 
nad Odrą. Czym 
dokładnie jest? 

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą, Rene 
Wilke.

Po intensywnym roku remontów, 5000 m2 ASB 18 stycznia 2019 roku, 
doczekało się otwarcia.

Centrum Medyczne Brandmed  
– służy Państwu pomocą

Ostatnimi czasy, z uwagi na przyrost frekwencji, recepcja BRANDMED została podzielona. 
Dzięki temu uniknięto męczących kolejek i usprawniono pracę personelowi. 
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Rywalizacja 
z kolędami w tle 
By tradycji stało się zadość, Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowaczy po raz kolejny 
zorganizował wyjątkowy konkurs, który 
co roku pozwala uczestnikom jeszcze przez 
chwilę cieszyć się minionym Bożym Naro-
dzeniem. 

Po intensywnych przygotowaniach 
i wielokrotnych próbach, uczniowie 
Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Słubicach, doczekali się 
uwielbianego przez siebie wydarzenia, na 
które czekali cały rok - konkursu kolęd 
i pastorałek. W dzień konkursu oprócz 
gwaru i tłoku, na terenie szkoły można 
było zauważyć Trzech Króli, pastuszków, 
aniołów i wiele innych postaci, za które 
przebrali się zaangażowani uczniowie. 
Wszystko po to, aby nadać swoim wy-
stępom walorów estetycznych. Udało się! 
Kreatywność uczniów oraz nauczycieli 
poskutkowała pięknym widowiskiem, 
podczas którego każdy uczestnik bawił się 
wspaniale. Była muzyka, stroje, choreo-
grafia i przede wszystkim, wiele szczęścia. 

Gdy każda klasa odśpiewała już 
wylosowaną przez siebie polską kolę-

dę lub pastorałkę, przyszedł czas lekko 
stresującego oczekiwania na ostateczny 
werdykt. O składzie jury poinformo-
wała nas jedna z nauczycielek szkoły, 
Agnieszka Napierała: 

- W tym roku mamy naprawdę za-
cne jury. Składa się ono z trzech pięknych 
pań. Funkcję przewodniczącej pełni na-
sza pni dyrektor, Agnieszka Krawczyk, 
a w tej bardzo trudnej roli pomagać jej 

będzie nasza pani z biblioteki, Maria Wa-
łach oraz pani psycholog, Joanna Pusz. 

Uczniom jednej z słubickich szkół 
niestraszny był więc styczniowy mróz, 
ponieważ dzięki śpiewom i wspólnej 
zabawie, rozgrzali nie tylko swoje serca, 
ale także wprawili w dumę pedagogów, 
którzy przez cały okres trwania przygo-
towań inspirowali ich do przygotowań.

(AK)

Kreatywność uczniów oraz nauczycieli poskutkowała pięknym widowiskiem, podczas 
którego każdy uczestnik bawił się wspaniale. Była muzyka, stroje, choreografia i przede 
wszystkim, wiele szczęścia. 

Sala gimnastyczna to obiekt, na który 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
w Słubicach musieli – niestety – czekać 
latami. Teraz zarówno pedagodzy, jak i na-
stolatkowie mogą odetchnąć z ulgą, ponie-
waż już niebawem ich szkołę zdobić będzie 
nowy obiekt sportowy. 

Jedenasty stycznia okazał się do-
brym dniem dla słubickiego ,,ogólnia-
ka’’. To właśnie tego dnia w Starostwie 
Powiatowym w Słubicach odbyło się 
uroczyste podpisanie umowy na bu-

dowę Sali gimnastycznej przy wyżej 
wspomnianej szkole. Jest to bez wąt-
pienia ważna i potrzebna inwestycja, 
która zdecydowanie ułatwi uczniom 
branie udziału w lekcjach wychowania 
fizycznego, apelach, czy też szkolnych 
uroczystościach i imprezach. 

- W ostatnich tygodniach udaje 
mi się podpisywać umowy na dzie-
siątki, a nawet setki milionów złotych. 
Dotąd nie miałem jednak aż takiej 
satysfakcji, jak dzisiaj. Byłem uczest-
nikiem podpisania umowy na pierw-
szy etap budowy Sali gimnastycznej 
przy słubickim liceum. Jestem za-
dowolony, że determinacja radnych 
województwa i wszelka pomoc, jaką 
mogliśmy zdobyć, w końcu udała się 
zmaterializować. Mam nadzieję, że 

prace pójdą sprawnie i zostaną zło-
żone kolejne wnioski o środki z Mi-
nisterstwa i innych źródeł – mówił 
Marcin Jabłoński, członek Zarządu 
Województwa Lubuskiego. 

Nowopowstała sala będzie służyć 
nie tylko uczniom liceum, ale także 

wszystkim tym, którzy uczą się w słu-
bickich szkołach ponadpodstawowych. 
Wszystko dlatego, że będzie to pełno-
wymiarowy obiekt, który jest o wiele 
większy od obiektów sportowych, na-
leżących do innych placówek. Prace 
budowlane prowadzone będą w zależ-
ności od zdobytych środków, które są 
już rzecz jasna zaplanowane. 

- Moim zdaniem brakuje tej sali, 
ponieważ ta, którą mamy teraz, jest 
mała i podstawowa. Aby uczniowie 
lepiej rozwijali swoje talenty sportowe, 
potrzebna jest większa sala, na bardzie 
profesjonalnym poziomie. To może 
pozwoliłoby niektórym odkryć nowe 
hobby – powiedział uczeń liceum, 
Jakub Czak, który wraz z koleżanka-

mi i kolegami ze szkoły uczestniczył 
w uroczystości. 

Nie pozostaje więc nic innego jak 
czekać, aż prace nad budową sali roz-
poczną się na dobre.

(AK)
FOT. STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH 

Wybrano nowego 
prezesa szpitala!
Z nowym rokiem w słubickim szpitalu zawitały nowe władze. Łukasz Kaczmarek, bo tak na-
zywa się zasiadający u sterów lecznicy, opowiada o planach dotyczących funkcjonowania 
i prowadzenia jednostki. Nowo wybranego prezesa władze powiatu przedstawiły podczas 
konferencji prasowej, która odbyła się 14 stycznia. 

Słubiczanin, z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu – tak o sobie opowiada Ł. Kaczmarek, przejmujący stery nas słubicką 
lecznicą. Nowy prezes ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządza-
nia administracją europejską. Do tej pory piastował stanowisko podinspektora ds. 
promocji i współpracy międzynarodowej w Starostwie Powiatowym w Słubicach, 
a następnie pełnił funkcję naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Promocji 
i Spraw Społecznych. Ostatnim jego stanowiskiem było stanowisko kierownika 
biura Stowarzyszenia Wsparcia Ujścia Szlauby i Doliny Odry. Tutaj zajmował 
się turystyką, wspieraniem gospodarski oraz, co ważne, pozyskiwaniem środków 
unijnych, wraz z realizacją projektów polsko-niemieckich. To właśnie dzięki jed-
nemu z nich modernizacji doczekał się oddział ginekologiczno-położniczo-nowo-
rodkowy oraz dział rehabilitacji medycznej w słubickim szpitalu. Od teraz – jego 
prezes. Jakie ma plany na jego rozwój i funkcjonowanie?

- Szpital w Słubicach stoi przed ogromnymi wyzwaniami – tłumaczył. – Moje 
dotychczasowe wykształcenie mogę wykorzystać, by im sprostać. Szpital realizuje 
już projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy 
zewnętrznych. Są to projekty pn. „e-Zdrowie” czy „Sprawni razem”, ale także pro-
jekty, które czekają ten szpital. Jeden z nich, olbrzymi projekt, to rozbudowa Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego, na który staramy się pozyskać kwotę ok. 10 mln 
zł. Prócz tego sporym wyzwaniem jest zewnętrzny wygląd szpitala, który aż prosi 
się o zmiany. Projekt byłby swoistą termomodernizacją, a po to, by przy okazji 
odnowy budynku do funkcjonowania jednostki wykorzystać odnawialne źródła 
energii, za czym pewnie stanie remont dachu. To są jednak szczegóły, o których 
na pewno będziemy informować w miarę upływu czasu – zapowiedział. - Zrobię 
wszystko by mieszkańcy regionu bezproblemowo mieli dostęp do świadczeń me-
dycznych i aby w tym celu nie brakło nowych lekarzy czy personelu, co z pewno-
ścią nie będzie łatwe.

A czym przy wyborze nowego prezesa kierowały się władze powiatu? 
- Ta decyzja była dla mnie bardzo trudna, ale oczywista – zwracał się do miesz-

kańców starosta Leszek Bajon. – Takim prawdziwym prezesem tego szpitala, któ-
rego ja pamiętam, był jego założyciel, Romuald Pieńkowski. Mieszkał tutaj, jego 
żona była lekarką, a on zajmował się tym szpitalem wkładając w to całe serce. 
Myślę, że Łukasz Kaczmarek też będzie takim prezesem, który gdy wyjdzie do 
sklepu po bułki usłyszy, co sądzicie państwo o funkcjonowaniu szpitala, który 
będzie do Waszej dyspozycji cały czas. Myślę, że godnie zastąpi najważniejszych 
prezesów w tym szpitalu. 

- Do tej pory wybór nowego prezesa szpitala był dla nas kwestią najważniejszą 
– mówił wicestarosta, Robert Włodek. – Chcieliśmy znaleźć osobę, która temu 
szpitalowi pozwoli się rozwijać, ale także by prezesem słubickiego szpitala została 
osoba pochodząca właśnie ze Słubic. Aby funkcji tej nie objął ktoś, kto nie zna 
miasta, jego specyfiki czy problemów. Ten warunek pan Łukasz Kaczmarek z pew-
nością spełnia, ale oczywiście ma on także inne atuty, które przemawiają za jego 
wyborem. Jest on specjalistą od projektów, a szpital już

w tej chwili realizuje wielomilionowe projekty i mam nadzieje za chwilę bę-
dzie realizował kolejne. 

(KB)

Nowy prezes szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach.

Podpisali długo 
wyczekiwaną umowę

11 stycznia w Starostwie Powiatowym w Słubicach odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej 
przy słubickim LO. 
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MCK od dziesięciu lat kojarzone było z przy-
chodnią ,,Zdrowie’’. Od stycznia siedziba 
centrum uległa jednak zmianie.

Młodzieżowe Centrum Kariery na 
dobre wpisało się już w słubicką rzeczy-
wistość. Usługi, z których korzystają 
uczniowie wszystkich szkół, studenci, 
osoby bezrobotne i rodzice, szukający 
inspiracji na pobudzanie nowych pa-
sji w swoich dzieciach, cieszą się dużą 
popularnością i faktycznie owocują za-
dowalającymi rezultatami. Od stycznia 
2019 lokal MCK umiejscowiony został 
w budynku Collegium Polonicum, na 
pierwszym piętrze. 

- Myślę, że nowy lokal ułożony 
jest w dobrym punkcie, ponieważ 

wraz z Collegium Polonicum orga-
nizujemy targi, które zawsze wypa-
dają pomyślnie. Młodzi ludzie mają 
ogromny problem z zaplanowaniem 
swojej edukacji i teraz, wiadomo, 
ścieżka edukacyjna się zmienia. 
Znowu jesteśmy świadkami refor-
my. Ofert pracy jest bardzo dużo, 
ale mimo wszystko młodzi ludzie 
błądzą. Widzą ogłoszenia wiszące 
na witrynach sklepów, ale mimo 
wszystko wolą załatwiać pracę po-
przez nasze biuro i czekać na telefon 
od potencjalnego pracodawcy – opo-
wiada Agnieszka Zwierzchaczewska 
z Młodzieżowego Centrum Karie-
ry oraz dodała, że jest zadowolona 
z powstania Liceum Uniwersytec-
kiego, z którego uczniami współpra-

cuje. Jest to realna grupa docelowa, 
uczniowie odwiedzają MCK i zadają 
pytania. Mają już ukończone szesna-
ście lat, a to oznacza, że być może 
właśnie dzięki centrum podejmą 
pracę krótkoterminową.

Kultywując tradycję i korzysta-
jąc z zasobów Collegium Polonicum, 
wciąż organizowane będą giełdy pra-
cy, stanowiące kompendium wiedzy 
dla tych, którzy wciąż szukają swojej 
drogi. Warto więc zaznaczyć, że jeśli 
ktoś wciąż nie wie, czym chciałby się 
zajmować zawodowo, warto odwiedzić 
Collegium Polonicum i zasięgnąć opi-
nii ekspertów. 

(AK) 

To był wyjątkowy wernisaż! Członkowie 
Amatorskiej Komórki Fotografii Artystycz-
nej przedstawili wystawę fotografii ilustru-
jących tegoroczny kalendarz Galerii OKNO. 
Tym razem datki zebrane podczas wernisa-
żu zostały przekazane Hospicjum Domowe-
go św. Wincentego a’Paulo. 

- To bardzo ważne wydarzenie, bo 
łączy wiele inicjatyw – mówiła Anna 
Panek-Kusz, kurator galerii. – Z jednej 
strony jest to pierwsza wystawa w 2019 
roku, to także wystawa Grupy Fotogra-
ficznej AKFA, która działa przy Gale-
rii OKNO, więc mowa o słubickich 
pasjonatach fotografii. Tym bardziej 
należy ich wspierać i promować, bo 
tegoroczne fotografie do kalendarza, 
cały kalendarz z resztą dedykowany jest 
kolejnej wspaniałej grupie osób czyli 

Hospicjum Domowemu św. Wincen-
tego a’Paulo. 

- Jak zawsze na warsztatach, pod-
czas tworzenia fotografii do kalenda-
rza, bawiliśmy się świetnie – przyznali 
zgodnie członkowie Grupy AKFA. 
– Na łące pomagało nam słońce, a do 

wykonania prac potrzebowaliśmy ro-
ślinek, listków, trawy… co kto zła-
pał. A przede wszystkim wyobraźni. 
To świetna zabawa, która pozwoliła 
wrócić wspomnieniami do czasów 
dzieciństwa. 

W tym roku kalendarz miał do 
spełnienia także pewną misję. Datki ja-
kie zebrano podczas wernisażu przeka-
zano bowiem słubickiemu hospicjum. 

- Każda taka inicjatywa, gdy wspie-
rane jest nasze hospicjum napawa wiel-

ką radością i optymizmem , a wolon-
tariuszom dodaje niejako skrzydeł do 
pracy – mówił Przemysław Szewieliń-
ski. – Bardzo cieszę się z zaproszenia 
pani Ani i pana wiceburmistrza Sie-
mińskiego. To wrażliwi ludzie zajmu-
jący się kulturą i sztuką. Spotykamy się 

z nimi my, którzy przychodzimy z po-
dobną wrażliwością do osób chorych 
i uważam, że z takiego spotkania, poza 
datkami oczywiście, może wyjść tylko 
dobro. Chociaż środki, wiadomo, są 
potrzebne, nie brakuje ich. To wszyst-
ko dzięki ofiarności mieszkańców. Każ-
da darowizna jest jednak na wagę złota, 
bo dzięki nim możemy zaopatrywać się 
w nowe sprzęty i docierać do większej 
ilości osób potrzebujących.

(KB)

Nowa siedziba Młodzieżowego Centrum Kariery 

Od stycznia 2019 lokal MCK umiejscowiony został w budynku Collegium Polonicum, na 
pierwszym piętrze.

Wrażliwość na wagę złota 

Przemysław Szewieliński oraz Anna Panek – Kusz oraz artyści z grupy AKFA.

Uniwersyteckie 
podsumowanie 
semestru
Pierwsze półrocze już za nami. Podobnie 
jak w pozostałych słubickich szkołach se-
mestr zakończył się także w niedawno 
otwartym Uniwersyteckim Liceum Ogólno-
kształcącym, które mieści się w Collegium 
Polonicum w Słubicach. Jak do tej pory 
funkcjonuje placówka? 

- Z mojej perspektywy wygląda to 
całkiem nieźle – mówił Jan Zgrzywa, 
dyrektor Uniwersyteckiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Słubicach. – 
Myślę, że uczniowie są zadowoleni. Do-
cierają do nas głosy osób, które bacznie 
nas obserwują, że to przedsięwzięcie 
jest udane. Mimo tego, że już funk-
cjonujemy, tak naprawdę wszystko jest 
ciągle w trakcie tworzenia. Poznajemy 
siebie i swoją pracę, uczymy się funk-
cjonować w nowej rzeczywistości, bo 
zaczęliśmy pracę zupełnie od podstaw. 
Powoli zbliża się także termin „Drzwi 
otwartych” i „Tygodnia otwartego” bo 
chciałbym by był to cały tydzień, pod-

czas którego każdy może przyjść i zo-
baczyć jak prowadzone są u nas lekcje 
i jak wygląda życie w szkole.  

A co na ten temat sądzą uczniowie? 
- Funkcjonowanie szkoły oce-

niam bardzo dobrze i muszę przy-
znać, że jestem bardzo zadowolona 
– mówiła Hanna Biernacka, jedna 
z uczennic ULO. – Dostałam to, cze-
go się spodziewałam. Szczerze mó-
wiąc pomysł na wybór tej szkoły nie 
był oczywisty. W okolicy nie było 
niczego co by mnie interesowało, 
a nie chciałam stąd wyjeżdżać, więc 
dobrze się złożyło, że utworzono tu 
taką szkołę. Głównym plusem jest 
to, że mamy nauczycieli akademic-
kich, którzy w zupełnie inny sposób 
prowadzą zajęcia. Mam znajomych 
w innych szkołach i wiem, ze wiedza, 
którą czerpię z tej szkoły jest zupełnie 
inna od tej, którą oni przyswajają. 

- Przede wszystkim panuje tu 
świetna atmosfera – mówiła Maryla 
Kusz. – Wszyscy się tu znają, jest bar-
dzo sympatycznie, ale najbardziej po-
doba mi się praca z nauczycielami, bo 
mają zupełnie inne podejście niż zna-
łam do tej pory.

(KB)

Zbliża się termin „Drzwi otwartych” i „Tygodnia otwartego”  podczas którego każdy może 
przyjść i zobaczyć jak prowadzone lekcje i jak wygląda życie w szkole.  
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Koperta, 
kolęda 

Przeglądając niektóre por-
tale internetowe w styczniu nie 
sposób było przeoczyć tematu 
kolędy.

I może nie samej wizyty, co 
związanej z nią przysłowiowej 
koperty, a dokładnie jej zawar-
tości. Budzi ona u niektórych 
wiele emocji. Korzystając z oka-
zji pozwolę sobie nieco temat 
przybliżyć. 

Najlepiej kolęda ma się w Pol-
sce na wsi i w małych miastach. 
Wynika to z większego poczucia 
wspólnoty, która w większości się 

zna i kultywuje tradycje. Ksiądz 
wychodzący na kolędę idzie jak-
by do swoich znajomych, których 
zna z niedzielnych mszy św. tu-
dzież z innych kontaktów. Tego 
typu kolędy mają inny rytm. Księ-
ża chodzą wolniej i dłużej spę-
dzają czas ze swymi parafianami. 
Ofiarność  często jest wynikiem 
dobrego zarządzania parafią, do-
bry gospodarz doceni gospodarza. 
Prócz  tego decyduje także to czy 
proboszcz jest lubiany czy nie i czy 
jest pazerny czy też dobrze go-
spodaruje wspólnym groszem. Ta 
kolęda może być bardzo przyjem-
nym spotkaniem, ale bywa także 
trudnym doświadczeniem. Wierni 
skazani najczęściej na swój kościół 
parafialny i swojego długoletniego 
proboszcza starają się też zwyczaj-
nie nie zadzierać pamiętając, że 
przyjdzie czas komunii św., ślubu 
czy też pogrzebu. W tym ostatnim 
wypadku dochodzi dość  często 
do konfliktów, bo skoro ktoś nie 
przyjmował po kolędzie to po co 
mu ksiądz na pogrzebie. Niby pro-
sta a jednak wymagająca relacja. 
Kolęda w tym wypadku cieszy się 
bardzo wysoką frekwencją, bywa-
ją miejscowości, gdzie ksiądz jest 
przyjmowany przez wszystkich, 
a już na pewno większość  człon-
ków wspólnoty parafialnej.

Swoisty kryzys kolęda przeży-
wa w dużych miastach. I ten kryzys 
wynika z kilku powodów. Pierwszy 
to sposób zatrudnienia w obec-
nych miejscach pracy. Do lamusa 
przeszły czasy, kiedy to większość 
ludzi pracujących w miastach 
w systemie zmianowym przycho-
dziło do domu po pracy najpóźniej 
o godzinie 16.00. Praca w korpo-
racjach w ciągu tygodnia powodu-
je, że jedynie weekend jest czasem 
nadrabiania zaległości w kontak-
tach z rodziną i znajomymi, kolęda 
raczej w takim rytmie się już nie 
mieści. Drugi powód to anonimo-
wość. Ludzie w dużych miastach 
najczęściej znają swojego probosz-
cza i duszpasterza jedynie z widze-
nia. Znajomość lekko się pogłębia 
przy okazji przygotowań do np. 
pierwszej komunii czy sakramentu 
bierzmowania. Ale na przyjmowa-
nie po kolędzie to trochę za mało. 
Kolejny powód to tzw. churching. 
Miasto to morze możliwości także 
w wymiarze sakralnym. Ludzie nie 
chodzą do swojego kościoła para-
fialnego, a wybierają sobie inny 
i decyduje tu czasem klimat ko-
ścioła czy też poziom kaznodziej-
stwa. Chodzą do danego kościoła 
z wyboru. Innym problemem jest 
także architektura. Nowoczesne 
osiedla w miastach to twierdze nie 

do zdobycia, w których żyją ludzie 
nieznający swoich sąsiadów i gdzie 
na domofonie zamiast nazwi-
ska widnieje tylko numer.   Żyjąc 
w takim osiedlu, żeby dotrzeć do 
konkretnych drzwi trzeba sforso-
wać parę innych a to bywa czasem 
niemożliwym i karkołomnym. 
Kolęda w mieście z jednej stro-
ny w dotychczasowym wymiarze 
się kończy, ale też zmienia swoją 
formę. Pojawia się zwyczaj kolę-
dy na zaproszenie.  Członkowie 
danej wspólnoty mają możliwość 
zaproszenia księdza na dogodny 
dla siebie termin, godzinę a zda-
rza się, że jest możliwość zapro-
szenia konkretnego księdza, który 
przypadł do gustu. Frekwencja 
miejska jest niska a czasem bar-
dzo niska, ale w nowej formie po-
zwala nawiązać w anonimowych 
miastach realny i kontakt.

W końcu koperta tj. jej zawar-
tość, jest uzależniona od geografii. 
Najgrubsze koperty są w Polsce 
południowej i ścianie wschod-
niej i mam tu na myśli miasta 
i wsie. Koperta uszczupla się im 
bardziej na północ i zachód choć 
tu wyjątkiem jest wielkopolska 
czy na północy Kaszuby. Tak więc 
w kopercie można znaleźć 10 zł 
a i 1000 zł. Przeznaczenie zawar-
tości koperty nie jest w Polskim 

Kościele jednolity. Inaczej ta spra-
wa wygląda w parafiach prowa-
dzonych przez zakonników a ina-
czej przez księży diecezjalnych. Ci 
pierwsi zebrane ofiary zbierają do 
kasy wspólnej i najczęściej dzie-
lą ją na 3 części z których jedną 
przeznaczają do zarządu swojej 
wspólnoty zakonnej a resztę dzie-
lą na własne utrzymanie domu 
zakonnego i potrzeby parafial-
nego kościoła. Księża diecezjalni 
mają tę kwestie różnie w różnych 
diecezjach podzielone zgodnie 
z lokalnym prawem ustalonym 
przez biskupa.

W jednej parafii warszawskiej 
ks. proboszcz odszedł od zbiera-
nia ofiar i poprosił swoich para-
fian, aby zamiast księżom złożyli 
o ile mają takie życzenie ofiarę do 
specjalnie przygotowanej skarbo-
ny w kościele. Celem tego posu-
nięcia było oderwanie kolędy od 
koperty na rzecz spotkania.

Trzeba pamiętać, że kolę-
dą to nie jest sakrament. To jest 
spotkanie połączone z modlitwą. 
Spotkanie, gdzie można poroz-
mawiać i dopytać. Czasem jedyna 
okazja w roku, aby pod własnym 
dachem na swoim gruncie spytać 
swojego proboszcza co trawie tzn. 
w parafii piszczy. 

W.P. PEŁKA
 FOT. TT: @FSL1973

felietony

Na odrobinę satyry zaprasza Piotr Kuciński

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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Krowa, która dużo ryczy, mało 
mleka daje, pokorne ciele dwie matki 
ssie, byk w oborze, deszcz na dworze, 
a koń jaki jest, każdy widzi. To jasne. 
Samo życie. No ale dzik? Co z tym dzi-
kiem? Aaaaa! …Dzik jest dziki, dzik 
jest zły, dzik ma bardzo ostre kły, kto 
spotyka w lesie dzika, ten na na drzewo 
szybko zmyka… jak napisał w wierszy-
ku dla dzieci, pt. „Zoo” Pan Jan Brze-
chwa. Czyli z dzikiem nie ma żartów. 
To znaczy żartować z dzika można, bo 
w końcu to tylko taka nieudomowiona 
świnia, a któż by nie lubił od czasu do 
czasu posłuchać świńskich kawałów, 
szczególnie przy golonce i dobrym 
piwie. Chodzi więc tylko o to, aby 
w rozkwitającej nam wszem i wobec 
jedynie słusznej świetlanej przyszłości, 
budowanej na gruncie nowoczesnej to-
lerancji, ma się rozumieć już bez grama 
nienawiści, przedstawiciel z najwyższej 
półki ewolucji, czyli przedstawiciel ga-
tunku „homo sapiens’’, sam komplet-
nie nie zdziczał. Że już o ześwinieniu 
się nie wspomnę.

Przez ponad trzydziesci lat byłem 
synem myśliwego, bo tyle lat mój 
tato polował. Ilekroć wracałem z mo-
ich rozjazdów do rodzinnego domu, 
wspólny wyjazd do lasu był okazją na 
tzw. męskie rozmowy ojca z synem. 
I choć jeździłem z ojcem na wiele polo-
wań, to jednak nie połknąłem bakcyla 
myślistwa. A były to polowania bardzo 
różne. W tych zbiorowych z nagon-
ką nie uczestniczyłem, natomiast ze 
wszystkich pozostałych, najbardziej 
utkwiły w mojej głowie te z zasiad-
ką na tzw. ambonie, kiedy wokół nas 
roztaczała się piękna księżycowa noc. 
Przez te wszystkie lata, przez nasz dom 
przewijały się dziesiątki myśliwych - 
przyjaciół i znajomych ojca. Byli to le-
karze, prawnicy, wykładowcy uniwer-
syteccy, dyrektorzy przedsiębiorstw, 
urzędnicy, dziennikarze. Ludzie którzy 
umiłowali sobie las nie wyłącznie jako 
odskocznię od codzienności, ale także 
jako kawałek Polski, który powierzono 
im pod opiekę. 

Co roku wypełniali karmą paśni-
ki, pomagali rolnikom w likwidacji 
szkód, wyrządzanych szczególnie przez 

dziki. Gospodarowali własnymi upra-
wami, z których zbiory przeznaczali 
dla mieszkańców lasu. Każdego roku 
koło łowieckie otrzymywało ustalaną, 
zgodnie z ogólnopolską gospodarką 
leśną, ilość odstrzałów na poszczególne 
gatunki zwierząt.

I tak wszystko toczyło się przez 
ponad trzydzieści lat. Tato niestety nie 
żyje już od 2000 roku, więc mój kon-
takt z myślistwem przerwał się w tym 
momencie. Być może już nigdy by nie 
wrócił, gdyby nie ta bezinwazyjna face-
bookowa lobotomia społecznego mó-
zgu, piorąca z szarych komórek niczym 
najlepszy automat, wrażliwe umysły 
obrońców wszystkiego, czego trzeba 
bronić, kiedy tylko zabrzmi sygnał 
z odpowiedniej sygnałówki. No bo 
przecież sygnał musi się pojawić z wła-
ściwej strony, przeciw stronie niewła-
ściwej. A jeśli, dajmy na to, pojawiłby 
się ze strony niewłaściwej, to kto by się 
tam czymś takim przejmował?

I tak naprawdę to mniejsza o to, 
czy chodzi o dziki, karpie czy korniki, 
bo corpus delicti ma działać na emocje, 
ma rozbudzić  w nas poczucie dziejącej 
się krzywdy, wraz ze świadomością, że 
zostajemy ograbiani z czegoś podsta-
wowego. Że jakaś – już wcześniej jasno 
określona banda ignorantów – znowu 
chce nas pozbawić czegoś, bez czego 
nie będziemy mogli dalej normalnie 
żyć. Że jeśli się nie przyłączymy do 
sprzeciwu, to jesteśmy złymi ludźmi. 
Ale dlaczego tak reagujemy? Dlaczego 
w ciągu jednej chwili, nasze przetrąco-
ne poczucie własnej wartości sprawia, 
że pojawiamy się na facebookowym 
profilu w kreacji np. „murem za dzi-
kiem” i bezrefleksyjnie stajemy się gło-
sicielem walki z jakimś problemem, 
który zupełnie nie zwróciliby naszej 
uwagi, gdyby nie był przedstawio-
ny tak skrajnie stronniczo. Myślę, że 
nie zwrócilibyśmy uwagi, gdyby nie 
zastosowano na nas emocjonalnego 
majstersztyku, jeśli takiego sformuło-
wania można użyć  dla bardzo brudne-
go procesu manipulacji. Manipulacji 
kreującej falę społecznego oburzenia, 
opartego na wyolbrzymianiu proble-

mu, w rzeczywistości nieistniejącego 
albo kompletnie marginalnego. Ale 
w naszym życiu niestety jest już po-
dobnie jak w cyrku. Długotrwała, sys-
tematyczna tresura przynosi rezultaty. 
Treserów przybywa, a obszar wolności 
myślenia zacieśnia się coraz bardziej. 
Orwellizacja naszego życia dotyka już 
niemal wszystkiego. 

Sprawdzona niezawodność in-
żynierii społecznej i stosowanie jej 
w najbardziej sprzyjających momen-
tach, daje stuprocentową pewność 
oczekiwanego efektu. Wówczas wszel-
kie fakty i głosy rozsądku nie mają 
znaczenia. Przerabiane są momental-
nie na niekompetencję ich autorów, 
na ich złą wolę. Informacja w czasach 
epoki wirtualnej stanowi największy 
kapitał, dlatego nie fakt jest ważny, 
ale rodzaj obróbki jakiej został pod-
dany, a następnie puszczony dla mas. 
Więc zupełnie nieistotny staje się 
fakt, że w minionych latach, wykona-
ny odstrzał był liczebnie większy, że 
populacja dzików na danym terenie 
wobec braku ich naturalnego wro-
ga i wobec cywilizacyjnej ekspansji 
człowieka, musi być kontrolowana. 
Bo jeśli nie, to natura sama zadba 
o równowagę znacznie radykalniej 
– to wszystko nie ma znaczenia. Bo 
w całej tej celowo wywołanej pod 
konkretny rezultat akcji, wcale nie 
chodzi o jakieś dziki. To równie do-
brze mogłyby być biedne niewinne 
kreciki, których życiodajne kopce 
zadeptują źli ludzie albo nawet bez-
bronne muszki owocówki, którym 
nienawistni ludzie złorzeczą i przed 
którymi z premedytacją chowają  
jabłka i gruszki. Nic chyba bardziej 
jak Internet nie jest w stanie pomóc 
nam dostrzec, jak wielką rolę odgry-
wa dziś masowe „dziczenie” ludzi.

No dobrze. To tyle o dzikach. Dzi-
kach, które podobnie jak inne zwierzę-
ta, bardzo lubię i w czasie codziennego 
porannego łąkowo-leśnego kijkowego 
szlaku, widzę ślady ich bytności wzdłuż 
niemal całej trasy. W końcu wszystkie 
dziki są nasze, no i wszystkie dziki to 
jedna rodzina ;) 

Zamordowano człowieka. 
Zamordowano go na oczach ty-

sięcy ludzi, a dzięki przekaziorom, ten 
zbrodniczy akt widziały już miliony. 

Tym człowiekiem był wieloletni 
prezydent ważnego miasta, a morder-
cą psychopata po odsiadce wyroku. 
Narzędziem był piętnastocentymetro-
wy nóż. Miejscem zbrodni była scena 
finału WOŚP w Gdańsku. Zbrod-
nia została dokonana przy całkowitej 
bierności współuczestników imprezy, 
a zabójca zdążył przez mikrofon ogło-
sić jakiś swój manifest. I takie są fakty. 
Koniec. Reszta to już opinie. Opinie, 
które w naszym szalonym świecie po-
jawiają się w idealnym dopasowaniu 
do własnych celów. A cele są oczy-
wiście różne, tak jak różne są ludzkie 
sympatie, szczególne te polityczne. 
Efektem, prawdopodobnie całkowicie 
ubocznym tej strasznej prezydenckiej 
śmierci, (bo od prawdziwego powodu 
jest prokuratura), są narodziny no-
wego mesjasza ruchu liberalno-lewi-
cowego, który to mesjasz ma na imię 
„walka z mową nienawiści”. I spójrz 
czytelniku, jak pięknie brzmi to hasło 
w naszym świecie, w którym walka to-
czy się od zarania dziejów. To niewia-
rygodne, jak wielką nadzieję tchnęło 
to hasło w aż twarde od ilości zawartej 
w nich miłości serca, zwolenników sił 
postępu i tolerancji. 

Walka rozgorzała od pierwsze-
go dnia i strach pomyśleć, bo można 
podpaść pod osąd o myślozbrodnię, 
że ta walka była długo przed feralnym 
dniem przygotowywana. A szczegól-
nie, że walki na innych polach ciągle 
zawodziły i widmo świetlanej przyszło-
ści, kiedy wreszcie każdy będzie mógł 
zrobić każdemu dobrze, nieustannie się 
oddalało.

Antoni Czechow powiedział kie-
dyś, że „żadna miłość, przyjaźń, sza-
cunek nie jednoczy tak, jak wspólna 
nienawiść do czegoś”. 

Jeśli więc słowa tego wielkiego pi-
sarza potraktować poważnie, a po lek-
turze jego dzieł nie ma wątpliwości, że 
był znakomitym obserwatorem życia, 
to skutecznie z nienawiścią może wal-

czyć tylko nienawiść. No to jak to teraz 
będzie? Nienawiścią w nienawiść? No 
ale skąd będzie wiadomo, która nie-
nawiść jest ważniejsza, a która mniej 
ważna. No więc którą w którą? Kto 
będzie o tym decydował? No chyba, 
że wszystkie te decyzje już dawno za-
padły na wysokich szczeblach, a tylko 
my jeszcze o niczym nie wiemy i naiw-
nie wierzymy, że tu naprawdę chodzi 
o jakąś walkę z mową nienawiści, a nie 
o to, że mamy rok wyborczy, w którym 
mamy zdecydować na kolejne lata kto 
i jak będzie nas uszczęśliwiał.

Za chwilę ruszą obietnice kto nam 
załatwi więcej, ponieważ nas bardzo  
kocha i kto nam będzie dawał nawet 
za darmo, bylebyśmy tylko go wybrali. 
Nasze uszy wypełnią się hasłami, sloga-
nami, obietnicami i całym tym propa-
gandowym jazgotem. A walka z mową 
nienawiści będzie absolutnym hitem 
tegorocznych kampanii.  Ale kiedy akt 
już zostanie skonsumowany i wyborcza 
viagra straci swoją moc, to kolejny raz 
okaże się, że wszystko się zmieniło tyl-
ko po to, aby nic się nie zmieniło. 

Dlatego może jedynym rozwiąza-
niem dla naszego wspólnego zdrowia 
psychicznego, zamiast walki z mową 
nienawiści, powinna być walka z mową. 
Ot tak, po prostu. A skoro do tego jesz-
cze „silentium illud auro argentoque” 
czyli milczenie jest złotem, a mowa 
srebrem, to cóż się zastanawiać?  Nie 
uczmy więc dzieci mówić, a dla doro-
słych wprowadźmy progresywny poda-
tek od wypowiadanego słowa. Bo jak 
nie będzie mowy, to nie będzie mowy 
nienawiści. No tak, ale to nie rozwiąże 
jednak problemu. Bo co wtedy z gry-
masem lub miną  nienawiści? Co z peł-
nym nienawiści spojrzeniem? Albo co, 
nie daj Boże, z nienawistnym milcze-
niem? Widać więc, że sprawa nie jest 
prosta i dlatego walka z nienawiścią nie 
będzie łatwa i rozgrzewać będzie emo-
cje aż do czerwoności. Bo co by nie po-
wiedzieć, to już na pierwszy rzut oka 
widać, że czasem lekarstwo może być 
gorsze od choroby.

Serdecznie pozdrawiam,

WALDEMAR UBERNA

felietony

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. 

ZA KULISAMI PROGRAMU „NA GRANICY CZASU”

Murem za dzikiem i walka  
z mową nienawiści.  
Czyli kiedy lekarstwo  
staje się gorsze od choroby
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