
TWOJA LOKALNA TELEWIZJA

Gdzie 
pochować 
czworonoga?
Nielegalny cmentarz ma być zlikwidowany – takie słowa padły 
podczas spotkania w magistracie. Jedenaście miejsc pochówku 
czworonogów, bo tyle ustalili urzędnicy, muszą zniknąć. Dlacze-
go? Jak wynika z Kodeksu Wykroczeń, grzebanie zwierząt w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych jest zabronione i podlega karze. 
Co jednak należy zrobić, gdy przyjdzie pożegnać się z pupilem? 
I czy Słubice doczekają się cmentarza dla zwierząt? O tym przeczy-
tacie Państwo na kolejnych stronach naszej gazety.
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Ze Słubic zniknie Sąd 
Pracy? 

W chwili obecnej 
na rozpatrzenie sprawy 
w Sądzie Pracy trzeba 
czekać kilka miesięcy. 
Trudno sobie wyobrazić, 
co będzie, gdy  zgodnie 
z reformą sądownictwa 
ten przeniesie się do Go-
rzowa Wielkopolskiego. 
Lokalne władze podjęły 
działania. Czy to przeko-
na Ministra Sprawiedli-
wości do zmiany decyzji? 
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Jak ona  
to robi?! 

Utalentowana uczennica rzepiń-
skiego liceum udowodniła, że można 
połączyć naukę z pasją, jaką jest gim-
nastyka. Mimo młodego wieku ma 
już na swoim koncie wiele imponu-
jących sukcesów oraz ambitne plany 
na najbliższą przyszłość. Zapraszamy 
do zapoznania się z artykułem o Nadii 
Oleszczuk, dziewczynie, która jest 
wytrwała w drodze do osiągnięcia 
swoich celów.
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Zielonej Góry – to właśnie tam, 
na Hali Widowiskowo-Sporto-
wej odbył się Międzynarodowy 
Turniej Tenisa Fed Cup, w którym 
wzięła udział również reprezen-
tacja Polski. W zawodach oprócz 
Polek wystąpiły także reprezen-
tantki Bułgarii, Danii, Estonii, 
Rosji, Szwecji czy Ukrainy. Trans-
misję na żywo z całości turnieju 
realizowała ekipa HTS Live, a pro-
dukowany przez nią sygnał trans-
mitowało m.in. TVP Sport.

W ogólnym rozrachunku, po czte-
rodniowych zmaganiach, Polska zajęła 
3 miejsce, a przed nią uprasowały się 
Szwecja i Rosja.

- Turniej zaczął się dla nas słabo, 
bo przegraliśmy z Rosją. Oczywiście 
nie byliśmy faworytami w tym spotka-
niu. Rosjanie bardzo wysoko postawili 
poprzeczkę. Musimy to zaakceptować 
– mówił Dawid. Celt, kapitan Pol-
skiej Kadry Tenisistek. – Na szczęście 
później wszystko poszło już dobrze. 
Odnieśliśmy zwycięstwo z Danią 
i ostatecznie także z Ukrainą. Może nie 
było hali wypełnionej po brzegi, ale ci, 
którzy przyszli nas wspierać stworzyli 
wspaniały klimat i rzeczywiście było to 
czuć – dodał. 

- Turniej jakiego w Polsce 
nie było dawno. Wielkie emocje 
i świetny poziom – mówił Mirosław 
Skrzypczyński, prezes Polskiego 
Związku Tenisowego. – Reprezen-
tacja Polski, można powiedzieć, nie 
zawiodła. Pewnie, że chciałoby się 
wygrać, ale ta przegrana w meczu 
z Rosją niestety przesądziła. Cho-
ciaż mogło być różnie. Tak czy siak, 
jesteśmy zadowoleni. 

Należy wspomnieć że Międzyna-
rodowy Turniej Tenisa Fed Cup to nie 
jedyne tego typu wydarzenie realizo-
wane przez naszą telewizję. W 2018 
roku wóz transmisyjny zwiedził niemal 
całą Polskę biorąc udział w imprezach 
takich jak: artystyczne pokazy lotnicze 
Gdynia Aerobaltic 2018, Europejska 
Wystawa Psów Rasowych Warszawa-
-Nadarzyn, XXIII Festiwal Górski 
w Lądku Zdroju, Mistrzostwa Świa-
ta w Rock and Rollu Akrobatycznym 
w Zielonej Górze, festiwal muzyczny 
Pol’and’Rock Festival 2018, XIII Kon-
gres Ryzyka organizowany przez Biu-
ro Informacji Kredytowej czy szereg 
transmisji z imprez organizowanych 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubuskiego. Nie zabrakło 
nas także na lokalnych uroczystościach 
takich jak 27. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy czy Preludium 
Bożonarodzeniowe.

- Poprzedni rok był dla nas przeło-
mowy – podsumowuje prezes telewizji 

HTS, Mariusz Konopka. – Udało nam 
się uruchomić wóz transmisyjny HD 
z możliwością obsługi 20 kamer. Teraz 
pracujemy z dziesięcioma kamerami 
i samo to kompletnie zmieniło nasz 
zakres działań. Jesteśmy wciąż telewizją 
lokalną, ale to te duże realizacje wiodą 
prym, a co warto zaznaczyć wszystkich 
transmisji w ubiegłym roku było aż kil-
kadziesiąt. Na dzień dzisiejszy jesteśmy 
jedyną telewizją w województwie lubu-
skim, która potrafi to robić, a przecież 

wciąż się tego uczymy. Dołączył do nas 
Mariusz Krauze, człowiek, który jest za-
wodowym realizatorem i pracuje dla du-
żych stacji ogólnopolskich. To też dzięki 
niemu przebijamy się na rynku i mamy 
możliwość działania w całej Polsce. Co 
mnie najbardziej cieszy, cały ten zespół 
zbudowaliśmy tutaj, w Słubicach. 

Nasze realizacje zobaczą Państwo 
jeszcze nie raz i nie dwa. Jak to mówią 
– to tylko kwestia czasu. 

(KB)

Na żywo prosto z…

Tak obecnie prezentuje się wnętrze wozu transmisyjnego HTS LIVE. 

Jedna z uczestniczek turnieju FedCup – reprezentantka Polski Magda Linette. 
Jedną z imprez transmitowanych przez naszą ekipę w 2018r. była Europejska Wystawa 
Psów Rasowych Warszawa-Nadarzyn.
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Wśród 1000 najlepszych szkół średnich 
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Lice-
ów i Techników PERSPEKTYWY 2019 znala-
zły się aż dwie placówki z naszego regionu. 
Na liście najlepszych widnieje Technikum 
Leśne w Starościnie i słubickie Liceum Ogól-
nokształcące im. Zbigniewa Herberta.

- To wyróżnienie, które niezmier-
nie nas cieszy, choć oczywiście mam 
nadzieję, że|w przyszłości będzie to ty-
tuł szkoły srebrnej czy złotej – mówiła 
z uśmiechem dyrektor słubickiego LO, 
Maria Jaworska. – W rankingu bierze 
się pod uwagę wyniki maturalne oraz 
udział i osiągnięcia w konkursach na 
szczeblu krajowym. Nasza szkoła zaj-
muje 19. miejsce w Rankingu Liceów 
2019 województwa lubuskiego (na 
ponad 100 liceów w województwie). 
Warto zaznaczyć, że nie jesteśmy li-
ceum elitarnym, zatem te osiągnięcia 
to wynik pracy wszystkich nauczycieli. 

- Bardzo cieszymy się z tego ty-
tułu bo to uhonorowanie pracy 
nauczycieli, pracowników i przede 
wszystkim wysiłku uczniów – mówił 
Przemysław Jarosik, dyrektor Techni-
kum Leśnego w Starościnie. – W tym 
roku takim kluczowym elementem, 

dzięki któremu zyskaliśmy to wyróż-
nienie były wyniki kształcenia zawo-
dowego, a więc zdawalność egzami-
nów zawodowych, których komplet 
nadaje naszym uczniom tytuł Tech-
nika Leśnika.

(KB)

Na to i inne pytania odpowiedzi nie mogą 
doczekać się zwłaszcza właściciele czworo-
nogów. O cmentarzu dla zwierząt zastęp-
ca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka 
oraz pracownicy magistratu rozmawiali 6 
lutego, m.in. z przedstawicielami stowa-
rzyszenia Animals, członkami powiatowej 
inspekcji weterynaryjnej i Sanepidu. Było 
to konsekwencją informacji przekazanej 
gminie, że w sąsiedztwie parku przy Słu-
bickim Ośrodku Sportu i Rekreacji, powstał 
nielegalny cmentarzyk dla zwierząt. 

W 11 miejscach na terenie parku 
najprawdopodobniej pochowano psy, 
o czym świadczą zdjęcia czy napisy na 

niektórych nagrobkach. Ich właścicie-
le są jednak zmuszeni do uprzątnięcia 
terenu. Wszystko dlatego, że grzebowi-
sko zostało urządzone nielegalnie. Do 
8 marca br. nagrobki muszą zniknąć. 

Jak tłumaczą urzędnicy, prowadze-
nie cmentarzy dla zwierząt nie należy 
do zadań własnych gminy, a jest re-
alizowane na zasadach komercyjnych. 
Podkreślają oni, że rozumieją uczucia 
do zwierząt i to, że niektórzy traktują 
swoje czworonogi jak członków ro-
dziny, dlatego o ile byłaby taka wola 
mieszkańców i znalazłby się inwe-
stor, który uruchomiłby tego rodzaju 

przedsięwzięcie, gmina spróbowałaby 
pomóc. Najważniejsze w tej kwestii 
byłoby jednak znalezienie odpowied-
niego terenu, bo przepisy w tej materii 
są bardzo restrykcyjne.

- Zdajemy sobie sprawę, że ten 
cmentarzyk nie powstał w złych inten-
cjach, ale jedynie z niewiedzy miesz-
kańców – mówiła Beata Bielecka, 
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego 
w Słubicach. – Po przeprowadzonych 
przez nas rozmowach wynika, że nie 

wszyscy zdają sobie sprawę z tego, 
w jaki sposób można legalnie zwierzęta 
pochować. W związku z tym chcemy 
nie dopuścić do sytuacji, w których 
tego typu miejsca będą powstawać tak-
że na innych terenach.

Niezgodny z prawem pochówek 
w kodeksie wykroczeń widnieje jako 
wykroczenie zarówno w art. 154 jak 
i art.162. Za postępowanie wbrew 
przepisom grosi kara sięgająca nawet 
1000 zł.

Podczas spotkania w magistracie 
ustalono m.in. że członkowie stowa-
rzyszenia Animals włączą się w ak-
cję informacyjną, której celem jest 
przybliżenie mieszkańcom przepisów 
związanych z pochówkiem zwierząt 
i wskazanie cmentarzy dla zwierząt, 
gdzie można legalnie je pochować. 
Gmina ma przygotować ulotki, któ-
re będą kolportowane przez Animal-
sów i dostępne chociażby u lekarzy 
weterynarii.

(KB)

W Polsce istnieje już sporo komercyjnych cmentarzy dla zwierząt. Czy taki cmentarz 
powstanie również w Słubicach? 

„Brązowa Szkoła 2019”  
dla dwóch powiatowych placówek!

Czy w Słubicach powinien powstać cmentarz dla zwierząt? 

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w rankingu szkół województwa 
lubuskiego zajęło 19 miejsce.

Wyróżnienie otrzymało również Technikum Leśne w Starościnie. 
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Twój e-PIT – co to takiego? 
Rozliczenie podatkowe nigdy dotąd nie było tak proste! Od 15 lutego 2019r. wystarczy kilka 
kliknięć, by złożyć zeznanie. Wszystko dzięki nowej usłudze na portalu www.podatki.gov.
pl - Twój e-PIT. 

Twój e-PIT to auto-
matycznie przygotowane 
i udostępnione przez Krajo-
wą Administrację Skarbową 
roczne zeznanie podatkowe 
osób fizycznych.

Niestety, póki co, eks-
presowe rozliczenie nie 
będzie dotyczyć każdego. 
W 2019 r. skorzystają z nie-
go podatnicy rozliczający się 
na formularzu PIT-37 lub 
PIT-38 (z umów o pracę, zle-
cenie, dzieło lub z przycho-
dów kapitałowych). a także 
emeryci i renciści.

Od 2020 r. usługa będzie 
dostępna dla osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodar-
czą i składają PIT-36, PIT-36L oraz płacących zryczałtowany podatek dochodowy, 
tj. rozliczających się na PIT-28.

Do 30 kwietnia 2019 r. podatnicy mają czas, aby rozliczenie przeczytać i zaak-
ceptować bez zmian, zmienić albo uzupełnić, a następnie zaakceptować, lub od-
rzucić i rozliczyć samodzielnie.

Nowe możliwości to nie tylko wygoda związana z szybszym rozliczeniem, ale 
również szybsza wypłata pieniędzy. Jeszcze do niedawna urząd skarbowy miał trzy 
miesiące na zwrócenie nadpłaconego podatku. Teraz na zwrot gotówki można 
liczyć szybciej. Składając deklarację elektronicznie, na swoją należność będzie trze-
ba czekać maksymalnie 45 dni, licząc od daty złożenia, nie wcześniej niż 15 lutego 
2019 r. 

Co najważniejsze, podatnik samodzielnie wybierze, czy chce skorzystać 
z e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wy-
pełnić zeznanie podatkowe.

(KB)

Zastanawialiście się, na czym polegają 
trwające już jakiś czas prace przy rzece? Po 
ponad 20 latach od tzw. „powodzi tysiąc-
lecia” Słubice doczekały się modernizacji 
wałów przeciwpowodziowych. W ramach 
projektu zmodernizowanych zostanie 
blisko 6 km istniejącego wału, a prawie 
tyle samo zostanie dopiero wybudowane. 
Oprócz tego przebudowane będą m.in. 
ponad 4 km Czarnego Kanału i ponad 2 km 
Raczej Strugi.

W ramach inwestycji zostanie rów-
nież zmodernizowany odcinek sieci 
melioracyjnej.

- Przebudowa wałów przeciwpo-
wodziowych w miejscowości Słubice 
realizowana jest przez Energopol – 
Szczecin S.A. – mówił przedstawiciel 
firmy, Sławomir Ramski. – Obecnie na 
istniejącym już wale wbijana jest stalo-
wa ścianka na całej długości, a równo-
legle wykonywane są zasypki zarówno 
za ścianką, jak i od strony rzeki. Prace 
prowadzone są zgodnie z terminem 
realizacji. 

- Do realizacji mamy cztery zada-
nia – tłumaczył kierownik budowy, Ja-

cek Kolasiński. – Po pierwsze musimy 
obić stary wał ścianką szczelną, która 
zostanie zasypana od strony odwodnej 
i odpowietrznej. Drugim zadaniem jest 
budowa nowego, okrężnego wału, a za-
dania trzecie i czwarte to regulacja cie-
ku wodnego. Ścianka stalowa zostanie 
zwiększona oczepem żelbetowym o wy-
miarach 80x100 cm i do tego poziomu 
z obu stron zostanie zasypana piaskiem. 

Pieniądze na modernizację pocho-
dzą z budżetu państwa oraz pożyczki 
Banku Światowego i Banku Rozwo-
ju Rady Europy. Koszt inwestycji na 
terenie Słubic to 113 mln zł. Swój 
wkład zabezpieczył także samorząd 
woj. lubuskiego. Umowa z Bankiem 
Światowym, oprócz ochrony Słubic, 
obejmuje także zabezpieczenie Nowej 
Soli i Przewozu. Całkowity koszt to 
460 mln zł.

Umowę na realizację przebudowy 
wałów w Słubicach uroczyście pod-
pisano jeszcze 12 czerwca ubiegłego 
roku. Na rozpoczęcie prac przyszło 
nam czekać wiele miesięcy. Te jednak 
trwają w pełni. 

(KB)

6 lutego w Urzędzie Miejskim w Słubicach od-
był się briefing prasowy z udziałem Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety 
Rafalskiej oraz Burmistrza Słubic Mariusza 
Olejniczaka. Na spotkaniu podsumowano 
programy społeczne w regionie i poruszono 
kilka ważnych dla gminy tematów. 

- Tematów, które mieliśmy w pla-
nach omówić było kilka, ale w tych 

kilkadziesiąt minut często nie sposób 
poruszyć wszystkich kwestii – mówił 
po spotkaniu burmistrz Mariusz Olej-
niczak. – Korzystając z wizyty pani 
minister w Słubicach chciałem poroz-
mawiać o najważniejszej, nie tylko dla 
mnie, ale dla wszystkich mieszkańców 
sprawie, a mianowicie o obwodnicy.

- W 2017 roku lubuscy parlamen-

tarzyści Prawa i Sprawiedliwości prze-
znaczyli 1 000 000 zł na przygotowa-
nie dokumentacji obwodnicy Słubic. 
Program inwestycyjny jest przygoto-
wywany, ale musimy wykazać jeszcze 
odrobinę cierpliwości zanim poszcze-
gólne etapy procedowania będą zakoń-
czone – tłumaczyła podczas briefingu 
minister Rafalska. 

Równie ważną kwestią poruszo-
ną na spotkaniu był temat terminala 
w Świecku, a właściwie jego wyku-
pienia przez Gminę. Obiekt ten, jak 
mówił burmistrz Słubic, Mariusz 
Olejniczak, jest miejscem pracy setek 
mieszkańców i jak przyznał, zależy mu 
na tym, by wciąż świetnie prosperował. 
Podczas briefingu rozmawiano także 
o zagospodarowaniu wałów przeciw-
powodziowych, które w ciągu najbliż-
szych lat zostaną poszerzone. Jak przy-
znał burmistrz Olejniczak: „To jednak 
odpowiednia pora, by już teraz zacząć 
myśleć co dalej”. 

Na konferencji podsumowano 
również programy społeczne kiero-
wane do rodzin. Jak poinformował 
burmistrz Słubic, Mariusz Olejniczak, 
spotkanie z minister Elżbietą Rafalską 
ma wnieść pozytywne aspekty w reali-
zacji ważnych dla Gminy tematów. 

(KB)

Minister Elżbieta Rafalska  
z wizytą w Słubicach

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska podczas wizyty 
w Słubicach. 

Jak będą wyglądały nowe wały 
przeciwpowodziowe w Słubicach?

Wizualizacja prac związanych z modernizacją wałów. Już z początkiem roku rozpoczęła się długo wyczekiwana modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych w Słubicach. 
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Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach Re-
nata Sikorska poinformowała gminę, że do 
kwietnia odłożono reformę sądownictwa, 
w wyniku której, sąd pracy, funkcjonujący 
w strukturach Sądu Rejonowego w Słubi-
cach, miałby zostać przeniesiony do Gorzo-
wa Wielkopolskiego. 

Burmistrz Słubic Mariusz Olejni-
czak wysłał do ministra sprawiedliwo-
ści Zbigniewa Ziobry prośbę o zmianę 
decyzji. - W mojej ocenie przeniesie-
nie sądu pracy ze Słubic do Gorzowa 
Wlkp. nie będzie służyło mieszkań-
com, którzy powinni mieć nieutrud-
niony dostęp do wymiaru sprawiedli-
wości – podkreślił.

Burmistrz argumentował, że Słu-
bice to duży ośrodek administracyj-
ny, ważny ośrodek handlu i usług, 
a bezpośrednie położenie przy gra-
nicy z Niemcami sprawia, że rynek 
pracy stale się rozwija. Podkreślał tak-
że brak połączenia kolejowego z od-
dalonym o blisko 80 km Gorzowem 
Wlkp. i słabe połączenia autobusowe. 
Jak tłumaczył przeniesienie sądu to 
także wyższe koszty obsługi prawnej 
związanej z dojazdem adwokatów, ale 
co ważniejsze, to przede wszystkim 
wydłużony czas postępowania. - Już 
teraz na rozpatrzenie spraw w Sądzie 
Pracy w Słubicach trzeba czekać kilka 
miesięcy. Spodziewam się, że po prze-

niesieniu sądu do Gorzowa Wlkp., 
czas ten jeszcze się wydłuży. Moje 
obawy dotyczą też ochrony prawnej 
mieszkańców naszej gminy. Sądzę, że 
konieczność złożenia pozwu w Sądzie 

Pracy w Gorzowie Wlkp. skutkować 
będzie tym, że niektóre osoby po pro-
stu zrezygnują z dochodzenia swoich 
praw – napisał burmistrz w liście do 
ministra.

Z decyzją nie zgadza się także Sta-
rostwo Powiatowe w Słubicach, a kon-
kretniej Wicestarosta Robert Wło-
dek. - Uważam, że to zła decyzja. Sąd 
Pracy powinien być nadal dostępny 

dla mieszkańców powiatu słubickie-
go i okolic - mówił podczas rozmowy 
z prezesem Sądu Rejonowego w Słu-
bicach Renatą Sikorską. - Samorząd 
powiatowy spróbuje przekonać mi-
nistra sprawiedliwości do zmiany tej 
niekorzystnej dla mieszkańców decyzji. 
Niekorzystnej nie tylko dla mieszkań-
ców naszego powiatu, ale także sulęciń-
skiego i Kostrzyna nad Odrą - zaznacza 
wicestarosta.

Co na początek? 
- Podczas najbliższej sesji Rady Po-

wiatu zarekomenduję radnym projekt 
uchwały intencyjnej w sprawie utrzy-
mania słubickiego Sądu Pracy. Jeśli 
radni przegłosują projekt, uchwała 
będzie przekazana ministrowi spra-
wiedliwości, który, mam nadzieję, 
weźmie ją pod uwagę - tłumaczy R. 
Włodek.  Wicestarosta podkreśla, że 
jego propozycja spotkała się aprobatą 
pani prezes, według której odebra-
nie Słubicom sądu pracy oznacza nie 
tylko wiele niedogodności dla miesz-
kańców, ale uderza również w prestiż 
miasta i powiatu.

Najbliższa sesja Rady Powiatu od-
będzie się 26 lutego. Sąd Pracy w Słu-
bicach miał zostać pierwotnie przenie-
siony do Gorzowa Wielkopolskiego już 
w lutym. Reformę na razie przesunięto. 

(KB)

Nareszcie zakończą się na-
rzekania kierowców na stan 
techniczny drogi nr 1254F - 19 
lutego w Starostwie Powiato-
wym w Słubicach odbyło się 
uroczyste podpisanie umowy 
na dofinansowanie remontu 
odcinka z Nowych Biskupic do 
Rzepina, w ramach transgra-
nicznego projektu: „Pogłębie-
nie współpracy administracji 
partnerskich powiatów po-
przez inwestycje w transgra-
niczną sieć dróg".

- Tak naprawdę jest 
to dopiero początek tego 
projektu – mówił jego 
współautor, Łukasz Kacz-
marek. – Akt podpisania 
był jednak bardzo ważny, 
bo dopiero teraz możemy 
rozpocząć jakiekolwiek dalsze dzia-
łania. Warto pamiętać, że nie chodzi 
jedynie o remont drogi, ale także o po-
prawę bezpieczeństwa, rozwój turysty-
ki i gospodarki. 

Koszt 8,7-kilometrowego odcinka 
wyniesie ok. 2 miliony EUR. Wkład 

w tę inwestycję będą miały także Gmi-
na Słubice oraz Gmina Rzepin, któ-
re na modernizację trasy przeznaczą 
razem 250 tys. EUR. Przy okazji tej 
inwestycji wykonana zostanie także 
ścieżka rowerowa z Gajca do Rzepina. 
Niebawem powiat ogłosi przetarg na 

wyłonienie wykonawcy drogi.
- Ten projekt nareszcie pozwoli na 

remont jednego z najważniejszych dla 
mieszkańców odcinka – mówił Leszek 
Bajon, starosta powiatu słubickiego. 
– Dzięki poprzedniemu zarządowi, 
a zwłaszcza dzięki staroście Marcinowi 

Jabłońskiemu udało się pozyskać pie-
niądze na tak istotną dla nas wszyst-
kich inwestycję.  

- Takie projekty są niesamowicie 
ważne ze względu na sąsiedztwo kra-
jów – tłumaczył Stanley Fuls, przed-
stawiciel powiatu Odra-Sprewa, który 

wkrótce również doczeka się moderni-
zacji sieci dróg. – Fantastycznie, że po 
takim czasie udało nam się podpisać 
umowę i zacząć ją realizować. Bardzo 
się z tego cieszymy. 

(KB)

Z Nowych Biskupic do Rzepina 
pojedziemy wyremontowaną drogą!

Odcinek z Nowych Biskupic do Rzepina już od dawna wymaga remontu, o czym 
wielokrotnie informowali nas kierowcy codziennie tamtędy przejeżdżający. 19 lutego w Starostwie Powiatowym w Słubicach odbyło się uroczyste podpisanie umowy.

„Nie” dla likwidacji słubickiego Sądu Pracy!

Plany przeniesienia Sądu Pracy do Gorzowa Wielkopolskiego w ostatnim czasie wzbudzają wiele dyskusji w naszym mieście. 
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Jeden z najważniejszych momentów każ-
dego ucznia już za nimi. Słubiccy licealiści 
hucznie rozpoczęli wielkie odliczanie do 
matury. Tegoroczna Studniówka w Liceum 
Ogólnokształcącym miała miejsce 2 lutego 
i by tradycji stało się zadość, w imprezowy 
nastrój wprowadził wszystkich polonez. 

- To ostatni dzwonek by wziąć się 
za naukę – mówiła dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Słubicach, 
Maria Jaworska. – Życzę wszystkim 

uczniom jak najlepszych wyników 
podczas tegorocznej matury, sukcesów 
w życiu prywatnym i zawodowym, 
a przede wszystkim, aby ta noc była tak 
udana, by wspominali ją przez lata.

Maturzystów zapytaliśmy, cze-
go najbardziej będzie im brakowało 
po skończeniu szkoły. Jakie padały 
odpowiedzi? Licealiści wspominali 
o przyjaźniach, wspólnie spędzonych 
chwilach w szkole i poza nią, a nawet 
o nauczycielach, którzy jak mówili, pil-
nowali, by w szkole zawsze panowała 
wspaniała atmosfera. 

Podczas tego wspaniałego wieczo-
ru nie mogło zabraknąć przedstawi-
cieli  władz gminy i powiatu Słubic-
kiego, którzy składali maturzystom 
serdeczne życzenia. 

- Życzę wszystkim stuprocentowej 
zdawalności na maturze – mówił słu-
bicki starosta, Leszek Bajon. – Mam 
nadzieję, że ci młodzi ludzie wrócą po 
studiach do Słubic i zasilą szeregi na-
szych mieszkańców, bo to kwiat inteli-
gencji. Rozglądając się po sali zauważy-
łem, że są tu również osoby, z którymi 
na Balu Studniówkowym i ja się bawi-
łem – dziś jako nauczyciele czy rodzice. 
To miłe, że mam możliwość być na tej 

imprezie w swoim liceum. 
- Być może nieco przewrotnie, 

ale dziś życzę im wspaniałej zabawy 
do białego rana, a w dalszej kolejno-
ści połamania piór – mówił Mariusz 
Olejniczak, burmistrz Słubic. – Swoją 
studniówkę pamiętam jak przez mgłę, 
bo miała ona miejsce pewnie jakieś 
dwadzieścia czy trzydzieści lat temu 
w Restauracji Lubusz, ale było to pięk-
ne przeżycie.   KB)

Budowa sali 
gimnastycznej 
rozpoczęta 
Na tę przełomową inwestycję uczniowie 
czekali od lat, aż wreszcie można powie-
dzieć głośno i wyraźnie, że prace budowla-
ne nad wymarzoną salą gimnastyczną przy 
słubickim ogólniaku oficjalnie ruszyły. 

W ostatnim nu-
merze informowaliśmy 
Państwa o podpisaniu 
umowy na budowę 
sali gimnastycznej przy 
Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Zbigniewa 
Herberta w Słubicach. 
Okazało się, że na ciąg 
dalszy dobrych wiado-
mości nie trzeba było 
długo czekać – na tere-
nie boiska trwają pierw-
sze prace budowlane. 

Jest to niezwykle 
radosna wiadomość, 
ponieważ na nową salę 
uczniowie liceum czeka-
li od wielu lat. Mimo, że 
stara sala wiąże się z do-
brymi wspomnieniami 
i pewnego rodzaju sen-
tymentem, zarówno obecni ucznio-
wie, jak i absolwenci szkoły przyznają, 
że czas najwyższy się z nią pożegnać 
i powitać nowy, wielofunkcyjny obiekt 
sportowy. 

Budowa tego rodzaju budyn-
ku była ogromnym priorytetem dla 
władz miasta. Jak wiadomo, nowa sala 
naszpikowana będzie nowoczesnymi 
rozwiązaniami, znajdzie się na niej 
wiele udogodnień dla osób niepełno-

sprawnych, zaplecza oraz szatnie. Jeśli 
chodzi o sport sam w sobie, uczniowie 
wszystkich słubickich szkół i mieszkań-
cy Słubic będą mogli uprawiać tu spor-
ty takie jak – siatkówka, koszykówka, 
piłka nożna i ręczna, a także judo. 
Ponadto, budynek będzie wykorzysty-
wany jako sala widowiskowa podczas 
różnego rodzaju imprez i koncertów. 
Wymiary obiektu to 18,5x40,4 oraz 
10,7 (wysokość). 

- Po wielu latach oczekiwań, dziś na 

terenie szkoły widoczny jest już ciężki 
sprzęt. Rozpoczęły się prace ziemne. 
Zgodnie z harmonogramem mają się 
one zakończyć do marca. Później roz-
pocznie się regularna budowa. W paź-
dzierniku tego roku sala powinna być 
już w stanie surowym zamkniętym. 
Mam nadzieję, że ten termin zostanie 
dotrzymany – mówił zastępca staro-
sty powiatu słubickiego, Robert Wło-
dek, który dodał, że dołożone zostaną 

wszelkie starania, by wszystkie prace 
dokończyć możliwie jak najszybciej 
i oddać salę do użytku.

Z inwestycji zadowolona jest tak-
że dyrektorka liceum, Maria Jaworska, 
która zaznacza, że wybudowanie no-
wego obiektu sportowego przy szkole 
było jednym z jej największych celów 
zawodowych. Oprócz tego pani dyrek-
tor dodała: 

- Cieszę się, ponieważ istnie-
je szansa, że uzyskamy jeszcze dru-

gą część środków na uzupełnienie 
i wykończenie wnętrza sali. Będziemy 
ubiegać się o dofinansowanie Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki o fundu-
sze, które przewiduje program zatytu-
łowany ,,Sportowa Polska’’.

O dalszych etapach inwestycji bę-
dziemy Państwa informować zarówno 
na łamach naszej gazety, jak i w telewi-
zji HTS Słubice. 

(AK)

Poloneza czas zacząć!
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Jak opowiada Nadia, jej najważ-
niejszym, przełomowym osiągnięciem, 
był zdecydowanie udział w Sejmie 
Dzieci i Młodzieży w 2017 roku. Aby 
się tam dostać, musiała wykonać pro-
jekt dotyczący dekomunizacji. Oprócz 
tego, angażowała się w działalność 
Rady Miejskiej. Praca nad dekomuni-
zacją sprawiła, że Nadia przyczyniła się 
do zmiany nazwy jednej z ulic Rzepina 
z ,,Walki Młodych’’ na ulicę ,,Stanisła-
wa Kusiaka’’ - zmarłego w 1989 roku 
duchownego, który swoimi działania-
mi przyczynił się do rozwinięcia parafii 
w Rzepinie oraz utworzył kolejny ko-
ściół na terenie miasta, dzięki czemu 
mieszkańcy bardzo dobrze go wspomi-
nają. Dzięki temu wydarzeniu Nadia 
wzięła udział w posiedzeniu Sejmu 
Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Jak 
podkreśla rzepinianka: 

- Był to dla mnie bardzo ważny 
moment, ponieważ właśnie wtedy 
ukierunkowałam się w tym temacie. 
Zauważyłam, że interesuje mnie poli-

tyka i nauki społeczne oraz to, że od-
najduję się w takiej roli i jest to coś, 
co mogłabym robić w przyszłości. Do 
wszystkiego, co się wydarzyło, bardzo 
przyczyniła się moja pani dyrektor, po-
nieważ to właśnie ona zachęcała mnie 
do udziału w tym projekcie oraz do 
rekrutacji do Rady Dzieci i Młodzieży 
przy Ministrze Edukacji Narodowej.

By dostać się do wyżej wymienio-
nej Rady Dzieci i Młodzieży, Nadia 
musiała napisać list motywacyjny oraz 
CV. Na podstawie swoich kompeten-
cji, została wybrana jako jedna z dwóch 
przedstawicieli naszego województwa. 
Dzięki temu, na prawie dwanaście 
miesięcy otworzyły się przed nią drzwi 
do pracy w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej. Dla tak młodej dziewczy-
ny było to fantastyczne doświadczenie, 
dzięki któremu opanowała sztukę reto-
ryki, dostarczyła sobie multum wiedzy 
dotyczącej mechanizmów funkcjo-
nowania krajowej polityki, otrzymała 
możliwość podzielenia się swoimi po-

mysłami z innymi ludźmi oraz – skoro 
o ludziach mowa – poznała mnóstwo 
ciekawych osób, o zainteresowaniach 
bardzo podobnych do swoich. 

Nadia nie osiadła na laurach, 
a zdobyte kompetencje postanowi-
ła wykorzystać do kolejnych działań. 
Zaangażowała się w upamiętnienie 
stulecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, została współautorką 
publikacji dotyczącej młodzieżowych 
rad. Nie da się ukryć, że wymienione 
sukcesy robią duże wrażenie, zważając 
na fakt, że mowa o bardzo młodej oso-
bie. Warto dodać, że oprócz zamiłowa-
nia do polityki i spraw społecznych, 
uczennica lubi angażować się w życie 
szkoły, czego dowodem jest jej częsty 
udział w konkursach przedmiotowych, 
pozwalających szlifować swoją wie-
dzę z różnych dziedzin nauki. Należy 
wspomnieć, że i w tej kwestii Nadia nie 
zawodzi – w ubiegłym roku została fi-
nalistką Olimpiady Solidarności, nato-
miast w roku bieżącym – zajęła pierw-

sze miejsce na okręgowych zawodach 
z Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym. 

Czytając o zapale i sukcesach 
Nadii, nie jeden licealista mógłby się 
zawstydzić. Dziewczyna zapytana o to, 
skąd biorą się w niej tak wielkie chęci 
do nauki, odpowiada: 

- Lubię się uczyć, jest to dla mnie 
pewna forma rozrywki i spędzania 
wolnego czasu. Lubię czytać i pogłę-
biać swoją wiedzę. Nie jest to dla mnie 
żaden przymus, po prostu robię to, co 
lubię. Najłatwiej przychodzi mi nauka 
z historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Ucząc się tych przedmiotów, realizuję 
się.

Wygląda więc na to, że wystarczy 
skupić na swoich pasjach i – by osią-

gnąć cel – szlifować je każdego dnia, aż 
dojdzie się do perfekcji, a gdy przyjdzie 
sukces, nie osiadać na laurach i wciąż 
się doszkalać. 

Oprócz ciekawości świata i zami-
łowania do wiedzy, Nadia znajduje 
czas także na inną pasję, jaką jest gim-
nastyka artystyczna, którą trenuje od 
najmłodszych lat. Jak połączyć naukę 
z tak pracochłonnym hobby?

- Wiele osób mówi, że są to kwestie 
które niezbyt do siebie pasują, ponie-
waż nauka i dziedzina artystyczna nie-
zbyt bardzo się ze sobą łączą. Ja jednak 

uważam, że gimnastyka jest dla mnie 
bardzo fajną odskocznią i czymś, co 
urozmaica moje codzienne życie. 

Dyrektorka Zespołu Szkół Liceal-
nych w Rzepinie uważa, że Nadia jest 
wyjątkowo zdolną i pilną uczennicą, 
która zapracowała na swój sukces, 
a więc praca z nią to czysta przyjem-
ność, natomiast wychowawczyni przy-
znała, że uczennica imponuje jej swoją 
pracowitością, wytrwałością i zdecydo-
waniem. Zarówno pani dyrektor, jak 
i wychowawczyni są przekonane o dal-
szych sukcesach Nadii. 

Wielkimi krokami zbliża się egza-
min maturalny Nadii. Jak każda młoda 
osoba, uczennica stoi przed ważnym 
zadaniem – musi określić, co chciałaby 
robić po ukończeniu szkoły i okazuje 

się, że już dawno sprecyzowała swoje 
plany: 

- Moim uniwersytetem pierwszego 
wyboru jest Uniwersytet Warszawski. 
Chciałabym studiować politologię lub 
stosunki międzynarodowe i połączyć 
to na przykład z filologią rosyjską.

Jesteśmy pod ogromnym wraże-
niem sukcesów dumy rzepińskiego 
liceum i korzystając z okazji, chcieliby-
śmy życzyć jej osiągnięcia wszystkich 
wyznaczonych celów. 

(AK)

Ta dziewczyna zajdzie naprawdę daleko!
Ambitna – to słowo najlepiej definiuje licealistkę Nadię Oleszczuk, która mimo młodego wieku ma już na swoim koncie wiele imponujących sukcesów. Co więcej, dziew-
czyna nie zamierza spocząć na laurach i już dziś stawia sobie nowe cele, które – ze swoim zapałem – z pewnością szybko osiągnie. 
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Otwarcie Żłobka 
Samorządowego  
w Rzepinie

W poniedziałek 25 
lutego br.  odbyło się uro-
czyste otwarcie Żłobka Sa-
morządowego w Rzepinie. 
Swoją obecnością podczas 
uroczystości zaszczyciła 
Pani Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta  Rafalska, która 
podkreśliła wagę programu 
Maluch + , dzięki któremu 
na terenie całej Polski po-
wstają miejsca opieki dla 
dzieci poniżej 3 roku życia. 
Na budowę żłobka w Rze-
pinie w ramach rządowego 
programu przeznaczone 
zostało ok. 600 tys. zł, po-
zostałe fundusze pochodzą 
z budżetu gminy. Burmistrz 
Rzepina Sławomir Dudzis 
podziękował pani Minister 
za tak duże wsparcie. Po-
dziękowania od burmistrza 
przyjął również Wicewoje-
woda Lubuski Wojciech Perczak - nie tylko sama budowa żłobka, ale i jego dzia-
łalność wsparta została funduszami zewnętrznymi. W konkursie rozstrzygniętym 
przez Zarząd Województwa Lubuskiego wniosek gminy Rzepin  został pozytyw-
nie rozpatrzony i tym razem gmina mogła liczyć na dofinansowanie w kwocie 
ponad 800 tys. zł, które przeznaczone jest na funkcjonowanie żłobka w okresie 
do 30.11.2020 r.

Po oficjalnym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu przez Proboszcza Parafii ks. 
Stanisława Wencla, Dyrektor Żłobka Alina Larek otrzymała od Burmistrza Rze-
pina pamiątkowy klucz. Uroczystość uświetnił występ starszaków z Przedszkola 
Samorządowego nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie.

(GMINA RZEPIN)

W czwartek  21 lutego br. w Zespole Szkół 
w Rzepinie odbyło się III Dyktando „O pióro 
Burmistrza Rzepina”. Do pisania dyktanda 
przystąpiło ponad 30 osób - zarówno do-
rośli, jak i uczniowie Zespołu Szkół, którym 
nie straszne były zasady ortografii w na-
szym ojczystym języku.

Najlepiej z tegorocznym dyktan-
dem poradził sobie pan Marek Szo-
pa z Gorzowa Wlkp., który otrzymał  
z rąk Burmistrza Rzepina pióro  
z grawerem oraz „Słownik dobrego 
stylu”. II miejsce zajął pan Wojciech 
Obremski ze Słubic, natomiast III 

miejsce zdobyła pani Anna Rakow-
ska z Rzepina.

Zwycięzcom oraz wszystkim oso-
bom biorącym udział w konkursie ser-
decznie gratulujemy i zapraszamy na 
kolejne dyktando już za rok!!

Organizatorami konkursu byli: 
Burmistrz Rzepina oraz Dyrekcja Ze-
społu Szkół w Rzepinie, natomiast ko-
ordynatorkami były panie polonistki: 
Iwona Kowalewska oraz Anna Białous. 
Tekst dyktanda odczytała Marta Simi-
niak - laureatka Dyktanda 2018.

Fragment dyktanda: „Czterdzie-
stopięcioipółletni, charyzmatyczny 
Hektor, półarystokrata, pseudoartysta 
i, w swoim mniemaniu, superarbiter 
elegancji, patrzył na wpół drwiąco na 
stojące przed nim półotwarte czaro-
dziejskie pudełko. Z ponad trzydzie-
stu kandydatów Wielka Rada Magii 
w czasie żmudnej selekcji wybrała 
właśnie jego. W przeddzień ogłosze-
nia wyników głosowania Hektor czuł, 
że jego kandydatura wygra i w dwój-
nasób opłacą się jego tyludniowe kno-
wania, skądinąd prowadzone bardzo 
dyplomatycznie….”

Już teraz zapraszamy na kolejny 
konkurs ortograficzny, który odbędzie 
się za rok!

(GMINA RZEPIN)

III Konkurs „O pióro 
Burmistrza Rzepina”

W Centrum Tenisowym ANGIE w Puszczykowie 
rozegrano Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyj-
ny Młodziczek (do lat 14). Wśród dziewcząt 
z całej Polski w grze pojedynczej świetne 
drugie miejsce zajęła Dominika Podhajecka 
reprezentująca barwy GKT Smecz Górzyca!    
W grze podwójnej Dominika wraz ze swoją 
partnerką Julią Wartecką (Park Tenisowy 
Olimpia Poznań) wywalczyły 3 miejsce!

Dominika od stycznia bieżącego 
roku rozpoczęła rywalizację w kategorii 
Młodziczek (do lat 14-u), co wiąże się  
z budowaniem nowego rankingu Pol-
skiego Związku Tenisowego w tej ka-

tegorii wiekowej. Dzięki wysokiej 
dyspozycji sportowej dwunastolatka 
pokonywała  często starsze i wyżej roz-
stawione rywalki. Tak było i tym razem  
w Akademii Angelique Kerber (byłej nr 1 
na świecie) w Puszczykowie.

W finale Dominika zmierzyła się 
z Marią Głowacką (TS IDEA SPORT 
Toruń) i po niezwykle emocjonującym 
spotkaniu stojącym na bardzo wysokim 
poziomie sportowym zwyciężyła osta-
tecznie dużo silniejsza fizycznie zawod-
niczka z Torunia (6:4, 6:2). To był wy-
równany mecz, szczególnie w pierwszym 

secie, którego wynik mógł być zupełnie 
w drugą stronę. Dominika nie wykorzy-
stała swoich szans w gemach, w których 
prowadziła.

Dominika kolejny raz pokazała swój 
ogromny potencjał sportowy, podtrzy-
mując wspaniałą passę świetnych wyni-
ków i zwycięskich meczy nad starszymi  
i wyżej notowanymi rywalkami.

W ostatnim czasie talent Dominiki 
został doceniony podwójnie w plebiscy-
cie Gazety Lubuskiej na najpopularniej-
szego sportowca juniora.

Utalentowana tenisistka GKT 
Smecz Górzyca odebrała dwie statuetki,  
za pierwsze miejsce w powiecie i dru-
gie w województwie na uroczystej gali  
w urokliwym Żabim Dworze w podzie-
lonogórskim Radwanowie.

(GMINA RZEPIN)

Fantastyczny występ Dominiki w Akademii 
Angelique Kerber w Puszczykowie!
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Życie starszego człowieka wcale nie musi 
być monotonne, na co dowodem jest 
nowopowstały Dzienny Dom Pobytu Se-
nior+. 

Każdy człowiek, nawet ten w po-
deszłym wieku, potrzebuje w swoim 
życiu odrobiny rozrywki, która po-
zwoli mu choć na chwilę oderwać się 

od prozy życia. Dzienny Dom Poby-
tu Senior+ to ciekawa alternatywa dla 
starszych, samotnych osób, które ma-
rzyły o wyrwaniu się choćby na mo-
ment ze swoich mieszkań. Na wspo-
mnianych zajęciach uczestnicy nie 
tylko integrują się ze sobą nawzajem, 
ale także odbywają ciekawe rozmowy 

na temat religii i filozofii, biorą udział 
w zajęciach o tematyce m.in. muzycz-
nej oraz plastycznej. Mimo, że każdy 
dzień w tym miejscu jest taki sam, 
to jednak różni się od poprzedniego 
– wszystko za sprawą organizatorów, 
którzy z całych sił starają się wprowa-
dzać kolejne ciekawe atrakcje. Senior+ 
oferuje miejsce dla dwudziestu dwóch 
osób i – obecnie – wszystkie te miejsca 
są już obsadzone. 

Zapytaliśmy seniorów, z jakiego po-
wodu tak chętnie odwiedzają to miejsce:

- Jestem samotny i smutno mi z tego 
powodu. Tutaj mam towarzystwo, które 
składa się z bardzo miłych osób. Lepiej 
być tu, między ludźmi, niż samemu 
u siebie w domu – mówił Grzegorz Ra-
dek, jeden z uczestników, natomiast jego 
znajoma, Elżbieta Mikołajczyk, dodaje: 

- Dwanaście lat temu zostałam wdo-
wą. Przez ten czas przeszłam przez róż-
ne etapy swojego życia, przez co moje 
problemy nawarstwiały się i popadłam 
w małą depresję. Całe życie pracowałam 
wśród ludzi, lecz nagle się to urwało. 
Zostałam w czterech ścianach. Lekarze 

zalecili mi, żebym spotykała się, rozma-
wiała i przebywała między ludźmi, na 
przykład w takim miejscu, jak to. 

Wiele radości sprawiły seniorom 

odwiedziny przedszkolaków z przed-
szkola Jarzębinka. Dzieci przygotowały 
występ z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
wywołując w tym falę radości i wzrusze-
nia w sercach uczestników Dziennego 
Domu Pobytu Senior+. 

(AK)

W dobie rozwodów i wszech-
obecnych rozstań wielu ludzi 
marzy o wielkiej i długotrwałej 
miłości oraz udanym małżeń-
stwie. Jak się okazało, Złote Gody 
to dobry moment, by dowiedzieć 
się, jak szczęśliwie spędzić życie 
obok jednej, ukochanej osoby. 

Bez wątpienia 50 lat pożycia 
małżeńskiego to piękna i ważna 
chwila w życiu każdego małżeństwa, 
gdyż jest ona dowodem wytrwałości 
i wielkiego uczucia, które pomogły 
parze przetrwać każdą, nawet naj-
gorszą chwilę. Jak co roku Gmina 
Słubice pamiętała o jubilatach, or-
ganizując w Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury Złote Gody. 
W wydarzeniu uczestniczył m.in. 
burmistrz Słubic, Mariusz Olejni-
czak, który mówił:

- 50 lat pożycia małżeńskiego to nie 
tylko miłość, która cementuje związek, 
ale również umiejętność pójścia na 
kompromisy. W oczach ludzi, którzy 
tutaj dzisiaj są, widać wzajemną mi-
łość. Wzruszającą i piękną chwilą było 
ponowne składanie sobie przysięgi.

Jubilaci zapytani o receptę na 
wieczną miłość, odpowiadali niemal 
zgodnie, że sprawdzonymi sposobami 
na udane małżeństwo/związek, są:

- Zgoda, natomiast gdy pojawią 
się niewielkie sprzeczki, absolutnie nie 

wolno brać sobie ich zbyt bardzo do 
serca. 

- Kompromisy, które czasami oka-
zują się najlepszym wyjściem z niektó-
rych sytuacji. 

- Wspieranie i kibicowanie drugiej 
połowie, by nigdy nie poczuła się ona 
samotna w drodze do swoich celów 
i marzeń.

- Bezwzględny szacunek w każdej 
sytuacji – nie możemy zapomnieć, że 
mamy do czynienia z osobą, której 
uczuć nie chcielibyśmy zranić. 

- Zaufanie, a co za tym idzie, 
pozostawianie sobie nawzajem tro-
chę swobody. 

- Poczucie, że partner/ka to jedno-
cześnie dobry przyjaciel. 

Wszystkim jubilatom gratulujemy 
tak pięknej miłości, życząc im tym sa-
mym kolejnych okazji do celebrowania 
swojej miłości. Wszystkim młodym 
parom życzymy natomiast, by w przy-
szłości również mogły świętować swoje 
Złote Gody. 

(AK)

Idealne miejsce dla każdego seniora

Dzienny Dom Pobytu Senior+ oferuje mnóstwo zajęć dla swoich podopiecznych, m.in. 
zajęcia plastyczne. 

Złote Gody 2019 – czyli jak dbać o uczucie? 

Specjalne odznaczenia wręczył Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak. Podczas uroczystości Złotych Godów, uczestnicy odnowili swoje przysięgi małżeńskie.
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Przyjezdni hodowcy, wystawcy oferujący 
zakup gadżetów dla pupili, szereg oglą-
dających oraz gwiazdy, do których bez-
względnie należał ten dzień – kocia ary-
stokracja, w skład której wchodziły różne, 
nawet rzadko spotykane rasy. 

17 lutego miłośnicy kotów, tzw. 
,,kociarze’’ obchodzą jedno ze swoich 
ulubionych świąt – Światowy Dzień 
Kota. Ta urocza niedziela i wizyta 
na miejskiej hali sportowej w Słu-
bicach na długo zapadnie w pamięć 
wszystkim tym, którzy kochają te 
introwertyczne i niezwykle urokliwe 
zwierzęta. 

Na pokaz zgłosiło się dwudziestu 
trzech wystawców, którzy przyjechali 
m.in. ze Szczecina, Poznania i Łodzi. 
Słubiczanie mogli przyjrzeć się z bliska 
rasom takim jak kot brytyjski krótko-
włosy, syberyjski, norweski leśny czy 
też bengalski. Oprócz hodowców i ich 
dostojnych pupili, na hali można było 
napotkać stoiska z akcesoriami dla ko-
tów, takimi jak na przykład zabawki, 
miseczki, drapaki, a także legowiska. 
Na najmłodszych czekały również 

atrakcje w postaci rysowania i malowa-
nia buziek. 

Coraz więcej mówi się o pseudo ho-
dowlach, od których wielu – nieświa-
domych – ludzi pozyskuje swoje zwie-
rzęta, mierząc się przez to z przykrymi 
konsekwencjami w czasie późniejszym. 
Wystawcy, którzy odwiedzili tego dnia 
Słubicką halę, mogli skorzystać z okazji 
i zareklamować swoją hodowlę, która 
działa na jasnych, zgodnych z prawem, 
miłych zwierzętom, zasadach. Dzięki 
takiej wizycie słubiczanie mogli dowie-
dzieć się o zasadach funkcjonowania 
hodowli, zapytać o porady związane 
z posiadaniem danej rasy kotów lub 
po prostu porozmawiać o odczuciach 
związanych z posiadaniem przedstawi-
ciela danej rasy. 

W wydarzeniu wziął udział bur-
mistrz Słubic, Mariusz Olejniczak, 
który zapowiedział kolejne tego rodza-
ju wydarzenie w przyszłości:

- To pierwsza taka impreza w na-
szym mieście i, jak widać, bardzo uda-
na. Kilka tygodni temu, gdy członko-
wie Grupy Animals przyszli do mnie 

z pytaniem, czy można urządzić w Słu-
bicach taką imprezę, zawahałem się. Po 
chwili zastanowienia zgodziłem się. Je-
stem pod ogromnym wrażeniem, że aż 
tylu mieszkańców i nie tylko, przyszło 
tu, by podziwiać te piękne zwierzaki. 

Na to wygląda, że powstaną kolejne 
tego typu imprezy.

Podczas pokazu zorganizowano 
konkurs, który miał na celu wyłonić 
,,kota publiczności’’. Ten wyjątkowy 
tytuł wraz z pucharem pełnym kocich 

przysmaków, ufundowanym przez 
burmistrza Słubic, zdobył siedmiomie-
sięczny kot bengalski ,,Antalaya’’, któ-
ry brał udział w tego rodzaju pokazie 
po raz pierwszy.  

        (AK)

Aktualności

Kolejny raz możemy być dumni z na-
szych sportowców – tym razem mowa tu 
o lekkoatletach Jakubie Czaku oraz Anto-
nim Plichcie, którzy podczas Halowych Mi-
strzostw Polski U18 i U20 w Toruniu pobie-
gli po kolejne medale. 

Wyjazd zawodników LKS Lubusz 
Słubice do Torunia okazał się bardzo 
szczęśliwy. Ambasadorzy klubu, czy-
li Antoni Plichta i Jakub Czak udo-
wodnili, że nie spoczywają na laurach 
i wciąż ciężko trenują, by osiągnąć ko-
lejne sukcesy sportowe. Na Halowych 
Mistrzostwach Polski U18 i U20 An-
toni Plichta (trenowany przez Krzysz-
tofa Wesołka)  zdobył złoty medal 
w konkurencji 60m oraz (podczas eli-
minacji do ,,sześćdziesiątki’’) ustanowił 
swój nowy rekord życiowy – 6.85. Jego 
klubowy kolega, Jakub Czak (treno-
wany przez Jacka Grześkowiaka oraz 
Grzegorza Kaczmarka), również stano-
wi powód do dumy, ponieważ z Toru-
nia wrócił z brązowym medalem, który 
zdobył za bieg na 60m przez płotki. 
Ten medal okazał się dla Kuby pierw-
szym medalem na podium w tej kate-
gorii wiekowej. 

Jak mówił Ryszard Chustecki, pre-
zes LKS Lubusz Słubice: 

- Proces przygotowania obu zawod-
ników był niezwykle trudny i długi. 
Wynikało to przede wszystkim z bra-

ku hali sportowej w Słubicach. Takiej 
hali, gdzie oboje mogliby skutecznie 
trenować. Po wielu trudach udało nam 
się zorganizować wyjazdy do Zielonej 
Góry na halę MOSiR, gdzie chłopcy 
mogli trenować. 

Jak widać, do osiągania pięknych 

sukcesów wystarczą dobre chęci i we-
wnętrzna siła. Naszym zawodnikom 
życzymy kolejnych sukcesów, na które 
zapewne nie będziemy musieli długo 
czekać.

(AK)
FOT. SPORT TV TORUŃ

Słubice dumne z lokalnych 
lekkoatletów 

Antoni Plichta zdobywca złotego medalu w konkurencji bieg na 60m.

Słubice uczciły Światowy Dzień Kota 

Nagrodę publiczności zdobył siedmiomiesięczny kot bengalski ,,Antalaya’’. 

Po raz pierwszy w Słubicach odbyła się wystawa kotów rasowych.
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Wakacyjny klimat w środku zimy? Dlacze-
go nie! Okazało się, że fotografie z rejsu 
potrafią na moment przenieść odbiorcę na 
greckie wyspy. 

Witold Cholewa miłością do 
fotografii zaraził się już dawno, bo 
w czasach nauki w szkole podstawo-
wej. Choć cechuje go ogromny talent 
oraz kunszt fotograficzny, cały czas 
udoskonala swój warsztat, na co do-
wodem jest fakt, że należy do Amator-
skiej Komórki Fotografii Artystycznej, 
działającej przy Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury. Jak twierdzi, foto-
grafia to doskonały sposób na życie 
i uwidacznianie tego, co znajduje się 
wszędzie wokół, ale nie zawsze zwraca 
się na to szczególną uwagę.

5 lutego w Bibliotece Miejskiej 
w Cybince odbyła się jego pierw-
sza indywidualna wystawa, zatytu-
łowana przez Cholewę ,,Cyklady’’. 
Wernisaż przedstawiał pamiątkowe 
fotografie z zeszłorocznej (paździer-
nikowej) podróży do Grecji, której 
urok i malowniczość stały się inspi-
racją dla naszego lokalnego artysty. 

Szereg przyciągających wzrok fo-
tografii przedstawiał m.in. jachty, 
morze oraz greckie miasta, którym 
przyglądał się autor. Według Witolda 
Cholewy każda wystawa musi skła-

dać się ze starannie dobranej kolekcji 
zdjęć, które tworzą wspólną całość. 
Na szczęście, Grecja okazała się na 
tyle inspirująca, że artysta przywiózł 
z niej mnóstwo ciekawych fotografii, 

z których udało się stworzyć porywa-
jącą opowieść o innym kraju. 

      Oprócz zdjęć, na sali grała mu-
zyka, a wśród zebranych gości – niema-
łe emocje i duże zaciekawienie wysta-

wionymi pracami. Dumny i szczęśliwy 
artysta ma nadzieję na kolejne werni-
saże swoich prac w niedalekiej przy-
szłości. Wystawę można oglądać do 
połowy marca, w godzinach otwarcia 
Biblioteki Miejskiej w Cybince. 

(AK)

O tym, jak ważna jest kreatywność i zaan-
gażowanie przy organizacji dużych wyda-
rzeń wiedzą tylko ci, którzy pracują przy 
nich od kulis. Prawdą jest, że gdyby nie 
wolontariusze, żaden event nie odbyłby się 
sprawnie i prawidłowo. 

Festiwal Labirynt to bardzo waż-
ne wydarzenie kulturalne, które stało 
się już coroczną tradycją miasta Słu-
bice. W jego organizację zaangażo-
wanych jest wiele osób, w tym także 
uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego w Słubicach, którzy sumiennie 
i ochoczo wykonywali powierzone 
im zadania. Choć od Festiwalu Most 
upłynęło już trochę czasu, bo aż trzy 
miesiące, 14 lutego słubiccy licealiści 
doczekali się podziękowania. 

Jak co roku, uczniowie otrzymali 
od organizatorów prezent w posta-
ci wyjątkowego kalendarza Galerii 
Okno, w którym wypunktowane są 
wydarzenia kulturalne, na które warto 
się wybrać. Jak przyznała Anna Panek-
-Kusz, pełniąca funkcję kuratora Festi-
walu Nowej Sztuki Labirynt:

- Cieszy mnie, że młodzież tak 
chętnie uczestniczy w tym wydarze-
niu i je wspiera, już od pierwszej edy-
cji. Pamiętam, gdy startowaliśmy ze 
wspomnianą, pierwszą edycją. Miało 
przyjechać do nas stu artystów z róż-
nych krajów i zastanawiałam się, jak to 
wszystko zorganizować. Wtedy właśnie 
przyszło mi na myśl, aby skorzystać 
z naszego lokalnego potencjału i zaan-
gażować młodzież, która po pierwsze 
będzie miała kontakt ze sztuką i arty-
stami, a także wkroczy w zupełnie inny 

świat organizacyjny. Okazało się to 
wspaniałym wyborem.

Anna Panek-Kusz zaznaczyła 
także, że gdy Festiwal Most dobiega 
końca, napływają do niej liczne słowa 
pochwały i podziękowania od arty-
stów, którzy szczerze doceniają otwar-
tość, uśmiech oraz znajomość języków 

obcych uczniów słubickiego liceum, 
które od lat współpracuje z Galerią 
Okno. Podczas spotkania oprócz po-
dziękowań i upominków, organiza-
torzy zachęcali zebraną młodzież do 
udziału w różnego rodzaju warsztatach 
kulturalnych, które pozwolą im jeszcze 
bardziej obcować ze sztuką, co z pew-

nością ma na celu zwiększenie wrażli-
wości, wiedzy i kompetencji młodych.

Dlaczego uczniowie zdecydo-
wali się zostać wolontariuszami Fe-
stiwalu Most? 

- Festiwal bardzo podobał mi 
się dwa lata temu i stwierdziłam, 
że kolejna edycja może być jeszcze 

lepsza. Zajmowałam się robieniem 
zdjęć, dzięki temu mogłam się w tym 
sprawdzić i poćwiczyć. Uświadomi-
łam sobie, jak działają takie wyda-
rzenia ,,od kuchni’’ - mówiła jedna 
z uczennic słubickiego liceum.

(AK)

Wernisaż Fotografii Witolda Cholewy 

W Bibliotece Miejskiej w Cybince odbył się wernisaż pamiątkowych fotografii autorstwa Witolda Cholewy. 

Ich bezcenna pomoc została nagrodzona 

Podczas spotkania uczniowie zostali nagrodzeni za swoją pracę podczas ostatniego Festiwalu Nowej Sztuki Labirynt. 
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Siostry 
pękają

Jest stary dowcip, który opowiada 
o trzech rzeczach, których nie wie sam 
papież. Pierwsza, to co tak napraw-
dę myślą Jezuici, druga, ile pieniędzy 
mają biedni Franciszkanie i trzecia, ile 
jest w Kościele Sióstr Zakonnych. Nie 
zajmując się dziś pierwszymi dwiema 
kwestiami chciałbym od razu przejść 
do trzeciej tzw. niewiadomej papieża.

Złośliwi mówią, że Siostry zakonne 
rozpoznać można jedynie  po kolorze 
i formie habitów, które bywają bardzo 
proste i praktyczne jak w wypadku 
chociażby pracujących w Słubicach 
Sióstr Miłosierdzia, po  rozbudowane 
i tym samym mniej praktyczne, w tym 
wypadku oszczędzę czytelnikowi przy-
kładów. W Polsce jest około 19 tyś za-

konnic habitowych i niehabitowych. 
Obecnie pracują przy parafiach, w sze-
roko pojętej oświacie czy w służbie 
zdrowia. 

Kilka tygodni temu głównie w por-
talach internetowych pojawiła się dość 
sensacyjna  wypowiedź  siostry Joanny 
Olech Urszulanki, która może stać 
się początkiem kolejnego bolesnego 
rozdziału wewnątrz kościoła, który 
będzie trzeba przepracować i wycią-
gnąć właściwe konsekwencje. „Powiem 
o jednym przypadku, gdy młoda za-
konnica zaszła w ciążę. Ona musiała 
opuścić zgromadzenie. Natomiast oj-
ciec dziecka nadal jest księdzem i z całą 
pewnością nie poniósł poważniejszych 
konsekwencji swego zachowania” – 
mówi siostra Joanna Olech. A więc ko-
lejny problem natury seksualnej, gdzie 
sprawcą jest ksiądz a ofiarą w tym wy-
padku zakonnica. Siostry pękają i za-
czynają mówić o sobie a przede wszyst-
kim o swojej obecności w Kościele. 
Mówią co je boli i czego nie są w stanie 
dalej akceptować. 

Siostry zakonne w Polsce od kilku-
nastu lat zmieniają się nie do poznania. 
Coraz częściej spotkać można zakonni-
ce z wykształceniem wyższym i chcą-
cych się kształcić i rozwijać.   Pracują 
jako nauczycielki i to nie tylko religii 
czy też jako pielęgniarki i lekarki. Wy-
kształcenie i pewność siebie pozwalają 
zakonnicom walczyć o swoją pozycje 
i prawa w społeczeństwie, kościele 
a przede wszystkim na tym tle walczyć 
o swoją godność. 

Tradycja zakonów żeńskich w Pol-
sce sięga prawie początków chrześci-

jaństwa na ziemiach polskich. Miały 
dobry klimat do rozwoju do czasów 
zaborów, gdzie wiele z nich zostało ska-
sowanych a w miejsce ich powstawały 
wspólnoty sióstr niehabitowych, które 
tworzyły, przez brak habitu, wspólno-
ty niewidoczne dla zaborcy. Po odzy-
skaniu niepodległości z zależności od 
zaboru siostry wróciły do swoich apo-
stolatów i prowadziły szkoły, przed-
szkola, ochronki mocno wzmacniając 
Państwową Edukacje podobnie rzecz 
miała się w przestrzeni służby zdrowia. 
Po wojnie Siostry z racji represji komu-
nistycznych polegających na zakazie 
prowadzenia dotychczasowych apo-
stolatów, zmuszone były do zawężenia 
swojej działalności do parafii i wszel-
kiej pracy z nią związana.

Ważną zmianę Siostry zakonne, 
aby w pełni odzyskać swoją wartość, 
siłę i w konsekwencji odwagę, musia-
ły dokonać ogromnej zmiany w we-
wnętrznym zarządzaniu swoich wspól-
not. Mało kto dziś wie, że przez wiele 
lat a nawet wieków siostry w swoich 
wspólnotach tworzyły tzw. dwa chóry. 
Polegało to na tym, że pierwszy chór 
składał się z kobiet z majętnych i zna-
nych rodów, przychodziły ze sporym 
wianem i najczęściej zajmowały eks-
ponowane stanowiska i żadną fizyczną 
pracą się nie skalały. Od tego co przy-
ziemne i wyciskające pot z czoła były 
kobiety z drugiego chóru. Kobiety z ro-
dzin wielodzietnych, biednych i nie za-
wsze mające pomysł na swoje życie. Ta 
sytuacja trwała bardzo długo i dopiero 
po soborze Watykańskim II ten wew. 
podział zaczął odchodzić do lamusa 

co nie oznacza, że odszedł w mental-
ności do końca. Ta sytuacja Tworzyła 
klasztory tzw. dwóch kategorii sióstr 
lepszych i gorszych, sióstr do spraw 
wyższych i przyziemnych. Warto przy 
tej okazji pamiętać, że wielka święta 
Kościoła w Polsce św. Faustyna Kowal-
ska    należała do drugiego chóru i do 
końca życia spełniała proste posługi. Jej 
„kariera” zaczęła się po śmierci, ale wte-
dy już współsiostry skrzętnie pomijały 
ten fakt. Taka forma zamkniętej koeg-
zystencji była miejscem wielu nadużyć 
i cierpienia. 

Przebłysk w historii zakonów żeń-
skich w Polsce pojawił się we wspólno-
tach sióstr bezhabitowych. Żyjąc w tzw. 
świecie poza klasztorem w prywatnych 
mieszkaniach, trudno było stwarzać 
podwójne standardy wewnętrznego 
funkcjonowania. Też podobnym przy-
kładem są Siostry Miłosierdzia, które 
od samego początku rekrutowały się 
wśród kobiet, które gotowe były przede 
wszystkim do pracy wśród ubogich 
Paryża w XVII wieku. Pękanie sióstr 
następuje dość mocno w sferze inte-
lektualnej. Na tym polu odniosły naj-
większy sukces. Obecnie siostry albo 
stawiają kandydatkom  odpowiednie 
wymagania intelektualne lub zawodo-
we a prócz tego w swojej formacji pod-
stawowej dokładają starań, aby siostry 
kształcić i dają pole rozwoju. W Polsce 
istnieją już takie zakony żeńskie w któ-
rych progiem przyjęcia jest wykształ-
cenie wyższe. Dzięki temu intelektual-
nemu pęknięciu siostry zaczęły znikać 
z zakrystii, sprzątania kościoła oraz 
kuchni. Księża, którzy zwracają się do 

sióstr z taką ofertą pracy najczęściej 
odchodzą z przysłowiowym kwitkiem. 

Nie jest tajemnicą, że wielu księży 
podchodzi do sióstr zakonnych z dużą 
rezerwą. Nowe wspólnoty zakonne 
tworzą kobiety światłe, wykształcone 
i znające swoje miejsce w świecie

i zakonie. Jednak nie brakuje też 
kobiet pogubionych we własnej wspól-
nocie. Ten stan jak dowiadujemy się 
od siostry Olech jest sposobnością to 
przekroczenia granic czasem opartych 
na stosunku zależności. Siostra Olech 
przemówiła w imieniu sióstr, którym 
jeszcze brakuje odwagi i to nie tylko 
w kwestii molestowania seksualnego. 
Ta sama siostra upominała się swoje-
go czasu o uregulowanie na podstawie 
umowy o pracę zatrudnienie sióstr 
w kościelnych zakrystiach czy plebanij-
nych kuchni. 

Polskie siostry zakonne powo-
li zaczynają traktować się w swoich 
wspólnotach z szacunkiem i bez wyż-
szości. Mają więcej odwagi, aby mówić 
o swoich bolączkach nie bojąc się, że 
przypadkiem przy okazji zgrzeszą prze-
ciw ślubowi posłuszeństwa. Jak widać 
zdobywają się na odwagę by mówić 
o krzywdzie w miejscu, które miało 
być ich szczęśliwym życiem z powoła-
nia. W dobie równości praw mężczyzn 
i kobiet koniecznie w zakonnicy trzeba 
najpierw widzieć kobietę następnie jej 
wybór i realizacje powołania. Człowiek 
i jego godność przede wszystkim po-
tem jest krawat, garsonka, habit czy 
koloratka. 

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. 

W.P. PEŁKA
FOT. TT: @FSL1973
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Któż z nas nie pamięta tego peł-
nego optymizmu powiedzenia z lat 
szkolnych: „ucz się Jasiu ucz, bo nauka 
to do potęgi klucz”. Złośliwi, a może 
lepiej zorientowani, dopowiadali do 
tego zdania kolejne: „…a jak dużo 
kluczy zdobędziesz, w szkole ważnym 
woźnym będziesz”. To tyle z klasyki 
korytarzowej edukacji.

Pan Grzegorz Żak w felietonie 
pod tytułem „Bajka o potęgi kluczu”, 
zamieszczonym w ósmym wydaniu 
gazety htsNEWS, przeprowadza 
pełną humoru i jednocześnie bardzo 
trafną analizę stanu edukacji serwo-
wanej naszym milusińskim przez 
system edukacji. Pisze o tym w kon-
tekście naszego wpływu na ich realne 
szanse na przyszłe, satysfakcjonujące 
życie. Wymowa całego artykułu skło-
niła mnie do napisania tego felieto-
nu, ponieważ autor uwypuklił coś, 
o czym praktycznie wszyscy wiedzą, 
ale nikt z tym nic nie robi. Mało 
tego. Każda zmiana rządzącej ekipy, 
to niemal edukacyjny przewrót. Re-
wolucja. Bo kiedy wydaje się, że już 
jako tako system edukacji działa, to 
nawet już nie tylko zmiana władzy, 
ale nawet nowy minister w ramach 
tej samej władzy, dokonuje resetu 
swojego poprzednika i wprowadza 
swoje nowatorskie, pomysły. Jednak 
te wszystkie zmiany, to często rady-
kalne zmiany formy. Treść pozostaje 
niezmienna. 

Oczywiście należy powiedzieć, 
że przy tak dramatycznie szybkiej 
zmianie otaczającego nas świata, po-
wodowanej nowymi technologiami 
przekazu informacji, ciągła zmiana 
w systemie edukacji jest niezbędna. 
Pytanie tylko, jaka powinna być ta 
zmiana? Administracyjna? Czy taka 
zmiana coś poprawia? Czy to nie są 
tylko pozorne, poziome przesunięcia, 
niemające wpływu na dopasowanie 
edukacji do potrzeb współczesnego 
świata? 

Zanim jednak pójdziemy dalej, 

myślę, że pierwszym pytaniem, które 
powinniśmy sobie zadać, powinno 
być – po co wysyłamy nasze dzieci do 
szkoły?

No właśnie. Po co? 
Panuje ogólne przekonanie, że 

szkolna wiedza jest nam niezbędna 
do życia oraz do rozwoju kariery zawo-
dowej. Czy jest to jednak prawda? Jak 
często wykorzystujemy w swojej pracy 
informacje o budowie pantofelka? Jak 
mocno wpływa na jakość naszego co-
dziennego życia świadomość deszczów 
tropikalnych w dorzeczu Kongo albo 
wpływ fali uderzeniowej na zmiany 
tektoniczne osadów jurajskich wokół 
krateru Ries. Choć w przypadku nie-
znajomości tego ostatniego, potem 
chcemy rzucać kamieniami w dino-
zaury ;) Oczywiście, tak zwana wiedza 
ogólna bywa przydatna. Najbardziej 
w teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. 

No już dobrze. 
Powiesz drogi czytelniku, że trywi-

alizuję. Może tak, może nie. 
Przyjęło się także myślenie, że 

posyłamy dzieci do  szkoły, bo szkoła 
powinna nam je  wychowywać. Tym-
czasem okazuje się, że w procesie wy-
chowania, rola domu rodzicielskiego 
jest podstawowa. Szkoła wychowuje 
w stopniu śladowym i życie pokazuje 
nam, że szkoła wręcz deprawuje.

Możemy więc wyciągnąć z tego 
wniosek, że  szkoła w dzisiejszym 
kształcie, jest dla dzieci ogromną stra-
tą czasu i  chyba najbliższą prawdy 
odpowiedzią na pytanie – po co wy-
syłamy dzieci do szkoły – jest to, że 
dzięki temu, że nasze dzieci chodzą 
do szkoły, to nie mamy z nimi kłopo-
tu w  domu. Tzn. nie plączą nam się 
pod nogami i mamy nadzieję, że nie 
przyjdą im jakieś głupoty do głowy, 
bo mają zajęcie, kiedy my jesteśmy 
w pracy. 

Według Wikipedii, a więc interne-
towej encyklopedii wiedzy internau-
tów, bo Wikipedia jest tworzona przez 
internautów, którzy mogą umieszczać 
tam swoje osobiste wyjaśnienia pojęć, 
często bardzo stronnicze, a więc nie-
koniecznie zgodne z prawdą, „szkoła 
to instytucja oświatowo-wychowaw-

cza zajmująca się kształceniem i wy-
chowaniem w państwie, a także sie-
dziba (budynek) tej instytucji oraz jej 
uczniowie i personel”.

Brzmi to ładnie, jednak szkoła dziś 
nie jest ciekawa. Według młodych lu-
dzi to zło konieczne. Chodzą do niej, 
bo taki mają obowiązek. Dziś źródłem 
wiedzy stał się internet. Nauczyciel 
w szkole nie jest atrakcyjny. Wszystko, 
co powie, można za chwilę podważyć. 
Filmy na YouTube szkolą młodych 
ludzi w każdej dziedzinie. Facebooko-
wy lub Instagramowy profil, to dziś 
ulepszona wizytówka każdego mło-
dego człowieka. Za tym wszystkim, 
co dzieje się w sieci, dzisiejsza szkoła 
kompletnie nie nadąża. 

Jednak rozwój Internetu, bez 
wątpienia ułatwiający nam życie, ma 
jednocześnie masę pułapek zastawio-
nych szczególnie na ludzi młodych. 
I tak jak swego czasu reklama mówi-
ła o „Pieniądzach ze ściany”, tak dziś 
wielu młodych ludzi, znudzonych 
formą, treścią i bezcelowością ofero-
wanej w szkołach edukacji, łapie się 
na tzw. „Łatwe Pieniądze z Internetu”. 
Czyli wirtualny świat mający z po-
wietrza wykreować środki finansowe 
na zakup realnych dóbr. Tymczasem 
tak jak reklama pomijała fakt, że aby 
ściana wypłaciła pieniądze, trzeba wy-
konać pracę, aby pojawiły się one na 
koncie, tak w przypadku „Płacącego 
Internetu”, rzeczywiste pochodzenie 
ewentualnie zarabianych pieniędzy 
nie ma kompletnie żadnego znaczenia 
dla zaangażowanych w internetowe 
zarabianie. Nie będę się jednak w ten 
temat zagłębiał, bo wymaga on osob-
nej długiej analizy. Może w którymś 
z kolejnych felietonów.

Myślę, że głównym problemem 
dzisiejszej szkoły, jest brak szacunku 
do nauczycieli. I to nie jedynie brak 
szacunku ze strony uczniów, bo ten 
jest tylko następstwem braku szacun-
ku ze strony rodziców, którzy w myśl 
powiedzenia o koszuli bliższej ciału, 
większą wiarę dają słowom swoich  
milusińskich niż ich edukatorom 
i winą za kiepski stan wiedzy swoich 
dzieci obarczają głównie nauczycieli. 

Nauczycieli nie szanuje także rząd, 
z dowolnej opcji politycznej i wreszcie 
nauczycieli nie szanują wszelkie orga-
nizacje walczące o prawa nauczycieli, 
stosujące styl swojego działania, będą-
cy zaprzeczeniem dobrego przykładu 
dla młodego człowieka. 

Co więc zrobić? Jak przywrócić 
szacunek społeczeństwa do trudnego 
i odpowiedzialnego nauczycielskiego 
zawodu? Co zrobić w czasach, w któ-
rych widać gołym okiem, że  szkoła 
w tradycyjnym kształcie się nie utrzy-
ma? Nie wiem. Wiem tylko, że edu-
kacja jest chora. Jest przewlekle chora. 
I pewnie tak jak we wszystkich choro-
bach przewlekłych, czyli tzw. nieule-
czalnych, lepiej oprzeć się na czystej 
naturze niż na syntetycznej chemii. 
Dowody mamy na każdym kroku.

Przyroda wokół nas konsekwent-
nie udowadnia nam, że prawa natu-
ralne są zawsze ponad prawami stano-
wionymi i wszelkie regulacje, ustawy 
czy nakazo-zakazy, prędzej czy później 
rozsypują się w drobny pył, jeśli za-
przeczają w jakiś sposób prawu natu-
ralnemu. Rozsypując się, całkowicie 
niweczą włożoną pracę i okazują się 
kompletną stratą czasu, a co najgor-
sze, zasiewają w głowach zamęt, two-
rząc iluzoryczne ścieżki postępowania, 
prowadzącego w efekcie donikąd. 

Obserwując bacznie przyrodę, do-
chodzimy do wniosku, że świat wokół 
nas podlegając nieustannej dynamicz-
nej przemianie, nieprzerwanie dąży do 
równowagi poprzez tajemniczo ukryty 
w każdej żywej istocie i bezpiecznie za-
kodowany przez Stwórcę, pierwiastek 
przetrwania. 

W związku z tym możemy wypro-
wadzić wniosek, że istnieją trzy nie-
zaprzeczalne fakty życia. Fakty, które 
mówią o tym, że zawsze zbierzesz to, 
co zasiejesz, zawsze zbierzesz później 
niż zasiejesz i zawsze zbierzesz więcej 
niż zasiejesz. I zawsze z tego samego 
gatunku. Dobrego bądź złego. Tu, po-
dobnie jak we wszystkim, natura ni-
kogo ani niczego nie wyróżnia.

Co więc z tą naszą edukacją, ser-
wowaną przyszłym dorosłym? Czy nas 
rodziców, rzeczywiście na tyle intere-

suje dobro naszych dzieci, aby mogło 
być ono w przyszłości także dla nich 
dobre? Czy dajemy im przynajmniej 
to, co sami dostaliśmy? A może myśli-
my, że  naszym obowiązkiem jest dać 
im więcej, bo tak nam przynajmniej 
podpowiada jakiś wewnętrzny głos, że 
skoro my nie mogliśmy tego, czy tam-
tego, bo nie stać nas było na to, czy 
tamto, to teraz niech oni mają. Tylko 
co oni teraz mają mieć? Czy przypad-
kiem nie utrwalamy w ich umysłach 
coraz bardziej rozpasanego kon-
sumpcjonizm? Czy nie wybijamy im 
z głowy postawy uczciwości i podstaw 
etosu pracy, hołubiąc życie na skróty – 
szybko, dużo i najlepiej bez wysiłku?

A może dajemy im coś zupeł-
nie innego niż naprawdę potrzebują 
i zamiast rozwijać ich rodzącą się kre-
atywność, wbijamy je w coraz węższe 
ramy naszych fobii i przekręconego 
postępu, w myśl słynnego hasła „róbta 
co chceta”. Bo wbrew pozorom, hasło 
to nie promuje wolności. Ponieważ 
wolność zawsze stoi na fundamencie 
odpowiedzialności. Odpowiedzialno-
ści za swoje czyny, za wszelkie podję-
te czy też zaniechane działania. Więc 
hasło to wydaje się tylko pozorem 
wolności. A wracając do edukacji, to 
to, co kiedyś nas tak śmieszyło, gdy na 
pytanie „jak miał na imię Wolski?”, 
padała odpowiedź „Natenczas”, tak 
dziś to już wcale nie jest śmieszne, bo 
choć nie wiadomo w jakim, to jednak 
w jakimś kościele jeszcze dzwoniło. 
Dziś odpowiedź na to pytanie, jest za-
zwyczaj pytaniem – ale o co ci chodzi? 
Niech więc w tym ogólnokrajowym 
oczekiwaniu na przysłowiowy dzwo-
nek na przerwę, puentą mojego felie-
tonu będzie stary dobry kawał:

„Tato, pyta się Jasia, który właśnie 
wrócił ze szkoły:

- I co tam dzisiaj było Jasiu?
- Nic ciekawego. Pan mówił, mó-

wił i mówił – odpowiedział Jasio.
- Ale o czym Pan mówił? – zapytał 

tato.
- Nie mówił o czym mówił.”

Pozdrawiam serdecznie,

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. 

NA GRANICY CZASU

„Czy potrzebna nam (taka) 
szkoła, czyli potomstwo 
i edukacja z klucza bez potęgi”
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