
TWOJA LOKALNA TELEWIZJA

To były 
magiczne 
Święta! 

Za nami radosny czas Bożego Na-
rodzenia. Jak co roku, jest to zdecy-
dowanie najbardziej magiczny okres 
w ciągu całego roku, między innymi 
dzięki licznym wydarzeniom, mającym 
na celu wprawić nas w świąteczny na-
strój. Nasza redakcja bacznie przyglą-
dała się uroczystościom takim jak m.in. 
Wigilia Fundacji Grupy Pomagamy, 
czy też Preludium Bożonarodzeniowe. 
Zapraszamy na krótkie podsumowanie.   

STR. 2-4

Jaki był  
2018 rok?
Zmiana władz, nowe inwestycje i sportowe sukcesy – to 
wszystko przyniósł nam miniony 2018 rok! Nie obyło się bez 
wspaniałych koncertów, wystaw czy wernisaży oraz wspól-
nej polsko-niemieckiej integracji! Wróćmy na moment do 
tego co już za nami i razem podsumujmy ostatnich dwana-
ście miesięcy. Czy dla powiatu słubickiego był to dobry rok? 
Zobaczcie sami! 

STR. 5

Segregujmy odpady! 
Ostatnie dwa miesiące to intensywny czas kampanii, którą na zlecenie Urzę-

du Miasta realizowała nasza telewizja. Wszystkie działania miały na celu jeszcze 
skuteczniejsze uświadomienie mieszkańcom jak ważnym aspektem naszego życia 
powinna być segregacja odpadów. Jakie działania zostały podjęte? Zapraszamy do 
zapoznania się z naszą relacją. 

STR. 12-13
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Kolejna impreza integracyjna zorganizo-
wana przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie za nami. Tym razem w Hotelu Hor-
da odbyły się Mikołajki, w których wzięły 
udział rodziny zastępcze oraz wychowanko-
wie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Nasza Chata” w Cybince.

Mikołajkowe przyjęcie organizo-
wane było w ramach projektu „Ak-
tywna integracja realizowana przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Słubicach” współfinansowanego 
przez Europejski Fundusz Społeczny.

- Rodziny mogą się ze sobą poznać, 
dzieci mogą się pobawić, ale też my 
jako przedstawiciele instytucji, która 
zajmuje się wsparciem rodzin zastęp-
czych możemy spotkać się z tymi ro-
dzinami i z innej strony spojrzeć na 
siebie nawzajem – mówiła Anna Go-
łębiowska, dyrektor PCPR. – Myślę, że 
szczególnie dla nas, ale także dla tych 
rodzin jest to wspaniałe, że możemy 
wspólnie spędzić ten przedświąteczny 
czas. Czeka na nas mnóstwo atrakcji 
przygotowanych przez Uśmiechniętą 
Planetę - konkursy, zabawy i paczki od 
Świętego Mikołaja, na które czekają 
nie tylko najmłodsi.

- To z pewnością świetna inicjaty-
wa i dobra robota – mówił wicestaro-
sta, Robert Włodek. – Dla mnie, ale 
i dla całego starostwa jest to idealna 
okazja, żeby po prostu podziękować, 
pokłonić się przed tymi, którzy cały 
rok pracują, byśmy mogli się tu dzisiaj 
wspólnie spotkać.

Wszyscy przybyli uczestnicy bawili 
się znakomicie i chwalili pomysł co-
rocznego wspólnego świętowania.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tego typu imprez – mówili Mario-
la i Czesław Faron. – To już kolejna, 
w której bierzemy udział. Stwarzają 
one okazje do poznania, spotkania się 
w takim gronie, porozmawiania i do-
brej zabawy.

- Można odpocząć, porozmawiać, 
dużo się nauczyć, ale co najważniejsze, 
nasze dzieci się tu odnajdują, spotyka-
ją się z rówieśnikami, niekiedy nawet 

z własnym rodzeństwem – mówiła Te-
resa Szydełko.

Jakimi cechami powinna cecho-
wać się rodzina zastępcza? Zapytani 
rodzice odpowiadali, że z pewnością 
powinna mieć dużo cierpliwości, wy-
trwałości i przede wszystkim miłości. 
Jak tłumaczyli, nie powinno w niej 

zabraknąć otwartości serca czy chęci 
zrozumienia, dla dzieci, którym często 
niełatwo się odnaleźć w sytuacji. Przy 
okazji życzeń nie mogło obyć się bez 
wzruszeń, bo choć życzono radości 
i szczęścia, wszyscy wspólnie podsu-
mowali miniony rok. 

(KB)

Żużlowy Święty 
Mikołaj w Słubicach 
Stowarzyszenie Kibiców ,,Tylko Falubaz’’ odwiedziło Słubice oraz Cybinkę, by obdarować 
najmłodszych prezentami. Szpital to miejsce, którego raczej każdy z nas wolałby unikać. 
Na szczęście Święty Mikołaj nie zapomniał o najmłodszych pacjentach, przebywających w 
słubickim szpitalu. Kibice zielonogórskiego klubu żużlowego Falubaz jak co roku odwiedzili 
placówkę, by spotkać się z dziećmi i sprawić, by choć na chwilę zapomniały o smutkach. 

- Jest to już dziesiąta edycja ,,Falubazowych Mikołajek''. Przyjechaliśmy tutaj, 
by przekazać dzieciom paczki, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że szpital nie jest 
miłym miejscem. Taką wizytą próbujemy choć trochę uszczęśliwić najmłodszych - 
mówił podczas wizyty Michał Wroniewcz, członek Stowarzyszenia Kibiców ,,Tyl-
ko Falubaz''.

Kibice odwiedzili również Dom Dziecka w Cybince, w którym również jako 
wysłannicy  Świętego Mikołaja, wręczyli prezenty podopiecznym placówki. 

,,Falubazowe Mikołajki'' to jednak nie jedyna inicjatywa, jaką podejmu-
ją kibice z Zielonej Góry. Już w styczniu czeka nas Bal Falubazowy, połączony 
z charytatywnymi licytacjami, natomiast podczas ferii zimowych w Słubickim 
Miejskim Domu Kultury zorganizowane zostaną warsztaty dla dzieci z Cybinki. 
Oprócz tego, członkowie stowarzyszenia zajmują się akcjami związanymi z krwio-
dawstwem oraz wspomaganiem zielonogórskiego schroniska dla zwierząt. Kibice 
Falubazu, działający niezmiennie od kilku lat, zawsze reagują na czyjeś nieszczęście 
i starają się skutecznie pomóc. Udana akcja w Słubicach i Cybince wywołała falę 
szczerych uśmiechów i wzruszeń dzieci. Był to chyba najlepszy dowód na to, że 
warto pomagać. 

(AK)

,,Falubazowe Mikołajki'' to już tradycja przedświątecznego okresu. 

Rodzinne spotkanie z Mikołajem

Mikołajkowe przyjęcie organizowane było w ramach projektu „Aktywna 
integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” 
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Jak przystało na udaną, świąteczną imprezę – nie mogło zabraknąć św. Mikołaja 
z prezentami. 
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Mieszkańcy wraz z Grupą Po-
magamy po raz kolejny spotkali 
się, by wspólnie uczestniczyć 
w przedświątecznym wydarze-
niu, które co roku łączy tłumnie 
przybyłych gości. 

Grupa Pomagamy zawsze stara 
się miło zaskoczyć mieszkańców. Nie 
inaczej było podczas Wigilii Miejskiej, 
zorganizowanej na Placu Przyjaźni 
w Słubicach. Podczas tego wyjątko-
wego, przedświątecznego wydarzenia, 
uczestnicy mieli możliwość dekorowa-
nia świątecznych ozdób i pierników, 
spróbować swoich sił w robieniu stro-
ików i wianków, posłuchać nastrojo-
wej muzyki, a także skosztować wielu 
potraw, przygotowanych specjalnie 
na tę okazję. Organizatorzy nie zapo-
mnieli również o najmłodszych, na 
których czekały nie tylko gry i zabawy, 
ale  przede wszystkim Święty Mikołaj, 
na którego z niecierpliwością czekały 
wszystkie zebrane dzieci. Co więcej, te-
goroczny dochód z większości atrakcji  
przekazany został na rzecz podopiecz-
nych Grupy Pomagamy. Mieszkańcy 
mogli więc bawić się ze świadomością, 
że wspierają tych, którzy najbardziej 
potrzebują pomocy. 

Na uroczystości pojawił się także 
burmistrz Słubic, Mariusz Olejniczak, 
który docenił wydarzenie zorganizo-
wane przez Fundację: 

- Takie przedświąteczne spotka-
nie to coś, co zawsze bardzo mi się 
marzyło, ponieważ okres przed Bo-
żym Narodzeniem sprawia, że robi-
my wszystko w pośpiechu, mamy 
wiele do załatwienia. Cieszę się za-
tem, że w tym wszystkim znajduje-

my chwilę, by się tutaj spotkać. Jest 
nas tutaj wielu, a więc to najlepszy 
dowód na to, że Miejska Wigilia jest 
bardzo wyczekiwana przez miesz-
kańców - mówił włodarz, a także 
zdradził, że władze miasta wraz 
z Grupą Pomagamy zastanawiają 
się, jak jeszcze bardziej umilić rado-
sny czas oczekiwania na Boże Naro-
dzenie w przyszłym roku. Możemy 
mieć zatem pewność, że grudzień 

2019 przyniesie kolejną wspaniałą 
Wigilię Miejską. Czy słubiczanie na 
nią czekają? 

- Zdecydowanie chciałabym, aby 
w 2019 taka uroczystość odbyła się 
ponownie. Wszyscy doskonale się tu 
bawimy, możemy nauczyć się czegoś 
nowego, odpocząć na chwilę od przed-
świątecznych obowiązków i się integro-
wać. To także doskonała atrakcja dla 
dzieci, bo to właśnie one czerpią z tego 

największą radość - mówiła Paulina, 
która na Wigilię przyszła z synkiem. 

Choć magiczny czas oczekiwania 
na Boże Narodzenie już minął, słu-
biczanie wciąż mile wspominają wy-
darzenie zorganizowane przez Grupę 
Pomagamy. Nie pozostaje nam więc 
nic innego, jak czekać na kolejne tego 
rodzaju przedsięwzięcie. 

(AK)

Miejska Wigilia jak zwykle udana 

Na zdjęciu od lewej: Marta Szymańska-Ptak i Aleksandra Kołek z Fundacji Grupy 
Pomagamy oraz Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak, którzy uroczyście rozpoczęli 
miejską wigilie.

W trakcie wigilii wszyscy uczestnicy mieli możliwość skosztować wielu potraw, 
przygotowanych specjalnie na tę okazję.
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Preludium Bożonarodzeniowe to przy-
graniczna tradycja, bez której miłośnicy 
muzyki nie wyobrażają sobie świątecznych 
przygotowań. Tegoroczne występy miały 
miejsce we frankfurckim Kleist Forum, a na 
scenie swoje umiejętności po raz pierwszy 
pokazali także tancerze.

- To wyjątkowe wydarzenie – mó-
wił o przedsięwzięciu Tomasz Pilar-
ski, dyrektor Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury. – Po raz pierwszy 
mamy tak ogromną liczbę artystów, 
bo ponad 370 wykonawców poja-
wi się dzisiaj na scenie. W tym roku 
udział w Preludium wezmą także gru-
py taneczne, co do tej pory nie mia-
ło miejsca. Dzięki temu, że jesteśmy 
w Forum Kleista mamy do dyspozy-
cji tę ogromną scenę i całą technikę 
teatralną. Dla nas to też bardzo duże 
wyzwanie organizacyjne, bo nie jest 
to nasz obiekt, jesteśmy w gościach, 
ale współpraca układa się doskona-

le, a wszystkie problemy udaje się na 
bieżąco rozwiązywać.

Z nowości należy też wspomnieć 
o współpracy z telewizją HTS dzięki 
której mamy realizację na 7 kamer, któ-
ra ujrzy światło dzienne już w Wigilię.

Dyrektor słubickiego SMOK-
-a zwrócił także uwagę na problem 
wejściówek. Jak tłumaczył, doroczne 
przedstawienie jest prezentem od ar-
tystów dla mieszkańców, dlatego roz-
dawane bilety są darmowe. Apelował 
jednak, by Ci, którzy nie mogą przyjść, 
podarowali je znajomym, po to, by zre-

dukować sporą liczbą wolnych miejsc 
na widowni. 

Tegoroczna odsłona Preludium 
Bożonarodzeniowego to nie tylko wy-
stępy po polsku. W tym roku ze sceny 
dało się słyszeć także język ukraiński, 
angielski czy niemiecki. Pojawiły się 
zarówno tradycyjne, jak i nieco bar-
dziej nowoczesne wersje kolęd czy pa-
storałek, a to wszystko przeplatane grą 
aktorską i tańcem. Jak co roku wyko-
nawcy nie zawiedli – to była prawdzi-
wa, świąteczna uczta.

(KB)

aktualności

Wspólne kolędowanie 
ze słubicką Szkołą 
Muzyczną 
Koncert Bożonarodzeniowy, połączony z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym, już po raz drugi 
zachęcił słubiczan do wspólnego odsłuchania kolęd oraz podzielenia się opłatkiem. 

Wieczór siódmego grudnia ubiegłego roku, okazał się bardzo radosny dla 
uczniów i nauczycieli Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej I Stopnia w Słubicach, oraz wszystkich tych, którzy wypełnili aulę Collegium 
Polonicum. II edycja Koncertu Bożonarodzeniowego wprawiła przybyłych gości 

w świąteczny nastrój, a to wszystko za sprawą magicznego repertuaru, nawiązu-
jącego do tematyki wigilijnej nocy. Młodzi artyści nie tylko śpiewali, ale również 
grali na różnorodnych instrumentach. Artystą, który szczególnie oczarował pu-
bliczność, okazał się być Michał Timofiejczyk, który, przy akompaniamencie Filipa 
Pianowskiego i Damiana Penkala, wykonał utwór pt. ,,Mario, czy Ty wiesz?’’. 

Oprócz muzyki i śpiewu, widzowie mieli okazję obejrzeć ciekawą inscenizację 
baśni napisanej w 1844 roku przez Hansa Christiana Andersena, pt. ,,Królowa 
śniegu’’. Podczas inscenizacji nie zabrakło oczywiście mistycznych elementów 
muzycznych, przygotowanych przez Krzysztofa Szurko, pozwalających lepiej uka-
zać ,,Królową śniegu’’.  Gdy przedstawienie dobiegło końca, brawa publiczności 
mogły oznaczać tylko jedno – młodzi aktorzy dobrze odegrali swoje role. Gdy 
koncert dobiegł końca, uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek i kiermasz, 
na którym można było nabyć wyjątkową płytę z kolędami i pastorałkami, nagraną 
przez uczniów Szkoły Muzycznej, zatytułowanej ,,W wigilijną ciepłą noc’’ oraz 
kalendarze na 2019 rok.  II edycja Koncertu Bożonarodzeniowego okazała się 
całkowitym sukcesem, czego dowodem byli licznie przybyli goście oraz zachwyt, 
którego nie kryli podczas trwania uroczystości oraz licznych gratulacji po kon-
cercie. Całe przedsięwzięcie było owocem pracowitości i skrupulatności uczniów 
oraz organizatorów koncertu, ale jak widać – ciężka praca naprawdę popłaca. 

(AK)

II edycja Koncertu Bożonarodzeniowego wprawiła przybyłych gości w świąteczny nastrój, 
a to wszystko za sprawą magicznego repertuaru, nawiązującego do tematyki wigilijnej 
nocy.

Gmina Słubice przygotowała dla 
mieszkańców atrakcje, jakich 
jeszcze nie było!  Co czekało na 
nas w tym wyjątkowym czasie? 

W tym roku, podczas przygotowań 
do Bożego Narodzenia, na słubiczan 
czekała moc świątecznych atrakcji. Jed-
ną z nich, było magiczne wydarzenie 
przygotowane przez Gminę Słubice. 
Na mieszkańców czekały czerwone 
sanie, w których siedział nie kto inny, 
jak Święty Mikołaj, a oprócz tego pięk-
na szopka, wspólne kolędowanie, oraz 
goście specjalni, czyli najprawdziwsze 
renifery, które podbiły serca nie tylko 
dzieci, ale także dorosłych.  

- Jest to nowy element naszego 
projektu, który realizujemy wspólnie 
z miastem Frankfurt nad Odrą. Po tam-
tej stronie mostu mamy jarmark bożo-
narodzeniowy, natomiast w Słubicach 
wprowadziliśmy nowy element świą-
teczny. Jak widać, przyjechał Mikołaj 
ze swoimi reniferami, co sprawiło, że 
warto było odwiedzić naszą świąteczną 
zagrodę - podzielił się z nami Roman 
Siemiński, zastępca burmistrza Słubic. 

Podczas radosnego wydarzenia, 
obecna była także wiceburmistrz 
Frankfurtu nad Odrą, Milena Mannsk: 

- Zwyczaje bożonarodzeniowe, 
w zależności od kraju, bardzo się od 
siebie różnią. Z tego powodu już dzie-
sięć lat temu zorganizowano akcję, 
która nosi nazwę ,,Aktywny Kalen-

darz Adwentowy''. Ideą kalendarza 
jest wzbudzanie chęci poznawania 
obyczajów bożonarodzeniowych pa-
nujących po obu stronach Odry. 
Przypomina on kalendarz adwento-
wy dla dzieci, ma dwadzieścia cztery 
okienka, za którymi coś się kryje. Co? 
Wydarzenie, które organizowane jest 
przez daną instytucję, która zaprasza 
do siebie mieszkańców Słubic i Frank-
furtu nad Odrą - mówiła. 

Bożonarodzeniowa zagroda cieszy-
ła się ogromnym zainteresowaniem, 
które można było zauważyć szczegól-
nie wśród dzieci, które były wyraźnie 
podekscytowane obecnością Świętego 
Mikołaja oraz jego reniferów. 

- Dzieci się cieszą, ponieważ więk-
szość z nich nigdy w życiu nie widziała 
na żywo renifera. Dziś mają okazję je 
zobaczyć. Jako niemieckie przedszko-
le, jesteśmy bardzo zadowoleni z takiej 
transgranicznej kooperacji. Cieszymy 
się, że mamy możliwość udziału w ta-
kim miłym przedsięwzięciu - podzieliła 
się z nami Anita Badyna, pracowniczka 
Przedszkola Oderkrpse we Frankfurcie 
nad Odrą. 

Inicjatywa okazała się prawdziwym 
strzałem w dziesiątkę oraz pomogła 
uczestnikom poczuć nadchodzącą ma-
gię świąt Bożego Narodzenia. 

(AK)

Magiczny czas oczekiwania 
na Boże Narodzenie 

W tym roku w specjalnie przygotowanej zagrodzie pojawili się goście specjalni, czyli 
najprawdziwsze renifery, które podbiły serca nie tylko dzieci, ale także dorosłych.

Jasełka po słubicku czyli 
Preludium 2018 za nami! 

W tym roku na scenie pojawiło się ponad 370 wykonawców.
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Styczeń rozpoczął się od wspólne-
go kolędowania z Jerzykami w Kościele 
św. Wincentego a ‘Paulo w Kunowi-
cach, a w iście noworoczny nastrój 
wprowadził nas Jubileuszowy Koncert 
z Beethovenem na czele. Następnie ob-
serwowaliśmy gorącą sytuację w Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Słubicach. 
Podczas walnego zgromadzenia odwo-
łano jej całą Radę Nadzorczą. Nie obe-
szło się bez interwencji policji. Styczeń 
to także miesiąc serduszek. Jak co roku 
wspólnie obchodziliśmy Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tyl-
ko Słubiczanie przekazali fundacji aż 
114 122 zł!

W lutym po raz pierwszy odbył się 
konkurs na Największego Pączkożercę. 
W ten sposób Cukiernia Szczerbińscy 
zachęcała do świętowania Tłustego 
Czwartku. Pierwsze miejsce w tym 
słodkim pojedynku zajął Grzegorz We-
iser z wynikiem 11 pączków! A skoro 
mowa o słodkościach – w tym roku 
także Frankfurtczycy poznali naszą tra-
dycję. 8 lutego burmistrzowie dwumia-
sta wspólnie rozdawali mieszkańcom 
pączki. Na terenie gminy Słubice po-
wstała też Wyspa Życia, czyli pływająca 
platforma lęgowa dla ptaków. Pod ko-
niec miesiąca nasze miasto odwiedziła 
żywa legenda sztuk walki. Mistrz taj-
skiego boksu, Saenchai, poprowadził 
u nas seminarium! Luty to także rocz-
nica istnienia Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, który w tym roku świętował 
113 lat istnienia!

To był dobry rok także dla spor-
towców! Kilkukrotnie na podium 

obserwować mogliśmy Jakuba Cza-
ka czy młodą tenisistkę Dominikę 
Podhajecką, a nasza lokalna piłkar-
ka Paulina Dudek została członki-
nią Paris Saint - Germain! Można 
też śmiało powiedzieć, że rok 2018 
sprzyjał naszym szczypiornistkom 
z UKS Jedynka, które zyskały tytuł 
mistrzyń województwa.

W ubiegłym roku po raz pierwszy 
czekała nas niedziela z zakazem han-
dlu. Po raz pierwszy otwarto też drzwi 
Uniwersyteckiego Liceum Ogólno-
kształcącego, a na powiatowych dro-
gach pojawił się motoambulans – po-
gotowie ratunkowe na dwóch kołach!

Na terenie Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na początku maja 

odbyły się Mistrzostwa Polski Krajo-
wego Zrzeszenia Ludowe Zespoły. To 
również w maju wspólnie z sąsiadami 
zza Odry obchodziliśmy Dni Europy.

Grupa słubickich fotografów 
AKFA w ramach inicjatywy lokalnej 
zorganizowała skierowany do rodzin 
projekt „Nasz Portret”, którego efek-
ty można było podziwiać nawet… 
w Czechach! A skoro jesteśmy w te-
macie rodziny – w czerwcu wspól-
nie świętowaliśmy Transgraniczny 
Dzień Dziecka.

Na liście ważnych wydarzeń poja-
wiło się także Miejskie Święto Hanzy, 
podczas którego na słubickiej scenie 
zawitało mnóstwo znanych i lubianych 
gwiazd m.in. zespół Ich Troje, Marga-

ret czy Agnieszka Chylińska. Tak roz-
poczynaliśmy wakacje! 

Pod koniec lipca na Placu Sybira-
ków stanął ufundowany przez gminę 
Pomnik pamięci zesłanych na Sybir 
i walczących o wolną, niepodległą Pol-
skę, a tuż obok umieszczono słubicką 
Kapsułę Czasu.

W październiku SOSiR gościł 
drużyny piłkarskie z całej Europy, 
a wszystko to w ramach Europejskich 
Gier Testowych. 

Rok 2018 to także gorący czas 
wyborów samorządowych. Nowym 
burmistrzem Słubic został w pierw-
szej turze Mariusz Olejniczak. Z jego 
listy do Rady Miejskiej weszło aż 11 
radnych! Nieco bardziej skompliko-
wana sytuacja miała miejsce w powie-
cie. Ostatecznie doszło do zawiązania 
koalicji, która na starostę wybrała 
Leszka Bajona.

Ubiegły rok to rok obchodów set-
nej rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Jednym z najwięk-
szych wydarzeń związanych z tą wielką 
rocznicą był specjalnie zorganizowany 
Koncert Galowy. Na cały dzień świę-
towania zaprosiła Fundacja Dobro 
Kultury oraz Studio Tańca Bohema 
wraz ze Spółdzielnią Socjalną Żywioły. 
W Słubicach odbył się także Narodo-
wy Bieg Niepodległości od Bałtyku do 
Tatr, w którym udział wzięli nie tylko 
obywatele polscy. 

Nie brakło także Festiwalu Nowej 
Sztuki Labirynt. Na pograniczu pol-
sko-niemieckim była to już 9 edycja! 
A w listopadzie, po raz piętnasty odbył 
się festiwal Transvocale!

W świąteczną atmosferę wpro-
wadził nas polsko-niemiecki Jarmark 
Bożonarodzeniowy. W grudniu Fun-
dacja Grupy Pomagamy zaprosiła na 
wspólną Wigilię. Kolejny raz odbył się 

także Festiwal Aniołów, a przygotowa-
nia świąteczne zakończyło Preludium, 
które w tym roku miało miejsce we 
Frankfurcie nad Odrą. 

Niestety rok 2018 to nie tylko 
same przyjemne chwile. W Słubicach 
doszło do trzech napadów na kantor. 
Jednym z najbardziej tragicznych wy-
darzeń minionego roku był pożar da-
chu Collegium Polonicum.

A co udało się osiągnąć naszej te-
lewizji? Z początkiem roku uzyskali-
śmy wyróżnienie od Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum w konkursie 
„Biznes wrażliwy społecznie”. Uda-
ło nam się także uruchomić gazetę 
HTS NEWS, a w Toruniu mówiono 
o nas kilkukrotnie! W konkursie dla 
telewizji lokalnych „To nas dotyczy” 
zdobyliśmy dwa Kryształowe Ekrany. 
To był również znakomity rok dla na-
szej ekipy HTS LIVE, która zajmuje 
się profesjonalną obsługą transmisji 
na żywo z różnych eventów. Nasz wóz 
transmisyjny pojawił się m.in. na Air-
Show w Gdyni, Mistrzostwach Świa-
ta tańca rock’n’roll w Zielonej Górze, 
europejskiej wystawie psów pod War-
szawą, festiwalu górskim w Lądku 
Zdrój czy tradycyjnie już na festiwalu 
Poll’and’Rock. W roku 2018 światło 
dzienne ujrzało 1000 wydanie wia-
domości – z tej okazji po raz kolejny 
mogliśmy podziwiać najśmieszniejsze 
momenty ubiegłorocznych nagrań. 
W minionym roku po raz drugi na 
zlecenie Gminy Słubice nasza telewi-
zja ruszyła z kolejną kampanią ekolo-
giczną i trzeba przyznać, że ekologia 
to słowo, które naszemu regionowi 
towarzyszyło przez cały rok!

To był intensywny rok pełen wyda-
rzeń! Dziękujemy, że jesteście z nami!

REDAKCJA HTS NEWS

Podsumowanie roku 2018
Ach, cóż to był za rok – chciałoby się powiedzieć! Jak zwykle obfitował w wiele ważnych wydarzeń zarówno dla gminy, jak i całego powiatu słubickiego. Nie zabrakło koncertów, 
wystaw czy imprez sportowych, a w między czasie za sterami naszej lokalnej społeczności zasiedli nowi włodarze. Jaki był 2018?

Rok 2018 to gorący czas wyborów samorządowych. Nowym burmistrzem Słubic został w pierwszej turze Mariusz Olejniczak.

Jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń minionego roku był pożar dachu Collegium 
Polonicum.

Rok 2018 to przede wszystkim pojawienie się na rynku naszej gazety HTS NEWS. Od 
kwietnia - co miesiąc gościmy w Waszych domach ze sporą ilością informacji z naszego 
powiatu w formie papierowej. 
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Już w styczniu w Słubicach będzie miało 
miejsce otwarcie pierwszego w powiecie 
Dziennego Domu SENIOR+. Pomieszczenia 
przy ul. Mickiewicza 6, bo to właśnie tam 
będzie znajdowała się placówka, są już 
niemal gotowe, brakuje tylko kilku drobia-
zgów, by mogła zacząć funkcjonować.

- Chciałbym zakomunikować, że 
wkrótce otwieramy pierwszy Dom 
Dziennego Pobytu dla seniorów – 
mówił starosta, Leszek Bajon. – Starsi 
ludzie, zwłaszcza ci, którzy są samot-
ni, którzy nie mają przy sobie drugiej 
osoby, będą mogli tutaj spędzać czas. 
To będzie miejsce, w którym będą 
mogli uprawiać hobby, czy spotkać 
się ze znajomymi, a wszystko to za 
sprawą poprzedniego zarządu, który 
znalazł finanse i potrafił to zorgani-
zować. Oczywiście należy wspomnieć 
też o pani dyrektor Gołębiowskiej, 
która zamykała cały ten projekt. Za-
tem zapraszam wszystkich seniorów 
do Słubic, bo myślę, że to świetna ini-

cjatywa, którą wszyscy włodarze po-
winni kultywować w swoich gminach 
czy powiatach. 

- Dzienny Dom Seniora został 
sfinansowany z wieloletniego pro-
gramu Senior+ przewidzianego na 
lata 2015-2020. To program współfi-
nansowany ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
– tłumaczyła  Anna Gołębiowska, 
dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Słubicach. – Po-
przedni zarząd uzyskał także środki 
z Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych na 
dostosowanie łazienek w Domu 
Seniora. Można więc śmiało powie-
dzieć, że nowo powstały dom jest 
przystosowany do osób starszych, 
osób z niepełnosprawnościami 
i mamy nadzieję, że wkrótce wszelkie 
prace wykończeniowe się zakończą 
i ruszymy już 1 stycznia. W placówce 
nie zabraknie opiekunów, rehabili-

tantów, pielęgniarki czy ratownika 
medycznego, a więc całego spektrum 
fachowców, którzy mają pomóc se-
niorom spędzać tu czas i to spędzać 

go w różnym zakresie. Warto też 
wspomnieć, że będzie to miejsce dla 
seniorów z całego powiatu, a więc 
każdej z pięciu gmin wchodzących 

w jego zakres, a co za tym idzie bę-
dzie też zapewniony transport, aby 
każdy mógł spokojnie dotrzeć do 
placówki.

Na seniorów w budynku czeka-
ją nowe meble. Nowe są też: pral-
ka, kuchenka indukcyjna, lodówka, 
zmywarka, ekspres do kawy oraz ro-
bot kuchenny. Nie mogło zabraknąć 
ogromnego telewizora, kina domowe-
go, nowoczesnych komputerów, a na-
wet... zestawu do karaoke. Wszystko 
po to, aby uprzyjemnić czas każdemu. 
To nie wszystko! Placówka zostanie 
wyposażona także w wysokiej jakości 
sprzęt rehabilitacyjny, który pozwoli 
połączyć przyjemne z pożytecznym. 

W nowym miejscu seniorzy będą 
mieli wreszcie swoją przestrzeń, gdzie, 
otoczeni fachową opieką, będą mogli 
się spotykać i rozmawiać o swoich ini-
cjatywach, planach i pomysłach. 

Warto przypomnieć, że na powsta-
nie Dziennego Domu SENIOR+ uda-
ło się pozyskać dofinansowanie z róż-
nych źródeł: z rządowego programu 
Senior+ przyznano 300 tys. zł na prace 
budowlane i wyposażenie placówki, zaś 
PFRON przekazał ok. 36 tys. zł na re-
mont łazienek w nowym obiekcie.

Otwarcie planowane jest na 1 
stycznia 2019 roku, a więcej informacji 
o funkcjonowaniu i naborze do Dzien-
nego Domu Seniora można znaleźć na 
stronie www.centrumslubice.pl. 

(KB)

Otwarcie Dziennego Domu 
SENIOR+ coraz bliżej!

Na seniorów w budynku czekają nowe meble. Nowe są też: pralka, kuchenka indukcyjna, 
lodówka, zmywarka, ekspres do kawy oraz robot kuchenny.

Pacjenci 
przyznają: 
„To wiele 
ułatwia!”
We wrześniu 2018 roku Centrum Medyczne 
Brandmed podpisało umowę na leczenie 
ambulatoryjne z AOK Nordos. Oznacza to, 
że Polscy pacjenci ubezpieczeni w Niem-
czech oraz ich bliscy objęci ubezpieczeniem 
rodzinnym mają przywilej korzystania 
z transgranicznej opieki ambulatoryjnej na 
podstawie karty ubezpieczeniowej AOK.

- Od pierwszego września, odkąd 
funkcjonuje kontrakt z niemiecką 
kasą chorych AOK, no-
tujemy zwiększone za-
interesowanie naszym 
centrum. Przy czym 
nie mówimy wyłącznie 
o pacjentach ubezpie-
czonych w AOK, ale 
także w innych kasach 
chorych –  tłumaczy 
Wiesław Pucek, dy-
rektor administracyjny 
Centrum Medycznego 
Brandmed. – Pacjentów 
jest znacznie więcej. Lu-
dzie zauważyli, że mogą przyjść, mogą 
uzyskać świadczenia za darmo, a więc 
w ramach ubezpieczenia.

Pacjenci Centrum Medycznego 
Brandmed zapytani o to, co ich zda-
niem zmieniło się po wejściu umowy 
w życie, zgodnie przyznają: „Jest lepiej!”

- Do Centrum na rehabilitację 
i inne zabiegi skierował mnie mój lekarz 
rodzinny we Frankfurcie – mówi Mo-
nika Krzyżańska. – Do tej pory korzy-
stając z usług Brandmed-u musiałam za 
nie płacić – teraz nie. Poza tym mogę 
przyjść, umówić się i nie czekać w kolej-
ce, tak jak w Niemczech. Zapisuję się na 
konkretny termin i jestem przyjmowa-
na, a obsługa tutaj jest naprawdę miła.

- Dotychczas trzeba było wykładać 
pieniądze z własnej kieszeni pokrywa-
jąc koszty zabiegów, a zwrot z AOK 
następował po ich zakończeniu – tłu-
maczy pacjentka, Ewa Bac. – Od wrze-
śnia pacjenci mogą rozpocząć leczenie 
„bezgotówkowo”. To wiele ułatwia.

(KB)

Końcówka roku to kolejne dobre wieści 
dla słubickiego szpitala. Tym razem tra-
fiły tam dwa nowe i w pełni wyposażone 
ambulanse. Przekazanie karetek odbyło 
się 18 grudnia przed budynkiem lecznicy. 
Jeden z ambulansów został dofinansowany 
z środków Gminy Słubice, natomiast drugi 
dofinansowała Gmina Rzepin. 

- Chciałbym serdecznie podzięko-
wać panom burmistrzom Sławomirowi 
Dudzisowi i Mariuszowi Olejniczako-
wi za przekazanie nam karetek, które 
bardzo wiele kosztowały ich samorządy 

– mówił podczas wręczenia pojazdów, 
Leszek Bajon, starosta powiatu słubic-
kiego. – Jestem przekonany, że będą 
służyć całemu powiatowi, dlatego tym 
bardziej się cieszę, że mogliśmy otrzy-
mać tak wspaniały i jednocześnie nie-
zbędny sprzęt.

- Z radością przekazuję ten ambu-
lans i przyznaję, że ani chwili nie waha-
liśmy się, by taki gest uczynić – mówił 
burmistrz Słubic, Mariusz Olejniczak. 
– Te 350 tys. przekazane z tegorocz-
nego budżetu uważam za wspaniałą 

inwestycję, bo dobrze wiem, że ta ka-
retka będzie służyła naszej społeczności 
lokalnej. 

- Muszę przyznać, że coraz częściej 
dochodziły do nas sygnały, że te stare 
pojazdy niestety się psuły i nie docie-
rały do pacjentów – mówił Sławomir 
Dudzis, burmistrz Rzepina. – Wspól-
nie z prezesem szpitala i Radą Miejską 
w Rzepinie postanowiliśmy dołączyć 
się do zakupu karetki i myślę, że nawet 
gdyby miała ona uratować jedno życie 
– było warto przekazać środki umożli-
wiające jej zakup.

Burmistrzowie obu gmin oficjalnie 
przekazali kluczyki do karetek Kie-
rownikowi Ratownictwa Medycznego 
lekarzowi specjaliście Romualdowi 
Dmytrowskiemu.

- Te dwa nowe samochody mają 
ogromne znaczenie dla szpitala – mó-
wił. – Wyposażone w najnowszy sprzęt 
do ratowania życia i zdrowia ludzkiego 
karetki zwiększają nasze możliwości, 
zakres i jakość usług. Dzięki nim mo-
żemy na bieżąco kontaktować się z od-
działami kontrolując stan pacjentów, 
możemy przede wszystkim z większą 
niezawodnością i skutecznością do 
tych pacjentów docierać. Eksploato-
wane do tej pory pojazdy służyły przez 
wiele lat bez większych problemów, ale 
należało się spodziewać, że wkrótce ich 
stan będzie się pogarszał, a użytkowa-
nie będzie coraz mniej bezpieczne. To 
świetna pomoc i to naprawdę w samą 
porę – tłumaczył z radością.

(KB)

Nowe karetki dla 
słubickiego szpitala

18 grudnia przed budynkiem słubickiej lecznicy odbyło się oficjalne przekazanie pojazdów. 

Pacjenci Centrum Medycznego Brandmed 
zapytani o to, co ich zdaniem zmieniło 
się po wejściu umowy w życie, zgodnie 
przyznają: „Jest lepiej!”
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Jak rozpoczęła się Pani przygoda ze spor-
tem? Jest on chyba obecny od zawsze 
w Pani życiu? 

Dokładnie, sport jest obecny przez 
większość mojego życia. Zaczęło się 
w szkole podstawowej, kiedy mój na-
uczyciel wychowania fizycznego posta-
nowił wystawić mnie na zawodach. Tam 
zostałam zauważona przez pana Chiliń-
skiego, który został moim pierwszym 
trenerem. Jestem członkinią LKS Lubusz 
Słubice od samego początku, a warto za-
znaczyć, że klub powstał w 1980 roku. 
Trwam w nim od początku i nigdy nie 
zmieniłam jego barw. Cały czas staram 
się jak najlepiej go reprezentować, jako 
zawodnik i szkoleniowiec. 

Zapisała się Pani w historii jako pierwsza 
kobieta... 

Jako pierwsza kobieta w Polsce wy-
startowałam w rzucie młotem kobiet 
i jestem tak naprawdę pierwszą - nie-
oficjalną - rekordzistką Polski. Był to 
śmieszny wynik, jeśli spojrzeć na wyni-
ki osiągane teraz, przez Anitę Włodar-
czyk i  inne zawodniczki tej dziedziny. 
To było trzydzieści metrów i czterdzie-
ści osiem centymetrów, ale jest to wy-
nik, który był pierwszym nieoficjalnym 
rekordem Polski w rzucie młotem. 

Widzę przed sobą mnóstwo medali, ale to 
i tak tylko niewielka część Pani kolekcji. Jak 
podsumuje Pani swój sportowy 2018 rok? 

Muszę przyznać, że liczyłam na tro-
chę więcej, jeśli chodzi o srebrny medal 
z Malagi, gdzie odbyły się Mistrzostwa 
Świata. Oczywiście cieszę się, ponieważ 
sport ma to do siebie, że bywa zmienny. 
Mogłam przecież wrócić bez niczego, 
a jednak udało mi się zdobyć srebrny 
medal. Jest to najcenniejsze trofeum 
minionego sezonu. Oprócz tego zdoby-
łam dwa złote medale na Mistrzostwach 
Polski w rzucie dyskiem i pchnięciu 
kulą.  Poprawiłam także rekord Polski 
w kategorii kobiet do pięćdziesięciu 
czterech lat, co jednocześnie uczyniło 
mnie liderką w tabelach światowych. 
Był to udany sezon, aczkolwiek czu-
ję niedosyt, bo przecież chciałoby się 
odsłuchać na mistrzostwach Mazurka 
Dąbrowskiego. Jest to naprawdę naj-
piękniejsza rzecz dla sportowca. 

Jak opisze Pani swój najtrudniejszy start? 
Myślę, że właśnie Malaga była 

dla mnie trudnym startem. Jechałam 
tam jako faworytka, prowadziłam do 
przedostatniej kolejki. Niestety, final-
nie nie udało mi się na tyle, by przerzu-
cić zawodniczkę z Danii. Muszę jednak 
powiedzieć, że w sporcie Mastersów 
rywalizacja jest bardziej koleżeńska. 
Nawzajem się dopingujemy i cieszymy 
z osiągnięć innych. Cieszyłam się szczę-
ściem i wygraną tamtej zawodniczki. 
Tu nie ma zawziętości. 

W czym czuje się Pani mocniejsza, w pchnię-
ciu kulą czy w rzucie dyskiem? 

Rzut dyskiem, oczywiście! Jest to 
konkurencja, w której najlepiej się czu-
ję i zdobywam w niej najlepsze wyniki. 
W pchnięciu kulą wystarczą mi wyniki, 
dzięki którym wygrywam tu, w naszym 
kraju. 

Konkurencje, w których Pani startuje, nie 
są zbyt popularne. Dlaczego tak jest? 

Trzeba wziąć tu pod uwagę całą 
dyscyplinę. Lekkoatletyka jest na 
dzień dzisiejszy bardzo popularna, 
ponieważ cieszymy się coraz więk-
szymi osiągnięciami. Tendencja jest 
więc wzrostowa. Lekkoatletyka to 
przecież nie tylko pchnięcie kulą czy 
rzut dyskiem, ale też biegi. Mamy tu 
wspaniałych zawodników, cieszących 
się super wynikami. Muszę tu wspo-
mnieć o Paulinie Polańskiej, która tak 
jak ja, zaczęła od srebrnego medalu 
w Mistrzostwach Polski. 

Jaka jest według Pani recepta na sukces 
w sporcie? 

Przede wszystkim trzeba chcieć. 
W moim przypadku była to też kwe-
stia pracy. W tej chwili jestem wykła-
dowcą, uczę techniki kryminalistycz-
nej, w Szkole Policji w Pile. Wcześniej 
przez siedemnaście lat pracowałam 
w terenie w policji i przede wszystkim, 
byłam technikiem kryminalistyki. To 
naprawdę stresujący zawód. Zawsze 
powtarzam, że sport traktuję jako 
antidotum na stres. On mi pomaga. 
Dzięki niemu, nie miałam żadnych 
problemów w związku z odczuciami 
wobec swojej pracy. Po zdarzeniu, pod-
czas którego w wyniku wypadku zginął 
człowiek, szłam na trening. Wysiłek 
fizyczny pozwalał  mi wyrzucić wszyst-
kie złe emocje, z którymi spotkałam się 
w pracy. 

Przejdźmy do dość trudnego tematu, jakim 
jest... Finansowanie. 

Tak, jest to trudny temat. Kiedy 
trenowałam jeszcze wyczynowo, nic 
mnie nie interesowało. Tylko treno-
wałam, miałam wszystko zapewnione 

- wyjazdy, obozy, starty na zawodach. 
W tej chwili, oprócz tego, że trenu-
ję, muszę zadbać o to, by wykonać 
trening, pokryć koszty wyjazdu, co 
jest przecież bardzo kosztowne. Tak 
naprawdę jest to jedna z najtańszych 
rzeczy, bo sam cykl przygotowania jest 
potężnym kosztem. Proszenie o wspar-
cie jest dla mnie bardzo trudne. Spra-
wia, że czuję się lekko upokorzona. 
Aczkolwiek Sport Mastersów to na-
prawdę piękna sprawa. Mamy najstar-

szego człowieka na świecie, Stanisława 
Kowalskiego, który być może pod ko-
niec marca wystartuje na Halowych 
Mistrzostwach Świata w Toruniu. Ten 
człowiek ma sto osiem lat! Funkcjonu-
je, jest w pełni sprawny intelektualnie 
i potrafi przebiec na przykład odcinek 
stu metrów. Gdy byłam w Maladze, 
poznałam kobietę i mężczyznę, który 
mieli sto dwa lata. Jest to dowód na to, 
że naprawdę można. Zawsze mówię, że 
lepiej trenować niż chorować. 

Startuje Pani w plebiscycie Gazety Lubu-
skiej, została Pani nominowana. 

Tak, jest to dla mnie naprawdę 
duże wyróżnienie. Tym bardziej, że 
jestem Mastersem. To świadczy o tym, 
że mimo wszystko zostałam zauważona 
i przy okazji znowu mam okazję repre-
zentować Słubice. 

Jakie są Pani marzenia oraz plany na nad-
chodzącą przyszłość? 

Marzenia... Za dwa lata odbędą się 
Mistrzostwa Świata, niestety bardzo 
daleko, bo w Toronto. Chciałabym 
tam polecieć i wystartować. Nie wiem, 
czy mi się to uda, bo chodzi właśnie 
o finanse. W przyszłym roku organizo-
wane będą Halowe Mistrzostwa Świata 
w Toruniu, mam nadzieję, że uda mi 
się do nich przygotować, ponieważ 
borykam się z małą kontuzją kolana. 
Niestety, w moim wieku regeneracja 
jest trochę inna, niż u osób młodszych. 
Jeśli mi się nie uda, czeka na mnie We-
necja - Mistrzostwa Europy. Tam na 
pewno będę chciała wystartować. 

Czyli teraz czekają Panią przygotowania? 
Cały czas trenuję. Odbywam czte-

ry treningi tygodniowo. Muszę się 
truszać, żeby nie wyjść z wprawy, bo 
później zakwasy potrafią być okropne 
do zniesienia. Zima nie stanowi dla 
mnie żadnej przeszkody, potrafię wyjść 
w teren i rzucać. Chciałabym zachęcić 
wszystkich do aktywności fizycznej, 
jakiejkolwiek. Róbmy to dla własnego 
zdrowia, ale oczywiście wszystko z gło-
wą, ponieważ wiadomo - co za dużo, 
to nie zdrowo. 

Dziękujemy bardzo za rozmowę i trzymamy 
kciuki za dalsze sukcesy 

ROZMAWIAŁA BEATA ŚWISTUN  
PODCZAS PROGRAMU „PORANEK Z HTS”

Sport to moje najlepsze antidotum! 
Lekkoatletka, wychowanka Lubusza Słubice, wielokrotna medalistka, ciesząca się uznaniem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kobieta, która nie spoczywa na laurach  i wciąż 
idzie po więcej, dzięki czemu stała się już specjalistką w swojej dziedzinie. Małgorzata Krzyżan udowadnia, że warto jest walczyć o marzenia. 
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Wigilia 
Miejska  
w Rzepinie
W niedzielne popołudnie 16 grudnia br. na 
Placu Ratuszowym odbyła się Wigilia Miej-
ska. Uroczystego otwarcia dokonali Bur-
mistrz Rzepina Sławomir Dudzis oraz ksiądz 
Michał Dekiert. Po wspólnej modlitwie, 
Mieszkańcy łamiąc się opłatkiem z Burmi-
strzem Rzepina oraz Proboszczem parafii 
pw. NSPJ ks. Kan. Stanisławem Wenclem 
składali sobie najserdeczniejsze życzenia.

 Na scenie świąteczny klimat wpro-
wadzali: klasa 2b Pani Iwony Kroczak 
ze Szkoły Podstawowej w Rzepinie, 
przedszkolaki z Przedszkola Samo-
rządowego nr 2 oraz nr 3 Jarzębinka 
oraz Schola Parafialna,  przepięknie 
wykonując kolędy i pastorałki. Eski-
mos, Pani Elf oraz wesołe choinki 
zabawiały wszystkich uczestników 
wydarzenia. Na jarmarku można było 
nabyć świąteczne ozdoby i drobne 
upominki oraz poczęstować się wigi-
lijnymi potrawami. Rzepiński jelonek 
oraz przedstawicielki klasy wojskowej 
częstowały wszystkich słodkościami. 
Punktem kulminacyjnym była wizyta 
św. Mikołaja, który co roku zaskakuje 
środkiem lokomocji, którym przybywa 
na rzepińską Wigilię Miejską. Tym ra-
zem  św. Mikołaj przybył motocyklem 
w asyście zmotoryzowanych elfów, po 
czym oddał się wesołej zabawie wśród 
dzieci.

Serdeczne podziękowania kieru-
jemy w stronę wszystkich instytucji 
oraz osób, które włączyły się w or-
ganizację Wigilii Miejskiej – m.in. 
rzepińskich punktów gastronomicz-
nych: restauracji MAK, restauracji 
„PERŁA”, restauracji „HOTEL 
PARK”, restauracji „TOŚKA”, 

„GOSPODY U DANIELA”, firmie 
„Seagold” oraz piekarni „LEKS”, 
które  bezinteresownie włączyły 
się w organizację poczęstunku dla 
mieszkańców gminy. Dziękujemy 
również ks. Proboszczowi Stanisła-
wowi Wenclowi oraz ks. Michałowi 
Dekiertowi, Dyrekcji Zespołu Szkół 
w Rzepinie, Dyrekcji Przedszkola Sa-
morządowego nr 2 oraz nr 3 „Jarzę-
binka” w Rzepinie, Dyrekcji  Szkoły 
Podstawowej w Kowalowie, Dyrekcji 
Technikum Leśnego w Starościnie, 
Komisariatowi Policji w Rzepinie, 
Dyrekcji Miejskiego Domu Kultury 
w Rzepinie, Dyrektorowi i pracow-
nikom Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rzepinie,  Nadleśnictwu Rzepin 
oraz motocyklistom za zaangażowa-
nie i pomoc w organizacji Wigilii 
Miejskiej.

(GMINA RZEPIN)

Gmina Rzepin przekazała słu-
bickiemu szpitalowi 250 tys. zł 
na zakup nowoczesnej karetki 
pogotowia wraz z wyposa-
żeniem w najnowszej jakości 
sprzęt. 

We wtorek 18 grudnia 
w Słubicach miało miej-
sce uroczyste przekazanie 
przez burmistrza Rzepina 
Sławomira Dudzisa kom-
pletu kluczyków do karetki 
ratownikom oraz lekarzowi 
nadzorującemu Szpitalny Oddział Ra-
tunkowy Romualdowi Dmytrowskie-
mu. Drugi komplet kluczyków trafił 
do ratowników z rąk burmistrza Słubic 
Mariusza Olejniczaka, gdyż Gmina 
Słubice dofinansowała zakup drugiego 
ambulansu w kwocie 350 tys. zł.

Burmistrz Sławomir Dudzis nie 
krył zadowolenia, że tak nowoczesny 
pojazd medyczny będzie stacjonował 
przy pogotowiu ratunkowym w Rzepi-

nie, co w znacznym stopniu usprawni 
pracę ratowników, ale przede wszyst-
kim zwiększy bezpieczeństwo zdrowot-
ne mieszkańców gminy Rzepin – bo 
tam karetka będzie stacjonować, ale 
i nie tylko. Jak podkreślał burmistrz - 
mieszkańcy naszej gminy mogą czuć się 
teraz o wiele bezpieczniej i pewniej, nie 
obawiając się, że w razie nagłej potrze-
by karetka będzie jechała z dalej poło-
żonych Słubic czy Sulęcina.

Na temat wyposażenia i możliwo-
ści nowych karetek opowiadała także 
Małgorzata Żukrowska, koordynator-
ka ratownictwa medycznego w słu-
bickim szpitalu. – Mamy tu między 

innymi nowoczesny 
defibrylator, ssak, 
pulsoksymetr, nosze 
z mnóstwem moż-
liwości ustawień, 
a także krzesełko 
transportowe z syste-
mem płozowym, de-
skę ortopedyczną 
oraz plecak i torbę 
reanimacyjną.

Na dwa ambulan-
se i sprzęt ratowniczy 
szpital wydał w sumie 

ponad 845 tys. zł, ale bez tak znaczącej 
pomocy gminy Rzepin i Słubic nie był-
by w stanie sam udźwignąć tak dużego 
ciężaru finansowego.

W uroczystości wziął udział także 
starosta słubicki Leszek Bajon oraz p.o. 
prezesa zarządu szpitala Maciej Pawliń-
ski, a oba ambulanse poświęcił ks. kan. 
Henryk Wojnar.

(GMINA RZEPIN)

21 grudnia  w Urzędzie Marszał-
kowskim w Zielonej Górze Bur-
mistrz Rzepina Sławomir Dudzis 
wraz z Zastępcą Skarbnika Jolantą 
Maliszewską podpisali z Wicemar-
szałkiem Województwa Lubuskie-
go Łukaszem Poryckim umowę 
o dofinansowanie projektu pn. 
„Gmina Rzepin stawia na przed-
szkolaki”.

Projekt będzie realizowany 
w okresie od 01.08.2020 r. do 
30.06.2021  r. przez Gminę 
Rzepin, jego wartość wyno-
si 360 262,88 zł, natomiast 
kwota dofinansowania to 306 
223,44 zł. Celem głównym 

projektu jest zwiększenie dostępno-
ści do edukacji przedszkolnej poprzez 
utworzenie nowego oddziału przed-
szkolnego, a tym samym 25 dodatko-
wych miejsc przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Kowalowie (gm. 
Rzepin). Rozszerzenie oferty edu-
kacyjnej w ramach dodatkowych 
zajęć edukacyjnych  (385h) dla 25 
dzieci (13 dziewczynek, 12 chłop-
ców).  Dodatkowo projekt zakłada 
podniesienie wiedzy oraz zaspoko-
jenie indywidualnych potrzeb roz-
wojowych 25 dzieci w wieku przed-
szkolnym z nowo utworzonego 
oddziału przedszkolnego poprzez 
udział w zajęciach dodatkowych 
oraz podniesienie kompetencji 
w zakresie wykonywanej pracy za-
wodowej 3 nauczycieli wychowania 
przedszkolnego, w wyniku odby-
tych kursów i szkoleń.

(GMINA RZEPIN)

Gmina Rzepin stawia 
na przedszkolaki!

Już jest – nowa 
karetka dla Rzepina!
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Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubi-
cach, rozpoczyna nowe przedsięwzięcie 
inwestycyjne pn. ,,Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie aglome-
racji Słubice’’. 

Przedsięwzięcie współfinansowane 
jest z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020. 

- Przekazujemy plac budowy pod 
rozbudowę oczyszczalni ścieków, dla 
aglomeracji Słubice. Jest to kolejne 
z zadań, które realizujemy w ramach 
tego projektu. Wartość wynosi 7 
milionów  731 tysięcy 780 złotych. 
Całość zadania będzie realizowana do 
lutego 2020 roku. Mimo, że warto-
ściowo nie jest to największe zadanie 
w naszym kontrakcie, jest ono  z pew-
nością najważniejsze.  Dzięki niemu 

Słubice spełnią wszystkie wymagania, 
związane z  tzw. ,,dyrektywą ścieko-
wą’’ – mówił  Kazimierz Góra, prezes 
Zakładu Usług Wodno-Ściekowych 
w Słubicach, który  zapewnił, że cały 
proces inwestycyjny przebiegnie bez 
żadnych komplikacji, jeśli chodzi 
o odbiór ścieków. 

Poprzez budowę dodatkowego re-
aktora sekwencyjnego SBR, zwiększy 
się przepustowość oczyszczalni. Ponad-
to, wybudowany zostanie nowy punkt 
zlewczy dla ścieków dowożonych 
z terenu miasta i całej gminy Słubice. 
Wymieniona zostanie również auto-
matyka sterowania.  Oczyszczalnia do-
czeka się także wybudowania nowych 
sieci około obiektowych, związanych 
z przesyłem wody, ścieków i osadów na 
terenie całego obiektu.  

Wybudowanie nowego  zbiornika 
sprawi, że obiekt stanie się o wiele bar-
dziej bezpieczny, ponieważ umożliwi 
okresowe remonty obiektów, bez przy-
musu wyłączenia możliwości odbioru 
ścieków. Wykonawcą robót będzie fir-
ma HYDRO-MARKO

- Wykonamy rozbudowę oczysz-
czalni o drugi blok SBR, który będzie 
miał pojemność 2,5 tysiąca metrów 
sześciennych. Rozbudowana zostanie 
stacja dmuchaw, zostaną rozbudowa-
ne drogi,  zmieni się zagospodaro-
wanie terenu, dlatego też cały obiekt 
będzie się pięknie prezentował. Na 
pewno ta rozbudowa zapewni dosko-
nałą obsługę całego miasta i gminy, 
pod względem gospodarki wodno-
-ściekowej. Jest to więc doskonała in-
westycja – podzieliła się z nami Maria 
Pluta, która reprezentowała firmę 
HYDRO-MARKO. 

(AK)

Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków 

Wybudowanie nowego  zbiornika sprawi, że obiekt stanie się o wiele bardziej bezpieczny, 
ponieważ umożliwi okresowe remonty obiektów, bez przymusu wyłączenia możliwości 
odbioru ścieków.

Mające transgraniczny charakter spotka-
nie, zorganizowane zostało dla mieszkań-
ców powiatu Słubickiego i  Odra-Sprewa. Co 
czekało na uczestników? 

14 listopada w Rzepinie zrealizo-
wany został projekt, w którym udział 
wzięli Podopieczni Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, wycho-
wankowie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Słubicach oraz 
wychowankowie Szkoły Specjalnej im. 
Regine-Hildenbrandt w Furstenwal-
de. Projekt o nazwie ,,Transgraniczne 
spotkania dla osób niepełnosprawnych 
powiatów Słubickiego i Odra-Sprewa’’ 
współfinansowany został z Funduszu 
Małych Projektów (FMP) Eurore-
gionu PRO EUROPA VIADRINA 
z Programu Współpracy INTERREG 
VA Brandenburgia – Polska 214-2020 

w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej.

- Projekt skierowany jest do osób 
z niepełnosprawnością. Swoim zakresem 
merytorycznym obejmuje on wiele dzia-
łań, ma wyjątkowy charakter. Młodzież 
i osoby dorosłe z niepełnosprawnościa-
mi, chcemy zaangażować tym razem do 
udziału w warsztatach kulinarnych, te-
atralnych a także ceramicznych. Myślę, 
że poszerza to współpracę transgraniczną, 
jak i daje nowe możliwości osobom nie-
pełnosprawnym. Na dzisiejszą inaugura-
cję zaproszone zostały dwie jednostki pol-
skie oraz jedna niemiecka – mówił Łukasz 
Kaczmarek, koordynator projektu.

Tego rodzaju spotkania bez wątpie-
nia pomogły uczestnikom przełamać 
bariery, co pozwoliło im otworzyć się 
i zapomnieć o ograniczeniach. 

- Jest mi bardzo miło, że zostaliśmy 
zaproszeni do tego projektu. Uważam, 
że jest to bardzo rozwijające. Świetnie, 
że możemy się poznać, porozmawiać, 
zintegrować oraz porównać swoje spo-
soby pracy. Nigdy nie braliśmy udziału 
w takim projekcie, dlatego jest to dla 
nas coś zupełnie nowego. Uważam, 
że możemy się od siebie nawzajem 
naprawdę wiele nauczyć – mówiła 
podczas spotkania Annette Lehmann, 
dyrektor Szkoły Specjalnej Regine-Hil-
denbrandt w Furstenwalde. 

Projekt okazał się niezwykle cieka-
wy dla wszystkich uczniów. Wszystkie 
warsztaty przebiegły jak najbardziej 
pomyślnie, w dobrej atmosferze, bez 
barier i ograniczeń, pozwalając uczest-
nikom na odkrycie nowych pasji. 

(AK) 

Charytatywne Seminarium 
Kickboxingu z Jurasem
StreetFighter's Słubice po raz kolejny pokazało wielkie serce i zorganizowało Charytatyw-
ne Seminarium Kickboxingu.

Przedstawiciel klubu, Norbert Woronowicz tłumaczył, że nie jest to pierwsza 
tego typu akcja i że w tym roku pomoc powędruje do jednej ze słubickich rodzin.

Gościem specjalnym oraz prowadzącym seminarium był ośmiokrotny mistrz 
Polski, dwukrotny wicemistrz świata i zdobywca Pucharu Świata w kick-boxingu 
Jerzy ''Juras'' Wroński. 

- Seminarium będzie składało się z dwóch jednostek treningowych trwających 
około półtorej godziny – tłumaczył. – Będziemy przyswajać wiedzę z zakresu tech-
nik kickboxingu w formule K1. Pokażę uczestnikom jak bronić niskie kopnięcia 
i jak je poprawnie wykonywać. Ten sport jest alternatywą na wszelkie złe zacho-
wania wśród młodzieży, takie jak narkotyki czy dopalacze możliwe do kupienia 
na każdym kroku. To sposób na wyjście z nałogu, dbanie o kondycję wewnętrzną, 
ale także pracowanie nad formą. Dlatego warto trenować, nie tylko kickboxing, 
ale każdy sport. A jeżeli możemy połączyć to z akcją charytatywną – tym lepiej. 

Chętnych do połączenia sportu z pomaganiem przybyło na prawdę sporo. 
- Sporty walki to moja pasja – mówił Eliasz Zdzitowiecki, uczestnik semina-

rium. – Znajomi wysłali mi link do wydarzenia i dlatego się tu dzisiaj znalazłem. 
Na pewno będzie warto, zwłaszcza, że zbieramy na szczytny cel.

(KB)

Gościem specjalnym seminarium był ośmiokrotny mistrz Polski, dwukrotny wicemistrz 
świata Jerzy „Juras” Wroński. 

Transgraniczne spotkania  
dla osób niepełnosprawnych 

Tego rodzaju spotkania bez wątpienia pomogły uczestnikom przełamać bariery, co pozwoliło im otworzyć się i zapomnieć 
o ograniczeniach. 
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Przez kilka ostatnich tygodni na 
ekranie telewizji HTS przypominane 
są wszystkie materiały video związa-
ne z dotychczasowymi działaniami 
promującymi segregowanie odpadów. 
Mimo iż grupą docelową pierwszej 
kampanii byli najmłodsi, wszelkie ak-
cje ekologiczne trafić mają do każdego 
mieszkańca, gdyż problem segregacji 
odpadów także w naszej gminie wciąż 
rośnie. Kolejna odsłona propagowania 
proekologicznych zachowań przypadła 
na listopad 2018 roku, bo to właśnie 
wtedy na terenie naszej gminy reali-
zowano film promocyjny, w którym 
w ciekawy sposób przedstawiono pro-
blem braku segregacji odpadów. To 
w nim udział wziął jeden z polskich 
youtuberów – Maciej Łysiak, z kanału 
Nie Słodzę. I choć na co dzień w swo-

ich produkcjach porusza on zupełnie 
inne kwestie, tym razem wcielił się 
w rolę przewodnika, który oprowadza 
widzów po jednym z zakładów firmy 
Zuo International, która została part-
nerem akcji. Firma ta na co dzień zaj-
muje się segregacją i przetwarzaniem 
odpadów na paliwo alternatywne, 
a powstały film przedstawia poszcze-
gólne etapy produkcji. 

Materiał video prezentowany był 
na specjalnych spotkaniach w szko-
łach podstawowych oraz gimnazjach, 
które to były pierwszym etapem 
kampanii. Głównym ich celem było 
uświadomienie najmłodszym potrze-
by dbania o środowisko i społeczne-
go zaangażowania.

- Wiemy, że nasza grupa docelowa 
jest grupą wymagającą – mówił z ra-

mienia organizatorów Jakub Krupo-
wicz. – Chcieliśmy, by cała akcja była 
przedstawiona dla nich w sposób jak 
najbardziej otwarty. To pokolenie Fa-
cebooka, YouTube’a… tych wszystkich 
portali. Dlatego przygotowaliśmy spe-
cjalne filmy, które w ciekawy sposób 
mają pokazać to, jak ważną kwestią 
jest segregacja odpadów.

Na spotkaniach nie zabrakło też 
specjalnego gościa – przedstawiciela 

firmy Zuo International, współorga-
nizującej całą akcję, który w krótkim 
wykładzie przedstawiła sposoby segre-
gowania w naszej gminie.

- Starałam się przede wszystkim 
pokazać potrzebę segregowania odpa-
dów, przekazać jak ważne jest to dla 
nas, naszej przyszłości i środowiska – 
tłumaczyła Magda Behrendt, spec. ds. 
zakupów i sprzedaży Zuo Clean City. 
– Istotne jest, by liczba produkowa-

nych przez nas odpadów była jak naj-
mniejsza i aby te, które produkujemy 
były zagospodarowane we właściwy 
sposób.

- Zdajemy sobie sprawę, że nie 
wszyscy opuszczą dziś szkołę i zaczną 
segregować – dodawał J. Krupowicz. 
– Jeśli jednak znajdzie się kilka czy 
kilkanaście osób, które wyjdą ze spo-
tkania z przekonaniem, że trzeba coś 
zrobić w tym kierunku, to będziemy 
mogli mówić o sukcesie, który być 
może wkrótce przerodzi się na osią-
gnięcie konkretnego celu.

W spotkaniach z młodzieżą wziął 
udział także burmistrz Słubic, Ma-
riusz Olejniczak. On także zabrał 
głos w sprawie: „Cieszę się, że tele-
wizja po raz kolejny prowadzi eventy 

EKO MŁODZI-GNIEWNI czyli 
kolejna odsłona naszej kampanii

Segregacja to wciąż jeden z głównych problemów w zbiórce odpadów 
komunalnych. Także Słubice zmagają się z jego skutkami, dlatego po 
raz kolejny na zlecenie Urzędu Miasta Słubice do akcji wkracza telewi-
zja HTS. Pamiętacie kampanię ekologiczną, która kierowana była do 
przedszkolaków? Tym razem grupą docelową byli uczniowie szkół pod-
stawowych, a to jeszcze nie koniec!

Specjalne spotkania w szkołach podstawowych oraz gimnazjach były pierwszym etapem 
kampanii. Głównym ich celem było uświadomienie najmłodszym potrzeby dbania 
o środowisko i społecznego zaangażowania.

Do akcji włączyli się także słubiccy 
sportowcy i to oni zostali ambasadorami 
kampanii. Zobaczyć ich mogliśmy 
w specjalnie przygotowanych spotach. Na 
zdjęciu mistrz Polski – Jakub Czak.

Ostatnim etapem akcji był wielki event ekologiczno-sportowy „Eko Cross Challenge”. Zmagania miały miejsce 20 grudnia na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Słubicach.
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i organizuje tę kampanię, bo przede 
wszystkim jest to bardzo dobrze zor-
ganizowane i wykonane”. Przyzna-
wał, że oglądane produkcje jedynie 
utwierdziły go w przekonaniu, iż 
realizacja trafiła w dobre ręce oraz 
że ma nadzieję, że trafi ona także do 
najmłodszych.

A co na ten temat mówili ci 
najmłodsi?

Wielu z nich przyznało, że od teraz 
dokładnie wiedzą, w jaki sposób segre-
gować mądrze i tak, aby miało to sens. 
Zapytani o to, co wynieśli ze spotka-
nia przyznawali, że największe wraże-
nie wywarły na nich obrazy wysypisk 
śmieci i ilości odpadów w zbiornikach 
wodnych. A czy segregują? Jak tłuma-
czyli – tak, ale nie jest to regularne za-
chowanie, choć wielu zadeklarowało, 
że się to zmieni. 

- Uważam, że takie spotkania 
powinny odbywać się częściej – mó-
wił Arkadiusz Kokociński, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kunowicach. 
– Dzieci obserwując widziały dużo 
więcej niż jesteśmy w stanie prze-
kazać patrząc naprzeciwko siebie. 
Myślę, że to spotkanie przemówi 
do rozsądku wielu uczniów, a przy 
okazji my także zyskamy wiele, bo 
od teraz rodzice będą „pilnowani” 
przez swoje pociechy w domach. Na 
całym świecie już istnieje poważny 
problem, który będzie dotyczył nas 
wszystkich. 

- Jeśli chodzi o ekologię to jest to 
temat bardzo szeroki i bardzo ważny 
– mówiła Halina Brzytwa, z-ca dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Golicach. 
– Zasypaliśmy się śmieciami, dlatego 
edukacja ekologiczna dla uczniów jest 
naprawdę istotna, a gdy uczymy się jej 
na konkretnych przykładach, a dzieci 
przyswajają wiedzę w działaniu, z pew-
nością zostanie to im na dłużej. Czy se-
gregujemy? Myślę, że tak, ale pytanie 
brzmi, czy robimy to dobrze? Tego nie 

wiem, dlatego uważam, że takie spo-
tkania są nam bardzo potrzebne. 

Do akcji włączyli się także słubiccy 
sportowcy i to oni zostali ambasado-
rami kampanii. Małgorzata Krzyżan, 
Jakub Czak, Rafał Borowiak czy Anna 
Harkowska to między innymi ci, któ-
rzy informowali o tym, jak ważne jest, 
byśmy segregowali odpady.

Ostatnim etapem akcji był wiel-
ki event ekologiczno-sportowy „Eko 
Cross Challenge”. Zmagania miały 
miejsce  20 grudnia  na sali gimna-
stycznej Gimnazjum nr 1 w Słubi-
cach. Główną atrakcją imprezy był 
pojedynek sportowy. Udział w nim 
wzięli przedstawiciele z każdej ze 
szkół podzieleni na odpowiednie 
kategorie wiekowe (klasy VI i VII 
szkół podstawowych, a także III 
gimnazjum, które zmierzyły się 
z drużyną ambasadorów – ze słubic-
kimi sportowcami). 

Na wyznaczonych „stacjach” do 
wykonania były kolejne, sporto-
wo-ekologiczne zadania takie jak 
chociażby przekładanie makulatu-
ry, zgniatanie butelek czy wyścigi 
z eko-ciężarami. Wszystkie konku-
rencje wykonywane były na czas. 
Dla najlepszych szkół, jak i dla 
każdego zawodnika przygotowa-
no specjalne nagrody. W kategorii 
szkół podstawowych najlepsza oka-
zała się Szkoła Podstawowa nr 3. W 
rywalizacji gimnazjów ze sportow-
cami zwyciężyło Gimnazjum nr 2.

Dodatkowo na imprezie zapre-
zentowali się także ambasadorzy 
kampanii, czyli wspomniani słubiccy 
sportowcy. Podczas spotkania, pre-
zentowali oni swoje trofea, a każdy 
z nich był do dyspozycji dzieci na 
krótką rozmowę czy zrobienie pa-
miątkowego zdjęcia.

Na hali sportowej rozstawiono 
telebim, by dokładnie można było 
śledzić to, co dzieje się na evencie. 
Specjalne występy przygotowali dla 
uczniów mistrzowie sportowego 
tańca Rock’n’roll. Było to bardzo 
widowiskowe show.  Dodatkowo na 
specjalnie rozstawionych podestach 
zaprezentowali się zaproszeni cyr-
kowcy, którzy jeszcze bardziej uroz-
maicili to wydarzenie. Podczas im-
prezy towarzyszyła także Fundacja 
Grupy Pomagamy, która zagwaran-
towała kolejne atrakcje i plastyczne 
zabawy dla najmłodszych. Tomasz 
Fedyszyn ze Słubickiego Miejskie-
go Ośrodka Kultury zaangażował 
uczniów do stworzenia specjalnej 
rzeźby z odpadów. Na sali pojawiła 
się także słynna foto-budka, w której 
śmieszne przebrania wykonane były 
z… odpadów. 

Poczynania najmłodszych, do-
tychczasowe działania promocyjne 
oraz specjalne materiały ze spotkań w 
szkole można śledzić na stronie www.
slubice.tv. Zapraszamy do oglądania i 
jeszcze raz przypominamy: SEGRE-
GUJMY ODPADY! 

(KB)

EKO MŁODZI-GNIEWNI

Na wyznaczonych „stacjach” do wykonania były kolejne, sportowo-ekologiczne zadania takie jak chociażby zgniatanie butelek czy 
segregacja odpadów. 

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 3. Natomiast w 
rywalizacji gimnazjów i sportowców, najlepsza okazała się ekipa z Gimnazjum nr 2.
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Słowa 
ciałem 
się stają

Czas Bożego Narodzenia to 

prócz całej komercji i szaleń-

stwa zakupów czas kolędowania. 

Mamy na tle świata obchodzące-

go Boże Narodzenie dość pokaź-

ny repertuar kolęd i pastorałek. 

Wśród tego zbioru mamy żela-

zny repertuar, do którego zalicza 

się niewątpliwie kolęda „Bóg 

się rodzi” autorstwa Franciszka 

Karpińskiego. Tę pięciozwrot-

kową kolędę podkreśla formuła 

z Ewangelii wg św. Jana: „A Sło-

wo Ciałem się stało i mieszkało 

między nami.” Zdanie to pod-

kreśla teologiczną prawdę, że 

odwieczne Słowo-Logos stało 

się ciałem, a konkretnie Jezusem 

narodzonym z Maryi w Betlejem 

nazwanym Chrystusem co się 

tłumaczy mesjaszem. Historię 

tego wcielenia znamy oraz życie, 

działalność, po śmierć i zmar-

twychwstanie. Słowo dane przez 

Boga w osobie Jezusa Chrystusa 

przemówiło prostym i zarazem 

głębokim przesłaniem: Bóg jest 

Miłością i miłuj bliźniego jak 

siebie samego tj. bądź przyzwo-

ity. Przesłanie fundamentalne 

wynikające z nauczania Jezusa 

i potwierdzone śmiercią na krzy-

żu, która jest potwierdzeniem tej 

Bożej miłości do końca. Słowo 

wypowiedziane i dane ludziom 

spełniło swoją role, było praw-

dziwe i wiarygodne. 

Słowo w historii relacji mię-

dzyludzkich nabierało i traciło 

na wartości. Słowo np. honoru 

znane w naszym polskim języku 

jest synonimem deklaracji, gwa-

rancji, obietnicy, przysięgi, przy-

rzeczenia, ślubowania. To jedno 

słowo nie potrzebowało gwaran-

cji pisemnych, umów itp. Za tym 

słowem stał ludzki honor, który 

był dobrem, dającego słowo, nad-

rzędnym. Wg słownika honor 

to postawa, dla której charakte-

rystyczne jest połączenie silnego 

poczucia własnej wartości z wiarą 

w wyznawane zasady moralne, re-

ligijne lub społeczne. Naruszenie 

zasad honoru przez siebie lub in-

nych odbierane bywa jako „dys-

honor” lub „hańba”. Mając świa-

domość znaczenia słowa honoru 

wiele pokoleń układało swoje re-

lacje ważąc słowa własne i wypeł-

niając ich znaczenie. Dziś częściej 

używamy tego słowa w kontekście 

ironicznym mówiąc, że coś czegoś 

trzyma się np. na słowo honoru. 

Samo słowo honor nie straciłoby 

na znaczeniu, gdyby wcześniej 

swoich standardów etycznych 

i moralnych nie stracił sam wy-

powiadający, a więc człowiek. 

W obecnej dobie słowotoku moż-

na wychlapać wszystko o wszyst-

kim nie zważając na to czy jest to 

prawdziwe czy nie, etyczne czy 

zwyczajnie chamskie i grubiań-

skie. Świat internetu zalany sło-

wotokiem pokazuje szczególnie 

w komentarzach pod postami, ar-

tykułami itd. jeszcze jeden cieka-

wy sposób posługiwania słowem, 

który najkrócej można opisać: nie 

znam się, ale się wypowiem. Sło-

wo, kiedyś związane z honorem 

słowo, które odnosiło się do kon-

kretnych pojęć zyskało nowe zna-

czenie, a de facto straciło, zwane 

potocznie pustosłowiem. Z czego 

nic nie wynika, niczego nie wnosi 

jest o niczym a jedyne co robi to 

zabiera czas. 

Słowo, którym się dziś po-

sługujemy i które odbieramy 

z różnych źródeł przybiera po-

stać hybrydy, groteski, kabaretu 

a czasem rynsztoku. Siła interne-

tu, telewizji sprawia, że te posta-

cie wdzierają się do naszej prze-

strzeni i dobrze niestety się mają. 

Stają się coraz częściej wyznacz-

nikiem i standardem. Są zwy-

czajnie „hodowane” aby stały się 

czymś normalnym i powszech-

nie używanym. Odnosi się wra-

żenie w tej przestrzeni, że im go-

rzej tym lepiej, a gonitwa w celu 

pogłębiania dna jeszcze nie osią-

gnęła mety. Bezsilność, wobec 

tego pokazuje jak niewielu z nas 

walczy o dobre i prawdziwe sło-

wo i związane z tym dobre imię. 

Nawet jeżeli po sądowych bata-

liach osiągnie się sprawiedliwość 

słowa prawdę jego przekazu to 

w przeprosinach nawet medial-

nych nie ma już takiej mocy na-

prawiającej jaką wcześniej miało 

moc niszczącą.

Przy okazji Bożego Narodze-

nia ruszą życzenia, a więc słowa. 

Mamy te standardowe jak we-

sołych świąt i te bardziej wyma-

gające szczególnie dedykowane. 

Większość z nas chciałaby, aby te 

życzenia, słowa spełniły się i przy-

brały realną postać widząc w tym 

szczęście i powód do radości. 

Operujmy więc słowem mądrym 

i mądrze. Niech zyskuje moc tak 

dużą, aby zapadło w pozytywnej 

stronie naszej pamięci. Niech sta-

je się ciałem pięknym, bliskim, 

prawdziwym i kochanym. Sło-

wem, które wyczerpie się w naj-

lepszym wyrazie do końca.
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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Grudzień, a szczególnie jego 
końcówka, to czas wyjątkowy. Za-
dziwiająco wyjątkowy. I nie jest 
istotne, czy wierzymy w chrystuso-
we narodziny, czy też nie wierzymy, 
to naraz jakby z automatu, poziom 
miłowania bliźniego swego bardzo 
wyraźnie wzrasta. Po twardym roku 
kopania się po kostkach i wyżej, na-
staje ten krótki czas miłosierdzia. 
Coś w stylu przedłużonego dnia 
ciszy przedwyborczej. Każdy we-
dług swojej wiedzy i wiary wie, kto 
jest kto i kto za kim stoi, ale trwa 
wymiana uśmiechów, przyjaznych 
gestów i uprzejmości, skrzętnie 
ukrywająca tę obustronną pewność, 
że to właśnie moja mojszość, a nie 
twoja, jest na wierzchu. Więc tuż, 
tuż przed świętami, mimo zabiega-
nia, gorączkowego szukania miejsca 
parkingowego, kolejek oraz wybie-
rania prezentów na kieszeń, budując 
w sobie pewność, że są tym czego 
obdarowany najbardziej potrzebu-
je, z całego naszego arsenału masek, 
wydobywamy te dobroduszne i do-
pasowujemy do nich swoją twarz.

Nie bez znaczenia dla poprawy 
naszego nastroju jest trwająca dobrze 
ponad miesiąc, świąteczna oprawa 
sklepowych witryn, ulic i budynków, 
wysyp ulicznych Mikołajów, świątecz-
ne stragany ze świąteczną chińszczyzną 
i wydobywające się z każdego zakątka 
nutki różnych odmian Merry Christ-
mas i innych Alleluja i do przodu. 

Przedświąteczne kolacje w fir-
mach, urzędach, szkołach. Życzenia, 
uściski, serdeczności, ukłony. Te 
z patrzeniem prosto w oczy, ale i te 
z uciekającym wzrokiem, to wszystko 
unosi nas troszkę ponad ziemię.

Spróbujmy jednak na chwilkę 
rozwinąć wodze fantazji. Tak odrobi-
nę. Wyobraźmy sobie, jak może wy-
glądać ten niezwykły wigilijny wie-
czór u ludzi pokazywanych tak często 

w domowym, magicznym okienku. 
Oczywiście okienka są różne. Tak 
jak różne są domy. Bo w jednych tyl-
ko TvPIS, z pislamową propagandą 
sukcesu za sukcesem, a w drugich 
wyłącznie  TuskVisionNetwork, z le-
mingową wyliczanką klęski za klęską. 
Ale oczywiście i tu i tu – cała prawda 
całą dobę. I ani jeden dzień dłużej.

A więc ci bardziej zmoherowani, 
stają pewnie jeszcze w oknach swo-
ich domów, wypatrując pierwszej 
gwiazdki na niebie, tego niebiańskie-
go znaku, oznaczającego, że można 
już niebawem zasiąść do stołu. Ale 
gwiazdka już nie ta sama. Precyzyj-
niejsze będzie określenie – gwiazdki 
już nie te same, choć jeśli po owo-
cach je poznawać, to coraz bardziej 
do siebie podobne... 

Bowiem, tak samo jak odże-
gnywali się od tej pięcioramiennej, 
siermiężnej, moskiewskiej gwiazdy, 
a potem z radością zaakceptowali 
te  dwanaście nowoczesnych, postę-
powych żółtych brukselskich gwiaź-
dziątek, tak dziś nasi bohaterowie 
spoglądają na tę  sześcioramienną. 
W końcu to jedno ramię więcej. I to 
jakie ramię. Znacznie mocniejsze niż 
to słynne … ramię sprawiedliwości 
ludowej… Bo to ramię, szczególnie 
po amerykańskiej ustawie 447, jak 
złapie, to potrafi trzymać przez po-
kolenia. I dopóki nie wyciśnie swoje-
go, czy też nie swojego (nie ważne), 
to z uścisku nie wypuści. 

Natomiast ci wyzwoleni z mohe-
rowych przypadłości, między innymi 
zwolennicy i sympatycy „jego jasnej 
pomroczności” wielkiego wodza 
OTUA, opakowani w eleganckie 
garniturki i śnieżnobiałe koszulki 
ukrywające pod spodem klasycz-
ne podkoszulki popularnej marki 
KONSTYTUCJA, już od samego 
rana myślą, jak piękne mogły by być 
te święta, gdyby to oni nadal rządzili 

ubieraniem tej choinki i gdyby to ich 
Mikołaj zajmował się rozdawaniem 
pod nią prezentów. I jak miło było-
by częściej usłyszeć, zamiast tych już  
przebrzmiałych, oklepanych reliktów 
zaścianka Europy „Przybieżeli do Be-
tlejem” i  „Wśród nocnej ciszy”, te 
melodyjne i jakże pachnące dobro-
bytem „Glöckchen, klingelingeling” 
i „Morgen kommt der Weihnachts-
mann”. A do tego, dla równowagi, 
gdyby jeszcze dobiegał nas  śpiew 
muezinów, to byśmy dopiero byli 
kulturowo ubogaceni. No i  jakie by-
łoby to wtedy demokratyczne i jakie 
praworządne.

I nie trzeba by było zawracać gło-
wy już tam żadnym przepracowanym 
Trybunałom, czy innym cierpiącym 
na odmianę choroby filipińskiej, 
Junkersom. Ech… marzenia ;) 

W każdym razie, zaczyna się 
wreszcie ten niezwykły czas. Czas ła-
mania się opłatkiem. Czas piękny, ale 
też czas, w którym nagle odkrywamy, 
że trochę się zestarzeliśmy, no może 
nie aż tak, jak nasi bliscy, ale jednak. 

Bo my się starzejemy, a Kevin 
ciagle taki sam. I ciągle sam w domu. 

I nieustannie pokazuje nam coś, 
czego chyba nigdy się nie nauczymy. 
Po prostu pokazuje, jak prostymi 
metodami skutecznie bronić swojego 
domu odpędzając natrętnych i za-
chłannych rabusiów.

No dobrze. Wystarczy. Bo zno-
wu za bardzo ciągnie mnie do tego 
dymiącego niezmiennie gryzącym 
dymem, politycznego tygla. 

A chciałbym skupić się jednak 
na czymś innym. Na czymś bardzo 
pozytywnym. 

Wbrew temu co napisałem na 
początku, czas Bożego Narodzenia, 
pokazuje nas takich, jakimi chcieli-
byśmy być przez cały rok. Uwalnia 
w nas to nasze wewnętrzne dziecko. 
Dziecko, które stale w sobie nosimy, 

jednak bardzo rzadko pozwalamy 
mu zaistnieć. Pokazać się innym. 
Dziecko cieszące się z migających 
światełek, na pięknie ubranej cho-
ince, zachwycające się zapachem 
świątecznych potraw, cieszące się ta-
jemnicą prezentów. Wspominające 
przy wigilijnym  stole tylko te dobre 
momenty z życia. 

Ludzi wiążą ze sobą tylko te we-
wnętrzne dzieci, które w sobie no-
szą. Nie jesteśmy w stanie budować 
prawdziwych relacji na poziomie 
przyjaźni i miłości, jeśli nie będzie-
my w stanie podzielić się tym we-
wnętrznym dzieckiem. Jeśli go nie 
wypuścimy. Bez tego, wszystko jest 
tylko zewnętrzną, powierzchowną 
znajomością. Chłodną, służbową, 
obcą. Teatrem sztucznych gestów.  
Zamiast radosnego dawania, są tylko 
transakcje wymienne. Zamiast luzu, 
relaksu i radości z wzajemnego po-
znawania się, coraz więcej udawania, 
budowania murów. Oddalania się 
od prawdziwego siebie. Aż w końcu 
nie pamiętamy, kim naprawdę je-
steśmy i do każdej osoby i sytuacji 
przybieramy inną pozę i zakładamy 
inną maskę.

Dlatego ten świąteczny czas jest 
nam tak bardzo potrzebny. Jest swe-
go rodzaju powrotem. Przypomnie-
niem sobie, jacy naprawdę jesteśmy. 
Przypominającym też, jak bardzo 
zamieniliśmy na materialne i przeli-
czalne to wszystko, co nie wymaga 
pieniędzy, ale tylko ofiarowania swo-
jego czasu. Co nie wymaga ciągłej 
walki, ale odrobiny dobrej woli. Co 
nie prosi o splendor i uznanie, ale 
o chwilę uwagi. 

Ten czas jest nam bardzo potrzeb-
ny, bo jest jak mocny emocjonalny 
węzeł wiążący w jedno, porozrzuca-
ne i targane wiatrem życia, pojedyn-
cze ludzkie losy. Jest powrotem do 
miejsc, z których wyszliśmy. Miejsc, 

gdzie są nasze korzenie. Gdzie na 
pustym krześle przy wigilijnym sto-
le, w sianku pod obrusem, w drzew-
ku choinki, w łamanym opłatku 
i w urodzonym Bożym Dzieciątku, 
ukryta jest cywilizacja życia.

Dlatego nikomu nie możemy 
pozwolić, aby nam to zabrał. Nie 
możemy być obojętni wobec ogrom-
nej fali, która chciałaby zmyć z po-
wierzchni coś, co decyduje o naszej 
przynależności. 

I możesz powiedzieć drogi czy-
telniku, że znowu przesadzam, że 
wcale nie jest tak źle i nic nie zagraża 
zachowaniu naszej tradycji. Że cy-
wilizacji życia nic nie grozi. Czyżby 
jednak? Spójrz więc na ten pierwszy 
z brzegu, pozornie błachy przykład:

Jeszcze kilkanaście lat temu, 
grupy przebranych kolędników mi-
jały się między wiejskimi domkami 
i miejskimi blokami. Dziś chętnych 
brak. Ale próżnia zawsze się wypeł-
nia, więc zamiast bożonarodzenio-
wych kolędników, mamy masową 
halloweenową maskaradę. Podawana 
w formie zabawy „cukierek albo psi-
kus”, cywilizacja śmierci przygoto-
wuje swoich przyszłych wyznawców. 
A efekty jej wpływu są dziś widoczne 
na każdym kroku i niemal w każdej 
dziedzinie życia.

Ten felieton piszę już po świętach, 
kiedy znów wróciliśmy do naszych za-
jęć, etatów, biznesów. Wybrzmiała już 
sylwestrowa muzyka, styczeń nabiera 
rozpędu. Życzenia świąteczne, plany 
i cele, zaczynają żyć swoim życiem. 
Czy się wypełnią? Czy się zrealizują? 
Czy nas uszczęśliwią? 

Bo i tym razem, jak za każdym 
poprzednim, wszystko zawiśnie na 
tym, z kim się złamaliśmy, a z kim się 
skłamaliśmy wigilijnym opłatkiem. 

Wszystkiego Najlepszego w No-
wym Roku.

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”

Czas Bożego Narodzenia  
czyli czas życzenia. Z kim się 
złamaliśmy, a z kim się skłamaliśmy 
wigilijnym opłatkiem
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