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Wybrano sportowych herosów

Najlepsi gubińscy sportowcy w towarzystwie burmistrza Bartłomieja Bartczaka

W ostatni weekend karnawału 
odbył się Bal Sportowca. Zanim 
jednak zakrólowała muzyka i na 
parkiecie pojawili się bawiący, 
uhonorowano statuetkami naj-
lepszych sportowców w upra-
wianych  w  Gubinie  dyscypli-
nach sportowych. 
Przypomnijmy,  że  najlep-
szych w danej dyscyplinie wy-
brały klubu sportowe. Rozstrzy-
gnięto  także plebiscyt naszej 
gazety  na Najlepszego  Spor-
towca Gubina. Najwięcej punk-
tów zdobył siatkarz Wojciech 
Kwiecień. W poszczególnych 
dyscyplinach laureatami zosta-
li: siatkówka plażowa - Jakub 
Sokółka i Damian Nikonow, 

karate - Rafał Mielżyński, 
piłka  ręczna  -  Aleksandra 
Kuźminów (kobiety) oraz 
Paweł Kononowicz  (męż-
czyźni), siatkówka - W. Kwie-
cień, piłka nożna - Daniel Szy-
dłowski, lekkoatletyka - Piotr 
Kwapich, pięciobój (trójbój) 
nowoczesny - Dominika Bor-
kowska.
Uczestnikom balu zaprezento-
wali się tancerze ze szkoły tańca 
„Calipso” oraz młodzi żonglerzy 
Cariny, prezentując wyśmienite 
triki piłkarskie na co dzień oglą-
dane raczej w wykonaniu gwiazd 
światowego futbolu.
Gubińską galę mistrzów sportu 
poprowadził sprawnie dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu An-
drzej Nowak, od strony mu-
zycznej jak zawsze na wysokim 
poziomie zagrały MISIE. 
Wyniki  plebiscytu  czytelni-
ków „WG”- Najlepszy Sporto-
wiec Gubina 2009 r.

Marcin Zajączkowski

1 Wojciech Kwiecień (siatkówka) 689 pkt

2 Paweł Kononowicz (piłka ręczna) 666 pkt

3 Domink Guc (lekkoatletyka) 594 pkt

4 Katarzyna Świstuń (piłka ręczna) 564 pkt

5 Ewelina Szafrańska (piłka ręczna) 529 pkt

6 Paweł Lorentowicz (siatkówka) 528 pkt

7 Pola Wosik (piłka ręczna) 512 pkt

8 Piotr Sobolewski (piłka nożna) 492 pkt

9 Rafał Mielżyński (karate) 471 pkt

10 Piotr Kwapich (lekkoatletyka) 461 pkt

Z dziecka pozbawionego uczucia 
wyrasta człowiek chwiejny emo-
cjonalnie. Często też podatny na 
patologię. Każde dziecko swoim 
istnieniem prosi: pokochaj mnie, 
ale nie wszystkim się to udaje.

Scena, która rozegrała się na 
oczach milionów widzów „Tele-
ekspressu”, prześladuje mnie do 
dziś. W pewnej polskiej miejsco-
wości odbierany jest matce dzie-
sięcioletni syn, bo sąd rodzinny 
nakazał przekazać go ojcu.  Do tej 
„operacji” zaangażowano cztery 
policyjne wozy kuratora i – psy-
chologa! Z domu policjant wynosi 
zawiniętego w koc chłopca, który 
dramatycznie czepia  się płotu, 
płacze, wije się, bo chce zostać 
z matką. Zbulwersowani, bezsil-
ni sąsiedzi obserwują  całe zaj-
ście. I odpowiednio komentują. 
Zgroza. Obecność  psychologa, 
który prawdopodobnie  miał ła-
godzić sytuację,  wzbudza zwy-
czajną złość u widza. O przeży-
ciach chłopca brutalnie odebra-
nego matce nikt nie myśli. Prze-
cież sąd nakazał dla jego dobra.
Kiedy widzę takie sceny, czytam 
o dzieciach niechcianych, gwałco-
nych, morzonych głodem,  bitych, 
poniewieranych przez rodziców 
alkoholików, wściekam  się,  że 
z takim namaszczeniem walczy-
my o życie „napoczęte”, bo to po-
częte schodzi na drugi tor. Nie-
wielu obchodzi. Łagodzimy swoje 
sumienia pogotowiami rodzin-
nymi,  rodzinami  zastępczymi, 
adopcyjnymi  i krytykowanymi 
domami dziecka. Jesteśmy dumni 
z naszej cywilizacji niosącej po-
przez urzędy i organizacje pomoc 
potrzebującym.  Najczęściej  to 
pomoc materialna. Emocje – do-
rosły sobie jakoś z nimi poradzi. 
A bezbronne dziecko? Wyrwane 
ze środowiska jest zdane na bez-
duszny urzędowy sąd, który po-
wołując się na paragrafy ustawia  
życie małego człowieka. 
W poprzednim numerze pisa-
łam o dzieciach niechcianych i za-
niedbanych przez niewydolnych 
rodziców, które w pogotowiu ro-
dzinnym czekają na sądowy wy-
znacznik ich dalszego życia. 

dokończenie na str. 3

Przystanek 
nadziei!

Początek roku skłania do pod-
sumowań,  porównań  czy  też 
przypomnień. W roku 2009 zo-
stały złożone 4 duże wnioski in-
westycyjne. Należały do nich: 
„Zagospodarowanie  centrum 
wsi wraz z remontem świetlicy 
w miejscowości Sękowice, gm. 
Gubin”, „Przebudowa i rozbu-
dowa budynku szkoły w Chlebo-
wie, gm. Gubin”, budowa boiska 
przy szkole w Grabicach - Orlik 
2012”, „Rozbudowa, przebudo-
wa i odwodnienie drogi gmin-
nej nr 001605F Gubin - Jaro-
mirowice, m. Jaromirowice, gm. 
Gubin”. Wszystkie te projekty 
przeszły ocenę formalną i mery-
toryczną. Nie wszystkie zostały 

zrealizowane. Główną przyczy-
ną był brak środków finanso-
wych na wkład własny – mówi 
przewodniczący  Rady  Gminy 
Stanisław Fudyma. Nieste-
ty zbyt dużo jest bieżących wy-
datków. 
W ostatnich latach realizowano 
również sporo tzw. miękkich pro-
jektów. I tak w roku 2007 Mar-
kosice wraz z Gross Gastrose zor-
ganizowały Integracyjny Dzień 
Dziecka.  Odbyły  się  obchody 
60-lecia OSP Markowice. Oprócz 
tego  zrealizowano  z  unijnych 
funduszy  „Święto plonów”- do-
żynki Sękowice 2007, Transgra-
niczne Święto Chleba „Przełam-
my się chlebem” oraz wdrażano 

projekt „Integracja bez barier ję-
zykowych”. 
W roku 2008 ponownie odbyło 
się  w  Sękowicach  „Święto 
plonów”. Oprócz tego realizowa-
no projekt „Straż Pożarna Dzie-
ciom” oraz „Poznaj język sąsiada”. 
Wreszcie w roku 2009 odbyły się 
„Gminne Zawody Strażackie”, po 
raz kolejny „Święto plonów” w Sę-
kowicach. Rozpoczął się także re-
alizowany aktualnie w Markosi-
cach projekt „Poznaj swojego są-
siada”.
Nie są więc prawdziwe poja-
wiające się gdzieniegdzie zarzu-
ty kierowane do gminnych władz 
o braku korzystania z pieniędzy 
unijnych.  red

Gmina pozyskuje pieniądze

Burmistrz miasta zaprasza 
wszystkich mieszkańców 
na obchody 65 rocznicy 

zakończenia walk o Gubin 
22 lutego 2010 r. godz. 12.00 

pomnik przy ul. Chopina

Do Rady Miejskiej w Gubinie 
docierają niepokojące wieści 
o różnych potknięciach w funk-
cjonowaniu w nowym kształ-
cie gubińskiego szpitala. Dla-
tego z  tygodniowym wyprze-
dzeniem przewodniczący Ko-
misji Zdrowia Rady Miejskiej 
Andrzej Białek zaprosił na 
8 lutego Starostę Krośnieńskie-
go, dyrektora szpitala i radnych 
powiatowych reprezentujących 
Gubin. Być może godzina 14.00 
nie była szczęśliwą. W każdym 
razie Komisja Zdrowia w kom-
plecie, wspierana przez Leszka 
Ochotnego - przewodniczące-
go rady, punktualnie zebrała 
się w Galerii Ratusz. Była miej-
scowa telewizja. Przybyło kilku 
pracowników szpitala z ordy-
nator Elżbietą Strońską. 
Mimo zaproszenia mieszkańcy 
Gubina nie dopisali. Brak było 
przedstawicieli Rad Mieszkań-
ców. W sumie zainteresowanie 
jakby niewielkie. Na sali około 
30 osób. Dyrektor szpitala też 
nie przybył. Starosta swą nie-
obecność usprawiedliwił odby-
wającym się w tym czasie po-
siedzeniem zarządu powiatu. 
A. Białek przywitał nowego peł-
nomocnika dyrektora szpitala 
Martę Michalak.
Przedmiotem spotkania miało 
być  funkcjonowanie  Szpitala 
Powiatowego i zabezpieczenie 
zdrowia mieszkańców Gubina. 
Pani pełnomocnik przedstawi-
ła walory kontraktu z NFZ i wy-
nikający z niego system organi-
zacyjny, głównie rozmieszcze-
nie oddziałów w Krośnie i Gu-
binie. Zmiany polegają na tym, 
że do Gubina przechodzi chirur-
gia, a w Krośnie rozwinie się od-
dział wewnętrzny. 

dokończenie na str. 2

Szpital 
„niepubliczny”
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Urodzenia |  Jakub Miroszek, 
Paweł  Dębowski,  Mateusz 
Pankiewicz, Zofia Wąsak, Ga-
briela Lisiak, Dawid Malinow-
ski, Szymon Sołtysiak, Dorian 
Jabłoński,  Oliwia  Krysiak, 
Aleks Lesicki, Maciej Godlew-
ski, Kacper Wójtowicz, Amelia 
Hasała, Jakub Gralak, Pauli-
na Szymańska, Szymon Osta-
piej, Wiktoria Krzyżanowska

Zgony | Edyta Krajewska l. 50, 
Stanisław Skrobański  l. 56, 
Henryk Nasiłowski l. 69, Sta-
nisława Wyzujak l. 92, Tade-
usz Połeć l. 74  n

dokończenie ze str. 1 
Pani  pełnomocnik  wyjaśni-
ła  sprawę dyżurów  lekarskich, 
których jej zdaniem nie powinni 
pełnić lekarze zatrudnieni w od-
działach.  Wiceprzewodniczą-
cy  rady Zygfryd Gwizdalski 
pytał o organizację ratownictwa 
medycznego. Dowiedział się, że 
składy osobowe pogotowia mogą 
się zmienić. Dąży się do tego, by 
kierowcy byli jednocześnie ratow-
nikami. Ryszard Jakutowicz 
zapytał, co będzie z kierowcami, 
którzy nie są ratownikami. Uzy-
skał odpowiedź, że zarówno kie-
rowcy mogą zdobywać upraw-
nienia ratowników, jak i ratow-
nicy kwalifikacje kierowców. Pani 
Barbara Domżalska stwier-
dziła, że sześciu kierowców po-
gotowia otrzymało wypowiedze-
nia z pracy. Wypowiedzenia cof-
nięto im na trzy dni przed upły-
wem okresu wypowiedzenia. Na 
zapytanie radnego powiatu Sta-
nisława Wawrzyniaka wyja-
śniono, że dyrektorem ds. lecznic-
twa jest doktor Dorota Hadada. 
Przez chwilę dyskutowano o bra-
kach personelu lekarskiego na od-
dziale wewnętrznym. Pani pełno-

mocnik była zdziwiona faktem, że 
lekarz pediatra Marek Jędrzej-
czyk nie pracuje, bo nie otrzymał 
propozycji zatrudnienia. Aktual-
nie werbują go Żary, a przychod-
nia pediatryczna nie ma lekarza. 
M. Michalak, odpowiadając na py-
tanie radnego Jana Skóry oznaj-
miła, że pracuje na tym stanowi-
sku od 3 lutego i stara się nad-
robić zaległości. Jest z wykształ-
cenia  ekonomistką.  Doświad-
czenie zdobywała we Wschowie, 

będąc główną księgową szpitala, 
a następnie pełnomocnikiem dy-
rektora w Świeciu, a także człon-
kiem Rady Nadzorczej. Poprzed-
nio pełnomocnikiem była pani 
Anna Żywica. Pani pełnomoc-
nik oświadczyła, że największe 
problemy stwarza zatrudnienie 
lekarzy dyżurnych i uruchomie-
nie oddziału chirurgicznego. Do-
celowo po godzinie 18.00 mają 
dyżurować: ginekolog, chirurg, 
anestezjolog i pediatra. Aktualnie 
dyżury uzupełniają lekarze z od-
działów. Radny powiatowy Wło-
dzimierz Rogowski przedsta-
wił dokładnie ustalenia uchwał 
powiatowych i przypomniał, że 
szpital na nowych zasadach miał 
funkcjonować od 1 stycznia, a od-
dział chirurgiczny nadal jest jesz-
cze w organizacji. Pani pełnomoc-
nik przyrzekła, że jeszcze w tym 
miesiącu chirurgia będzie dzia-
łać na pełnych obrotach. Wiele 
szczegółów wyjaśnił były dyrek-
tor Wojciech Rutkowski, mo-
mentami robiący wrażenie pleni-
potenta. Stwierdził, że kontrakt 
z NFZ jest o 10% niższy w finan-
sach od ubiegłorocznego. Upo-
mniał się również o zharmonizo-

wanie funkcjonowania laborato-
rium szpitalnego z oddziałem chi-
rurgicznym.
Na zakończenie przewodniczą-
cy A. Białek zauważył, że jest jesz-
cze wiele niewiadomych i opóź-
nień.  Dlatego  zaproponował, 
żeby na początku kwietnia w po-
siedzeniu komisji wziął udział dy-
rektor Pan Marcin Szulwiń-
ski, z nadzieją uzyskania do tego 
czasu normalizacji wszystkich 
przekształceń.  Oleg Sanocki

Szpital „niepubliczny”

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 
Oddział Regionalny w Zielonej Górze, 

Al. Zjednoczenia 104

OFERUJE DO SPRZEDAŻY W ATRAKCYJNYCH CENACH
LOKALE MIESZKALNE POŁOŻONE W GUBINIE 

przy ul. Barlickiego, ul. Piastowskiej, ul. Wojska Polskiego i Os. Emilii Plater

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM UŻYTKOWYM 
POŁOŻONĄ W GUBINIE przy ul. Barlickiego 2

Szczegóły: www.wam.com.pl | Kontakt: (068) 451 92 19

Niebawem młodzi ludzie staną 
przed powiatową komisją lekar-
ską. Obecnie, zamiast obowiąz-
kowego do niedawna poboru do 
wojska,  wprowadzona  została 
kwalifikacja wojskowa. Jej celem 
jest sprawdzenie predyspozycji, 
zdrowia fizycznego i psychiczne-
go pod względem przydatności do 
odbycia ewentualnej zawodowej 
służby wojskowej. Obowiązkowi 
stawienia się przed odpowiednią 
komisją podlegają wszyscy męż-
czyźni urodzeni w 1991 roku oraz 
starsi, którzy dotychczas nie sta-
wili się przed powiatową komi-
sją lekarską lub zostali uznani za 
czasowo niezdolnych do odbycia 
służby wojskowej.
Od strony prawnej to zagad-
nienie  reguluje  rozporządze-
nie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 
23.11.2009 r.  (z późniejszymi 
zmianami) oraz zarządzenie Wo-
jewody Lubuskiego nr 17 z dnia 
27.01.2010r.
Mężczyźni  z  gminy  Gubin 

Kwalifikacja zamiast poboru!
o statusie miejskim będą przyj-
mowani w dniach 1-4.03.2010 
w  Krośnie  Odrz.  (ul.  Poznań-
ska 48 A; budynek Klubu Garni-
zonowego) w godzinach 08.00-
15.00. Obowiązkowi  stawienia 
się podlega 126 mężczyzn rocz-
nika podstawowego i 8 rocznika 
starszego, którzy z różnych po-
wodów nie stawili się dotychczas 
przed komisją. Wszyscy stawia-
jący się do kwalifikacji zobowią-
zani są posiadać: dowód osobi-
sty, jedno zdjęcie o wymiarach 3 
x 4 cm bez nakrycia głowy, w wy-
padku osób długotrwale leczących 
się - niezbędne dokumenty lekar-
skie potwierdzające leczenie bądź 
przebyte choroby i operacje. Ob-
wieszczenia Wojewody Lubuskie-
go wywieszone na terenie gminy 
stanowią również wezwanie do 
kwalifikacji wojskowej.
Bliższe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Gu-
binie u inspektora ds. wojsko-
wych Stanisława Wawrzy-
niaka.  ul. Piastowska 24  tel. 
68/ 455 81 38.  AB. 

Jak przekazał sekretarz powia-
tu Zbigniew Kościukiewicz, na 
najbliższej sesji rady powiatu ma 
dojść do zmiany nazwy Zespo-
łu Szkół Rolniczych. Od nowego 
roku szkolnego 2010/2011 pla-
cówka będzie nosić nazwę Zespół 
Szkół  Ponadgimnazjalnych, 
w skład którego wchodzą: Tech-
nikum nr 2, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 2, Szkoła Police-
alna nr 2, Szkoła Policealna dla 
Dorosłych, Technikum Rolnicze 
dla Dorosłych. Zlikwidowane zo-
stanie także Publiczne Gimna-
zjum Sportowe.  Z.T.

Zmiana nazwy ZSR

Przewodniczący komisji A.Białek w rozmowie z M.Michalak. W tle W.Sendera

12 lutego w godzinach popo-
łudniowych podjechałem pod 
Netto, wyszedłem z samocho-
du zaparkowanego tuż z lewej 
strony wejścia. W tym momencie 
szedł w moją stronę uśmiechnię-
ty znajomy. Naraz uśmiech znik-
nął z jego twarzy, gdy odrucho-
wo odskoczył w bok przed spa-
dającą z dachu lawiną śniegu. 
Przez  chwilę  staliśmy  w  bez-
ruchu  naprzeciw  siebie.  Po 
chwili on przemówił pierwszy. 
Co by było, gdybym zrobił jesz-
cze 2 kroki - zapytał. Odpowie-
dzi nie znaliśmy. - Ale widzia-
łeś tę panią, która przechodzi-
ła przy ścianie. Gdyby tak szła 
nieco później. Wolałem sobie 
tego nie wyobrażać. lis

Brak 
wyobraźni

Zapraszamy do sklepu 

„Drewutnia” 
ul. Basztowa 
Dobre ceny 

i rabaty! 

Wyroby z drewna, boaze-
rie, listwy konstrukcyjne 
i wykończeniowe, płyty 
pilśniowe, sklejki, lakie-
ry, kleje, elementy mocu-
jące, akcesoria meblowe W dniach 1 i 2 lutego na Uniwer-

sytecie Zielonogórskim i Gubinie 
odbywała się konferencja, pod-
czas której szczególnie mocno zo-

stała zaakcentowana możliwość 
wykorzystania pasywnej ener-
getyki budynków w rewitaliza-
cji obiektów architektonicznych. 
Pojęcie „Pasywne budownictwo 
energetyczne” coraz częściej jest 
wykorzystywane w praktyce przy 
projektowaniu nowych budyn-
ków przemysłowych i mieszkal-
nych. Z powodzeniem też wkra-
cza do rewitalizacji starych bu-
dowli. W Gubinie bardzo dużo 
mówiono  na  temat  pasywnej 
energetyki w odniesieniu do od-
budowy Kościoła Farnego. 
Dlatego, korzystając z okazji, 

Pasywna energetyka
poprośmy o wywiad niekwestio-
nowany autorytet w tej dziedzi-
nie - prof. Janinę Kopietz-Unger, 
z którą rozmawia Antoni Ba-
rabasz.

Pani Profesor, refera-
ty, które zostały przedsta-
wione na konferencji, doty-
czą bardzo nowoczesnych 
trendów w budownictwie, 
w tym poświęconym odbu-
dowie zabytkowych obiek-
tów, jakim jest bez wątpie-
nia gubińska fara...
Prof.  J.  Kopietz-Unger:  Tu 
musimy mówić już o kilku ob-
warowaniach, w tym także praw-
nych,  społecznych  i  gospodar-
czych. W części konferencji, która 
odbyła się na Uniwersytecie Zielo-
nogórskim, rozmawialiśmy o tych 
aspektach i możliwości zmian od-
powiednich ustaw dotyczących 
planowania rewitalizacji.
Ja osobiście widzę gubińską 
farę jako obiekt nie pojedynczy, 
ale  powiązany  z  rewitalizacją 
całego byłego centrum Gubina. 
Zastrzegam jednak, że nie w cha-
rakterze historycznej odbudowy! 
Po drugiej stronie - w Guben - 
mamy trudną sytuację demogra-
ficzną. Wasi sąsiedzi, szczegól-
nie młodzi, opuszczają niemiec-
ka część miasta. Po tamtej stro-
nie powstają nadwyżki miesz-
kań, zapasów energii cieplnej. Po 
stronie polskiej jest dla odmia-
ny wszystkiego za mało - poczy-
nając od mieszkań, kończąc na 
niedoborze tejże energii. 
Staramy  się  doprowadzić 
do sytuacji, aby byłe centrum 
miasta  ponownie  zaczęło  być 
jego  „sercem”.  Coraz  częściej 
bowiem mówi się o koncepcji 
euromiasta. 

dokończenie na str. 5

Dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger
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Głosowanie nad budżetem na 
2010 rok podczas ostatniej sesji 
powiatowej było wyjątkowo jed-
nomyślne. Jest to niewątpliwie 
efekt „drobiazgowego wałkowa-
nia” tematu na poszczególnych 
komisjach. 
Obrady prowadziła Przewod-
nicząca Anna Szcześniewicz, 
uczestniczyło w nich 15 radnych. 
Obradom sesji przysłuchiwa-
li się między innymi: Poseł na 
Sejm RP Marek Cebula i radny 
Sejmiku Wojewódzkiego Zdzi-
sław Paduszyński, dyrekto-
rzy jednostek administracyjnych 
i naczelnicy wydziałów organiza-
cyjnych starostwa.
Założenia  tegorocznego  bu-
dżetu  przedstawiła  zebranym 
skarbnik powiatu - Ewa Obara. 
Radni wysłuchali  także opinii 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Zielonej Górze.
Uchwałą nr XXXIV /247/2009 
Rady Powiatu Krośnieńskiego, 
Rada Powiatu uchwala, co na-
stępuje:
Ustala  się  dochód  powia-
tu na rok 2010, który wynosi: 
68.470.021  zł  z  tego:  wy-
datki  bieżące  w  kwocie 
47.335.550  zł;  i  majątkowe 
w  kwocie  21.134.471  zł.  Wy-
datki  na  2010  roku wyniosą: 
73.183.092  zł; w  tym bieżące 
w kwocie 47.176.369 zł i mająt-
kowe 26.006.723 zł. 
Część uchwałodawcza sesji to 
również przyjęcie uchwał. Do-
tyczyły  one  między  innymi: 
nr XXXIV/249/2009 w spra-
wie uchwalenia rocznego pro-
gramu współpracy z organiza-
cjami  pozarządowymi  i  pod-
miotami  prowadzącymi  dzia-
łalność pożytku publicznego na 
2010 rok; o konieczności wpro-
wadzenia  zmian do obecnego 
systemu  kształcenia  zawodo-
wego  (nr  XXXIV/250/2009) 
oraz o ustaleniu trybu udzielania 
i rozliczania dotacji niepublicz-
nym szkołom, placówkom oświa-
towo-wychowawczym i opiekuń-
czo-wychowawczym oraz zasad 
kontroli wykorzystania dotacji 
- nr XXXIV/252/2009. Radni 
- uchwałą nr XXXIV/255/2009 

Proinwestycyjny powiat
i 256 w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodo-
wej, przeznaczyli środki finan-
sowe Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji  Osób  Niepełno-
sprawnych w kwocie odpowied-
nio 1.491.979 zł i 1.409.291 zł. 
Uchwalono także plany pracy 
komisji  stałych  rady  powiatu 
i plan pracy samej rady. 
Siłą rzeczy swoją uwagę skupi-
liśmy na tegorocznym budżecie, 
o którym nam powiedzieli:

Jacek Hoffmann PO (staro-
sta krośnieński) 
Jeszcze kilka tygodni temu te-
goroczny budżet określałem jako 
rekordowy  i  warunkowy.  Re-
kordowy dlatego,  że  zarówno 
po stronie dochodów, jak i wy-
datków zaplanowano rekordo-
wo wysokie kwoty. I tak odpo-
wiednio - dochody 67,5 mln zło-
tych, a wydatki 72,2 mln złotych. 
Natomiast warunkowy dlatego, 
że realizację zadań inwestycyj-
nych uzależnialiśmy od pozyska-
nia środków zewnętrznych. Dziś 
już mogę powiedzieć, że budżet 
na ten rok jest rekordowym!
Uzyskaliśmy potwierdzenie na 
otrzymanie większości środków 
finansowych. Łącznie na wydat-
ki inwestycyjne przeznaczymy 
26,0 mln zł. W tym roku planu-
jemy: zakończyć proces termo-
modernizacji obiektów Zespo-
łu Szkół Rolniczych w Gubinie, 
w ramach narodowego Progra-
mu Budowy Dróg Lokalnych pla-
nujemy wykonać modernizację 
ulicy Kresowej od drogi relacji 
Gubinek-Z. Góra, aż do skrzyżo-
wania z ul. Żołnierską. Z innych 
inwestycji w powiecie: rozpocząć 
modernizację drogi do Bytnicy 
oraz budowę hali przy Zespo-
le  Szkół  Ponadgimnazjalnych 
w Krośnie Odrz.  Ponadto  za-
bezpieczyliśmy środki finanso-
we w kwocie 46,2 mln zł na bie-
żące funkcjonowanie i realizację 
zadań statutowych przez podle-
głe powiatowi jednostki organi-
zacyjne. Biorąc pod uwagę do-
tychczasowe osiągnięcia Powia-
tu Krośnieńskiego w realizacji 
zadań określonych w poszcze-
gólnych budżetach uważam, że 

ten rekordowy budżet 2010 roku 
zostanie również zrealizowany.

Włodzimierz Rogowski 
SLD  (radny  powiatu  III  ka-
dencji) 
Przyjęty budżet powiatu kro-
śnieńskiego na 2010 rok zamyka 
się kwotą 72,2 miliona złotych po 
stronie wydatków, a po stronie 
dochodów 67,5 miliona złotych. 
Aby zrealizować budżet i wywią-
zać się z zadań inwestycyjnych, 
musimy pozyskać środki unijne 
(jak się dowiedziałem, ich pozy-
skanie jest prawie zagwaranto-
wane). Na inwestycje jest prze-
widziana 26 milionów złotych. 
Z punktu widzenia Gubina naj-
ważniejsze z nich to: dokończe-
nie termomodernizacji obiek-
tów Zespołu Szkół Rolniczych 
(kwota 2,1 mln zł), przebudo-
wa ulicy Kresowej od skrzyżo-
wania z drogą krajową nr 32 do 
skrzyżowania z ul. Żołnierską 
- wartość inwestycji 1,6 mln zł. 
W przyszłym roku będzie reali-
zowana przebudowa drogi Ży-
towań-Kosarzyn wraz z budową 
ścieżki rowerowej - jej wartość to 
8,6 mln zł. Uważam, że budżet 
na rok 2010 jest bardzo ambit-
ny, proinwestycyjny, co popra-
wi wizerunek naszego powiatu. 

Jacek Hadada PO (radny po-
wiatu III kadencji) 
Budżet na rok 2010 jest ambit-
ny, ale realny. Zabezpiecza w do-
stateczny sposób wydatki wszyst-
kich  jednostek  wchodzących 
w skład powiatu krośnieńskiego. 
To efekt dobrej współpracy sta-

rosty Jacka Hoffmanna z ko-
misjami merytorycznymi Rady 
Powiatu i dowód na to, że mimo 
rozpoczynającego się roku wybor-
czego potrafimy współpracować 
i nie toczą się tu żadne rozgrywki 
polityczne. Świadczy o tym fakt, 
że budżet został przyjęty przez 
Radę Powiatu jednogłośnie. Mam 
nadzieję, że wszelkie założenia, 
które zawarliśmy w budżecie, zo-
staną w pełni zrealizowane.
W tym roku, który jest także 
rokiem wyborów  samorządo-
wych, jest przewidzianych 8 po-
siedzeń Sesji Rady Powiatu Kro-
śnieńskiego.  Antoni Barabasz

Przystanek nadziei!
dokończenie ze str. 1

Dobrze, że są ludzie którzy pod 
jęli się pracować z tymi dziećmi, 
dając im serce i domowe ciepło. 
Ale sami też potrzebują wsparcia. 

A że w grupie łatwiej

postanowili powołać Stowarzy-
szenie „Przystanek Nadziei”.
W połowie października ubie-
głego roku na zebraniu założy-
cielskim  zainteresowani z Wro-
cławia, Żagania, Poznania, Żar, 
Krosna Odrz. i Gubina, w licz-
bie 20 osób na prezesa wybra-
ło gubinianina Włodzimierza 
Tomsia, prowadzącego wraz z  
żoną Anną Pogotowie Rodzin-
ne w Gubinie. 

O parę słów na temat Stowa-
rzyszenia, celu jego powołania, 
członkach i działalności proszę 
w rozmowie  z prezesem. 

Wg Statutu – „Stowarzyszenie 
jest organizacją środowiskową  
zrzeszających członków rodzin 
zastępczych,  rodzin  adopcyj-
nych, rodzin prowadzących po-
gotowie rodzinne i opiekuńcze,  
rodzinne domy dziecka, pracow-
ników socjalnych i pracowników 
ośrodków opiekuńczo-wycho-
wawczych oraz inne osoby jed-
nostek organizacyjnych, insty-
tucji oraz członków ich rodzin 
i sympatyków”.
- To formułka. Co to oznacza 
w praktyce? Czy ja też mogę być 
członkiem? - pytam.
- Tak. Im większa grupa, tym 
większe pole działania w reali-
zacji celów Stowarzyszenia - od-
powiada prezes Tomsia.
- Jakie cele wyznaczyło sobie 
Stowarzyszenie?

- Celem stowarzyszenia jest 
działalność pożytku publiczne-
go. Wymienię tylko kilka.
Wyrównanie  szans,  zwłasz-
cza u dzieci  z  rodzin ubogich 
i  patologicznych,  w  zakre-
sie nauki, rozwoju fizycznego, 

intelektualnego i emocjonalne-
go. Organizacjiadziałań profi-
laktycznych w zakresie przeciw-
działania alkoholizmowi, nar-
kotykom.
Promocja organizacji wolonta-
riatu. Uczestnictwo w życiu kul-
turalno-społecznym miasta. 
Tworzenie możliwości korzy-
stania z wypoczynku – informu-
je zapytany. 
- Z wypoczynku dla rodzin za-
stępczych? – podchwytuję.
- Też. Chcemy żeby całe rodziny 
zajmujące się dziećmi wypoczy-
wały w jednym miejscu. 
Sprzyja to integracji i wymianie 
doświadczeń. Zbliżeniu dzieci.  
W  tym  między  innymi  celu 
chcemy zdobywać fundusze po-
zarządowe. Będziemy pisali pro-
jekty na naszą działalność. Na 
razie mamy na koncie tylko nasze 
członkowskie składki. Chcemy 
też zdobywać wiedzę w spotka-
niach z psychologami, pedagoga-
mi, lekarzami - pomocną w kon-
taktach i wychowaniu dzieci. 
- Wiem, że pierwszym krokiem 
był styczniowy bal dla Waszych 
dzieci. Przyjechały rodziny za-
stępcze, z innych miejscowości     
były dzieci z pogotowia rodzin-
nego, dzieci z Fundacji „Wspól-
ny Dom”. Były paczki i zabawki. 
Za co? – pytam
- Udało nam się zdobyć sponso-
rów, którzy chcieli w ten sposób 
wywołać  radość  u  dzieci  po-
krzywdzonych przez niezawinio-
ny los. Bardzo im za to dziękuje-
my – podkreśla prezes Tomsia.
Była to pierwsza impreza or-
ganizowana przez nasze stowa-
rzyszenie, które zostało zareje-
strowane i uzyskało osobowość 
prawną 17 grudnia 2009 r.
Za wsparcie pragniemy podzię-
kować  firmom,  dzięki  którym  
możliwa była organizacja zabawy 
choinkowej dla dzieci. Są to: - 
hurtownia  owocowo-warzyw-
na  pana  Antoniego  i  Łukasza 
Baranieckich n hurtownia spo-
żywcza pana Andrzeja Megger 
n hurtownia spożywcza BOTO 
pana Bogdana Tomaszewskiego 
n market „Biedronka” n market 
„Media expert” n agencja han-
dlowo-usługowa „AnDAR”, która 
ufundowała  zabawki, n  firma 
transportowa p. Piotra i Irene-
usza Cierpików, która z Warsza-
wy dostarczyła zabawki n sklep 
papierniczy „Kleks” pana Kuż-
dżenia n cukiernia pana Jerze-
go Sikory n firma „Horex” pań-
stwa Horoszkiewiczów n restau-
racja McDonald’s, która oddele-
gowała hostessę do malowania 
dzieciom twarzy.

Kaśka Janina Izdebska

U W A G A ! 
Znaleziono okulary lecznicze przy 

ul. Kosynierów, przy banku PKO. Właściciel proszony 
jest o ich odbiór w Bibliotece Miejskiej w Gubinie 

(I piętro) | Tel. 068 455 81 66

9 lutego o godz. 15.00 w Szkole 
Podstawowej nr 3 z oddzia-
łami  Integracyjnymi  odbyła 
się rada pedagogiczna. Wzięli 
w niej udział: dyrektor placów-
ki Robert Siegel, grono peda-
gogiczne, a także zaproszony na 
tę okoliczność burmistrz miasta 
Bartłomiej Bartczak.
Spotkanie rozpoczął dyrektor 
szkoły, który powitał zgroma-
dzonych i przedstawił porządek 
posiedzenia rady pedagogicznej. 
Następnie głos zabrał burmistrz, 
który poinformował o planach 

związanych z rozwojem placów-
ki. W przyszłości przewidywa-
na jest modernizacja szkoły do-
tycząca boiska szkolnego (brak 
bieżni,  oświetlenia  itd.)  oraz 
audyt termiczny budynku. 
Poruszono  także  kwestię 
innych ważniejszych inwestycji 
w mieście. Burmistrz odpowia-
dał na pytania grona pedagogicz-
nego. Zachęcał także do reali-
zacji projektów miękkich i szu-
kania niezbędnych w tym celu 
środków. 
Spotkanie  zakończyło  się po 

upływie  około  godziny  i  jak 
zawsze było owocne. B. Bart-
czak  zrobił  mały  rekonesans 
w budynku szkolnym, by ocenić 
w jaki sposób wykorzystywane są 
środki finansowe.
Burmistrz i władze samorządo-
we w ciągu ostatnich 2 lat bardzo 
dbały o interesy szkoły. 
Na remonty i wyposażenie zo-
stało  przeznaczonych  około 
280 tys. zł. Współpraca władz 
miasta  z  placówką  układa  się 
pomyślnie i w przyszłości będzie 
kontynuowana. Anna Kędziora

Owocna współpraca

Włodzimierz Tomsia
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 Z magistratu Informacje przygotował antonI BaraBasz   Myśli proste 
i zawiłe

Zboczeńcy

Marcin 
Zajączkowski

Grasujący  na  terenie  nasze-
go  województwa  zboczeniec-
gwałciciel nie schodzi z pierw-
szych stron, nie tylko lokalnych 
mediów. Panika i strach parali-
żują życie wielu kobiet. Jedno 
jest pewne - „bohaterowie” lu-
buskiej wersji teksańskiej ma-
sakry piłą mechaniczną wpadną 
w nie do końca chyba szczelne, 
ale gęsto zastawione sidła policji.
Zboczenia mogą przyjmować 
przeróżną postać. Parafilie, czyli 
zaburzenia preferencji seksual-
nych, są na pewno najbardziej 
znaną postacią zboczeń, ogól-
nie zaś zboczenie wypada rozu-
mieć jako odstępstwo od ogól-
nie przyjętych norm. 
Nietrudno więc o zboczeńców 
objawiających  się  w  przeróż-
nych dziedzinach życia, nie są 
oni wcale mniej groźni niż wszel-
kiej maści seksualni zwyrole. 
I tak na przykład mamy zbo-
czeńców  drogowych.  Ta  dość 
groźna grupa statystycznie eli-
minuje ze społeczeństwa przynaj-
mniej pięciotysięczne miasteczko 
rocznie. Zboczeńcy drogowi za 
nic mają obowiązujące ogólnie 
prawo zwane kodeksem drogo-
wym, śmigają z zawrotną prędko-
ścią po, nie najlepszych przecież, 
polskich drogach, lubią też jeź-
dzić na tzw. podwójnym gazie, za-
dziwiając możliwościami prowa-
dzenia auta, nawet z ilością pro-
mili równej dawce śmiertelnej. 
Bywają zboczeńcy emocjonal-
ni, pozbawieni większości ludz-
kich uczuć, szacunku do innych, 
do wspólnego dobra material-
nego, balansujący całe życie na 
granicy  prawa  i  mających  za 
nic aparat bezpieczeństwa czy 
wymiar sprawiedliwości.
Można też wyróżnić zboczeń-
ców  intelektualnych  -  tacy 
tworzą chore ideologie, bezsen-
sowne wynalazki, czy zajmują 
się po prostu głupotami. Ci na-
gradzani są też nagrodami zwa-
nymi antynoblami.
Kto wie, czy nie najgroźniejszym 
rodzajem zboków są zboczeńcy po-
lityczni. Politycznych zboczeń, tak 
jak i parafilii, też jest sporo. Lecz 
ogólny portret psychologiczny po-
litycznego zwyrola obejmuje takie 
niepożądane cechy, jak: zawiść, 
dążenie do zniszczenia politycz-
nego wroga, które często stano-
wi cel sam w sobie, a nie element 
zapewnienia sobie, czy utrzyma-
nia władzy w jeszcze większym 
stopniu.  Największym  jednak 
grzechem jest olewanie potrzeb 
elektoratu, czy też nie liczenie się 
z głosem wyborców w ogóle.   n

W dniu 16 lutego 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs ogło-
szony przez Urząd Miejski na łamach naszej gazety. Nazwaliśmy 
go „Samorządowe Wydarzenie Roku 2009”. Towarzyszył Państwu 
przez 3 ostatnie wydania „Wiadomości”. Dostaliśmy wiele cieka-
wych wypowiedzi, za które dziękujemy. Największym zainteresowa-
niem cieszył się temat związany z uruchomieniem pierwszej firmy 
- TEKRA i budową ciągu pieszo-rowerowego. Wszyscy z Państwa, 
którzy przesłali swoje odpowiedzi na adres e-mailowy Urzędu Miej-
skiego, otrzymają kalendarze na rok 2010. Będzie można odebrać 
je w sekretariacie Urzędu Miejskiego od dnia 22.02.2010 w godzi-
nach 08.00-16.00. Dodatkowo 20 osób otrzyma okolicznościo-
we monety „6 Gubinek”. Nagrodę główną wylosowała Pani Anna 
Lewak z Gubina, która napisała o boisku przy SP nr 2.

Witam serdecznie. Swój głos oddaję na 7. -boisko wielofunkcyj-
ne przy Szkole Podstawowej nr 2, gdyż z tą szkołą jestem związa-
na „pokoleniowo”. To tutaj uczęszczała na lekcje najpierw moja 
mamusia, potem ja, obecnie moje dzieci... i kto wie, może w przy-
szłości nawet moje wnuki. Cieszę się bardzo, że „dwójka” docze-
kała się wspaniałego boiska! Pozdrawiam.
Odbiór nagrody będzie możliwy również w sekretariacie urzędu, 
prosimy Panią Annę o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Poniżej 
publikujemy listę osób nagrodzonych kalendarzami i okoliczno-
ściową monetą: Joanna Plucińska, Sebastian Schneider, 
Małgorzata Schneider, Wojciech Białek, Tomasz Matu-
szak, Wiesława Bek, Regina Waszkowiak, Mariola Simiń-
ska, Dominik Białek, Joanna Chojnacka, Mirosław Sera-
fin, Ewelina Serafin, Iwona Serafin, Czesław Czyżowski, 
Bogdan Piesiak, Anna Kościółek, Anna Lewak, Tomasz 
Lewak, Zbigniew Bołoczko, Agnieszka Stępień. 
Nagrody losowała podinspektor Dalia Piątek w obecności bur-
mistrza miasta Bartłomieja Bartczaka, wiceburmistrz Justy-
ny Karpisiak i naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywa-
telskich Reginy Mizio-Kaczmarek. 

Konkurs rozstrzygnięty

Z udziałem burmistrza B. Bartczaka, dyrektora Gubińskiego 
Domu Kultury Janusza Gajdy oraz dyrektorów gubińskich szkół 
i przedszkoli w gubeńskim magistracie odbyło się robocze spo-
tkanie z osobami i przedstawicielami stowarzyszeń, które odpo-
wiadają za przygotowanie niemieckiej części korowodu na tego-
roczną „Wiosnę nad Nysą”. Bardzo interesującą sugestię wysunę-
ła strona niemiecka - przedstawiciele sąsiadów zza Nysy zapropo-
nowali, aby w korowodzie znaleźli się dwaj goście - najznamienitsi 
przedstawiciele Gubina i Guben, honorowi obywatele tych miast.
Druga część spotkania odbyła się po stronie polskiej w siedzibie 
Gubińskiego Domu Kultury, gdzie padły propozycje, aby w miarę 
możliwości każda z jednostek organizacyjnych biorących udział 
w barwnym korowodzie postarała się zaakcentować w jakiś sposób 
pewien symbol odnoszący się do minionej epoki.
Spotkanie prowadził Luc Materne.

O jubileuszowym korowodzie

Z udziałem wiceburmistrz miasta J. Karpisiak w siedzibie Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrz. obradowała Powiatowa 
Rada Zatrudnienia. W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący 

O zatrudnieniu w powiecie

Przedszkolacy też pomagają!

Kamila Loga i Justyna Podgórska z klasy V D Szkoły Podsta-
wowej nr 2 wieszają na tablicy szkolnej zdjęcia współczesne-
go Gubina.

Niebagatelną kwotę 765 złotych zebrano w Przedszkolu Miejskim 
nr 2 na pomoc w leczeniu 3,5 letniego Konrada Andrzejewskie-
go - wnuczka radnej miejskiej Danuty Andrzejewskiej.
Przygotowano w sumie kilkaset „fantów”, które cieszyły się wiel-
kim zainteresowaniem rodziców i opiekunów przyprowadzających 
swoje dzieci do placówki przy ul. Kunickiego. W ich wykonywa-
niu przy pomocy wychowawczyń uczestniczyli bez mała wszyscy 
przedszkolacy: od najmłodszych 2-latków poczynając, aż na grupie 
starszaków kończąc.
Chłopczyk jest chory na nowotwór i dosłownie każdy grosz się 
przyda.

Pamiętając o historii

Prawie wszystkie fanty zostały sprzedane, nic dziwnego, że buźki maluchów są uśmiechnięte

Strona niemiecka zaproponoała m.in. trasę korowodu

Od lewej K. Loga i J. Podgórska

zaopiniowania nowych i likwidowaniu innych - nieefektywnych 
kierunków kształcenia w szkołach ponadgimanzjalnych, na które 
po prostu nie ma naboru. Zostało przedstawione sprawozdanie 
z realizacji planu finansowego Funduszu Pracy na programy pro-
mocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej za ubiegły rok i pozostałe zadania limitowane na pro-
mocje zatrudnienia i rynek pracy. Ważnym punktem obrad było 
zaopiniowanie planu szkoleń dla bezrobotnych na 2010 rok i re-
gulaminu dotyczącego przyznawania środków na podjęcie działal-
ności gospodarczej. Członkowie Rady dyskutowali także nad pro-
jektem regulaminu dotyczącego przyznawania środków finanso-
wych dla osoby niepełnosprawnej na podjęcie własnej działalno-
ści gospodarczej. Naradzie przewodniczyła wicestarosta powiatu 
Janina Pawlik.

Natomiast historycy i pasjonaci wiedzy o mieście do chwili obec-
nej nie są pewni ostatecznej daty zakończenia walk o miasto, za 
którą przez wiele lat symbolicznie uważano 22 lutego 1945 roku.
Jednak w tym dniu pamięć o tamtych dniach zostanie także 
uczczona złożeniem wieńców pod pomnikiem w parku Chopina.
W tym dniu oficjalnie zostanie też zainaugurowany szereg uro-
czystości związanych z przypadająca w tym roku 775 rocznicą ist-
nienia Gubina.
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Kaśka Janina 
Izdebska

Ogrzewanie nawierzchni
ośnieżanie dróg, (nie chodników, 
po których się chodzi), a końca 
zimy nie widać. Jaka byłaby to 
oszczędność dla miasta!
Ale żarty na bok. Uważni miesz-
kańcy są zaniepokojeni tym zja-
wiskiem, bowiem obawiają się, 
że uciekające ciepło z rur wlicza-
ne jest w ich rachunki za ogrze-
wanie mieszkań. 
Czy tak jest naprawdę? - pytam 

Edwarda Markowskiego, za-
stępcę kierownika Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej rejonu 
Żary-Gubin. 
- Nie! - lokatorzy płacą za zu-
życie ciepła na podstawie licz-
ników ciepła w budynku. Rozli-
czenie między administratorem 
budynku a ciepłownią odbywa 
się na tej zasadzie. Legalizowa-
ne liczniki firmy Simens notują 
zużycie ciepła w budynku, więc 
ciepło w rurach nie rzutuje na 
rozliczenie- mówi zapytany.
- No ale przecież nie we wszyst-
kich  punktach miasta  topi  się 
śnieg na rurach. Zachodzi więc 

podejrzenie, że nie wszędzie są 
dobrze izolowane. A jeżeli tak jest, 
to odbiorca może płacić pośred-
nio w postaci kosztów utrzymania 
ciepłowni?- nie daję za wygraną.
- Nie wszędzie są jednakowe 
rury. Te, o których rozmawiamy, 
są związane z nową technologią 
i są preizolowane z firmy Mię-
dzyrzecz. Są mniej widoczne, ale 

nie gorsze od poprzednich. Za-
kopuje się je płycej niż kiedyś, 
bo na głębokość 70 cm. W razie 
awarii są łatwiejsze do wymia-
ny. Tradycyjne, izolowane wełną 
mineralną i papą, zakopywało 
się na 1,70 cm - informuje kie-
rownik i dodaje, że te preizolo-
wane mają przewidziane około 
3-5 % ubytków ciepła. Ale prze-
cież w przekazie energii elek-
trycznej czy gazowniczej też są 
ubytki. Nikt nie wymyślił jesz-
cze stuprocentowego uszczelnie-
nia - mówi.
Niby prawda. Czy jednak za-
niepokojeni marnotrawstwem 
zadowolą się taką odpowiedzią? 
A przy okazji. 

Ludzie! Nie ogrzewajcie 
swoich mieszkań 
plastykowymi butelkami, 
oponami, śmieciami. 

Wdychamy  to wszyscy  (i wy 
też),  a potem dziwimy  się,  że 
raki, alergie, choroby dróg od-
dechowych i Bóg wie co jeszcze.

Jeżeli widmo chorób do Was 
nie przemawia, może przemówi 
mandat policji czy straży miej-
skiej. Wystarczy przejść pod wie-
czór ulicami miasta i już ma się 
sprawców. 
Niniejszym uprzejmie donoszę 
i podpowiadam odpowiednim 
służbom. Oni też to wdychają.

Kaśka Janina Izdebska

Prawo na co dzień
prowadzi prawnik 
Adam Ziętka

Przebywam aktualnie drugi 
rok na urlopie wychowaw-
czym. Czy pracodawca może 
mi wypowiedzieć umowę 
o pracę?

Zasadą jest, iż pracodawca nie 
może wypowiedzieć ani rozwią-
zać umowy o pracę w okresie od 
dnia złożenia przez pracownika 
wniosku o udzielenie urlopu wy-
chowawczego do dnia zakończe-
nia tego urlopu. Rozwiązanie przez 
pracodawcę umowy w tym czasie 
jest dopuszczalne  tylko w razie 
ogłoszenia upadłości lub likwida-
cji pracodawcy, a także gdy zacho-
dzą przyczyny uzasadniające roz-
wiązanie umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracownika. 
Ponadto  w  przypadku  tzw. 

zwolnień grupowych wypowie-
dzenie pracownikowi przebywa-
jącemu na urlopie wychowaw-
czym umowy o pracę jest dopusz-
czalne z zasady, dopiero gdy pra-
cownik przybywa na wychowaw-
czym co najmniej 3 miesiące.  

Czy mogę być pełnomocni-
kiem mojego brata w spra-
wie sądowej o przyznanie 
renty?

Oczywiście.  Stanowi  o  tym 
art. 87 § 1 kodeksu postępowa-
nia cywilnego, zgodnie z którym 
pełnomocnikiem procesowym 
strony może być nie tylko radca 
prawny, czy adwokat, lecz rów-
nież  rodzince,  małżonek,  ro-
dzeństwo  lub  zstępni  strony 
oraz osoby pozostające w sto-
sunku przysposobienia. Należy 
jednak  tak sformułować  treść 
pełnomocnictwa,  aby  z  niego 
wyraźnie wynikało uprawnienie 
dla Pana do reprezentacji brata 
przed Sądem.

Zapytania wymagające analizy prawnej należy przesłać za po-
średnictwem strony www.prawnik.gubin.eu, bądź przeka-
zać osobiście w siedzibie firmy Doradztwo Prawne: Gubin ul. Sło-
wackiego 1/pokój 207 (budynek PKO BP); tel. 607-063-878. n

Coraz większe koszty utrzy-
mania mieszkań (prąd, 
woda, ciepło) zmuszają do 
szukania oszczędności. Nie 
dziwi więc, że mieszkańcy 
reagują na to, co ich zda-
niem jest marnotrawstwem.

Dwadzieścia  stopni  mrozu, 
kilkudziesięciocentymetrowa 
warstwa śniegu, a dróżka po-
między blokami Kosynierów 49 
a Miodową 14 wyczyszczona, że 
w klapkach przejść można - za-
uważają mieszkańcy budynków.
- Czary czy co? – myślę i jadę zo-
baczyć jak to wygląda. Bo w to, 
że to sprawka mieszkańców czy 
służb  odśnieżania,  nie  uwie-
rzę. Przecież najpierw uporali-
by się z chodnikami, szczególnie 
tym na Wyspiańskiego, którym 
dzieci chodzą do szkoły nr 1. Zwały 
śniegu i wąskie przejście szeroko-
ści jednej stopy. Dzieci nie zawsze 
zdają sobie sprawę z niebezpie-
czeństwa. Wystarczy, że pchnie 
w ramach zabawy jedno drugie 
i  nieszczęście  gotowe.  Kto ma 
chodnik wyczyścić? Jeżeli admi-
nistratorzy domów, to dlaczego 
nikt ich do tego nie zmusza. Mamy 
przecież Straż Miejską i możli-
wość mandatów. Jeżeli należy to 
do PUM, to też przecież mogą być 
sankcje. Póki co, rodzice drżą każ-
dego dnia, kiedy wysyłają tą ulicą 
dzieci do pobliskiej szkoły.
No więc komu dziękować za tę 
odlodzoną i odśnieżoną dróżkę 
między ulicami? Rurom. Tak, 
proszę  państwa,  rurom  cie-
płowniczym. Może płytko pod 
ziemią osadzone i słabo izolo-
wane rury byłyby panaceum na 
srogie zimy? Już do chwili obec-
nej miasto wydało 120 tys. na 

Wkurza mnie

„Wiadomości” zostały zaproszo-
ne na tradycyjne spotkanie z okazji 
rozpoczynającego się 2010 roku 
u byłych strażaków. Lampka szam-
pana, wzajemne życzenia i wspo-
mnienia...wspomnienia...  z  lat 
trudnej służby i ratowania życia 
i mienia. Gościnnie podejmowali 
ich strażacy z gubińskiej jednostki.
Na  pamiątkowym  zdjęciu  od 
lewej: st. ogn. Janusz Postek, 
ppłk. poż. Antoni Maksymo-
wicz (ówczesny komendant re-
jonowy Zawodowej Straży Pożar-
nej w Krośnie Odrz.), st. ogn. Mi-
rosława Maksymowicz (pry-
watnie małżonka komendanta), 
asp. sztab. Artur Bohatkiewicz 
zastępca  dowódcy  JRG  –  PSP 

w Krośnie Odrz., Stanisław Bo-
hatkiewicz  (chor. Zawodowej 
Straży Pożarnej – Prezes zarządu 
Powiatowego Związku Emerytów 

Kiedyś w służbie, obecnie towarzysko
i Rencistów RP), st. ogn. Tade-
usz Maciejun, asp. sztab. Da-
riusz Kostyszak  –  dowódca 
JRG – PSP w Gubinie.  AB.

Ślady awarii widoczne przy bloku

Różne pokolenia strażaków

dokończenie ze str. 2
Dlatego ważne jest zespolenie - 
przynajmniej w charakterze spo-
łeczno-kulturowym, bo politycz-
nie obie części nadal będą nale-
żały do dwóch różnych państw. 
Musimy  jednak  zdać  sobie 
sprawę, że nie jest nas stać na 
samodzielną odbudowę.
Tu  właśnie  wkracza  ekono-
mia... Ten projekt musi być do-
finansowany ze środków unij-
nych. Dlatego chociaż część kosz-
tów jego późniejszego utrzyma-
nia musi się bilansować. My po 
prostu staramy się wykorzystać 
teraz nowoczesne trendy zwią-
zane z projektowaniem, budową 
i eksploatacją budowli - obojęt-
nie czy nowo budowanych, czy 
też odbudowywanych. 

Myślę, że Pani Profesor ma 
w „zanadrzu” jakieś pomy-
sły, które zostały zapropo-
nowane burmistrzowi Bart-
czakowi właśnie w kwestii 
rozwiązania zadaszenia bu-
dowli i jej późniejszej eks-
ploatacji w taki sposób, aby 
energia, o której mówiono, 
była jak najefektywniej wy-
korzystywana? 
Tak,  finanse  w  tym  wypad-
ku  są  bardzo  istotne.  Równie 
ważne jest też przyszłe utrzyma-
nie obiektu. Powiem to inaczej: 
można sobie kupić luksusowy sa-
mochód i nie mieć pieniędzy na 
paliwo do niego. Podobnie w tym 
przypadku - możemy za niebo-
tycznie ciężkie pieniądze odbu-
dować farę w jej dawnym kształ-
cie, łącznie z całym centrum. Ale 

za jaką cenę? Przecież to potem 
należy ogrzać! Moja propozycja 
jest taka, że musimy zachować 
obiekt, ale w części takiej jak jest 
obecnie zewnętrznie. Nawet nie 
jestem pewna, czy warto poku-
sić się o jego historyczną odbu-
dowę. Musimy jednak wykorzy-
stać wnętrze, które będzie służy-
ło zarówno dla celebracji nabo-
żeństw ekumenicznych, obojętnie 
czy odprawianych w obrzędzie 
katolickim czy protestanckim. 
Po prostu musi być w tym przy-
padku zachowany „duch” budow-
li. Ale z drugiej strony - właśnie 
ze względu na położenie - musi 
tu znajdować się przyszłe cen-
trum spotkań polsko-niemiec-
kich. Przecież jest to obiekt znaj-
dujący się na ścisłym pograniczu 
dwóch państw! Dlatego musi stać 
się symbolem takich działań!
Moja koncepcja jest taka, aby 
ta budowla w trakcie jej później-
szej eksploatacji była pasywna 
energetycznie, aby jej utrzyma-
nie było jak najmniej kosztowne, 
a w sprzyjających warunkach, aby 
część produkowanej w oparciu 
o budowlę energii była po prostu 
sprzedawana  na  zewnątrz!  Tu 
należy właśnie wykorzystać odpo-
wiednie technologie, aby można 
było doprowadzić farę do takie-
go stanu, aby np. koszty energii 
cieplnej służącej do jej ogrzania 
się zwracały, poprzez zabudowę 
kolektorów solarnych. Tym się 
właśnie głównie zajmuję. Takich 
przykładów w Europie  jest  już 
dużo i to od dawna. 

cdn w następnym wyadniu

Pasywna energetyka
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Sonda
Co sądzisz o nowo po-

wstałym w Gubinie skle-
pie z tzw. dopalaczami?

Agnieszka Litwinowicz
matka wychowująca dziecko

Jestem przeciwna. Zbyt wy-
raźna jest otoczka oszustwa. 
Niby produkty nie są do spo-
życia, ale wszyscy wiemy, że 
jest inaczej. Mam nadzieję, że 
chociaż przestrzega się zasady 
nie sprzedawania tych niebez-
piecznych substancji nieletnim. 
Martwię się o swoje dziecko...

Przemek Opala
uczeń

Ciężko jest z dostępem do nar-
kotyków w Polsce. Bo są zakaza-
ne. Powstała więc alternatywa. 
Sklep z legalnymi substancja-
mi. Nie sądzę bym ja, ale wiele 
osób skorzysta z oferty. Mnie 
osobiście dziwi fakt, że w kraju 
unijnym są takie przepisy, które 
zakazują jednych, a przyzwala-
ją na inne substancje...

Katarzyna Gołąb
pracownik sklepu

Jak dla mnie,  to  jest  sklep 
z narkotykami. Działanie dopa-
laczy jest podobne jak dragów. 
Można się tak samo uzależnić... 
Dopalacze  są  zatem  równie 
groźne. Jestem negatywnie na-
stawiona do tego typu sklepów.

Jarosław Cebula
student

Nigdy  tam nie byłem, więc 
trudno mi  coś  na  ten  temat 
sądzić. Ale chętnie się wybiorę. 
Chcę spróbować, przekonać się 
na własnej skórze, jak to działa. 
Jest to legalne i jeśli nie ma skut-
ków ubocznych, to czemu nie. 
Po nielegalne substancje nigdy 
nie sięgałem, więc...  n

Sklepy z dopalaczami to zdecy-
dowanie gorący temat. Zwłasz-
cza po tym, jak w kilku polskich 
miastach otwarto punkty rekla-
mujące się jako „legalna alterna-
tywa dla narkotyków”. W Gubi-
nie właśnie powstał taki sklep, 
oferujący kadzidełka zapacho-
we, olejki energetyczne i piguł-
ki kolekcjonerskie.
Czym są owe dopalacze? Spo-
życie tych substancji powodu-
je pobudzenie, euforię, zwięk-
szenie koncentracji oraz ogólne 
uczucie przyjemności. Zawierają 
one zioła, a niektóre BZP (ben-
zylopiperazynę), czyli substan-
cję psychoaktywną o działaniu 
podobnym do amfetaminy. By 
ominąć polskie prawo, na opa-
kowaniach widnieje adnotacja: 
„Nieprzeznaczone do spożycia 
dla ludzi”. W ofercie funshopów 
funkcjonują jako kadzidła, sub-
stancje przeznaczone do obrzę-
dów religijnych i obiekty kolek-
cjonerskie. W Europie funsho-
py to standard. Można w nich 

legalnie kupić nie tylko tablet-
ki imprezowe, ale i groźniejsze 
dla zdrowia specyfiki (m.in. „ma-
giczne grzybki” czy „kaktusy”).
W skład części dopalaczy wcho-
dzi groźny składnik BZP, substan-
cja zabroniona lub przynajmniej 
kontrolowana w niektórych eu-
ropejskich krajach. Zdaniem pol-
skich farmakologów, podobnie 
powinno być w Polsce. Nieste-
ty, nawet wpisanie jej na czarną 
listę może nie wystarczyć. Dopa-
lacze to substancje projektowa-
ne komputerowo. Można zakazać 
sprzedaży jednej, ale producen-
ci szybko zmodyfikują jej cząstki 
i zaczną sprzedawać je pod nową 
nazwą. I tak w kółko można się 
bawić w kotka i myszkę...
- Jeżeli dany środek nie znajdu-
je się na wykazie substancji zaka-
zanych, policjanci nie mogą po-
dejmować czynności prawnych 
wobec osoby, która taką substan-
cję posiada. Policjanci mogą mo-
nitować rynek produktów, które 
potocznie nazwano dopalaczami 
oraz kontrolować osoby spraw-
dzając, czy posiadane przez nich 
substancje nie są prawnie zaka-
zane – mówi Rzecznik Praso-
wy Krośnieńskiej Policji Nor-
bert Marczenia. Rząd zatem 

Co to za Euforia?
szuka sposobu na kontrolę nad 
handlem tymi środkami, Mini-
sterstwo Zdrowia przygotowa-
ło  nowelizację  ustawy  o  prze-
ciwdziałaniu narkomanii, która 
domknie lukę w prawie. Samo-
rządy domagają się, by ich zwal-
czaniem zajęła się prokuratura. 
Pod sklepami z nimi organizo-
wane są pikiety. Jednak wyeli-
minowanie dopalaczy z rynku nie 
jest takie proste. Próbuje się róż-
nych rozwiązań. Lubelski sane-
pid znalazł sposób na zamknięcie 
sklepów sprzedających dopala-
cze - inspektorzy uznali, że to nie-
legalnie działające... sklepy spo-
żywcze. Każdy punkt z żywnością 
powinien być zgłoszony do sa-
nepidu 30 dni przed otwarciem. 
Z reguły właściciele funshopów 
tego nie robią. Sanepid złożył do-
niesienie do prokuratury, że zo-
stała złamana ustawa o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia, 
a kontrolerzy wystąpili do woje-
wódzkiego inspektora o nałoże-
nie na sklep grzywny, która może 

sięgać nawet 80 tysięcy złotych.
Zdania na  temat  funshopów 
są  jednak  bardzo  podzielone. 
Jedni uważają, że to pierwszy 
krok do legalizacji narkotyków. 
Nie udowodniono co prawda, że 
organizm uzależnia się od dopa-
laczy, ale wiadomo, że uzależ-
nia się od nich ludzka psychi-
ka. Następnym krokiem może 
być poszukiwanie stanu zmie-
nionej świadomości w narkoty-
kach. Drudzy sądzą, że „kolek-
cjonerskie” produkty odbierają 
zyski dilerom niebezpiecznych 
narkotyków. Wielu klientów fun-
shopów chce się czuć bezpiecznie 
oraz znać skład i opis produktu. 
Dlatego rezygnują z nielegalnych 
produktów i kupują dopalacze.
Ludzie,  którzy  wstają  rano 
i bez pięciu kaw espresso nie są 
w stanie funkcjonować - też są na 
dopalaczach. Redbulle, duża ilość 
cukru w coca-coli, to też uzależ-
nienie. Funkcjonujemy w świe-
cie, gdzie wszelkie używki stały się 
czymś oczywistym, powszechnym. 
Teraz jesteśmy krajem wolnego 
rynku. Jeżeli ludzie chcą, zawsze 
znajdą sposób, by „to” kupić. Py-
tanie powinno się postawić takie: 
co robić, by ludzie mniej chcieli...

Rajmund Rajkowski

Kogo skusi gubiński sklep z dopalaczami?

Jak  okrutną  wiadomością  dla 
matki jest informacja o nagłej śmier-
ci syna, nie trzeba nikogo przekony-
wać. W takim momencie pojawia 
się niedowierzanie, ból, cierpienie, 
smutek, żal… A co czuje osoba, która 
dowiaduje się po pewnym czasie, 
że  nastąpiła…  pomyłka,  a może 
po prostu umyślne wprowadzenie 
w błąd? Wie to na pewno gubinian-
ka Jadwiga Kowalska, która nie-
dawno przeżyła takie traumatycz-
ne chwile. - W połowie paździer-
nika 2009 roku zostałam zawia-
domiona przez Jadwigę R., że mój 
syn Tomasz Kowalski nie żyje, a po-
grzeb odbył się w Knurowie - mówi 
nam pani Jadwiga. W tym momen-
cie rodzi się pytanie: w jaki sposób 
osoba ta weszła w posiadanie takich 
informacji? - Będąc u mojej znajo-
mej pani Jadwigi R. dwukrotnie 
potwierdziła, że jej syn Marek R., 
który mieszka w Knurowie, był 
na pogrzebie mojego syna - wyja-
śnia nasza rozmówczyni. Pani Ja-
dwiga nie mająca wtedy kontaktu 
z synem, była skłonna uwierzyć w tę 
straszliwą wiadomość. Aby ostatecz-
nie upewnić się, czy tragedia ta rze-
czywiście miała miejsce, natych-
miast powiadomiła Policję w Knu-
rowie i Gliwicach, a także Prokura-
turę w Gliwicach. Tylko te instytucje 
mogły ostatecznie rozwiać wszelkie 
wątpliwości. I na szczęście rozwia-
ły… Oto fragment pisma wysłane-
go przez Komisariat Policji w Knu-
rowie do Pani Jadwigi z 11 stycz-
nia 2010 roku: (…) Po przepro-
wadzeniu skrupulatnych ustaleń 
oraz po przeprowadzeniu rozmo-
wy z panem Markiem R., który to 
miał przekazać informację o śmier-
ci i pogrzebie Pani syna ustalono, 
że panu Markowi R. nie jest znana 

osoba Tomasza Kowalskiego. (…) 
Pan Marek R. faktycznie uzyskał 
informację o zgonie swojego zna-
jomego, jednak denat nazywał się 
Wojciech Kowalski. Natomiast pan 
Marek R. nie brał udziału w żad-
nych uroczystościach pogrzebo-
wych. Zatem należy przyjąć, iż 
nastąpiła tutaj oczywista pomyłka 
w związku ze zbieżnością nazwisk. 
Komisariat Policji w Knurowie nie 
odnotował zgonu osoby o nazwi-
sku Tomasz K. na podległym tere-
nie. Tyle wyjaśnień policji. Dramat 
pani Jadwigi się skończył. Jej syn 
żyje i ma się dobrze. Ale tych nerwów 
i straconego zdrowia w oczekiwaniu 
na ostateczne wyjaśnienie sprawy 
nikt tej pani już nie zwróci. Czy była 
to rzeczywiście niefortunna pomył-
ka? A może było to, jak twierdzi 
pani Jadwiga, celowe działanie ro-
dziny R., aby wprowadzić starszą 
i schorowaną kobietę w błąd? Na 
dziś trudno to jednoznacznie usta-
lić. Każda ze stron będzie z pewno-
ścią broniła swoich racji i wersji wy-
darzeń. Ale historia ta obrazuje, na 
jak ciężką próbę może być wysta-
wiony człowiek oraz jego silna wola 
i wiara… Teraz dla mnie najważ-
niejsze jest to, że mój syn jest cały 
i zdrów. Dzięki Bogu, mnie rów-
nież udało się przetrwać te strasz-
ne chwile niepewności. Choć było 
mi naprawdę ciężko - stwierdziła 
na zakończenie pani Jadwiga. Mój 
prywatny wniosek? Nawet swojemu 
największemu wrogowi nie życzę, 
aby przeżywał kiedyś podobne dra-
maty i chwile… Miejmy nadzieję, że 
zarówno dla tej pani, jak i jej syna, 
historia ta będzie przykładem na to, 
że nigdy nie należy wątpić w trzy 
rzeczy: miłość, nadzieję i wiarę. 

Andrzej Matłacki

Życie po życiu?
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Która to już Twoja kaden-
cja radnego?
W powiecie to już druga, wcze-
śniej byłem radnym miejskim 
w Gubinie.

Funkcji z wyboru towa-
rzyszą Ci zawsze stanowi-
ska administracyjne.
Tak,  jako  radny  w  mieście 
byłem  również  wiceburmi-
strzem, w powiecie także wice-
starostą.

A teraz co robisz zawo-
dowo?
Pracuję w Urzędzie Marszał-
kowskim, w Departamencie Po-
lityki  Społecznej. Zajmuję  się 
pomocą dla instytucji w zakresie 
likwidacji barier budowlanych 
dla niepełnosprawnych. Chodzi 
o udostępnienie biur poprzez 
budowę podjazdów, instalację 
wind, montaż drzwi o szerokości 
minimum 90 cm, odpowiednich 
uchwytów przy ścianach.

Pnąc się po szczeblach 
władzy nabierałeś doświad-
czenia...
Uważam, że przeszedłem pra-
widłową drogę rozwoju: zakład 
produkcyjny, gmina, powiat, wo-
jewództwo.

Czym się zajmowałeś w po-
wiecie?
Gdy byłem wicestarostą, pod-
legały mi: budownictwo, komu-
nikacja, geodezja, Urząd Pracy.

Fajnie, wreszcie wiem, 
komu zawdzięczam odmowę 
zwrotu podatku od zaku-
pionego samochodu. Może 
byś przedstawił swoje 
osiągnięcia w powiecie.

Uruchomienie funkcjonalnej 
delegatury powiatu w budynku 
internatu nad granicą. Dobrze 
szły remonty dróg…

O tym mówił już radny Ro-
gowski.
Możliwe, ale w pojedynkę nikt 
jeszcze wiele nie zdziałał. Trzeba 
przyznać, że radni z Gubina są 
raczej zgrani w działaniu.

A co powiatowi nie wyszło?
Zapewne nie wszystko nam 
się udało. Czekają jeszcze drogi 
na  ulicach:  Żymierskiego, 
Wojska Polskiego, dokończe-
nie ulicy Kosynierów. Muszę 
powiedzieć,  że wraz  z  Panią 
doktor Strońską mieliśmy za-
strzeżenia do przekazania szpi-
tala prywatnej spółce. Dlatego 
bardzo ubolewam nad opóźnie-
niem wdrażania nowych roz-
wiązań w szpitalu.

Co byś w powiecie poprawił?
Poprawy wymaga współpraca 
starostwa z gminami. Z Gubinem 
nie wygląda to źle, ale animozje 
między Gubinem a Krosnem dają 
o sobie znać. Bardzo ważne jest, kto 
reprezentuje Gubin w powiecie.

Powiedz, jakie ugrupowa-
nie rządzi powiatem?
Rządzi „Zdrowy Powiat” i „Ini-
cjatywa dla Powiatu”, ale dziś nie 
jest to już takie całkiem przej-
rzyste.

A Ty jaką opcję reprezen-
tujesz?
Od 2006 r. jestem bezpartyjny 
i staram się utrzymać status nie-
zależnego radnego.

W jakich działasz komisjach?
Jestem członkiem Komisji Roz-
woju Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

Z czym mocuje się Komi-
sja Rewizyjna?
Najwięcej skarg jest na Urząd 
Pracy. Na filię gubińską nie było 
żadnej skargi.

Jak oceniasz rządzenie w Gu-
binie?
Każdy musi zauważyć, że w Gu-
binie ostatnio wiele zrobiono. Jako 
mieszkańca tego miasta, bardzo 
mnie to cieszy. Tak trzymać dalej.

A zauważyłeś jakieś nie-
domagania?
Irytuje mnie zbytnie słodzenie 
w „Wiadomościach...” niektórym 
osobom i dlatego czytam je nie-
chętnie.

Dziękuję za rozmowę. 
Oleg Sanocki

Twój radny
Stanisław Wawrzyniak

O sobie samym

Legenda polskiego rocka

Uważam, że nasze miasto... 
ma swój klimat i dobrze rocku-
je na przyszłość.
Moje ulubione miejsce w Gu-
binie to... 
naleśnikarnia przy Horexie.
Mój największy sukces... 
uwolnienie się od zgubnych na-
łogów.
Mój największy błąd... 
każdy błąd jest lekcją, a ten naj-
większy – bezcenną.
Denerwuje mnie... 
politycy i głupota.
Często myślę o... 
muzyce i dziewczynie (kobiecie). 
To nierozłączna para.
Szkołę wspominam... 
z uśmiechem.
W przyszłości planuję... 
uruchomienie elektrowni wodnej.
Muzyka, film czy książka? 
Wolny czas spędzam... 
to wszystko po trochu, niestety 
książka najmniej.
Tradycyjna polska kuchnia, 
czy... 
kuchnia Jarego.
Mam słabość do... 
(duży tajemniczy uśmiech…)
Moja dewiza życiowa brzmi... 
Żyj i daj żyć innym. n

Krzysztof „Jary” Jaryczewski

Od  dwóch  lat  luty  jest mie-
siącem,  w  którym  realizowa-
ne są zadania związane z bez-
pieczeństwem w sieci. Najważ-
niejszy jest 9 lutego, ogłoszony 
jako Dzień Bezpiecznego Inter-
netu (DBI). Idea DBI ma cha-
rakter międzynarodowy, bierze 
w niej udział rokrocznie ponad 
60 krajów. Województwo lubu-
skie reprezentuje około 20 szkół.
Podobnie jak w ubiegłym roku, 
społeczność (dzieci, nauczycie-
le, rodzice) SP nr 3 zgłosiła swą 
inicjatywę w ramach tej akcji. 
„Pomyśl zanim wyślesz” to myśl 
przewodnia tegorocznych roz-
ważań o bezpiecznym Interne-
cie. To hasło mówiące o możli-
wych konsekwencjach nieroz-
ważnego publikowania prywat-
nych treści w sieci. Na począt-
ku lutego odbyła się prezenta-
cja dla rodziców uczniów klas 
0-I  na  temat  „Moje  dziecko 
bezpieczne w Internecie”. Ro-
dzice otrzymali 10 rad i wska-
zówek, jak pomóc dzieciom ko-
rzystać z Internetu, by czuły się 
w nim bezpieczne. W ubiegłym 
roku prelekcją objęci byli rodzice 
wszystkich uczniów (klas 0-VI), 
a w tym roku „nowi rodzice”. Te-
matyka związana z bezpieczeń-
stwem dzieci i młodzieży poru-
szana była na lekcjach wycho-
wawczych, ale również na j. pol-
skim, plastyce, informatyce i na 
zajęciach komputerowych w kla-
sach najmłodszych. Odbyło się 
wiele  konkursów  (w  różnych 
grupach wiekowych): konkurs 
na plakat, konkurs haseł rekla-
mowych, prac literackich, krzy-
żówek informatycznych.
Kulminacją  obchodów  Dnia 

Bezpieczni w sieci
Bezpiecznego Internetu był hap-
pening zorganizowany 9 lutego. 
Rozstrzygnięto wiele konkursów 
i wręczono nagrody. Uczniowie 
oglądali filmy edukacyjne „123… 
internet”, „Sieciaki” i spoty re-
klamowe. Przygotowane zosta-
ły  również  prezentacje multi-
medialne przez członków Klubu 
Młodych Informatyków przy ZSR 
w Gubinie. Młodzież służyła radą 
i pomocą swoim młodszym ko-
legom. Reprezentanci wszyst-
kich klas brali udział w konkur-
sie wiedzy przygotowanym na 
Testico - piloty. Ich wiedza była 
imponująca. Zwycięzcy tego kon-
kursu otrzymali dyplomy, na-
grody i tytuł „Eksperta w zakre-
sie Bezpieczeństwa w Interne-
cie”, a byli to: Oskar Kamiń-
ski z „zerówki”, Zosia Cierpik 
i Michał Pietras z klasy I „b”, 
Ala Bakalarczyk z I „a”, Do-
minika Kędziora z I „c” oraz 
Bartek Olifirowicz z IV „a”, 
Wojtek Siwik z IV „a”, Alek-
sandra Garbacz z klasy IV „b”, 
Karolina Sęk z VI „a”, Kamila 
Kokoszka  z  VI  „a”  Patryk 
Janiak z VI „a” i Marcin Cie-
ślak z klasy V „a”. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom.
Imprezę  wsparli  finansowo: 
Rada Rodziców SP nr 3, studio 
Reklamowe Art. – Grafik, Ośro-
dek Szkolenia Informatycznego 
Magra, Computer Studio G. Ba-
kalarz. Inicjatorką i głównym po-
mysłodawcą imprez dotyczących 
bezpieczeństwa w sieci była na-
uczycielka informatyki z SP nr 3 
– Małgorzata Granda. Infor-
macje i zdjęcia na stronie inter-
netowej: sp3gubin@op.pl

Anna Kędziora

Moda to, czy sposób na życie? 
Przedłużająca  się  zima  po-
woduje, że na ulicach w zasa-
dzie jest pusto. Tylko w pobli-
żu sklepów spożywczych spoty-
ka się ludzi. Kto nie musi, nie 
wychodzi z domu. Jeśli jest ko-
nieczność wyjścia do pracy czy 
też do szkoły, to nie ma wyboru. 
Ale powrót jest jakby znacznie 
przyspieszony. W domu ciepeł-
ko, gorąca herbata, może nawet 
z piaskiem, wtulenie się w fotel 
i telewizorek pyk-pyk jest oknem 
na świat. 
Właśnie  zwiększenie  czasu 
mieszkania,  przebywania 
w przytulnym pomieszczeniu, 
upodabnia nas do otoczonych 
kokonem gąsienic – kokoning. 
Wydaje się, że kokoning pielę-
gnują bardziej panie. Bo i dzieci 
chronią przed nadmiernym wy-
ziębieniem-przeziębieniem 
i mężów przywołują do porząd-
ku - czytaj przestrzegania koko-
ningu. 
Wychodząc z naszego domowego 
kokona natychmiast przepoczwa-
rzamy się w innego człowieka. Sły-
szymy najczęściej narzekania na 

Kokoning
opady śniegu, brak odśnieżania, 
śliskość chodników, zalegający 
śnieg i obwisłe chmury… Czasem 
zastanawiam się, czy w podobny 
sposób przebiega przepoczwar-
czenie pięknych motyli? Bardziej 
mi się to kojarzy z przepoczwar-
czaniem kuprówki rudnicy  lub 
sówki choinówki. 
Ale kokoning jest nie dla wszyst-
kich. Żeby ludzie spali spokojnie, 
musi ktoś czuwać. Gdy walka ze 
śniegiem z początkiem stycznia 
stała się męską ambicją, prezes 
Leszek Linda poprosił do siebie 
sześciu pracowników, kazał im 
dobrać się w dwie trójki i wyłusz-
czył zadanie. „Jeśli ktoś z was nie 
ma budzika, to proszę się zaopa-
trzyć. Jutro o 3.00 w nocy pano-
wie z pierwszej trójki: Andrzej Ko-
nonowicz, Ireneusz Dębowczyk 
i Jerzy Lisiecki, mają pobudkę. 
Sprawdzacie, czy pada śnieg i ile 
go napadało. Jeśli pada śnieg, 
o 4.00 musicie wyjechać pługo-
piaskarkami, by zdążyć odśnieżyć 
główne ulice przed dowozem pie-
czywa i przed wyjściem ludzi do 
pracy. W następnym dniu pojadą: 
Ryszard  Nawrocki,  Eugeniusz 

Gajda i Waldemar Kisielewski. 
Sprzęt przekazujecie  sobie  co-
dziennie po wykonaniu zadania. 
Naprawy sprzętu trzeba robić na 
bieżąco”. I jako się rzekło, system 
ten funkcjonuje już drugi miesiąc, 
a jego efekty widzą wszyscy. Po-
ważniejszych awarii sprzętu nie 
odnotowano.
Pewnego dnia pojawili się już 
panowie w czerwonych kombine-
zonach na rozwidleniu dróg w po-
bliżu Szkoły Podstawowej nr 3 
i rozgrzewają palnikiem dziury 
w asfalcie, zasypując je masą bi-
tumiczną, wyrównują to też pal-
nikiem i dalej… Pytam się - czy 
nie jest to nadgorliwość, praca 
zbędna? Odpowiadają,  że  roz-
grzane podłoże na pewno zwiąże 
się z zasypką. Może naprawa nie 
potrzyma tyle, ile wytrzymałaby 
wykonana latem, ale na pewno 
ułatwi jazdę. Wydawało się, że 
zima trzymana jest w ryzach, aż 
tu nagle 26 stycznia w samo połu-
dnie zauważono przy ul. Żymier-
skiego, nieopodal sklepu Horex, 
wydobywające się spod śniegu 
obłoki pary.

dokończenie na str. 12

Uprzejmie informujemy, że w każdą środę, począw-
szy od 3 marca do 28 kwietnia 2010 r., w Galerii Gubiń-
skiego Domu Kultury w godzinach od 9.00 do 14.00 bę-
dzie funkcjonował punkt obsługi podatnika. Wzorem lat 
ubiegłych podczas dyżurów pracowników Urzędu Skar-
bowego mieszkańcy Gubina będą mogli pobrać formu-
larze zeznań podatkowych, złożyć zeznania oraz uzy-
skać podstawowe informacje dotyczące rozliczeń w po-
datku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009.

redaguje andrzej matłackI
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Już w sprzedaży kalendarz na rok 2010 wydany na 
775-lecie miasta n 12 pięknych zdjęć współczesne-
go Gubina n 775 lat w pigułce n doskonały upo-
minek! n cena - 24 zł n do nabycia w Gubińskim 
Domu Kultury oraz Księgarni Ryszarda Kościeszy

W Gubinie odbył się koncert 
jednego z najlepszych bluesma-
nów w Polsce - Romana Pu-
chowskiego. Dlatego  też nie 
bez przesady można stwierdzić, 
że w sobotę 6 lutego w Piwnicy 
Artystycznej Retro licznie zgro-
madzona publiczność była świad-
kiem występu niezwykłej posta-
ci polskiego bluesa i jednocześnie 

Biały mistrz czarnego bluesa
stałego  bywalca  największych 
scen i festiwali w Europie. Nasz 
bohater jest nie tylko świetnym 
instrumentalistą, ale również wo-
kalistą, kompozytorem i autorem 
tekstów. Co warte podkreślenia, 
R.  Puchowski  współpracował 
z wieloma kultowym postaciami 
świata bluesa, między innymi Su-
garem Blue, który ma na swoim 

koncie występy z Rolling Stones 
i Frankiem Zappą.
Podczas koncertu artysta za-
prezentował gubińskiej widow-
ni  zarówno  utwory  z  solowej 
kariery, jak i z albumów nagra-
nych wspólnie z zespołem Von 
Zeit, którego jest liderem. Miło-
śnicy techniki grania slide oraz 
dźwięków łączących muzykę tra-
dycyjną z klimatami awangar-
dowymi mieli tego wieczoru nie 
lada gratkę. Po raz kolejny oka-
zało się, że blues niesie w sobie 
całą masę pozytywnej energii… 
Występ pochodzącego z Tczewa 
wszechstronnego muzyka do-
wiódł, jak wielkie jest zapotrze-
bowanie na takie koncerty oraz 
jak dużą popularnością cieszy się 
muzyka bluesowa - wymagająca 
skupienia, a zarazem niezwykle 
melodyjna i przebojowa. Tylko 
nieliczni artyści potrafią te ele-
menty połączyć w mistrzowski 
sposób. Sądząc po reakcji gubiń-
skiej publiczności, R. Puchow-
skiemu ta sztuka z pewnością się 
udała.  Andrzej Matłacki

Bluesman czarował swoją techniką gry na gitarze

Panie Andrzeju, rozpoczyna 
Pan sezon nowych koncer-
tów zatytułowany „Zatęskni-
my za miłością”. Co nowego 
Artysta Andrzej Cierniewski 
proponuje w programie?
Nowa trasa, nowy recital za-
wiera wiele  nowych propozy-
cji, które - wierzę - przypadną 
do  gustu moim  fanom,  a  po-
chodzą w szczególności z mate-
riału, który znajduje się już na 
mojej nowej płycie. „Testowa-
łem” wiele z tych piosenek i jak 
dotychczas bardzo się sprawdza-
ją. Myślę, że będą dużą frajdą dla 
publiczności. 

Czym różnią się Pana kon-
certy tego typu od plene-
rowych?
Przede wszystkim recitale za-
mknięte charakteryzują się tym, 
że publiczność jest skoncentro-
wana i wsłuchana w to, co ar-
tysta ma do powiedzenia. Pio-
senki, które wchodzą w repertu-
ar mojego recitalu, to pewnego 
rodzaju tęcza różnych, ważnych 

Rozmowa z Andrzejem Cierniewskim - piosenkarzem, gitarzystą i kompozytorem

Zatęsknimy za miłością
tematów i nastrojów typowego 
człowieka. Stąd nie ma lepszej 
okazji i warunków oraz atmos-
fery, niż tego rodzaju koncerty. 
Ponadto ja uwielbiam czuć bli-
skość mojego słuchacza. Część 
mojego repertuaru muzycznie 
została  wzbogacona  poprzez 
dodanie nowych znakomitych 
brzmień i instrumentów. 

Dlaczego wybrał Pan dla 
swoich zamkniętych recita-
li tytuł „Zatęsknimy za mi-
łością”?
Po  pierwsze,  to  tytuł  jednej 
z najnowszych moich piosenek 

Konkurs dla czytelników 
Jak brzmi imię dziewczyny z popularnej piosenki Andrzeja Cierniewskiego?

Dla pierwszych 2 osób, które zadzwonią do redakcji (nr tel. 68 455 81 92) i podadzą prawidłową od-
powiedź na pytanie, ufundujemy 2 bezpłatne wejściówki dla par.

napisanych  przez  Marka  So-
śnickiego, również współauto-
ra piosenki „Albo on, albo ja”. 
Utwór ten wpisuje się w szcze-
gólny sposób w repertuar bardzo 
mi bliski i ulubiony. A sama pio-
senka jest jedną z faworytek na 
mojej nowej płycie. A ponadto 
- jesień, zima, to przede wszyst-
kim czas  refleksji,  a  przecież, 
gdyby  tej  prawdziwej miłości 
było więcej, świat byłby zupeł-
nie inny. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Mirosław Szczęsny
za www.andrzejcierniewski.pl

Ponad dekadę istnieje już gu-
biński hip-hopowy undergro-
und. Istnieje i walczy. Z biedą, 
systemem,  który  nie  pozwa-
la, ogranicza, blokuje… Z nie-
akceptowanym przez młodych 
ludzi światem. Oni mają jeszcze 
siłę... Ale przede wszystkim robią 
muzykę. I to dobrą...
Dziesięciolecie  gubińskie-
go  brzmienia  rapu występem 
uświetniły znane postacie hip-
hopowego podziemia. Na scenie 
w klubie Iskra pojawili się m. in. 
Puzon, Felek, Conon, BiDi, GSP, 

Broży feat Frans, Unikat oraz 
oczywiście  Magnum  Group. 
Oprócz gwiazd lokalnego rapu 
prezentowała  się  grupa  tańca 
nowoczesnego ADHD, były ele-
menty beatboxu oraz odbyły się 
freestyle’owe  bitwy.  Zręcznie 
i pobudzająco imprezę popro-
wadził Deejay Radi...
Sobotni koncert pokazał, jakie 
są  owoce  konsekwencji  i  ro-
bienia tego, co się  lubi. Przez 
dziesięć lat... - Powoli, powoli 
i do przodu. Za nami lata nie-
udanych  koncertów  i  prób 

wydania płyty. I tak do momen-
tu, aż doszliśmy do perfekcji. 
No prawie... Dzisiaj pokazujemy 
wszystko, czego się nauczyliśmy 
- opowiada Paweł „Kamyk” 
Kamiński z Magnum Group. 
Stąd tłumy publiczności, zróżni-
cowanej wiekowo, zjednoczonej 
przez hip-hopowe brzmienie. 
Stąd owacje na stojąco i gratula-
cje od fanów. Stąd tak duży sza-
cunek. Za wytrwałość, za wyzna-
czanie ścieżek. I nie tylko tych 
muzycznych...

Rajmund Rajkowski

10 lat Magnum Group
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Burmistrz Miasta Gubina oraz Państwowa 
Szkoła Muzyczna I st. w Gubinie zapraszają  
na koncert muzyki klasycznej w wykonaniu 
Izabelli i Artura Pacewiczów.

W programie utwory muzyki poważnej. Koncert 
odbędzie się w ramach Jubileuszu 775-lecia  
Gubina i Guben oraz Międzynarodowego Roku 
Chopinowskiego.

22.02.2010 r., godz. 16:00, Sala Kameralna PSM, 
ul. Piastowska 23.

Muzyczny kwartet zachwycał nie tylko muzyką klasyczną Walentynkowe karaoke połączyło pokolenia

Poczta walentynkowa w ZSO jak co roku miała pełne ręce roboty

Oficjalna inauguracja obchodów 
775-lecia oraz Roku Chopinowskiego 
Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu 
Izabelli i Artura Pacewiczów
22 lutego, godz. 16.00 - Aula PSM, 
ul. Piastowska 23

Koncert Andrzeja Cierniewskiego 
z okazji Dnia Kobiet
Pokaz multimedialny
5 marca, godz. 19.00, Sala Widowiskowa GDK, 
bilety do nabycia w GDK

Polsko-niemieckie spotkanie 
regionalistów
kwiecień/maj 2010 
Galeria „Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury
-  imprezy towarzyszące: konkurs wiedzy o Gubi-

nie (Z.S. im. M. Kopernika)
-  konkurs plastyczno-fotograficzny (ZSO)

Jubileusz 35-lecia PSM I stopnia 
w Gubinie
Uroczysty koncert, 19 maja 2010

Wiosna Nad Nysą
Koncerty, Lawina Folkloru, jarmark, wielki histo-
ryczny polsko-niemiecki korowód, niespodzianki 
4-6 czerwca, euromiasto Gubin-Guben

Uroczysta sesja Rady Miejskiej 
z okazji 20-lecia samorządu
19 czerwca 2010, Urząd Miejski w Gubinie

Polsko-niemiecki plener malarski
Lipiec 2010, Wyspa Teatralna

Polsko-niemiecki koncert 
na zakończenie lata
28 sierpnia 2010, Plac Jana Pawła II, Gubin

Polsko-Niemiecka Wigilia Miejska
18 grudnia 2010

To  był  cudowny  noworocz-
ny  koncert.  Pełen mistycznej 
muzyki i ciepła. Mimo mrozu za 
oknem. Mimo utrzymania tema-
tyki zimy. No, ale jak się tak gra 
„Karnawał wenecki” czy „I Just 
Call To Say I Love You”...
Motyw najchłodniejszej z pór roku 
dominował. Małgorzata Świerczyń-
ska recytowała wiersz Władysława 
Bełzy pt. „Zima”, a Marta Turow-
ska „Śnieg” autorstwa Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. Milena Pirko 
zagrała jeszcze na flecie kolędę pt. 
„Cicha noc”, Weronika Spyta za-
prezentowała wiersz Zbigniewa 
Herberta  pt.  „Zimowy  ogród”, 
a Anna Badurska utwór Antoniego 
Lange pt. „Zima”. Kwartet - Maciej 
Kijewski - akordeon, Agata Jakusik 
- gitara, Alicja Bezdziczek - skrzyp-
ce i Marek Matuszak - pianino - 
popisał się utworem kapeli Green 
Day pt. „Wake me up when Sep-
tember ends” oraz znanym hitem 
„What a wonderful life”. Na koniec 
zespół wokalny z ZSO - w składzie: 
Hanna Kaczmarek, Mariusz Iwań-
ski, Pamela Razik, Kalina Maru-
siak, Katarzyna Kawecka, Patry-
cja Marcinkowska, Agnieszka Ko-
morowska, Patrycja Kupczyk, M. 
Turowska, Monika Sucholas, Na-
talia Ruszczyńska, Paulina Kłos, 
Małgorzata Stodolna i Anna Rzun 
- zaśpiewał piosenkę pt. „Z kopyta 
kulig rwie”.
Jako  że  bieżący  rok  został 

Dnia 8 lutego 2010 roku w gabi-
necie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących odbyła się II w tym roku 
sesja nowej Młodzieżowej Rady 
Miasta. Gośćmi naszego spotka-
nia byli: Burmistrz - Bartłomiej 
Bartczak, Sekretarz - Maria Kuż-
dżeń, Przewodniczący Rady Miasta 
-  Leszek Ochotny  oraz Marcin 
Gwizdalski. W czasie sesji omó-
wiliśmy wiele kwestii związanych 
z naszą działalnością, ukonstytu-
owaliśmy się oraz wybraliśmy pre-
zydium w składzie: Przewodniczą-
cy - Andrzej Ociepka ZSR, Pierw-
sza wiceprzewodnicząca - Agniesz-
ka Krawczyk LO, Druga wiceprze-
wodnicząca - Kasandra Gargalis 
GIM1, Sekretarz - Marta Turow-
ska GIM2, Skarbnik  - Katarzy-
na Andrys ZSR. Pierwszą zorga-
nizowaną przez nowo wybraną 
Młodzieżową  Radę Miasta  im-
prezą było karaoke, które odbyło 

12 lutego w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących odbyło się przed-
stawienie  wokalno-artystycz-
ne z okazji walentynek. Piosen-
ki o miłości zaprezentowały na-
stępujące  uczennice:  Elżbie-
ta Lehmann, Pamela Razik, 
Anna Rzun, Kalina Maru-
siak i Sandra Madyniak. Kon-
cert dla zakochanych poprowa-
dzili: Przemysław Rejment 

ogłoszony rokiem Fryderyka Cho-
pina, nie mogło zabraknąć dzieł 
z dorobku tego artysty. Anita To-
miakowska zaprezentowała nok-
turn i preludium, a także drugą 
część koncertu e-moll. Pojawiły 
się także utwory innych wielkich 
kompozytorów. Bartosz Lenda na 
akordeonie zagrał utwory Albina 
Repnikowa i Alberta Vossena, 
Oliwia Klimek zagrała na pianinie 
„Pieśń bez słów” Jakoba Ludwi-
ga Felixa Mendelssohna Barthol-
dy’ego, Kacper Kuznowicz zapre-
zentował na flecie utwór „Słod-
kie marzenie”, Łukasz Tatrocki 
na akordeonie „Taniec węgier-
ski”, Marcin Janiszyn z Andrze-
jem Banachem „Besame mucho”, 
a Jakub Winiszewski na klarne-
cie scherzino...
Koncert  Noworoczny  w  Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
przygotowały  panie: Wioletta 
Kucharska-Spiralska, Anna Do-
bek-Winkowska i Magdalena Si-
kiewicz-Witczak; dekoracje i wy-
stawę prac przygotował Michał 
Bujnicki. Na scenie, dla zapro-
szonych gości, wystąpili ucznio-
wie ZSO. Wystąpili i zaprezento-
wali swoje niesamowite talenty. 
Wielu z nich jest adeptami Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Gu-
binie, a niektórzy są już jej ab-
solwentami i kontynuują naukę 
w Zielonej Górze. Pozazdrościć 
takiej młodzieży...  lo

Kto tak pięknie gra? Walentynki w ZSO

Rada Młodzieżowa działa
się 13 lutego 2010 w godzinach 
wieczornych  roku  w  restaura-
cji „Romano”. Impreza trwała 4 
godziny. Myślę,  że  każdy mógł 
wybrać utwór dla siebie i go za-
śpiewać. W zabawie brała udział 

młodzież, a także starsze pokole-
nie. Każdego uczestnika nagradza-
liśmy lizakiem w kształcie serca - 
wszystkim bardzo dziękujemy za 
wspaniałą zabawę.

Agnieszka Krawczyk

i Tomasz Musiał.  Wystąpił 
również szkolny zespół taneczny 
„X-DRIVE”. Całe przedstawienie 
prowadziła Marta Turowska. 
Na korytarzach tego dnia muzyka 
wprowadzała uczniów w walen-
tynkowy nastrój. Został zorga-
nizowany także kiermasz kartek 
oraz poczta walentynkowa. Ob-
chody święta zakochanych zor-
ganizowała Kinga Adamska. lo

OBCHODY 775-LECIA GUBINA I GUBEN

Przypominamy, że istnieje możli-
wość archiwizacji filmów z uroczy-
stości rodzinnych, studniówek itp. 
nagranych na kasetach VHS na pro-
fesjonalne, nowoczesne i trwałe no-
śniki DVD.

Nie pozwól, żeby bezcenne 
wspomnienia o Tobie i Twoich bliskich 
zniknęły bezpowrotnie…

Zainteresowanych 
prosimy o kontakt 

z Gubińskim 
Domem Kultury 

Tel. 68 455 82 59
Paweł Bardzik 
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O przygotowaniach do mani-
festacji we wcześniejszym od-
cinku wspomina mieszkaniec 
Guben Werner Möhring. Jak 
już wiemy, 30 sierpnia 1949 r. 
miało dojść do spotkania orga-
nizacyjnego przedstawicieli obu 

stron na moście kolejowym na 
linii Guben - Zielona Góra. Ale 
gdy delegacja gubeńska chciała 
wejść na most, wyszedł im na-
przeciw sowiecki wartownik i ich 
zatrzymał, bo nie mieli pisem-
nego zezwolenia komendantu-
ry sowieckiej.
W. Möhring komentuje:
- Mogliśmy  tylko  pomachać 
polskiej delegacji, która w mię-
dzyczasie  znajdowała  się  na 
moście. Było to dla nas wielkim 
rozczarowaniem. Przy później-
szym, dokładnym przemyśleniu 
stało się dla nas jasne, że i tak 
nie otrzymalibyśmy takiego ze-
zwolenia.
Ale przygotowania prowadzo-
no dalej. Kiedy rano, pierwsze-
go września widzieliśmy, że na 
miejscu  zaproponowanym na 
demonstrację w Gubinie usta-
wiono trybunę i głośniki oraz za-
wieszono flagi i girlandy, wie-
dzieliśmy, że nasi polscy przy-
jaciele pracowali tak samo jak 
my, a nawet lepiej.

Narada kilkusekundowa

W  tej  samej  godzinie,  kiedy 
zbliżaliśmy się do miejsca ma-
nifestacji,  idąc  z  flagami  i  ze 
śpiewem,  z  Alte  Poststraße 
(ulica wzdłuż Nysy na północ 
od dzisiejszego mostu granicz-
nego), po drugiej stronie Nysy 
uczestnicy polscy robili to samo. 

 Z Ziemi Gubińskiej opracowanIe I przekład - krzysztof freyer

Wczesna próba porozumienia - 2
Jak wspomnieliśmy w poprzedniej części, choć obrazy z okresu 1939-1945 w umy-

słach polskich ofiar wojny były jeszcze świeże, to jednak ówczesne młode pokolenie 
mieszkańców obu granicznych miast szukało ze sobą porozumienia. Jedną z okazji 
do nawiązywania takiego porozumienia była wspólna gubeńsko-gubińska manife-
stacja młodzieży po obu stronach jeszcze zniszczonego mostu na Nysie (dzisiejszego 
mostu granicznego w Gubinie) 1 września 1949 roku, czyli w dziesiątą rocznicę wybu-
chu drugiej wojny światowej. 

W międzyczasie po obu stronach 
przeprowadzono zbiórkę uczest-
ników  (foto1).  Pomachaliśmy 
sobie i pomachaliśmy flagami. 
Polska kapela zagrała pieśni ro-
botnicze, które po części też znali-
śmy. Śpiewaliśmy z nimi. Dwóch 

polskich uczestników manifesta-
cji weszło na mostek wzdłuż jazu 
na Nysie i zbliżyło się do nas na 
odległość około 20 metrów. Na-
stępnie odbył się główny punkt 
demonstracji. Kilkusekundowa 
narada po naszej stronie i w na-
stępnym oka mgnieniu Günter 
Sasse i Werner Balzer weszli 
do Nysy  i  przez  gruzy mostu, 

który w ostatnich dniach wojny 
Wehrmacht wysadził w powie-
trze,  przeszli  na  drugą  stronę 
rzeki. Każdy z nich trzymał nie-
bieską  flagę  (foto  2).  Była  to 
flaga  Freie  Deutsche  Jugend 
(Wolna  Młodzież  Niemiecka) 
i  flaga  pionierów,  które mieli 
przekazać w prezencie polskim 

przyjaciołom. Panował wielki en-
tuzjazm. Nasi dwaj młodzi w mię-
dzyczasie wspięli się na wschod-
ni mur oporowy przy rzece obok 
dawnego mostu. Polscy uczestni-
cy manifestacji natychmiast zro-
bili przejście i zaprowadzili obu 
Niemców przed podium.

Aby nigdy więcej…

Tu nastąpiło serdeczne pozdro-
wienie i przekazanie flag. Polscy 
przyjaciele przekazali dwie flagi 
Związku Młodzieży Polskiej. Na-
stępnie przedstawiciele młodzie-
ży polskiej, a po nich G. Sasse, 
przemawiali do uczestników ma-
nifestacji po obu stronach Nysy.
Wprawdzie nie rozumieliśmy 
języka polskiego, ale nasze myśli 
wybiegały ku polskiej młodzie-
ży  z  pragnieniem, aby nigdy 
więcej nie dopuścić do wojny 
między naszymi dwoma naro-
dami, i z pragnieniem usunię-
cia wszelkich pozostałości  fa-
szyzmu.
W Gubinie uczestnicy sformo-
wali demonstrację wzdłuż ulicy 
Piastowskiej aż do Domu Mło-
dzieży, na przedzie szli czterej 
młodzi z przekazanymi flagami.
Po rozmowie z przedstawicielami 
polskiej młodzieży Sasse i Balzer 
późnym popołudniem powróci-

li do Guben przez most kolejowy.
Ta manifestacja dla szefa gu-
beńskiej organizacji młodzieżo-
wej miała jeszcze zły epilog u so-
wieckiego komendanta w Guben, 
ale na szczęście nie było żadnych 
negatywnych konsekwencji.

Na podst. „Gubener 
Heimatbrief” 1/2007
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2 - G. Sasse i W. Balzer z flagami (lewy dolny róg) przy polskim brzegu Nysy

1 -  Wspólna demonstracja 1 września 1949 r. nad Nysą, widok z zachodniego brzegu, od 
lewej: pozostałości zniszczonego mostu, elektrownia wodna, budynek późniejszego 
internatu ZSLiT i nieistniejące już budynki w pobliżu dzisiejszych Alei Łużyckich

Ciekawostki wędkarskie 

Największe  koło  Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Gu-
binie,  liczące  452  członków, 
30 stycznia 2009 r. dokonało 
podsumowania ubiegłorocznej 
działalności. Wśród gości zna-
leźli się prezes zarządu Okręgu 
PZW Zielona Góra Adam Zwa-
rycz i komendant Straży Leśnej 
Krzysztof Żemło. 
Klasyfikację sportowców w ka-
tegorii kobiet w 2009 r. wygra-
ła Małgorzata Kuś (39 pkt.) 
przed Wielisławą Malinow-
ską (38). Wśród kadetów trium-
fował Maciej Petrykowski 
(45  pkt.),  przed  Michałem 
Wiśnikiem (27) i Marcinem 
Stachowiakiem (14). U junio-
rów wygrał Tomasz Płocha (44 
pkt.), drugi był Artur Petry-
kowski (41), a trzeci Łukasz 
Płocha (38). Rywalizację senio-
rów wygrał Krzysztof Olifiro-
wicz (65 pkt.). Kolejne miejsca 
zajęli: Grzegorz Petrykow-
ski (60), Krzysztof Barański 
(58), Grzegorz Świerczyński 
(44), Jerzy Pałka (43), Tade-
usz Albinowski (41), Henryk 
Wadowski (41), Marek Woj-
tasik (40), Zbigniew Żurko 
(33), Dawid Trzebny  (32). 
Warto  również  wspomnieć 
o sukcesach na wyższych szcze-
blach - Mistrzem Okręgu PZW 
kadetów został M. Petrykowski, 
I wicemistrzem juniorów - A. Pe-
trykowski, II wicemistrzem mło-
dzików - Przemysław Sęk.
Zarząd „Jedynki” pod przewod-
nictwem Mariana Olejnicza-
ka zrealizował wiele pożytecz-
nych  przedsięwzięć.  Między 
innymi  wkopano  przy  głów-
kach nad Odrą słupki betonowe 

z kolejnymi numerami w celu 
usprawnienia  organizacji  za-
wodów  wędkarskich.  Udział 
w  pracach  wzięli:  gospodarz 
koła K. Barański, członek zarzą-
du G. Petrykowski oraz T. Albi-
nowski i T. Płocha. Na jeziorze 
Borek w Kosarzynie  skarbnik 
Leszek Banaszczyk z człon-
kami WOPR  na  czele  z  Jac-
kiem Czerepko wykonali slip 
wędkarski (wyciąg, pochylnia). 
Zarząd przyjął pod opiekę akwen 
Borek i zakupił łódź do zarybia-
nia i kontroli. W każdym zary-
bianiu jeziora czy Nysy Łużyc-
kiej  uczestniczyli  wiceprezes 
ds.  gospodarczych  i  ochrony 
wód Jerzy Buczek oraz czło-
nek  zarządu Jerzy Osiński. 
Zarząd koła PZW nr 1 przepro-
wadził konkursy z ekologii i re-
gulaminu połowu ryb w gubiń-
skich szkołach podstawowych, 
w których udział wzięli: wicepre-
zes ds. młodzieży i sportu Miro-
sław Sztukowski, J. Buczek, 
G. Petrykowski, sekretarz Ire-
neusz Korzeniewski.  Zor-
ganizowano konkursy z okazji 
Dnia Dziecka. Prezes M. Olej-
niczak podziękował sponsorom 
wspierającym działalność koła: 
burmistrzowi Bartłomiejowi 
Bartczakowi,  Zbigniewo-
wi Poniatowskiemu z firmy 
PKM, Jerzemu Gackiemu, 
Tadeuszowi Hajkowiczo-
wi oraz właścicielom sklepów 
wędkarskich - H. Wadowskie-
mu, Annie Gondro, Beacie 
Kosmali i T. Hajkowiczowi. 
Zawody  na  otwarcie  sezonu 
zaplanowano  na  25  kwiet-
nia,  mistrzostwa  koła  -  na 
9 maja 2010 r.  (wł) 

18.04.10  –  Otwarcie  sezonu 
(Odra – prom), 2.05.10 – Mi-
strzostwa Koła (Odra – prom), 
27.06.10 – Puchar lata (Odra – Ko-
sarzyn), 18.07.10 – Zawody grun-
towe (Odra – prom), 29.08.10 
– Zawody spławikowe (Odra – 
prom), 12.09.10 – Zawody spła-
wikowe (Odra – prom), 3.10.10 

Terminarz zawodów Koło PZW nr 4 Gubin
– Zakończenie sezonu (Odra – 
prom), 17.10.10 – Zawody „Ryba 
drapieżna” (Odra – prom). Czer-
wiec 2010 „Wiosna nad Nysą” 
(Nysa Łużycka), Sierpień 2010 
Mistrzostwa Gubina (Odra).
W razie nieodpowiednich wa-
runków zarząd może zawody od-
wołać.  n

W kole PZW nr 4 w Gubinie 
odbyło się zebranie sprawozdaw-
cze za 2009 r. W zebraniu uczest-
niczył  koordynator  do  spraw 
wędkarskich z Niemiec, kolega 
Horst Reder, w celu nawiązania 
współpracy między kołami. Przy-
jęto również budżet koła na rok 
2010 r., kalendarz imprez spor-
towych,  sprawozdanie prezesa 
koła za rok 2009, sprawozdanie 
komisji rewizyjnej oraz sprawoz-
danie skarbnika koła. W dysku-
sji wynikły również takie sprawy 
jak: brak pomostów na jeziorze 
Borek, brak swobodnego dostę-
pu pojazdów mechanicznych do 
lustra wody, brak przycinki gałęzi 
drzew rosnących nad brzegiem 
wody. Wędkarze  narzekali  na 

Zebranie sprawozdawcze w kole nr 4 PZW

Zebranie sprawozdawcze w kole PZW nr 1

obsługę elektrowni w Gubinie. 
Stwierdzili, że zbyt często spusz-
czają zgromadzoną wodę przed 
elektrownią i przez takie działa-
nie ryba odchodzi w dolną część 
Nysy. Na koniec zebrania prezes 
koła wręczył dwa srebrne odzna-
czenia PZW dla Mariana So-
bockiego oraz Władysława 
Jaskólskiego, wyróżnił także 
nagrodą trzech działaczy zarządu 
koła, wręczył nagrody dla dziesię-
ciu najlepszych wędkarzy w poło-
wie sportowym ryb za rok 2009. 
Skarbnik koła zwraca się z prośbą 
o wpłacenie składek członkow-
skich  za  rok 2010. W  sprawie 
opłaty można umówić się telefo-
nicznie, numer telefonu skarbni-
ka 0880 460 661.  Zarząd Koła

Wszystkich zainteresowanych planami zagospodarowaniem terenu przy 
ul. Barlickiego w Gubinie serdecznie zapraszam na spotkanie, które od-
będzie się 24 lutego br. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 3.

Burmistrz Miasta Bartłomiej Bartczak
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opracowanie i przekład - Krzysztof freyer

Wieści zza Nysy
Czerwone światło i pierwszeństwo przejazdu

Kary w Niemczech za nieprzestrzeganie przepisów o czer-
wonym świetle należą, jak na polskie kieszenie, do dosyć 
wysokich. Warto pamiętać, że w tej dziedzinie liczą się se-
kundy, które nasz portfel mogą zubożyć nawet o 360 euro!

Zwykłe nieprzestrzeganie czerwonego zmiennego znaku świetlnego 
lub czerwonego ciągłego znaku świetlnego kosztuje 90 euro grzywny. 
Jeżeli w takiej sytuacji dojdzie do zagrożenia ruchu drogowego, zapła-
cimy 200, a jeśli nastąpi uszkodzenie rzeczy, to 240 euro.
W przypadku zwykłego zlekceważenia fazy czerwonej trwają-
cej już dłużej niż jedna sekunda, grzywna wyniesie 200 euro. W 
przypadku zagrożenia ruchu drogowego i fazy czerwonej trwają-
cej ponad jedną sekundę kara wyniesie 320 euro. W przypadku 
uszkodzenia rzeczy i fazy czerwonej trwającej ponad jedną sekun-
dę do zapłacenia będzie aż 360 euro.

Pierwszeństwo przejazdu
Nieprzestrzeganie przepisów o czerwonym świetle często skut-
kuje wymuszeniem pierwszeństwa przejazdu. 
Zlekceważenie znaku nakazującego ustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu w powiązaniu z istotnym utrudnieniem jazdy innego 
uczestnika ruchu drogowego, mającego w tym momencie prawo 
pierwszeństwa, skutkuje finansową karą ostrzegawczą w wysoko-
ści 25 euro. 
Jeśli na innego uczestnika ruchu drogowego, mającego w tym mo-
mencie prawo pierwszeństwa, zostanie w ten sposób sprowadzo-
ne zagrożenie, zostanie orzeczona grzywna w wysokości 100 euro. 
Przepisy te dotyczą tak samo innych form regulacji pierwszeń-
stwa przejazdu.

Telefonowanie za kierownicą
Niedostosowanie się do przepisów o czerwonym świetle i o pierw-
szeństwie przejazdu może być skutkiem braku koncentracji spo-
wodowanej rozmawianiem przez telefon w czasie jazdy. Telefono-
wanie za kierownicą w czasie jazdy lub gdy kierowca się zatrzyma, 
ale nie wyłącza silnika, bez korzystania z zestawu głośnomówiące-
go skutkuje grzywną w wysokości 40 euro.

Źródło: Kodeks drogowy RFN

W Izbie Muzealnej SPZG spo-
tkali się uczniowie klasy III b Ze-
społu Szkół im. M. Kopernika. 
Okazją do spotkania był pokaz 
multimedialny prezentacji wyko-
nanej przez Martynę Wolak i 
Patrycję Gawlita. Obie uczen-
nice wykonały prezentację zatytu-
łowaną „Gubin jakiego nie znasz”, 
pokazując nasze miasto w przed-
wojennej  krasie, wówczas  gdy 
Gubin nazywano „perłą Łużyc”. 
Całość „ozdobiono” stosowną do 
obrazu muzyką. Pomimo bardzo 

poważnego tematu prezentacja 
wywołała wielkie zainteresowa-
nie, a uczniowie-widzowie z zapa-
łem zgadywali nazwy miejsc po-
kazywanych na dużym ekranie. 
Przygotowania do spotkania 
wsparli rodzice obu prezente-
rek, szczególnie mama Patrycji, 
i wychowawczyni klasy Marze-
na Świderska.
Po zakończonej projekcji dzieci 
po Izbie Muzealnej oprowadził 
jej opiekun Tadeusz Buczek.

(sp)

Lekcja historii w Izbie Muzealnej

Uczniowie klasy III b z zainteresowaniem oglądali, jak piękne było kiedyś nasze miasto

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców euromiasta

W piątek 12 lutego w Infozen-
trum w Guben odbyła się inau-
guracja wystawy fotografii Ta-
deusza Firleja, znanego przy-
rodnika,  ekologa,  historyka, 
poety oraz działacza kultury na-
szego miasta. Tematem prezen-
towanych zdjęć było ukazanie 
Gubina z lat 1945-1965. Wyda-
rzenie to jest początkiem cyklicz-
nych spotkań polsko-niemiec-
kich, których celem jest przybli-
żanie historii obu przygranicz-
nych miast.
Zanim doszło do oficjalnego 
otwarcia  wystawy  przez  syna 
fotografa - Floriana Firleja, 
odczytano wiersz autora  pre-
zentowanych  zdjęć  „Obrazek 
z  Gubina”. Myślę, że zdjęcia 
mojego ojca w ciekawy sposób 
obrazują fragment historii na-
szego miasta. Choć jest to za-
ledwie ułamek zbioru fotogra-
fii z tamtych lat, to zaprezento-
wane prace z pewnością spełnią 

Zdjęcia Tadeusza Firleja
dwie ważne funkcje: będzie to 
zarówno sentymentalna podróż 
dla starszych osób, pamiętają-
cych tamte czasy, jak i wspania-
ła lekcja historii dla młodzieży 
- stwierdził T. Firlej. Zwiedzają-
cy mają obecnie możliwość obej-
rzenia ponad dwudziestu foto-
grafii przedstawiających między 
innymi ruiny Kościoła Farne-
go, plac katedralny oraz pano-
ramę miasta - wówczas jeszcze 
zniszczonego, noszącego  zna-
miona śladów pozostawionych 
po niedawno zakończonej dru-
giej wojnie światowej. W przy-
szłości planowane jest udostęp-
nienie mieszkańcom euromia-
sta kolejnych zdjęć T. Firleja, 
ukazujących tym razem Gubin 
z lat 60. i 70. A już w najbliższą 
środę 24 lutego, także w Info-
zentrum, wyświetlony zostanie 
film „Wiosna 1945. Guben tonie 
w chaosie”. 

Andrzej Matłacki

Tak  się  „słodko”  złożyło,  że 
11 lutego, czyli w tłusty czwar-
tek, miał miejsce bal karnawało-
wy w SP nr 3. To wspaniała tra-
dycja tej szkoły, dlatego każdego 
roku w karnawale organizowa-
na jest taka zabawa dla uczniów 
klas 0-III. Dzieci przebrane w 
różnorodne  stroje  bawiły  się 
przy dźwiękach skocznej muzyki. 
Brały także udział w konkursach 
z nagrodami. W czasie krótkich 
przerw  pociechy  korzystały  z 
przygotowanych wcześniej słod-
kich bufetów. Tam każdy znalazł 
coś dla siebie: chrupki, palusz-
ki, cukierki, owoce i soki. W tym 
roku pojawił się także słodki, lu-
krowany pączek, by i maluchy 
mogły się przyłączyć do obcho-
dów tłustego czwartku.
Po około 2  godzinach dobrej 
zabawy  uśmiechnięte  i  nieco 
zmęczone dzieciaki wróciły do 
domów, a za rok… znów ruszy-
my w tany.  Anna Kędziora

Ruszamy 
w tany…

Tym razem - pół wieku od ślubu 
- swoją przysięgę małżeńską od-
nowili Państwo Teresa i Józef 
Budychowie. Do Gubina trafili 
w drugiej dekadzie lat 50. Tu po-
znali się na zabawie w nieistnie-
jącym już Miejskim Domu Kultu-
ry na zabawie ostatkowej. Wza-
jemne zauroczenie zaowocowało 
ślubem, którego udzielił nieżyją-
cy już ks. proboszcz Aleksander 
Dobrucki. Pamiętają dokładnie 
tę datę - był 7 lutego 1960 roku.
Państwo Budychowie mają jed-

nego syna - Romana  i trzech 

Kolejny Jubileusz
wnuków: Tomasza, Radosła-
wa i Patryka.
Równo  pół  wieku  później, 
6  lutego  2010  roku,  medale 
„Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”, w imieniu Prezydenta 
RP Dostojnym Jubilatom przy-
pięła wiceburmistrz Gubina Ju-
styna Karpisiak. 
Uroczystość była okazją do po-
nownego złożenia aktu ślubowa-
nia, były kwiaty od rodziny i kręgu 
znajomych, szampan, wspomnie-
nia i... łzy wzruszenia, że to już pół 
wieku razem.  AB. 

Jubilaci w rodzinnym gronie

O ponownym otwarciu restau-
racji „Parkowa” pisałam w po-
przednim numerze „WG”, ale 
to wydarzenie już zaczyna mieć 
wpływ na życie mieszkańców na-
szego miasta i nie tylko.
Na pierwszy dancing 30 stycz-
nia przybyło około 60 osób. Zna-
leźli się na nim także bohatero-
wie  tej  historii.  On  - Martin, 
wypatrzył wśród innych kobiet 
tę  jedyną  -  wyjątkową. Urze-
kła go tańcem i tak zaczęła się 
ta znajomość. Ona - Alicja, dała 
mu swój numer telefonu. Zbie-
giem okoliczności numer gdzieś 
przepadł, a umówione spotka-
nie nie doszło do skutku. Ale on 
nie mógł przestać o niej myśleć, 
więc zwrócił się do naszej redak-
cji z prośbą o pomoc.
Aby ta historia mogła zakoń-
czyć się happy endem, publiku-
jemy apel Martina:

„Witaj Alicjo! Spotkaliśmy się 
w sobotę 30.01.2010r. w restau-
racji „Parkowa”. Nasze spo-
tkanie 31 stycznia o godz.11.00 
przegapiłem… Proszę odezwij 
się. Mój tel. 0173-153-22-29. 
Dziękuję - Martin”
Droga Alicjo, jeśli wciąż jesteś 
zainteresowana tą znajomością, 
odpowiedz na powyższy apel. Ży-
czymy powodzenia w poszukiwa-
niu „drugiej połowy” i po cichu li-
czymy, że kiedyś oboje Państwo 
podzielicie się z nami wrażeniami 
i poznamy dalsze losy bohaterów 
tej niesamowitej historii.

Anna Kędziora 

Czyżby 
love 

story?!
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W okresie od 2 do 9 lutego 
2010  r.  na  terenie  miasta 
i gminy Gubin odnotowano 
następujące zdarzenia:
3  lutego  br.  nieustalony 
sprawca włamał się do garażu 
w Gubinie, skąd zabrał butle 
gazowe z akcesoriami warto-
ści ponad 2 tys. zł.

Ukradł torebkę, teraz 
odpowie przed sądem
W środę 20 stycznia poli-
cjanci z komisariatu w Gubi-
nie zostali poinformowani, że 
w rejonie mostu granicznego 
młody mężczyzna wyrwał ko-
biecie torebkę, którą miała za-
wieszoną na ramieniu. 
Pokrzywdzona nie potrafiła 
opisać sprawcy. Jednak nie 
przeszkodziło to gubińskim 
policjantom ustalić, kto do-
konał tej kradzieży. W środę 
3 lutego zatrzymali 16-letnie-
go mieszkańca Gubina, który 
przyznał się do wyrwania ko-
biecie torebki. 
Chłopak jest znany policjan-
tom, wcześniej  także  łamał 
prawo.  Teraz  za  swoje  po-
stępowanie  odpowie  przed 
sądem rodzinnym.

Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie 

Obchodami  interesowała  się 
prasa  centralna  i  regionalna 
m.in. „Żołnierz Wolności”, „Try-
buna Ludu”, „Żołnierz Ludu”, 
„Gazeta Lubuska”, „Nadodrze”. 
Z okazji jubileuszu Lubuskie To-
warzystwo Kultury wydało „Ze-
szyty Lubuskie nr 22” - to zarys 
historii miasta, plon sesji popu-
larno-naukowej zorganizowanej 
przez Gubińskie Towarzystwo 
Kultury i Naczelnika Miasta.
Znaczącą rolę w życiu miasta 
odgrywało wojsko, wspomaga-
jąc w miarę możliwości władze 
administracyjne i mieszkańców. 
Do takich zaliczyć należy odbu-
dowa w listopadzie 1983 r. znisz-
czonego i rozebranego od 15 lat 
mostu łączącego ul. Słowackie-
go i Kunickiego. Wykonali go sa-
perzy 5. Dywizji Pancernej pod 
dowództwem por. Marka Betki 
i kpr. pchor. SPR Grzegorza Ja-
nickiego, w cywilu inżyniera bu-
downictwa lądowego. W upo-
minku od władz miasta otrzy-
mali kolorowy telewizor.
Na ówczesne czasy entuzjasta-
mi w rozwoju Gubina byli na-
czelnik  miasta  Stefan  Ciszek 
i jego zastępca Bogusław Spyt-
kowski. Naczelnik tak wspomi-
na w wywiadzie do „Gazety Lu-
buskiej” (22 lutego):
„Na gruzach założyliśmy parki 
i  zieleńce o obszarze 7,5 hek-
tara, mamy miejską  komuni-
kację  autobusową,  zapewnili-
śmy wszystkim dzieciom miej-
sca w żłobkach i przedszkolach. 
Zbudowaliśmy krytą pływalnię 
i amfiteatr, kończymy odbudowę 
ratusza oraz budowę przychod-
ni z 32 gabinetami. Nowe osie-
dle Emilii Plater to 570 miesz-
kań. Nie udało się jednak uno-
wocześnić sieci handlowej, zbu-
dować domu towarowego, lokali 

Jak obchodzono 750-lecie miasta (2)
gastronomicznych, a niedobór 
ciepła ograniczył budownictwo 
blokowe...”.
Gubin liczył 16 917 mieszkań-
ców, miał cztery szkoły podsta-
wowe, liceum ogólnokształcące, 
liceum medyczne, pięć techni-
ków i szkół zawodowych, szkołę 
muzyczną – w sumie ponad trzy 
tysiące uczniów. Około dwieście 
kobiet pracuje w zakładach che-
micznych w Guben.
Naczelnik nie zapomniał o lu-
dziach,  którzy  tworzyli  przy-
szłość miasta, wyróżniając or-
ganizatorów: szkolnictwa Sta-
nisławę Włodarską, koła gospo-
dyń wiejskich Mariannę Dajer-
ling, handlu Urszulę Kondra-
cik.  Do  honorowych,  których 
należy zapisać do księgi, zali-
czył m.in. Stanisława Beśkiewi-
cza, Mieczysława Pruchniewicza, 
Władysławę Bobrowską, Emilię 
Garecką, Jadwigę Rebajn, Ja-
dwigę Iwanowską, Mieczysława 
Horoszkiewicza, Henryka Jaku-
bowskiego.
W roku jubileuszu nie zabrakło 
problemów. Główny to ciągnący 
się kryzys i brak towarów na pół-
kach. Trudności spotęgowały się 
jeszcze od czasu zamknięcia od 
30 października 1980 r. przej-
ścia granicznego Gubin-Guben 
(otwartego od 1 stycznia 1972 r.).
Jak wypowiadał się zastępca 
naczelnika B.Spytkowski, rynek 
gubiński potrzebuje ludzi i nie-
chętnie zezwala się na pracę za 
granicą. Ci, którzy tam pracują, 
zapłatę otrzymują w markach, 
kupują różne materiały i arty-
kuły, sprzedając z zyskiem po 
stronie polskiej. Wszystkie za-
kłady z wyjątkiem „Cariny” na-
rzekają na brak ludzi do pracy, 
przede wszystkim kobiet. Nie 
mają kłopotów z zatrudnieniem 

absolwenci Zasadniczej Szkoły 
Odzieżowej i technikum, mogą 
wybierać  nawet  inne  przed-
siębiorstwa i miasta. Koniecz-
ny jest nowy kierunek kształce-
nia  budowlano-remontowego 
np. „Nowa Era” może zatrudnić 
osiemdziesięciu pracowników. 
Nie brakuje jedynie rolników.
Problemy  ma  też  spółdziel-
czość  mieszkaniowa,  mająca 
tysiąc członków i kandydatów 
z pełnym wkładem, ale nikt nie 
może powiedzieć, kiedy wpro-
wadzą się do swoich mieszkań. 
Nic się nie buduje, może dopie-
ro po roku 1986. Oddany ma być 
do użytku tylko budynek miesz-
kalny budowany przez kilka za-
kładów w systemie patronackim. 
Ze względu na tereny uzbrojone, 
istnieje możliwość budownictwa 
jednorodzinnego. Po wybudowa-
niu zbiornika wyrównawczego 
i zmodernizowaniu sieci wodo-
ciągowej nastąpiła poprawa za-
opatrzenia w wodę. Planowano 
w tym czasie rozbudowę szkoły 
nr 2 i zakończenie budowy nowej 
przychodni. W starej, po adapta-
cji, mogli zamieszkać nowo przy-
byli lekarze.
W budżecie miasta  zabrakło 
pieniędzy na prace konserwa-
torskie gotyckiego Kościoła Far-
nego. Zabezpiecza się tylko mury 
przed dalszym niszczeniem. Wo-
jewoda skłaniał się partycypo-
wać  w  niewielkim  nakładzie 
w kosztach konserwatorskich. 
Kościół także zrezygnował z pla-
nowanych prac. Na razie trwa 
jedynie remont ratusza. Takie 
to były wtedy problemy, które 
warto  porównać  z  obecnymi 
osiągnięciami.
Dalszy  ciąg w  kolejnym nu-
merze.

Zygmunt Traczyk

dokończenie ze str. 7
Budziło  to zainteresowanie, 
a nawet zdziwienie. Dyskuto-
wano o tym w sklepie. Ktoś po-
wiadomił pana Edwarda Mar-
kowskiego z ciepłowni Tobruk 
i nie trzeba było długo czekać, 
bo w mig przybyła odpowied-
nia ekipa. 
Gdy Marek Urbańczyk, Miro-
sław Walczak i Witold Pomor-
ski robili wykop, Czesław Zdo-
bylak z E. Markowskim zakrę-
cili zawory. Po odkopaniu oka-
zało się, że na odgałęzieniu od 
magistrali puścił spaw i rozsz-
czelnienie rury miało kilkana-
ście centymetrów. Groziło to 
brakiem  ogrzewania  bloków 
przy Kosynierów, Miodowej, 
Wojska  Polskiego,  Piastow-
skiej a także osiedla E. Plater. 
Zanim grzejniki wyłączonego 
ogrzewania zdążyły ostygnąć, 
Cz. Zdobylak  -  człowiek nie-
samowicie spokojny  i opano-
wany - zdążył wykonać nowy 
spaw. Dochodziła właśnie go-
dzina 16.00. Niektórzy gapowi-
cze, być może też fachowcy z tej 
dziedziny, podkreślali sprawne 
działanie ekipy. 
Zakończenie  prac  obserwo-
wał  też burmistrz Bartłomiej 
Bartczak z radnym Edwardem 
Patkiem. Gratulowali pracow-
nikom  szybkiego  usunięcia 
awarii.
Czy  ludzie  z  pierwszej  linii 
zmagania się z niespodzianka-
mi zimy popierają kokoning? 
-pytam Andrzeja Kononowicza. 
„Popieramy, nawet uwielbia-
my, ale chwilowo tylko werbal-
nie” – słyszę odpowiedź. Jesz-
cze miesiąc zimy przed nami, 
więc o „ociepleniu klimatu” nie 
wspominam.

Osa 

Kokoning

W piątek 5 lutego w Zespole 
Szkół Licealnych i Technicznych 
w Gubinie odbyła się akcja cha-
rytatywna na rzecz pomocy ofia-
rom trzęsienia ziemi na Haiti. 
W styczniu tego roku kraj ten 
nawiedziło  najpotężniejsze  od 
ponad 200 lat trzęsienie ziemi. 
Cały świat stara się pomóc tysiąc-
om ofiarom tego tragicznego wy-
darzenia. Do tego grona postano-
wiła również dołączyć gubińska 
szkoła. Jej nauczyciele przygo-
towali różnego rodzaju wypieki 
i ciasta, które można było nabyć 
za symboliczne dwa złote. Dzień 
wcześniej uczniowie chodzili po 
klasach z puszkami, do których 
każdy starał się wrzucić tyle pie-
niążków, na ile mógł sobie po-
zwolić… Cały dochód z akcji zo-
stanie przekazany na konto Ha-
itańskiego  Komitetu  OMEP, 
który  jest  przedstawicielem 
Światowej Organizacji Wycho-
wania Przedszkolnego. Fundu-
sze uzyskane przez komitet będą 
przeznaczone na zakup książek, 

zabawek i przyborów szkolnych 
oraz finansowanie szkoleń dla 
personelu, który będzie przygo-
towany do udzielania pomocy 
osieroconym dzieciom, przeży-
wającym obecnie swój najwięk-
szy dramat w życiu - Sama jestem 
matką, więc doskonale zdaję 
sobie sprawę z tego, co te dzieci 
muszą teraz czuć… Nasze cha-
rytatywne działania spotkały 
się z dużym zainteresowaniem. 
Mam nadzieję, że przyczynimy 
się w jakimś stopniu do tego, że 
te biedne maluchy dostaną tak 
oczekiwaną pomoc - stwierdziła 
Iwona Wojtecka, nauczycielka 
w ZSLiT i jednocześnie organiza-
torka akcji.
Warto po raz kolejny przeko-
nać się, że wciąż jesteśmy uwraż-
liwieni na ludzkie nieszczęścia 
i stajemy się w krytycznych sy-
tuacjach solidarni. W ten sposób 
możemy dołożyć istotną cegiełkę 
na rzecz niesienia pomocy ofia-
rom tej ogromnej tragedii. 

Andrzej Matłacki 

Pomogli haitańskim dzieciom
Za nami walentynki. To dzień 
zakochanych  świętowany  co 
roku 14 lutego. W południowej 
i zachodniej Europie obchodzo-
ne  od  średniowiecza.  Europa 
północna  i  wschodnia  znacz-
nie później zainteresowała się 
tym świętem. Do Polski obcho-
dy walentynkowe trafiły w latach 
90-tych. XX wieku. 
Część naszego społeczeństwa 
krytykuje walentynki jako ame-
rykanizm wypierający rodzime 
tradycje. Ale tak to już jest, że 
jedno umiera, by mogło naro-
dzić się coś nowego. A przecież 
ten dzień przejawia się sympa-
tią i miłością, więc czemu mieli-
byśmy zaprzestać go obchodzić?! 
W środku zimy odrobina ciepła 
nikomu nie zaszkodzi.
W tym dniu wyrażanie uczuć 
ma charakter świąteczny i jest to 
głównie zwyczaj przypisany za-
kochanym. Drobne, symboliczne 
prezenciki zwane „walentynka-
mi” ofiarowuje się zwykle anoni-
mowo, podpisując jedynie „Twój 

Miłość jest wszędzie…
Walenty” lub „Twoja Walentyn-
ka”. Zwyczajem walentynek jest 
okazywanie uczuć osobie bli-
skiej, albo tej, którą „ma się na 
oku”, a której w zwykły dzień 
trudno wyznać skrywane uczu-
cia. Można to zrobić za pomocą 
kartek z serduszkami, sms-ów, 
liścików.  To  także  maskotki, 
bielizna, biżuteria czy kwiaty. 
Uroczy wieczór w blasku świec, 
z  czerwonym winem,  roman-
tyczną muzyką i pyszną kola-
cją może być początkiem czegoś 
poważniejszego albo miłą od-
skocznią od szarej rzeczywisto-
ści i ucieczką przed rutyną (dla 
par z długim stażem).
Kupidyn  dotyka  swą  strza-
łą  miłości  ludzi  w  każdym 
miejscu,  w  każdym  czasie 
i w każdym wieku. Niech ten 
dzień będzie wyjątkowy dla każ-
dego z nas, choć dla każdego 
w inny sposób.
„Miłość  jest  wszędzie  tam, 
gdzie chcemy by była…” - Bar-
tolomea.  Anna Kędziora

10.02.  zastęp  strażaków 
został  wezwany  do  pomia-
ru  tlenku  węgla  w  jednym 
z mieszkań przy ul. Piastow-
skiej. Przyczyną był niespraw-
ny układ spalinowo – wenty-
lacyjny w mieszkaniu.  Pomiar 
wykazał niebezpiecznie wy-
sokie stężenie gazu, a dwie 
osoby  zostały  poddane  ob-
serwacji szpitalnej.

11.02.  na  parkingu  obok 
byłego zajazdu Bolko zapa-
lił się samochód ciężarowy. 
Przyczyna  pożaru  jest  nie-
ustalona. Ze względu na fakt, 
iż na miejscu zdarzenia nie 
było kierowcy, pojazd po uga-
szeniu kabiny został przekaza-
ny pod opiekę policji.

13.02. na prośbę policji zastęp 
strażaków otwierał mieszkanie, 
w którym – najprawdopodob-
niej z przyczyn naturalnych – 
nastąpił zgon właściciela.

15.02. zastęp strażaków za-
bezpieczał zapadlisko w pasie 
jezdni ul. Królewskiej. Dalsze 
prace  naprawcze  wykonali 
pracownicy PUM.

17.02.  zastęp  strażaków 
udzielał  pomocy  w  wycią-
gnięciu  autobusu  PKS  na 
drodze Pole – Kaniów, który 
z powodu oblodzenia zsunął 
się z jezdni. Strażacy na pomoc 
wezwali piaskarkę z PUM.

Informacje przekazał 
zastępca dowódcy 

JRG – PSP w Gubinie 
asp. Wojciech Liczbiński.  

Oprac. AB.
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Cennik reklam i ogłoszeń
Podstawową jednostką jest moduł reklamowy o wymiarach 46 mm 
x 48 mm. Koszt modułu: strony czarno białe - 75 zł plus VAT, w ko-
lorze - dopłata 35%, pierwsza strona - 45%. 

Ogłoszenia ramkowe - Zwykła ramka: osoby fizyczne 10 zł plus 
VAT, firmy 20 zł, ramka w kontrze: osoby fizyczne 12 zł plus VAT, 
firmy 24 zł plus VAT, ramka z szarym tłem: osoby fizyczne 15 zł 
plus VAT, firmy 30 zł plus VAT. 

Burmistrz 
miasta 
Gubina

Działając zgodnie z art. 
35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 o gospodar-
ce nieruchomościami in-
formuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gu-
binie przy ulicy Piastow-
skiej 24, wywieszono na 
okres 21 dni od dnia ogło-
szenia informacji w prasie, 
wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność Gmi-
ny Gubin o statusie miej-
skim przeznaczonych do 
sprzedaży, oddania w użyt-
kowanie wieczyste, najem 
i dzierżawę.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów, zawartym m.in. w przeprowa-
dzonym badaniu ankietowym, wprowadza dodatkowe ułatwienia 
związane z akcją składania zeznań podatkowych za 2009 r. poprzez 
udostępnienie Urzędu poza normalnymi godzinami pracy tj.:

„Pracująca sobota” w dniu 27 lutego 2010 r. 
Urząd czynny będzie w godz. 8.00-15.00

-  możliwość złożenia zeznania rocznego i uzyskania informacji 
o rozliczaniu podatku dochodowego za 2009 r.

- możliwość złożenia PIT-11

„Dzień otwarty” w dniu 6 marca 2010 r. 
Urząd czynny będzie w godz. 8.00-15.00

-  możliwość złożenia zeznania rocznego i uzyskania informacji 
o rozliczaniu podatku dochodowego za 2009 r.

- VZM, zaświadczenia, VAT

„Pracująca sobota” w dniu 24 kwietnia 2010 r. 
Urząd czynny będzie w godz. 8.00-15.00

-  możliwość złożenia zeznania rocznego i uzyskania informacji 
o rozliczaniu podatku dochodowego za 2009 r.

Wydłużenie godzin pracy w ostatnim tygodniu kwietnia w celu 
umożliwienia złożenia zeznania rocznego i uzyskania informacji 
o rozliczaniu podatku dochodowego za 2009 r. Sala Obsługi Po-
datnika czynna będzie 26-30 kwietnia 2010 r. do godziny 18.00 

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje także, iż w każdą śro-
dę począwszy od dnia 3 marca 2010 r. do dnia 28 kwietnia 2010 r. 
w godzinach od 9.00 do 14.00 odbywać się będą dyżury pracowni-
ków w zamiejscowym punkcie obsługi podatnika w Gubinie (siedzi-
ba Gubińskiego Domu Kultury). Wzorem lat ubiegłych podczas dy-
żurów pracowników Urzędu Skarbowego mieszkańcy Gubina będą 
mogli pobrać formularze zeznań podatkowych, złożyć zeznanie oraz 
uzyskać podstawowe informacje dotyczące rozliczeń w podatku do-
chodowym od osób fizycznych za 2009 r. 

Od 1 stycznia 2010 r. istnieje także możliwość przesyłania kolejnych 
obok PIT-37 formularzy podatkowych drogą elektroniczną bez pod-
pisu kwalifikowanego (PIT-36, 36L, 38, i 39). Interaktywny formu-
larz, za pomocą którego można wypełnić i wysłać zeznania roczne, 
należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Szczegóły doty-
czące wypełniania i wysyłania formularzy można znaleźć na stronie 
www.e-deklaracje.gov.pl oraz www.uskrosnoodrz.pl. 
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim in-
formuje, że w dniu 6 marca 2010 r., w siedzibie tut. Urzędu zostaną 
przeprowadzone:

-  spotkanie informacyjno-szkoleniowe ws. zmian w ustawie o podat-
ku od towarów i usług obowiązujących od dnia 1 stycznia 2010 r.

-  spotkanie informacyjno-szkoleniowe ws. opodatkowania handlu 
dokonywanego za pośrednictwem internetu (sprzedaż rzeczy za 
pośrednictwem portali aukcyjnych allegro.pl, ebay.pl itp.)

Osoby, które chciałby wziąć udział w ww. spotkaniach, prosimy 
o zgłoszenie swojego uczestnictwa za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej na adres us803@lu.mofnet.gov.pl lub pod numerem tele-
fonu 68 3835317 wew. 226 poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00.

Szczegóły dotyczące ww. spotkań dostępne będą za pośrednictwem 
strony internetowej www.uskrosnoodrz.pl

ABC niepełnosprawnego

urszula Kondracik 
Prezes tWzK  
koło w Gubinie

Osoby niskiego wzrostu

Zdiagnozowanych  zostało 
200 rodzajów chorób związa-
nych ze wzrostem, które wywo-
łują karłowatość, przejawiającą 
się tym, że dana osoba mierzy 
140 cm wzrostu lub mniej. Osoby 
średniego wzrostu często zaniża-
ją umiejętności karłów. Trakto-
wanie dorosłej osoby jak urocze 
dziecko może stanowić trudną 
do pokonania przeszkodę.
Zadbaj o to, aby wszystkie nie-
zbędne przedmioty w możliwie 
jak największym stopniu znaj-
dowały się w zasięgu osoby.
Miej świadomość tego, że osoby 
niskiego wzrostu liczą na to, że 
będą mogły korzystać ze wszyst-
kich urządzeń dostosowanych do 
swojego wzrostu. Zwracaj uwagę 
na to, aby nie korzystać z zamo-
cowanych na niższym poziomie 
telefonów, okienek bankowych 
oraz pisuarów, jeżeli ich liczba 
jest ograniczona.
Podobnie jak w przypadku osób 
z  innym  rodzajem  niepełno-
sprawności, nigdy nie głaszcz po 
głowie, ani nie całuj w nią osoby 
niskiego wzrostu.
Komunikacja  może  być  ła-
twiejsza, jeżeli rozmówcy znaj-
dują się na tym samym pozio-
mie.  Osoby  niskiego  wzrostu 
mają różne preferencje. Możesz 

Savoir vivre
przyklęknąć, aby znaleźć się na 
poziomie osoby, z którą rozma-
wiasz, odsunąć się, aby umoż-
liwić kontakt wzrokowy, a twój 
rozmówca nie musiał zadzierać 
głowy (może być to trudne w po-
mieszczeniu, w którym przeby-
wa duża liczba osób) lub usiąść 
na krześle. Zachowuj się natu-
ralnie i reaguj na wskazówki ze 
strony rozmówcy.

Zespół Tourette’a

Osoby  z  zespołem  Tourette-
’a mogą wydawać dźwięki lub wy-
konywać gesty, tiki, których nie 
są w stanie kontrolować. Niewiel-
ki odsetek osób z zespołem To-
urette’a mimowolnie wypowia-
da przekleństwa, obelgi lub nie-
przyzwoite słowa. W przypadku 
pracownika lub innej osoby z ze-
społem Tourette’a dobre skutki 
przynosi zrozumienie i akcepta-
cja ze strony współpracowników 
oraz innych osób.
Jeżeli u osoby z zespołem To-
urette’a podczas rozmowy poja-
wiają się tiki wokalne, po prostu 
poczekaj, aż miną, a następnie 
spokojnie kontynuuj rozmowę.
Im usilniej osoba ta próbuje je 
powstrzymać, tym bardziej atak 
się nasila. Pomóc może zapew-
nienie osobie z zespołem Touret-
te’a możliwości opuszczenia na 
chwilę spotkania, aby w odosob-
nieniu przeczekała atak.
Osoby o odmiennym wyglądzie
Problem odmienności dotyczy 
osób, które mogą nie posiadać 
ograniczeń odnoszących się do 
ich codziennej aktywności, ale 
z powodu swojego wyglądu są 

traktowane jak gdyby były nie-
pełnosprawne. Osoby ze zmia-
nami  na  twarzy,  jak  rozczep 
wargi lub podniebienia, defor-
macje czaszkowo-twarzowe lub 
zmiany skórne, osoby o ponad-
przeciętnie niskim lub wyso-
kim wzroście lub wadze, osoby, 
u których mogą być widoczne 
skutki  przyjmowania  leków, 
np. drżenie - krótko mówiąc, 
osoby o odmiennym wyglądzie 
- często spotykają się z tym, że 
ludzie przyglądają się  im, od-
wracają wzrok lub patrzą na nie 
w taki sposób,  jakby były nie-
widoczne. 
Wszyscy odczuwają potrzebę 
pozytywnego  obrazu  własnej 
osoby, aby czuć się w pełni ak-
tywnym członkiem społeczeń-
stwa. Upewnij się, że nie przy-
czyniasz się do piętnowania osób 
o odmiennym wyglądzie. 
Jeżeli  widzisz  osobę  odpo-
wiadająca takiemu opisowi, po 
prostu uśmiechnij się do niej.
Jeżeli  sytuacja  temu  sprzy-
ja, zacznij rozmowę i włącz tę 
osobę do wszelkich toczących się 
aktualnie wydarzeń, tak samo, 
jakbyś uczynił to w przypadku 
osoby  o  „przeciętnym  wyglą-
dzie”. Opracowanie na podsta-
wie „Praktycznego poradnika sa-
voir-vivre wobec osób niepełno-
sprawnych” Judy Cohen’a.
Towarzystwo Walki z Kalec-
twem i Stowarzyszenie Chorych 
na stwardnienie rozsiane z pre-
zesem Krystyną Toporską pełni 
wspólne dyżury w każdy wtorek 
od 10.00-13.00 w biurze przy ul 
3 Maja (w podwórzu WDT).  n

Powiadomienie
Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Krośnie Odrzańskim in-
formuje o planowanym podpisaniu umowy z Bankiem Żywności w Zielonej 
Górze. Po podpisaniu takiej umowy uruchomiony zostanie punkt darmowej 
żywności w postaci suchego prowiantu w ilości 5 kg miesięcznie dla każde-
go uczestnika programu „Pomoc żywnościowa”. Aby zostać uczestnikiem 
ww. programu należy spełnić wymagania określone przez Bank Żywności. 
Wszystkich zainteresowanych ww. pomocą prosimy o kontakt.

Informujemy także, że zmieniły się przepisy dotyczące programu „Komputer 
dla Homera”. Wszelkie informacje można uzyskać w biurze naszego związku. 
Biuro nasze mieści się w:

Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3 (Hala Sportowa), 
czynne w środę godz. 9.00 - 13.00, 
telefon: 68 383 77 26 (po 16.00) lub 697 462 180

Gubin, ul. Gdańska 17 (pokój 130)
1 czwartek miesiąca godz. 11.00 - 13.00
telefon: 606 744 503 przewodniczący Zarządu Koła PZN

Marek Pietkiewicz
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Był nim z pewnością. Brylował 
na salonach ówczesnej Europy. 
Wichrzyciel niewieścich serc. Ale 
to właśnie o nim - wiele lat po 
jego odejściu - powiedział inny 
wielki polski pianista Artur Ru-
binstein: Nikt na świecie tak po 
polsku nie komponował, nie pisał 
tak prawdziwie polską gwarą 
i w tak niesłychanym stylu.
Muzyczny  geniusz  rodem 
z Polski, warszawianin. Jego do-
robek jest imponujący i powszech-
nie znany, a jego utworami za-
chwycają się najwięksi pianiści na 
świecie. W dniu 22 lutego 2010 
roku  przypada  200  rocznica 

urodzin Fryderyka Chopina - 
największego wirtuoza fortepianu. 
Państwowa  Szkoła Muzyczna 
I stopnia im. Kazimierza Seroc-
kiego w Gubinie także włącza się 
do obchodów jubileuszu urodzin 
mistrza Fryderyka - mówi dyrek-
tor Alicja Gil - jesteśmy inicja-
torami  konkursu dla  szkół  po-
święconego jego życiu i twórczo-
ści. I cz.- „Chopin przy fortepianie” 
to konkurs plastyczny, który jest 
w trakcie realizacji, natomiast cz. 
II poświęcona jest życiu i twórczo-
ści Fryderyka Chopina i odbędzie 
się w naszej szkole 01.03.2010r. 
o godz. 16.00. Ogłoszenie wyników 

Jubileusz geniusza
obu części odbędzie się 5 marca 
o  godzinie  17.00  i  połączone 
będzie z Koncertem Chopinow-
skim w wykonaniu uczniów i na-
uczycieli naszej szkoły. Wstęp jest 
oczywiście wolny.
Jeszcze większą atrakcją będzie 
koncert związany z oficjalną in-
auguracją obchodów 775-lecia 
istnienia miasta. Odbędzie się 
on  22  lutego  2010r.  o  godzi-
nie 18.00. Wystąpią absolwenci 
naszej szkoły Izabela i Artur 
Pacewicz. Artur jest pracow-
nikiem etatowym Akademii Mu-
zycznej w Hanowerze, a Izabela 
skrzypaczką – koncertując jako 
solistka zbiera zasłużone laury 
za interpretacje dzieł wybitnych 
muzyków. Rok Chopinowski to 
także 35-lecie istnienia gubiń-
skiej placówki.
Oficjalna uroczystość jest zapla-
nowana na 19 maja 2010 roku. 
Na ten dzień jest planowany kon-
cert galowy poświęcony Chopi-
nowi, podczas którego wystąpią 
uczniowie, nauczyciele i absol-
wenci szkoły. Pragniemy zapre-
zentować  osiągnięcia  naszych 
wyróżniających  się  uczniów  - 
podkreśla dyrektor szkoły.
Być może z okazji 200 rocznicy 
urodzin Chopina uda się umie-
ścić w parku jego imienia stosow-
ny obelisk z tablicą pamiątkową. 

Antoni Barabasz
Dyrektor placówki A. Gil prezentuje tablicę zapraszającą na jubileusze

Ortograficzni mistrzowie dumnie dzierżą w dłoniach zasłużone nagrody

Uczniowie podczas „zmagań ze Staszicem”

Szkoły w rozmaite sposoby sta-
rają się uczcić pamięć o swoich 
patronach.  Jedne  organizują 
Dzień Patrona, inne propagu-
ją jego postać w szkolnych ga-
zetkach. 
Tradycją Zespołu Szkół Liceal-
nych i Technicznych stał się kon-
kurs wiedzy o patronie szkoły 
Stanisławie Staszicu. 13 stycz-
nia br. już po raz 10 odbyły się 
intelektualno-artystyczne roz-
grywki pomiędzy uczniami klas 
pierwszych. Organizacją zmagań 
zajęła się Magdalena Kwie-
cińska,  nauczycielka  histo-
rii, która za cel postawiła sobie 
przede wszystkim promocję syl-
wetki S. Staszica. 

Do udziału w konkursie zosta-
ły zaproszone trzyosobowe dru-
żyny reprezentujące klasy pierw-
sze. Na początku zmagań uczest-
nicy musieli się uporać z pytania-
mi dotyczącymi życia i działalno-
ści patrona. Szczęśliwcy, których 
wiedza pozwoliła na dotarcie do 
drugiego etapu rozgrywek, spo-
rządzali plakaty promujące dzia-
łalność S. Staszica. W ostatniej, 
trzeciej części konkursu, do głosu 
dopuszczono talenty aktorskie. 
Drużyny miały za zadanie zain-
scenizować pantomimę pt.: „Sta-
szic jako nauczyciel”. 
Rywalizacja między poszczegól-
nymi grupami okazała się bardzo 
zaciekła i wymagała nawet krótkiej 

Warto znać patrona
dogrywki. Po serii pytań i wyko-
nanych zadaniach zwycięzcami 
okazali się uczniowie klasy 1Tt 
(B. Guzik, M. Pławiak i N. Lesz-
czyńska). Miejsce drugie przypa-
dło w udziale klasie 1Tl (K. Szy-
manek, U. Szydlik, J. Gmyrek), 
a miejsce trzecie zajęła klasa 1Te 
(P. Fiszer, D. Fizyczak, K. Drze-
wiecka). Zwycięzcy nagrodzeni zo-
stali cennymi upominkami oraz 
wysokimi ocenami z historii.
Także widownia, składająca się 
z dopingujących swych przed-
stawicieli uczniów klas pierw-
szych, miała  szansę  zaistnieć 
i sprawdzić swą wiedzę o oświe-
ceniowym działaczu. Zwycięz-
cą wylosowanym spośród osób, 
które  poprawnie  wypełniły 
zestaw pytań,  został Mateusz 
Kłak z kl.1 Tl. Podczas niespeł-
na dwugodzinnej imprezy mło-
dzież świetnie bawiła się również 
dzięki klasie 2 LOj, która umili-
ła czas krótkim przedstawieniem 
prezentującym ciekawe i godne 
uwagi fakty z życia patrona.
Konkurs  wiedzy  o  patronie 
szkoły jest nie tylko okazją do 
zabawy i rywalizacji, ale także do-
skonałym sposobem na przybli-
żenie młodym ludziom w sposób 
przystępny i interesujący sylwet-
ki jednego z ważniejszych przed-
stawicieli polskiej kultury. Pozo-
staje więc trzymać kciuki, by ko-
lejne edycje „zmagań ze Staszi-
cem” były równie udane.

Magdalena Zajkowska

We wtorek 16 lutego w Zespo-
le Szkół Licealnych i Technicz-
nych w Gubinie odbył się XIV 
Powiatowy Konkurs Ortograficz-
ny. W tym roku formuła kon-
kursu została rozszerzona o trze-
cią kategorię uczestników - pra-
cowników gubińskich instytucji 
i urzędów. Organizatorzy zapro-
sili przedstawicieli m.in. Urzędu 
Miasta, Urzędu Gminy, Urzędu 
Pracy, Gubińskiego Domu Kul-
tury. - Niestety imprezę swoją 
obecnością uświetniły jedynie 
reprezentantki gubińskiego ma-
gistratu. Trochę szkoda, bo spo-
dziewałyśmy się ostrej rywali-
zacji. Mamy nadzieję, że pozo-
stałe zaproszenia pozostały bez 
odzewu z powodu braku czasu, 
a nie braku odwagi. - komentu-
ją organizatorki konkursu, polo-
nistki Iwona Wojtecka i Mag-
dalena Zajkowska. Jury wyło-
niło laureatów spośród 36 śmiał-

ków. Tekst dyktanda przygoto-
wany przez Teresę Zajkow-
ską, choć z pozoru nie najtrud-
niejszy, okazał się pełen orto-
graficznych pułapek. Udało się 
jednak wyłonić mistrzów - spo-
śród  gimnazjalistów,  którzy 
walczyli o „Złote pióro” Burmi-
strza Gubina, najlepsi okazali 
się: I miejsce - Dominik Zo-
łoteńki z Gimnazjum nr 2 Gubi-
nie, II miejsce - Marcin Kusz-
czak z Gimnazjum nr 1 w Gubi-
nie i III miejsce - Michał No-
wicki z Gimnazjum z Krosna 
Odrz.  O  „Złote  Pióro”  Staro-
sty Powiatu Krośnieńskiego ry-
walizowali uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych, wśród któ-
rych prym wiedli: Aleksandra 

Pietruszewska z ZSP w Kro-
śnie Odrz. (I miejsce), Patryk 
Wawrzyniak z ZSO w Gubinie 
(II miejsce), Katarzyna Sie-
miątkowska z ZSO w Gubinie 
(III miejsce). Spośród trzech pa-
ń-urzędniczek mistrzynią zosta-
ła Dalia Piątek. Pozostałym do-
rosłym uczestniczkom, Agniesz-
ce Grablewskiej i Agnieszce 
Stopie, przyznano wyróżnienia. 
Nagrody i dyplomy wręczyli laure-
atom Starosta Powiatu Krośnień-
skiego Jacek Hoffmann oraz 
wiceburmistrz Gubina Justyna 
Karpisiak. Mistrzowie ortogra-
fii zostali obdarowani m.in. pióra-
mi ufundowanymi przez starostę 
krośnieńskiego oraz burmistrza 
Gubina Bartłomieja Bartcza-
ka. O to, by mistrzowie ortogra-
fii otrzymali bogate upominki, za-
dbali także niezawodni sponsorzy 
(gubińscy przedsiębiorcy), którym 
należą się gorące podziękowania: 

n sklep  Meloman  n kwaciar-
nia Flora  n sklep  Jack n jubi-
ler Gold  n drogeria Bis n droge-
ria Rossmann  n księgarnia Ko-
ściesza  n sklep z firanami koło 
PKS-u  n sklep Sylwia  n Media 
Expert.
Wyrazy wdzięczności  należą 
się również uczniom i nauczy-
cielom, którzy w ramach zajęć 
praktycznych przygotowali dla 
wszystkich uczestników smacz-
ny poczęstunek – kolorowe ka-
napki i słodkie ciasta. 

Andrzej Matłacki
Dla  tych,  którzy  są  ciekawi, 
z jakimi trudnościami musieli 
zmierzyć się uczestnicy tegorocz-
nego konkursu, prezentujemy 
treść dyktanda konkursowego:

Radzili sobie z gżegżółką i piegżą…

Nie po raz pierwszy są wśród nas zwolennicy poprawnego języka polskie-
go. Nasz konkurs ortograficzny ma wszakże ponaddziesięcioletnią trady-
cję. Na co dzień nie zawsze i nie każdy spośród nas rozważa, jak napisać po-
prawnie. Niecodzienna sytuacja, taka jak dziś, skłania wszakże do wzmoże-
nia uwagi, superkoncentracji, skutecznego czyhania na pułapki ortografii. 
Na pewno wyłonimy mistrza! 

Ileż to nie najłatwiejszych wyrazów można by umieścić w minidyktandzie! 
Niemało ich było w poprzednich. Przed laty nasi goście rozważali, jak na-
pisać słowa: „rzeżucha”, „gżegżółka”, „jarmuż” czy „piegża”. Nie mieli kło-
potów znawcy geografii, gdy tekst dotyczył Żywiecczyzny, Wołoszczyzny, 
morza Marmara i Morza Bałtyckiego czy chociażby Krzywej Wieży w Pizie. 
Niektórzy narzekali na hocki-klocki, gdy trzeba było napisać o eksżołnierzu 
Hubercie, pół Francuzie, pół Włochu z Szanghaju, pół-Mulatce z Berlina, Lu-
buszaninie z Żar lub gubinianinie. Amatorzy warząchwi i patelni z huraop-
tymizmem pisali o risotcie na półmiękko, ryżu, który nie chciał się uwarzyć, 
niby-sosie ze szczeżui i sałatce z frutti di mare. 

Długo by jeszcze przypominać, z czym poradzili sobie nasi mistrzowie, ale 
finał dzisiejszych zmagań tuż-tuż, toteż pora kończyć dyktowanie. Komisja 
konkursowa w pół godziny przejrzy prace i wyłoni dzisiejszego zwycięzcę.  n
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TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 455 81 11 
(w godzinach 7.00-15.30)
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Awarie wodne (PUM po godzinach pracy) - 
068 455 82 68
Telefon zaufania (pon. - pt. 15.00-17.00) - 9288

SZPITALE I PORADNIE

Szpital Gubin, ul. Śląska 35 - tel. 068 359-30-18
Szpital Krosno Odrzańskie - tel. 068 383-50-39
Poradnia, ul. Gdańska, tel. 068 359-57-91
WSPL - tel. 068 455-80-62, 068 455-80-77
Atol Centrum Medyczne - tel. 068 475-15-40
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tel. 068 455-82-52

MIESZKANIE

WYNAJMĘ mieszkanie 60 m kw, 3 
pokoje, I piętro. Tel. 603 773 240.
SPRZEDAM nowy dom parterowy z 
garażem, pow. całkowita 150 m kw, 
użytkowa 116 m kw, z częściowym 
wyposażeniem, działka 841 m kw. 
Cena: 380 tys. do uzgodnienia. Tel. 
691 566 245.
WYNAJMĘ kawalerkę po kapital-
nym remoncie, kompletnie ume-
blowaną, w starym budownictwie 
przy ul. Sportowej. Tel. 359 64 45 lub 
694 381 877.
WYNAJMĘ umeblowaną kawalerkę. 
Tel. 504 203 398.
WYNAJMĘ mieszkanie, dwa pokoje, 
aneks kuchenny. Tel. 695 706 999.
SPRZEDAM mieszkanie 56 m kw, 3 
pokoje po kapitalnym remoncie. Tel.  
500 092 441.
KUPIĘ mieszkanie 4-pokojowe w Gu-
binie. Tel.  665 225 312.
SPRZEDAM dom z dużym ogrodem w 
Gubinie. Tel. 601 198 046.
SPRZEDAM mieszkanie, IV piętro, 
ul. Wojska Polskiego, dwa pokoje, 
trzy szafy wnękowe, meble kuchen-
ne, okna plastikowe, 50,09 m kw. Tel. 
607 809 892.
WYNAJMĘ mieszkanie 3-pokojowe, z 
kuchnią i łazienką, 75 m kw, ul. Oświę-
cimska. Tel. 695 407 449.
WYNAJMĘ pokoje, 1 i 2 osobowe z ła-
zienką. Tel. 791 379 011.
SPRZEDAM mieszkanie, 3 pokojo-
we, 58,20 m kw na Os. E. Plater. Tel. 
793 681 830.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 
2 pokojowe w Gubinie przy ul. Wester-
platte. Tel. 501 509 731 
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 
3-pokojowe w Gubinie, os. E. Plater. 
Tel. 501 509 731. 
WYNAJMĘ dom dla 15 osób, 500 m 
kw. Tel.  791 379 011. 
WYNAJMĘ mieszkanie, pokój, kuch-
nia, łazienka. Tel. 791 127 765.

DZIAŁKI/LOKALE

SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaro-
mirowicach 21 arów. Tel. 503 160 380.
KWATERY dla firm, 45 osób. Tel. 
517 869 689.  
SPRZEDAM działkę rolną w okolicy 
Gubina, powierzchnia  5 h. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 506 757 479.  
WYNAJMĘ lokale handlowo-usługo-
we, o pow. 50 m kw, 36 m kw i 86 m 
kw. Tel. 510 266 034. 
SPRZEDAM działkę budowlaną 670 m 
kw. Róg ul. Miedzianej i Dzikiej, cena 
41.000. Kontakt 606 695 029.
WYNAJMĘ lokal użytkowy przy ulicy 
Żymierskiego 30 m kw. Tanio. Kontakt 
606 695 029.
SPRZEDAM atrakcyjną działkę rol-
no-budowlaną o pow. 1,86 ha przy 
drodze wojewódzkiej, idealną na 
każdą działalność, z domem lub bez. 
Tel. 511 663 785.
SPRZEDAM działkę 27 arów do odrol-
nienia przy ulicy Długiej 8 w Jaromi-
rowicach. Tel. 609 519 061.
SPRZEDAM lub wydzierżawię obiekt 
przemysłowo-handlowy nadający się 

na każdą działalność o pow. całkowi-
tej 3000 m kw, a powierzchnia zabu-
dowy dwa razy po 800 m kw, wszyst-
kie media, 500 m od przejścia granicz-
nego. Tel. 728 36 56 29 lub 60 80 70 392.
SPRZEDAM działkę budowlaną 0,651 
m kw. Tel. 607 721 973
SPRZEDAM pawilon z płyty obornic-
kiej 34 m kw. Tel. 607 721 973.

MOTORYZACYJNE

SPRZEDAM motocykl Suzuki Maru-
der, poj. 125 cm zarejestrowany. Tel. 
607 721 973.
SPRZEDAM Suzuki Swift na części. Tel. 
785 231 811.

USŁUGI

KOMPUTERY - naprawa, instalacja 
oraz konfiguracja systemów Windows, 
sieci, oprogramowanie, usuwanie wi-
rusów, doradztwo przy zakupie kom-
putera i inne. Tel. 609 118 304.
PRZEWÓZ osób, wyjazd na lotni-
ska krajowe i międzynarodowe Tel. 
515 354 735.

Zapisy na pisklaki, kaczki, 
gęsi, kurki, kogutki. Oferu-
jemy również paszę i kon-

centraty dla zwierząt, środki 
ochrony roślin, ziemniaki sa-

dzeniaki i materiał sienny. 
Legnicka 23, tel. 602 262 496

MONTAŻ paneli, glazury, sztukate-
rii, regipsów, tynki mozaikowe szpa-
chlowanie, malowanie. Solidnie! Tel. 
504 669 414.
ŚWIECOWANIE uszu i masaż stóp u 
klienta w domu, tanio. Dzwonić wie-
czorem. Tel. 784 272 267.

Sprzedam drewno ko-
minkowe opałowe, liścia-

ste, łupane, cięte 30-40 
cm. Transport gratis. Tel. 

609 138 452 lub 68 359 91 19

SCHODY drewniane, balustrady - 
wyrób i montaż. Komorów, ul. Młyń-
ska 10. Tel. 609 351 799.
SPRZEDAJESZ lub wynajmujesz 
mieszkanie/dom? Potrzebne Ci świa-
dectwo energetyczne? Dzwoń pod nr 
tel. 604 482 675.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja 
wszystkich pieców i podgrzewaczy 
gazowych. Waldemar Kościów. Tel. 
501 714 747. 

Odzież używana, 
ul. Żymierskiego 55 D 

(obok garaży). 
Wielka obniżka cen. 

Kurtki i płaszcze – 5 zł, 
pozostałe art. – 2 zł

MATEMATYKA, korepetycje. Tel. 
889 137 910.
MATEMAT YKA, korepetycje. Tel. 
509 567 973. 
KOREPETYCJE z zakresu szkoły podsta-
wowej i gimnazjum, tel. 721 499 052. 
J. ANGIELSKI dla średnio zaawanso-
wanych i początkujących. Możliwość 
dojazdu. Tel. 696 022 046.
J. NIEMIECKI, korepetycje. Możliwość 
dojazdu. Tel. 696 022 046.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.

Biuro Rachunkowe 
oferuje świadczenie 

usług w zakresie:
- prowadzenia KPiR
- rozliczania ryczałtu
-  prowadzenia kadr 

z US i ZUS-em
-  zwrotu VAT-u budowlanego
- ROCZNE ROZLICZENIE PIT
Oraz inne rozliczenia według 

indywidualnego zlecenia
Siedziba biura znajdu-

je się w Gubinie przy 
ul. Wyspiańskiego 2F

(wejście pomiędzy sklepem 
dziecięcym a cukiernią)

Czynne od pn. do pt. 
w godz. 16.00 - 19.00

w sobotę w godz. 8.00 - 14.00
tel. 601 - 804 - 302

Już od 10 marca zapraszamy 
do nowo otwartego sklepu 
„Szafa” przy ul. Roosvelta. 
Tu ubierzesz się oryginal-
nie, modnie i wygodnie! 

PRZEPROWADZKI, Tel. 888 806 385.

RÓŻNE

SPRZEDAM używane akumulatory. 
Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM śrutownik w dobrym 
stanie. Tel. 695 700 536.
KUPIĘ niedrogo kołyskę niemowlęcą. 
Tel. 669 551 297.
SPRZEDAM nowe okna PCV – tanio. 
Tel. 68 359 43 24 lub 695 094 043.
SPRZEDAM suknię ślubną, tanio, roz-
miar 42. Tel.  500 092 441.
SPRZEDAŻ nowych agregatów prądo-
twórczych. Tel. 603 632 973.  
ZAPRASZAMY do nowo otwartego sto-
iska z tanią odzieżą używaną (namiot 
przy NETTO).  
KUPIĘ wersalkę. Tel. 783 708 244.
SPRZEDAM wózek dziecięcy dla bliź-
niąt. Tel. 66 00 77 295.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub star-
szą osobą. Tel. 665 535 356.

PRACA

Zatrudnię stylistkę pa-
znokci lub przyjmę na 

staż pomoc w Studiu Ma-
nicure. Tel. 692 689 175.

ZATRUDNIĘ murarzy. Tel. 505 024 100.

Spółdzielnia Mieszkanio-
wa przyjmie stażystkę do 

administracji oraz stażyst-
kę do sprzątania terenów 
należących do spółdzielni. 

Kontakt: Spółdziel-
nia Mieszkaniowa

ul. Westerplatte 10 E/2
tel. 68 359 32 05

TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE

JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim 
przyjemnie spędzać długich wieczo-
rów? Pomożemy Ci odnaleźć „drugą 
połowę”. Napisz, zadzwoń do redak-
cji! Tel. 68 455-81-92. Czekamy! Nie 
wstydź się, przestań żyć samotnie!

Przypomnienie
dla użytkowników 

wieczystych gruntów
położonych w mieście Gubin

 Przypomina się o obowiązku wnoszenia opłaty z tytu-
łu użytkowania wieczystego gruntu. Opłata roczna za 2010 
rok nie uległa zmianie i pozostaje na tym samym poziomie 
co w roku ubiegłym tj. w roku 2009. Wyżej wymienioną opła-
tę należy wpłacić najpóźniej do 31 marca 2010 roku w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto nr:

06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
PKO BP S.A o/Zielona Góra.

 Ponadto informuje się, że na podstawie art. 74 ust. 1 
ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościa-
mi (j.t. Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) obni-
ża się o 50% naliczoną opłatę z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntu, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka 
rodziny nie przekracza 50% średniego, miesięcznego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok – (tj. 
2009r. - kwoty 1.551,48 zł brutto na osobę) – dotyczy nie-
ruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe.

 W uzasadnionych przypadkach na wniosek użytkow-
nika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upły-
wem terminu płatności można ustalić inny termin zapłaty 
opłaty rocznej nie przekraczający danego roku kalendarzo-
wego – art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2004r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm.).

 Wnioski w sprawie obniżenia opłaty za użytkowa-
nie wieczyste przyjmowane są w pokoju nr 306 (na podda-
szu budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie). Osoba ubiega-
jąca się o obniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste win-
na złożyć stosowną deklarację (druk do pobrania w urzędzie) 
oraz przedłożyć dokument w sprawie dochodów uzyskiwa-
nych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym gospo-
darstwie domowym. W przypadku, gdy stan prawny nierucho-
mości jest nieuregulowany, udzielenie bonifikaty w naliczonej 
opłacie przysługuje po jego uregulowaniu w księgach wieczy-
stych.   

Uwaga!
Powyższe przypomnienie nie dotyczy właścicieli gruntów.

TAXI

Euro Taxi - tel. 196-27, 0 800 202 020
Taxi Bis - tel. 068 359-33-31

INNE TELEFONY

Informacja PKS - tel. 068 359-32-97
Związek Nauczycielstwa Polskiego - tel. 068 
455-42-98
Biuro PCK, ul. Gdańska 17, śr. 16.00 - 17.00
tel. 068 359-86-44
Bezpłatny Ogólnopolski telefon zaufania - tel. 0800 422 322
Punkt Konsultacyjny Uzależnień - tel. 068 359-68-26
Bezpłatna infolinia Placówki pomocy społecznej 
Województwa Lubuskiego - 0 800 109 160
Pogotowie Kryzysowe Województwa Lubuskiego 24h
tel. (095) 7 214 215
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 24h
tel. 068 383 50 76
Gminne Centrum Zarządzenia Kryzysowego (8.00 14.00)
tel. 068 455 81 05
Usługi pogrzebowe,  cmentarz - tel. 068 455-81-98
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Przyspieszony kurs

Sum ergo cogito Ireneusz Szmit

Wielka szkoda, że Vancouver leży tak daleko od Gubina. Tam 
jest duży niedobór śniegu, u nas nadmiar. Nasze miasto mogłoby 
ubić niezły interes z tym kanadyjskim, bo u nas zima na całego. 
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych także były praw-
dziwe zimy. Zamarznięte rozlewiska Lubicy tworzyły naturalne 
lodowiska, na których dzieci uczyły się jeździć na łyżwach, a bar-
dziej sprawni chłopcy reprezentowali szkoły w meczach hoke-
jowych. Tak, tak. Odbywały się takie. Z resztą przyrodzie wie-
lokrotnie pomagali strażacy, wylewając hektolitry wody - czy 
to koło „Jedynki”, gdzie „wały Juliana Markowskiego” tworzą 
nieckę czekającą, aby zimą stworzyć weń lodowisko, czy to na 
Piastowskiej, na asfaltowym boisku do piłki ręcznej, otoczonym 
śnieżnymi bandami. W liceum, w starej, pamiętającej na pewno 
przedwojenne czasy skrzyni, leżało około czterdziestu par różnej 
wielkości butów z łyżwami. Figurowych i hokejowych. Korzysta-
nie z nich i nauczanie jazdy na lodzie w tamtych latach w SP 4 
i LO było czymś powszechnym.
W połowie stycznia, przechodząc koło placu Chrobrego, za-
uważyłem śniegowe bandy usypane jak domniemywałem w celu 
wylania tam wody i tworzenia lodowiska. Jednak się myliłem. 
W Gubinie od dwóch miesięcy panuje sroga zima, ale o lodo-
wisku jakoś nikt nie pomyślał. Być może uznano, że setki wy-
lansowanych jak oficerki żołnierza Gwardii Honorowej chod-
ników, to doskonałe ślizgawki i każdy obywatel chcąc nie chcąc 
sobie pojeździ. A przy okazji zwiększy swoiste poczucie równo-
wagi oraz wyostrzy zmysł spostrzegawczości, aby upadając, jak 
najmniej się potłuc. Starsi ludzie, którzy w młodości zaniedby-
wali się w doskonaleniu umiejętności w zakresie sportów zimo-
wych, teraz nadrabiają te niedobory w trybie przyspieszonym. 
Codziennie kręcą piruety, podwójne axle i potrójne rittbergery. 
Aż szkoda, że selekcjonerzy kadry olimpijskiej tego nie widzą.
Słynny papa Stamm mówił, że kto uprawia boks, prędzej czy 
później będzie dobrze trafiony i musi się przewrócić. Parafra-
zując jego powiedzenie, można stwierdzić: Kto tej zimy upra-
wia chodzenie po gubińskich chodnikach, prędzej czy później 
też musi się przewrócić.
W prasie pojawiły się instrukcje dotyczące dochodzenia odszko-
dowań za ewentualnie połamane ręce i nogi. Ale ich stopień za-
gmatwania oraz wielce wątpliwa skuteczność (jak zwykle praw-
dopodobieństwo finału sądowego) na pewno zniechęcą ewentu-
alnych poszkodowanych, którzy doczołgawszy się z połamany-
mi członkami do swoich domostw nie wychylają już z nich nosa 
do końca kolejnej zimy stulecia. Której to już? 
Z nostalgią wspominam czasy, gdy moje pokolenie po nauce 
w podstawówce, każdego dnia, przełknąwszy parę kęsów obiadu, 
na łyżwach przykręconych do obcasów zimowych butów (mu-
siały być solidne) spędzało wiele godzin na mrozie. Niemiłosier-
nie ubabrani śniegiem, mokrzy od wilgoci i potu, zasmarkani, 
wracaliśmy do domu już „po ciemku”, padnięci, ale autentycz-
nie szczęśliwi i co ważne, zahartowani. Czy ten walor spełnia 
dzisiaj Internet? To pytanie retoryczne.
P.S. A w naszym mieście powiatowym - Krośnie Odrzańskim 
- lodowisko jest.  n

Gubinianie zagrali bez Łuka-
sza Swobody, Jakuba So-
kółki, Roberta Dawidziaka 
i Tomasza Skobla (nie jest 
już zawodnikiem Cariny). Mimo 
wszystko - jak powiedział trener 
Andrzej Jaworski - nasz 
zespół  rozegrał  bardzo  dobre 
spotkanie, zawodnicy stworzy-
li sobie dużo sytuacji i po bram-
kach Daniela Szydłowskie-
go, Andrzeja Donaja i Toma-
sza Kaczmarka prowadzili ze 
Spartą 3:0. Dopiero po zejściu 

Kadeci  MLKS  Volley  Gubin 
wygrali  pierwszy  dodatko-
wy Turniej  Lubuskiej  Ligi Ka-
detów, który odbył się w Gubi-
nie w dniach 12-13 lutego. W ry-
walizacji  czterech  najlepszych 

Nasze dziewczyny niestety prze-
grały  swoje  trzy  mecze  i  osta-
tecznie zajęły 4 miejsce - mimo 
dobrej postawy Spartanek więcej 
nie dało się wywalczyć. Ta grupa 
była bardzo mocna sportowo. Wy-
starczy nadmienić, iż zespoły za-
plecza Piotrcovii i Zagłębia Lubin 
(czołowych ekip polskiej ekstra-
klasy) przeważały nad naszymi 
dziewczynami wyłącznie warun-
kami fizycznymi, a tylko MOSM 
Tychy miał zbliżone parametry 
wzrostowe. W pierwszych poło-
wach spotkań gubinianki uzyski-
wały wyniki bliskie remisu, jednak 
w drugich połowach nie potrafiły 
dobrym wyszkoleniem indywidu-
alnym zniwelować różnicy fizycz-
nej. Sparta wystąpiła w składzie: 

Carina wygrała pierwszy tej zimy sparing

Dobra gra Volleya

z boiska Rafała Zycha i Woj-
ciecha Winograda Sparta za-
aplikowała Carinie dwie bramki 
autorstwa Łukasza Wiśniewskie-
go i Marka Sitarka.
Warto wspomnieć, że testowany 
w tym spotkaniu był dobrze znany 
kibicom  w  Gubinie Tomasz 
Kaczmarek. Na chwilę obecną 
nie wiadomo, jaka będzie przy-
szłość tego zawodnika.

Sparta Grabik - Carina Gubin 
2:3 (0:1) (Łukasz Wiśniew-
ski, Marek Sitarek - Daniel 

Szydłowski, Andrzej Donaj, 
Tomasz Kaczmarek).

Carina: Mariusz Pacia - 
Adam Woryta, Wojciech 
Winograd, Paweł Piotrow-
ski - Przemysław Fiedo-
rowicz, Piotr Sobolewski, 
Rafał Zych, Daniel Szy-
dłowski, Tomasz Jankow-
ski - Tomasz Kaczmarek, 
Andrzej Donaj.
Grali także: Marcin Trzebny 

i Tomasz Rudewicz.
Tomek Strzemieczny

drużyn z województwa lubuskie-
go w pierwszym turnieju Gubin 
okazał się bezkonkurencyjny, wy-
grywając wszystkie mecze. Gubi-
nianie pokonali drużyny z Zielo-
nej Góry, Międzyrzecza i Nowej 

Soli.  Drużyna  Kadetów MLKS 
Volley Gubin prowadzi w tabeli 
przed drugim turniejem w Nowej 
Soli w dniach 19-20 lutego, który 
wyłoni Mistrza Województwa Lu-
buskiego w sezonie 2009/2010. 
Zwycięska drużyna zapewni sobie 
awans bezpośrednio do Ćwierćfi-
nałów Mistrzostw Polski. Druga 
i  trzecia drużyna będą walczyć 
w 1/8 Mistrzostw Polski. Bardzo 
dobrze radzi sobie drużyna Mło-
dzików, która przed ostatnią kolej-
ką rozgrywek w rundzie zasadni-
czej prowadzi w tabeli. Dwumecz 
Volley Gubin - Sokół Drezdenko 
odbędzie się w niedzielę 21 lutego 
o godz. 10.00 i 12.00 w hali ZSLiT 
w Gubinie. Po rundzie zasadniczej 
młodzików czekają jeszcze dwa 
dodatkowe turnieje czterech naj-
lepszych drużyn w województwie, 
które ostatecznie wyłonią Mistrza 
w obecnym sezonie.  jaw

Na tarczy z Piotrkowa…
bramkarki - Pola Wosik i Marty-
na Ławrecka oraz Ewa Stachowiak 
(bramki 23 – 2 miejsce w najlep-
szych strzelcach), Karolina Sibiń-
ska (2), Magda Łanicka (2), Karo-
lina Drzewiecka (3), Ala Sykała (4), 
Magda Zielińska (5), Angela Wie-
czorek (9), Katarzyna Świstun (11), 
Justyna Bednarska (13). Trenera-
mi zespołu są Kazimierz Barłóg 
i Robert Hawrylak.
Wyniki spotkań Sparty i pozosta-
łych: z MOSM Tychy 27:28 (16:17), 
z Zagłębiem Lubin 25:37 (14:19), 
z Piotrcovią 20:32 (8:13). Tychy 
wygrały z Piotrcovią 25:20, Za-
głębie przegrało z Piotrcovią 21:31 
i wygrało z Tychami 28:24. Awans 
do półfinału uzyskały z 1. miejsca 
Piotrcovia i z 2. Tychy.  MB-T

14 lutego odbył się Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej organizowany 
przez klub sportowy „RELAX” 
Grabice dla najmłodszych adep-
tów piłki nożnej. 
Rywalizację toczyło siedem ze-
społów w dwóch grupach. Oto 
wyniki:
Półfinały: 1.FC Guben - Zorza 

Zespół zza Nysy najlepszy!
Grzmiąca  1:0,  Relax  Grabice 
- LUKS Brody 1:0, Finał B o 3 
miejsce - Zorza Grzmiąca - Luks 
Brody 1:2, Finał A o 1 miejsce 1. 
FC Guben - Relax Grabice 1:0
Końcowe wyniki turnieju
1. 1.FC Guben, 2. Relax Grabi-
ce I, 3. LUKS Brody, 4. ZORZA 
Grzmiąca, 5. Carina Gubin, 6. 

Tramp Osiecznica,  7. RELAX 
Grabice II
Nagrody indywidualne otrzy-
mali:Najlepsza  zawodniczka: 
Patrycja Fortuna Relax Grabi-
ce I, Najlepszy zawodnik: Ma-
teusz Jagiełło 1.FC Guben, naj-
lepszy bramkarz: Kacper Czok 
Tramp Osiecznica, Król strzel-
ców:  Dennis  Schelske  1.FC 
Guben, Mistrz konkursu strze-
leckiego:  Przemysław  Macie-
rzyński LUKS Brody.
Organizatorzy dziękują prowa-
dzącym Tomaszowi Romanow-
skiemu, Leszkowi Grzegorzako-
wi i Krystianowi Kosińskiemu. Po-
dziękowania należą sie również: 
Burmistrzowi Miasta Gubina Bar-
tłomiejowi Bartczakowi, Wójtowi 
Gminy Gubin Edwardowi Aksami-
towskiemu, PWE Gubin Jarosła-
wowi Popowskiemu, Jarosławo-
wi Czyżowi, Sławomir Pawlak, Dy-
rektorowi Urzędu Pracy Piotrowi 
Puszkarskiemu, Prezesowi GS „Sa-
mopomoc Chłopska, Stanisławo-
wi Fudymie, Prezesowi KS Żenisz 
Żenichów Dawidowi Rogalka, Pre-
zesowi KS Rywal Stargard Gubiń-
ski Piotrowi Kusy, Józefowi Wie-
czorkowi, Zbigniewowi Gawłowi, 
a także Dyrekcji ZSLiT w Gubine 
za udostępnienie Hali Sportowej. 
Za uwiecznienie wspaniałych chwil 
- Antoniemu Barabaszowi.  jaw

Młoda piłkarka Relaksu Grabice Justyna Klaudia Wasielewska

Siatkarze w oczekiwaniu na kolejną akcję


