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Inauguracja jubileuszu

Od lewej Ludmiła Pacewicz, Andrzej Gil, Izabela Pacewicz, Alicja Gil i Artur Pacewicz

Pies Ferdek w akcji

24  grudnia  2009  r.  weszła 
w życie duża nowelizacja ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra-
żach gminnych, która wprowa-
dza szereg nowych uprawnień 
dla strażników miejskich.
Jednym  z  takich  uprawnień 
jest dokonywanie kontroli oso-
bistej, przeglądanie podręcznych 
bagaży. Do tej pory w celu do-
konania przeszukania podręcz-
nych bagaży straż miejska mu-
siała wzywać policję. W toku do-
konywania powyższych czynno-
ści, straż miejska ma obowiązek 
respektowania godności ludzkiej 
oraz przestrzegania praw czło-
wieka. Art. 12 ust.1a ww. ustawy 
stanowi, że czynności te powinny 
być przeprowadzone w sposób 
możliwie najmniej naruszają-
ce dobro osobiste osoby, wobec 
której zostają podjęte. 

Czy okoliczności

zmusiły już gubińską straż miej-
ską do korzystania z uprawnień 
nowelizacji? - pytam jej komen-
danta Krzysztofa Duberta.
-  To  krótki  okres.  Nie  było 
takiej konieczności - odpowiada.
- Nowelizacja mówi też o możli-
wości korzystania z tzw. „koguta” 
i sygnalizacji dźwiękowej w przy-
padku  wezwania  do  zdarzenia 
związanego z zagrożeniem życia lub 
zdrowia albo też mienia znacznej 
wartości. Straż miejska w Gubinie 
dysponuje samochodem? - pytam. 
- Tak! Można powiedzieć, że 
dostaliśmy samochód na gwiazd-
kę. 24 grudnia ubiegłego roku, 
dzięki zrozumieniu naszych rad-
nych miejskich, zakupiono sa-
mochód dla naszej straży. Sa-
mochód  jest  już oznakowany, 
ale  jeszcze musi być zakupio-
na belka sygnalizacyjna, która 
będzie wskazywała, że jest po-
jazdem uprzywilejowanym. 

dokończenie na str. 7

W rozmowie z komendantem 
straży miejskiej w Gubinie od-
niosłam wrażenie, że realizując 
Kodeks Wykroczeń, strażnicy są 
łącznikiem między mieszkańca-
mi - urzędem - policją.

Straż Miejska 
może więcej!

Odpowie 
za głupi 
kawał

W miniony piątek (26. 02) gu-
bińscy policjanci otrzymali fał-
szywe zgłoszenie o podłożonym 
ładunku  wybuchowym.  Ewa-
kuowano szkołę. Sprawca tego 
alarmu przez trzy dni był ano-
nimowy. W czwartym dniu usły-
szał zarzut powiadomienia poli-
cji o fałszywym alarmie.
Przypominamy:  w  miniony 
piątek, kilka minut przed połu-
dniem, dyżurny Komisariatu Po-
licji w Gubinie otrzymał zgłosze-
nie, że na stacji paliw znajdującej 
się w pobliżu szkoły ponadgim-
nazjalnej podłożona jest bomba. 
Policjanci potraktowali zgłosze-
nie, jak zwykle, bardzo poważnie. 
Funkcjonariusze  natychmiast 
podjęli decyzję o ewakuacji pra-
cowników ze stacji paliw. Ewaku-
owano także wszystkich ze szkoły 
oraz mieszkańców okolicznych 
budynków. Miejsce, w którym 
według zgłoszenia miała znaj-
dować się bomba, zabezpieczy-
li policyjni pirotechnicy. Poli-
cja  i Straż Miejska zorganizo-
wały objazdy. Na miejsce przy-
byli pracownicy Urzędu Miasta,  
Straż Miejska Pogotowia Ratun-
kowego, Gazowego i Energetycz-
nego. Funkcjonariusze przeszko-
leni z zakresu ujawniania mate-
riałów pirotechnicznych spraw-
dzili  teren stacji paliw. Ponad 
trzy godziny trwały czynności, 
które wykluczyły, że na stacji jest 
podłożony ładunek wybuchowy. 
Zgłoszenie okazało się fałszywe.
Prowadzone w tej sprawie czyn-
ności pozwoliły zidentyfikować 
sprawcę  tego  czynu.  2  marca 
gubińscy policjanci  zatrzymali 
17-letniego mieszkańca Gubina. 
Młodzieniec przyznał się, że po-
wiadomił  Komisariat  Policji 
w Gubinie o dwóch fałszywych 
alarmach.  Jeden  z  nich  doty-
czył alarmu, który miał miejsce 
9 stycznia br. w sklepie z art. RTV, 
a drugi - wyżej opisanego. Dzi-
siaj policjanci skierują do sądu 
wniosek  o  ukaranie  nastolat-
ka. W myśl art. 66 kodeksu wy-
kroczeń, za zgłoszenie fałszywe-
go alarmu grozi mu kara aresz-
tu, ograniczenia wolności albo 
grzywny. Policjanci będą również 
wnioskować, aby sprawca pokrył 
poniesione koszty.  (oprac.red)

Kim dla nas jest Gubin? O mia-
rodajną i szczerą odpowiedź na 
to  pytanie  poprosiliśmy  tym 
razem dzieci z klasy I w Zespo-
le Szkół im. Mikołaja Kopernika.

Agatka, Karolina, Kuba, Na-
talia, i Julia zgodnie twierdzą, 
że Gubin jest po prostu dla nich 
domem, ich małą Ojczyzną. Tu 
rosną, uczą się i być może tutaj 
pozostaną w przyszłości. 
Część  oficjalna  uroczysto-
ści  rocznicowych  związanych 
z nadaniem praw miejskich Gu-
binowi (to już 775 lat) odbyła się 
wieczorem 22 lutego 2010 roku 
w auli Państwowej Szkoły Mu-
zycznej  im. Kazimierza Seroc-
kiego. Rozpoczęło ją powitanie 

gości przez włodarzy miasta - wi-
ceburmistrz Justynę Karpi-
siak i burmistrza Bartłomie-
ja Bartczaka. Zaproszenie na 
uroczystość  z  okazji  rocznicy 
nadania praw miejskich przyjęli 
między innymi Poseł na Sejm RP 
Marek Cebula, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gubina Leszek 
Ochotny, Przewodnicząca Rady 
Powiatu Krośnieńskiego Anna 
Szcześniewicz,  wicestarosta 
powiatu krośnieńskiego Janina 
Pawlik. Stronę niemiecką repre-
zentowali Przewodniczący Rady 
Miejskiej Seniorów Horst Kühn 
i radny Rady Miejskiej Guben Jo-
achim Kloss. W rolę tłumacza 
z powodzeniem wcielił się radny 

Zygfryd Gwizdalski. Gospo-
darz szkoły - dyrektor Alicja Gil, 
powitała z kolei pozostałych gości, 
w tym byłych i obecnych dyrek-
torów jednostek organizacyjnych 
Urzędu Miejskiego, przedstawi-
cieli  Stowarzyszeń  i  Organiza-
cji działających w mieście. Roz-
poczynając cykl imprez zaplano-
wanych z obchodami bez mała na 
cały 2010 rok, burmistrz B. Bart-
czak zaakcentował w swoim wy-
stąpieniu: 

Dwusetna rocznica urodzin 
naszego genialnego rodaka 
stwarza Polsce szansę na mię-
dzynarodową promocję polskiej 
kultury i sztuki. 
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Milionerka 
z berlińskiego 
WC
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Gubińskie 
radio - rozmowa 
z Andrzejem 
Winiszewskim
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Urodzenia | Nikola Wiśniewska, 
Barbara Supel, Lena Kuczma, 
Lana  Gabin,  Alan  Szmaja, 
Amelia Wawrzyniak, Cezary 
Wojtuń, Gabriela Pająk, Do-
minika  Konopka,  Zuzanna 
Wasiuk, Wojciech Broda

Zgony | Irena Łukasik l. 76, 
Krystyna Durka l. 62, Antoni 
Ginibor l. 60, Stanisław Kwa-
sigroch l. 65, Jadwiga Wielo-
cha l. 81, Maria Biała l. 83, 
Józef Dąbek l. 73.  n

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gubin
Uchwałą nr III/7/2002 z 30 grudnia 2002r. Rada Gminy Gubin 
wprowadziła m. in. Zwolnienie w 50% z podatku od nierucho-
mości budynki gospodarcze (stodoły, stajnie, obory, chlewy, spi-
chrze, szopy) z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej należącej do emerytów i rencistów, których jedy-
nym źródłem utrzymania była emerytura lub renta /§ 2 pkt 2 
tejże uchwały/.
W 2009 r. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zaskarżył 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wiel-
kopolskim ww. uchwałę i wniósł o stwierdzenie nieruchomo-
ści budynki gospodarcze z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności, należące do emerytów i rencistów, których jedy-
nym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta.
Po rozpoznaniu na rozprawie 13 października 2009 r. sprawy 
w przedmiocie stawki podatku od nieruchomości zastosowa-
nej w stosunku do emerytów i rencistów Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważ-
ność § 2 pkt 2 uchwały Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 
2002 r. nr III/7/2002.
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż Rada Gminy nie posiada 
kompetencji do wprowadzania tego typu zwolnień od podatku, 
co oznacza, że to nie Rada Gminy i nie Wójt pozbawili emery-
tów i rencistów ulgi, lecz wynika to z orzeczenia Sądu.
Zagadnienie zwolnień tego rodzaju jest obecnie przedmio-
tem wielu orzeczeń sądowych. W chwili podejmowania uchwa-
ły przez Radę nie było wykładni prawa w tym zakresie, co spo-
wodowało, że wiele gmin podjęło uchwały o podobnej treści. 
Zapisy takie nie stanowiły wówczas przedmiotu rozstrzygnięć 
organów nadzoru jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa 
i Wojewoda. Sprawą zastanawiającą jest to, w jakich okoliczno-
ściach prokurator powziął informację o uchwale podjętej 7 lat 
temu i zajął się nią właśnie w roku 2009.
Zarówno Rada Gminy jak i Wójt nie mogą przejść obojętnie 
wobec zaistniałej sytuacji. Stąd z uwagi na to, że rozstrzygnię-
cie dotyczy w szczególności najuboższej grupy naszego społe-
czeństwa, informujemy, że na indywidualny uzasadniony wnio-
sek złożony w Urzędzie Gminy Gubin Wójt Gminy może udzie-
lić ulgi w postaci umorzenia zaległości w podatku, odroczenia 
terminu płatności lub rozłożenia na raty podatku.
Wnioski o udzielenie ulgi w podatku można pobrać w Urzę-
dzie Gminy pokój nr 15 osobiście lub za pośrednictwem soł-
tysów albo ze strony  internetowej www.bip.gminagubin.pl 
/druki do pobrania/. 

Wójt Gminy Gubin Edward Aksamitowski
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Fudyma

Wyrok i imieniu 
Rzeczpospolitej Polskiej

Dnia 13 października 2009r. Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Skupień. Sędziowie: 
Sędzia WSA Barbara Rennert, Sędzia WSA Alina Rzepecka 
(spr.). Protokolant:referent Anna Szymczak po rozpoznaniu 
na rozprawie w dniu 13 października 2009r. sprawy ze skargi 
Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę Rady 
Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2002r, nr III/7/2002 w przed-
miocie stawki podatku od nieruchomości stwierdza nieważ-
ność § 2 pkt 2 uchwały Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 
2002r. nr III/7/2002. n

26 lutego 2010 r. w Gubińskim 
Domu Kultury zebrali się gubiń-
scy radni. Porządek obrad XL 
Sesji Rady Miejskiej w Gubinie 
nie był  zbyt  rozbudowany,  co 
mogło wskazywać na jej spraw-
ne i szybkie zakończenie. Sesję 
otworzył przewodniczący rady 
Leszek Ochotny przy komple-
cie radnych. Przywitał zaproszo-
nych gości, wśród których wi-
dzieliśmy radnego Sejmiku Lu-
buskiego Józefa Bartkowiaka 
i radnego powiatowego Włodzi-
mierza Rogowskiego, dyrek-
torów miejskich placówek samo-
rządowych i zaproszonych gości.

Stan bezpieczeństwa miasta

Informację o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego za 
2009 r. w mieście omówił komen-
dant policji w Gubinie nadkomi-
sarz Dariusz Łytkowski. Sta-
tystyki sprawozdania były opty-
mistyczne. Wynikało z nich, że 
przestępczość w Gubinie ma ten-
dencję zniżkową lub też w nielicz-
nych zagadnieniach utrzymuje 
się na tym samym poziomie. Wy-
krywalność przestępstw w woje-
wództwie wynosi 75,9%, a w Gu-
binie jest nieco wyższa - 76,5%.
Radny  Jan Skóra  prosił 
o przedstawienie zagrożenia nar-
komanią. D. Łytkowski powołał 
się na wykrywalność, z której wy-
nikało, że w roku 2005 wykryto 
30  przypadków  i  analogicznie 
2006 - 22, 2007 - 26, 2008 - 32, 
2009 - 27 przypadków. Referują-
cy dodał, że jest to bardzo żmudna 
praca i nie zawsze daje szansę peł-
nych wyjaśnień. Podkreślił właści-
wą postawę obywateli, których in-
formacje wielokrotnie pomagały 
w wykryciu sprawców przestępstw 
czy też wykroczeń. 
Nad sprawozdaniem Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
które radni otrzymali na piśmie, 
nie było dyskusji.

Uzupełnienie statutu MZUK

Miejski Zakład Usług Komunal-
nych na mocy uchwały 550 z dnia 
26 lutego 2010 r. został zobowią-
zany do zarządzania i utrzymania 
obydwu targowisk miejskich: spo-
żywczego i przemysłowego. Obo-
wiązki te sprecyzowano w §5,§6 
i §13 Statutu MZUK. 
Wprowadzono  też  dwoma 
uchwałami istotne uściślenia w bu-
dżecie miasta na 2010 r. Przed-
stawiciel Urzędu Marszałkowskie-
go złożył informację o powstaniu 
spółki rybackiej Gubińsko-Kro-
śnieńskiej, która ma szansę zdobyć 
fundusze na rozwój nie tylko ry-
bactwa, ale również na infrastruk-
turę rozwojową gmin związanych 
z rybactwem. W skali kraju do po-
działu jest niemal 800 mln zł.

Interpelacje radnych

Wiceburmistrz Justyna Karpi-
siak pod nieobecność burmistrza 

Sesja trochę taka sobie
Bartłomieja Bartczaka przed-
stawiła jego działania w okresie 
międzysesyjnym. Odpowiadała 
też na zapytania radnych. Radny 
Edward Patek  niepokoił  się 
podwyższonym  stanem  wody 
w Lubszy. Uzyskał informację, że 
od wczoraj poziom wody w Lubszy 
opada, a miasto jest przygotowane 
na ewentualne podtopienia. Zaku-
piono 3000 worków.
Radny Andrzej Białek za-
uważył, że stan dróg w mieście 
znacznie ucierpiał i pytał o dzia-
łania w tym zakresie. Usłyszał, że 
już rozpoczęto wyrównywanie 
dziur na głównych ulicach za-
równo miejskich, powiatowych, 
jak  i  wojewódzkich.  Sprawę 
szkód na drogach i chodnikach 
miejskich poruszali też J. Skóra 
i Mariusz Ochotny. 
Radny  Zygfryd Gwizdal-

ski w czasie zgłaszania interpe-
lacji podyskutował sobie dość 
swobodnie o zasadach i potrze-
bie wycinania drzew, miał za-
strzeżenia do traktowania zie-
leni w tzw. egzotarium, próbo-
wał odgadnąć wizję Firleja. Jak 
zawsze poruszył temat zatrud-
nienia  ogrodnika  miejskiego. 
Pytał, czy drzewa przy ul. Koł-
łątaja wycięto za zgodą Urzędu 
Miasta. Nie rozumiał, dlaczego 
w odbudowanym amfiteatrze ist-
nieje potrzeba budowy podwój-
nych schodów. Proponował, by 
zieloną ścieżkę od parku Wasz-
kiewicza przedłużyć na Wzgórza 
Gubińskie. Pani burmistrz odpo-
wiadała bardzo zwięźle i z dużą 
powagą. Dziwiło ją wprawdzie, 
że na temat egzotarium, amfi-
teatru czy też parku Waszkiewi-
cza nie było uwag, gdy omawia-
no te tematy na komisjach. Po-
dwójne schody przy amfiteatrze 
wynikają z przepisów przeciwpo-
żarowych. Następny, trzeci etap 
„Zielonej Ścieżki”, na który nie 
ma jeszcze projektu, może pro-
wadzić na Wzgórza Gubińskie. 
W momencie, gdy radny Z. Gwiz-
dalski przerwał odpowiadanie 
na interpelacje pani burmistrz, 
przewodniczący rady L. Ochot-
ny (zawsze niesamowicie spo-
kojny i wyrozumiały) w tym mo-
mencie nie wytrzymał. „Odbie-
ram panu głos” - powiedział sta-
nowczym tonem, po raz pierw-
szy decydując się na taki krok 
w swej kadencji. Mówiąc to, pa-
trzył prosto w oczy siedzącemu 
obok niego wiceprzewodniczą-
cemu. Wydaje mi się, że ten gest 
przyszedł mu niełatwo. O dziwo, 
wiceprzewodniczący Z. Gwizdal-
ski zamilkł, spuszczając głowę. 
Zachował się prawidłowo, tak jak 
trzeba. Nic nie przegrał. Był pra-
worządny. Wydaje mi się, że był 
decyzją przewodniczącego nieco 
zaskoczony. A może przypomniał 
sobie, jak to drzewiej bywało, gdy 
z prawa odebrania głosu sam ko-
rzystał. Pani burmistrz Karpisiak 

mogła kontynuować odpowie-
dzi. Nawiązując do zatrudnienia 
miejskiego ogrodnika w Gubi-
nie, prosiła, by podać kandyda-
tury, chętnie się z nimi zapozna. 
Radny J. Skóra dowiedział się, 
że burmistrz Gubina wysyła listy 
gratulacyjne sędziwym miesz-
kańcom Gubina.

Poplątane z przechlapanym

Pani Halina Wojnicz nie 
ma szczęścia do precyzji. Ba-
lansowanie na  linie popraw-
ności  rozumowania  staje  się 
wręcz jej artystyczną nieudol-
nością. A wydawało się, że jest 
nowoczesna, może nawet zre-
witalizowana,  gdy  przedsta-
wiła  swoją  medialną  ocenę 
problemów  ulicy  Konopnic-
kiej, Placu Katedralnego i Ro-
osevelta.  Zresztą  nie  nowa 
to śpiewka, chociaż  jakby na 
nowym  podkładzie  muzycz-
nym. Z planowanym Orlikiem 
2012 w tle. Prawie rozdzierała 
szaty, wnioskując o realizację 
budowy kompleksu sportowe-
go razem z przebudową kana-
lizacji ul. Konopnickiej. Suge-
rowała  jakoby wiceburmistrz 
J. Karpisiak miała  lobbować 
na rzecz remontu kapitalnego 
ulic w rejonie Osiedla Barlic-
kiego, jeszcze w 2010 r. i to bez 
projektu technicznego. Świad-
kiem koronnym miał być radny 
Z. Gwizdalski, który mimo życz-
liwości nie mógł sobie przypo-
mnieć nic istotnego w tej spra-
wie. Burmistrz Karpisiak prag-
matycznie wyjaśniła, że nie ro-
zumie obaw radnej Wojnicz co 
do remontu sieci kanalizacyj-
nej i  jezdni przy ulicy Konop-
nickiej. Wystarczyłoby przeczy-
tać w zatwierdzonym budżecie, 
że to zadanie figuruje z przezna-
czoną na ten cel kwotą prawie 
2 mln zł. W tegorocznym budże-
cie, mówiła pani burmistrz, nie 
planuje się większych zadań przy 
Barlickiego. Zdecydowanie za-
przeczyła takim pomówieniom, 
powołując się na świadków zda-
rzenia. Wyssaną z palca wersję 
remontu dróg na osiedlu Barlic-
kiego w tym roku obaliła jedno-
znacznie przewodnicząca Rady 
Osiedla  Leontyna Kaczor, 
radząc przy okazji pani Wojnicz, 
by w przyszłości czerpała wia-
domości z wiarygodnych źródeł. 
Może  komuś  wydawało  się, 
że pod nieobecność burmistrza 
Bartczaka „zajączek” jest osa-
czony. Słuchając tego oskarże-
nia, niejednemu z obecnych uszy 
opadały. Klęska władzy wisia-
ła w powietrzu. A w swe sidła 
wpadła  autorka  pomówień. 
Radna Danuta Andrzejew-
ska podsumowała sprawę jed-
noznacznie - przez chwilę my-
ślałam, że w Gubinie jest tylko 
jedna ulica Konopnickiej. 

Oleg Sanocki

Gubiński Dom Kultury 
organizuje wyjazd 

do Lubuskiego Teatru 
w Zielonej Górze 

na spektakl 
Antoniego Czechowa „Trzy siostry”. 

Wyjazd dnia 28.03.2010r. 
(niedziela) o godz. 16.30 

(zbiórka koło fary), cena 30 zł. 
Zainteresowanych wyjazdem 

prosimy o kontakt 
tel. 68 455 82 02 | 68 455 81 68 

lub 68 455 81 69. 
Ilość miejsc ograniczona!
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W niedzielę 21 lutego gubińska 
Platforma Obywatelska spotka-
ła się, by wybrać Władze Miej-
skie. Przewodniczący Grzegorz 
Świtalski przypomniał człon-
kom dotychczasowe osiągnięcia 
miejskiej organizacji PO. W ze-
braniu  sprawozdawczo-wy-
borczym wzięła  udział  ponad 
połowa członków - 18 czynnych 
i 3 biernych. Członkiem biernym 
jest ten, kto od chwili przyjęcia 
do partii przez pół roku nie po-
siada jeszcze pełni praw człon-
kowskich. Może być wybierany, 
ale nie może głosować.
Władze powiatowe na zebra-
niu  reprezentowali:  Leszek 
Turczyniak - przewodniczący 
Zarządu Powiatowego i sekre-
tarz Jacek Hadada. W tajnych 
wyborach  przewodniczącym 

Wybory w Platformie
Zarządu  Miejskiego  wybra-
no ponownie G. Świtalskiego, 
który uzyskał komplet głosów. 
Wiceprzewodniczącym  został 
Leszek Linda,  sekretarzem 
Robert Hawrylak,  skarb-
nikiem  Antoni Kurzawa. 
W skład zarządu weszli również 
Bartłomiej Bartczak, Gra-
żyna Kolanowska i Monika 
Pełka. Zebrani postanowili na 
Zjeździe Powiatowym rekomen-
dować na stanowisko przewod-
niczącego właśnie L. Turczynia-
ka, który zasłużył sobie na po-
parcie  gubinian  tym,  że wraz 
z G. Świtalskim był inicjatorem 
zmiany nazwy naszego powiatu 
na krośnieńsko-gubiński. W wy-
borze Zarządu Powiatowego PO 
Gubin  reprezentować  będzie 
16 delegatów. Olas 

Niejednemu z nas kłębią się 
myśli, aby spróbować wziąć życie 
zawodowe w swoje ręce  - być 
szefem dla siebie, odnieść sukces 
oraz mieć satysfakcję z tego, co 
się robi… Często jednak pojawia-
ją się obawy, wahania, a przede 
wszystkim brakuje nam wiedzy 
na temat tego, jak założyć oraz 
skutecznie  prowadzić  własną 
działalność. Na szczęście coraz 
częściej organizowane są szko-
lenia, podczas których specjali-
ści mogą rozwiać nasze wątpli-
wości oraz zainspirować do pod-
jęcia nowych wyzwań.
W Zespole Szkół Rolniczych 
w Gubinie odbyła się konferen-
cja szkoleniowa dotycząca pod-
noszenia poziomu aktywności 
zawodowej. Celem spotkania no-
szącego nazwę „Droga w przy-
szłość” było ukazanie gubinia-
nom możliwości znalezienia za-
trudnienia poza sektorem rol-
niczym, założenia własnej dzia-
łalności gospodarczej oraz wyja-
śnienie, w jaki sposób można po-
zyskać na ten cel unijne fundu-
sze (zainteresowani dostali także 
wykaz instytucji, które pomaga-
ją w zdobywaniu tych środków). 
Cały  projekt  realizowany  jest 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. Uczestni-
cy konferencji, oprócz uzyskania 
wiedzy z zakresu otworzenia wła-
snej działalności gospodarczej, 

Człowiek - największa inwestycja!
wysłuchali  wystąpień  lokal-
nych  przedsiębiorców,  którzy 
sami założyli firmy i prowadzą 
je z sukcesami. - Nasz projekt 
ma na celu podniesienie pozio-
mu wiedzy osób zarówno tych 
młodych, starych, pracujących, 
jak i bezrobotnych na temat jak 
założyć własną firmę. Warto 
mieć świadomość, że obecnie 
UE proponuje wiele interesują-
cych projektów, z których warto 
korzystać. Mieszkańcy Gubina 
są o tyle w uprzywilejowa-
nej sytuacji, że mogą połączyć 
swoje siły z niemieckimi part-
nerami - stwierdził kierownik 
projektu Marcin Dominiak. 

Program konferencji podzielony 
był na część szkoleniową, pod-
czas której przedstawiono mo-
delowy przykład założenia wła-
snej firmy (w tym jak np. wypeł-
niać dokumenty) oraz na część 
opisową dotyczącą bezrobocia, 
stanu rolnictwa oraz możliwo-
ści założenia własnej działalności 
gospodarczej. Wszystkie osoby 
biorące udział w szkoleniu otrzy-
mały certyfikaty uczestnictwa. 
Miejmy nadzieję, że w niedale-
kiej przyszłości wyniesioną ze 
szkolenia wiedzę w pełni wyko-
rzystają, aby odnieść zawodo-
wy sukces. 

Andrzej Matłacki

Tak naprawdę, nie trzeba wiele, 
aby bezimienne „serduszka” po-
mogły drugiemu „serduszku”, 
które akurat tej pomocy potrze-
buje. Z takich właśnie działań 
wyrastają często bezimienni wo-
lontariusze WOŚP...
Ale po kolei. Zaczyna opowia-
dać Danuta Andrzejewska 
– babcia chorego 3,5 letniego 
Konrada:
Otrzymaliśmy  zaproszenie 
na  18  lutego  do  Przedszko-
la Miejskiego  nr  2  wręczone 
przez Panią dyrektor Dorotę 
Pawlik.  Mojemu  wnuczko-
wi  towarzyszyła  jego  siostra 
Karina (druga siostra – Iga, 
była w  tym  czasie w  szkole), 
mama Joanna  i  ja  -  babcia 
Danusia. Po przywitaniu się 
z panią dyrektor, zostaliśmy za-
proszeni do grupy „starszaków”. 
Przyjęcie, jakiego doświadczyli-
śmy – poruszyłoby serce z ka-
mienia, a nie tylko serca ludzi... 
Dzieci wraz z wychowawczynia-
mi robiły właśnie „serduszka” 
i inne fanty, aby zebrać przysło-
wiowy grosik - tak bardzo po-
trzebny na dalsze leczenie Kon-
rada. W akcję pomocy i zbiór-
kę  zaangażowały  się  bez wy-
jątku wszystkie dzieci i ich ro-
dzice, a także personel przed-
szkola. Mój wnuczek - począt-
kowo nieśmiały - z „ciocią Do-
rotką” zwiedził całe przedszko-
le. Najbardziej był zadowolony 

Po prostu dziękujemy!
z  zabawy w  baseniku wypeł-
nionym  piłkami!  Korzystam 
z okazji - dodaje babcia Konrada 
- aby w tym miejscu mocno po-
dziękować Panu burmistrzowi, 
Radnym Miejskim, Pani Gra-
żynie Hrabskiej z Przedszko-
la nr 1, wielkiemu przyjacielo-
wi Polaków Gunterowi Quie-
lowi,  funkcjonariuszom Nad-
odrzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej  w  Krośnie  Odrz., 
dyrektorowi GDK Januszowi 
Gajdzie, redakcji Gazety Lu-
buskiej - w tym red. Leszko-
wi Kalinowskiemu. Serdecz-
ne podziękowania składam też 

prezesowi Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego 
w Gubinie Jackowi Czerep-
ce i tym wszystkim bezimien-
nym darczyńcom, którzy po-
magają nam finansowo zmagać 
się z chorobą wnuka. Dzięku-
jemy  z  całego  serca  -  zebra-
ne pieniądze „pojadą” w naj-
bliższym  czasie  do  Warsza-
wy,  gdzie  wspomogą  lecze-
nie wnuka - podkreśla D. An-
drzejewska. Rokowania nieste-
ty nie napawają optymizmem, 
a każdy grosz  jest potrzebny. 
Rodzice zmagają się z chorobą 
Konrada już prawie rok.  AB. 

Przedszkolaki z „dwójki” na zdjęciu z Konradem

Marcin Dominiak wyjaśnia, jak możemy stworzyć własną firmę

Słuchaj  nas  w  internecie: 
www.radiogubin.pl. W regio-
nie lubuskim będzie to pierwsze 
miejskie radio internetowe, a za-
mierzeniem jego twórców jest 
stworzenie w przyszłości polsko-
niemieckiego zespołu dziennika-
rzy, którzy tworzyliby program 
transgraniczny - przeznaczony 
dla mieszkańców nie tylko eu-
romiasta Gubin-Guben, ale dla 
wszystkich ludzi mieszkających 
na pograniczu!
Z  „radiowcem” Andrzejem 

Winiszewskim o mającym nie-
bawem ruszyć projekcie gubiń-
skiego radia internetowego roz-
mawia Antoni Barabasz. 

Andrzeju, gdy przeprowa-
dzałem z Tobą wywiad jesie-
nią 2008 roku z okazji 55-
lecia „Radia Zachód”, wspo-
mniałeś o swoim wielkim ma-
rzeniu. Mówiłeś mianowicie 
o projekcie dotyczącym utwo-
rzenia w internecie radia po-
święconego Gubinowi. Twoje 
marzenia niebawem staną 
się rzeczywistością. Przyjmij 
proszę gratulacje!
A.W. No, gratulacje są trochę 
przedwczesne...  Poza  tym,  nie 
tylko do mnie powinny być adre-
sowane, bo cała idea realizowana 
jest przez kilka osób, którym chęt-
nie gratulacje przekażę. Jednak, 
co najważniejsze, może niech te 
gratulacje spłyną do nas wów-
czas, gdy wyemitujemy 25 marca 
(czwartek) w godz. 20.00-22.00 
nasz pierwszy program.  Co do 
mojego marzenia, rzeczywiście 
RadioGubin to taki trochę pre-
zent  na  moje  okrągłe  15-lecie 
pracy w radiofonii publicznej.

Zatem, mamy już konkret-
ną datę pierwszej emisji. 
Będzie to radio nadające 
wyłącznie w internecie?
A.W. Zdecydowanie tak. Nie 
ma bowiem konieczności zakupu 
drogiego sprzętu emisyjno-na-
dawczego, wykupu licencji na 
użytkowanie  określonej  czę-
stotliwości  naziemnej  i  wielu 

To będzie nasze miejskie radio!
innych, bardzo licznych formal-
ności prawnych. Są to wymogi 
nie  tylko  kosztowne,  ale  też 
bardzo czasochłonne.  Zamierze-
nie jest takie, że radio interneto-
we - w dobie totalnej globalizacji 
- docierać będzie także do wielu 
gubinian, którzy są rozsiani po 
całym świecie. A emisja w in-
ternecie ma tę niezwykłą zaletę, 
że może być  słuchana  równie 
dobrze za oceanem, na Antypo-
dach czy dalekiej Azji, ale równie 
dobrze w sąsiednim domu!  Aby 
włączyć się w zasięg RadiaGu-
bin, wystarczy tylko „kliknąć” 
myszką na naszą stronę www.
radiogubin.pl. Będzie  istniała 
możliwość wzięcia udziału „na 
żywo” w emitowanej audycji, po 
prostu do nas dzwoniąc. Wszel-
kie przydatne informacje zosta-
ną niebawem umieszczone na 
stronie radia.
Podkreślam też, że będzie to 
radio działające w sposób pro-
fesjonalny, opłacające niezbęd-
ne tantiemy w ZAIKS-ie, legal-
nie działające w sieci. Naszym 
atutem jest też oparcie o dobrze 
zorganizowane  profesjonalne 
studio. Jest to możliwe dzięki 
dużemu  wsparciu  dyrektora 
GDK - Janusza Gajdy. Stroną 
realizatorską zajmie się akustyk 
tej instytucji - Paweł Bardzik 
(będzie tym panem zza szyby), 
który ma doświadczenie w ra-
diowej robocie. Będzie nas sły-
chać w sieci dzięki silnemu za-
angażowaniu Edwarda Patka. 
Cały jednak projekt rozpoczął 
się od rozmowy z burmistrzem 
Gubina Bartłomiejem Bart-
czakiem, który po prostu „za-
palił się” do jego realizacji! 

Jak będzie programowa 
formuła RadiaGubin? Co 
znajdzie się w ramówce?
A.W.  Zależy mi  na  tym,  aby 
było  to „gadające” radio miej-
skie, w którym słuchacze będą 
mogli usłyszeć zarówno wiado-
mości lokalne, jak też regionalne.

dokończenie na str. 6
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 Z magistratu Informacje przygotował antonI BaraBasz   Myśli proste 
i zawiłe

Śliski temat

Marcin 
Zajączkowski

Dość dawno temu zespół Pro-
letaryat nagrał kontrowersyjną 
piosenkę pt. „Srajmy”, tekst niby 
błahy, ale dotyczący kwestii - że 
tak powiem - ekologicznej. „Jest 
nas pięć miliardów d…, każdy 
s…, by przeżyć mógł…”- śpiewa 
wokalista zespołu spod Łodzi. 
Nie wiem dokładnie, ile tysię-
cy psich tyłków jest w Gubinie, 
ale można przyjąć, że będzie to 
liczba bliska połowie mieszkań-
ców naszego pięknego miasta, 
jeśli nawet nie większa. Wiado-
mo, że każdy piesek załatwić się 
musi. W przeciwieństwie jednak 
do człowieka, który potrafi za-
łatwić się w sposób kulturalny, 
za pieska odpowiada właściciel. 
Do tej odpowiedzialności jednak 
nie  wszyscy  niestety  dorasta-
ją. Gdy biały puch zakrył szczel-
nie  ulice,  chodniki  i  skwery 
Gubina, tak, że trudno było doj-
rzeć, w którym miejscu dokładnie 
znajdują się ciągi komunikacyj-
ne, wielu znalazło na to sposób. 
Jeśli nie wiesz, gdzie chodnik, 
idź śladem psich kupek - powie-
dział znajomy - możesz być wtedy 
pewien, że pod śnieżną pokrywą 
znajduje się akurat chodnik. 
Pełnia pięknej, znaczonej śnież-
nobiałym krajobrazem zimy nie 
była jednak najgorsza, biorąc pod 
uwagę problem psich odchodów. 
Nietrudno było je ominąć, gdyż 
kontrastowały z bielą śniegu od-
powiednio.  Gorzej  zrobiło  się 
wtedy, kiedy śnieg zaczął topnieć. 
Wszystko zamieniło się w błotną 
maź, którą ze względu na wątpliwą 
zawartość trzeba było raczej omijać 
z daleka. A po każdym przyjściu do 
domu i tak dokładne wytrzeć buty 
i obejrzeć ich spód, po to by niepo-
żądanej śmierdzącej niespodzianki 
nie wnieść do mieszkania.
Idąc do pracy w poniedziałek 
policzyłem, że na krótkim od-
cinku łącznika pieszego między 
ulicą Plac Katedralny a Prusa 
było  35 psich  kupek.  Średnia 
imponująca  -  kupka  co metr, 
a że były one porozkładane dość 
asymetrycznie, to trzeba było, 
niczym narciarz na olimpijskim 
stoku, omijać je slalomem. 
Jak to wygląda w innych mia-
stach?  Dyskusja  na  forum  in-
ternetowym „Lubuskiej” świad-
czy o tym, że problem istnieje. 
Rozwiązania należy zaś szukać 
w  skutecznym  egzekwowaniu 
odpowiednich uchwał porządko-
wych dotyczących utrzymania psa 
w mieście i choć straż miejska ma 
zapewne inne ważniejsze sprawy 
na głowie, to jednak mogłaby i tej 
sprawy przypilnować.  n

W dniu 22 lutego br. minęła 65 rocznica zakończenia walk o nasze 
miasto podczas działań wojennych II wojny światowej.
W czasie obchodów rocznicy, po części oficjalnej i odegraniu 
hymnu państwowego, w imieniu władz samorządowych Gubina 
wiązankę kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym zakończe-
nie działań wojennych II wojny światowej złożyli burmistrz miasta 
Bartłomiej Bartczak i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek 
Ochotny, czcząc poległych, rannych i zaginionych. 

W uroczystości uczestniczyli radni, delegacje instytucji, orga-
nizacji i stowarzyszeń oraz przedstawiciele mieszkańców miasta.
Sama data zakończenia walk o zdobycie Gubina wciąż wywołu-
je wiele kontrowersji. 

Rocznica refleksji

O zagospodarowaniu wspólnie 
z projektantem

W środę 24 lutego br. mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych ulicy 
Barlickiego i ulic ościennych osiedla w Komorowie mieli możliwość 
zapoznania się z koncepcją jego zagospodarowania, którą przed-
stawił projektant Paweł Stefańczyk. W spotkaniu wzięli udział: 
wiceburmistrz Gubina Justyna Karpisiak, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Joanna Orzechow-
ska i Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji Krzysztof 
Olifirowcz-Kalinowicz.
Projektant przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu za bo-
iskiem powstałym w ramach programu „Orlik” (tzw. park) - mówi 
wiceburmistrz miasta - Rozmawiano między innymi o mającym po-
wstać placu zabaw dla dzieci, zagospodarowaniu istniejących alejek 
parkowych. Mieszkańców wspólnot bardzo interesuje kwestia przygo-
towania miejsc parkingowych w obrębie bloków przy ul. Barlickiego 
i dojazdów do garaży znajdujących się w pobliżu. Obecnie czeka nas 
przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i dopełnienie 

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem składają dyrektorzy placówek szkolnych - Zespołu Szkół im. 
M. Kopernika - Genowefa Barabasz (z lewej) i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Bogusław Wypych

Gorąca dyskusja w czasie narady

Od lewej przewodniczący RM L. Ochotny i burmistrz B.Bartczak

czynności wymaganych prawem budowlanym. Spotkanie - ze wzglę-
du na porę dnia - nie cieszyło się wysoką frekwencją - dodaje K. Oli-
firowicz-Kalinowicz - Część przedstawicieli wspólnot mieszkanio-
wych pisemne wcześniej przedstawiła swoje uwagi i one były nieja-
ko „motorem” organizacji tego spotkania. Jednak wiele ze spostrze-
żeń mieszkańców wzajemnie się wykluczało, dlatego należało zna-
leźć jakiś kompromis. Po dyskusji i zapoznaniu się z naszymi argu-
mentami wątpliwości zostały chyba rozwiane i zaakceptowane. Po-
zwoli to magistratowi podjąć dalsze prace, tym bardziej, że orienta-
cyjny koszt inwestycji to niebagatelna kwota 300-350 tysięcy złotych.
Jest wielka szansa na to, że inwestycja zostania zaplanowana 
w budżecie na 2011 rok - podkreśla wiceburmistrz J. Karpisiak.

Place zabaw w przedszkolach miejskich przy ulicy Piastowskiej 
i Wojska Polskiego zostaną zmodernizowane i podzielone do wy-
korzystania przez dzieci z grup młodszych i „starszaków”. Na ten 
cel mamy przeznaczoną kwotę 200 tysięcy złotych - zaznacza wi-
ceburmistrz J. Karpisiak, nawiązując do spotkania z dyrektorami 
tych placówek Grażyną Hrabską i Jolantą Olszewską, które 
odbyło się 22 lutego br. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na 
ich modernizację, a okres wakacyjny będzie doskonałym czasem 
do przeprowadzenia niezbędnych prac. Teraz dyrektorzy przed-
szkoli muszą - w oparciu o katalog - wybrać optymalne akceso-
ria i rozwiązania. A po wakacjach dzieci będą miały urządzone na 
nowo miejsca gier zabaw.

Przedszkolne place do modernizacji

Kolejna narada
Kolejne spotkanie robocze poświęcone między innymi dalszym usta-
leniom związanym z przygotowaniem korowodu w czasie tegorocz-
nej „Wiosny nad Nysą” i innym wydarzeniom związanym z 775 rocz-
nicą alokacji Gubina odbyło się 2 marca w budynku PSM. Jego go-
spodarzem była dyrektor placówki Alicja Gil. Spotkaniu przewod-
niczyła wiceburmistrz J. Karpisiak, a uczestniczyli w nim między 
innymi dyrektorzy miejskich szkół Genowefa Barabasz, Bogu-
sław Wypych, GDK - Janusz Gajda, Janina Izdebska, radna 
Halina Wojnicz. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej re-
prezentował jego prezes Stefan Pilaczyński, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu – Andrzej Nowak, z ramienia Młodzieżowej Rady 
Miasta uczestniczył natomiast Marcin Gwizdalski. Omówiono or-
ganizację konkursu fotograficznego i prac plastycznych organizowa-
nego przez ZSO, organizację konferencji regionalistów, wstępnie za-
akceptowano plan imprez kulturalnych (związanych z rozpoczęciem 
wakacji szkolnych) i sportowych, który przedstawił A. Nowak. W trak-
cie spotkania pojawiła się ciekawa sugestia, aby w ramach obcho-
dów rocznicy alokacji miasta zorganizować spotkanie byłych dyrek-
torów cywilnych i wojskowych placówek kulturalnych działających 
w Gubinie. Ustalono też termin następnego spotkania roboczego. 
Korzystając z okazji, „Wiadomości” poprosiły dyrektora Domu 
Kultury J. Gajdę o uchylenie „rąbka tajemnicy” i zdradzenie, kto 
wystąpi podczas tegorocznych koncertów „WiN”? 
Mamy już potwierdzone umowy z zespołami „Trubadurzy”, 
„Merqury”, Robertem Janowskim, który przyjedzie razem 
z zespołem znanym z programu „Jaka to melodia”.
Trwają jeszcze negocjacje z piosenkarką Kate Ryan - mówi 
J. Gajda. Terminy i godziny koncertów są rozplanowane, a nieba-
wem będzie gotowy szczegółowy program tegorocznej imprezy. 
Będą też inne niespodzianki, a impreza zapowiada się „szałowo”, 
będzie wspólnie przygotowany korowód - podkreśla dyrektor GDK.
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Milionerka z berlińskiego WC!
Wkurza mnie

Dokończenie z poprzedniego 
numeru

Jak na takie rozwiązanie 
zapatruje się wobec tego 
konserwator zabytków?
Oczywiście  zadaniem  konser-
watora jest taka odbudowa, aby 
wiernie zachować wnętrza, kształt 
i wyposażenie każdego obiektu. 
Jest jednak jedno pytanie doty-
czące samego zabytku. Wiem, że 
dwa lata temu wewnątrz budow-
li stały fragmenty stropów, które 
ze względu na bezpieczeństwo zo-
stały wyburzone. Ja nie chcę, aby 
taki zabytek w przyszłości był nisz-
czony. Zachowajmy go wobec tego 
raczej w stanie ruiny, ale zabezpie-
czonej. Tu jest właśnie nasza rola! 
Nie wiem, w jakim kierunku pójdą 
przyszłe prace. Czy powstanie nad 
nią olbrzymi „kokon”, czy zabudo-
wane będzie częściowe zadaszenie. 
W poprzedniej formie - jako ko-
ściół - fara nie ma właśnie szans na 
utrzymanie. Nie łudźmy się. Taki 
obiekt może finansowo zrujnować 
budżet dużo większego miasta. Ani 
Gubin, ani Guben temu zadaniu nie 
podołają. Konserwator zabytków 
też nie ma na to środków.
W mojej ocenie gubińska fara 
powinna stanowić obiekt - zaby-
tek historyczny, obiekt sakralny. 
Ale powinna też być wykorzysty-
wana w nowoczesny sposób. Dać 
możliwość stworzenia w niej - ze 
względu na charakter - centrum 
kulturalno-społecznego kontak-
tów polsko-niemieckich. 
Powtarzam, w samej eksploata-
cji fara nie może obciążać finan-
sowo miasta. Musi chociaż czę-
ściowo na siebie zarabiać. Ale 
jeżeli są „gdzieś” zagwarantowa-
ne środki finansowe na jej eks-
ploatację w przedziale następ-
nych 20-50 lat, to my się wyco-
fujemy z naszej koncepcji!

Niebawem ma być ogło-
szony duży konkurs na jej 
rewitalizację. Czy spodzie-
wa się Pani Profesor jakiś 
nowatorskich rozwiązań.
Zasada konkursu jest bardzo 
prosta. Wszędzie tam, gdzie są 
wydawane pieniądze społeczne, 
musi być przeprowadzany kon-
kurs. Im inwestycja jest bardziej 
kosztowna, tym konkurs musi 
mieć szerszy zasięg. 
Wracając do meritum - będzie 
to konkurs architektoniczno-ur-
banistyczny o zasięgu przynaj-
mniej europejskim. Wcześniej 
zostaną przygotowane założenia 
konkursowe. Fundacja Odbudo-
wy Fary oczekuje na środki z Unii 
Europejskiej. Zaś efektem każde-
go podobnego konkursu są takie 
wyniki, jak praca włożona w jego 
przygotowanie i rozpisanie.
Założyliśmy  na  wczorajszej 
części konferencji, że Uniwer-
sytet Zielonogórski i Branden-
burski Uniwersytet Technicz-
ny z Cottbus włączą się do prac 
miasta. Miasto Gubin jest w tym 
wypadku właścicielem obiektu 
i jednocześnie inwestorem.
Chcemy  też  przeprowadzić 

szerokie  konsultacje  społecz-
ne  z  mieszkańcami  Gubina. 
Będę kierowała tym projektem. 
Chcę, aby wszyscy zainteresowa-
ni przedstawili swoje sugestie. 
Nie można bowiem doprowadzić 
do takiej sytuacji, że wąskie gre-
mium decydentów będzie nieja-
ko „narzucało” swój punkt wi-
dzenia lokalnej społeczności.
Chcemy  tym  samym przejść 
z planów do praktycznej reali-
zacji dalszej części odbudowy. 
Mamy perspektywę finansową 
do 2013 roku z przedłużeniem 
dla Polski o dalsze dwa lata.
Podam  konkretny  termin  - 
28.01.2014. W tym właśnie dniu 
chcemy spotkać się wewnątrz od-
restaurowanej  fary!!!  Musimy 
mieć też przynajmniej rok na do-
konanie niezbędnych rozliczeń fi-
nansowych tak dużej inwestycji. 
Musimy ją bowiem zamknąć do 
końca 2015 roku od strony praw-
nej. Czasu zatem jest bardzo mało, 
a pracy do wykonania bardzo dużo.

Pani Profesor, spróbujmy 
krótko podsumować ten - 
bez mała dwudniowy - ma-
raton obrad i konferencję.
Uważam, że dokonał się ogrom-
ny krok do przodu. Nie tak dawno 
odbyło się spotkanie z komisją pol-
sko-niemiecką ds. euromiasta Gu-
bin-Guben. Konferencja prowadzo-
na na Uniwersytecie Zielonogór-
skim pokazała dobitnie, że Polska 
musi się otworzyć na nowe tech-
nologie. Mamy duże opóźnienia, 
jest ogromne zainteresowanie po-
zyskiwaniem energii odnawialnej 
i jej bilansowaniu w budownictwie.
Ale  jest  też nacisk  ze  strony 
środowiska  architektoniczno-
urbanistycznego,  które  do  tej 
pory w Polsce nie wykonywało 
tak dużych projektów. Należy 
tu podejrzeć zachodnich sąsia-
dów, którzy mają w tej dziedzi-
nie duże doświadczenie.
W Gubinie natomiast miasto od-
niosło ogromny sukces! Spotkali 
się bowiem odpowiedzialni przed-
stawicieli ministerstw, którzy zaj-
mują się na co dzień rozwojem 
urbanistycznym w Polsce. Był też 
przedstawiciel Federalnego Mini-
sterstwa, który dokładnie podpo-
wiedział, w jakim kierunku powin-
na iść dalsza współpraca. 
Były wreszcie „szkoły”, których 
przedstawiciele mają odpowied-
nią wiedzę w tym zakresie. Prak-
tyków dla odmiany reprezento-
wał przewodniczący odpowied-
niego komitetu Polskiej Akademii 
Nauk. Drugi zaś dzień - typowo 
roboczy - pokazał, że jest bardzo 
dużo do zrobienia. Jestem przeko-
nana, że prace przebiegają we wła-
ściwym kierunku i jeszcze przed 
tegorocznymi wakacjami będzie-
my mogli powiedzieć mieszkańcom 
Gubina, co do chwili obecnej zrobi-
liśmy i jakie są dalsze zamierzenia.
A pracy do wykonania jest jesz-
cze „cholernie” dużo. Przepra-
szam za wyrażenie, ale taka jest 
rzeczywistość!

Dziękuję za rozmowę.

Tekst pisany z myślą o Dniu 
Kobiet, ale temat nieco-
dzienny. O matce Polce, ko-
biecie pracującej, parytetach 
- niech piszą inni… Ja opiszę 
historię pewnej kobiety.

Wygrać choćby milion - to ma-
rzenie rozpala wyobraźnię niezli-
czonych rzesz optymistów- ado-
ratorów fortuny od polskiej Pi-
pidówki Dolnej po Nowy Jork 
czy Tokio. Odejmują sobie od ust 
plasterek mortadeli czy porcję 
krewetek w nadziei, że pewne-
go dnia zamienią rower na fiata 
Seicento,  czy volkswagena na 
lexusa. Żyją marzeniami i razem 
z nim umierają.
Tylko do nielicznych los uśmie-
cha się, ofiarując im główną na-
grodę. Korzystają z niej na różne 
sposoby.
Gizela jest Niemką. Co prawda 
urodziła  się  w  Słupsku,  ale 
w 1923 roku. Była nieślubnym 
dzieckiem bardzo młodej mamy, 
więc ta zostawiła ją babci na wy-
chowanie. Kiedy Gizela miała 
12 lat, matka (już mężatka) za-
brała ją do siebie, by zajęła się 
młodszym przyrodnim rodzeń-
stwem, już z prawego łoża. Ale 
w  domu  matki  Gizela  czuła, 
że  jest  kimś  gorszym,  dlate-
go szybko z tego domu wróci-
ła do babci. Była bardzo ładna, 
zgrabna i jak na dziewczynę bez 
wykształcenia i zawodu - inteli-
gentna. Nic dziwnego, że szybko 
znalazła chłopca, który jednak 
nie chciał związać się z 16-letnią 
dziewczyną w niechcianej ciąży. 
Historia powtórzyła się, bo teraz 
jej córka wylądowała w domu 
matki. Na tym właściwie skoń-
czył się kontakt Gizeli z dziec-
kiem. Pracując w pralni, marzy-
ła o lepszym życiu. Los był dla 
niej łaskawy, bo poznała starsze-
go kawalera - trochę ułomnego, 

z małym garbem i tak w ogóle 
nieciekawego, ale za to z wła-
snym domkiem i stałą posadą. 
Piękna Gizela skorzystała z pro-
pozycji małżeństwa, bo wielu ją 
chciało uwieść,  ale  nikt  żenić 
się nie chciał. Za namową żony, 
Otto sprzedał domek i razem za-
mieszkali w zakładowym, dobrze 
urządzonym mieszkaniu. Gizela 
dbała o dom i męża, ale nigdzie 
z nim nie bywała. Otto był w niej 
bezgranicznie zakochany i cho-
ciaż czasami lubił sobie niedużo 
wypić, to potrafił zachować się 
z wyszukaną galanterią, zawsze 
kłaniając się kobietom: „Guten 
Tag, Madam”. 
I  właściwie  tak  trwaliby 
w swojej małej egzystencji, gdyby 
nie dzień, w którym Gizela, idąc 
z pracy, wstąpiła do kiosku po 
papierosy. A że w kiosku można 
było również kupić lotto, Gizela 
mając  przy  sobie  pięć marek 
(rzecz dzieje się w Berlinie za-
chodnim) miała dylemat - pa-
pierosy czy kupon. Kupiła cztery 
kupony na „chybił- trafił”. Jakież 
było zdziwienie, kiedy wygrała 
960 tys. marek.
Nie mówiąc nic nikomu, parę 
dni  po  tym wyprowadziła  się 
z  domu.  Kupiła  mieszkanie 
w innej dzielnicy Berlina, które 
zaprojektował i urządził wyna-
jęty architekt wnętrz.
Na dole mieściła się restaura-
cja, w której Gizela jadała po-
siłki. A co? Przecież milioner-
ka  nie  będzie  gotowała.  Nie, 
nie  była  skąpa.  Dała  przy-
rodniemu  rodzeństwu  łącz-
nie 250 tys. marek. Matka już 
nie żyła, z córką prawie się nie 
znały. Właścicielem restauracji 
był przystojny mężczyzna o 15 lat 
młodszy od Gizeli, więc zwykłą 
koleją rzeczy zostali parą. Za jej 
pieniądze odnowił restaurację, 
zaś pierwszego mercedesa, któ-
rego mu kupiła, rozbił na pierw-
szym zagranicznym wyjeździe. 
Nic to. Zaraz kupiła mu drugiego. 
W tym czasie Gizela w ubraniach 
od najlepszych krawców, obwie-
szona drogą biżuterią, z dobrze 
ubranym kochasiem wojażowali 

po świecie. Pod koniec czwar-
tego roku pławienia się w luk-
susie Gizeli  zaczęło brakować 
pieniędzy. Na domiar złego na-
kryła kochasia w  jego  restau-
racji w zupełnie jednoznacznej 
sytuacji z kelnerką. Zawiedzio-
na, ale ambitna Gizela sprzeda-
ła mieszkanie i wróciła do męża. 
Otto przyjął ją tak, jakby nic się 
nie stało. 
A  ponieważ mąż  poszedł  na 
emeryturę, Gizela musiała  iść 
do pracy. Dostała ją w toalecie 
KaDeWe (Dom Towarowy Za-
chodu).  Jej  poczucie  estetyki 
i elegancji nawet w takim przy-
bytku było widoczne. Pachną-
ca toaleta z kwiatami, gustow-
nie ubrana, ze starannym ma-
kijażem i zadbanymi paznokcia-
mi Gizela, zawsze uśmiechnię-
ta, robiąca wrażenie prawdzi-
wej damy, obsługując klientów 
była w tym miejscu prawie kimś 
nierzeczywistym. O! Gdybyż to 
klienci wiedzieli, wrzucając fe-
ningi do miseczki, że mają do 
czynienia z byłą milionerką!
Po śmieci męża, którym opie-
kowała się do końca, Gizela prze-
stała pracować, żyjąc z emerytu-
ry po mężu. Raz tylko wróciła do 
restauracji, a było to po dwóch 
latach, kiedy pracowała już jako 
toaletten damen. Za pożyczone 
od przyjaciółki 200 marek (które 
zwróciła) pojechała z nią do re-
stauracji byłego partnera i zaży-
czyła sobie najdroższego szam-
pana. Po dużym napiwku popro-
siła kelnera o sprowadzenie tak-
sówki, nie bacząc, że na nią już 
nie ma  pieniędzy.  Naturalnie 
przyjaciółka pokryła koszt tak-
sówki. Gizela pokazała persone-
lowi i stałym bywalcom, że nie 
jest na dnie. Może to był taki te-
rapeutyczny dla niej akt zemsty?
Dzisiaj można spotkać na ulicach 
jednej z dzielnic Berlina starszą, 
zawsze starannie ubraną panią, 
serdecznie uśmiechniętą, która 
twierdzi, że nie żałuje ani chwili 
z tak strwonionej wygranej. Do 
końca życia będzie miała wspa-
niałe wspomnienia z czterech lat, 
kiedy była milionerką.  n

Niedawno zakończona zimowa 
olimpiada w Vancouver okaza-
ła się dla nas niezwykle szczę-
śliwa  i  najbogatsza w historii 
pod względem liczby zdobytych 
medali. Występy Adama Ma-
łysza, czy też Justyny Kowal-
czyk śledziły przed ekranem te-
lewizorów miliony widzów. 
Czy również gubinianie emocjo-
nowali się przez ostatnie dwa ty-
godnie zimowymi zmaganiami? 
- W miarę możliwości starałem 
się nie przegapić żadnego waż-
nego wydarzenia. Szczególnie 

w weekendy, kiedy maiłem więcej 
wolnego czasu, spotykaliśmy się 
z paczką przyjaciół i dopingowa-
liśmy naszych sportowców - mówi 
Radek. Nasi faworyci do medali 
nie zawiedli, a na dodatek byliśmy 
świadkami niespodzianki w po-
staci brązowego medalu polskich 
panczenistek. – Nawet w naj-
śmielszych snach nie przypusz-
czałem, że może być na tej olim-
piadzie tak cudownie. Teraz pla-
nuję jechać dopingować naszych 
bohaterów do Soczi w 2014 roku. 
Apetyt na kolejne sukcesy rośnie… 

- stwierdził Marek. Na gorący 
doping można było również liczyć 
ze strony płci pięknej. - Nasi me-
daliści dali nam wiele powodów 
do radości! Nie politycy, nie pił-
karze, ale właśnie oni sprawili, że 
mogę być dumna, że jestem Polką 
- powiedziała Marta. 
Być może na następnej olim-
piadzie na jednej z tras będziemy 
mogli podziwiać biało-czerwoną 
flagę z wielkim napisem „Gubin”. 
Dla takich bohaterów warto się 
wzruszać i podziwiać „na żywo”. 

Andrzej Matłacki  

Pasywna energetyka

Oni są naszą dumą!
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Sonda
Co sądzisz o kobietach?

Grzegorz Rokicki
pracownik sklepu Avans

W kobietach ujmuje mnie: 
zaangażowanie, oddanie i ich 
miłość. Czasem miewają swe 
humory, ale taka jest ludzka 
natura, że obok zalet posiada-
my też wady. Kobieta i mężczy-
zna uzupełniają się nawzajem. 
Panie są „niezbędnym elemen-
tem układanki”, jaką jest życie.

Rafał Wypych
Inspektor Obrony Cywilnej
 
Wszystkie kobiety są piękne 
i wyjątkowe. W swoim życiu 
trafiłem na tę najwspanial-
szą, która jest moją żoną. Bez 
kobiet nie da się po prostu 
żyć. Trzeba je szanować, ca-
łować i kochać.

Stanisław Kaczmarek
emeryt, były pracownik Zurit

Bez kobiet nie da się obejść. 
Zawsze są tą ładniejszą „drugą 
połową”.  Cenię  sobie  w  nich 
urodę, ale przede wszystkim pra-
cowitość. Potrafią kochać i dzieci, 
i męża, przez co nasuwa się wnio-
sek, że mają ogromne serca.

Grzegorz Piórkowski
żołnierz zawodowy

Bywają bardzo uparte i ga-
datliwe, a tego nie lubię. Nie 
ma kobiet idealnych. Mają też 
zalety i za to je kochamy. Ko-
biety są ważne, bo bez nich 
nie byłoby świata.  A.K Dokarmiać zwierzęta? Tak, ale z głową

Wizja przedstawiona w filmie 
„12 małp”, gdzie po ulicach biega-
ją dzikie drapieżniki, raczej nam 
nie grozi. Ale faktem jest, że leśne 
zwierzęta pojawiają się w mieście. 
Także w Gubinie. Zima tego roku 
była trudna nie tylko dla ludzi...
W okolicach sądu i ulicy Żwirki 
i Wigury widziano trzy sarny. - 
Są też lisy, kilka lat temu mieli-
śmy problem z dzikiem. Ale nie 
sądzę, by należało bać się tego 
zjawiska  – mówi Alicja Ra-
towicz z UM. Iskra strzelają-
ca z dwóch kamieni już dawno 
temu odgrodziła na dobre czło-
wieka od przyrody. Teraz dewa-
stacja środowiska i brak poży-
wienia przy srogiej zimie wydaje 
się zmuszać zwierzęta do przeła-
mywania bariery strachu...
Mgr inż. Janusz Rogala, Nad-
leśniczy z Nadleśnictwa Gubin 
wyjaśnia, że brak pokarmu nie 
może być jednak tego przyczyną. 
Wszystkie koła myśliwskie zosta-
ły skrzętnie sprawdzone i z rapor-
tu wynika, że dokarmianie stało 
na wysokim poziomie. To zrozu-
miałe, bo pełne paśniki dla saren, 
jeleni, dzików i innych zwierząt 
leśnych odciągają zwierzęta od 
upraw polnych i leśnych oraz po-
wstrzymują od obgryzania kory 
z  drzew.  Zabłąkane  jednostki 

w betonowym świecie jednak się 
zdarzają i mogą stanowić zagroże-
nie dla ruchu drogowego. Głodne 
(?) łabędzie na przykład, szukają-
ce pożywienia na ulicy Chrobre-
go, utrudniają tam komunikację. 
Powód? Wysypywany na chodni-
ku i jezdni pokarm... I może wła-
śnie w tym miejskim dokarmia-
niu tkwi zagadka...
Niskie temperatury, jakie wy-
wołał niedawno w Polsce ogrom-
ny wyż znad Rosji, a także gruba 
zamarznięta pokrywa śnieżna, 
spowodowały,  że  mieszkańcy 
miejskich blokowisk zaczęli do-
karmiać zwierzęta. Na pierwszy 
rzut oka te działania są niezwy-
kle cenne. Niestety nie jest to 
tak oczywiste z punktu widzenia 
przyrodników. Większość z nich 
jest zgodna, że dokarmianie dzi-
kich zwierząt zimą najczęściej 
jest szkodliwe, a korzyści przy-
nosi rzadko.
Zwierzęta,  przyzwyczajone  do 
dostawania pożywienia w jednym 
miejscu, przestają szukać go gdzie 
indziej, „rozleniwiają się” i nie po-
trafią  się  później  przestawić  na 
naturalne zdobywanie pokarmu. 
W rezultacie może to doprowadzić 
nawet do ich śmierci. Inny pro-
blem to jakość pożywienia, które 
dajemy zwierzętom. Rzadko też 

decydujemy się na zakup w skle-
pie zoologicznym dobrej karmy, 
a to, czym dokarmiamy zwierzę-
ta w mieście, to najczęściej resztki 
żywności, których nie chcemy wy-
rzucać do kosza na śmieci. Niewła-
ściwy rodzaj pokarmu powoduje 
zwykle poważne osłabienie organi-
zmu. Chleb podawany ptakom po-
woduje bardzo często poważną cho-
robę - kwasicę. Pieczywo oraz inne 
pokarmy, które zawierają w swoim 
składzie sól, zaburzają gospodarkę 
wodną organizmu ptaków i prowa-
dzą często do śmierci.
Po dotarciu do tej części artyku-
łu czytelnik może dojść do prze-
konania, że dokarmianie zwierząt 
jest niewskazane. I rzeczywiście, 

to  słuszne  przekonanie,  o  ile 
robimy to bez wiedzy na temat 
tego, jak dokarmiać zwierzęta, co 
im dawać, gdzie wykładać, które 
zwierzęta dokarmiać, a których 
nie. Dopiero gdy zgłębimy naszą 
wiedzę w tym temacie, możemy 
się za to zabrać. I powinniśmy pa-
miętać, że pożywienie, jakie do-
stają od nas zwierzęta, powin-
no jedynie uzupełniać codzien-
ną dietę zwierząt, a nie stanowić 
jej podstawę. Jeśli nie jesteśmy 
pewni, co do tego, czym dokar-
miać lub w jaki sposób - to niech 
nam nie przyświeca myśl, że je-
steśmy działaczami przyrody, bo 
może się okazać, że jesteśmy zwy-
kłymi „animals-killers”...  MiG 

Dzikie zwierzęta w mieście

To będzie nasze miejskie radio!
dokończenie ze str. 3

Czasami i muzykę naszych ro-
dzimych twórców, ale także roz-
mowy z mieszkańcami miasta. 
Dużo będziemy mówić, ale każdy 
też posłucha swojej ulubionej 
muzyki, bo grać będziemy tak, 
jak każde inne „duże” zawodo-
we radio. Naturalnie w studio 
będą konkursy z nagrodami, któ-
rych przygotowałem już spory 
radiowy kosz. Będziemy starali 
się realizować audycje tematycz-
ne. Myślę, że pomysłów nam nie 
zabraknie. Być może - w przy-
szłości - czas emisji będzie zwięk-
szony. Na początku - czwartkowe 
emisje będą powtarzane w każdy 
piątek od godziny 10.00.
Pierwszy  krok,  jaki  należy 
zrobić, to po prostu wejść od go-
dziny 20.00 25 marca 2010 roku 
na naszą stronę – przypomnę: 
www.radiogubin.pl i uczestni-
czyć, jak myślę, w historycznym 
wydarzeniu!

Kto wejdzie w skład zespo-
łu redakcyjnego? Bowiem 
„Ojca Chrzestnego” pomy-
słu już znamy.
A.W. Zespół redakcyjny będzie 
tworzony w przyszłości. Na razie 
cały ogrom pracy jest przed oso-
bami, które wcześniej wymieni-
łem.  Osób, które sprawnie po-
sługują się mikrofonem, spraw-
nie montują materiał dźwięko-
wy, a do tego mają jakąś praktykę 
w prowadzeniu audycji na żywo 
- siedząc przed mikrofonem - nie 
ma wielu. W przyszłości będziemy 
chcieli zorganizować warsztaty 

dla tych osób (szczególnie mło-
dych), które będą chciały z nami 
współpracować. Na razie mamy 
dwugodzinną audycję RadiaGu-
bin i - nie ukrywam - będziemy 
też bacznie nasłuchiwać wszel-
kich opinii o nas w reakcjach słu-
chaczy. Każde radio żyje, jak ma 
swoich odbiorców - słuchaczy! 
Pewnie, że ideałem byłoby radio 
całodobowe z licznym zespołem 
redakcyjno-technicznym. Ale są 
to ogromne koszty i mrówcza, co-
dzienna praca... 

Skoro mówimy o kosz-
tach. Rozumiem, że będzie 
to radio „non profit”?
A.W. Tak, ale każde profesjo-
nalne radio, a o takim myślimy, 
musi opierać się o jakieś fun-
dusze. Jeśli  tak się zdarzy, że 
słuchaczy będzie dużo,  to być 
może uda nam się też pozyskać 
sponsorów i  reklamodawców.  

Musimy przyjąć, że na począ-
tek będzie to radio „non profit”. 
Działamy po to, by zrealizować 
jakieś zamierzenia grupy ludzi, 
jednocześnie stworzyć coś, czego 
jeszcze w naszym mieście nie 
było w jego powojennej histo-
rii, na jego 775-lecie.

Czy wobec tego mógłbyś 
uchylić rąbka tajemnicy - co 
pojawi się w inauguracyjnym 
programie, który, przypo-
mnijmy, zostanie wyemito-
wany w internecie 25 marca?

A.W. Będzie przede wszystkim 
dużo zabawy… A na poważnie, 
z pewnością rozmowa z zaproszo-
nymi gośćmi o funkcjonowaniu 
RadiaGubin. Te pierwsze 2 godzi-
ny siłą rzeczy będą dotyczyły sensu 
tego projektu: po co i dla kogo 
zostało ono uruchomione. Być 
może pojawią się w studio spe-
cjalni goście - znani mieszkańcy 

miasta,  którzy  -  mam  nadzie-
ję - przyjmą zaproszenie. Nie za-
braknie konkursów, aktualności 
z miasta, także gości z Guben… 
Mam także ochotę na cotygodnio-
wą odcinkową opowieść o zwy-
czajnej, prostej gubińskiej rodzi-
nie. Takich gubińskich Matysia-
ków, z którymi będziemy mogli 
spotykać się co tydzień. Na razie 
szukamy dobrego scenarzysty i ra-
diowych głosów… Pierwsze zapo-
wiedzi pojawią się już niebawem 
na stronie www.radiogubin.pl

Zdaje się, że wykonu-
jecie dość prekursorską 
pracę w skali całego woje-
wództwa.
A.W. To prawda, takiego radia 
internetowego nie ma na razie 
w żadnym mieście w regionie lu-
buskim. Być może ta, jak to na-
zwałeś, prekursorska praca, przy-
czyni  się  też do wypracowania 
pewnych form funkcjonowania 
takiego środka przekazu w małej 
lubuskiej miejscowości. Może inni 
pójdą w nasze ślady... A nasze Ra-
dioGubin ma być po prostu dla 
Gubina, o Gubinie i dla gubinian! 
To jest chyba najważniejsze prze-
słanie, jakie mu przyświeca!

Wpraszamy się wobec tego 
na inauguracyjną emisję pro-
gramu na www.radiogubin.
pl i życzymy Tobie i zespo-
łowi redakcyjnemu jak naj-
większej ilości słuchaczy.
A.W. Dziękuję bardzo, a zapro-
szenie na inaugurację progra-
mu i do studia składam już teraz.

Dziękuję za rozmowę.

A. Winiszewski - „Ojciec Chrzestny” gubińskiego radia
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Twój radny
Jacek Hadada

O sobie samym

Waldemar Pawlikowski

redaguje andrzej matłackI

Uważam, że nasze miasto...
Nabiera rozpędu. Ostatnio 
pojawiło się wiele ciekawych 
i ważnych inwestycji. Osobi-
ście cieszy mnie to, że nie są 
to tylko inwestycje gospodar-
cze, ale również bliskie mojemu 
sercu, czyli kulturalne. 
Moje ulubione miejsce w Gu-
binie to...
Zdecydowanie Góra Śmierci - 
jest związana z moim dzieciń-
stwem. Tam mój dziadek upra-
wiał rolę. Magiczne dla mnie 
miejsce! 
Mój największy sukces...
Polega na tym, że od wielu lat robię 
to co lubię. Mam szczęście, że moja 
praca jest jednocześnie pasją. Nie 
każdy ma taki fart w życiu.
Mój największy błąd...
Hm… Nie ma tego jednego naj-
ważniejszego. Niestety, było ich 
kilka…
Denerwuje mnie...
To co w człowieku najgor-
sze – zawiść, interesowność 
i chamstwo. 
Często myślę o...
Co by tu nowego zrobić! Staram 
się być kreatywnym. Zaraz po 
zakończeniu jednego projek-
tu od razu myślę o następnym 
przedsięwzięciu.
Szkołę wspominam...
Bardzo pozytywnie i z nostal-
gią. Najmilsze wspomnienia 
związane są z Państwowym 
Liceum Sztuk Plastycznych 
w Zielonej Górze, gdzie pozna-
łem wielu serdecznych ludzi. 
W przyszłości planuję...
W najbliższym czasie w moim 
życiu zawodowym będzie się 
wiele działo – najpierw w Szcze-
cinie będę miał swoją wysta-
wę malarską, a później rozpo-
czynam minitrasę koncertową, 
która obejmie Piaseczno, Łódź 
oraz Zieloną Górę.
Muzyka, film, czy książka? 
Wolny czas spędzam...
Ostatnio skupiam się na filmie. 
Fascynuje mnie kino europej-
skie, które coraz bardziej na-
biera artystycznego wymiaru. 
Poza tym czytam dużo fachowej 
literatury związanej ze sztuką.
Tradycyjna polska kuchnia, 
czy...
Jednak skłaniam się bardziej 
ku tradycyjnej kuchni. Czasem 
lubię poeksperymentować, ale 
nie ma to jak pyszny schabowy 
lub kotlety mielone.
Mam słabość do...
Kobiety, wino i śpiew…
Moja dewiza życiowa brzmi…
Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie 
płakał. n

Strażnicy podczas jednej ze swoich interwencji

Co pana łączy z Gubinem?
Tutaj się urodziłem, wychowa-
łem, chodziłem do szkoły. Mam 
wielu kolegów i znajomych.

Ale w powiecie reprezentuje 
pan gminę wiejską Gubin...
Najpierw byłem radnym gmin-
nym, bo od wielu lat mieszkam 
w gminie Gubin. Już drugą ka-
dencję jestem jedynym radnym 
w  powiecie  z  terenu  gminy 
Gubin. Całe dorosłe życie i pracę 
zawodową wykonywałem na te-
renie  tej  gminy.  Pracowałem 
jako weterynarz w Grabicach, 
potem w instytucjach rolniczych 
w Mielnie i Grochowie, no i przez 
10 lat w Urzędzie Gminy Gubin, 
zajmując się oświatą, sportem 
i służbą zdrowia. Wtedy ukoń-
czyłem Studium Oświaty Samo-
rządowej w Gdańsku.

Mówi pan o tym jakby z sen-
tymentem. Czemu więc zmie-
nił pan miejsce pracy?
Znalazłem pracę zgodną z moimi 
kwalifikacjami w porównywalnej, 
ale o ile prężniejszej i rozwijają-
cej się gminie Dąbie. Z Urzędu 
Gminy  Gubin  odszedłem  ze 
względu  na  niesprzyjającą  at-
mosferę pracy. Pani wójt Krysty-
na Bryszewska pobudza, wspie-
ra i szanuje inicjatywę pracow-
ników. Atmosfera pracy urzędu 
w Dąbiu daje dużo satysfakcji pra-
cownikom z dobrze spełnionego 
obowiązku wobec mieszkańców.

Jak pan ocenia wyniki re-
ferendum, które odbyło się 
w gminie?
Demokratyczne społeczeństwo 
nawet w gminie ma prawo wypo-
wiedzieć się w ważnych dla niego 
sprawach, nawet organizując re-
ferendum.  Każda  władza  musi 
się liczyć z głosem społeczeństwa, 
w przeciwnym razie traci wiarygod-
ność i mandat wyborczy. Nieważne 
jest, czy władza zgadza się z wyni-
kami referendum, nie ma to żadne-
go znaczenia. Władza musi uszano-
wać wolę wyborców, a tym samym 
większości lokalnej społeczności.

To co trzeba poprawić 
w gminie wiejskiej Gubin?
Niemal  wszystko.  Najpierw 
trzeba  wybrać  nowych  rad-
nych. Jeśli będzie nowa więk-
szość, wraz z władzą wykonaw-
czą, to gmina zacznie zaspokajać 
potrzeby mieszkańców. Pozyska 

fundusze unijne i fundusze ze 
źródeł  rządowych,  jak  i woje-
wódzkich. Potrzeby są duże, wy-
zwanie ogromne, więc trzeba za-
kasać rękawy, a jak widać - nie 
wszystkim się chce.

Dlaczego w gminie Gubin nie 
powstają „Orliki”?
No właśnie, nawet najmniej-
sza w powiecie gmina Masze-
wo wybudowała boisko „Orlik 
2012”. U nas w Gubinie nie po-
zyskuje się dotychczas środków 
zewnętrznych z żadnych progra-
mów. Nie buduje się dróg - po-
pularnych „schetynówek” - po 
prostu gmina jest w letargu.

A powiat coś tu inwestuje?
Dotychczas  jedynie  powiato-
we drogi są gruntownie remon-
towane. Udało się wyremonto-
wać drogę z Pola do Kaniowa, ze 
Stargardu do Chociejowa  łącz-
nie z przebudową mostu, Strze-
gów-Mielno, Chlebowo-Chojna, 
Gubin-Żytowań. Powiat stara się 
inwestować we wszystkich gmi-
nach. W tym roku będą remon-
towane i poszerzane dwa dojaz-
dy do drogi krajowej z Gubina, 
jeden przez Bieżyce i drugi ulicą 
Kresową. Tutaj chciałbym podzię-
kować radnym z Gubina: Annie 
Szcześniewicz, Elżbiecie Stroń-
skiej, Grzegorzowi Świtalskiemu, 
Włodzimierzowi Rogowskiemu 
i Stanisławowi Wawrzyniakowi, 
z którymi się dobrze rozumiemy 
i ich poparcie dla spraw gminy jest 
wprost bezcenne. Życzliwym dla 
naszych inicjatyw jest również sta-
rosta Jacek Hoffman.

Czy Gubin się panu podoba?
Jestem pod dużym wrażeniem 
osiągnięć miasta. Cenię zapał, 
konsekwencję działania i zaan-
gażowanie burmistrza Bartło-
mieja Bartczaka i życzę mu po-
wodzenia w nadchodzących wy-
borach. Gubin ma też odmłodzo-
ną, kreatywną Radę Miejską. 

Co by pan poprawił w Gu-
binie?
Nadzieją  jest  coraz  lepsza 
współpraca z Guben, to podsta-
wowe źródło rozwiązania wielu 
palących spraw. Bo z dziurami 
w jezdni po zimie to Gubin na 
pewno sobie poradzi. Drogowcy 
powiatowi już je łatają.

Gdy odpocznie pan po pracy, 
to co pana rajcuje?
Lubię aktywny tryb życia, dla-
tego działam na rzecz sportu. 
Czynnie, ale raczej rekreacyjnie 
jeżdżę rowerem, pływam.

Nie myśli pan czasem, 
mając takie samorządowe 
doświadczenie, by zostać 
wójtem w Gubinie?
Rozważam  to  od  pewnego 
czasu, chociaż decyzji ostatecz-
nej jeszcze nie podjąłem. Czas, 
by przeciąć pewne praktyki. Wil-
kowyje w serialu są komedią, 
a w życiu... lepiej, by ich nie było.

Dziękuję za rozmowę.
Oleg Sanocki

dokończenie ze str. 1
Konsekwencją posiadania takie-
go pojazdu jest ciążący na wszyst-
kich  strażnikach  SM  obowią-
zek odbycia specjalnych badań 
sprawnościowych i psychologicz-
nych - informuje komendant. 
- Ustawa precyzyjnie wskazuje, 
kiedy i w jaki sposób mogą zostać 
użyte środki przymusu bezpośred-
niego, czyli siła fizyczna w postaci 
chwytów obezwładniających oraz 
podobne techniki obrony - kajdan-
ki, pałki obronne wielofunkcyjne, 
psy i konie służbowe, przedmioty 
przeznaczone do obezwładniania 
osób za pomocą energii elektrycz-
nej, ręczne miotacze gazu lub broń 
palna. Koni i psów na pewno nie 
macie. A reszta? – pytam.
- Jesteśmy częściowo wyposa-
żenie w środki przymusu bez-
pośredniego. Ponieważ to nowe 
uprawnienia, sukcesywnie bę-
dziemy doposażani. W tej chwili 
częste patrole z policją (w 2009 r. 
było ich 99) dają zadawalające 
rezultaty - mówi zapytany.
-  Jak  jechałam  na  spotkanie 
z panem, przy baszcie widziałam 
wóz policyjny z funkcjonariusza-
mi policji i strażnikiem miejskim. 
Polujecie na gwałciciela? - pytam
- Też! Ale nie tylko. Wspólnie czu-
wamy nad przestrzeganiem bez-
pieczeństwa i porządku w mieście. 
Funkcjonariusze naszej straży się-
gają po środki najdotkliwsze w po-
staci mandatów w tych sytuacjach, 
kiedy zawiodą pouczenia. 
Tak więc w ubiegłym roku np. za 
złe parkowanie pouczyliśmy 575 
osób, a mandaty otrzymało 157. 
Za wykroczenie przeciwko po-
rządkowi i spokojowi społeczne-
mu pouczyliśmy 78 osób, mandat 
daliśmy 5 osobom. Wykroczenie 
przeciwko urządzeniom użytku 
publicznego (dewastacja koszy na 
śmieci, ławek) upomnieliśmy 60 
osób, a 54 otrzymało mandaty. Za 
spożywanie alkoholu w miejscach 
niedozwolonych pouczyliśmy 234 
osoby, a mandatami ukaraliśmy 
181 osób. Natomiast czuwając nad 
realizacją obowiązków nałożonych 
przez ustawę o czystości i porząd-
ku w mieście (w zakresie utrzy-
mania czystości na chodnikach 
przy posesjach, koszenie traw), 
nie ukaraliśmy nikogo mandatem, 
ale pouczyliśmy 563 osoby - mówi 
komendant Dubert. - I to działa? 
- powątpiewam, bo uważam, że 

nic nie działa bardziej demora-
lizująco, niż nie sprawdzanie lub 
nie stosowanie sankcji w stosun-
ku do wykroczeń.
- Tak! Wszystkie zdarzenia są 
notowane w książce interwen-
cji  -  komendant  pokazuje mi 
opasłą księgę czynności prowa-
dzoną przez straż miejską.
- Czym jeszcze zajmuje się straż 
miejska w Gubinie? – pytam.
- Ściśle współpracujemy z PUM 
przy koordynacji działań odśnieża-
nia w zimie, w lecie koszeniu traw. 
Dzięki naszym działaniom podpi-
sano kilkadziesiąt dodatkowych 
umów na wywóz śmieci. Udzie-
lamy też asysty dla pracowników 
socjalnych MOPS przy realizacji 
ich zadań, sporządzaniu wywia-
dów środowiskowych, sprawdza-
niu warunków mieszkaniowych 
podopiecznych, szczególnie teraz 
w zimie. Współpracujemy z poli-
cją, strażą leśną, strażą pożarną. 
W okresie zimowym pomagamy 
zwierzętom poszukującym poży-
wienia na terenie miasta, przewozi-
my do schroniska w Starym Kisieli-
nie chore lub ranne dzikie zwierzę-
ta np. ostatnio czaple, łabędzia, pu-
stułkę. Zawozimy bezpańskie lub 
zabłąkane psy do przejściowego 
schroniska w Drzeńsku Wielkim. 
Czuwamy nad stanem znaków dro-
gowych w mieście, które często są 
dewastowane, zwłaszcza po week-
endach. Zabezpieczamy plenerowe 
imprezy. Współpracujemy z funk-
cjonariuszami SM w Guben, odby-
wamy wspólne patrole zarówno 
w Gubinie jak i w Guben. Poma-
gamy sobie przy ustalaniu danych 
obywateli Niemiec - sprawców kra-
dzieży, łamania przepisów porząd-
kowych. Do najczęstszych wykro-
czeń  popełnianych  przez  nich 
należą  drobne  kradzieże,  par-
kowanie w miejscu niedozwolo-
nym, jazda bez świateł, wyrzuca-
nie śmieci w miejscach niedozwo-
lonych. O zasadności istnienia SM 
niech świadczy 1186 interwencji 
podjętych w 2009 roku na wnio-
sek osób indywidualnych, instytu-
cji - kończy wyczerpującą informa-
cję komendant gubińskiej straży 
miejskiej Krzysztof Dubert.
Jeżeli ktoś z czytelników chciałby 
szerzej zapoznać się z pracą naszej 
straży miejskiej, zapraszam do za-
dawania pytań na adres skrzynki 
internetowej sm@gubin.pl

Kaśka Janina Izdebska

Straż Miejska może więcej!
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Mało kto by się spodziewał, że 
słynące z punktualności  i nie-
zawodności koleje niemieckie 
- Deutsche Bahn AG.  - może 
spotkać jakaś awaria związa-
na z wyjątkowo ciężką w tym 
roku zimą.
Tak się jednak stało. Doświad-
czyli tego uczniowie udający się 
24 lutego br. na wycieczkę do 
Berlina,  którą  zasponsorował 
gubiński magistrat. W rezulta-
cie powstało ponad 2,5 godzinne 
opóźnienie. Kierujący wyciecz-
ką Jan Skóra brał nawet pod 
uwagę zmianę terminu wyjazdu. 
Państwo Krystyna i Jan Skó-
rowie są propagatorami zwie-
dzania najbliższych metropo-
lii znajdujących się u naszych 
zachodnich sąsiadów, a ta wy-
cieczka do Berlina była 13 z kolei 
- I jak tu nie wierzyć w przesądy 
- śmieje się organizator wyjazdu!
Pierwszy  punkt  wycieczki  to 
wizyta w jednym z największych 
ogrodów  zoologicznych  świata 
–  Tiergarten.  Zlokalizowany 
niemal w centrum metropolii po-
siada wiele unikalnych okazów 
fauny. Nic dziwnego, że wiele ra-
dości sprawiała możliwość pogła-
skania „eksponatów”, jakimi były 
np. pięknej rasy owce. Do innych 
z kolei bliższego dostępu broniły 

Wycieczka z „atrakcjami”
solidne kraty, fosy czy też pan-
cerne  tafle  szkła. Nikt  bowiem 
nie miałby ochoty stanąć metr od 
niedźwiedzia polarnego, czy zna-
leźć się w akwarium z ponaddwu-
metrowym rekinem-ludojadem! 
Udało się częściowo (znów to 
opóźnienie)  zwiedzić  ciekawą 
ekspozycję należącego do Nie-
mieckiego  Muzeum  Techni-
ki Centrum Nauki tzw. „Spec-
trum”, gdzie przewodnik - pan 
Jan  -  z wielką  swadą  i  znajo-
mością tematu demonstrował 
poszczególne  zjawiska  fizycz-
ne. Wiele uciechy wywoływały 
znane np. z objazdowych „we-
sołych miasteczek” lustra z gabi-
netów śmiechu. Tu jednak pod-
budowane teorią i wiedzą prze-
wodnika - pozwalały uczestni-
kom wyjazdu  spojrzeć  na nie 
z innej - poważniejszej strony. 
W  rezultacie  pozostało mało 
czasu (a wielka szkoda) na zwie-
dzenie całego kompleksu Nie-
mieckiego  Muzeum  Techniki 
(Deutsches  Technik-Museum 
Berlin – DTMB) i jego ekspozy-
cji tematycznych, jak Obserwa-
torium Astronomiczne, Wielkie 
Planetarium Zeissa czy historii 
transportu i telekomunikacji – to 
tylko część zbiorów, jakie przez 
ponad 120 lat istnienia placówki 

były skrzętnie gromadzone. Nie-
stety działania wojenne znisz-
czyły wiele unikalnych ekspona-
tów. Gmach jest potężny, na fa-
sadzie budynku jest umieszczo-
ny jeden z samolotów, które re-
gularnie dostarczały mieszkań-
com zachodniej  części miasta 
zaopatrzenie słynnym „mostem 
powietrznym” w latach 1948-49.
Końcowy  akapit  wyjazdu  to 
obowiązkowa – chociaż też kil-
kunastominutowa – „obecność” 
uczniów z Gubina pod znaną z hi-
storii Bramą Brandenburską (dla 
wielu z nich to nie był pierwszy 
pobyt). Jeszcze tylko pamiątkowe 
zdjęcie i obejrzenie z zewnątrz bu-
dynku Niemieckiego Parlamentu 
– Reichstagu. Dobrze, że nieda-
leko znajdował się dworzec ko-
lejowy, skąd po przesiadce i za-
ledwie kilkuminutowym oczeki-
waniu, już bez przeszkód natury 
technicznej, wszyscy powróci-
li do domu.
O wrażenia z wyjazdu zapyta-
liśmy jednego z nagrodzonych 
wycieczką najlepszych uczniów 
gubińskich szkół (średnia ocen 
powyżej 5.0!):

Franek - jeden z uczestników 
wyjazdu tak opowiada: Berlin 
jako miasto jest dla mnie znany. 
Ale do  tej pory po prostu nie 
miałem okazji, aby chociaż czę-
ściowo go zwiedzić. W ogrodzie 
zoologicznym najbardziej byłem 
zachwycony możliwością ujrze-
nia na własne oczy niedźwiedzi 
polarnych, o których tyle czyta-
łem. Jestem zadowolony z moż-
liwości  zwiedzenia  tego ZOO. 
Natomiast w Muzeum Techni-
ki (Spectrum) najbardziej po-
dobał mi się fragment doświad-
czenia z piłką, które demonstro-
wał pan Skóra i skaner do ter-
mowizji. Jednak zabrakło trochę 
czasu, abyśmy mogli kupić sobie 
jakieś pamiątki i pochodzić po 
sklepach.  Ja  miałem  trochę 
„grosza” i chciałem przywieźć na 
pamiątkę widokówki z Berlina.

Antoni Barabasz
Przed budynkiem jednego z obiektów berlińskiego ogrodu zoologicznego – Akwarium

Laureaci z dyplomami i nagrodami

W Gubinie odbyły się rejono-
we potyczki 55. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego. 
Stawką był awans do przeglądu 
powiatowego…
Komisja oceniająca (Krystyna 

Worobiej z SP 2, Ewa Dąbek 

z Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
Marcin Gwizdalski z Gubińskie-
go Domu Kultury) wytypowała osta-
tecznie najlepszą piątkę, która wy-
stąpi 22 marca w GDK na kolejnym 
szczeblu recytatorskich eliminacji.
Jury  doceniło  nietuzinkową 

Po szczeblach recytatorskiej kariery
interpretację poezji następują-
cych  uczniów: Patrycja Bu-
kowiecka  (GDK  -  opiekun 
Krzysztof Mroziński), Nawojka 
Kiecoń (ZSLiT - opiekun Iwona 
Wojtecka), Ewelina Rybkow-
ska i Paweł Markowski (ZSO 
- opiekun Joanna Sawicka), Ju-
styna Turowska (ZSO - opie-
kun Alicja Tyl).
 Repertuar był w tym roku nie-
zwykle różnorodny. Recytowa-
no  wiersze,  prowadzono  mo-
nologi literackie, przedstawia-
no fragmenty prozy, pojawiła się 
poezja śpiewana. W zależności 
od upodobań - co kto lubi… Do 
czego ma predyspozycje… Ale 
poezją i recytacją bawili się wszy-
scy. Bo one za każdym razem 
zmieniają i kształtują swoich od-
biorców. Na nowo…  MAR
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Nie  przesadzam.  Chopin  jest 
moją bezwzględną wielką miło-
ścią od momentu kiedy usłysza-
łam Jego utwory po raz pierw-
szy.  Bezwzględną,  bo  zupełnie 
nie zmienię uczucia pod wpływem 
coraz to nowych sensacji, jakie 
z okazji 200-lecia urodzin wypi-
suje się na Jego temat. Nic a nic 
mnie nie obchodzi, a wręcz prze-
ciwnie - jeżeli Jego skłonności były 
pomocne w tworzeniu ponade-
pokowej, ponadczasowej, ponad-
terytorialnej muzyki, to i dobrze. 
Nic więc dziwnego, że skwapli-
wie skorzystałam z zaproszenia 
na spotkanie i koncert inaugu-
rujące „Rok Chopinowski” w gu-
bińskiej Szkole Muzycznej. Zu-
pełnie uzasadnione było też po-
łączenie z inauguracją obchodów 
775-lecia miasta Gubina i Guben. 

Badacze życia Chopina od kilkunastu dziesięcioleci próbują odpowiedzieć na pytanie: kim tak na-
prawdę był artysta pozostawiający po sobie genialną muzykę i wielce zagadkową biografię? 
„Rodem warszawianin, sercem Polak a talentem świata obywatel” - pisał o Nim Norwid.

Chopin - moja miłość!
Było uroczyście i wyniośle. Kon-
cert, który z muzyką Chopina, 
Grażyny  Bacewicz,  Sensansa, 
w dobrym technicznie i przyjem-
nym dla ucha wykonaniu byłych 
uczniów tejże szkoły rodzeństwa 
Izabeli i Artura Pacewiczów, wy-
pełnił swoim brzmieniem salę 
koncertową z zaproszonymi słu-
chaczami, słusznie został nagro-
dzony oklaskami na stojąco. 
Kątem oka (to już chyba zbocze-
nie dziennikarskie) obserwowa-
łam byłych i obecnych dyrekto-
rów szkół, także nauczycieli szkoły 
muzycznej, oklaskujących swoich 
byłych uczniów. Pomyślałam, że 
właściwie od nich w dużej mierze 
zależy los każdego uzdolnionego 
małego człowieka. Bo to przecież 
oni, oprócz rodziców, odkrywa-
ją nieprzeciętność ucznia i albo 

Przedstawiciele gubińskiej młodzieży z rówieśnikami w stolicy

Self Respect zawsze podbija serca fanów

Gubin po raz kolejny znalazł się 
na mapie wielkiej trasy koncerto-
wej znanych nie tylko w Polsce 
zespołów muzycznych. Za sprawą 
GDK i OTWARTE nasze miasto 
stało się miejscem inauguracji 
trasy czołowych kapel hardcore. 
W piątkowy wieczór Klub Suchy 
pękał w szwach...
 - Gubin to jedno z najlepszych 
miejsc do grania w Polsce– mówi 
popularny Funar, gitarzysta Self 
Respect. I rzeczywiście fani dopi-
sali. Może dlatego, że hardcore 
jest gatunkiem łączącym miłośni-
ków różnych stylów muzycznych. 
Ale hardcore to również określe-
nie ideologii i stylu życia. Wywo-
dzi się bezpośrednio z punka, ale 
odrzuca jego nihilistyczne podej-
ście do życia, dobitnie wyrażające 
się w haśle „no future, no hope”. 
W agresywnej muzycznej otocz-
ce zespoły hardcore przekazują 

W dniach 19-21 lutego w War-
szawie skrzyżowały się drogi osób 
kształtujących politykę młodzie-
żową  na  najniższym  szczeblu, 
w samorządzie gminnym. Ogól-
nopolskie Spotkanie Ewaluacyj-
ne w ramach projektu „Pozycja 
Młodzieżowych Rad w  Polsce” 
zorganizowała Młodzieżowa Rada 
Miasta  Szczecin.  Było  to  piąte 
spotkanie stanowiące zwieńcze-
nie działań podjętych w ostatnich 
miesiącach. Ponad stu przedstawi-
cieli młodzieżowych samorządow-
ców z Polski obradowało w sto-
licy na  temat  swojej działalno-
ści, rozważając nad możliwościa-
mi wprowadzenia zmian w usta-
wie dot. młodzieżowych rad oraz 
projektem  powołania  Polskiej 
Rady Młodzieży zaproponowa-
nym przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej. Organizatorzy po-
łożyli bardzo duży nacisk na to, by 
w programie nie zabrakło czasu na 
wymianę doświadczeń, dialog po-
między uczestnikami oraz eduka-
cję pozaformalną. Pierwszy dzień 
rozpoczęło  uroczyste  otwarcie 
w Sali Warszawskiej Pałacu Kultu-
ry i Nauki, na które przybyli m.in. 
Krzysztof Stanowski - Wicemini-
ster Edukacji Narodowej, Włodzi-
mierz Paszyński - Wiceprezydent 
m.  st. Warszawy, Bazyli Baran 
- Przewodniczący Rady Miasta 
Szczecin, Posłowie na Sejm RP, 
Przedstawiciele Resortu Eduka-
cji oraz Radni Rady Warszawy. 
Drugi dzień spotkania to wystą-
pienia ekspertów z Departamen-
tu Komunikacji Społecznej MEN, 
Sejmu RP, Sekretariatu ds. Mło-
dzieży Województwa Zachodnio-
pomorskiego, warsztaty uczest-
ników mające na celu wypraco-
wanie prezentacji ewaluacyjnych 
poprzednie spotkania regional-
ne oraz ciesząca się największym 
zainteresowaniem wśród uczest-
ników  „Giełda  Młodzieżowych 
Rad i Miast”. W ostatnim dniu 

pomagają mu w rozwoju talentu, 
albo cedują to na rodziców, często 
z różnym skutkiem. Nauczyciel 
już od najmłodszych lat ma moż-
liwość obserwacji, porównania, 
ukierunkowania. Jeżeli nie prze-
gapi tej szansy dla dziecka, potem 
może z dumą oklaskiwać takich 
wirtuozów jak Iza i Artur. Może 
też z dumą śledzić karierę poli-
tyczną lub zawodową swoich wy-
chowanków. Na co dzień nie my-
ślimy o tym, ale to dzięki bystrym 
nauczycielom, rodzicom, praco-
witym uczniom wyrastają sławni 
profesorowie, naukowcy. 
Wszystko zaczyna się od relacji 
nauczyciel-uczeń. I o tym myśla-
łam z szacunkiem i uznaniem dla 
nauczycieli po wspaniałym kon-
cercie rodzeństwa Pacewiczów.

Kaśka Janina Izdebska 

Doprowadzeni 
do ekstremum

młodzi rajcy mieli okazję uczest-
niczyć w prezentacji nowatorskiej 
e-platformy wymiany informacji 
i doświadczeń pomiędzy Młodzie-
żowymi Samorządami Lokalny-
mi (www.mlodziezowerady.eu). 
Ukoronowaniem całości projektu 
było spotkanie zebranych w War-
szawie młodzieżowych radnych 
w Sejmie RP w sali im. Konstytu-
cji 3 Maja, podczas którego przed-
stawione zostały wnioski ze spo-
tkań regionalnych wypracowane 
przez uczestników. Swoją obecno-
ścią na spotkaniu zaszczycili m.in. 
Jerzy Szmajdziński - Wicemarsza-
łek Sejmu RP oraz Michał Szczer-
ba - Poseł na Sejm RP.
Spotkanie zostało objęte patro-
natem Marszałka Sejmu - Bro-
nisława Komorowskiego. Projekt 
objęty jest Honorowym Patrona-
tem: Minister Edukacji Narodo-
wej, Ministra Skarbu Państwa, 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Minister Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego  oraz 
Minister Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Przedsięwzięcie kończy 
się 1 kwietnia 2010 r., do tego 
czasu zostanie wydana publika-
cja dotycząca efektów wszystkich 
pięciu spotkań oraz zagadnień 
polityki młodzieżowej w odnie-
sieniu do pozycji młodzieżowych 
rad w naszym kraju.
- Jesteśmy pod wrażeniem tego 

co udało nam się osiągnąć. Jeszcze 
rok temu, kiedy pisaliśmy projekt, 
nie sądziliśmy, że to może stać się 
rzeczywistością.  Dziś  możemy 
podsumować projekt, który jako 
pierwszy w Polsce pozwolił na 
integrację Młodzieżowych Rad 
w naszym kraju. Już nie  jeste-
śmy anonimowi wobec siebie, co 
więcej - stanowimy zgraną całość, 
która ma wiele do powiedzenia - 
stwierdził tuż po zakończeniu pro-
jektu Sylwester Perowicz, ko-
ordynator projektu.
- Projekt Pozycja Młodzieżo-
wych Rad w Polsce, jest przedsię-
wzięciem innowacyjnym w skali 
całego kraju - stanowi skuteczną 
próbę zmiany oblicza młodzieżo-
wej samorządności w Polsce. Pro-
pozycje zmian wyszły bezpośred-
nio od młodych radnych, którzy 
lepiej niż ktokolwiek inny wiedzą 
jak wyglądają realia ich własnej 
pracy - mówi Petros Tovmasy-
an, uczestnik projektu.
W dniu 25.02.2010 r. w czasie 
Uroczystej Gali w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie orga-
nizatorzy odbiorą tytuł „Liderzy 
Europejskiego Roku Kreatywno-
ści i Innowacji 2009”.
Reprezentantami na OSE MRM 
Gubin były: Agnieszka Kraw-
czyk, Monika Jakutowicz, 
Kasandra Gargalis.

opr. Agnieszka Krawczyk

Młodzi radni w Warszawie

zdecydowanie bardziej pozytyw-
ne przesłanie. Najjaskrawszym 
tego przykładem jest ideologia 
straight edge, polegająca m.in. 
na odrzuceniu picia alkoholu, pa-
lenia tytoniu, zażywania narko-
tyków, uprawiania przypadko-
wego seksu, czy wreszcie jedze-
nia mięsa...
Na gubińskiej scenie, w ramach 
trasy Streets of Hate, wystąpiły 
zespoły z Wrocławia i Szczecina 
– Eyesore, Final Strike, Self Re-
spect. - W tym ostatnim karierę 
robią pochodzący z naszego miasta 
Bronek (gitara) i Roman (per-
kusja) – dodaje Konrad Ban-
cewicz, pomysłodawca koncer-
tu. Szybkie, krótkie utwory z eks-
presyjnymi tekstami szybko ścią-
gnęły pod scenę rozentuzjazmo-
waną młodzież. By doprowadzić 
ją do prawdziwego muzycznego 
ekstremalnego uniesienia...  MG
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 Z Ziemi Gubińskiej opracowanIe I przekład - krzysztof freyerCiekawostki wędkarskie 

PKM po walnym
Podczas  walnego  zebrania 
sprawozdawczego sportowego 
klubu wędkarskiego „PKM-Gu-
bin” 16 stycznia 2010 r. m.in. do-
konano podsumowania ubiegło-
rocznej działalności i ogłoszono 
wyniki klasyfikacji rocznej. Naj-
lepszym wędkarzem-sportow-
cem, po podliczeniu punktów 
z Gubińskiej Ligi Wędkarskiej 
i Grand Prix Okręgu PZW Zielo-
na Góra, został Krzysztof Ba-
rański. Za mistrzem uplasowali 
się: Krzysztof Olifirowicz (prezes 
klubu PKM), Wojciech Liczbiń-
ski, Grzegorz Strożniak, Roman 
Gąsior, Tomasz Sandecki, An-
drzej Szpyt, Edward Liczbiński, 

Arnold Korona i Marek Wojta-
sik (razem pierwsza dziesiątka). 
Omówiono ponadto organiza-
cję imprez, przy pomocy Miej-
skiego Ośrodka Sportu, wspólnie 
z Guben w kontekście 775-lecia 
miasta.  Prezes  K.  Olifirowicz 
i dyrektor MOS Andrzej Nowak 
liczą na dofinansowanie środka-
mi z Unii Europejskiej. Dla klubu 
PKM ważne jest także propago-
wanie wędkarstwa wyczynowego 
i wyłonienie elity wędkarzy-spor-
towców wśród wszystkich węd-
karzy Gubina, poprzez organiza-
cję zawodów w dyscyplinie spła-
wikowej w ramach Gubińskiej 
Ligi Wędkarskiej.  (wł)

Jego  historia  zaczęła  się 
w  roku  1915,  kiedy  rozrasta-
jąca się rodzina Röpke posta-
nowiła w tym miejscu zbudo-
wać  sobie dom, który będzie 
w stanie wszystkich pomieścić. 
Na życzenie Elisabeth Röpke, 
która była osobą bardzo reli-
gijną,  nowy  dom  miał  mieć 
nie  tylko wystarczająco dużo 
powierzchni mieszkalnej  dla 
wszystkich członków rodziny 
oraz duże pomieszczenie skle-
powe, lecz również jeszcze po-
mieszczenia na chrześcijański 
dom wypoczynkowy.  Zamiar 
prywatnego i chrześcijańskie-
go korzystania z domu został 
opisany w dokumencie, który 
został wmurowany w kamień 
węgielny tego budynku. Z ini-
cjatywy Elisabeth ścianę fronto-
wą nowego budynku opatrzono 
następującymi wypowiedziami 
z Biblii:

Nie bój się; tylko wierz!
Niech każdy będzie okupiony, 
jak też i Chrystus był
Bóg jest blisko wszystkich, 
którzy go wzywają
Wszystkie 11 pokoi na pierw-
szym piętrze skrzydeł bocznych 
i galerii było przeznaczonych na 
dom wypoczynkowy. Na parterze 
południowego skrzydła bocznego 
urządzono dużą kuchnię oraz ja-
dalnię. Na parterze północnego 
skrzydła bocznego przewidziane 
było stworzenie pomieszczenia 
do zebrań dla 75 osób.
Budynek  (foto)  ukończono 
w  grudniu  1916  roku,  dzięki 
czemu w styczniu roku 1917 ro-
dzina mogła się do niego wpro-
wadzić. Do obszernego pomiesz-
czenia przeniosła się też księgar-
nia prowadzona przez tę rodzinę.
Krótko po ukończeniu budynku 
próba zaplanowanego urządze-
nia tu domu wypoczynkowego 
nie powiodła się z powodu braku 

Dom przy Grüne Wiese 3 
i jego mieszkańcy

Roztańczona współpraca

Trudno dziś policzyć wszystkie budynki dawnego Gubina. Wiele z nich zakończyło swój 
żywot w trakcie działań wojennych, a dużo ocalałych rozebrano po wojnie. Zachowały 
się tylko w pamięci swych dawnych mieszkańców oraz na starych widokówkach i zdję-
ciach. Ale każdy taki dom ma swoją historię - historię swoich budowniczych i mieszkań-
ców. Spróbujmy się dziś przyjrzeć takiemu nieistniejącemu już budynkowi przy dawnej 
Grüne Wiese 3, czyli przy skrzyżowaniu dzisiejszej ulicy Piastowskiej i Grunwaldzkiej.

właściwej instytucji prowadzą-
cej; przewidziane na ten cel po-
mieszczenia przemieniono na 
chrześcijański dom noclegowy, 
to znaczy tani hotel. Pomieszcze-
nie do zebrań, gdzie znajdowało 
się harmonium, było do dyspo-
zycji zrzeszeń religijnych i grup 
wolno-kościelnych, które płaci-
ły czynsz.

Następnie w budynku powsta-
je warsztat mechaniki precy-
zyjnej  i  elektrotechniczny. 
W latach 1922 do końca 1923 re-
perowane są tu rowery, motoro-
wery i wszelkie urządzenia elek-
tryczne. Kolejne lata międzywo-
jenne to okres licznych zmian. 
W pomieszczeniach księgarni 
powstaje restauracja. W roku 
1939 dom noclegowy miał tylko 
8 pokoi. Restaurację zamknię-
to z powodów związanych z po-
lityką wojenną. Dom noclegowy 
zamknięto w roku 1942.
Guben nie był nękany nalotami 
bombowymi i dlatego od sierp-
nia 1943 do 13  lutego 1945 r. 
w mieszkaniu na drugim piętrze 
tego budynku mieszkali krewni 
z Berlina.
13  lutego  1945  roku  Wehr-
macht ogłosił, że Guben będzie 
twierdzą.  Wszyscy  cywile 

musieli opuścić miasto. Opu-
ścili  je również nasi bohatero-
wie. W trakcie walk o miasto 
dom przy Grüne Wiese 3 został 
wielokrotnie trafiony i poważnie 
uszkodzony. Przednia część bu-
dynku zawaliła się niemal całko-
wicie. Krótko po objęciu władzy 
przez administrację polską ruina 
się  spaliła.  Następnie  resztki 

murów usunięto, a działkę wy-
równano. Dziś w miejscu daw-
nego domu noclegowego znaj-
duje się mały sklepik spożyw-
czy i ogródki działkowe. 
Z innych widocznych na zdję-
ciu  budynków do dziś  zacho-
wał się  tylko dom mieszkalny 
na prawym skraju zdjęcia. Po-
nieważ już nie ma tam podda-
sza, kształt dachu jest zmienio-
ny, a sam budynek nosi numer 3.
Czternasty  lutego  1945  roku 
oznaczał koniec historii domu przy 
Grüne Wiese 3, która trwała tylko 
28  lat. W roku 2004 żyło  jesz-
cze tylko pięć osób z tych, które 
niegdyś były tam zameldowane. 
W umysłach tych żyjących pozo-
stało wspomnienie o domu, które 
przetrwało wszelkie życiowe zawi-
rowania po tamtym lutowym dniu.

Na podst. „Gubener 
Heimatkalender” 2004

Dom przy dawnej Grüne Wiese 3 - Dom Noclegowy „Bethel” (foto ze zbiorów Röpke)

Regulamin indywidualnej klasyfikacji rocznej Gubińskiej Ligi 
Wędkarskiej w 2010r. organizowanej przez Wędkarski Klub 
Sportowy PZW „PKM-Gubin”

1. Ustala się klasyfikację roczną w kategorii seniorów, dyscyplinie spła-
wikowej, Gubińskiej Ligi Wędkarskiej na 2010r. zwanej dalej GLW.
2. Celem zawodów jest propagowanie wędkarstwa wyczynowego 
i wyłonienie najlepszych wędkarzy sportowców z terenu Gubina.
3. W zawodach GLW mogą uczestniczyć wędkarze zrzeszeni 
w WKS PKM Gubin oraz kołach PZW z terenu Gubina.
4. Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie swego uczest-
nictwa nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów u or-
ganizatora pod nr tel. 0606951609.
5. Ustala się opłatę startową w wysokości 10 zł od zawodnika za każde 
zawody. Wpisowe przeznaczone będzie na zakup posiłku.
6. Do klasyfikacji zalicza się 5 imprez wędkarskich.
7. Wykaz  zawodów  zaliczanych do klasyfikacji:  „Ruski  Staw”- 
17.04.2010r. (sobota), Odra (Łomy-Kosarzyn) - 02.05.2010r. (sobota), 
Odra (Łomy-Kosarzyn) - 19.06.2010r. (sobota), Odra (Łomy-Kosa-
rzyn) - 21.08.2010r. (sobota), „Ruski Staw”- 23.10.2010r. (sobota).
Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub loka-
lizacji zawodów w przypadku braku warunków do ich zorgani-
zowania (np. wysoki stan wody).
8. Punktacja w zawodach jest następująca: zawody z cyklu Gu-
bińska Liga Wędkarska - malejąco tj. za 1 miejsce 10 pkt. do 1 
pkt. za 10 miejsce
9. Zawodnik nie otrzymuje dodatkowych punktów za udział 
w powyższych zawodach. Punkty nie są też przyznawane w przy-
padku nie złowienia ryb.
10. Klasyfikację roczną ustala się na podstawie sumy punktów 
uzyskanych w czterech zawodach (jedne zawody z najgorszym 
wynikiem odrzuca się).
11. Zwycięzcą klasyfikacji rocznej zostanie zawodnik, który zgro-
madzi największą ilość punktów określoną zgodnie z pkt. 8, 9 
i 10 regulaminu. W przypadku równej ilości punktów o kolej-
ności decyduje największa ilość I miejsc, a następnie II, III itd.
12. W klasyfikacji rocznej najlepsi zawodnicy zostaną nagro-
dzeni następująco:
a) I miejsce - puchar, dyplom, tytuł Mistrza Gubińskiej Ligi 
Wędkarskiej na 2010r.
b) II miejsce - puchar, dyplom, tytuł I wicemistrza Gubińskiej 
Ligi Wędkarskiej na 2010r.
c) III miejsce - puchar, dyplom, tytuł II wicemistrza Gubińskiej 
Ligi Wędkarskiej na 2010r.
13. Dodatkowo przewiduje się nagrody rzeczowe dla najlep-
szych zawodników w poszczególnych zawodach oraz w klasy-
fikacji rocznej. Ich ilość i wartość uzależniona jest od środków 
pozyskanych od sponsorów.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Moim wspaniałym córkom Julii i Marzenie 
oraz wnuczce i wnukom za wiele wzruszeń 

z okazji moich urodzin wielkie dzięki.

Mama i Babcia 

Współpracujący ze sobą na co 
dzień  przedszkolacy  z  Przed-
szkola Miejskiego nr 1 w Gubi-
nie i Regenbogen z Guben posta-
nowili koniec karnawału spędzić 
na tańcu i zabawach.
Gubiński Dom Kultury gościn-
nie użyczył sali widowiskowej, 
a niezastąpiony w takich mo-
mentach „człowiek-orkiestra” 
Henryk Romanowski zadbał 
o to, by muzyki było pod do-
statkiem! Przedszkolacy, będąc 

w pomieszczeniach domu kul-
tury, żywo interesowali się, co 
dzieje  za każdymi, bez mała, 
drzwiami tej instytucji. Efektem 
takiego zainteresowania była 
wycieczka grupy 6-latków pod 
opieką  wychowawczyń Kry-
styny Tatrockiej i Moniki 
Chudzińskiej do pomieszczeń 
naszej gazety. Tu – być może 
przyszłe dziennikarskie sławy – 
uważnie słuchały opowieści na-
szego „naczelnego” – Marcina 

Zajączkowskiego i czasowe-
go sekretarza redakcji Andrze-
ja Matłackiego – jak się „pro-
dukuje” kolejne wydanie „Wia-
domości”.
Projekt współfinansowany ze 
środków Europejskiej Współ-
pracy  Rozwoju  Regionalne-
go w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Trans-
granicznej Polska (Wojewódz-
two Lubuskie) – Brandenbur-
gia 2007-2013.  AB.
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Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer

Wieści zza Nysy
 Z Euroregionu

Ograniczenie prędkości i wyprzedzanie
Poważne naruszenia ograniczenia prędkości w Niemczech 

karane są bardzo surowo. Mocniejsze przyciśnięcie pedału 
gazu może kosztować nawet 680 euro kary. Naruszenie  
ograniczenia prędkości na obszarze miejscowości karane 
jest dotkliwiej.

Guben. Obszar przy Gasstraße, a więc w sąsiedztwie gu-
beńskiego Urzędu Miejskiego,  oraz ulice przyległe należą 
do terenów, na których w minionych dwóch latach prze-
stępczość bardzo mocno dała się we znaki. Fakt ten spo-
wodował, że podjęto decyzję o całodobowym elektro-
nicznym monitorowaniu tego terenu za pomocą kamery.
Zakresem obserwacji objęty jest również plac przy gubeńskim 
Urzędzie Miejskim. Z obserwacji wyłączono biura samego urzędu 
oraz wejście do kancelarii adwokackiej.

„Zapis z kamery przechowywany jest przez 48 godzin”, informuje 
szef gubeńskich policjantów Marco Mette. Jeśli w tym czasie będzie 
zawiadomienie o przestępstwie, albo policjanci dokonają ustaleń 
mających odniesienie do obszaru monitorowanego przez kamerę, 
to zapis można zabezpieczyć i poddać ocenie. Jeśli do tego nie doj-
dzie, to po 48 godzinach materiał kasowany jest nieodwracalnie.
Monitoring ma za zadanie zwiększyć subiektywne poczucie bez-
pieczeństwa na kontrolowanym obszarze. Ale i teraz nie tylko na 
to rozwiązanie stawiają gubeńscy policjanci. Już w poprzednim 
roku przeprowadzono wiele rozmów z właścicielami sklepów na 
gubeńskiej starówce na tematy związane z prewencją. Aktywność 
prewencyjną wykazują też dzielnicowi.

Info: „Lausitzer Rundschau” z 23.02.2010

Przekroczenie limitu o przedział do 10 km/h na terenie miej-
scowości kosztuje 15 euro, a poza terenem miejscowości 10 euro. 
Przekroczenie limitu w przedziale 11-15 km/h kosztuje odpowied-
nio 25 i 20 euro, w przedziale 16-20 km/h odpowiednio 35 i 30 
euro, w przedziale 21-25 km/h - odpowiednio 80 i 70 euro, 26-30 
km/h to 100 i 80 euro, 31- 40 km/h to 160 i 120 euro, 41-50 km/h 
to 200 i 160 euro, 51-60 km/h to 280 i 240 euro, 61-70 km/h to 
480 i 440 euro. Przekroczenie limitu o więcej niż 70 km/h skut-
kuje karą w wysokości odpowiednio 680 i 600 euro.

Prędkość normatywna
Co dzieje się w przypadku przekroczenia tak zwanej prędkości 

normatywnej? Czy grozi za to grzywna? Czy istnieje obowiązek 
jazdy z prędkością normatywną?
- Kto przekracza tak zwaną prędkość normatywną, nie naraża się 
na żadne sankcje karne. Prędkość normatywną pod tym względem 
przedstawia się jako zalecenie. Na autostradach i porównywalnie roz-
budowanych drogach prędkość normatywna dla pojazdów o wadze 
do 3,5 tony wynosi 130 km/h. Przekroczenie prędkości normatyw-
nej staje się problemem tylko w przypadku uczestnictwa w wypad-
ku drogowym. Również temu, kto zasadniczo nie ponosi winy za wy-
padek, grozi współodpowiedzialność w wysokości 25 procent. Więk-
sza prędkość nie zaszkodzi kierowcy tylko wtedy, jeśli jednoznacznie 
może zostać udowodnione, że dany wypadek drogowy również przy 
zachowaniu prędkości normatywnej nie byłby możliwy do uniknięcia.

Zakaz wyprzedzania
Niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania skutkuje karami 
w przedziale od 20 euro tak zwanej finansowej kary ostrzegaw-
czej aż do 250 euro grzywny. Często niewłaściwe wyprzedzanie 
i naruszenie ograniczenia prędkości mają miejsce jednocześnie.
Wyprzedzanie na zakazie wyprzedzania kosztuje 80 euro grzyw-
ny. Jeśli w takim przypadku dojdzie do utrudnienia ruchu z kie-
runku przeciwnego lub sytuacja drogowa będzie niejasna, grzywna 
wynosi 150 euro, a jeżeli dojdzie do zagrożenia ruchu lub uszko-
dzenia rzeczy, do zapłaty będzie już 250 euro grzywny.
Wyprzedzanie z prawej strony poza terenem miejscowości to 80 
euro grzywny, a na terenie miejscowości to 30 euro finansowej kary 
ostrzegawczej. Niezachowanie wystarczającego odstępu bocznego 
przy wyprzedzaniu kosztuje 30 euro finansowej kary ostrzegawczej. 
Wyprzedzanie powodujące utrudnienie dla ruchu z przeciwka lub 
w przypadku niejasnej sytuacji drogowej pociągnie za sobą 100 euro 
grzywny. Jeśli zmiana pasa ruchu w celu wyprzedzenia spowoduje 
utrudnienia dla pojazdów jadących z tyłu, należy się 80 euro grzywny.
Jeśli po manewrze wyprzedzania dojdzie do utrudnienia ruchu pojaz-
du wyprzedzonego, zapłacimy 20 euro finansowej kary ostrzegawczej. 
Jeśli zwiększymy prędkość, kiedy wyprzedza nas inny uczestnik 
ruchu, zapłacimy 30 euro finansowej kary ostrzegawczej. 

Źródło: Kodeks drogowy RFN

Monitoring w Guben

Z inicjatywy Euroregionu „Spre-
wa-Nysa-Bóbr”, po raz pierwszy 
od kilku lat, 17 lutego br. odbyło 
się spotkanie przygranicznych 
winiarzy z udziałem przedstawi-
cieli: Euroregionu - prezes kon-
wentu Czesław Fiedorowicz 
oraz pracownicy biura Krzysz-
tof Zdobylak i Mieczysław Ki-
jewski; Urzędu Miasta - Anna 
Wróbel, winiarzy gubińskich - 
Henryk Kowalski i Mirosław 
Milewicz z dziećmi, a ze strony 
niemieckiej - Helmut Moelle, 
Wilfred Olzog i Lothar Mu-
eller.  Celem  spotkania  było 

Spotkanie winiarzy

Kontakty międzynarodowe

zainicjowanie kontaktów winia-
rzy Gubina, Guben i okolic oraz 
możliwości korzystania ze wspar-
cia finansowego środkami Unii 
Europejskiej.
Partnerzy niemieccy wyrazili 
zadowolenie ze spotkania i na-
wiązania kontaktów, o które sta-
rali się od kilku lat.
Omawiano także udział przed-
stawicieli strony polskiej w wy-
stawie, która odbywać się będzie 
od 9 marca do 9 kwietnia br. 
w Muzeum Miejskim w Guben, 
w  tym udział dwóch winiarzy 
gubińskich z własnym winem, 

w degustacji 1 kwietnia br. oraz 
w korowodzie z okazji 775-lecia, 
który przewidziany jest 6 czerw-
ca z udziałem czterech winiarzy 
gubińskich.
Obie strony liczą na to, że spo-
tkania i wymiana doświadczeń 
odbywać się będą częściej i będą 
się cieszyć znacznym zaintere-
sowaniem. Prezes Cz. Fiedoro-
wicz poparł realizację wspólnego 
projektu i możliwość jego dofi-
nansowania z Funduszu Małych 
Projektów i Projektów Siecio-
wych  Euroregionu  „Sprewa-
Nysa-Bóbr”.

Dyrektor biura Euroregionu 
Bożena Buchowicz  od  10 
do 12  lutego br. uczestniczy-
ła w Międzynarodowej Kon-
ferencji „Perspektywy rozwo-
ju polsko-białorusko-ukraiń-
skiego transgranicznego part-
nerstwa w ramach euroregio-
nów”, która została zorgani-
zowana przez Fundację Nowa 
Eurazja w Mińsku, a odbywa-
ła się w Brześciu nad Bugiem. 
Dyrektor  B.  Buchowicz 

przedstawiła  transgraniczną 
współpracę  na  granicy  pol-
sko-niemieckiej. Dyskutowa-
no m.in. o perspektywach dal-
szej współpracy oraz możliwo-
ściach pozyskiwania dotacji na 
wdrażanie integracji transgra-
nicznych. Podpisane zostały 
również umowy i porozumie-
nia partnerskie.
W  siedzibie  Euroregionu 
odbyło  się  17  lutego  br.  spo-
tkanie  z  przedstawicielami 

Euroregionu Neisse e.V. Jego 
celem była wymiana doświad-
czeń oraz uzgodnienie współ-
pracy. Ze strony polskiej uczest-
niczyli w nim: prezes Cz. Fiedo-
rowicz, dyrektor biura B. Bucho-
wicz oraz Mariusz Welman. 
Stronę niemiecką reprezento-
wali: prezes Bernd Lang z asy-
stentką Denise Kleschnick 
i dyrektor biura Gerhard Wat-
terot.

Zygmunt Traczyk

Dzięki zapałowi Andrzeja Wi-
niszewskiego udało się obej-
rzeć na ekranie stare filmy na-
kręcone w Gubinie w latach 60.

Radek Stoga i Dawid Ry-
barczyk z Klubu Kultury Fil-
mowej w Zielonej Górze przy 
pomocy niemal zabytkowych 
aparatów  projekcyjnych  od-
tworzyli  sceny  z  korowodów 
„Wiosny  nad  Nysą”,  a  także 
dwa filmy nakręcone przez woj-
skowych filmowców z Gubina. 
Jeden z nich, nakręcony na po-
czątku lat 60. przez mjr Jerze-
go Piątkowskiego i Artura 
Dziewiałtowskiego,  nosił 
tytuł  „Antyfaszyści”.  Filmy 
o korowodach wykonał Tade-
usz Firlej, który w tamtych 
czasach kierował Amatorskim 
Klubem Filmowym „Flaming”. 
Filmy przeleżały w różnych wa-
runkach kilkadziesiąt lat i  ich 
stan  techniczny nie  jest naj-
lepszy. 
W dyskusji po zakończeniu pro-
jekcji jednomyślnie uznano, że 
za wszelką cenę trzeba dokonać 

Taśmy sprzed lat

Apel GDK i SPZG

zapisu taśm na płytach CD. Wło-
dzimierz Rogowski, Janusz 
Gajda i Stefan Pilaczyński, 
zabierając głos, podkreślali po-
trzebę wsparcia finansowego i ko-
nieczność zreferowania sprawy 
gospodarzowi miasta Bartło-
miejowi Bartczakowi. A. Wi-
niszewski sugerował wykonanie 

Radek Stoga i Dawid Rybarczyk przygotowują kolejną szpulę do projekcji

z posiadanych materiałów jed-
nego filmu ze ścieżką dźwięko-
wą. Zauważono ponadto, że być 
może niektórzy mieszkańcy dys-
ponują swoimi prywatnymi na-
graniami sprzed wielu lat i należy 
ich zachęcić do użyczenia mate-
riałów. Nagrodą byłaby digitali-
zacja użyczonych taśm.  (sp) 

Gubiński Dom Kultury i Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Ziemi Gu-
bińskiej zwracają się do miesz-
kańców miasta, szkół i zakładów 
pracy z prośbą o użyczenie mate-
riałów nagranych na taśmie fil-
mowej (8 lub 16 mm). 
Wypożyczone przez Państwa 
filmy z uroczystości miejskich, 

szkolnych czy też zakładowych 
zostaną przejrzane i przygoto-
wane do obróbki cyfrowej. 
Użyczający nagranie otrzyma 
kopię wykonaną w zapisie cy-
frowym na CD.
Tym sposobem być może uda 
się  uratować  historię  miasta 
zapisaną  na  taśmie  filmowej. 

Prosimy o kontakt: Stowarzy-
szenie Przyjaciół Ziemii Gubiń-
skiej, ul.3 Maja 2 (III piętro) po-
niedziałek-piątek, w godzinach 
11.00-15.00  lub  telefonicznie 
068 455 81 62. Liczymy na to, 
że nasz apel spotka się z Pań-
stwa dużym zaintersowaniem.

(sp)
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Znaczącą rolę w życiu miasta 
i  mieszkańców  miały  w  tym 
czasie zakłady oraz instytucje. 
Swoje 80-lecie obchodziły też 
związki zawodowe włókniarzy, 
odzieżowców  i  pracowników 
przemysłu skórzanego - Lubu-
skie Zakłady Przemysłu Skórza-
nego „Carina”, Zakłady Przemy-
słu Odzieżowego „Goflan” i Za-
kłady Przemysłu Dziewiarskie-
go „Diana”. W „Carinie” odbyło 
się 26 marca posiedzenie zarzą-
dów zakładowych związków za-
wodowych, dyrekcji zakładów, 
władz administracyjnych i poli-
tycznych, a 23 kwietnia spotka-
nie przewodniczących związków 
zawodowych przemysłu lekkie-
go z województw gorzowskiego, 
szczecińskiego i zielonogórskie-
go. Zaplanowano wiele przedsię-
wzięć np. w kwietniu Dni Otwar-
tych Zakładów, na 26 kwietnia 
akademię, która odbyła się w sali 
kina „Grunwald”. Referat oko-
licznościowy przedstawił Stani-
sław Lubieniecki, były odznacze-
nia państwowe, resortowe i re-
gionalne. Obecni byli m.in. Prze-
wodniczący  Federacji  NSZZ 
Przemysłu Lekkiego Paweł Szy-
mański, wicewojewoda Zenon 
Sobecki. Na stadionie miejskim 
odbył się 8 czerwca festyn za-
kładów pracy, a 14-15 września 
w  ośrodku  wypoczynkowym 
w Kosarzynie  spartakiada za-
kładowa. Wszystkie przedsię-
wzięcia odbywały się w ramach 
750-lecia miasta.
Jak działały zakłady pracy;
LZPS „Carina” - dyrektor 

Jerzy Opara
W oddziale doświadczalnym 
powstały modele obuwia dzie-
cięcego przeznaczone na  eks-
port  do  Związku  Radzieckie-
go, obejmujące obuwie zimowe 
i letnie. ZSRR był znacznym im-
porterem butów. Przewidywano, 
że w 1985 r. sprzedaż wyniesie 
500 tys. par.
W lipcu i sierpniu poszczegól-
ne wydziały udawały się na urlop 
i odbywała się konserwacja urzą-
dzeń. W  zakładzie  pracowało 
1 947 osób, w tym 1 350 kobiet. 
Przedsiębiorstwo  płaciło  za 
pobyt  na  wczasach  14-dnio-
wych np. w Wisełce 14 500 zł, 
Sarbinowie –  18  700  zł,  Buł-
garii  -  przeciętnie  30 000  zł. 

Jak obchodzono 
750-lecie miasta (3)

Najlepiej  sytuowane  rodziny 
płaciły 65%. Część wypoczywa-
ła w ośrodku sobotnio-niedziel-
nym w Kosarzynie, gdzie było 
14 domków (88 miejsc). Koszt 
domku za dobę wynosił 200 zł. 
W  1984  r.  na  koszty  socjalne 
wydano 12 226 tys. zł.
We wrześniu zakłady otrzymały 
z Włoch wtryskarkę karuzelową 
firmy Union, którą uruchomiono 
13 listopada. Roczna jej wydaj-
ność wynosiła 350 tys. par, za-
stępowała pracę 13 osób, produ-
kowano przede wszystkim dzie-
cięce  obuwie  sportowe.  Park 
maszynowy  to  1  100  różnych 
urządzeń.
W 1985 r. po raz pierwszy w hi-
storii przedsiębiorstwa wyeks-
portowano  wyroby  na  rynek 
krajów kapitalistycznych, eks-
portując 60 tys. par obuwia do 
RFN. Łącznie na eksport wysła-
no 615 tys. par a 220 tys. ozna-
czonych było znakiem jakości. 
„Carina” z roku na rok zaczęła 
stawać się potentatem krajowym 
w przemyśle skórzanym.

ZPO „Goflan” - dyrektor 
Jan Chrobak
Zakład  produkował  przede 
wszystkim  płaszcze  i  kurtki 
męskie,  letnie  i  ocieplane. 
Z powodu trudności w nabyciu 
dewiz, nie można było wymie-
nić części zużytego parku maszy-
nowego. Nawiązano współpracę 
z kontrahentem amerykańskim, 
produkując z jego własnych ma-
teriałów. Do USA sprzedawa-
no 30 000 płaszczy.  Zawarto 
też kontrakt z ZSRR na dosta-
wę 100 tysięcy kurtek. Aby uno-
wocześnić produkcję, koniecz-
ny był zakup specjalistycznych 
maszyn jak guzikarki, dziurkar-
ki czy urządzenia prasowalnicze.
Obowiązująca  od  1983  r. 
uchwalona przez Sejm ustawa 
o  programie  oszczędnościo-
wym zobowiązywała do różnych 
przedsięwzięć m.in. z odpadów 
produkcyjnych szyto dziecięce 
spodenki i spódniczki, oszczęd-
nościowo układano wykroje, nie 
wyrzucano uszkodzonych opako-
wań, wykorzystując je do innych 
celów, ograniczano oświetlenie 
m.in. w przerwach, czy kupowa-
no gorszy asortyment oleju do 
ogrzewania.

Zygmunt Traczyk

Policja prosi o pomoc
W poniedziałek (15 lutego) 
około godziny 7.25 w Gubinie 
na ul. Roosevelta doszło do 
potrącenia 11-letniej dziew-
czynki.  Policjanci  proszą 
świadków oraz kierującą sa-
mochodem, który uczestni-
czył w tym zdarzeniu, o kon-
takt w tej sprawie. 
W  czwartek  (18  lutego) 
o tym zdarzeniu zostali po-
informowani policjanci. Do 
potrącenia doszło na przej-
ściu drogowym znajdującym 
się na ulicy Roosevelta w Gu-
binie (rejon sklepu U Grze-
gorza). Kierująca po zdarze-
niu zatrzymała się. Podczas 
rozmowy dziewczynka oznaj-
miła jej, że nie posiada żad-
nych obrażeń. Wówczas kie-
rująca odjechała. Jak się póź-
niej okazało, dziewczynka do-
znała jednak obrażenia ciała. 
Policjanci ustalili, że kierują-
ca miała włosy koloru blond, 
długości  do  ramion.  Poru-
szała się mały samochodem 
osobowym, koloru srebrne-
go.  Osoby, które widziały to 
zdarzenie oraz kierującą wy-
mienionym pojazdem prosi-
my o osobisty kontakt w Ko-
misariacie Policji w Gubinie, 
ul. Różana 1 bądź telefonicz-
ny nr: 068 476 34 00 lub 997. 

Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie 

18.02. Wyjątkowo śnieżna 
zima  spowodowała między 
innymi wielkie nawisy śnież-
ne na dachach. Zastęp stra-
żaków usuwał z dachu banku 
PKO BP sople lodu stwarzają-
ce zagrożenie dla przechodzą-
cych ul. Słowackiego.

19.02. zastęp strażaków na 
prośbę policji udzielił pomocy 
w otworzeniu drzwi do jedne-
go z mieszkań, w którym znaj-
dowały się zwłoki jej właściciel-
ki. Policja prowadzi czynności 
wyjaśniające przyczyny zgonu.

25.02. w jednym z mieszkań 
przy ul. Złotej wybuchł pożar. 
Został on ugaszony przez wła-
ściciela  mieszkania  jeszcze 
przed przybyciem zastępu stra-
żaków. Przyczyną pożaru był 
brak nadzoru nad dzieckiem 
właściciela, które bawiło się za-
pałkami... Straty oszacowano 
na kwotę 3 tysięcy złotych.

01.03. dwa zastępy straża-
ków usuwały na jednej z pry-
watnych posesji przy ul. Pole-
skiej konar drzewa zagrażający 
budynkowi jak też przebiega-
jącej obok linii energetycznej.

Informacje przekazał 
zastępca dowódcy 

JRG-PSP
w Gubinie 

asp. Wojciech Liczbiński.
Oprac. AB.

W dniach 19-21 lutego w Lesz-
nie odbyły się eliminacje do Ha-
lowego Pucharu Polski w sko-
kach. Świetnie w konkursie za-
prezentowała się zawodniczka 
L.U.K.S. Nysa Gubin Nawoj-
ka Kiecoń, której trenerem jest 
ojciec - Rinaldo Kiecoń. Do za-
wodów przystąpiło 33 zawodni-
ków, a do rozgrywki dziewięciu 
jeźdźców. W pierwszym dniu gu-
binianka zwyciężyła Rundę Ju-
niorską, a dzień później wywal-
czyła czwartą pozycję. W nie-
dzielnym finale nasza zawod-
niczka  jadąca na koniu Eufo-
ria (na którym wcześniej suk-
cesy odnosił jej brat - Mściwoj 
Kiecoń) ponownie okazała się 
najlepsza. Na dodatek, udało się 
jej uzyskać najlepszy czas przy 
zerowych  punktach  karnych. 
Warto wspomnieć, że w ogólnej 
klasyfikacji Halowego Pucharu 
Polski N. Kiecoń zajmuje obec-
nie  dziewiąte miejsce.  Cieszy 
fakt, że jeździectwo i hodowla 
koni w naszym regionie dosko-
nale się rozwijają. W najbliższy 

weekend (5-7 marca) nasza za-
wodniczka wystąpi w kolejnych 
eliminacjach  Pucharu  Polski, 
które  tym  razem  odbędą  się 
w Sopocie.   Andrzej Matłacki 

Sukcesy naszej zawodniczki

Nawojka Kiecoń z pucharem

Wyrazy głębokiego współczucia 

Barbarze Majkusiak 
z powodu śmierci matki 

składa Rada Sołecka Chlebowa

dokończenie ze str. 1
Nam, na poziomie lokalnym, 

daje okazję do tego, aby szczegól-
nie często wracać do twórczości 
wybitnego kompozytora i w jego 
utworach odnajdywać to wszyst-
ko, co tak typowo polskie i bliskie 
naszym sercom: narodowe dra-
maty, codzienne życie, uczucia, 
piękno człowieka i człowieczeń-
stwa, szlachetny i dumny cha-
rakter naszego kraju...

...Nieprzypadkowo inaugu-
rujemy w naszym mieście Rok 
Chopinowski w budynku Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
im. K. Serockiego – czyli w pla-
cówce szczególnie predyspono-
wanej do uwrażliwienia dzieci 
i młodzieży na piękno muzyki 
w ogóle, a muzyki Chopina 
w szczególności. Myślę, że nas 
wszystkich tu obecnych dumą 
napawa fakt, iż ta szkoła obcho-
dzi w tym roku jubileusz 35-lecia 
swojego istnienia. Jest to okazja 
do złożenia na ręce Pani Dyrek-
tor oraz wszystkich pracowni-
ków szkoły najserdeczniejszych 
gratulacji i życzeń wielu jeszcze 
pięknych jubileuszy...

...Szanowni Państwo, rok 
2010 obfituje w rocznice i jubi-
leusze. W tym roku obchodzi-
my również 775-lecie aloka-
cji miasta Gubina. Chciałbym, 
abyśmy w związku z tą roczni-
cą - poza nawiązywaniem do 
różnych aspektów z historii na-
szego miasta - mieli wiele okazji 
do mówienia o Gubinie w ogóle, 
do zastanowienia się nad jego 
przyszłością, do oceniania jego 
obecnej kondycji. Pamiętajmy, 
że miasto budujemy wspól-
nie, że każde pokolenie odciska 
na nim swoje piętno. Życzmy 
sobie dziś - w dzień 22 lutego, 

w 65 rocznicę zakończenia walk 
o Gubin w II wojnie światowej 
- aby piętno, które my odciska-
my, przysporzyło naszemu Gu-
binowi piękna, a jego mieszkań-
com dobrobytu.
W  dalszej  części  uczennica 
PSM Justyna Gajda (klasa for-
tepianu) wierszem o Gubinie na-
pisanym przez Tadeusza Firle-
ja z Nokturnem Fryderyka Cho-
pina w tle symbolicznie połączy-
ła te dwie - tak ważne dla każde-
go lokalnego patrioty - rocznice.

775 lat istnienia naszego miasta 
to długa i barwna historia wielu 
pokoleń. Na pytanie, dlacze-
go chcemy świętować, odpo-
wiedź jest jedna – to hołd miastu 
Gubin i jego mieszkańcom. Gubin 
to nasz dom, nasze miejsce na 
ziemi, nasze poczucie wspólnoty 
i poczucie bezpieczeństwa. Nato-
miast Rok Chopinowski - to hołd 
oddany Człowiekowi, którego 
muzykę uwielbia cały świat - pod-
kreśliła dyrektor szkoły A. Gil.
Poseł na Sejm RP M. Cebula 
był kolejnym mówcą - stwier-
dził, że mimo faktu, iż mieszka 
w Krośnie, jest rodowitym gubi-
nianinem i uważa, że tu jest wła-
śnie jego mała lokalna Ojczyzna!
W  części  artystycznej  inau-
guracji  twórczość  wielkiego 
Polaka zaprezentowali Izabela 
(skrzypce) i Artur (fortepian) 
Pacewicz, rozpoczynając reci-
tal utworem skomponowanym 
przez Chopina - Polonezem AS. 
Oboje artyści na co dzień pracu-
ją w Niemczech i z powodzeniem 
koncertują w Europie i świecie. 
Po przerwie znamienici goście 
obejrzeli ekspozycję prac, które 
wpłynęły na konkurs poświęco-
ny Wielkiemu Kompozytorowi.

Antoni Barabasz

Inauguracja jubileuszu
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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.

ABC niepełnosprawnego

Urszula Kondracik 
Prezes TWzK  
koło w Gubinie

Ukryta niepełnosprawność

Nie  każdy  rodzaj  niepełno-
sprawności jest widoczny. Pewne 
osoby  mogą  prosić  cię  o  coś 
lub zachowywać się w sposób, 
który wydaje ci się dziwny. Taka 
prośba  lub  zachowanie może 
mieć związek z niepełnospraw-
nością tej osoby.
Na przykład, możesz udzielać 
komuś na pozór prostych wska-
zówek  słownych,  ale  osoba  ta 
prosi cię o zapisanie tych infor-
macji. Może mieć ona trudności 
z przyswajaniem informacji i ko-
munikacja  w  formie  pisemnej 
jest dla niej łatwiejsza. Albo na 
pozór zdrowa osoba może prosić 
w kolejce o miejsce siedzące, a nie 
stojące. Osoba ta może odczuwać 
zmęczenie  związane  ze  swoim 
stanem zdrowia, na przykład cho-
robą nowotworową lub może od-
czuwać skutki zażywania leków.
Pomimo iż ukryta, niepełno-
sprawność jest w tych przypad-
kach prawdziwa. W miarę moż-
liwości szanuj potrzeby i prośby 
takiej osoby. 

Epilepsja (padaczka)

Epilepsja to stan neurologicz-
ny, charakteryzujący się napa-
dami padaczkowymi pojawia-
jącymi się w przypadku zabu-
rzeń czynności mózgu w posta-
ci wyładowań bioelektrycznych. 
Napady padaczkowe mogą mieć 
gwałtowny przebieg lub może 
wydawać  się,  że  dana  osoba 

Savoir vivre
znajduje się w transie. Podczas 
napadów częściowych złożonych 
osoba, która jest nimi dotknię-
ta, może chodzić lub wykonywać 
inne ruchy, chociaż w rzeczywi-
stości jest ona nieprzytomna.
Jeżeli ktoś dostaje napadu pa-
daczki, nic nie można zrobić, aby 
go powstrzymać. Jeżeli osoba ta 
przewróciła się, upewnij się, że 
jej głowa jest bezpieczna i czekaj, 
aż atak minie.
Kiedy  atak  ustąpi,  osoba  ta 
może czuć się zdezorientowana 
i zawstydzona. Spróbuj zapew-
nić jej odosobnione miejsce, aby 
mogła się uspokoić.
Miej świadomość tego, że u nie-
których osób napady padacz-
kowe mogą wywoływać pagery 
i światło stroboskopowe.
Wieloczynnikowa nadwrażli-
wość chemiczna (ang. Multiple 
Chemical Sensitivity) oraz za-
burzenia układu oddechowego.
Osoby z MCS oraz zaburzenia-
mi układu oddechowego, takimi 
jak astma lub rozedma płuc, re-
agują na znajdujące się w powie-
trzu toksyny. Silną reakcję może 
wywołać zaduch, opary środków 
czyszczących, perfum, środków 
do prania dywanów, odświeża-
czy powietrza czy nawet opary 
markerów.
Staraj  się  unikać  czyszczenia 
stołów,  okien  lub  innych  po-
wierzchni  środkami w  sprayu, 
jeżeli w twoim miejscu pracy prze-
bywają inne osoby. Jeżeli musisz 
użyć produktu w sprayu, rozpylaj 
go bezpośrednio na tkaninę, a nie 
w powietrzu. W miarę możliwo-
ści używaj produktów z mniejszą 
zawartością toksyn. Poproś pra-
cowników, którzy mają kontakt 
z klientami, aby z umiarem sto-
sowali perfumowane środki do 

pielęgnacji ciała, takie jak wody 
kolońskie, lakiery do włosów, bal-
samy do rąk oraz płyny po go-
leniu.
Na utrzymywaniu dobrej wen-
tylacji oraz ogólnej dobrej jako-
ści powietrza wewnątrz pomiesz-
czeń skorzystają nie tylko twoi 
klienci z MCS lub zaburzenia-
mi  układu  oddechowego,  ale 
pomoże to również tobie i twoim 
pracownikom zachować lepsze 
zdrowie i sprawność umysłową.
Szczególnie  szkodliwe  dla 
osób  z MCS  lub  zaburzenia-
mi układu oddechowego może 
mieć bierne palenie. Stosuj i eg-
zekwuj stosowanie przepisów 
antynikotynowych,  również 
w toaletach i na klatkach scho-
dowych. Przekonaj osoby, aby 
nie gromadziły się przy wejściu 
do twojej firmy. Jeżeli  jest to 
konieczne, wyznacz oddzielną 
palarnię, której drzwi są zawsze 
zamknięte, a powietrze wenty-
lowane na zewnątrz.
Opracowanie  na  podstawie 
„Praktycznego poradnika savo-
ir-vivre wobec osób niepełno-
sprawnych” Judy Cohen’a.
Towarzystwo Walki z Kalec-
twem i Stowarzyszenie Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane z pre-
zesem Krystyną Toporską pełnią 
wspólnie dyżury w każdy wtorek 
od 10.00 - 13.00 w biurze przy 
ul. 3 Maja (w podwórzu WDT).

Czujemy, że nasza działalność 
to tylko kropla w morzu, ale bez 
niej ocean byłby uboższy. 

Matka Teresa z Kalkuty

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.

Małymi kroczkami zbliżamy się 
do obchodów Światowego Dnia 
Inwalidy w roku 2010 pod hasłem 
„Troska o człowieka niepełno-
sprawnego – ważnym elementem 
społecznego działania”. Osoby 
niepełnosprawne  borykają  się 
z różnymi trudnościami w życiu 
codziennym. Z barierami archi-
tektonicznymi, barkiem pracy, 
trudnościami  w  załatwieniu 

Nie śmiej się bratku...
spraw w urzędach. Niejednokrot-
nie wyśmiewani. Często słyszą 
„Murzyn zrobił swoje, Murzyn 
może odejść”. W naszym mie-
ście jest jeszcze wiele do zrobie-
nia, aby osobom niepełnospraw-
nym żyło się lepiej. Pomagajmy 
im wszyscy. „Nie śmiej się bratku 
z mego przypadku, bo dziś moje, 
a jutro może być twoje”.

Grzegorz Bombicz

Fundacja „Polsko-Niemieckie 
Pojednanie” rozpoczęła działal-
ność Centrum Informacji i Do-
radztwa dla ofiar prześladowań 
nazistowskich w Polsce. Cen-
trum działa w ramach Sieci In-
formacji, Doradztwa i Integracji 
(SIDI). W Centrum Informacji 
i Doradztwa osoby represjono-
wane w czasie II wojny świato-
wej oraz ich najbliżsi otrzymają 
informacje o możliwości uzyska-
nia pomocy socjalnej, medycznej 
i prawnej z instytucji publicz-
nych i prywatnych.
Porady: specjaliści z dziedziny 
prawa i medycyny geriatrycznej 

Informacja dla ofiar nazizmu
zapewniają osobom zainteresowa-
nym bezpłatną i fachową pomoc. 
Dyżury odbywają się w następu-
jących terminach: w poniedziałki 
i środy w godzinach 10.00-12.00 – 
dyżur radcy prawnego, w czwartki 
10.00-14.00 – dyżur lekarza-ge-
riatry, pod nr tel. 22 626 92 34.
Centrum  czynne  jest  od  po-
niedziałku do piątku od godziny 
8.15 do 16.15 w siedzibie Funda-
cji „Polsko-Niemieckie Pojedna-
nie”, ul. Krucza 36 w Warszawie 
(w budynku Ministerstwa Skarbu 
Państwa RP). Kontakt tel. pod 
numerem 22 695 99 61, 22629 
73 35 lub 22 626 92 34.  gb
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Przekaż 1% podatku dochodowego Polskie To-
warzystwo Walki z Kalectwem Oddział Tereno-
wy w Zielonej Górze numer KRS 0000034979

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego południowo-zachodniej 

części „Starego Miasta” 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Gubinie  uchwały  nr XXXIX/489/2010 
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do opraco-
wania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego południowo-zachodniej części „Starego Miasta”. Te-
ren objęty opracowaniem niniejszego planu to obszar po-
łożony między  ulicami:  Chopina,  Bolesława  Chrobrego, 
Kopernika, 3-go Maja w Gubinie.
Przedmiotem opracowania planu będzie  przeznaczenie  te-
renu pod funkcje: usługowe, handlowe, administracyjne, tury-
styczne i mieszkaniowe wraz z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną, z wyłączeniem stacji paliw.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Miejskim w Gubinie, ul. Piastowska 24, 
66-620 Gubin, w terminie do dnia 29 marca 2010 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,  imię, nazwę  i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta 
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Już siódmy raz Szkoła Podstawo-
wa nr 2 była organizatorem tur-
nieju wiedzy pod hasłem „Gubin 
moje miasto”. W ramach turnie-
ju klasy pierwsze i zerowe wzięły 
udział w konkursie plastycznym 
„Zabytki mojego miasta” prowa-
dzonym przez Jadwigę Kraw-
czyk. Zwyciężczynią konkursu 
w klasach „O” została Aleksan-
dra Kina, zaś w klasach pierw-
szych  wygrała Oliwia Strze-
lec z klasy Ia, przed Adrianem 
Szkołudą i Alicją Świderską 
z tej samej klasy. 
W dwóch następnych katego-
riach wzięły udział klasy II i III. 
Finał turnieju poprzedziły wy-
stępy  uczniów  śpiewających 
piosenki i recytujących wiersze 
o naszym mieście.
Drużyny - reprezentacje klaso-
we - rywalizowały między sobą, 
rozwiązując zagadki umysłowe 
i obrazkowe o tematyce związa-
nej z Gubinem. Były łamigłów-
ki, puzzle, krzyżówki i zestawy 
pytań. W jury zasiadał dyrektor 
Bogusław Wypych,  prezes 

Gubin moje miasto Znów do stolicy!
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Gubińskiej Stefan Pilaczyński 
oraz niestrudzone organizator-
ki tego i poprzednich turniejów 
nauczycielki Wanda Leczycka 
i Małgorzata Linda.
W końcowej punktacji zespoły 
zajęły następujące miejsca:
- w grupie klas drugich: I miej-
sce  klasa  IIc  -  wychowawca 
Teresa Siewruk, II miejsce klasa 
IIa wychowawca - Ewa Antkie-
wicz, trzecie - klasa IIb - wycho-
wawca Urszula Peksa.
- w grupie klas trzecich: I miej-
sce  klasa  IIIb  -  wychowawca 
Dorota Balczyńska, II miejsce 
klasa IIId - wychowawca Jadwi-
ga Krawczyk i trzecie - klasa IIIc 
wychowawca - M. Linda.
Poziom wiedzy uczniów biorą-
cych udział w turnieju był im-
ponujący i tego należy przede 
wszystkim gratulować organi-
zatorom i nauczycielom przygo-
towującym drużyny do zmagań.
Zwycięzców nagrodzono pa-
miątkowymi dyplomami i na-
grodami rzeczowymi.  (sp,wl) 

Do pamiątkowej fotografii pozują drużyny klas trzecich

Uczniowie ze szkoły w Strzegowie podczas zabawy karnawałowej

Zawodnik KS Jedi Boxing-Gubin - Damian Maciejun

W maju ubiegłego roku uczniowie 
Szkoły Podstawowej ze Strzegowa 
wyruszyli szlakiem polskich legend. 
Pierwsza nasza wyprawa prowa-
dziła do Krakowa. Było to możliwe 
dzięki pomocy rodziców, sponso-
rów i naszych przyjaciół. Wspólnie 
organizowaliśmy festyny i zabawy 
taneczne. W tym roku szkolnym 
mamy za sobą już dwie takie impre-
zy. Ostatnio  bawiliśmy się z dzieć-
mi na zabawie karnawałowo-wa-
lentynkowej. Nasze pociechy pląsa-
ły do godzin wieczornych, a potem 
ich miejsce zajęli dorośli. Zabawa 
trwała do późnych godzin nocnych. 
Dziękujemy wszystkim za pomoc 
przy jej organizacji. Tym razem 
wsparli nas: A. i R. Gruszczyńscy, D. 
i Z. Hołoga, OSP Markosice, OSP 
Strzegów, „Graf Media” Firma Re-
klamowa, Cukiernia „Magdalen-
ka”, Kwiaciarnia „Szymczyszyn”, 

Horex, „Fructofresh” Czarowni-
ce, A. Skowron, A. i A. Król, A. i R. 
Żuk, M. Ziętka i K. Gierczyński, I. 
Jachacz.
Dzięki Państwa ofiarności spełni 
się  kolejne  marzenie  dzieci  – 
w maju pojadą na wycieczkę do 

Warszawy, aby poznać legendar-
ne miejsca naszej stolicy. Wiedza, 
która jest zdobywana podczas wy-
cieczek  edukacyjno-turystycz-
nych, wykorzystana będzie pod-
czas szkolnego konkursu ze znajo-
mości legend.  (kk)

Niedawno informowaliśmy na-
szych czytelników o początkach 
funkcjonowania w naszym mie-
ście klubu kick-boxingowego. 
Gubińscy fani tego sportu mają 
już z tej okazji pierwsze powody 
do radości. 
W niedzielę 28 lutego w Zielo-
nej Górze odbyły się ogólnopol-
skie zawody w kick-boxingu „Zie-
lona Góra Open”, w których udział 
wziął zawodnik KS Jedi Boxing-
Gubin Damian Maciejun. Nasz 
zawodnik występował w kategorii 

Nasi punktują
Senior do 74 kg, pokonując jed-
nogłośnie na punkty przedstawi-
ciela KS Red Dragon z Poznania 
Bartłomieja Borzyckiego.  Zda-
niem trenera Andrzeja Barto-
cha była to kolejna udana próba 
przed  planowanymi  startami 
w Mistrzostwach Polski Ziem Za-
chodnich w Semi-Light-Contact, 
które odbędą się 20-21.03.2010 
w Lesznie. Impreza będzie miała 
jednocześnie charakter elimina-
cji do Mistrzostw Polski.

Andrzej Matłacki 

Już po raz siedemnasty Polski 
Czerwony Krzyż organizuje Ogól-
nopolską  Olimpiadę  Promocji 
Zdrowego Stylu Życia. Jej celem 
jest wykształcenie wśród młodzie-
ży potrzeby dbania o własne zdro-
wie oraz kształtowanie umiejęt-
ności niezbędnych do ochrony 
i doskonalenia zdrowia między 
innymi poprzez rozbudzanie zain-
teresowania własnym zdrowiem 
i problematyką prozdrowotną.
Konkurs przeznaczony jest dla 
uczniów  szkół  gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. W czwar-
tek 28 lutego w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Gubinie odbył się re-
jonowy etap olimpiady, do które-
go przystąpiło piętnastu uczniów, 
którzy wcześniej okazali się naj-
lepsi podczas etapu szkolnego. 
Uczestnicy testu musieli zmie-
rzyć się z trzydziestoma pytania-
mi. Członkowie komisji ocenia-
li wiedzę zawodników m.in. z za-
kresu  zasad utrzymywania hi-
gieny osobistej, zasad zdrowego 
żywienia, znaczenia aktywności 
ruchowej dla zdrowia człowieka, 

Zdrowa Olimpiada
problematyki uzależnień, zasad 
udzielania pierwszej pomocy oraz 
podstawowej wiedzy o ruchu Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. 
Laureatami etapu rejonowego zo-
stali: - w kategorii szkół gimnazjal-
nych - I miejsce Kacper Grzelak 
(Zespół Szkół im. M. Kopernika), II 
miejsce Karolina Kindra (Zespół 
Szkół im. M. Kopernika), III miej-
sce Konrad Zygmuntowski 
(Zespół Szkół w Chlebowie). 
- w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych - I miejsce Weronika 
Dalecka (Zespół Szkół Licealnych 
i Technicznych), II miejsce Sonia 
Miecznikowska (Zespół Szkół 
Rolniczych), III miejsce Domini-
ka Bielańska (Zespół Szkół Ogól-
nokształcących). Każdy z uczest-
ników konkursu został obdarowa-
ny nagrodami rzeczowymi ufundo-
wanymi przez wójta Gminy Gubin 
Edwarda Aksamitowskiego, 
burmistrza Bartłomieja Bart-
czaka oraz Roberta Mikołaj-
czyka. Najwięcej powodów do ra-
dości mieli K. Grzelak oraz W. Da-
lecka, którzy awansowali do etapu 

okręgowego olimpiady, która odbę-
dzie się 17 marca w Zielonej Górze 
dla ucznów  szkół ponadgimna-
zjalnych a dzień później - gimna-
zjalnych. – Uważam, że poziom 
wiedzy młodzieży biorącej udział 
w olimpiadzie był dość wysoki 
i wyrównany. Cieszy mnie fakt, 
że uczniowie starannie przygoto-
wali się do konkursu. Teraz liczy-
my na sukcesy w kolejnym etapie 
olimpiady. – stwierdziła Halina 
Hrabska, prezes Zarządu Rejo-
nowego PCK w Gubinie
Olimpiada, mimo charakteru 
konkursowego, nie jest nastawio-
na na rywalizację. Liczy się przede 
wszystkim wymiana doświadczeń 
oraz rozwijanie i doskonalenie 
swojej wiedzy na temat zdrowego 
trybu życia. Kształtowanie wła-
ściwych postaw i zachowań proz-
drowotnych jest procesem długo-
trwałym i wymagającym syste-
matycznej edukacji. Dzięki takim 
olimpiadom proces ten z pewno-
ścią będzie przebiegał znacznie 
sprawniej i skuteczniej. 

Andrzej Matłacki 

Asp. sztab. Dariusz Kosty-
szak  –  na  co  dzień dowódca 
Jednostki  Ratowniczo-Gaśni-
czej Państwowej Straży Pożar-
nej w Gubinie został ponownie 
wybrany szefem lubuskiej stra-
żackiej „Solidarności”.
Zjazd miał miejsce 2 marca 
w Komendzie Powiatowej PSP 
w Świebodzinie. W czasie wal-
nego zebrania delegatów Re-
gionalnej  Sekcji  Pożarnictwa 
NSZZ „Solidarność” - głosami 
wszystkich delegatów - D. Ko-
styszak  ponownie  został  wy-
brany  przewodniczącym  na 
kolejną 4-letnią kadencję (lata 
2010-2014).
D.  Kostyszak  podkreśla,  że 
w obecnej kadencji najważniej-
szymi  sprawami  dla  związku 

zawodowego „Solidarność” będą: 
działania zmierzające do zacho-
wania dotychczasowych upraw-
nień emerytalnych służb mun-
durowych  (tj.  wojska,  policji, 
Straży Pożarnej, Straży Granicz-
nej) w porozumieniu z Krajową 
Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Soli-
darność”, działania zmierzające 
do poprawy warunków socjal-
no-bytowych  funkcjonariuszy 
straży pożarnej i ich rodzin, szer-
sza współpraca z innymi związ-
kami zawodowymi działającymi 
w strukturach PSP na terenie wo-
jewództwa lubuskiego, rozwiązy-
wanie i mediacja kwestii spor-
nych na linii - komendanci po-
wiatowi /miejscy PSP, a komisje 
zakładowe strażackiej „S”.

AB.

Ponowny wybór szefa strażackiej „Solidarności”

Asp. sztab. Dariusz Kostyszak
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MIESZKANIE

SPRZEDAM mieszkanie 56 m kw, 3 pokoje po ka-
pitalnym remoncie. Tel.  500 092 441.
KUPIĘ mieszkanie 4-pokojowe w Gubinie. Tel.  665 
225 312.
SPRZEDAM dom z dużym ogrodem w Gubinie. 
Tel. 601 198 046.
KUPIĘ mieszkanie w Gubinie, 4-pokojowe w 
nowym budownictwie. Tel. 691 407 432.
WYNAJMĘ mieszkanie. Tel. 068  455 65 55 lub 
665 769 797.
SPRZEDAM okazyjnie mieszkanie własnościowe 65 m 
kw umeblowane – aranżacja przez dekoratora wnętrz, 
ul. Barlickiego, cena 75 tys. zł. Tel. 516 611 919. 
SPRZEDAM nowy dom jednorodzinny, ul. Dzika. 
Tel. 607 358 639 lub 605 644 208.
SPRZEDAM nowy dom parterowy z garażem, pow. 
całkowita 150 m kw, użytkowa 116 m kw, z częścio-
wym wyposażeniem, działka 841 m kw. Cena: 380 tys. 
do uzgodnienia – w rozliczeniu możliwe mieszkanie 
minimum 60 m kw. Tel. 691 566 245.
WYNAJMĘ mieszkanie ok. 88m kw, 3-pokojowe, 
nowe budownictwo, centrum miasta, tel. 68 359 
59 79 lub 359 45 33.
WYNAJMĘ pokój osobie odpowiedzialnej. Tel. 
068 455 65 55 lub 665 769 797.
SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie w kamie-
nicy 134 m kw na mniejsze lub mały domek. Tel. 
503 947 952
SPRZEDAM kawalerkę 29 m kw, centrum miasta. 
Tel 068 475 19 09.
SPRZEDAM mieszkanie, IV piętro, ul. Wojska Polskiego, 
dwa pokoje, trzy szafy wnękowe, meble kuchenne, okna 
plastikowe, 50,09 m kw. Tel. 607 809 892.
WYNAJMĘ umeblowaną kawalerkę. Tel. 504 203 398.

DZIAŁKI/LOKALE

SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromirowicach 
21 arów. Tel. 503 160 380.

Atrakcyjnie położone 
lokale i pawilony przy 
ul. Obrońców Pokoju 

wynajmie spółka 
„POLTRAG” 

ul. Obr. Pokoju 21A 
INFO: 068/455 40 02

SPRZEDAM działkę 27 arów do odrolnienia przy 
ulicy Długiej 8 w Jaromirowicach. Tel. 609 519 061.
KWATERY dla firm, 45 osób. Tel. 517 869 689.  

Do wydzierżawienia 
warsztat samochodowy 

z podnośnikiem, 
wszystkie media, 

Gubin, ul. Śląska 52A, 
tel 502 302 109

SPRZEDAM działkę rolną w okolicy Gubina, powierzch-
nia  5 h. Cena do uzgodnienia. Tel. 506 757 479.

Do wydzierżawienia duży 
sklep, wszystkie media 

i własny parking, 
ul. Śląska 52A 

tel. 502 302 109 

SPRZEDAM działkę budowlaną 670 m kw. Róg ul. Mie-
dzianej i Dzikiej, cena 41.000. Kontakt 606 695 029.

ATRAKCYJNY LOKAL
Przy moście granicznym 

w Gubinie
około 100m2 wynajmie: 

P.P.H.U. „Poltrag” Sp. z o.o. 
tel. 502719865

 WYNAJMĘ lokal użytkowy przy ulicy Żymierskiego 
30 m kw. Tanio. Kontakt 606 695 029.

SPRZEDAM działkę ze stawem 1,17 ha. z prawem 
zabudowy. Tel. 660 973 939.

LOKAL NA SKLEP 
Z PIECZYWEM I CIASTEM 

na terenie centrum handlowego 
w Gubinie w bardzo atrakcyjnie 
położonym miejscu do wynajęcia. 

P.P.H.U. „Poltrag” Sp. z o.o.  
tel /fax 068 455 42 04 

tel. 502719865

SPRZEDAM atrakcyjną działkę rolno-budowlaną o 
pow. 1,86 ha przy drodze wojewódzkiej, idealną na 
każdą działalność, z domem lub bez. Tel. 511 663 785.

WYNAJMĘ lokale 
handlowo-usługowe 

przy Eurodeptaku, 
pow. 37 m kw, 55 m kw 

i 90 m kw. Tel. 510 266 034.

SPRZEDAM działkę budowlaną 0,651 m kw. Tel. 
607 721 973.
SPRZEDAM pawilon z płyty obornickiej 34 m kw. 
Tel. 607 721 973.

MOTORYZACYJNE

SPRZEDAM Peugeot 306 Turbo Diesel, poj. 1,9 do re-
montu lub na części. Cena 1800 zł. Rok produkcji 1993. 
Przegląd ważny do 17.12.2010. OC do 15.07.2010. Tel. 
509 787 881 lub 602 774 281 lub 068 383 71 09.
SPRZEDAM motocykl Suzuki Maruder, poj. 125 cm 
zarejestrowany. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM Suzuki Swift na części. Tel. 785 231 811.

USŁUGI

KOMPUTERY - naprawa, instalacja oraz konfigu-
racja systemów Windows, sieci, oprogramowanie, 
usuwanie wirusów, doradztwo przy zakupie kom-
putera i inne. Tel. 609 118 304.

Zapraszamy do 
nowo otwartej Bukieciarni, 

przy markecie Horex – osiedle 
Emilii Plater. W ofercie m.in. 

dekoracje ślubne, bukiety 
okolicznościowe, upominki 

i ceramika. Transport bukietów 
do klientów na terenie miasta gratis! 

Czynna od pon-sob 8.00-18.00. 
Tel. 508 212 248. 

www.dekoracje-gubin.pl

NEOBANK kredyty dla firm, inwestycyjne, obroto-
we dla rolników oraz gotówkowe, hipoteczne oraz 
konsolidacyjne. Tel. 669 766 744.
POGOTOWIE krawieckie- potrzebujesz szybko 
naprawić lub przerobić ubranie – zadzwoń tel. 
509 437 389.
SPRZEDAM nowe okna PCV – tanio. Tel. 68 359 43 
24 lub 695 094 043. 

ZAPISY na pisklaki, kaczki, 
gęsi, kurki, kogutki. 

Oferujemy również paszę 
i koncentraty dla zwierząt, 

środki ochrony roślin, ziemniaki 
sadzeniaki i materiał sienny, 

ul. Legnicka 23, 
tel. 602 262 496

MONTAŻ paneli, glazury, sztukaterii, regipsów, 
tynki mozaikowe, szpachlowanie, malowanie. So-
lidnie! Tel. 504 669 414. 
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEPROWADZKI, Tel. 888 806 385.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich 
pieców i podgrzewaczy gazowych. Waldemar Ko-
ściów. Tel. 501 714 747. 

Sklep „Cygaro” 
ul. Żymierskiego 13 

(naprzeciw Krometu) 
w Gubinie czynny 

od pon-sob w godz. 8-22, 
w niedziele od 12-20 

ZAPRASZA!

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą lub dzieckiem. Tel. 
665 535 356. 

SPRZEDAM drewno kominkowe 
opałowe, liściaste, łupane, cięte 

30-40 cm. Transport gratis. 
Tel. 609 138 452 
lub 68 359 91 19

SCHODY drewniane, balustrady - wyrób i montaż. 
Komorów, ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.

Biuro Rachunkowe oferuje 
świadczenie usług w zakresie:

-  prowadzenie KPiR
-  rozliczenia ryczałtu
-  prowadzenia kadr i płac 

oraz akt osobowych
-  rozliczenia zwrotu 

VAT-u budowlanego
-  roczne rozliczenie PIT
-  oraz inne rozliczenia według 

indywidualnego zlecenia
Siedziba biura znajduje się w 
Gubinie przy ul. Wyspiańskie-
go 2 F (wejście pomiędzy skle-
pem dziecięcym, a cukiernią).

Czynne od pn. do pt. 
w godz. 16-19

w sobotę w godz. 8-14
tel. 601-804-302

e-mail: biurogubin@interia.pl

MATEMATYKA, korepetycje. Tel. 889 137 910.
MATEMATYKA, korepetycje. Tel. 509 567 973. 
KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawowej i gim-
nazjum, tel. 721 499 052. 

RÓŻNE

SPRZEDAM używane akumulatory. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM kserokopiarkę Konica Minolta  Bizhub 
162. Cena 1200 zł. Tel. 500 547 614.
SPRZEDAM antyramy obustronnie podświetlane. 
Tel. 500 547 614.
NA ZAMÓWIENIE piekę ciasta, gotuję – pierogi, 
krokiety, gołąbki i różne rzeczy. Tel. 068 455 65 55 
lub 665 769 797.
SPRZEDAM misę ocynkowaną, pojemność 200 l. 
Cena do uzgodnienia. Gubin, tel. 507 214 277.
SPRZEDAM śrutownik w dobrym stanie. Tel. 695 700 536.
SPRZEDAM suknię ślubną, tanio, rozmiar 42. Tel.  
500 092 441.
SPRZEDAŻ nowych agregatów prądotwórczych. 
Tel. 603 632 973. 
SPRZEDAM kredens z okresu międzywojennego. 
Tel. 502 033 432. 
ZAPRASZAMY do nowo otwartego stoiska z tanią 
odzieżą używaną (namiot przy NETTO).  
POLBRUK – układanie. Tel. 792 244 992.

PRACA

ZATRUDNIĘ murarzy. Tel. 505 024 100.
SZUKAM pracy. Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą 
starszą. Ponadto chętnie zajmę się sprzątaniem 
domu. Tel. 792 394 990 lub  506 932 279.  

TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE

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

Regulamin konkursu 
Odkryj Gubin na nowo

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem Burmistrza Gubina

Celem konkursu jest:
- promocja szkoły i miasta w regionie 
- poszerzanie wiedzy o swojej „Małej Ojczyźnie”
-  integracja dzieci i młodzieży z różnych placówek oświatowych Gubina i Guben

Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas miejskich 
uroczystości obchodów 775-lecia Gubina

1.  Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gubinie.
2.  Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch kategoriach: praca plastyczna i fotografia.
3.  Prace plastyczne przeznaczone dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, 

na temat charakterystycznych budowli lub miejsc w Euromieście (np. basen, ko-
ściół, Carina , Urząd Miejski itp., itd.). Prace powinny być wykonane na podstawie 
zdjęć, ilustracji, widokówek lub innych wizualnych wzorów, techniką rysunko-
wą lub malarską. Format prac – A3 (duży blok).

4.  Prace fotograficzne dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Fotografie w formacie: 
13x18 lub 15x21, cykl 3 do 5 zdjęć inspirowanych architekturą lub przyrodą Gubina połą-
czonych wspólnym tematem lub motywem wizualnym. Zdjęcia należy składać w kopercie.

5.  Prace należy złożyć w sekretariacie ZSO w Gubinie, ul. Piastowska 26 do 26 kwietnia 2010 r. 
6.  Prace oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora ZSO, która uwzględniać 

będzie zgodność prac z regulaminem.
7.  Każda praca musi posiadać metryczkę, w której należy umieścić: imię, nazwisko, 

wiek autora oraz nazwę placówki, którą reprezentuje.
8.  Komisja będzie oceniać tylko prace samodzielne, indywidualne.
9.  Za najlepsze prace przewidziane są nagrody.
10.  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów Konkursu.

W dniu 11 marca o godz. 17.00 w galerii Gubińskiego Domu Kultury odbędzie się 
zebranie sprawozdawcze Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 1, na które zaprasza 
wszystkich mieszkańców Osiedla nr 1 - Rada Osiedla nr 1 (red)

Pierwsze  obchody  Narodo-
wego  Dnia  Kobiet  odbyły  się 
28  lutego  1909  r.  w  Stanach 
Zjednoczonych. Zostały one za-
początkowane dla upamiętnie-
nia odbywającego się rok wcze-
śniej nowojorskiego strajku pra-
cownic przemysłu odzieżowe-
go przeciwko złym warunkom 
pracy. Rok później w Kopenha-
dze ustanowiono obchody Dnia 
Kobiet i tak 8 marca widnieje w 
kalendarzu jako święto pań.
Współcześnie tego dnia męż-
czyźni wręczają znajomym ko-
bietom - matkom, żonom, uko-
chanym, koleżankom - kwiaty 
i drobne podarunki. W Polsce 
święto to było bardzo popular-
ne w okresie PRL-u. W latach 80 
wręczano paniom goździki, a póź-
niej tulipany. Obecnie co roku od-
bywają się organizowane przez 
feministki manify- demonstracje 

Baby, ach te baby…
na rzecz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn.
Jednak  chyba  zdecydowana 
większość  kobiet  lubi  obcho-
dzić swoje święto. Zdarza się, że 
jest to jedna z nielicznych okazji, 
gdy może liczyć na kwiatka, jako 
wyraz szacunku. My - kobiety- 
chcemy być doceniane i zauwa-
żane. Być może wynika to trochę 
z  naszej  próżności.  Odrobina 
uwagi ze strony naszych (i nie 
tylko) mężczyzn wyzwala w nas 
kobiecość i pomaga znosić trudy 
dnia codziennego - zakupy, dom, 
dzieci itd. 
Mały drobiazg od mężczyzny 
wręczony kobiecie kosztuje nie-
wiele, a w jej oczach jest bezcen-
ny. Dodatkowo jest atutem męż-
czyzny i dowodem na to, że dżen-
telmeni nie wyginęli wraz z di-
nozaurami.

Anna Kędziora

Stworzony przez Boga
Garść piasku i nic więcej
Samotny i słaby
Jego bezradność sięgnęła zenitu
Jego upadek był bolesny
podniósł się z trudem
Błagając o pomoc

otrzymał niewiastę
Stanowili jedno
ale on zawsze był lepszy
pierwszy
Ziemski i niebiański jednocześnie
Odwieczne wcielenie ZŁA
A jednak potrzebny Fretka

Mężczyzna
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Do góry nogami

Sum ergo cogito Ireneusz Szmit

Zakończyły się rozgrywki Gu-
bińskiej Ligi Siatkówki Amato-
rów, których organizatorem był 
Miejski Ośrodek Sportu. Do roz-
strzygających gier o miano naj-
lepszej drużyny doszło w sobotę 
20 lutego w hali sportowej Ze-
społu Szkół Licealnych i Tech-
nicznych.  Wystąpiły  w  nim 
cztery najlepsze ekipy wyłonione 
z fazy zasadniczej mistrzostw. - 
Pomysł zorganizowania turnie-
ju wynika z szerokiego zainte-
resowania gubińskiej młodzieży 
siatkówką. Drużyny przez ostat-
nie sześć miesięcy rywalizowały 
miedzy sobą. W końcu przyszedł 
czas, aby wyłonić tych najlep-
szych - stwierdził Jacek Woź-
niak z MOS-u.  Gry toczyły się 

Amatorzy jak zawodowcy
do momentu, gdy jedna z drużyn 
wygrała dwa sety. W półfinale 
rozgrywek  Nysa  SG  Gubinek 
pokonała drużynę Młodzik 2:0, 
a Niepokorni z Natury wygra-
li z zespołem Przyjaciele Żubra 
2:0. W finale pocieszenia lepsi 
okazali  się  Przyjaciele  Żubra, 
którzy  ograli  Młodzików  2:1. 
Choć liczyła się przede wszyst-
kim dobra zabawa, to podczas 
decydujących meczów nie bra-
kowało zaciętej walki, ambicji 
oraz woli zwycięstwa u zawod-
ników poszczególnych drużyn. 
- No cóż, zawody miały charak-
ter zabawy. Jednak gdy przy-
chodziło do rywalizacji, to zde-
cydowanie nie brakowało ele-
mentów zadziorności - zauważył 

J. Woźniak.  W wielkim finale 
spotkały się drużyny Niepokorni 
z Natury oraz Nysa SG Gubinek. 
Zgodnie z oczekiwaniami mecz 
był zacięty i stał na dość wysokim 
poziomie. Ostatecznie zawodni-
cy  z Gubinka pokonali Niepo-
kornych z Natury 2:1, zdobywa-
jąc tym samym puchar dla najlep-
szej amatorskiej drużyny siatkar-
skiej Gubina. Mimo, że liga miała 
charakter amatorski, to niektóre 
zagrywki, bloki czy też ataki zro-
biły na publiczności duże wraże-
nie i wywołały podziw. Organizo-
wanie takich turniejów w cieka-
wy sposób łączy aktywny sposób 
spędzania wolnego czasu z dobrą 
zabawą. 

Andrzej Matłacki 

Zaskakuje mnie coraz większa ilość dziwnych konkurencji, 
często pasujących bardziej do cyrku niż na poważne mistrzostwa, 
które uzyskały status olimpijskich. Jak tu porównać np. medal 
z turnieju hokejowego z tym zdobytym za przepychanki łyż-
wiarzy w rynnie lodowej. Czego to ludzie nie wymyślą i czego 
to nie zaakceptują?
Jeszcze trochę czasu, a doczekamy się np. w saneczkarstwie wy-
ścigów nogami do góry, w staniu na głowie czy w siadzie tyłem 
do kierunku jazdy. I dlaczego tylko jedynki i dwójki? Można 
przecież śmigać trójkami, czwórkami czy szóstkami. A co? A dla-
czego tylko 2-bój zimowy. Przecież może być wzorem l. a. 7-bój 
i 10-bój. Układ poszczególnych bojów zależy tylko od fanta-
zji pomysłodawcy. Polacy też mogliby coś zaproponować. Taki 
np. kulig. Opcja zakopiańska: jeden koń ciągnie pięć saneczek. 
Opcja nowotarska: dwa konie ciągną dziesięć sanek. Do Soczi 
(igrzyska za 4 lata) nie tak znowu daleko. Można by wyjechać 
2 tygodnie wcześniej i powalczyć o jakiś brązik.
Zresztą śmieszne opcje, swoisty ersatz, pojawiają się w wielu 
nie tylko zimowych dyscyplinach. Oprócz klasycznego footbo-
lu jest już footsal i piłka nożna plażowa. Proponuję pójść dalej. 
Jak by to pięknie brzmiało: wczesnowiosenne Mistrzostwa Ziemi 
Lubuskiej Na Błocie Pośniegowym. Odmiana a - w ojkach, od-
miana b - w gumowcach. Później latem, po żniwach, można by 
zorganizować Mistrzostwa Polski Zachodniej Na Ściernisku. 
Jesienią natomiast np. Otwarte Mistrzostwa Gminy Gubin Na 
Świeżo Kiełkującej Oziminie.
Albo taka siatkówka. Jest już odmiana plażowa. Ale po co się 
zawężać. Postuluję przeprowadzić odrębne Mistrzostwa Na 
Piasku Brudnym (to bezproblemowe) i drugie Na Piasku Czy-
stym (tu mogą zaistnieć problemy organizacyjne). Ten dopisek 
Mistrzostwa jest bardzo ważny. Gdyby takim zawodom nadać 
szybko i sprytnie dużą rangę, ileż to tytułów można zgarnąć. 
Trzeba jednak zadziałać przez zaskoczenie, bo gdy się konku-
rencja zorientuje, to o tytuły będzie trudno.
Ale wróćmy na areny igrzysk zimowych. Zastanawiam się, po co 
te noty w skokach narciarskich. Chyba aby uzasadnić rację bytu 
na zawodach kilkunastu panów. Dlaczego w innych skokach nie 
ocenia się stylu (w dal, wzwyż, tyczka, skoki spadochronowe)? 
Sensowne wydaje mi się pytanie: Jaki styl jest dobry? Taki, który 
jest skuteczny. A jaki jest skuteczny? Jeśli jest daleki. Po co więc 
do tego mieszać śmiesznych panów w budkach na skoczniach?
Teraz biathlon. Dwa aspekty. Trzeba dobrze biegać na nartach 
i dobrze strzelać. Powie ktoś: Ale panie, tu dochodzą nerwy. 
Dobrze. A więc trzeba wśród tych wybranych poszukać odpor-
nych nerwowo. A jeśli nie są odporni nerwowo, niech siedzą 
w domu, a nie rozbijają się po olimpiadach i ciągają za sobą 
tłumy dekowników. Dobrze się stało, że Sikora i dzierlatki roz-
wiewali nasze nadzieje błyskawicznie, bo już w pierwszym strze-
laniu. My, widzowie, nie musieliśmy się długo napinać. Bach, 
bach - dwa pudła, miejsce na końcu stawki i można już było 
oglądać film na innym programie.
Polubiłem Petrę Majdic. Jakoś tak mam, że w pierwszym od-
ruchu wkurzają mnie główni przeciwnicy naszych gwiazd. Że 
im się tam pięknie udaje i blokują naszym drogę na sam szczyt. 
Nie lubiłem także Petry. Za to, że tak się stawiała Justynie. Ale 
po treningowym wypadku, kiedy to połamała żebra i uszko-
dziła opłucną, zmieniłem front. Jej heroiczna walka zrobiła na 
mnie ogromne wrażenie. Wielki szacunek dla żelaznej słoweń-
skiej narciarki.
Nasze Córuśki (Bachleda i koleżanki) w drużynowym wyści-
gu panczenistek na dochodzenie były o ułamki sekundy od zło-
tego medalu. To byłaby dopiero sensacja. Ale w tym przypad-
ku i brąz jest piękny.
A Justyna? Komentator telewizyjny Marek Jóźwik podsumo-
wał: Ależ to kawał sportowca. Nic dodać, nic ująć. W tym gó-
ralskim kobiecym ciele i umyśle są skupione wszystkie cechy 
wielkiego sportowca.
Zastanawiam się, jak to możliwe, że „chora na astmę” Norweżka 
po heroicznej 30-kilometrowej walce skończyła bieg w postawie sto-
jącej, sprawnie radząc sobie z oddychaniem, a zdrowa jak ryba Ko-
walczyk, tuż za metą padła ze zmęczenia nogami do góry.  n

Gubińscy karatecy przywieź-
li jeden złoty i jeden brązowy 
medal  z  XII  Otwartych Mi-
strzostw  Województwa  Ku-
jawsko-Pomorskiego w Karate 
Kyokushin, które odbyły  się 
20.02.2010  r.  w  Lipnie.  Na 
starcie stanęło 180 zawodni-
ków  i zawodniczek reprezen-
tujących 16 klubów (z Inowro-
cławia,  Lipna,  Solca Kujaw-
skiego, Malborka, Bydgoszczy, 
Grodziska  Wlkp.,  Włocław-
ka, Jaraczewa, Dobre Miasto, 
Sieradz, Chojnice, Włocławek 
2, Płock, Poznań, Brusy oraz 
Gubina).
Karatecy z Gubina rywalizowa-
li w konkurencji kata oraz walk 
w lekkim kontakcie. 
W konkurencji kata juniorów 
młodszych (16 - 17 lat) bezkon-
kurencyjny  okazał  się Rafał 
Mielżyński,  który  zdobył 
złoty medal, a jego kolega klu-
bowy Łukasz Bosak - brązo-
wy medal. Na uznanie zasługu-
je również Kamil Chojnacki, 

Medale gubińskich karateków

KATA KADETÓW (12-13 LAT) 
1. Bieńkowski Daniel Solec Kujawski 
2. Spiczonek Karol Solec Kujawski 
3. Czapran Mikołaj Bydgoszcz 
4. Chojnacki Kamil Gubin 
5. Fichowski Bartosz Sieradz

KATA JUNIORÓW MŁODSZYCH (16-17 LAT)
1. Mielżyński Rafał Gubin 
2. Dziewanowski Konrad Bydgoszcz 
3. Bosak Łukasz Gubin
4. Barałkiewicz Daniel Inowrocław 
5. Mazurkiewicz Oskar Włocławek

Od lewej: Konrad Dziewanowski (Bydgoszcz), Rafał Mielżyński (Gubin), Łukasz Bosak (Gubin)

Mistrzowie Powiatu wraz z trenerem

który w kategorii kata kadetów 
(12 - 13 lat) zajął czwarte miej-
sce.  Niestety  w  konkurencji 
kumite wszyscy nasi zawodnicy 

odpadli w eliminacjach, co było 
dużym zaskoczeniem dla trene-
ra sensei Krzysztofa Dubiela 
3 Dan.  Krzysztof Dubiel

Gimnazjum  nr  2  w  Gubinie 
zdobyło tytuł Mistrza Powiatu 
Krośnieńskiego w Piłce Koszyko-
wej. W turnieju, który został ro-
zegrany 17 lutego, brało udział 6 
zespołów. W finale reprezentacja 
gubińskiego gimnazjum pokona-
ła drużynę z Krosna Odrzańskie-
go, broniąc w ten sposób tytułu 

Mistrzowie Powiatu
Mistrza Powiatu wywalczone-
go w ubiegłym roku. Na zdjęciu 
zwycięska reprezentacja Gimna-
zjum mr 2 w Gubinie: Tomasz 
Musiał, Adrian Podgórski, Se-
bastian Keller, Piotr Połubicki, 
Dawid Mozalewski, Piotr Nowic-
ki, Michał Grzebielucha z opie-
kunem Sylwestrem Cichoszem.

UWAGA MŁODZI PIŁKARZE !!! Miejski Ośrodek Sportu zaprasza wszystkich chętnych w wieku 15-18 lat do udziału 
w Młodzieżowej Gubińskiej Lidze Piłki Nożnej. Zgłoszenia drużyn (5+bramkarz) będą przyjmowane do 31 marca 2010 roku. 
Mecze będą rozgrywane na boisku „Orlik” przy ulicy Barlickiego lub na boisku przy ulicy Miodowej. Dla uczestników przewi-
dziane są dyplomy oraz puchary, dla zwycięzców nagrody rzeczowe. Zgłoszenie przyjmuje Kuba Stroński, tel. 608 581 360. 

Jak powiedział trener Andrzej Ja-
worski - drużyna ciężko pracowała, 
głównie nad wytrzymałością. Ma to 
się przełożyć na zdecydowanie lepsze 
przygotowanie motoryczne zawodni-
ków Cariny, które zaprocentuje pod-
czas rundy wiosennej. 
Carina rozegrała także sparing 
wyjazdowy w Mirsku z miejsco-
wym Włókniarzem. Mecz zakoń-
czył się  wynikiem remisowym 1:1.
Pierwsza bramka w  tym meczu 
padła już w 1. minucie, kiedy to Bar-
tosz Morzecki pokonał Karola 
Matwiejczyka. Wynik do przerwy 
już się nie zmienił. Po zmianie stron 
Carina doprowadziła do wyrówna-
nia, a w 52 minucie na listę strzelców 
wpisał się Piotr Sobolewski.
Włókniarz  Mirsk  -  Carina 
Gubin  1:1  (1:0)  (Bartosz Mo-
rzecki`1 - Piotr Sobolewski`52).

Tomek Strzemieczny

Wrócili 
z przygotowań


