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Zielone Miasto

Nowa wizja Egzotarium

prace związane z rewitaliza-
cją znajdującego się pomiędzy 
ul. Piastowską a mostkiem pro-
wadzącym na Wyspę Teatral-
ną - Egzotarium, które powstało 
z inicjatywy nieżyjącego Tade-
usza Firleja. Projekt uwzględ-
nia też odnowienie skarpy, na 
której znajdowały się trybuny 
dla widzów w byłym amfiteatrze, 
i przystosowanie jej do nowo pro-
jektowanych zielonych tarasów.

Niebawem zostaną rozpisane 
przetargi na wykonawstwo prac 
w II części projektu. 

O szczegółach kolejnego etapu 

budowy rozmawiamy z naczel-
nik Wydziału Europejskiego 
Urzędu Miasta w Gubinie Anną 
Wróbel: Ta część projektu za-
kłada modernizację parków miej-
skich, zieleńców oraz połączenie 
miejsc charakterystycznych z tu-
rystycznego punktu widzenia. 
Przypomnę, że jest to ogólna kon-
cepcja zielonych tras naszego eu-
romiasta. Obecnie mówimy o ko-
lejnym etapie budowy - będzie 
to modernizacja i zagospodaro-
wanie innych parków miejskich 
oraz małych terenów zielonych. 

dokończenie na str. 4

W ramach Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicz-
nej Polska (Województwo Lubu-
skie) - Branderburgia 2007-2013 
„Europejska Współpraca Tery-
torialna” Priorytet I „Wspiera-
nie infrastruktury oraz poprawa 
stanu środowiska” udało się po-
zyskać na projekt „Zielona Ścież-
ka Gubin-Guben” w sumie około 
6 milionów złotych. Pierwsza 
część inwestycji, ciąg pieszo-ro-
werowy, została przekazana do 
użytku mieszkańcom 14 grud-
nia ub. roku.

Niebawem rozpoczną się dalsze 

Gubin miał w środowisku wojskowym przydomek „zielony garnizon”. Prawie dekadę 
po rozformowaniu ostatniej jednostki wojskowej ponownie mówi się o zielonym mie-
ście. Tym razem powodem są rozpoczynające się niebawem prace rewitalizacyjne, 
między innymi w miejskich parkach.

Nadchodzące Święta Wielkiej 
Nocy niosą ze sobą wiele rado-
ści, wzajemnej życzliwości oraz 
ciepłej rodzinnej atmosfery. 
Na te wyjątkowe dni życzymy 
wszelkiej pomyślności, pogo-
dy ducha, świątecznego nastro-
ju, dużo optymizmu oraz wia-
ry w lepsze jutro. Żeby Wielka-
noc obudziła wzajemną życzli-
wość i miłość. Wesołego Allelu-
ja dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Gubin życzą 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Fudyma 

Wójt Gminy Gubin 
Edward Aksamitowski

Wielkanoc to czas otuchy 
i nadziei

Czas odradzania się wiary 
w  siłę Chrystusa i  drugiego 
człowieka. Życzymy, aby święta 
Wielkanocne przyniosły radość 
oraz wzajemną życzliwość. By 
stały się źródłem wzmocnienia 
ducha. Niech Zmartwychwsta-
nie, które niesie odrodzenie, na-
pełni Państwa pokojem i wiarą, 
niech da siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość.

Burmistrz Miasta Gubina 
Bartłomiej Bartczak 

oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Leszek Ochotny

I w te święta jesteśmy z Wami,
dlatego dzielimy się życzeniami:
dużo radości i słońca
i prezentów od zająca, 
pisanek bez liku
w święconym koszyku,
a w poniedziałek dla ochłody
mały kubek zimnej wody.
I to koniec życzeń niestety
- podpisali „twórcy” tej gazety

Polsko-niemiecka 
Wielkanoc

Mieszkańcy Gubina i Guben 
powoli przyzwyczaili się już do 
tego, iż co roku w grudniu ob-
chodzona jest tradycyjna pol-
sko-niemiecka Wigilia Miejska. 
Tymczasem w tym roku rów-
nież święta Wielkanocy możemy 
spędzić wspólnie. W dniach 3-4 
kwietnia zorganizowanych zo-
stanie wiele ciekawych spotkań 
i imprez. Wszystko rozpocznie 
się w sobotni poranek w galerii 
Ratusz, gdzie Polacy i Niemcy 
będą robić i prezentować stro-
iki wielkanocne. Tego samego 
dnia o godz. 14.00 w gubińskiej 
farze odbędzie się prezentacja 
polskiej tradycji wielkanocnej, 
podczas której będzie możli-
wość poświęcenia świątecznych 
pokarmów. Również w niedzie-
lę czeka nas duża niespodzian-
ka - planowane są bowiem fa-
milijne gry wielkanocne „Wale-
ien”, czyli kulanie jajek, co jest 
tradycją z Guben i okolic. Nie 
zabraknie również wielu innych 
interesujących atrakcji. Przez te 
dwa dni w godzinach od 10.00 
do 17.00 fara będzie udostępnio-
na dla wszystkich zwiedzających. 

Gorąco namawiamy do wspól-
nego świętowania i zabawy. Jest 
to kolejna szansa na potwierdze-
nie opinii, że mieszkańcy nasze-
go euromiasta w coraz większym 
stopniu potrafią żyć w przyjaźni 
i wzajemnej życzliwości. 

Andrzej Matłacki 

W tym meczu drużyną zde-
cydowanie lepszą była Carina. 
O meczu mówi trener Cariny – 
Andrzej Jaworski:

W pierwszej połowie zdekla-
sowaliśmy rywala. O ile pierw-
sze piętnaście minut było okre-
sem rozeznania i wzajemnego 
badania sił, to następne pół go-
dziny trzeba określić mianem 
popisu jednego zespołu. Strze-
liliśmy cztery bramki, a przy 
odrobinie szczęścia mogło być 
ich jeszcze więcej. Na początku 
drugiej połowy zgubiła nas zbyt 
duża pewność siebie, za co przy-
szło nam zapłacić stratą dwóch 
bramek. Na szczęście szybko 
ocknęliśmy się z chwilowej nie-
mocy i jeszcze dwukrotnie moi 
zawodnicy zmusili do kapitu-
lacji bramkarza Unii, czym za-
pewniliśmy sobie spokojną koń-
cówkę tego spotkania. Po tym 
meczu chciałbym wyróżnić 
z wiadomych względów Danie-
la Szydłowskiego, a ponadto 
Adama Worytę, a także mimo 
błędu przy pierwszej bramce – 
Karola Matwiejczyka i Grze-
gorza Purczyńskiego.

Unia Żary Kunice – Carina 
Gubin 2:6 (0:4) (Jacek Czer-
murzyński`47., Adam Chyliń-
ski`65. - Daniel Szydłow-
ski`25.,`31.,`45.,`86., 
Robert Dawidziak`44., Rafał 
Zych`82.).

Tomek Strzemieczny

Carina Gubin rozgromiła 
w spotkaniu wyjazdowym 
Unię Kunice – Żary 6:2, a 
strzelecką formą błysnął 
Daniel Szydłowski.

Daniel Show

Burmistrzem 
Bartłomiejem 
Bartczakiem

czytaj na str. 7

Przewodniczącym 
Rady Gminy 
Stanisławem 
Fudymą

czytaj na str. 2

Krzysztofem 
Dziurdziewiczem

czytaj na str. 3

Rozmawiamy z
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Urodzenia | Oliwia Zegadło, 
Tomasz Pietrzyk, Wiktor 
Dogoda, Inez Skowron, Anna 
Tomaszewska, Mikołaj Ole-
siński, Bartłomiej Turzyński, 
Martyna Mariańska, Lena 
Lisiak, Olaf Marczak, Alek-
sander Siwik, Bartosz Pakuła, 
Jakub Magdziak, Jakub Dzień, 
Oskar Wróbel, Arkadiusz 
Pawlas, Anna Rentel, Jessika 
Fingas, Piotr Bartczak, Kacper 
Kotowski, Helena Bielaszew-
ska, Aleksandra Kalinowska.

Zgony | Czesława Maślanik 
l. 70, Mieczysław Maliszewski 
l. 74, Tadeusz Zmitrowicz l. 56, 
Janina Janicka l. 69, Edward 
Wójcicki l. 58, Janina Moder 
l. 72, Józef Cierpik l. 80.  n

W trakcie opracowywania jest 
Gubińska Strategia Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych. By 
wybrać cele i kierunki działania, 
zobowiązano Reginę Midzio-
Kaczmarek - naczelnika Wy-
działu Organizacji i Spraw Oby-
watelskich Urzędu Miejskiego, 
do przeanalizowania wielu czyn-
ników demograficznych, rynku 
pracy, struktury wiekowej i płcio-
wej osób pozostających bez pracy, 
a także powodu istnienia katego-
rii długotrwale bezrobotnych. Do-
kument, który stanowi podstawę 
powstającej strategii, to „Diagno-
za sytuacji społeczno-gospodar-
czej Miasta Gubina ukierunkowu-
jąca modyfikację celów Strategii”. 

Analizie poddano także czyn-
niki: ubóstwa, bezdomności, 
uzależnień, problemów ludzi 
starszych. Z ciekawszych wy-
ników warto zaobserwować, 
że w Gubinie nie zachodzi, tak 
jak w kraju i na świecie, proces 
starzenia się społeczeństwa. 
W 2005 r. w wieku poproduk-
cyjnym, powyżej 65 lat, Gubin 
miał aż 15,72% mieszkańców, 
podczas gdy na koniec 2009 r. – 
11,44%. Wzrasta systematycznie 
ilość młodzieży do 19 lat, która 
w 2005 r. stanowiła 18,19% po-
pulacji, natomiast w 2009 r. - 
niemal 20%. 

Optymistycznie kształtuje się 

Diagnoza przed Strategią
wskaźnik bezrobocia w Gubinie. 
Na koniec 2009 r. było zarejestro-
wanych 1838 osób bezrobotnych 
tj. o 678 osób mniej niż rok wcze-
śniej. Stabilna jest jednak grupa 
osób długotrwale (przez ponad 
12 miesięcy) bezrobotnych, bo 
aż 54,6% z wymienionej liczby. 
Ponad połowa z nich nie ma kwa-
lifikacji zawodowych, co gorsza - 
w większości są to ludzie młodzi. 
Można przypuszczać, że brak for-
malnych kwalifikacji, często z to-
warzyszącym brakiem doświad-
czenia zawodowego i życiowego, 
będzie nadal czynnikiem stabili-
zującym niekorzystnie tę grupę 
osób na rynku pracy. 

Ilość zebranych danych, sposób 
opracowania, przejrzystość oraz 
klarowne wnioski same wysta-
wiają należną wysoką ocenę za-
angażowania i celowości działa-
nia autorki. 

Zapewne do cytowanego do-
kumentu wrócimy jeszcze nie-
jednokrotnie. Warto go polecić 
jako lekturę nie tylko pracodaw-
com, szkołom, ale też innym in-
stytucjom. Tym bardziej, że do-
kument poddany jest pod pu-
bliczny osąd i dyskusję, jeszcze 
przed jego uchwaleniem. Można 
się z nim zapoznać również na 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gubinie. Warto.

Oleg Sanocki

Na spotkaniu z Radosławem 
Sikorskim - kandydatem PO 
na kandydata do urzędu prezy-
denckiego, które miało miejsce 
w poniedziałek 22 marca w Zie-
lonej Górze, był również gubiń-
ski akcent. Burmistrz Bartło-
miej Bartczak, zabierając głos 
w debacie, wręczył ministro-
wi spraw zagranicznych grafikę 
przedstawiającą naszą farę, wyko-
naną przez znanego gubińskiego 

Spotkanie z Sikorskim
artystę Jerzego Fedro. Był to 
wyraz wdzięczności i podzięko-
wania dla ministra za objęcie ho-
norowym patronatem odbudowy 
fary. Wręczając oprawione dzieło 
w biurze europarlamentarzysty 
Artura Zasady, burmistrz przy-
pomniał, że fotografia na tle fary 
zrobiona tuż przed wyborami oka-
zała się dla przyszłego eurodepu-
towanego szczęśliwa. Być może 
fara ma czarowną moc. Ols 

Z Przewodniczącym Rady Gminy 
Stanisławem Fudymą rozma-
wia Marcin Zajączkowski.

Jak ocenia pan wykonanie za-
łożeń budżetowych z perspek-
tywy minionego roku w po-
równaniu do innych gmin? 

W tym momencie musimy 
wyjaśnić sobie ważną kwestię. 
Jeżeli dokonuje się porównania 
gminy Gubin do innych gmin, 
należy wziąć pod uwagę to, że 
jest ona obszarowo jedną z więk-
szych gmin w kraju, a więc odle-
głości do szkół i sołectw są znacz-
nie większe. Ma to duże znacze-
nie w wielu działaniach gminy 
w przełożeniu na ponoszone na-
kłady finansowe. W minionym 
roku dochody budżetowe wy-
konane zostały w ponad 98%, 

natomiast wydatki w ponad 
96%.W infrastrukturze wodo-
ciągowej i sanitarnej zakończyli-

śmy zaopatrzenie gminy w wodę. 
Właśnie tutaj między innymi wy-
mieniona wcześniej rozległość 
obszarowa ma duże znaczenie, 
ponieważ powoduje wydłużenie 
linii położonej sieci wodociągo-
wej, co w konsekwencji zwięk-
sza koszty inwestycji. A są to 
tysiące metrów długości poło-
żonych w ziemi sieci. Mówiąc 
wprost - znacznie łatwiej i taniej 
jest przeprowadzić tego rodzaju 
inwestycje w małej gminie. Do 
wielu inwestycji wodociągowych 
pozyskiwano środki zewnętrz-
ne. Obecnie pozostają do reali-
zacji prace modernizacyjne naj-
starszych ciągów oraz poprawa 

jakości wody. Budowa wodo-
ciągu Chlebowo-Kosarzyn-Ło-
my zamknęła się kwotą ponad 
1.200.000 zł oraz dodatkowo 
około 400.000 zł wydano na 
modernizację stacji uzdatniania 
wody w Wałowicach. Jednocze-
śnie chcę podkreślić, iż skupie-
nie się tych inwestycji w północ-
nej części gminy jest konsekwen-
cją tego, że te miejscowości cze-
kały na wodę najdłużej! Ponad-
to budowa sieci rozdzielczej dla 
miejscowości Budoradz koszto-
wała gminę ponad 170.000 zł, 
40.000 zł sieć dosyłowa Grabi-
ce-kolonia oraz około 55.000 zł 
- modernizacja suw w Chocie-
jowie. Nie będę omawiał całego 
budżetu. Odniosłem się tylko 
do jednego działu, bo był on 
w ubiegłym roku istotny. Nato-
miast wykonanie budżetu oce-
niam pozytywnie.

Jakiego zadania nie udało się 
wykonać?

W dalszym ciągu problemem 
jest rozbudowa szkoły w Chle-
bowie. Kosztorys inwestorski re-
montu opiewa na kwotę około 
3.700.000 zł. Wniosek złożo-
ny w ubiegłym roku w Urzędzie 
Marszałkowskim został wysoko 
oceniony merytorycznie, jednak 
kryteria wprowadzone przez 
zarząd województwa zmniej-
szające dofinansowanie wnio-
sków z 85% do 50% spowodo-
wały, że tylko 20 gmin uzyska-
ło dofinansowanie. Nie mniej 

jednak dokumentacja złożona 
jest w Urzędzie Marszałkow-
skim i czekamy na ogłoszenie 
naboru z LRPO w terminie póź-
niejszym, bo tylko z tego progra-
mu jest możliwe dofinansowanie 
tej dużej inwestycji.

Co pan sądzi o zarzutach sta-
wianych radzie i wójtowi? Czy 
naruszyły one dobra organów 
gminy?

Musimy rozróżnić dwa pisma 
- pierwsze skierowane do gminy 
i komisarza, które ewidentnie te 
dobra narusza oraz drugie, które 
mieści się w granicach krytyki 
władzy, ale zarzuty w nim zawarte 
są bezzasadne i świadczą o braku 
znajomości mechanizmów funk-
cjonowania samorządu przez jego 
twórców. Padają zarzuty, że gmina 
nie pozyskała żadnych środków 
unijnych, a z drugiej strony kryty-
kuje się projekty, na które gmina 
otrzymała środki unijne. W tym 
momencie mamy do czynienia ze 
świadomą manipulacją informa-
cjami w zależności od miejsca ze-
brania. W Chlebowie mówiono, że 
nie ma remontu szkoły, bo remon-
tuje się szkołę w Sękowicach, choć 
szkoły tam nie ma. W Drzeńsku 
mówiono, że nie remontuje się ich 
świetlicy, bo remontuje się świe-
tlicę w Sękowicach. W Strzegowie 
opowiadało się, że na południu 
gminy nic się nie robi, bo buduje 
się muszlę koncertową w Sęko-
wicach. 

dokończenie ze na str. 3

Trzeba podejmować wyzwania
Burmistrz Gubina B. Bartczak z R. Sikorskim

Przewodniczący Rady Gminy - S. Fudyma

Szanowni 
Mieszkańcy 

Gminy Gubin
Uchwałą Nr III/7/2002 z 30 grudnia 
2002r. Rada Gminy Gubin wprowadzi-
ła m. in. Zwolnienie w 50% z podat-
ku od nieruchomości budynki gospo-
darcze (stodoły, stajnie, obory, chlewy, 
spichrze, szopy) z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej należącej go emerytów i renci-
stów, których jedynym źródłem utrzy-
mania była emerytura lub renta /§ 2 pkt 
2 tejże uchwały/.

W 2009r. Prokurator Okręgowy w Zie-
lonej Górze zaskarżył do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Go-
rzowie Wielkopolskim ww. uchwałę 
i wniósł o stwierdzenie nieważności za-
skarżonej uchwały w części dotyczącej 
zwolnienia w 50% z podatku od nieru-
chomości budynki gospodarcze z wy-
jątkiem zajętych na prowadzenie dzia-
łalności, należące do emerytów i renci-
stów, których jedynym źródłem utrzy-
mania jest emerytura lub renta.

Po rozpoznaniu na rozprawie 13 paź-
dziernika 2009r. sprawy w przedmio-
cie stawki podatku od nieruchomości 
zastosowanej w stosunku do emerytów 
i rencistów Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 
stwierdził nieważność § 2 pkt 2 uchwa-
ły Rady Gminy Gubin z dnia 30 grud-
nia 2002r. 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 emerytów 
i rencistów ulgi, lecz wynika to z orze-
czenia Sądu.

Sprawą zastanawiającą jest, w jakich 
okolicznościach prokurator powziął in-
formację 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 zaistnia-
łej sytuacji. Stąd z uwagi na to, że roz-
strzygnięcie dotyczy w szczególności 
najuboższej grupy naszego społeczeń-
stwa informujemy, że indywidualny 
uzasadniony wniosek złożony w Urzę-
dzie Gminy Gubin Wójt Gminy może 
udzielić ulgi w postaci umorzenia za-
ległości w podatku, odroczenia terminu 
płatności lub rozłożenia na raty podatku.

Wnioski o udzielenie ulgi w podatku 
można pobrać w Urzędzie Gminy po-
kój nr 15 osobiście lub za pośrednic-
twem sołtysów lub ze strony interne-
towe www.bip.gminagubin.pl/druki do 
pobrania

Wójt Gminy Gubin 
Edward Aksamitowski

Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Fudyma
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Najważniejszy jest pomysł...
Cząstką niezaprzeczalnego 

wkładu w rozwój Gubina są pozy-
skane przez Wydział Europejski 
Urzędu Miejskiego tzw. środki 
zewnętrzne, których udało się 
już zdobyć dla Gubina w sumie 
ponad 30 milionów złotych. 

Z Krzysztofem Dziurdzie-
wiczem - inspektorem ds. pozy-
skiwania Funduszy Europejskich 
Urzędu Miejskiego w Gubinie 
rozmawia Antoni Barabasz.

Krzysztofie, masz swój nie-
zaprzeczalny wkład w pozy-
skiwaniu ze środków unij-
nych tzw. dofinansowania, 
które - powiedzmy to szczerze 
- ostatnimi laty dość regular-
nie trafia do kasy miejskiej... 

Jak to się odbywa? 
K.D. Najpierw musi się pojawić 

właściwa koncepcja, czasem su-
gestia lub informacja burmistrza 
miasta Bartłomieja Bartcza-
ka dotycząca priorytetów gospo-
darczych lub społecznych. Na-
stępnie pomysł muszę „przelać” 
na konkretny wniosek. 

Bardzo istotne jest w tym mo-
mencie znalezienie odpowie-
dzi na ważne pytania. Jakie 
ma być oddziaływanie społecz-
no-gospodarcze takiego pro-
jektu, czy ma on mieć znacze-
nie międzynarodowe, krajowe, 
regionalne, a może tylko lokal-
ne? Należy w pewnym momen-
cie zadać też pytanie, czy danego 
zamierzenia nie można wyko-
nać ze środków bieżących bu-
dżetu miejskiego. Są to najważ-
niejsze tezy, następnie należy je 
niejako „dopasować” do które-
goś z konkretnych programów, 
z których można otrzymać do-
finansowanie ze środków unij-
nych. Programów, z których 
można je pozyskać, jest w sumie 
kilkanaście. Analiza ekonomicz-
na daje nam najważniejszą od-
powiedź, w jakim kierunku po-
prowadzić działania o dofinan-
sowanie konkretnego projektu. 
Do tego dochodzi gąszcz bardzo 
drobiazgowych wręcz przepi-
sów. Jest to też trudna technicz-
nie praca, należy przestrzegać 
wielu uwarunkowań, np. rodza-
ju atramentu i koloru (sic!) atra-
mentu służącego do wypełnienia 
wniosku... 

Mówiąc ogólnikowo, należy 
mocno się zastanowić, czy jest 

on po prostu wart dofinansowa-
nia z punktu widzenia społecz-
no-ekonomicznego! W sumie 
jest to ciężka, mozolna praca.

Potem przystępujesz do 
konkretnej pracy nad nim?

K.D. Tak, chociaż z myślenia 
nikt nie zwalnia nawet poza go-
dzinami pracy. Czasami jakieś 
rozwiązanie lub sugestia poja-
wia się w najbardziej nieoczeki-
wanej chwili. Od pojawienia się 

wniosku projektowego „na pa-
pierze” do uzyskania środków 
finansowych na jego realizację 
droga jest bardzo długa.

Projekt - po złożeniu do wła-
ściwej komisji Urzędu Marszał-
kowskiego lub Komitetu Moni-
torującego - jest poddawany dro-
biazgowej ocenie merytorycznej 
i audytowi finansowemu.

Przykładowo - przygotowanie 
projektu na pozyskanie środków 
na renowację wieży i utworze-
nie tzw. warsztatu konserwato-
ra zajęło prawie 3 miesiące. Na-
tomiast idea i rozmowy z part-
nerem (jest to projekt transgra-
niczny, ze wspólnym finanso-
waniem, wciąż jako jeden z nie-
licznych na granicy polsko-nie-
mieckiej) trwały ponad pół roku. 
Mimo, że jesteśmy krajem człon-
kowskim Unii Europejskiej, to 
nadal nie ma jedności w prze-
pisach finansowych i prawa bu-
dowlanego. We wstępnych roz-
mowach i przygotowaniu gruntu 
do jego realizacji okazuje się 
bardzo istotna pomoc burmi-
strza miasta i wiceburmistrz oraz 
ich zaangażowanie we wdroże-
nie i odpowiednią promocję pro-
jektu, a także kontakty w Urzę-
dzie Marszałkowskim. Równie 
ważną rolę odgrywa współpra-
ca z Wydziałem Komunalnym 
i Inwestycji UM, gdyż w jego 
gestii leży przygotowanie do-
kumentacji technicznej projek-
tu. Może ona być jeszcze reali-
zowana w trakcie przygotowa-
nia w czasie trwania prac wstęp-
nych nad określonym wnioskiem 
i dotyczyć np. wystąpienia o po-
zwolenie na budowę. Tu właśnie 
nasze przepisy różnią się od nie-
mieckich. Bardzo ważna w trak-
cie takiego przygotowania wnio-
sku jest ścisła współpraca z Wy-
działem Finansowym i skarb-
nik Danutą Błędowską, gdyż to 

właśnie ona musi zabezpieczyć 
te środki w budżecie inwestycyj-
nym. Ale większość z projektów 
to plany długofalowe i prace nad 
nimi trwają przez miesiące, są 
też planowane z wyprzedzeniem 
(tak, aby znalazły się w budżecie 
na przyszły rok).

Wnioski, które zostały 
przygotowane przez ciebie - 
głównego specjalistę od po-
zyskiwania środków unij-
nych - można już liczyć na...

-K.D. Hm, w sumie jest to już 
kilkadziesiąt wniosków i jakieś 
kilkanaście milionów złotych, 
jakie dzięki nim Gubin otrzy-
mał. Ale to - podkreślam - nie 
jest tylko moja zasługa.

Mam dużą pomoc, czasem jest 
to nawet jakaś drobna podpo-
wiedź, sugestia ze strony mojej 
szefowej Anny Wróbel i po-
zostałych koleżanek z Wydzia-
łu Europejskiego (K. Dziurdzie-
wicz jest istnym „rodzynkiem” 
w wydziale, „otacza” go w pracy 
aż 9 wspaniałych pań!). Pragnę 
podkreślić, iż są to także owoce 
pracy całego Urzędu Miejskie-
go, świadczące też o jego profe-
sjonalnej kadrze.

Czy możesz zdradzić Czy-
telnikom - nad czym obecnie 
pracujesz?

K.D. Teraz przygotowujemy się 
do złożenia wniosków na utwo-
rzenie obszarów aktywności go-
spodarczej w Gubinie. Zabezpie-
czają one realizację II i III etapu 
ich wdrażania, w tym infrastruk-
tury technicznej ulic Poleskiej 
i Przemysłowej. Są też inne pro-
jekty, ale na razie jest za wcze-
śnie, by o nich mówić. Trwają 
także przygotowania do zło-
żenia wniosku na realizację II 
etapu projektu „Zielona Ścież-
ka”. Jest w nim na przykład 
ujęta modernizacja parku przy 
ul. Obr. Pokoju (vis, a vis księ-
garni), parku przy ul. Chopina. 
Projekt ten obejmuje ponad-
to budowę ronda na głównym 
skrzyżowaniu w mieście. Dodam 
jeszcze, że ten projekt w kolej-
nych etapach będzie miał też 
swoje „przedłużenie” na Wzgó-
rza Gubińskie, jako trasa spa-
cerowa i ścieżka rowerowa. Po-
myślimy także o punkcie wido-
kowym. Może na wzór nieist-
niejącej tzw. Wieży Bismarka. 
Być może któryś z mieszkańców 
zdecyduje się postawić przy nim 
jakiś obiekt tzw. „małej gastro-
nomii”. Końcowy koszt realiza-
cji zadania opiewa na kwotę 8-10 
milionów złotych.

Powiedz proszę, gdy otrzy-
mujesz informację, że pro-
jekt pisany przez ciebie 
„przeszedł”, to…

K.D. Czuję satysfakcję, że po 
mojej pracy zostanie jakiś ślad 
w Gubinie... 

Korzystając z okazji chciałbym 
też życzyć mieszkańcom miasta 
wszelkiej pomyślności i satysfak-
cji z naszej pracy. 

Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze str. 2 
Prawda jest taka, że środki unijne 

pozyskane przez grupę odnowy 
wsi w Sękowicach uzyskano z ini-
cjatywy mieszkańców z progra-
mu rozwoju obszarów wiejskich. 
Z tego programu nie można re-
alizować remontów szkół, a tak 
sugerowano w Chlebowie. Po-
nadto maksymalna wielkość do-
finansowania wynosi 500 tys. zł. 
Projekt zakłada remont świetlicy 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół niej, a muszle będą trzy, ale 
ceramiczne w remontowanej świe-
tlicy. Do programu mogła przystą-
pić każda wioska pod warunkiem 
powołania grupy odnowy wsi oraz 
opracowania planu odnowy swojej 
miejscowości! Jeden z zarzutów 
sugeruje, że w gminie istnieją nie-
jasne zasady sprzedaży mieszkań 
gminnych, podczas gdy te zasady 
są bardzo czytelne i jednakowe dla 
wszystkich, niezależnie czy doty-
czą emeryta mundurowego, czy 
mniej zamożnego mieszkańca 
gminy. Ale na ten zarzut trzeba 
odpowiedzieć, biorąc pod uwagę, 
kto ten zarzut podniósł i dlaczego. 
Bo jeżeli ktoś jest niezadowolony, 
że nie dostał lokalu za darmo, to 
na zarzut nie trzeba udzielać od-
powiedzi, bo jest ona oczywista!

Dlaczego nie macie w gminie 
Orlika?

W minionym roku przygoto-
wywany był wniosek na jeden 
przy Zespole Szkół w Grabi-
cach. Pomimo że trzeba byłoby 
do niego dołożyć kilkaset ty-
sięcy z budżetu gminy, popie-
rałem ten wniosek, zabiega-
ła o niego również miejscowa 
radna pani Barbara Miazgowicz. 
Z kolei nie chciał go drugi radny 
z Grabic - pan Zygmunt Turow-
ski. W związku z tym uznaliśmy, 
że posiadamy w miarę funkcjo-
nalne boiska przy szkołach oraz 
tam gdzie działają kluby spor-
towe.

Czy zakłada pan swój udział 
w referendum?

Nie, ponieważ jest to ewident-
na kampania wyborcza mająca 
na celu przygotowanie gruntu 
przed jesiennymi wyborami. 
To samo mówię moim wybor-
com - aby nie brali udziału w tej 
farsie. Identyczny pogląd w tym 
temacie ma Wójt, a więc dla nas 
sprawa jest jasna.

A pozostali radni podzielają 
ten pogląd?

Tak, oprócz jednego, który 

Trzeba podejmować 
wyzwania

aktywnie podróżuje z grupą ini-
cjatywną po gminie i namawia 
do odwołania wójta i rady, choć 
na styczniowej komisji rolnic-
twa przyznał, że zarzuty grupy są 
bezzasadne, ale głupotą byłoby, 
jakby grupa takiej okazji nie wy-
korzystała. Chodzi tu o kontr-
kandydata obecnego wójta z po-
przednich wyborów.

Czy nie uważa pan, że taka 
postawa może wam za-
szkodzić?

Nie, bo w tej polityce jest tyle 
rozumu, co w główce od szpil-
ki, z której jeszcze można zrobić 
grzechotkę. Mieszkańcy naszej 
gminy potrafią ocenić, o co tak 
naprawdę w tym zamieszaniu 
chodzi.

Są to mocne i odważne słowa!
Tak, ale jest to mój pogląd 

i ocena pewnego zachowa-
nia. W porównaniu do suge-
stii osoby zbierającej podpisy 
w jednym z domostw, że zbiera je 
na pogrzeb wójta, jest to bardzo 
grzeczne sformułowanie z mojej 
strony.

Co chciałby pan powiedzieć 
swoim oponentom?

Aby nie czekali na to, co może 
dać im gmina, a zastanowili się, 
co sami mogą zrobić dla swojej 
miejscowości. Jest wiele progra-
mów kierowanych do sołectw 
i organizacji. Jeżeli w danej 
wiosce jest lider albo kilka osób 
chętnych podjąć wyzwanie, to 
dużo dobrego można zdziałać 
dla swojej miejscowości. Przy-
kładem takiej postawy jest OSP 
w Markosicach i Drzeńsku Wiel-
kim czy LZS w Jaromirowicach, 
którzy nie patrzą na skrom-
ny budżet gminy, podejmują te 
wyzwania, robią wiele dobre-
go, a przy okazji promują naszą 
gminę. Gmina chętnie pomaga 
w zakupie materiałów, widząc 
inicjatywę ze strony mieszkań-
ców. Krytyka nie buduje, a jeśli 
się ją podejmuje to powinno się 
przedstawić alternatywę, co kry-
tykujący proponuje w zamian.

Co chciałby pan powiedzieć 
radnym?

To co mamy sobie do powie-
dzenia, mówimy sobie w oczy. 
W tym momencie mogę tylko 
dodać z perspektywy trzech ka-
dencji, że oceniam pracę tych 13 
radnych obecnej kadencji bardzo 
pozytywnie.

Bardzo dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję.

Pani Krystynie Kuchnickiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Matki

składają:
dyrekcja, grono pedagogiczne 

oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie

Inspektor K. Dziurdziewicz
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 Z magistratu Informacje przygotował antonI BaraBasz

dokończenie ze str. 1
Przypomnę, że niemiecka 

część projektu rozpoczyna się od 
parku ze skałką do wspinaczki, 
następnie prowadzi przez kilka 
gubeńskich parków i terenów 
zielonych na polską stronę. Na-
tomiast polska część wspólnej 
koncepcji rozpoczyna się przej-
ściem przez samą wyspę (Wyspę 
Teatralną, na której ostatnio 
wznowiono prace, a której re-
witalizacja i zagospodarowanie 
stanowią oddzielny projekt).

W ramach projektu „Zielona 
Ścieżka Guben-Gubin” nastąpi 
odnowienie nawierzchni space-
rowych, nasadzenia nowej zieleni 
i jej odpowiednie ukształtowanie.

Będą zainstalowane nowe 
lampy, stanowiące - po zakoń-
czeniu wszystkich prac - jedno-
litą całość nawiązującą stylem 
do eurodeptaku i samej wyspy. 
Nowe znaczenie i formę użytko-
wą zyska też teren byłego amfite-
atru. Zostanie zbudowana mała 
scena na potrzeby przedszkoli i 
szkół. Powstanie mała widow-
nia. Pojawi się też oświetlenie. 
Ze względów bezpieczeństwa am-
fiteatr nie będzie już pełnił takiej 
funkcji jak przed laty. 

Dalej udajemy się schodami 
prowadzącymi do Parku Wasz-
kiewicza i miejsca, w którym 
znajdowała się przed wojną 
Willa Wolfa. Tak bowiem na-
zywała się posesja należąca 
do niemieckiego przemysłow-
ca, która została zniszczona w 
czasie działań wojennych. Jej 
projektantem był znany archi-
tekt Ludwig Miesa van der Rohe, 
twórca między innymi projektu 
wieżowców w Chicago - Man-
hattan. W parku zostanie wy-
eksponowany obrys tej zabu-
dowy, która będzie pełnić rolę 
punktu widokowego ze wspa-
niałym widokiem na niemiecką 
część miasta, farę i południo-
wą część Gubina. Zostaną też 
uzupełnione teksty na znajdu-
jących się tam tablicach infor-
macyjnych. Na terenie parku po-
wstanie również plac zabaw dla 
dzieci oraz oświetlenie i miejsca 
odpoczynku. Zmodernizowany 
zostanie również mały skwer 
zieleni przy ulicy Piastowskiej 

oraz fontanna. Jest to bardzo 
ważny z urbanistycznego punktu 
widzenia element miasta, pro-
wadzący do Urzędu Miejskiego, 
sądu i innych instytucji znajdu-
jących się przy tej ulicy.

Następnym etapem prac rewi-
talizacyjnych będzie Plac Chro-
brego. Zamierzeniem projektan-
tów jest przywrócenie mu jego 
dawnej formy i funkcji. Zosta-
ła zaplanowana budowa sceny 
plenerowej, nowe nasadzenia i 
wycinka wielu dziko rosnących 
drzew i krzewów, wymiana ławek 
i lamp nawiązujących też stylem 
do pozostałych miejsc.

Zostaną wreszcie odnowio-
ne same ściany oporowe. Wiele 
prac przeprowadzonych będzie 
w Parku Mickiewicza znajdują-
cym się obok przedszkola nr 2. 
On także zostanie poddany kom-
pleksowej rewitalizacji, z prze-
prowadzeniem remontu stylowej 
fontanny łącznie. Oznakowany 
zostanie teren wokół tzw. Baszty 
Dziewicy przy ul. Drukarskiej i 
fragmencie murów i bramy przy 
ul. Dąbrowskiego. 

Natomiast park leżący naprze-
ciw księgarni i park przy ul. Cho-
pina będą stanowiły kolejny etap 
rewitalizacji naszego „zielonego 
miasta”. Pracujemy nad tą kon-
cepcją i niebawem złożymy od-
powiedni wniosek do Wspólne-
go Sekretariatu Technicznego w 
Zielonej Górze, który jest insty-
tucją zarządzającą w programie 
współpracy transgranicznej. 

Planujemy „remonty” pozosta-
łych terenów zielonych po to, aby 
nasze miasto uzyskało jednoli-
ty estetyczny wygląd pod wzglę-
dem urbanistyczno-krajobrazo-
wym. Najwięcej czasu zajmuje 
pozyskanie odpowiedniej do-
kumentacji. Obecnie jesteśmy 
przed procedurami przetargo-
wymi, a harmonogram przewi-
duje termin zakończenia prac 
na koniec 2010 roku - podkre-
śla Naczelnik A. Wróbel.

Jest więc wielka szansa, aby 
nasz Gubin w pełni zasługiwał 
na miano naprawdę „zielonego 
miasta”, miasta XXI wieku. Czy 
tak będzie? 

To zależy od nas wszystkich.
Antoni Barabasz

Zielone
Miasto

Projekt pn. „Zielona ścieżka Gubin-Guben” Część polska: Gubin
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska

(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”

Od 1 kwietnia do 30 maja na 
terenie gminy Gubin o statusie 
miejskim zostanie przeprowadzo-
ny Spis Próbny do Narodowego 
Spisu Ludności i Mieszkań, który 
jest zaplanowany na rok 2011.

Obecny Spis Próbny na tere-
nie miasta, które zostało wyty-
powane jako jedyne w woj. lubu-
skim, będzie przeprowadzać 20 
rachmistrzów spisowych. Rach-
mistrz spisowy w czasie trwania 
spisu ma status urzędnika pań-
stwowego i podlega szczególnej 

Oni nas odwiedzą

Narada wspólnej komisji

Wznowione prace na wyspie
Po przerwie spowodowanej 

ubiegłoroczną eksplozją niewy-
buchu z czasów wojny i wyjątko-
wo długą zimą, prace na Wyspie 

W sali konferencyjnej gubeńskie-
go Urzędu Miejskiego 25 marca 
br. odbyło się kolejne spotkanie 
wspólnej komisji euromiasta.

W posiedzeniu, którego go-
spodarzem był Günter Quiel, 
uczestniczyli burmistrzowie: 
Guben - Klaus Dieter Hübner 
i Gubina - B. Bartczak, prof. Uni-
wersytetu Zielonogórskiego 
Janina Kopietz-Unger, Na-
czelnik Wydziału Europejskiego 
Urzędu Miasta w Gubinie Anna 
Wróbel, radni z Gubina Danuta 
Andrzejewska, Ryszard Ja-
kutowicz i Waldemar Kowal 
oraz przedstawiciel Wspólnego 
Sekretariatu Technicznego z Zie-
lonej Góry. Stronę niemiecką re-
prezentowali (oprócz burmistrza) 
między innymi Joachim Klos 
- radny z Guben, zasłużony spor-
towiec i mistrz pływacki z byłej 
NRD, radna Imgard Schne-
ider, Jana Wilke - zajmująca się 
branżą turystyczną, a także David 
Land - przedstawiciel Między-
narodowej Wystawy Budow-
lanej (IBA). W czasie trwającej 
ponad 3 godziny dyskusji poru-
szono wiele aktualnych tematów 

ochronie prawnej. Każda osoba 
ma prawny obowiązek udziele-
nia wszelkich niezbędnych od-
powiedzi na zadawane pytania. 
Rachmistrz nie może jedynie za-
dawać pytań związanych z prze-
konaniami religijnymi, preferen-
cjami seksualnymi, naszym sta-
tusem materialnym czy sprawa-
mi intymnymi.

Każdy rachmistrz spisowy 
w czasie wykonywania działań spi-
sowych musi posiadać przy sobie 
stosowny identyfikator. W dniu 

29 marca odbyła się konferencja 
z udziałem rachmistrzów i dy-
rektora Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego w Zielonej Górze 
- Romana Fedaka. Władze 
Gubina reprezentowali: burmistrz 
Bartłomiej Bartczak, sekre-
tarz miasta Maria Kużdżeń 
i Naczelnik Wydziału Organiza-
cji i Spraw Obywatelskich Regina 
Midzio-Kaczmarek. Szerzej na 
temat tegorocznego Spisu Próbne-
go pisaliśmy w poprzednim wyda-
niu „Wiadomości”.

związanych z realizowanymi pra-
cami stanowiącymi wspólne pro-
jekty. Bardzo ciekawie o koncep-
cji uczynienia z Nysy Łużyckiej 
- do jej ujścia - trasy spływu ka-
jakowego mówił J. Klos. Z kolei 
naczelnik A. Wróbel przedstawi-
ła projekt zbudowania na polskim 
brzegu dwóch pochylni umożli-
wiających korzystanie z tras 
wodnych powyżej i poniżej elek-
trowni. Skoro mowa o turystyce 
wodnej, to należy także zadbać 
o strukturę okołoturystyczną, 

łącznie z zagospodarowaniem 
logistycznym obu brzegów rzeki. 
Tu duże pole do działania mają 
firmy, które są w stanie zapew-
nić między innymi bazę logistycz-
ną oraz transport powrotny dla 
zorganizowanych grup turystycz-
nych. Bardzo ważne będzie spraw-
dzenie dna rzeki pod kątem zale-
gających na nim pozostałości wo-
jennych oraz usunięcie fragmen-
tów konstrukcji byłych mostów, 
które w pewnych miejscach mogą 
blokować możliwość spływu. 

Teatralnej nabrały tempa. Jak 
się dowiedzieliśmy w gubiń-
skim magistracie - udostępnie-
nie wyspy dla mieszkańców jest 

planowane na koniec czerwca. 
Z tej okazji na rozpoczęcie te-
gorocznych wakacji odbędzie się 
festyn. n

Dyrektor WUS - R. Fedak (w środku) wraz z rachmistrzami spisowymi 

Naczelnik Anna Wróbel omawia jedne z polskich projektów
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Kaśka Janina 
Izdebska

A to Polska właśnie
Wkurza mnie

Zawiodła mnie wiosna. Prawie 
jak każdego. Myślałam, że będę 
spacerowała pod tężniami w Cie-
chocinku, skąpana słońcem, 
a szum spływającej po murze 
z misternie ułożonych gałązek 
tarniny wody, będzie koił moje 
nerwy. Nic z tych rzeczy. Zimno, 
mokro, wieje. Obrzydliwie.

Nie o tym jednak chcę pisać. 
Nieosiągalna w domu ilość czasu 
skłania do obserwacji i pew-
nych przemyśleń. To, o czym 
już kiedyś pisałam, a czego do-
świadczam już teraz, niezmien-
nie napawa mnie zdumieniem.

Drogie sanatoria bez kura-
cjuszy z funduszu, za to z ku-
racjuszami z gotówką, pękają 
w szwach. Pomimo że nie sezon, 
a cena za dobę oscyluje w gra-
nicach 180 do 320 zł, wypoczy-
wają tu często całe rodziny. Przy 
wzroście bezrobocia w Polsce do 
2 mln 52 tys. i przeciętnej zarob-
ku, nie tej statystycznej ponad 
3 tys. zł, ale tej realnej do 1200 
zł, przy wzroście kosztów utrzy-
mania, można przekonać się, 
jak wygląda kapitalizm. I nawet 
dobra wiadomość dla bezrobot-
nych, że od stycznia państwo 
wypłaci im miesięcznie zasi-
łek w kwocie 717 zł brutto, ich 

nie wzbogaci, ale zdecydowanie 
wkurzy emerytów z najniższymi 
świadczeniami niewiele wyższy-
mi od zasiłku. A następne mie-
siące mogą być jeszcze gorsze, 
bowiem miejsc pracy syste-
matycznie ubywa, a szefowie 
216 przedsiębiorstw informu-
ją o zamiarze zwolnienia w naj-
bliższym czasie blisko 28 tysię-
cy pracowników.

Co tam miejsca pracy. Sejm ma 
ważniejsze sprawy na głowie, jak 
choćby zwalczanie palenia. Nie 
palę i uważam ten zwyczaj za 
szkodliwy, ale zastanawiający 
jest fakt, że w żadnym z krajów, 
łącznie z naszym, administra-
cyjnie zwalczających palenie ty-
toniu, nie ma zakazu produkcji 
i sprzedaży papierosów i wyro-
bów tytoniowych. Mało. Zyskami 
zasila się kasę państwa. Jest to 
nie tylko paradoks, ale i cynizm. 
Zresztą nie tylko to zwiększa 
wpływy do budżetu. By ratować 
finanse (bo trudno to inaczej wy-
tłumaczyć), zmniejszono emery-
tury 24 tysiącom funkcjonariu-
szy SB. Nie bronię byłych funk-
cjonariuszy, ani nie stoję po ich 
stronie, ale bronię zasady nie-
naruszalności praw nabytych, 
bo emerytura to nie świadcze-
nia socjalne. Tym sposobem 
nikt z nas nie może być pewien 
swojej emerytury. W demokra-
tycznym społeczeństwie to nie 
ludzie powinni bać się władzy, 
lecz władza powinna się bać reak-
cji społecznej na swoje nieudolne 
decyzje oraz czuć respekt przed 

opinią publiczną. Tymczasem na 
każdym kroku widzimy „Króle-
stwo strachu”. Moda na drzwi 
antywłamaniowe, alarmy, spe-
cjalne zamki, chronione osiedla, 
kamery monitorujące, pojawia 
się wówczas, kiedy elity władzy 
wolą mówić o rosnącej przestęp-
czości, zamiast o groźbie rosną-
cego bezrobocia i skali ubóstwa 
społecznego. Strach powodu-
je też paraliż w urzędach i wielu 
instytucjach publicznych. Więk-
szość urzędników asekuruje się 
przed podjęciem zbyt ryzykow-
nych decyzji. Mania walki z ko-
rupcją i beznadziejna ustawa o za-
mówieniach publicznych powo-
duje, że rozstrzygnięcia przetar-
gów są opóźnione o wiele miesię-
cy, a ich zwycięzcami nie są firmy 
drobne, ale najtańsze, skutkiem 
czego np. łamiemy resory na nie-
dawno remontowanych drogach.

Inna sprawa. Około 100 mld 
euro w ciągu 20 lat będzie kosz-
tować Polaków zobowiązanie 
rządu na szczycie klimatycznym 
do ograniczenia emisji dwutlen-
ku węgla. A my z uporem lep-
szej sprawy chcemy budować 
kopalnie odkrywkowe nawet na 
naszym lokalnym terenie. 

Przed nami wyjątkowy rok. 
Będziemy wybierać prezyden-
ta, a także prezydentów miast, 
burmistrzów, wójtów. Zły wybór 
będzie skutkował ogromną ilo-
ścią złych ustaw, złych decyzji, 
afer i skandali.

I o tym myślę na deptaku w Cie-
chocinku. n

26 marca odbył się Miej-
sko-Gminny Turniej Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym. 
Celem tego Turnieju jest działa-
nie na rzecz poprawy stanu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
(przede wszystkim dzieci i mło-
dzieży szkolnej) i podnoszenie 
kultury społeczeństwa. Te dzia-
łania mogą być osiągnięte po-
przez: popularyzowanie przepi-
sów i zasad bezpiecznego poru-
szania się po drogach, kształto-
wanie partnerskich zachowań 
wobec innych uczestników ruchu 
popularyzowanie podstawowych 
zasad i umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, popularyzowanie roweru 
jako środka transportu, a także 
rekreacji i sportu.

Ogólnopolski Turniej Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym 
organizowany jest w szkołach 
podstawowych dla uczniów klas 
IV-VI oraz w gimnazjach. Jego 
organizatorem jest Polski Zwią-
zek Motorowy oraz Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Komenda 
Główna Policji, Krajowa Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu 
Drogowego wraz z odpowiednimi 
strukturami terenowymi. 

Rywalizacja na poziomie miej-
sko-gminnym odbyła się w hali 
sportowej ZSLiT w Gubinie, a jej 
organizacją zajęła się Szkoła Pod-
stawowa nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi. Poprzedziły ją elimi-
nacje szkolne, w wyniku których 
stworzone zostały 3-osobowe dru-
żyny danej szkoły, reprezentują-
ce ją w dalszych etapach Turnieju. 
Uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów stanowili oddzielne 
drużyny, z odrębną klasyfikacją. 
Ze szkół podstawowych zgłosi-
ło się 8 drużyn, a z gimnazjów 5. 
Obowiązkiem każdego uczestnika 
(podczas turnieju w hali) było roz-
wiązanie testu (w ciągu 40 minut) 
i wykonanie zadania praktyczne-
go, którym była jazda na rowerze 
po torze przeszkód. Jeden wylo-
sowany uczestnik z każdej druży-
ny musiał wykonać zadanie prak-
tyczne z zakresu udzielenia pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Zadania praktyczne, czyli jazda 
rowerem po torze przeszkód, 
uwzględniały elementy pozwa-
lające na sprawdzenie umiejęt-
ności bezpiecznego kierowania 
rowerem. Zawodnicy musieli po-
radzić sobie z pochylnią, slalo-
mem z ograniczeniami, tarką, 
slalomem kółkowym - żmijką, 
rynną i łezką. Młodsi ucznio-
wie mieli do swej dyspozycji 
rowery typu „składak”. Gimna-
zjaliści jeździli na „rowerach gór-
skich”. Każdy uczestnik wykony-
wał zadania praktyczne w kasku 
ochronnym. Udzielania pomocy 
przedmedycznej polegało na 

wykonaniu opatrunku pozoro-
wanej rany wylosowanej przez 
uczestnika. Drużyny musia-
ły uporać się z następującymi 
urazami: uraz głowy, krwotok, 
ciało obce i złamanie wewnętrz-
ne. Pewne sytuacje czasem wy-
glądały komicznie, ale w więk-
szości przypadków zachowania 
dzieci i młodzieży były prawi-
dłowe i w nagłych przypadkach 
raczej potrafiliby pomóc. Wszy-
scy wiemy, jak cenną umiejęt-
nością jest udzielenie pierwszej 
pomocy (często ratującej życie), 
ale na szczęście te umiejętności 
nabywają osoby coraz młodsze.

Podczas przerwy można było 
posilić się w bufeciku: były prze-
kąski i ciepłe napoje.

W tym czasie komisja w skła-
dzie: Rafał Wypych - Inspek-
tor ds. Obrony Cywilnej, Danuta 
Drapa - Inspektor ds. Oświaty 
UM, Alicja Kwiatkowska-Bąk 
- Inspektor ds. Oświaty UG i An-
drzej Białek - Przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Spraw Socjal-
nych, Ochrony Środowiska i Bez-
pieczeństwa Publicznego liczyła 
punkty i wybierała zwycięzców. 
I tak indywidualnym zwycięzcą 
na poziomie szkoły podstawo-
wej został Rafał Kusy ze Sta-
rosiedla, a z gimnazjum Michał 
Hołota z Czarnowic. Wśród 
szkół podstawowych najlepsze 
okazały się drużyny: SP 3 Gubin 
i Szkoła Podstawowa w Starosie-
dlu, a wśród gimnazjów: Gimna-
zjum nr 2 Gubin i Gimnazjum 
w Czarnowicach. Zwycięskie 
drużyny wezmą udział w dal-
szej rywalizacji na szczeblu po-
wiatowym.

Organizator, czyli SP 3 pra-
gnie podziękować dyrektoro-
wi ZSLiT Mirosławowi Sier-
giejowi za udostępnienie sali, 
dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej w Starosiedlu Edwardowi 
Ziembie za wypożyczenie nie-
zbędnego sprzętu. Tego przed-
sięwzięcia nie udałoby się rów-
nież zorganizować bez pomocy 
sponsorów, którymi byli: Urząd 
Miasta i Gminy, Moto Viva - 
Ośrodek Szkoleniowy, Agen-
cja Ubezpieczeniowa - Teresa 
Zdrojewska, Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego i Agen-
cja Ubezpieczeniowa Inter Risk. 
Wszystkim składamy serdecz-
ne podziękowania. Dziękujemy 
także ratownikowi medyczne-
mu Robertowi Modrzejew-
skiemu, dziewczynom „pozo-
rantkom” i ich opiekunce Ma-
rzannie Strzelec, policjan-
tom, straży miejskiej, a także 
tym wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób zaangażowali się 
w organizację i przebieg Turnie-
ju, a których być może nie wy-
mieniliśmy.

Anna Kędziora

Świadomi i bezpieczni 
na drodze

Komisja Zdrowia, Spraw So-
cjalnych... jako pierwsza na 
prośbę burmistrza Bartłomie-
ja Bartczaka zapoznała się 
z projektem Gubińskiej Strate-
gii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych. Diagnozę sytuacji 
społeczno-gospodarczej Gubina, 
która jest podstawą wytyczenia 
celów strategii, omówiła naczel-
nik Regina Midzio-Kaczma-
rek. Rosnące w województwie 
lubuskim bezrobocie dotyka ak-
tualnie coraz to nowe, niespo-
tykane dotąd grupy społeczne. 
Nawet osoby z ugruntowanym 
wykształceniem, a mało przebo-
jowe, nie zawsze umieją dosto-
sować się do rynku pracy. 

Zagrożenie wykluczeniem 
społecznym omówiła Teresa 
Szczur-Dziedzic, kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Przedstawiono 
pięć celów strategicznych wraz 
z celami operacyjnymi. Zdaniem 

Strategia 
rozwiąże

wiceburmistrza Justyny Kar-
pisiak dyskusja społeczna po-
winna wzbogacić założenia 
i metody realizacji strategii, gdyż 
horyzont czasowy strategii to rok 
2015. Radny Wojciech Sen-
dera widział potrzebę spopula-
ryzowania strategii poprzez do-
stępne media.

Przewodniczący komisji An-
drzej Białek dostrzega potrze-
bę opracowywania corocznego 
harmonogramu realizacji stra-
tegii, określającego podmio-
ty odpowiedzialne za realizację 
poszczególnych przedsięwzięć 
wraz z przeznaczonymi na ten 
cel środkami finansowymi.

Postaramy się więc przekazy-
wać bieżące informacje o stra-
tegii, szczególnie gdy będziemy 
mieć wiedzę o jej ostatecznym 
kształcie, zasadach wdrażania 
i funkcjonowaniu tego tak waż-
nego społecznie zadania.

Oleg Sanocki

Czy zadowolony jest Pan z przy-
zwoitego wyniku uzyskanego 
w rankingu czytelników Gazety 
Lubuskiej? – pytamy Bartło-
mieja Bartczaka – naszego 
burmistrza.

Z tej okazji spotkałem się 
z wieloma wyrazami sympatii 
od mieszkańców Gubina, które 
wyrażano wprost do mnie. Jest 
to bodaj największa nagroda za 
moją pracę. Dziękuję wszystkim, 
którzy wysłali SMS-y, za tych pa-
ręnaście na NIE również. Gdyby 
to były wyniki prawdziwych wy-
borów, powinienem się cieszyć 
bardzo. Ponieważ jest to wynik 
głosowania reprezentatywnej 
liczby aktywnych wyborców, 
cieszę się również. Do wyborów 
samorządowych pozostało jesz-
cze trochę czasu, więc nie ma 
powodu do jakichś falstartów. 

Trzeba pracować, systema-
tycznie realizować powinno-
ści urzędu wobec mieszkańców, 
wsłuchiwać się przy tym w mądre 
głosy, które wzbogacają realizo-
wane cele, a czas pokaże... Osa

Oceniamy 
naszą władzę
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Sonda
Co jest dla Ciebie ważne 
w Świętach Wielkiej Nocy?

Przedsięwzięcie jest elementem 
realizacji koncepcji euromiasta 
Gubin-Guben. Pomysł powstał 
w trakcie jednej z Debat Miej-
skich, jeszcze w 2009 roku. - Po 
konsultacjach nasi niemieccy 
partnerzy wybrali do współpracy 
naszą szkołę. Uczniowie, którzy 
odbywają tam praktyki, zostali 
wybrani spośród licznej grupy 
chętnych – informuje Andrzej 
Czernik, kierownik praktycznej 
nauki zawodu w ZSLiT.

Od pierwszego marca w Guben 
odbywało praktyki pięcioro trze-
cioklasistów z Technikum Ekono-
micznego: dwoje w biurze obsłu-
gi klienta w Urzędzie Miejskim, 
po jednym w Przedsiębiorstwie 
Usług Miejskich, Przedsiębior-
stwie Energetycznym oraz w za-
kładach chemicznych „Trevi-

ra”. Przed rozpoczęciem witał 
ich w Guben zastępca burmi-
strza Fred Mahro. – Cieszy-
my się, że uczniowie z naszego 
partnerskiego miasta będą od-
bywali u nas praktyki zawodowe. 
Mam nadzieję, że będą czuli się 
tu dobrze – mówił F. Mahro. Za-
dowolenie z finalizacji przedsię-
wzięcia wyrażał również dyrek-
tor ZSLiT Mirosław Siergiej. 
– Mam nadzieję, że jest to po-
czątek stałej współpracy i ucznio-
wie kolejnych naszych klas będą 
mogli również odbywać prakty-
ki zawodowe w waszym mieście. 

Wybierz ZSLiT Gubin w sieci

Kult jajka

Obaj panowie podpisali również 
stosowną umowę. Opiekunką 
naszych uczniów odbywających 
praktykę w Urzędzie Miejskim 
była Adelheid Wunsch. – 
Praktykanci z ZSLiT poznawali 
wszystkie oddziały – od bezpo-
średniej obsługi mieszkańców, 
poprzez prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, do przyznawa-
nia dodatków mieszkaniowych. 
Pomocą służyła im również tłu-
macz Monika Michta.

Od 9 marca br. w placówkach 
handlowych w Guben odbywa też 
praktyki ośmioro uczniów uczą-
cych się w zawodzie sprzedawca. 
– Nasi uczniowie dwa razy w ty-
godniu po pięć godzin pracują 
w Chelsea, Werkezug-Lehmann, 
Sport Neuman, NKD, Kauflan-
dzie, Ernsting’s family oraz XY 

MODE. I choć na razie ze znajo-
mością języka nie jest najlepiej, 
to sądzę, że po odbyciu prak-
tyk to się diametralnie zmieni. 
Pomoże im w tym z pewnością 
udział w kursach językowych od-
bywających się w ramach pro-
jektu Lubuska Szkoła Zawodów. 
Uczniowie odbywający praktyki 
w Guben mają duże szanse na 
uzyskanie pracy u naszych są-
siadów zza Nysy. Jednak czy tak 
będzie, zależy głównie od nich 
- mówi A. Czernik. 

Praca… wybierz ZSLiT!
R. Sibiński 

Przez cały marzec w sąsiednim Guben odbywali prak-
tyki zawodowe uczniowie klas trzecich Technikum Eko-
nomicznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych 
w Gubinie. Uczący się w zawodzie sprzedawca będą na 
razie pracować w gubeńskich placówkach handlowych 
do czerwca br.

M.Siergiej i F.Mahro podpisują umowę o odbywaniu praktyk zawodowych uczniów ZSLiT w Guben

Sprzedawcy z opiekunami

Hura! Początek jest za nami - krzyczy A. Winiszewski

Marcin Muszyński
ksiądz

Dla nas księży święta za-
czynają się już w Wielki Ty-
dzień. Wielki Czwartek to 
wspomnienie Eucharystii 
i ustanowienia sakramentu 
kapłaństwa.Wielka Niedzie-
la to czas refleksji i zadumy 
nad życiem i przemijaniem. 
Święta to pracowity okres.

Karolina Gralak
uczennica

Ja w święta gram na pianinie. 
Lubię malować pisanki, by były 
kolorowe. Najbardziej cieszę 
się, że mam kilka dni wolnego 
od szkoły i innych zajęć, a w nie-
dzielę z niecierpliwością czekam 
na zajączka z prezentami.

Małgorzata Jankowiak-Fuss
lekarz dermatolog

Zjeżdżają się dzieci, wnuki. To 
czas zatrzymania się na chwilę 
w tak „zabieganych” czasach. 
Spotkaniom towarzyszy pozy-
tywna energia, która jest bodź-
cem do życia i działania. Wnuki 
szukają w ogrodzie niespodzia-
nek od zająca, To bardzo ciepły 
i serdeczny czas.

Mateusz Grześków
uczeń

Święta Wielkanocne to zjazd 
rodzinny i spotkania z bliski-
mi. To odpoczynek od szkoły. 
Bardzo lubię tradycję oblewania 
się wodą w Poniedziałek Wiel-
kanocny. Wszyscy dobrze się 
bawią dopóki samemu nie jest 
się zmoczonym zimną wodą.

Jajko - nieodzowny składnik 
święconki i wielkanocnego stołu.

Cóż ono symbolizuje? Można 
mówić nie tylko o symbolu, ale 
również o kulcie jajka. Jak tłu-
maczył nam onegdaj ksiądz ka-
pitan Krzysztof Ziobrowski, jajko 
symbolizuje odrodzenie życia. 
Znacznie wcześniej, już przed 
chrześcijaństwem, dostrzeżono 
podobieństwo wizualne między 
jajkiem i słońcem. Powszechnie 
wiadomo, że jajka pojawiają się 
wraz z ogrzaniem Ziemi przez 
Słońce. A więc kult jajka wystę-
pował w religiach kultu słońca.

Rytuał chrześcijańskiej Wiel-
kanocy nadał jajku jeszcze bar-
dziej wzniosłe znaczenie. Dzie-
lenie się święconym jajkiem 

rozpoczyna wielkanocne śnia-
danie. Przez gest podawania 
sobie cząstki jajka wyrażamy 
to, że jesteśmy odnowieni przez 
post, pozbyliśmy się grzechów 
w spowiedzi i odprawiliśmy 
pokutę. Jesteśmy godni przy-
jęcia Chrystusa, rozpoczęcia 
nowego, bogatszego życia i tą 
radością wewnętrzną możemy 
się podzielić symbolicznie z bli-
skimi. Składamy sobie serdecz-
ne życzenia, wierząc w ich speł-
nienie w wiosennym słońcu 
i odnowionym życiu.

Rozwinięty kult jajka to pisanki 
i kraszanki - oryginalna ozdoba 
wielkanocnego stołu, regional-
nie zróżnicowana, ale jakże do-
stojna i piękna. Olas 

Czwartkowy wieczór 25 marca 
Anno Domini 2010 roku - ma-
rzenie wielu gubińskich zapa-
leńców stało się rzeczywistością. 
W „necie” ruszyło Radio Gubin. 
W sieci popłynęły znamienne 
słowa: Gubin rusza, to czas, aby 
o tej magicznej godzinie dwudzie-
stej ruszyła pierwsza wieczor-
na audycja. Minęła dwudziesta, 
a to oznacza, że Radio Gubin czas 
nam dzisiaj posłuchać. A słuchać 
nas dokładnie będziecie przez 
dwie godziny, a może i dłużej...

Bezpośrednio po pierwszych 
trzech minutach emisji, w trak-
cie trwania tzw. dżingla radio-
wego, red. Andrzej tak komen-
tuje pytanie o tremę: 

Trema? Jak cholera!!! Najgorzej 
jest w takim małym radyjku lokal-
nym powiedzieć coś sensownego, 
ale mam nadzieję, że wszystkim 
słuchaczom to się jednak spodo-
bało i będziemy się dzisiaj świetnie 
bawić. Pierwszy program, pierw-
sze koty za płoty! Wyczuwam coś 
w sercu, że ten dzisiejszy program 
przeciągniemy!

Jaki był ten pierwszy historyczny 
program? O dziennikarstwie wy-
powiadali się twórcy „Wiadomości 
Gubińskich” i długoletni współ-
pracownicy lokalnych - i nie tylko 

- mediów; redaktorzy Zygmunt 
Traczyk, Ryszard Sibiński, 
Edward Patek i Marcin Za-
jączkowski dyskutowali o tym, 
czy radio internetowe jest najwła-
ściwszą formą przekazu w XXI 
wieku. W połowie programu, tuż 
po 21:00 po raz pierwszy pojawił 
się w sieci magazyn aktualności 
i serwis. Z kolei w nowym, miejmy 
nadzieję, że cyklicznym progra-
mie „Kolacja z gwiazdą” słucha-
cze mogli wysłuchać zwierzeń 
Krzysztofa „Jary” Jaryczew-
skiego, który niedawno święto-
wał swoje 50 urodziny. 

W przygotowanych konkursach 
nagrodami były płyty kompakto-
we z muzyką K. Jaryczewskiego. 
W pierwszym konkursie z cyklu: 
A kto to mówi? należało rozpo-
znać głos znanej postaci. Tym 
razem usłyszeliśmy popularnego 
w mieście fotografika Wiesła-
wa Galewskiego. Na rozstrzy-
gnięcie konkursu i jego zwycięz-
cę nie trzeba było długo czekać.

Naturalnie były też telefony 
do studia, konkursy i najważ-
niejsze: wpisy na forum inter-
netowym. 

Program rzeczywiście - „prze-
ciągnął” się prawie kwadrans!

Antoni Barabasz

Czyli: Trzy, dwa, jeden... Wystartowaliśmy! Słuchawki na uszach, 
telefon obok, szeroki uśmiech i szalona radość w oczach redaktora 
Andrzeja Winiszewskigo świadczyły o tym, że pooooszło!!!
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Jak wiosna nastraja bur-
mistrza?

Myślę, że podobnie jak innych 
gubinian - radośnie.

Po takiej zimie chyba wszyscy 
oczekiwali szybkiego nadejścia 
ciepłej wiosny. Nie jestem w tej 
kwestii wyjątkiem i bardziej 
lubię czas od maja do paździer-
nika. Mamy w tym roku sporo 
ambitnych planów w Gubinie, 
więc jestem optymistycznie na-
strojony.

Wielkanoc to dla Pana…
…czas wielkiej refleksji oraz 

wyciszenia w gronie najbliż-
szej rodziny. Staram się prze-
żyć te święta tak, aby nałado-
wane akumulatory pozwoliły mi 
długo funkcjonować w tym dra-
pieżnym świecie. Święta Wiel-
kiej Nocy są mniej nasycone ko-
mercją, nie robi się góry prezen-
tów - z tego powodu można się 
bardziej skoncentrować na isto-
cie tych wzniosłych dni i na prze-
życiach duchowych.

Jakie życzenie zgłosi Pan 
do świątecznego zajączka?

Najważniejsze, aby miasto dalej 
się dobrze rozwijało i wtedy na 
pewno mieszkańcy będą z tego 
zadowoleni. Dlatego liczę na 
„każdego zajączka” w tej kwe-
stii, nie tylko wielkanocnego.

Kto zostanie wybrany pre-
zydentem Polski?

Pewnie Bronisław Komorowski.
Co dadzą nam obchody 

775-lecia Gubina?
Na pewno będzie to cieka-

wa promocja Euromiasta Gu-
bin-Guben. Dla mieszkańców 
oznacza to również wiele nie-
codziennych imprez. Oferta 
jest szeroka. Mam nadzieję, że 
każdy znajdzie coś odpowied-
niego dla siebie.

775-lecie miasta nie jest okrą-
głą rocznicą, ale strona nie-
miecka lubuje się w tego rodza-
ju jubileuszach. Postanowili-
śmy przyłączyć się do tego po-
mysłu i zrobić to razem. Wia-
domo przecież, że Gubin/Guben 
miał skomplikowaną historię. 
Jeszcze w XVI wieku miasto 

należało do Czech, potem 
do Saksonii, później były Prusy, 
a następnie Brandenburgia. Po 
II wojnie światowej mamy już 
dwa miasta, które teraz próbu-
jemy zbliżyć. Przy okazji takich 
rocznic warto trochę zaintere-
sować się tym, co było kiedyś. 
W korowodzie postaramy się 
przybliżyć wszystkie ważniej-
sze okresy naszego euromiasta. 
Wiadomo nie od dziś, że zgoda 
i życzliwość buduje i rozwija.

Podkreśla Pan działania 
na rzecz mieszkańców

Zdecydowanie. Przecież miesz-
kańcy już dorośli, tutaj wycho-
wani 20-30-latkowie nie mogą 
pamiętać jubileuszu 750-lecia 
Gubina. Czekanie na okrą-
głe 800-lecie jest dosyć długie. 
Warto więc zrobić coś dla danego 
pokolenia, być może nie tylko dla 
jednego. Tym bardziej, że w po-
bliżu trudno znaleźć miasto z tak 
długą historią. Wszyscy możemy 
być z tego dumni.

Daje to szansę uczczenia do-
konań wszystkich poprzednich 
pokoleń. 

Jakie jest panaceum na 
bezrobocie?

Najlepszym lekarstwem na 
bezrobocie są nowe firmy, które 
właśnie się instalują w Gubinie. 
Ważnym elementem jest także 
zwiększanie zatrudnienia przez 
naszych przedsiębiorców. W tym 
celu realizujemy różne projekty, 
również miękkie, dzięki którym 
powstanie ponad 60 firm, a każda 
z nich dostanie na rozpoczęcie 
blisko 40 tys. zł.

Realizujemy roboty publicz-
ne, staże itd. wspólnie z Urzę-
dem Pracy czy Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. Każdy 
kontrahent w tym względzie jest 
mile widziany.

Czy jest Pan zadowolony ze 
współpracy z Radą Miasta?

Różne były etapy naszej współ-
pracy, bywało lepiej, czasem 
troszkę gorzej. Myślę jednak, 
że w decydujących sprawach 
zawsze mogłem na Radę liczyć, 
myślę, że wzajemnością. Oczy-
wiście powoli zbliżają się wybory 
i niektórzy radni bardziej stara-
ją się zaznaczyć swoją obecność, 
czasem robią to kosztem swoich 
kolegów czy koleżanek, a czasem 
moim, ale takie to czasy. Po wy-
borach znowu wszystko wróci 
do normy.

Co jeszcze…
Nie chciałbym zanudzać. Ogra-

niczę się do złożenia życzeń. 
Życzę wszystkim mieszkańcom 

Gubina, moim współmieszkań-
com, spokojnych, w gronie ro-
dzinnym i w ciepłej przyjaznej 
atmosferze przeżytych w zdro-
wiu i zadowoleniu Świąt Wielka-
nocnych. Oczywiście przy dobrej 
pogodzie - relaksująco.

Dziękuję za rozmowę
Oleg Sanocki

Twój burmistrz
Bartłomiej Bartczak

O sobie samym

Genowefa Barabasz

redaguje andrzej matłackI

W Szkole Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Integracyjny-
mi w Gubinie już od pierw-
szej klasy maluchy zaczynają 
naukę języka obcego – jest to 
język niemiecki. Początkowo 
odbywa się to w formie zabawy: 
z rysunkami, naklejkami, zaję-
ciami ruchowymi (z ćwiczenia-
mi mowy), więc nawet nie uży-
wają zeszytów ani książek. Jest 
to o tyle wygodne, że rodzice 
nie są obciążeni dodatkowymi 
kosztami (bo podręczniki ję-
zykowe są dość drogie), dzieci 
w bezstresowy sposób oswaja-
ją się z nauką języków, dobrze 
się przy tym bawią i nie koli-
duje to z pozostałymi zajęcia-
mi. Od drugiej klasy wprowa-
dza się już zeszyty, ćwiczenia 
i podręczniki. Ponieważ dzieci 
coraz lepiej radzą sobie z czy-
taniem, łatwiej im wykorzy-
stać tego typu pomoce nauko-
we. Zajęciom wciąż towarzyszy 
zabawowa forma. W końcu od 
IV klasy zaczyna się poważna 
nauka, a przyswajanego mate-
riału też jest coraz więcej. Obo-
wiązujące normy gramatyczne 
i językowe nierzadko dają się we 
znaki, ale nauka jakiegokolwiek 
języka obcego nie jest łatwa.

Na ogół dzieci niewiele mają 
bezpośredniego kontaktu z ję-
zykiem np. przy okazji zakupów 
u sąsiadów. By dać im możliwość 
rozmowy w języku niemieckim, 
nauczycielka tego języka Tatiana 
Wysocka zorganizowała klasie 
V „b” małą wycieczkę. Grupa 16 
osób spotkała się 23 marca po lek-
cjach przy „granicy”, by wspólnie 
udać się na pobliski przystanek 

Przyjemne 
z pożytecznym

komunikacji miejskiej (po dru-
giej stronie Nysy). Stamtąd au-
tobusem ruszyli w „podróż”. Po 
niecałym kwadransie dotarli do 
celu - kręgielni.

Dzieciom od razu pojawiły 
się iskierki w oczach na widok 
torów do kręgli (większość ma-
luchów była tu po raz pierwszy). 
By przystąpić do gry, należało 
zmienić obuwie i to właśnie był 
przełomowy moment wypra-
wy. O wydanie odpowiednich 
butów (ze stosownym rozmia-
rem) młodzież musiała poprosić 
sama. Z niewielkimi podpowie-
dziami nauczycielki i kilku ma-
m-opiekunek osiągnięto wyzna-
czony cel. Następnie każdy zajął 
swoje miejsce w kolejce i zaczęła 
się gra. Dzieci dość szybko pojęły 
zasady punktacji i współzawod-
nictwa. W międzyczasie zgłod-
niały i poczuły pragnienie, więc 
samodzielnie udały się do barku, 
by kupić „małe co nieco”. Odro-
binę kaleczonym niemieckim 
porozumiewały się z barman-
ką, a dodatkowo zaznajamiały 
się z obcą walutą.

Gra w kręgle okazała się super 
zabawą i już w głowach zrodziła 
się myśl powtórzenia wyprawy. 
W tej konkurencji sportowej naj-
lepsi byli: Klaudia Kobielska 
(zdobywczyni 70 pkt.), Mateusz 
Kędziora (z wynikiem 69 pkt.), 
Sara Kołaczyńska (68 pkt.). 
Rywalizacja była dość zacięta. 

Najważniejsza jednak była 
dobra zabawa i utrwalenie 
wiedzy w niekonwencjonalny 
sposób. To się nazywa połączyć 
przyjemne z pożytecznym.

Anna Kędziora

O tym, że dzieci i młodzież naj-
chętniej przyswajają wiedzę po-
przez zabawę, wiedzą prawie wszy-
scy dorośli. Dlatego też w taki wła-
śnie sposób bezcenne informacje 
postanowili przekazać nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Do placówki przyjechał zespół 
teatralny „Grupa T” z Torunia, by 
zaprezentować się w krótkim, ale 
jakże ważnym przedstawieniu. 
Był to godzinny pokaz, w którym 
występowało dwoje aktorów. Za-
prezentowali oni cztery bajki pod 
wspólnym tytułem „Kabaret na 
jednej nodze”. Postaci bajkowe: 
Kopciuszek, Czerwony Kaptu-
rek, Królewna Śmieszka oraz 
Jaś i Małgosia zapoznały dzieci 
z grożącymi im niebezpieczeń-
stwami i podpowiedziały, jak ich 
unikać. Teraz od malucha aż po 
dzielnego zucha wszyscy wiedzą, 
na jakie „niespodzianki” mogą 
natknąć się każdego dnia - za-
równo w szkole, w drodze do 

Zabawna edukacja
niej, czy na podwórku… Akto-
rzy nawiązali wspaniały kontakt 
z młodą publicznością, inicjując 
dialogi, namawiając do wspól-
nych tańców, oklasków, śpie-
wania piosenek i angażując ich 
do małych ról w przedstawie-
niu. Również nauczyciele brali 
czynny udział w pokazie. Była to 
zabawna i owocna lekcja.

Na koniec pozwolę sobie za-
cytować słowa aktorów, które 
powinny dotrzeć do wszystkich 
dzieci w naszym mieście:
„Z naszych bajeczek morał jest 
krótki, Słuchajcie co mówią 
wam krasnoludki, Bo chociaż 
są małe, chociaż są tycie, One 
naprawdę znają życie. Oj znają, 
znają, I każdego ostrzegają, Nie 
otwieraj drzwi nikomu, Nie 
wpuszczaj obcych do domu, 
Po używki nie sięgaj, O higienę 
swoją dbaj, Myj owoce przed je-
dzeniem, I kończymy przedsta-
wienie” Anna Kędziora

Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Mikołaja Kopernika

Uważam, że nasze miasto... 
Gubin to miasto, w którym roz-

poczęłam swoją pierwszą pracę 
zawodową. Pamiętam mój pierw-
szy przyjazd do Gubina. Przyje-
chałam pociągiem z Poznania na 
dworzec PKP, wyszłam - i gdzie 
tu miasto? Dzisiaj Gubin to moje 
miasto, które bardzo się zmienia.
Moje ulubione miejsce w Gu-
binie to...

Chętnie chodzę na spacery 
z moimi psami, wałami wzdłuż 
Nysy Łużyckiej lub wzdłuż 
Lubszy nad „Szumiący mostek”. 
Mój największy sukces...

Cieszę się z każdego sukcesu, 
a trochę ich było. Sukcesem ży-
ciowym jest rodzina, a zawodo-
wym to wszystko, co zrobiłam, 
by ludziom pracowało się przy-
jemniej, a uczniom uczyło lepiej.
Mój największy błąd...

To dla każdego trudne pytanie. 
Tylko ten nie popełnia błędów, 
kto nic nie robi (a może to jest 
błąd). Swoje błędy staram się 
jak najszybciej naprawiać 
i o nich zapomnieć. 
Denerwuje mnie...

Obojętność ludzka i brak po-
szanowania ludzi, mienia.
Często myślę o...

Tym, jak wiele zawdzięczam 
moim rodzicom. Żyli bardzo 
skromnie i oszczędnie. Tylko 
dzięki ich pomocy i mojej determi-
nacji udało mi się skończyć studia 
i usamodzielnić. A teraz myślę 
jaka przyszłość czeka moje dzieci.
Szkołę wspominam...

Do szkoły zawsze lubiłam cho-
dzić (i pozostało to mi do dzisiaj). 
Była to mała, wiejska szkółka 
(która już nie istnieje), która na-
uczyła mnie systematyczności 
i pracy. Z koleżankami i kolega-
mi, zarówno ze szkoły średniej, 
jak i studiów, spotykamy się na 
zjazdach - cóż to za spotkania i ileż 
temu towarzyszy wspomnień.
W przyszłości planuję...

Nie mam szczególnych planów. 
Życie samo za nas to czyni.
Muzyka, film, czy książka? 
Wolny czas spędzam...

Brdzo lubię czytać książki, przy 
których odpoczywam.
Tradycyjna polska kuchnia, 
czy...

Tradycyjna, ale gdy moje dzieci 
stały się dorosłe, to za ich udziałem 
pojawia się coraz więcej nowości.
Mam słabość do...

Lubię góry, o każdej porze 
roku, z poranną rosą na trawie.
Moja dewiza życiowa brzmi...

Więcej dawać niż brać.
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autor książek kryminalnych. Spod 
pióra M. Czubaja, we współpra-
cy z Markiem Krajewskim, 
wyszły tak znane pozycje literac-
kie jak „21:37”, „Róże cmentarne”, 
czy też „Aleja samobójców”. Na 
spotkaniu z gubinianami pisarz 
wytłumaczył, dlaczego postano-
wił zająć się literaturą kryminal-
ną. – W obecnych czasach sposób 
patrzenia na ten gatunek literac-
ki zmienił się. Takie książki czy-
tane są teraz z innych powodów, 
niż klasyczna literatura detekty-
wistyczna, gdzie chodziło głównie 

W poniedziałek 22 marca 
w Gubińskim Domu Kultury 
odbył się przegląd powiatowy 
55. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego. Uczniowie 
zmierzyli się z różnorodnym re-
pertuarem. Recytowano wier-
sze, prowadzono monologi li-
terackie, przedstawiono frag-
menty prozy. Pojawiła się także 
poezja śpiewana.

Komisja Konkursowa w skła-
dzie Tomasz Simiński (RCAK 
Zielona Góra), Ewa Pilarczyk 
(polonistka), Roman Nipar-
ko (BPMiG Gubin) oraz Maciej 
Brodziński (Starostwo Powia-
towe Krosno Odrz.) wysłuchaw-
szy dziesięciu uczestników kon-
kursu zdecydowała, że na nomi-
nacje do finału wojewódzkiego 
zasłużyli: Justyna Turowska 
(ZSO w Gubinie) oraz Patry-
cja Mokrzycka (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kro-
śnie Odrz.). Ponadto przyznano 

Recytowali z pasją
wyróżnienia następującym 
osobom: Patrycji Bukowiec-
kiej (poezja śpiewana), Pawła 
Mokrzyckiego (wywiedzione 
ze słowa), Agaty Hanc (recy-
tacja), Annie Kain (recytacja) 
oraz Pawłowi Markowskie-
mu (recytacja). Wszystkim lau-
reatom serdecznie gratulujemy 
i życzymy sukcesów w kolejnych 
etapach konkursu. Najbliższy - 
wojewódzki - odbędzie się 16 
i 17 kwietnia w Żarach. Dyplo-
my i nagrody ufundował Sta-
rosta Powiatu Krośnieńskiego 
- Jacek Hoffmann. Recytacja 
to z pewnością jedna z najtrud-
niejszych form sztuk parate-
atralnych, wymagająca niezwy-
kłej koncentracji, talentu oraz 
idealnie dobranego do własnej 
osobowości repertuaru. Tym 
bardziej naszym młodym arty-
stom należą się wielkie brawa 
oraz podziw za determinację. 

Andrzej Matłacki

Spotkanie z „kryminalnym” pisarzem
o łamigłówkę. Kiedyś fundamen-
talne pytanie brzmiało ”kto”? 
Teraz ważniejszy jest dla piszące-
go i czytelnika jest dylemat „jak?”, 
„dlaczego?” oraz „po co?”. Jest to 
badanie człowieka oraz ukazy-
wanie portretu społeczeństwa. 
I to jest w tym wszystkim fascy-
nujące - wyjaśnił M. Czubaj. Po-
nadto przybliżył sposób powsta-
wania jego książek, a także tajni-
ki współpracy z M. Krajewskim. 
W naszych książkach często bywa 
tak: ja skracam jego zdania, a on 
moje wydłuża - wyznał z uśmie-
chem pisarz. A skąd czerpie inspi-
racje i motywacje do tworzenia? 
- Z życia. To najprostszy, najlep-
szy i jak dla mnie niezawodny 
sposób - zdradził pisarz, dodając 
pół żartem pół serio - nie mam za 
grosz wyobraźni. Życie doradza 
mi, co mam pisać.

Spotkanie trwało dwie godziny, 
a ponad połowę czasu M. Czuba-
jowi zajęło odpowiadanie na py-
tania publiczności. Wywiązało się 
wiele dyskusji i polemik. Nasz bo-
hater na koniec podziękował za 
miłe przyjęcie, rozdając po spotka-
niu autografy oraz wpisując się do 
pamiątkowej księgi gości. 

Andrzej Matłacki 

W piątek 19 marca w gale-
rii „Ratusz” odbyło się spotka-
nie autorskie z pisarzem Ma-
riuszem Czubajem, który do 
Gubina przybył na zaproszenie 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
działającego przy Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej.

Choć z wykształcenia jest an-
tropologiem kultury i na co dzień 
pracuje jako wykładowca w war-
szawskiej Szkole Wyższej Psy-
chologii Społecznej, znany jest 
przede wszystkim jako publi-
cysta tygodnika „Polityka” oraz 

Aktywność artystyczna Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Gubinie jest cały czas 
bardzo wysoka. Zarówno ucznio-
wie jak i nauczyciele bardzo chęt-
nie występują i koncertują:

13.03.2010 r. - Koncert 
uczniów z okazji „Dnia Kobiet” 
- w Guben występowali: Maja 
Jaryczewska, Anita To-
miakowska (z klasy fortepia-
nu Agnieszka Rzucidło) oraz  
zespół fletowy w składzie: Ju-
styna Turowska, Aleksan-
dra Dyba, Konrad Zygmun-
towski (prowadzony przez 
B. Tecław) oraz Damian Wa-
silewski - akordeon (z klasy 

Kronika muzyczna
A. Winiszewskiego) i Jakub 
Winiszewski - klarnet (z klasy 
A. Jóźwiaka).

18.03.2010 r. - Makrore-
gionalny Przegląd Zespo-
łów Kameralnych w Zielo-
nej Górze; wystąpił Zespół 
smyczkowy prowadzony przez 
A. Gila w składzie: Karolina 
Gawron, Aleksandra Szmi-
gielska, Bartosz Grenda. 

26.03.2010 r. - Makroregional-
ny Przegląd Zespołów Dętych 
w Opolu. Na ww. przegląd po-
jechały dwa zespoły - zespół fle-
towy w składzie: J. Turowska, 
A. Dyba, K. Zygmuntowski - pro-
wadzony przez B. Tecław oraz 

M. Czubaj chętnie opowiadał o powstawaniu swoich książek

Szczęśliwe J. Turowska oraz P. Moczycka pojadą na finał wojewódzki do ŻarLaureaci powiatowego przeglądu Pro Arte

W Gubińskim Domu Kultury 
odbył się Lubuski Dziecięcy oraz 
Młodzieżowy Festiwal Piosenki 
w ramach znanego wszystkim Pro 
Arte. W konkursie udział wzięło 
około 50 wykonawców - solistów 
i członków różnych zespołów 

Pro Arte pełne piosenki
muzycznych. Przegląd powiato-
wy był przepustką do konkursu 
wojewódzkiego. Wiktor Sędziń-
ski (Zielona Góra) oraz Halina 
Nodzak (Gubin) jako rada ar-
tystyczna wyróżnili w grupie 
młodszej: Justynę Turowską 

zespół klarnetowy w składzie: 
Magdalena Urban, Szymon 
Dwornicki, J. Winiszew-
ski, Łukasz Tatrocki - pro-
wadzony przez A. Jóźwiaka.

26.03.2010 r. - Koncert 
z cyklu „Poznajemy instrumen-
ty” - gośćmi w Sali Kameralnej 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I-go st. w Gubinie była grupa 
4-latków z Przedszkola Miej-
skiego nr 1; wystąpiły: Karolina 
Jaroszyńska, Karolina Zi-
nowicz, Małgorzata Drgas, 
M. Jaryczewska - z klasy forte-
piany A. Rzucidło. Z muzyczny-
mi pozdrowieniami

A.Rz

i Justynę Gajdę (SP 2) oraz Mi-
chała Bartoszewskiego (SP 3 
Krosno Odrz.). Wśród młodzieży 
najlepszymi okazali się: Kalina 
Marusiak (GDK), Paula Rut-
kowska (Gimnazjum nr 1), 
Hanna Kaczmarek (ZSO).

Cykl Pro Arte organizowany 
jest głównie po to, aby wyławiać 
prawdziwe talenty drzemiące 
w młodych ludziach. Organiza-
torzy starają się rozbudzać za-
miłowanie do sztuki i umożliwia-
ją szlifowanie nadzwyczajnych 
zdolności u dzieci i młodzieży. 
Bezcenne jest również obycie ze 
sceną, pokonywanie własnych 
słabości, mobilizowanie do cięż-
kiej pracy nad samym sobą. To 
musi młodym ludziom przynieść 
prędzej czy później wymierne ko-
rzyści...  Wojtek Rożek
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W czwartek 25 marca w Zespo-
le Szkół Licealnych i Technicz-
nych w Gubinie odbył się X Po-
wiatowy Konkurs Poezji Obco-
języcznej „Uczucia bez granic”. 
W konkursie udział wzięło 31 re-
cytatorów ze szkół gimnazjal-
nych i średnich z terenu powia-
tu krośnieńskiego. Recytacja od-
bywała się w języku niemieckim 
i angielskim. Część uczestników 
postanowiła zaprezentować się 
w poezji śpiewanej. Oto laureaci 
konkursu: j. niemiecki – gimna-
zjum: I miejsce - Martyna Do-
minik (Gimnazjum nr 1 w Gu-
binie), II miejsce Anna Rzun 
(Gimn. nr 2 w Gubinie), III miej-
sce Aleksandra Dyba (Gimn. 
nr 2 w Gubinie), j. niemiecki - 
szkoły średnie: I miejsce Anna 
Wawrzyniak (ZSO Gubin), 
II miejsce Nawojka Kiecoń 
(ZSLiT Gubin), III miejsce Tina 
Wrzesińska (ZSO Gubin). Na-
tomiast z poezją recytowaną 
w języku Szekspira najlepiej po-
radzili sobie, wśród gimnazjali-
stów: I miejsce Kamila Fołtyn 
i Vivien Wysocka (Gimn. 

Poezja obcojęzyczna
nr 1 w Gubinie), II miejsce Elż-
bieta Lehmann (Gimn. nr 2 
w Gubinie), III miejsce Nata-
lia Gornow (Gimn. nr 1 w Gu-
binie), a wśród uczniów szkół 
średnich: I miejsce Małgorza-
ta Świtała (ZSLiT w Gubinie), 
II miejsce Patrycja Mazurkie-
wicz (ZSO w Gubinie), III miej-
sce Justyna Turowska (ZSO 
w Gubinie). Najlepszych recy-
tatorów poezji obcojęzycznej 
z naszego powiatu wyłoniło jury 
w składzie: Robert Hawrylak 
(wicedyrektor ZSLiT, przewod-
niczący jury), Marion Möller 
(Europaschule) i Michał Roz-
mysłowski (Europaschule). 
Zwycięzcy w nagrodę, oprócz 
rzęsistych braw, obdarowani zo-
stali słownikami, książkami oraz 
programami do nauki języka nie-
mieckiego. Sponsorami poda-
runków byli: Starostwo Powia-
towe w Krośnie Odrzańskim, 
Urząd Miasta Gubina, Dyrekcja 
ZSLiT, Wydawnictwo Longman, 
Wydawnictwo Macmillan oraz 
Goethe-Institut. 

Andrzej Matłacki 

Powoli zaczyna się robić pięk-
nie, optymistycznie, wesoło 
i ciepło... Zarówno za oknem, jak 
i w sercach. Idzie wiosna. Przy-
witała ją gubińska młodzież tra-
dycyjnym koncertem.

W tym roku impreza organizo-
wana przez Gubiński Dom Kul-
tury i OTWARTE nosiła nazwę 
„W marcu jak w garncu!”. Po-
dobnie jak zróżnicowany potrafi 
być trzeci miesiąc, tak różnorod-
na była oferta muzyczna na cele-
brację pierwszego dnia wiosny. 
Łączenie gatunków i stylów 
miało w zamyśle organizatorów 
przyciągnąć przedstawicieli naj-
liczniejszych subkultur młodzie-
żowych naszego miasta...

Na scenie Klubu Iskra zagrał 
między innymi nowosolski zespół 
Veo grający rzadko spotykanego 
artrocka. W Vintage Electronic 
Orchestra założonym przez Łuka-
sza Rogalskiego pojawił się ostat-
nio nowy basista - Michał Kotecki 
oraz nowa wokalistka - Daria Ga-
pińska. Jej mocny głos spowodo-
wał, że VEO skupiło się na kom-
ponowaniu mocniejszych kawał-
ków z zachowaniem własnego ar-
trockowego kierunku.

Prawdziwą gwiazdą wieczoru 

26.03.2010 r. w sali widowi-
skowej Gubińskiego Domu Kul-
tury odbył się I Konwent Fanów 
Mangi i Anime w Gubinie. Co to 
takiego ten konwent? Po prostu 
- zlot fanów. Tutaj akurat fanów 
mangi i anime. Manga są to ja-
pońskie komiksy, anime - japoń-
skie filmy animowane. Anime 
najczęściej jest tworzone na pod-
stawie mang. W Japonii zawód 
mangaki jest poważany, a same 
komiksy są czymś naturalnym, 
czyta je każdy, nawet dorośli 
ludzie. W Polsce natomiast do 
tematu tej japońskiej sztuki pod-
chodzi się sceptycznie - są po-
wszechnie uważane za wulgar-
ne, pełne przemocy. Jednak jest 
to stereotyp podobny do tego, wg 
którego wszyscy Polacy to zło-
dzieje. Owszem są anime wulgar-
ne, z przemocą, ale są także histo-
ryczne, z przesłaniem, dla dzieci, 
komediowe, horrory, romantycz-
ne - tak jak normalny film. Mimo, 
że są kreskówkami, nie wszystkie 
kierowane są do dzieci.

Jak było na konwencie?

Tak, przechodząc do tematu 
samego konwentu, było udanie. 
Frekwencja jak na małe miasto 
Gubin była całkiem dobra - ok.30 
osób. Niestety pojawiły się proble-
my techniczne, z którymi młodzi 
organizatorzy nie mogli sobie 
poradzić i nie odbył się jeden 
z punktów programu, a mia-
nowicie karaoke (warto dodać, 
że impreza była organizowana 
w ramach projektu szkolnego 
przez młodzież z Liceum im. Bo-
lesława Chrobrego w Gubinie). 

był natomiast jeden z najbar-
dziej znanych twórców polskiej 
sceny drum and bass – Infinity 
wraz ze swoim MC Akirą, któ-
rego ulubionym stylem stał się 
ragga-jungle. Łódzki artysta In-
finity, członek legendarnej już 
formacji klubowej Sonic Trip, 
realizuje się i spełnia muzycz-
nie od 1998 roku grając, two-
rząc i propagując różne ob-
licza muzyki klubowej takie 
jak: Breakbeat, Drum’n’bass, 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty...

Część konwentowiczów była za-
wiedziona, niektórzy nawet opu-
ścili salę. Pozostała reszta miała 
okazję obejrzeć świetny film sza-
nowanego studia Ghibli „Mój 
sąsiad Totoro” (Tonari no totoro). 
Animacja bardzo się podobała, 
a łasuchy w trakcie filmu mogły 
podjadać słodycze.

W trakcie konwentu odbył 
się także opening - konkurs. 
Coś w stylu polskiego progra-
mu „Jaka to melodia?”. Pusz-
czane były piosenki rozpoczy-
nające serial anime (openingi), 
a uczestnicy konkursy mieli od-
gadnąć, z jakiego anime piosen-
ka pochodzi. Zabawa dla wta-
jemniczonych. Ale warto było 
- nagrodami były tomiki mang 
ufundowane przez Młodzieżową 

Konwent, manga, anime - o co chodzi?

Zwycięzcy konkursu znajomości anime

Młodzież przywitała wiosnę z wielkim przytupem

Electrobreak, Electro czy 
Garage. Tym razem wystąpił 
na gubińskiej scenie w ramach 
imprez firmowanych marką 
Sonic Nation.

20 marca zapachniało w Gubinie 
muzyką. Na dobrym poziomie. Za-
pachniało też wiosną. Przyroda za-
częła budzić się do życia. Teraz już 
będzie pogodnie... JO

Sponsorzy: GDK, PKM Po-
niatowska, Salon Fryzjerski 
„BLUE”, Sklep „U Grzegorza”

Radę Miasta Gubin. Organiza-
torzy w tyle sali urządzili także 
„kącik czytelniczy”. Była możli-
wość zaznajomienia się z twór-
czością japońskich artystów, po-
czytania magazynów o mandze 
i anime, książek o kulturze 
Wschodu, a także poznania tech-
nik rysunku.

A uczestnikom się podobało? 

Z przeprowadzonego mini-wy-
wiadu wynika, że tak. Pojawi-
ły się nawet pytania o następ-
ny konwent, co bardzo ucieszy-
ło organizatorów. Publiczność 
mimo niedogodności wyszła 
z sali zadowolona, więc czegóż 
chcieć więcej? Może tylko fanów 
Japonii.

Anna Wawrzyniak „Sayuri”
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 Z Ziemi Gubińskiej opracowanIe I przekład - krzysztof freyerCiekawostki wędkarskie 

Jak ryba w wodzie

Konkurs wiedzy ekologiczno-wędkarskiej w SP nr 2

W dawnym Gubinie taka szkoła 
funkcjonowała od roku 1857, a 23 
kwietnia 1908 roku wprowadzi-
ła się do nowego budynku przy 
dzisiejszej ulicy Piastowskiej, 
w którym obecnie mieści się Zespół 
Szkół Ogólnokształcących, znany 
chyba wszystkim mieszkańcom.

Przeprowadzka „wyższej szkoły 
żeńskiej” do nowej siedziby 
w roku 1908 była znamienitym 
wydarzeniem nie tylko w wymia-
rze cywilizacyjnego rozwoju ów-
czesnego miasta i jego mieszkań-
ców. Była też źródłem wielkiej 
radości i emocjonalnego zaan-
gażowania dawnych uczennic 
„wyższej szkoły żeńskiej”, które 
na łamach miejscowej „Gubener 
Zeitung” z 19.03.1908 r. zwróci-
ły się z następującym apelem:

- Do uczennic wyższej szkoły 
żeńskiej

23 kwietnia nasza stara szkoła 
wprowadzi się do nowego bu-
dynku. Przy Grüne Wiese (dzi-
siejsza ulica Piastowska) powstał 
wspaniały gmach (budynek dzi-
siejszego ZSO), w którym mło-
dzież żeńska ma otrzymać grun-
towne i poważne przygotowa-
nie do życia, jakiego wymagają 
nowe czasy. Dla nas, dawnych 
uczennic, jest to wielka radość 
i jednocześnie miła okazja, aby 
wyrazić nasze przywiązanie 
i nasze podziękowanie dla naszej 
kochanej szkoły. Wprawdzie bu-
dowla jest niemal zakończona, 
ale w temacie wewnętrznego 
wystroju artystycznego jeszcze 
coś pozostaje do uczynienia. Dla-
tego jest naszym zamiarem, aby 
również z naszej strony przyczy-
nić się do tego i podczas uroczy-
stego otwarcia przekazać szkole, 
jak jest to gdzie indziej w zwy-
czaju, podarunek honorowy. 
Na razie myślimy o większym 
dziele sztuki, które ma ozdobić 
aulę, i liczymy przy tym na ra-
dosne współdziałanie wszystkich 

Liceum przy ulicy Piastowskiej - część 2

dawnych uczennic, aby nasz dar 
był godny miejsca i sprawy. Dla-
tego w celu omówienia wykona-
nia zapraszamy dawne uczen-
nice na zebranie w dniu 20 
marca o godz. 4.00 po południu 
w Domu Strzeleckim (mała sala) 
i prosimy o liczne uczestnictwo.

Można dziś sądzić, że w zwro-
tach „wielka radość”, „miła 
okazja”, „nasze przywiązanie” 
i „nasze podziękowanie dla 
naszej kochanej szkoły” skrywa-
ła się głęboka wdzięczność i rze-
czywisty szacunek dla szkoły, 
dzięki której również one, autor-
ki tego apelu, otrzymały „grun-
towne i poważne przygotowa-
nie do życia, jakiego wymaga-
ją nowe czasy”.

Oprócz programu nauczania na-

macalnym świadectwem „nowych 
czasów” był również wysoki 
poziom techniczny nowego obiek-
tu, jego doskonałe wkomponowa-
nie w willowy krajobraz tej części 
miasta (foto 1) oraz wytworne wy-
posażenie architektoniczne (foto 

2). Był to obiekt, który swą ze-
wnętrzną architektoniczną wznio-
słością zdawał się podkreślać rów-
nież wzniosłość celu, w którym 
powstał. O otwarciu „wyższej 
szkoły żeńskiej” w kwietniu 1908 
roku miejscowa gazeta „Gubener 
Zeitung” napisała:

Otwarcie wyższej szkoły 
żeńskiej

Budowę wyższej szkoły żeń-
skiej (dzisiejszego ZSO przy 
ul. Piastowskiej), która ma 
zostać uroczyście otwarta 28 
kwietnia, planowo ukończono 
w ciągu 411 dni roboczych.

Koszty całej budowli, wznie-
sionej według planów miejskie-
go inspektora budowlanego 
Römmlera, w której oprócz 17 
klas mieści się jeszcze sala do 
zajęć z fizyki z pomieszczeniem 
przygotowawczym i pomiesz-
czeniem zbiorczym, sala gim-
nastyczna, sala śpiewu, aula, 
pokój nauczycielski, dyrektor-
ski i poczekalnia oraz mieszka-
nie dyrektora, jak też miesz-
kanie woźnego, łącznie z cał-
kowitym wyposażeniem we-
wnętrznym i ogrodzeniem nie-
ruchomości wyniosły 312 000 
marek.

Zrezygnowano z wykonania 
suchej budowli koszarowej, raczej 
starano się, aby budynkowi 
nadać architekturę i poszczegól-
ne części zebrać w uroczą całość.

Na boisko szkolne przezna-
czon0 spokojną, wolną od kurzu 
i przeciągów, strefę przy połu-
dniowym froncie budynku, aby 
zapewnić uczniom rzeczywi-
ste miejsce wypoczynku i spę-
dzania czasu wolnego. Dzieci 
mają widok na zbocze wzgó-
rza z zieleniejącymi grupami 
drzew. W kierunku przedłużo-
nej Achenbachstraße (dzisiej-
sza ulica Zwycięstwa), na której 
ruch kołowy nigdy nie jest duży, 
umieszczono część budynku 
z klasami szkolnymi, tak że nic 
nie będzie przeszkadzać w cichej 
pracy szkoły.

Natomiast główna część bu-
dowli wznosi się nad Grüne 
Wiese (dzisiejsza ulica Piastow-
ska). Są tam pomieszczenia, któ-
rych nie trzeba chronić przed 
hałasem, i tak - na parterze po-
mieszczenie zbiorcze, pomiesz-
czenie przygotowawcze, po-
mieszczenie z mapami i inne. 
Na pierwszym piętrze pokój na-
uczycielski z biurem dyrekto-
ra i mieszkanie dyrektora, a na 
drugim piętrze aula z salą ry-
sunków z pożądaną lokalizacją 
od strony północnej. cdn

Z pierwszego odcinka wiemy, że początek wieku XIX to okres wzmacniania się miesz-
czaństwa, coraz szybszego rozwoju rzemiosła, przemysłu oraz handlu. To pociągało za 
sobą konieczność zakrojonego na dużą skalę podwyższenia poziomu edukacji oraz zbu-
dowania szkolnictwa, które mogłoby sprostać nowym wyzwaniom. Jedną z form pod-
wyższenia poziomu edukacji było wprowadzenie tak zwanych „wyższych szkół żeńskich”. 

2 -  Subtelnie uporządkowana fasada głów-
na z nieistniejącym już poddaszem, wie-
życzkami i zegarem

1 -  Budynek liceum doskonale wkomponowywał się w willowy krajobraz ówczesnej Grüne 
Wiese, czyli dzisiejszej ul. Piastowskiej

Podobne rozgrywki ekolo-
giczno-wękarskie rozegrano 17 
marca w SP nr 3. Przewodniczy-
li mu również wiceprezesi zarzą-
du Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego nr 1: G. Petrykowski 
i J. Buczek oraz sekretarz koła 
I. Korzeniewski. 

Konkurs przeznaczony był dla 
dzieci z klas IV i V. Polegał on 
na rozwiązaniu testu wyboru. 
Uczniowie wykazali się doskona-
łą znajomością regulaminu węd-
karskiego oraz wiedzą ekologicz-
ną.  I miejsce zajęli uczniowie kl. 

V „b”: Szymon Spalle, Mateusz 
Kędziora, Przemysław Śmietana. 
Na II miejscu znalazł się Wiktor 
Hajnas z IV „b”, a na III miejscu 
uplasowali się uczniowie z klasy 
IV „a”: Patrycja Jaskólska, Błażej 
Bajdała i Bartosz Olifirowicz.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni talonami do 
sklepu wędkarskiego. Organiza-
torem i pomysłodawcą konkur-
su była nauczycielka nauczania 
początkowego Jolanta Korze-
niewska.

Anna Kędziora

Wędkarze najlepsi w klasie VI a 
Konkurs wiedzy ekologiczno-

wędkarskiej przeprowadzony 19 
marca 2010 r. w szkole Podsta-
wowej nr 2 wygrał zespół z klasy 
VI „a” w składzie: Tomasz 
Kosmala, Mateusz Stojek, 
Daniel Telej. Wychowawcą 
klasy jest Ludwika Dalecka. 

Zwycięzcę wyłoniono dopie-
ro po długiej ustnej dogryw-
ce i ciekawej walce z drużyną 
klasy VI „c”. W zawodach wzięło 
udział pięć trzyosobowych 
drużyn, cztery - z klas szóstych 
i jedna z klasy V „d”. Chłopcy 
wykazali się dużą wiedzą, co 
w przyszłości może owocować 

proekologicznymi zachowania-
mi i złapaniem bakcyla amator-
skiego połowu ryb.  

Konkurs doszedł do skutku 
dzięki życzliwości dyrektora 
szkoły Bogusława Wypycha 
i nauczyciela przyrody Anity 
Majer. Rozgrywki przeprowa-
dzili doświadczeni wędkarze 
z zarządu Koła Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego nr 1 w Gubi-
nie: Ireneusz Korzeniew-
ski, Grzegorz Petrykow-
ski i Jerzy Buczek. Zarząd 
„Jedynki” ufundował nagrody, 
m.in. talony do realizacji w skle-
pie wędkarskim Beaty Kosmali 
przy ul. Żymierskiego.  (wł) 

Kandydaci na radnych przyno-
sili wypełnione ankiety, często 
dość skromnie. Z wieloma kan-
dydatami trzeba było rozma-
wiać dodatkowo, by wydusić 
pełnię zaangażowania społecz-
nego, obraz kariery zawodowej, 
jakieś dane o rodzinie - stworzyć 
obiektywny obraz człowieka za-
angażowanego. 

Każdy radny przedstawiał swoje 
motto wyborcze, które musiało 
współgrać z programem wybor-
czym, a ten ciągle był dopraco-
wywany. Opracowanie programu 
było dość łatwe po katastrofie go-
spodarczej Gubina. Jeszcze ciepła 
była sprawa wstrzymania produk-
cji i likwidacji „Cariny”. Trwały 
przekomarzanki prasowe syndy-
ka z byłym dyrektorem tej firmy. 
Dlatego ostrożnie dobierano kan-
dydatów na radnych wywodzą-
cych się z tego sztandarowego 
niegdyś zakładu produkcyjnego 
Gubina. Jeszcze tliły się w społe-
czeństwie sensacyjne wieści do-
niesienia do prokuratury radnego 
Zygmunta Mazurkiewicza, wtedy 
przewodniczącego miejskiej ko-
misji rewizyjnej. Radny Mazur-
kiewicz zarzucał, że burmistrz, wi-
ceburmistrz, sekretarz i skarbnik 
pobierają pobory z kategorii za-
szeregowania wyższych niż im 
to przysługuje. Wprawdzie wy-
jaśniono, że pobory nie przekra-
czały dopuszczalnych wysokości 

Jak hartowała się stal
na tych stanowiskach, a więc za-
wyżone kategorie nie spowodo-
wały nadpłat - no i co z tego? Ale 
Radio Zachód kilka dni miało na 
czym żerować, a „Lubuska”, choć 
łagodnie, dołożyła swoje i smród 
pozostał.

Wiadomo, że odwaga krytyko-
wania władzy jest często dobrze 
widziana, tym bardziej, że bur-
mistrz Gubina jako poseł miał 
gruntowne umocowanie i „sze-
rokie plecy”. A tu masz babo 
placek. Wątpliwa, niecieka-
wa sprawa Kolanowskich, też 
komponowała się niekorzyst-
nie w stronę władzy. W tej sytu-
acji kandydatów do sejmiku nie-
trudno było wytypować.

Na pierwszym miejscu posta-
wiono Zygmunta Mazurkiewi-
cza, a w zasadzie równorzędnie 
Zygfryda Gwizdalskiego. Ale, 
jak to w partiach bywa, Zielo-
na Góra miała swego kandydata, 
był nim Józef Bartkowiak. Prze-
wodniczący wojewódzkiej SdRP 
Andrzej Brachmański postawił 
sprawę twardo, jedno miejsce re-
zerwuję dla Bartkowiaka. Trzeba 
przyznać, że dr Gwizdalski za-
chował się bardzo elegancko. Po-
wiedział „Jak Zielona Góra wie 
lepiej, to niech ma, dla mnie 
funkcja radnego w Gubinie jest 
ważniejsza”. No i sprawa była 
rozwiązana. c.d. n.

Oleg Sanocki
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Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer

Wieści zza Nysy
 Z Euroregionu

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” 
realizuje z saksońskim stowarzy-
szeniem Euroregion Neisse e.V. 
projekt „Inicjowanie, wspieranie 
i rozwój transgranicznych part-
nerów projektowych” dofinan-
sowany w ramach „Programu 

Partnerstwo z Saksonią
Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Polska-Saksonia 
2007-2013”.

Koordynatorem projektu jest Ma-
riusz Welman, z którym można kon-
taktować się osobiście w biurze przy 
ul. Piastowskiej 18 lub telefonicznie 

68-455-80-50. Instytucje, organi-
zacje, stowarzyszenia i inne pod-
mioty, które chciałyby współpraco-
wać z partnerem saksońskim z po-
wiatów Bautzen i Gorlitz, mogą się 
w tej sprawie porozumieć z koor-
dynatorem. Z.Traczyk

Apteczka samochodowa, podobnie jak samochodowa gaśnica, już 
wiele razy bywała przedmiotem ożywionych dyskusji w mediach 
polsko-niemieckiego pogranicza, a nawet pretekstem do mandato-
wych wojen z prawdziwymi niemieckimi mandatami dla polskich 
kierowców, karanych przez niemiecką policję, co już niejednokrot-
nie docierało do polskiej opinii publicznej, niekoniecznie za sam 
fakt braku apteczki w pojeździe, co za jej niezgodność z normami, 
jakie w tym temacie ustalili ustawodawcy RFN. 

Reklamują swoje
Znane są relacje polskich kierowców, według których niemieccy po-

licjanci informowali ich, że na terenie Niemiec obowiązują wyłącz-
nie niemieckie apteczki samochodowe z wyposażeniem spełniają-
cym wymogi normy DIN 13164 oraz wymieniali konkretne placówki 
handlowe w danej lub najbliższej miejscowości, w których po przy-
stępnej cenie można je nabyć. Fantastyczna reklama produktów ro-
dzimej gospodarki oraz sieci handlowych! Trudno powiedzieć, czy 
zgodna z prawem, ale bez wątpienia bardzo praktyczna i skutecz-
na, gdyż przynosi rzeczywisty ruch w interesie, tym bardziej, że ten 
towar już od 16 lat podlega obowiązkowemu usunięciu ze sklepo-
wych półek po minięciu terminu przydatności do użycia. A może nie-
miecki policjant jest „patriotą ekonomicznym” i świadomie wspie-
ra rodzimą gospodarkę, dobrze rozumiejąc, że jej obroty przekłada-
ją się na podatki, z których utrzymuje się jego miejsce pracy? Inni 
powiedzą, że jest „hydraulikiem” i umiejętnie przepompowuje kasę 
z kieszeni prywatnych do kieszeni państwowych.

Konwencja Wiedeńska
Na terenie Unii Europejskiej obowiązują postanowienia Wiedeń-

skiej Konwencji Komunikacji Drogowej z 8 listopada 1968 roku, 
która mówi, że podczas podróży przez inne kraje członkowskie UE 
w kwestii wyposażenia pojazdu zastosowanie mają przepisy kraju, 
w którym pojazd został zarejestrowany. Wynika z tego, że polskich 
kierowców podczas podróży przez inne państwa UE zawsze obo-
wiązują przepisy polskie w temacie wyposażenia pojazdu. Tyle 
sucha litera prawa. A co podpowiada praktyczna mądrość życiowa?

Mądrość przed szkodą
Niemieccy kierowcy już od 37 lat zobowiązani są do posiada-

nia apteczki samochodowej składającej się z prawie 40 elemen-
tów spełniających określone normy DIN oraz broszury z instruk-
cją udzielania pierwszej pomocy.

Kierowców niemieckich wyczula się na to, aby regularnie uzu-
pełniali jej zawartość lub w razie potrzeby wymieniali starsze ele-
menty na nowsze. Bardzo ważnym i często kontrolowanym ele-
mentem jest koc ratunkowy pokryty warstwą aluminium, który 
można nabyć w sklepach z osprzętem samochodowym. Materiał 
opatrunkowy do wymiany dostępny jest w każdej aptece.

Apteczka musi być przewożona w miejscu łatwo dostępnym, 
umożliwiającym szybkie jej użycie, czyli nie gdzieś tam pod kołem 
zapasowym, lecz w normalnym schowku, pod siedzeniami lub 
w łatwo dostępnych bocznych schowkach bagażnika. Tylko wtedy 
może ona uratować życie. Aby w razie potrzeby umieć pomóc 
innym uczestnikom ruchu drogowego, warto znać zasady udzie-
lania pierwszej pomocy oraz je aktualizować.

Jaki pożytek z tych informacji może odnieść polski kierowca? 
Życie uczy, że w czasie pobytu za granicą, szczególnie, gdy jest on 
dłuższy i/lub częstszy, warto z przyczyn praktycznych dostosować 
się do wymogów państwa, do którego się udajemy lub przez które 
przejeżdżamy. W Niemczech jednym z takich wymogów jest po-
siadanie bogato wyposażonej niemieckiej apteczki samochodowej. 
Być może w tym momencie narażę się niejednemu na zarzut pro-
niemieckiego lobbowania. Myślę jednak, że ten „niejeden” szybko 
zmieniłby zdanie, gdyby uległ w Niemczech wypadkowi. 

Może się zdarzyć, że w miejscu wypadku , któremu ulegniesz 
i być może stracisz przytomność, znajdować się będą wyłącznie 
piesi, a służby ratownicze przyjadą z opóźnieniem. Wtedy cała 
nadzieja w tych przypadkowych przechodniach, ich umiejętno-
ści udzielania pierwszej pomocy, no i w kompletnej niemiec-
kiej apteczce, którą oni będą mogli znaleźć tam, gdzie powinna 
być, i z której będą w stanie zrobić należyty użytek dzięki temu, 
że w ciągu kilku sekund bezbłędnie rozpoznają jej zawartość po 
znanym sobie rozkładzie poszczególnych elementów, ich wyglą-
dzie, ilości i konkretnemu zastosowaniu. Wtedy jedna sekunda 
może być cenniejsza niż kilka minut.

Apteczki samochodowe w Niemczech kosztują około 10 euro i są 
do nabycia w sklepach motoryzacyjnych, w placówkach sieci han-
dlowych ze stoiskami motoryzacyjnymi i w aptekach. n

Apteczka samochodowa - w Niemczech obowiązkowa

Czy proste rachunki lub złożone 
matematyczne równanie można 
podać w innej formie niż słupki 
cyferek bądź zależności we wzo-
rach? Okazuje się, że tak. Wystar-
czy typowe matematyczne rów-
nanie tak przekształcić, aby zro-
biło się z niego zadanie opisowe. 
A jeżeli jeszcze dodatkowo prze-
tłumaczy się je na język niemiecki 
bądź francuski, to temat może być 
frapujący. Między innymi temu 
celowi służy program nauki ma-
tematyki, połączony z lingwisty-
ką, w którym uczestniczą ucznio-
wie szkół gimnazjalnych z woje-
wództw: pomorskiego, wielkopol-
skiego i lubuskiego, a wśród nich 
około 40-osobowa grupa uczniów 
z klasy I „b” i I „d” Zespołu Szkół 
im. M. Kopernika w Gubinie. Są 
to zajęcia pozalekcyjne, uczeń 
w żadnym przypadku nie jest 
odrywany od normalnych zajęć. 
- mówi koordynator programu, 
nauczycielka matematyki Anna 
Anders-Markowska - Rozpo-
czął się o w listopadzie ubiegłego 
roku, jest w sumie programem pi-
lotażowym. Po rozwiązaniu każ-
dego pakietu zadań przez kilku-
osobowy zespół uczniów i opra-
cowaniu swoistego „logo” są one 
przesyłane na adres organizato-
ra. Taka forma nauczania mate-
matyki jest skierowana na przy-
gotowanie gimnazjalistów do 

Na luzie z „królową nauk”
podjęcia nauki w szkołach o profi-
lach technicznych. W tym progra-
mie nauka matematyki jest po-
łączona z przyswajaniem przez 
uczniów języków obcych - ucznio-
wie posługują się językiem nie-
mieckim i angielskim przy pisa-
niu rozwiązań opisowych. Jednak 
równie istotnym zadaniem jest 
wyrobienie wśród nich zdolno-
ści logicznego myślenia i pracy 
zespołowej.

Problemy są i to duże - mówi za-
pytana o uczestnictwo w zajęciach 
uczennica Aleksandra Smal 
z klasy I „b”. Nie ukrywa, że w przy-
szłości chciałaby zostać architektem, 
a w tym zawodzie znajomość ma-
tematyki to podstawa. Wicedyrek-
tor zespołu ds. gimnazjum Halina 
Gzyl wyjaśnia - Warunkiem przy-
stąpienia do tego długofalowego 

A.  Anders-Markowska w dyskusji z A. Smal

konkursu jest złożenie przez ucznia 
deklaracji o systematycznym uczest-
niczeniu w nim przez trzy lata.

Na razie wiemy, że na zakończe-
nie programu zostaną rozegrane 
zawody w rozwiązywaniu zadań 
z matematyki. Czy dla zwycięzców 
zostaną przewidziane jakieś na-
grody, wyróżnienia lub - w przy-
padku podjęcia studiów - zwol-
nienie z egzaminu z matematyki 
- nie wiemy. Udział w konkursie 
jest, w przeciwieństwie do innych 
konkursów (jak np. konkursu 
„Kangur”), bezpłatny. 

Program „Wespół w zespół 
z matematyką bez granic” jest 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Antoni Barabasz

W ostatnich latach możemy 
zauważyć coraz większą liczbę 
wspólnych polsko-niemieckich 
projektów, szczególnie na tzw. po-
graniczu. Już niedługo mieszkań-
cy Gubina niektórym z nich będą 
mogli się dokładniej przyjrzeć. Są 
to owoce współpracy, które w naj-
dobitniejszy sposób pokazują in-
tegrację obu narodów.

W piątek 16 kwietnia o godzinie 
18.00 w Galerii „Ratusz” otworzo-
na zostanie wystawa objazdowa 
pełnomocnika rządu federalnego 
do spraw nowych krajów związ-
kowych oraz ministra spraw we-
wnętrznych Thomasa De Ma-
iziere „Granica – jaka granica? 
Ludzie nad Odrą i Nysą”. Wysta-
wa została uroczyście zainaugu-
rowana 25 listopada 2009 w Fe-
deralnym Ministerstwie Trans-
portu, Budownictwa i Urbani-
styki w Berlinie, a od stycznia 

Wystawa bez granic
do czerwca tego roku pokaza-
na zostanie w pięciu miejscach 
wzdłuż Odry i Nysy: Frankfur-
cie nad Odrą, Zgorzelcu, Gross 
Neuendorf, Seebad Banin i wła-
śnie w Gubinie. W galerii Ratusz 
zaprezentowane zostanie jedena-
ście projektów z zakresu infra-
struktury, działalności społecz-
nej, gospodarki i kultury, które 
są realizowane wspólnymi siłami 
przygranicznych miast. Wystawa 
będzie miała bardzo bogatą ofertę 
programową. Projekty będą pre-
zentowane nie tylko w formie ty-
powej wystawy fotograficznej. 
Dostępna będzie również mapa 
przedstawiająca najbardziej ak-
tywne regiony, udostępnione zo-
staną dokumenty z dokładną hi-
storią poszczególnych przedsię-
wzięć. Dodatkowo ekspozycję 
wzbogacą portrety inicjatorów 
projektów, w tym wywiady. Co 

będzie można zobaczyć na wysta-
wie? Choćby takie projekty jak: 
polsko-niemieckie dwujęzyczne 
przedszkole „Uns lutt Puppen-
stuw” w Ahlbeck, gdzie od wielu 
lat kwitnie współpraca z przed-
szkolem ze Świnoujścia, połącze-
nie autobusowe Berlin-Szczecin, 
czy też polsko-niemiecka szkoła 
zawodowa hotelarstwa i gastro-
nomii w Bad Freienwalde/Koło-
brzeg, gdzie obie placówki oferu-
ją wspólne wykształcenie w zawo-
dzie technik hotelarstwa zakoń-
czone egzaminem uznawanym 
zarówno w Polsce, jak i Niem-
czech. Na wystawie zaprezentowa-
na zostanie również oczyszczalnia 
ścieków Gubin-Guben, która jest 
jednym z najnowocześniejszych 
tego typu obiektów w Polsce i co 
ważne, służy ochronie środowiska 
po obu stronach Nysy Łużyckiej. 

Andrzej Matłacki 

Projekt, którego pomysłodawcą jest Uniwersytet Zielonogórski, skierowany jest do obec-
nych uczniów pierwszych klas gimnazjalnych. W założeniu ma potrwać przez trzy lata.
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W piątek 26 marca członko-
wie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej podsumowa-
li swe roczne działania. Prezes 
Stefan Pilaczyński w spra-
wozdawczym referacie omówił 
realizację ambitnego planu. 

Wstęp organizacyjny świad-
czył o stabilności członkowskiej 
dobrej opłacalności składek i mo-
bilności zarządu. Dużo miejsca 
zarówno w sprawozdaniu, jak 
i dyskusji poświęcono funkcjono-
waniu Izby Muzealnej. Jej orga-
nizacja i warunki działania nie 
są szczytem marzeń, bo skrom-
na powierzchnia utrudnia przej-
rzyste, tematyczne eksponowa-
nie muzealiów - mówił prezes. 
Sytuacja ulegnie poprawie, gdy 
muzeum znajdzie się w farze. 
Z izby jako sali spotkań korzy-
sta kilka organizacji miejskich, 
które są „bez dachu nad głową”.

Zastanawiano się, czy zacieki 
sufitu po awarii naczynia wyrów-
nawczego powinno likwidować 
stowarzyszenie czy właściciel 
obiektu. Wiele czasu poświęco-
no działalności wydawniczej kie-
rowanej przez wiceprezesa Wie-
sława Łabęckiego. Co kwar-
tał regularnie ukazują się biule-
tyny. Przygotowane do wydania 
są monografie Wielotowa i Sęko-
wic. Liczy się na pomoc finanso-
wą gminy wiejskiej. Gotowa jest 
do wydania interesująca pozy-
cja „Gubińskie vademecum”. Też 
potrzebuje sponsora.

Od lipca W. Łabęcki, Jerzy 
Czabator, Adolf Leda 
i prezes Pilaczyński mocują się 
z ambitnym tekstem „Kronika 
Gubina 1945-2009”. W oparciu 

Dobiegają końca prace nad 
kroniką miasta 1945-2009. 
Udało się zgromadzić ponad 
150 stron tekstu i zakwalifiko-
wać ponad 600 zdjęć. W naj-
bliższych dniach zebrany ma-
teriał zostanie przekazany Ofi-
cynie Wydawniczej Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, która 

Obchody 65. rocznicy walk 
o Gubin miały swój akcent rów-
nież w starszych klasach Szkoły 
Podstawowej nr 2, dla których po 
raz siódmy był organizowany tur-
niej wiedzy pod hasłem „Spacer-
kiem po Gubinie”. Organizato-
rzy, Żanetta Bukowska i Ra-
dosław Grudziak, kolejny raz 
przygotowali szóstoklasistów do 
tego konkursu. Cztery trzyosobo-
we zespoły walczyły o tytuł zwy-
cięzcy, odpowiadając na pytania 
i rozwiązując zadania pisemne 
związane z Gubinem, jego histo-
rią i dniem dzisiejszym. Konkurs 
poprzedziły spotkania uczestni-
ków tego turnieju w bibliotece 
szkolnej, gdzie omawiane były 
książki i broszury poświęcone na-
szemu miastu, m.in. publikacja 
Wiesława Łabęckiego i Ste-
fana Pilaczyńskiego „Alfabet 
gubińskich ulic” oraz Ryszar-
da Pantkowskiego „Gubin”. 
Znaczną pomocą w przygotowa-
niach do konkursu były informa-
cje internetowe zamieszczone na 
stronie Urzędu Miasta.

Uczniowie swobodnie odpo-
wiadali na przygotowane pyta-
nia. Do końca szanse były wy-
równane, a wyniki różniły się 

o archiwalia izby powstało już 
niemało prac licencjackich i ma-
gisterskich.

Podkreślano finansowe wspar-
cie miasta, które rekompensuje 
ponad 50% kosztów rocznych 
stowarzyszenia. W dyskusji do-
minowała troska o przyjęcie re-
alnego planu działania, zmobi-
lizowania członków stowarzy-
szenia, szczególnie do „lobbowa-
nia” na rzecz pozyskania odpisu 
podatkowego 1%. Dziękowano 
za wsparcie logistyczne i tech-
niczne Marianowi Bogusze-
wiczowi, Romanowi Gąsio-
rowi, Zdzisławowi Sobolew-
skiemu i Zdzisławowi Pta-
kowi. Podkreślano dobrą współ-
pracę ze stroną niemiecką, szcze-
gólnie z gubeńskim Heimatbun-
dem. Wybrano zespół do przy-
gotowania poprawek statutu, w 
skład którego weszli Ryszard 
Jakutowicz, Zygfryd Gwiz-
dalski i Oleg Sanocki. 

Planuje się dalsze wystawy fo-
tograficzne oraz wydanie wspól-
nie z filatelistami jubileuszowej 
karty pocztowej.

Dyskutowano z troską o gubiń-
skich zabytkach, a szczególnie 
o Baszcie Ostrowskiej i Baszcie 
Dziewicy. Były życzenia akceptu-
jące dla Fundacji Fara. Mówio-
no o promowaniu Gubińskich 
Bagien, gdzie niebawem ma być 
utworzony rezerwat. Uzupełnio-
no skład zarządu, gdzie na miej-
sce rezygnującego A. Ledy skarb-
nikiem została Janina Lisiak. 
Michał Graczew wyraził zgodę 
na redagowanie kroniki stowa-
rzyszenia.

Oleg Sanocki

Bilans SPZG Spacerkiem po Gubinie
minimalnie. Najwięcej trudności 
rywalizującym zespołom sprawi-
ło odszukanie na planie miasta 
gubińskich ulic.

W komisji konkursowej za-
siadali: dyrektor Bogusław 
Wypych, prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej 
Stefan Pilaczyński oraz wspo-
mniani już organizatorzy. Pierw-
sze miejsce zajął zespół z klasy 
VI „b”- Gabriela Horosz-
kiewicz, Marta Palińska, 
Danuta Stachyra. II miejsce - 
drużyna z klasy VI „d”- Nikolas 
Mikołajewski, Alicja Kra-
szewska, Krystian Krupa. 
III miejsce - uczniowie z klasy 
VI „a”- Katarzyna Borkow-
ska, Agata Czesnowska, 
Daniel Bielański.

Laureaci zostali nagrodzeni 
książkami ufundowanymi przez 
SPZG i dyplomami.

Turniej Wiedzy o Gubinie jest cie-
kawym pomysłem na poznawanie 
i utrwalanie wiadomości na temat 
regionu, jego kultury i historii. Or-
ganizatorzy i goście jednomyślnie 
zgodzili się z sugestią uatrakcyjnie-
nia formuły konkursu z wykorzy-
staniem dostępnych środków au-
diowizualnych. (żb, sp)

Na pierwszym planie organizatorzy konkursu: Żanetta Bukowska i Radosław Grudziak

Tak prezentowały się uczennice klasy IX gubińskiego liceum w 1964 roku

Szanowni Czytelnicy
oprowadzi sprawę do końca. 
Aktualnie w siedzibie SPZG 
(Izba Muzealna) ul. 3 Maja 2 
w godz. 11.00-15.00 można za-
poznać się z przygotowanymi 
do druku materiałami, by ewen-
tualnie wnieść uwagi i popraw-
ki. Serdecznie Państwa zapra-
sza zespół kronikarzy. (sp)

Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej skierowało do uzgod-
nień międzyresortowych pro-
jekt rządowego programu „Ra-
dosna szkoła – kraina spraw-
ności i zdrowia”, który ma za-
pewnić wsparcie finansowe dla 
szkół w dziedzinie wyposaże-
nia miejsc aktywności rucho-
wej dla najmłodszych uczniów. 
SP nr 1 w Gubinie udało się 
zdobyć środki finansowe na 
realizację tego programu. Jest 
to ogółem suma 220 tysięcy 
złotych. Połowa tej kwoty po-
chodzi ze środków minister-
stwa, a druga część z budżetu 
miejskiego. Dzięki temu pro-
jektowi na terenie szkoły po-
wstanie plac zabaw, tzw. ogró-
dek szkolny. Nazwany jest on 
umownie „krainą sprawności 
i zdrowia na słońcu”. Jego za-
daniem jest umożliwienie re-
alizowania podstawy progra-
mowej wychowania fizyczne-
go dzieci w młodszym wieku 
szkolnym oraz zapewnienie 
warunków rozwijania spraw-
ności fizycznej najmłodszych 
uczniów, między innymi przez 

Radosna szkoła
stworzenie możliwości zabawy 
na świeżym powietrzu w róż-
nych porach roku. Kolorowy 
ogródek wyposażony zostanie 
w różnorodne drabinki, odpo-
wiednie do wieku dzieci ścian-
ki wspinaczkowe, równoważ-
nie oraz huśtawki. Ponadto już 
od następnego roku szkolne-
go wszyscy uczniowie podsta-
wówki z klas 1-3 będą uczyć się 
w osobnym, odremontowanym, 
budynku, gdzie będzie dostęp-
na sala zabaw oraz miejsce na 
zajęcia gimnastyczne. 

Zabawa i nauka w ogródkach 
szkolnych i miejscach zabaw 
z pewnością pomoże rozbu-
dzić wyobraźnię dzieci, umoż-
liwić kreatywną zabawę i roz-
wijać umiejętności współpra-
cy w grupie. Aby zapewnić wła-
ściwy rozwój najmłodszych 
uczniów, warto zadbać o to, aby 
szkoła dobrze zaspokajała ich 
potrzeby ruchowe. I tak właśnie 
robi SP nr 1. Prace projektowe 
zaczną się już w maju i zakoń-
czą się tuż przed końcem tego-
rocznych wakacji.

Andrzej Matłacki 

20.03. w sklepie Tesco 
w Gubinie sprawca dokonał 
kradzieży laptopa marki To-
shiba Satelite o wart. 1999 zł.

21.03. w Gubinie kierujący 
samochodem osobowym 18-
letni mężczyzna na łuku drogi 
nie opanował pojazdu, zjechał 
na pobocze a następnie naje-
chał w skarpę, gdzie pojazd się 
przewrócił. W wyniku zdarze-
nia jeden z pasażerów doznał 
obrażeń oka i twarzoczaszki. 
Poszkodowany pozostaje na 
oddziale chirurgii oddziału 
dziecięcego w szpitalu w Zie-
lonej Górze.

25.03. w Gubinie doszło do 
kradzieży samochodu osobo-
wego marki Audi 80, koloru 
czerwonego, rok produkcji 
1990, wartości 2400 zł. 

29.03. funkcjonariusze 
Ogniwa Patrolowo-Interwen-
cyjnego Komisariatu Policji 
w Gubinie zatrzymali trzech 
mężczyzn podejrzewanych 
o to, że w dniu 29 marca 2010 
roku wspólnie i w porozumie-
niu po uprzednim przepiłowa-
niu zabezpieczenia (skobla) 
dostali sie do pomieszcze-
nia gospodarczego (komór-
ki) skąd następnie dokonali 
kradzieży narzędzi. Wartość 
strat około 200 zł. 

informacje przekazała 
asp. J.Kulka

Pzyszła wiosna i... nieste-
ty ponownie pojawił się pro-
blem wypalania traw i nie-
użytków. Ostatnie dwa tygo-
dnie to 19 interwencji, w tym 
wielki pożar na powierzchni 
ponad 4 hektarów w m. Kosa-
rzyn. W jego gaszeniu uczest-
niczył jeden zastęp strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej 
i dwie jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Chlebowa 
i Drzeńska Wielkiego.

19.03. podczas awarii sieci 
energetycznej, która nastąpiła 
w godzinach nocnych w połu-
dniowej części Gubina, zastęp 
strażaków przy pomocy własne-
go agregatu prądotwórczego za-
bezpieczał pracę stacjonarnego 
agregatu w szpitalu miejskim.

24.03. w miejscowości Łomy 
w jednym z zabudowań zapa-
liły się sadze w przewodzie ko-
minowym. W gaszeniu uczest-
niczył jeden zastęp strażaków.

24.03. celowe podpalenie 
było przyczyną pożaru śmieci 
w kontenerze przy ul. Lenino. 

Ponadto dwukrotnie były za-
bezpieczane miejsca lądowa-
nia śmigłowca Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego.

Informacje przekazał 
zastępca dowódcy JRG-PSP

w Gubinie 
asp. Wojciech Liczbiński.

Oprac. AB. 
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Burmistrz miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościa-
mi informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24, wywie-
szono na okres 21 dni od dnia ogłoszenia informa-
cji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Gubin o statusie miejskim prze-
znaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 
wieczyste, najem i dzierżawę.

Odkryj 
Gubin 

na nowo
Konkurs organizowany pod ho-
norowym 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 oświato-
wych Gubina i Guben

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
podczas miejskich 
uroczystości obchodów 
775-lecia Gubina

Informacje nt. konkursu można 
uzyskać w sekretariacie szkoły 
pod nr tel. 068 455 8184

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. 

„Wielkieś mi uczyniła pustki w myśleniu moim, 
moja droga Urszulko...”

(parafraza Trenu VIII Jana Kochanowskiego)
 

Nie uchodzi

Odpowiadając na list Pani Urszuli Kondracik opublikowany w „WG” 
nr 6, pragnę rozjaśnić nieco problem, który w liście zszedł jakby na 
boczne tory. 

Zdziwienie pierwsze - to wejście Urszuli do redakcji. Akurat stałem 
przy drzwiach wejściowych i przywitałem ją najserdeczniej jak tylko 
mogłem. Mam na to świadków. Na co usłyszałem (bez odpowiedzi na 
przywitanie): ja nie do ciebie, przyniosłam list do redakcji, na ciebie. 

Na takie dictum zamilkłem. Ceremonia przekazania listu odbyła się 
w pełnym rytuale. Myślę sobie: znam Ulę, chyba dobrze, ale takiej jej już 
dawno nie widziałem. Zapewne o wyrok śmierci na mnie są dowody... 
Może nawet zechce go wykonać - taką groźną ma minę. Ale niech tam, 
nie będę prosił, przeczytam jak opublikują. Redaktor przyjmujący list 
mimochodem oświadczył, że „tekst jest inteligentny” - odsapnąłem.

W piątek biegnę po „Wiadomości” i czytam. Trochę jakby łaskotała, 
ale zdecydowanie Uli charakteru wzięło górę. Totalna obrona w sen-
tencji: Solidaryzuję się z radną Wojnicz jest jasna. Motyw - solidar-
ność kobieca. Ale jeśli solidarność kobieca, to czemu nie jest skiero-
wana w stronę brutalnie pomówionej wiceburmistrz Justyny Kar-
pisiak? To również kobieta i osoba publiczna. Nie daje mi to spoko-
ju - o co chodzi? Olśnienie przyszło wieczorem, tuż przed snem. Ur-
szula od wielu lat podziwiana jest za poglądy emancypantki. Pamię-
tam jak przewodziła Lidze Kobiet. Pani J. Karpisiak do Ligi Kobiet nie 
należała. A tu gra „tamta” pierwsza liga.

Z pełnym uznaniem śledzę działania Urszuli na rzecz niepełnospraw-
nych. Nikomu nie odmawia pomocy. Robi to jak dla siebie, z przeko-
naniem, bo życie ją też doświadczyło.

Sorry Urszulo. Z racji zbliżających się Świąt Wielkanocnych nie będę 
rozpamiętywał. Nie czas na to. Życzę Ci wesołego jajka i nie tylko...

Oleg Sanocki

Informacja Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Miejskich 
Sp. z o. o. w Gubine dotycząca:

Regulaminu rozliczania zimnej wody i ścieków w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez przedsiębior-

stwo usług miejskich w gubinie od 1 stycznia 2009 roku.

1.  Wielkość zużycia zimnej wody w budynku wspólnoty ustala się 
na podstawie odczytu z wodomierza głównego.

2.  Gdy wszystkie lokale są opomiarowane, a ilość wody nie bilan-
suje się, różnica powstała między wskazaniem licznika główne-
go zużycia wody na budynek a sumą wskazań wodomierzy indy-
widualnych (podliczników) rozliczona zostanie proporcjonalnie 
do zużycia wody w lokalach lub gdy wspólnota podejmie uchwa-
łę stosownie do liczby osób w budynku.

3.  Wielkość zużycia wody w budynkach, gdzie nie wszystkie lokale 
mieszkalne wyposażone  są w indywidualne wodomierze, rozli-
czenie dokonywane będzie według następujących zasad:
-  dla lokali opomiarowanych według wskazań wodomierzy zim-

nej i ciepłej wody w lokalu,
-  różnica wynikająca ze wskazań wodomierza głównego i sumy 

wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach opomiaro-
wanych zostanie podzielona na poszczególne lokale nieopomia-
rowane proporcjonalnie do ilości osób w nich zamieszkałych.

4.  W przypadku, gdy w budynku lokale są nieopomiarowane, ob-
ciążenie następuje na podstawie zużycia wskazanego przez 
główny wodomierz w budynku przeliczonego na ilość osób za-
mieszkujących w poszczególnych lokalach.

5.  Rozliczenie zużycia zimnej wody prowadzone będzie mini-
mum 2 razy w roku oraz po każdej zmianie cen wody zimnej 
i ciepłej lub ścieków.

Szanowni Rodzice!
Najważniejszy krok...

Z radością odnotowaliśmy, że Wasze Dziecko osiągnęło już wiek szkolny.
Pozwólcie więc drodzy Rodzice, że zachęcimy Was do umieszczenia dziec-
ka w progach naszej szkoły, tj. Szkoły Podstawowej nr 1.
Pragniemy przygotować Wasze Dziecko, Wasz największy skarb do 
aktywnego i twórczego życia. Pierwsze kroki postawi nasz wychowa-
nek w oddzielnym, odpowiednio przygotowanym budynku szkoły 
przeznaczonym wyłącznie dla dzieci młodszych.
Wierzymy, iż uczestnicząc w wychowaniu Waszego Dziecka, damy mu naj-
milsze wspomnienia związane z wczesnymi latami życia.
Tu, w naszej szkole, dzieci zainicjują naukę języków obcych, będzie to 
język angielski i niemiecki. Zawieziemy je na basen, otoczymy opieką 
pedagoga szkolnego, logopedy i pielęgniarki oraz świetlicy szkolnej 
czynnej do godz. 17.00. Pozwolimy mu bawić się i edukować poprzez 
zabawę. Damy do rączek książki i czasopisma dla dzieci oraz pouczy-
my w pracowni komputerowej.
Pragniemy nauczyć je iść przez życie, cieszyć się światem, rozwijać talenty.
Zapraszamy do zapisania Waszego dziecka do naszej szkoły.
Zapisów można dokonać codziennie w godz. 8.00 – 15.00 w sekreta-
riacie szkoły do 15 kwietnia 2010r.
 Zaufajcie naszemu doświadczeniu i pasji pedagogicznej.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Gubinie

Powiadomienie
Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Krośnie Odrzańskim in-
formuje o podpisaniu umowy z Bankiem Żywności w Zielonej Górze. Uru-
chomiony został punkt darmowej żywności w postaci suchego prowiantu 
w ilości 5 kg miesięcznie dla każdego uczestnika programu „Pomoc żywno-
ściowa”. Aby zostać uczestnikiem ww. programu należy spełnić wymagania 
określone przez Bank Żywności. Wszystkich zainteresowanych ww. pomo-
cą prosimy o kontakt.

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

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

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

Marek Pietkiewicz

Przedsiębiorstwo 
ogólnobudowlane

oferuje:
n Budowa „dom pod klucz”
n Budowa garaży
n Układanie kostki brukowej
n Docieplanie budynków
n  Kompleksowe wyposażenie 

wnętrz
n  Remonty mieszkań i domów 

kapitalne oraz bieżące
n Ocieplanie poddaszy
n Szpachlowanie
n Malowanie
n Układanie płytek ceramicznych
n Układanie paneli
n Tapetowanie
n Sufity podwieszane
n  Współpracujemy z projektan-

tami wnętrz
Kontakt 

+48 795 43 95 92

Szkolenie BHP 
- dla pracodawców, 
- stanowiska kierownicze,
- robotnicze 
-  i inne usługi z tym 

związane. 
Gubin, os. e. Plater 9c/8

Tel. 504 651 510

Wynajmę wyposażony 
salon kosmetyczny 

centrum miasta 
tel. 68 455 30 61, 

68 455 30 60
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To już po raz XV Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy im. M. Ko-
nopnickiej w Gubinie był orga-
nizatorem Wojewódzkiego Mi-
tyngu Olimpiad Specjalnych. 
Zawody odbyły się 11 marca na 
miejskim basenie.

Witając zawodników i gości, dy-
rektor ośrodka Halina Bud-
kiewicz-Łachowska podkre-
śliła, że w tych zawodach nie ma 
zwycięzców i pokonanych. Sam 
udział w mityngu jest bowiem 
zwycięstwem - zwycięstwem nad 
samym sobą. Gośćmi specjalny-
mi jubileuszowej olimpiady byli 
w tym roku: st. wizytator Anna 
Włodarczak z Lubuskiego Kura-
torium Oświaty w Zielonej Górze, 
Mariusz Kubicki - dyrektor od-
działu Stowarzyszenia Olimpiad 
Specjalnych w Zielonej Górze, 
wicestarosta Janina Pawlik, 
Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców w szkole - Bożena Drozd. 
Władze samorządowe powiatu 
i Gubina reprezentował starosta 
powiatu krośnieńskiego Jacek 
Hoffmann. Oprawę muzycz-
ną rozpoczęcia olimpiady zapew-
niła orkiestra zaprzyjaźnionego 
z ośrodkiem Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych „Elektryk” z Nowej 

Jubileuszowy mityng
Soli. Olimpijskie ślubowanie przed 
zawodnikami i gośćmi złożył Ka-
zimierz Homa. Ten mityng - po-
dobnie jak poprzednie - nie mógłby 
się odbyć, gdyby nie hojność spon-
sorów: Starostwa Powiatowego 
w Krośnie Odrz., Urzędu Miasta 
w Gubinie, Urzędu Gminy Gubin, 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
chłopska” z Gubina, Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców „Społem”, 
Marketu „Horex”, sklepu „Seba”, 
Przedsiębiorstwa Oczyszczalnia 
Ścieków Gubin-Guben, z którym 
ośrodek od lat współpracuje oraz 
Gubińskiego Domu Kultury. 
Ważną rolę mieli do spełnienia wo-
lontariusze, którymi byli uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

W czasie zawodów pływackich 
padło wiele rekordów, które dla 
tych zawodników są tak samo 
ważne, jak olimpijskie medale 
naszej reprezentacji. Warto w tym 
miejscu wspomnieć o wynikach 
uzyskanych przez Marcina Ra-
tajczaka, Pawła Krupińskiego, 
Michała Wysockiego, Dawida 
Ereta, Adama Szymanowskie-
go, Damiana Chomonta, czy ro-
dzeństwo Bożenę i Władysława 
Szałapskich w pływaniu na 50 m 
stylem grzbietowym. AB

21 marca – dzień niby zwyczaj-
ny, okazuje się jednak, że nie do 
końca. Każdy z nas w tym dniu 
czuje atmosferę wyjątkowości. 
Szczególnie młodzi ludzie, którzy 
uwielbiają witać wiosnę z impe-
tem i dobrą zabawą. Tegorocz-
ny Dzień Wagarowicza, dość nie-
fortunnie, przypadł w niedzielę. 

Dlatego uczniowie ZSLiT 
w Gubinie w niecodzienny 
sposób przywitali pierwszy 
dzień wiosny dopiero w ponie-
działek 22 marca. Na począt-
ku odbyły się Szkolne Zawody 
Strongman. Zaledwie ośmiu 
uczniów odważyło się w nich 
wystartować.Najsilniejszym 
uczniem szkoły okazał się Piotr 
Płocharz. Drugie miejsce zajął 
Mateusz Baranowski, a trze-
cie Andrzej Walczak. Na ko-
lejnych miejscach uplasowa-
li się Krzysztof Macierzyński. 
Przemysław Skwarczyński, Sta-
nisław Macierzyński, Andrzej 
Siergiej i Andrzej Pawłowski. 
Zawodnicy mierzyli się z kon-
kurencjami rodem z prawdzi-
wej edycji strongman, jak pod-
noszenie 70 kg sztangi, prze-
noszenie opon, spacer farmera 
(niesienie kół) oraz przeciąga-
nie skrzyni z „jeźdźcem” na dy-
stansie 20 metrów. Zwycięzcy 

Wiosenny ZSLiT
dostali nagrody w postaci odży-
wek ufundowanych przez sklep 
„Witamina” państwa Anety 
i Krzysztofa Fyk.

Oprócz zawodów siłaczy, każda 
klasa zaprezentowała marzan-
ny-kukły oraz odbył się konkurs 
na najśmieszniejsze przebranie. 
Rozdano także wiosenne oskary 
dla nauczycieli, np. w kategorii 
żyleta, najweselszy i perfekcjo-
nista oraz dla uczniów, wybiera-
jąc największego luzaka, dziew-
czynę roku, chłopaka roku oraz 

najlepszą parę. Na zakończe-
nie odbyła się zabawa w kara-
oke, w której udział wzięli przed-
stawiciele klas. Słowem - pierw-
szy dzień wiosny uczniom ZSLiT 
upłynął na wesoło i z uśmie-
chem. Miejmy nadzieję, że taki 
stan ducha utrzyma się w nich na 
długi czas… Najważniejszy jest 
jednak fakt, iż nareszcie możemy 
cieszyć się prawdziwie wiosenną 
aurą, na którą z takim utęsknie-
niem wszyscy czekaliśmy.

Andrzej Matłacki

Cam-On Film Studio
Przenoszenie opon z pewnością nie należało do najłatwiejszych zadań

K. Bancewicz - uczestnik Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sędziowie zawodów

Urodził się i mieszkał we Wro-
cławiu. Aż do momentu kiedy 
zakochał się w dziewczynie 
z Gubina. Dla niej porzucił 
„stare śmieci”, przyjechał tutaj 
i znalazł wśród nas nowy dom. 
Teraz, jak mówi, czuje się jak 
w swojej dzielnicy. Szybko za-
puszcza korzenie. Odnalazł się 
również na gubińskim rynku 
pracy. A że zawsze chciał robić 
to, co lubi...

Z kamerą biega od dawna. 
Przygoda z obiektywem zaczęła 
się w szkole podstawowej, gdy 
uwieczniał aparatem fotograficz-
nym, co tylko się dało. Potem po-
jawiły się kamery i nowe tech-
nologie. Konrad Bancewicz, 
bo o nim mowa, zawsze szedł 
z duchem czasu. Jego pasją stało 
się zatem filmowanie.

Z czasem zwykłe hobby zaczęło 
kierować jego życiem. Rozpoczął 
naukę w Lubuskiej Szkole Tele-
wizji i Filmu. Najbardziej ceni 
sobie podniesienie umiejętno-
ści w zakresie operatorki, mon-
tażu i efektów specjalnych. Ma 
za sobą także międzynarodowe 
imprezy, na których kręcił spoty 
reklamowe i filmiki młodzieżo-
we. Swoje umiejętności wyko-
rzystywał już na planach i przy 
tworzeniu klipów muzycznych 
m. in. dla Grzegorza Markow-
skiego znanego z kultowego ze-
społu Perfect. Teraz swoje spore 
doświadczenie postanowił wyko-
rzystać w celach zarobkowych. 

O Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki pisaliśmy w nr 
13/09 „Wiadomości Gubiń-
skich”. K. Bancewicz wziął w nim 
udział. W ramach Priorytetu VI 
działanie 6.2. „Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia” otrzymał 
dofinansowanie, za które zaku-
pił przede wszystkim doskonały 
sprzęt filmowy - kamerę i różne-
go rodzaju akcesoria. Założona 
przez Konrada firma „Cam-On 
Film Studio” zajmuje się filmo-
waniem wesel, ślubów, komu-
nii, studniówek, imprez oko-
licznościowych. Ale nie tylko. 
Klient może zamówić dowol-
ny produkt związany z kamero-
waniem i montażem. Teledyski, 
filmy dokumentalne i reportaże, 

wymyślne podkłady muzyczne, 
co kto lubi. Wszystko kwestia 
wyobraźni, bo Konrad Bance-
wicz naprawdę potrafi zrobić 
wszystko. 

To dopiero początek drogi 
„Cam-On Film Studio”. Ale fil-
mowy zapaleniec ma już określo-
ne plany na przyszłość. Prioryte-
tem jest rozwój firmy i stworze-
nie nowych miejsc pracy. Już po-
trzebny jest mistrz oświetlenia, 
tzw. gafer oraz pomocnik opera-
tora. Z czasem firma ma zatrud-
niać kilkanaście osób. K. Ban-
cewicz chce także zdobyć rynek 
niemiecki. Po to, by móc dokupić 
przydatny sprzęt filmowy. Firma 
wymaga inwestycji. Ale Konrad 
jest dobrej myśli. Jak zawsze...

Wojtek Rożek

Mieszkańcy naszego miasta 
będą mieli tego roku Sporto-
wy lipiec, dzięki przyznaniu 
Gubinowi aż trzech finałowych 
imprez Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży. Jest to efekt doce-
nienia wieloletniej pracy nasze-
go środowiska sportowego dzia-
łaczy i trenerów. 

Przyjadą najlepsze druży-
ny Polski w trzech grach zespo-
łowych. Rozpoczną rugbyści 
w dniach 14-19 lipca. Swoje boje 
będą toczyć na obiekcie stadionu 
przy stacji kolejowej - realizatorem 
imprezy będzie Miejski Ośrodek 
Sportu pod kierownictwem dyrek-
tora Andrzeja Nowaka. Następ-
nie od 22 do 25 lipca zobaczymy 
na obiekcie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych (były ZSR) siatkar-
ki plażowe – imprezą zarządzać 
będzie Ryszard Zakrzewski. Na 
koniec w hali Zespołu Szkół Lice-
alnych i Technicznych przy Kra-
kowskiej zaprezentują się piłkar-
ki ręczne. Odpowiedzialnym za 
zawody jest prezes Sparty Kazi-
mierz Barłóg. Od wielu lat przy 
takich imprezach rękę na pulsie 

trzyma nestor gubińskich dzia-
łaczy sportowych Józef Bart-
kowiak, który będzie wspiera-
ny przez dyrektorów ZSLiT Mi-
rosława Siergieja, Roberta 
Hawrylaka i ZSR Krzysztofa 
Szymańskiego – odpowiedzial-
nych za logistykę.

Do Gubina przyjedzie 
ok. 500 sportowców i gości 
z całej Polski. Cykl tych imprez 
finansuje Ministerstwo Sportu 
i Turystyki (koszt wyniesie ok. 
pół miliona złotych). Oprócz re-
alnego zarobku podmiotów go-
spodarczych na noclegach i ży-
wieniu w mieście, skorzystają 
także obiekty sportowe, na któ-
rych zawody będą rozgrywane. 
Zostaną one doposażone w spe-
cjalistyczny sprzęt. Wykonane 
zostaną także spore remonty re-
nowacyjne, które są konieczne, 
aby przyjąć sportowców. 

Już dzisiaj organizatorzy zapra-
szają mieszkańców Gubina i okolic 
na te ciekawe zawody, które 
pewnie przyniosą sporo przeżyć 
emocjonalnych i estetycznych. 

Kazimierz Barłóg

Finały Mistrzostw Polski w Gubinie



15Nr 7 z 2.04.2010 iadomości
Gubińskie

W
__ogłoszeniA | sPołeczeństwo

WYDAWCA - Gubiński Dom kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 92 - czynna poniedziałek - piątek godz. 10.00-17.00. 

 Marcin Zajączkowski - redaktor naczelny  Małgorzata Borowczak-Turowska - sekretarz redakcji, tel. (068) 455 81 92.  Stale współpracują z redakcją: Antoni Barabasz, Krzysztof Freyer, Marcin Gwizdalski, Janina Izdebska, Anna Kędziora, Wiesław D. Łabęcki, Andrzej Matłacki, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki.

 skład i grafika - Karol Jurgielewicz R korekta - Magdalena Zajkowska.

 Druk: Wydawnictwo Media Regionalne Sp. z o.o. w Zielonej Górze. | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie 

zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.

MIESZKANIE

SPRZEDAM mieszkanie 56 m kw, 3 pokoje po kapital-

nym remoncie. Tel.  500 092 441. 

SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy, bezczynszowe, 

84,90 m kw. Tel. 785 517 824.

KUPIĘ mieszkanie komfortowe, do małego remon-

tu, do 40 m kw w bloku, 2 pokoje, parter lub I piętro. 

Tel. 793 036 119.

WYNAJMĘ pokoje, 1 i 2 osobowe z łazienką. Tel. 

791 379 011. 

WYNAJMĘ mieszkanie w Gubinie, 3 pokojowe z 

kuchnią i łazienką, 75 m kw, ul. Oświęcimska. Tel. 

695 407 449. 

WYNAJMĘ mieszkanie 46 m kw w bloku w centrum. 

Tel. 505 726 404. 

DO wynajęcia mieszkanie, ok. 88 m kw, 3 pokoje, kuch-

nia, łazienka, nowe budownictwo. Tel. 68 359 45 33 

lub 359 59 79. 

KUPIĘ mieszkanie w Gubinie, 4 pokojowe w nowym 

budownictwie. Tel. 691 407 432.

WYNAJMĘ  dom 7-pokojowy o pow. 500 m kw, miesz-

czący 15 osób – dla firm. Tel. 791 379 011.  

WYNAJMĘ umeblowaną kawalerkę. Tel. 504 203 398. 

ZAMIENIĘ na większą kawalerkę, 30 m kw, I piętro, w 

centrum, bezczynszowa. Tel. 68 455 34 65. 

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe, 58,20 m kw na 

os. E. Plater. Tel. 793 681 830.

SPRZEDAM nowy dom parterowy z garażem, pow. cał-

kowita 150 m kw, użytkowa 116 m kw, z częściowym 

wyposażeniem, działka 841 m kw. Cena: 380 tys. do 

uzgodnienia – w rozliczeniu możliwe mieszkanie mi-

nimum 60 m kw. Tel. 691 566 245.

DZIAŁKI/LOKALE

WYNAJMĘ lub kupię garaż w kompleksie garażowym 

przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 696 171 932.

DO WYNAJĘCIA sklep spożywczy z wyposażeniem, ul. 

Kosynierów. Tel. 68 455 34 65. 

SPRZEDAM działkę rekreacyjną 0,5 hektara, staw, 

domek koło Żytowania. Tel. 503 160 380.

SPRZEDAM działkę budowlaną 15arów w Bieżycach, 

koło Gubina. Tel. 607 29 32 85.

WYNAJMĘ pomieszczenie o pow. 600 m kw w Gubinie, 

przy ul. Wyzwolenia. Tel. 888 465 199. po godz. 18.00.  

SPRZEDAM teren pod zabudowę, 1,5 ha. Atrakcyj-

na lokalizacja. Możliwość podziału na mniejsze dział-

ki. Tel. 790 504 081.  

SPRZEDAM działkę budowlaną 21 arów w Jaromiro-

wicach. Tel. 503 160 380. 

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 ha. Cena do uzgodnienia. Tel. 506 757 479.

SPRZEDAM działkę budowlaną we wsi Drzeńsk Mały, 

4400 m kw z garażem, w skład działki wchodzi las. 

Cena: 75.000 Tel. 502 558 407.

Do wydzierżawienia duży sklep, 
wszystkie media i własny parking,

 ul. Śląska 52A. 
Tel. 502 302 109

SPRZEDAM działkę ze stawem 1,17 ha. z prawem za-

budowy. Tel. 660 973 939.

MOTORYZACYJNE

SPRZEDAM skuter Junak – nowy, motocykl Knight – 

nowy. Tel. 68 455 34 65. 

SPRZEDAM Żuk A-11 B, stan dobry. Tel. 722 032 634.

SPRZEDAM Hyundai Accent, rok 1997, poj. 1,3 ben-

zyna, zielony metalic. Bezwypadkowy, ręczna skrzy-

nia biegów, elektryczne szyby, immobilizer, pięcio-

drzwiowy, przebieg 1240.687 km, stan dobry. Cena 

6200 zł. Tel. 507 107 181.  

SPRZEDAM nową nagrzewnicę do Volkswagen 3. Tel. 

783 708 244.

USŁUGI

MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsługa, sprzedaż, 

na bardzo dobrych warunkach, instalacji grzewczych, 

sanitarnych, wodnych. Dowóz towaru do klienta na 

terenie Gubina gratis. POL – PLUS GUBIN, ul. Śląska 

52a (były sklep MARS). Tel. 68 359 47 18, 501 71 47 

47, fax 68 359 58 64         

Biuro Rachunkowe oferuje świadczenie 
usług w zakresie :

- prowadzenie KPiR
- rozliczenia ryczałtu
- prowadzenia kadr 
- rozliczenia z US i ZUS-em
- roczne rozliczenie PIT
- zwrotu VAT-u budowlanego
-  oraz inne rozliczenia według  

indywidualnego zlecenia.

Siedziba biura znajduje się 
w Gubinie przy 

ul. Wyspiańskiego 2 F 
(wejście pomiędzy sklepem 

dziecięcym, a cukiernią).
Czynne od pn. do pt. w godz. 16-19

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

MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsługa, sprzedaż na 

bardzo dobrych warunkach, klimatyzacje, solary, pompy 

ciepła, kominki, piece c. o. grzejniki płytowe, rury, otuli-

ny. Dowóz towaru do klienta na terenie Gubina gratis. 

POL – PLUS GUBIN, ul. Śląska 52a (były sklep MARS). Tel. 

68 359 47 18, 501 71 47 47, fax 68 359 58 64         

SERWIS pieców gazowych, doradztwo, montaż, sprze-

daż, roczna obsługa. Na terenie Gubina dojazd do klien-

ta gratis. POL - PLUS GUBIN, ul. Śląska 52a (były sklep 

MARS). Tel. 68 359 47 17, 501 71 47, fax 68 359 58 64.      

KOMPUTERY: naprawa, instalacja oraz konfiguracja 

systemów Windows, sieci, oprogramowanie, usuwa-

nie wirusów, doradztwo przy zakupie komputera i inne. 

Tel. 609 118 304.

RZUĆ PALENIE! JEDNORAZOWA 
TERAPIA BICOM 2000. WTORKI 

12.00-18.00 AMBULANS 
PRZY NETTO (ul. 3-go maja). 

Tel. 68 388 93 32, 500 459 907

SKLEP z odzieżą używaną, ul. Pułaskiego 41. Zapra-

szamy! 

POGOTOWIE krawieckie - potrzebujesz szybko napra-

wić lub przerobić ubranie – zadzwoń tel. 509 437 389.

REMONTY mieszkań - szpachlowanie, malowanie, gla-

zura. Tel. 722 032 634.

NEOBANK kredyty dla firm, inwestycyjne, obrotowe 

dla rolników oraz gotówkowe, hipoteczne oraz kon-

solidacyjne. Tel. 669 67 67 44. 

MONTAŻ paneli, glazury, sztukaterii, regipsów, tynki 

mozaikowe, szpachlowanie, malowanie. Solidnie! Tel. 

504 669 414. 

Sklep „Cygaro” 
ul. Żymierskiego 13 

(naprzeciw Krometu) w Gubinie 
czynny od pon-sob w godz. 8-22, 
w niedziele od 12-20. ZAPRASZA!

SCHODY drewniane, balustrady - wyrób i montaż. Ko-

morów, ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.

NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich pieców 

i podgrzewaczy gazowych. Waldemar Kościów. Tel. 

501 714 747. 

MONTAŻ i obsługa instalacji gazowych, wodnych i CO. 

Montaż pieców gazowych. Szybka i fachowa obsługa 

Tel. 886 481 216.

POLBRUK – układanie. Tel. 792 244 992.

LAPTOPY z internetem bezprzewodowym, telefo-

ny za złotówkę bez zaświadczenia o zarobkach. Tel. 

516 083 678.

MATEMATYKA, korepetycje. Tel. 889 137 910.

MATEMATYKA, korepetycje. Tel. 509 567 973. 

KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawowej i gimna-

zjum, tel. 721 499 052. 

LOTNISKA – komfortowo, cała Europa. Tel. 

697 924 253.

LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.

PRZEPROWADZKI, Tel. 888 806 385.

RÓŻNE

SPRZEDAM szczeniaki Golden Retriever, mają 9 tygo-

dni, odrobaczone, zaszczepione, posiadające książecz-

ki. Tel. 608 392 354.

Sprzedam bardzo tanio 
murowany garaż z kanałem. 

Tel. 602 401 294.

SPRZEDAM piec węglowy C.O. o mocy 1,2 kW. Fa-

brycznie nowy. Cena do uzgodnienia. Tel. 501 792 377.  

Zapisy na pisklaki, kaczki, gęsi, broj-
lery, kurki, kogutki oraz kurki odcho-

wane. Oferujemy również paszę i kon-
centraty dla zwierząt, środki ochrony 

roślin, ziemniaki sadzeniaki i materiał 
sienny, ul. Legnicka 23, tel. 602 262 496.

SPRZEDAM nowe okna PCV – tanio. Tel. 68 359 43 24 

lub 695 094 043. 

SPRZEDAM piec C.O. dwufunkcyjny „Urlich” na części. 

Tel. 609 411 621.

SPRZEDAM garnitur komunijny, 5-cio częściowy 134 

cm wzrost. Tel. 660 612 645.

Wyjazd do klubu ENERGY 2000. 
Przytkowice, 

koszt wyjazdu ok.150 zł.
 21-23 maja. Tel. 695 075 425.

SPRZEDAM drewno kominkowe opałowe, liścia-

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

609 138 452 lub 68 359 91 19. 

SPRZEDAM piec do wypieku pizzy – jednokomoro-

wy – nowy, rożno do kurczaków. Tel. 68 455 34 65. 

SPRZEDAM tanio w bardzo dobrym stanie huśtawkę 

dziecięcą i kojec. Przy zakupie oddam matę edukacyj-

ną, tel.790 790 434.

KUPIĘ wypoczynek, mały stolik, mały odkurzacz, 

pralkę automatyczną, kuchenkę mikrofalową, po-

chłaniacz kuchenny i telewizor. Tel. 667 794 453 lub 

723 303 317.  

SPRZEDAŻ nowych agregatów prądotwórczych. Tel. 

603 632 973.  

ZAPRASZAMY do nowo otwartego stoiska z tanią odzie-

żą używaną (namiot przy NETTO).  

PRACA

PRZYJMĘ kierowcę do pracy kat. BC C  E doświadczenie 

ok.5 lat, praca kierunki międzynarodowe, wynagrodze-

nie-podstawa plus stawka od kilometra plus premia. Tel. 

500 092 441.

ZATRUDNIĘ kelnera lub kelnerkę z podstawową znajo-

mością języka niemieckiego. Tel. 788 843 545. 

ZATRUDNIĘ panienkę lub panienkę niepełnosprawną 

do zaopiekowania się kotkami z możliwością zamiesz-

kania. Zamieszkanie darmowo oraz wynagrodzenie za 

pracę. Wymagania: osoba niepaląca, samotna do 35 

lat, tel. 660 373 591.

PILNIE poszukuję osoby do pomocy w biurze. Tel. 

697 836 123 lub 068 359 21 60.

POSZUKUJĘ do biura ze znajomością języka angielskie-

go, hiszpańskiego lub niemieckiego. Tel. 697 836 123 

lub 068 359 21 60. 

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!

PAN w średnim wieku, obywatel Niemiec, pozna atrak-

cyjną, miłą panią w wieku od 35 do 45 lat. Pani może 

być z dzieckiem. Tel. 015 121171860. 

ABC niepełnosprawnego

Urszula Kondracik 
Prezes TWzK  
koło w Gubinie

Zaburzenia poznawcze

Osoby z zaburzeniem umysło-
wym (czasami określonym jako 
zaburzenia rozwojowe) wolno 
się uczą. Mają trudności z wy-
korzystaniem zdobytej wiedzy 
i umiejętności oraz z zastosowa-
niem ich w różnych miejscach 
i sytuacjach.

Zwracaj się do takiej osoby, 
używając jasno sformułowanych 
zdań, prostych słów i raczej kon-
kretnych, a nie abstrakcyjnych 
pojęć. Pomóż jej zrozumieć zło-
żoną koncepcję, dzieląc ją na 
mniejsze części.

Nie używaj języka dziecięcego, 
ani nie traktuj protekcjonalnie 
osób z upośledzeniem umysło-
wym. Dostosuj tempo, stopień 
złożoności i słownictwo twojej 
wypowiedzi do osoby, z  którą 
rozmawiasz.

Pamiętaj, że masz do czynie-
nia z osobą dorosłą, która sama 
może podejmować decyzje, 
chyba że poinformowano cię, 
że jest inaczej.

Osoby z upośledzeniem umy-
słowym mogą starać się za wszel-
ką cenę zadowolić rozmówcę.

Podczas rozmowy taka osoba 
może mówić ci to, co jej zdaniem 
chcesz usłyszeć. W niektórych 
sytuacjach, takich jak egzekwo-
wanie prawa czy badanie lekar-
skie, może mieć to swoje poważ-
ne konsekwencje, jeżeli stoso-
wana przez ciebie technika roz-
mowy nie jest skuteczna. Pyta-
nia powinny być formułowane 
w neutralny sposób, aby uzyskać 
dokładne informacje. Zweryfikuj 
odpowiedzi, powtarzając każde 
pytanie w inny sposób.

Osoby z upośledzeniem umy-
słowym mogą mieć trudności 
z podejmowaniem szybkich de-
cyzji. Bądź cierpliwy i daj two-
jemu rozmówcy wystarczającą 

Savoir vivre

POMAGAMY | ORGANIZUJEMY | INFORMUJEMY

Jeżeli ktoś z Państwa posiada zbędny wózek 
inwalidzki, prosimy przekazać go naszej orga-
nizacji. Wózek otrzyma osoba potrzebująca.

ilość czasu. Przejrzyste ozna-
kowanie z piktogramami może 
pomóc osobie z upośledzeniem 
umysłowym znaleźć drogę na te-
renie obiektu.

Osoby z upośledzeniem umy-
słowym działają w pracy i w co-
dziennym życiu według ustalane-
go i znajomego porządku. Miej 
świadomość tego, że zmiana oto-
czenia lub ustalonego porząd-
ku może wymagać pewnej uwagi 
i czasu na dostosowanie się.

Zwierzęta pomagają osobom 
niepełnosprawnym.

Niektóre osoby niesłyszące, 
niewidome lub niedowidzą-
ce, z urazowym uszkodzeniem 
mózgu, padaczką lub posiadają-
ce inne rodzaje niepełnospraw-
ności, mogą korzystać z pomocy 
zwierząt towarzyszących im 
w codziennym życiu.

Kiedy ustalasz, czy dane zwie-
rzę pomaga osobie niepełno-
sprawnej, osoba ta może nie po-
siadać informacji potwierdza-
jącej jego funkcję. Oznacza to, 
że zasadniczo będziesz musiał 
dokonać modyfikacji polityki 
„zakazu wprowadzania zwie-
rząt”, aby taka osoba mogła 
wejść z towarzyszącym jej zwie-
rzęciem.

Zwierzęta pomagające osobom 
niepełnosprawnym są zazwy-
czaj bardzo dobrze wyszkolone 
i dobrze się zachowują. 

Jeżeli dana osoba nie może 
zapanować nad zwierzęciem, 
możesz poprosić o jego wypro-
wadzenie.

Opracowanie na podstawie 
„Praktycznego poradnika savo-
ir-vivre wobec osób niepełno-
sprawnych” Judy Cohena .

Towarzystwo Walki z Kalec-
twem i Stowarzyszenia Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane pełnią 
wspólnie dyżury w każdy wtorek 
od 10.00 do 13.00 w biurze przy 
ul. 3 Maja (w podwórzu WDT).

w kazdy czwartek 
od godziny 20.00

.
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Łamanie stereotypów

Sum ergo cogito Ireneusz Szmit

Lubię filmy, w których nie ma strzelaniny i pościgów samocho-
dowych. Ale ich znalezienie nie jest takie proste. Z wielką przy-
jemnością obejrzałem niedawno po raz kolejny popis gry aktor-
skiej Spaencera Tracy’ego w klasyku „Stary człowiek i morze”. 
Narrator (za Hamingway’em) wprowadził: wszystko w nim było 
stare za wyjątkiem oczu. I tak było. Walka rybaka z wielką rybą 
była symboliczna. Pod koniec filmu padło stwierdzenie: Nie po-
szczęściło się mu. I rozwinięcie: może nie chodzi o szczęście, 
może jest już za stary?

To fundamentalne i ponadczasowe pytanie. Zazwyczaj starsi 
ludzie przedstawiają wartość jako opiekunowie wnucząt albo 
źródło pomocy materialnej. Tak to wygląda z pozycji młodych. 
A jak z pozycji starszych?

Marek Janiak: „Cały czas czuję się jak trzydziestolatek. Ale 
jestem bardziej doświadczony i mniej tolerancyjny. Wiem np., 
że nie należy tracić czasu na dyskusje z kimś, kto nie przyjmu-
je argumentów. Adam Dawczak-Dębicki nie boi się starości. 
Gdyby miał możliwość zamiany swego wieku na wczesną mło-
dość, nie zrobiłby tego. „To nieciekawy czas. To prostoduszne 
życie pędraka. Zdolność patrzenia i oceny sytuacji nabywamy 
z wiekiem. Ludziom młodym smak życia jest niedostępny. Na 
dobrą starość trzeba sobie zasłużyć. Jeśli ktoś sensownie kieruje 
swoim życiem, to starość będzie pogodna i na wszystko będzie 
patrzył w wyrafinowany sposób”. Znowu Janiak: „Najbardziej 
zadowolone z naszego starzenia się jest, oczywiście, zazdrosne 
otoczenie. Gdy nie ma argumentów, mówi ono: jesteś za stary, 
nie dasz rady. To gra poniżej pasa. Mentalnie, czyli w gotowo-
ści reagowania na sygnały, dowcipach, odwadze podejmowania 
decyzji, otwartości na świat, jestem młodszy od połowy swoich 
studentów”.

Stowarzyszenie Pracodawców „Lewiatan” i „Gazeta Wyborcza” 
ogłosiły niedawno konkurs „Stary człowiek i może pracować”. 
Chodziło o przełamanie stereotypu, że 60, 70 czy 80-latek po-
winien kończyć karierę zawodową. A przecież, przynajmniej dla 
uczestników konkursu, wiek to tylko data w dowodzie. Wpły-
nęło ponad pół tysiąca zgłoszeń. Pierwsza dziesiątka czynna za-
wodowo przeżyła ponad dziewięćdziesiąt lat. Zwyciężył Feliks 
Gracjun, 96-letni kaletnik z Częstochowy, który pracuje ponad 
70 lat. Honorowa laureatka - Zofia Mrozowska, która skończy-
ła 105 lat, pracowała jeszcze 2 lata temu.

Nie zapominajmy o poletku sportowym. Bohdan Tomaszewski, 
90-letni sprawozdawca, komentuje sprawnie rozgrywki teniso-
we. A brać trenerska? Rześka, że ho, ho. W piłce nożnej na naj-
wyższym światowym poziomie funkcjonuje wielu szkoleniow-
ców około siedemdziesiątki. Choćby Aleks Ferguson (68 lat) 
czy Leo Benhacker (68 lat). A w Polsce Henryk Kasperczak (64 
lata), Franciszek Smuda (63 lata). Stajnie niemieckich bokse-
rów prowadzi Uli Wegner (chyba grubo ponad siedemdziesiąt-
kę). Podobnie w siatkówce. Na Mistrzostwach Europy Kobiet re-
prezentację Białorusi prowadził 71-letni Nikołaj Karpol, a Rosję 
67-letni szkoleniowiec. Trener Polek Jerzy Matlak ma 64 lata. 
W Plus Lidze pracują Waldemar Wspaniały (64 lata) i Jan Such 
(62 lata). Justynę Kowalczyk od kilku lat do sukcesów prowa-
dzi 63-letni Aleksander Wierietielny. Grupa „dziadków” trenu-
je kadry polskich lekkoatletów, a wszyscy reprezentują poziom 
światowy. To ponad 70-letni: Czesław Cybulski (młot), Andrzej 
Radiuk (płotki), Józef Lisowski (400m), Sławomir Nowak (wie-
loboje i płotki, były trener Kipketera). W naszym województwie 
„przy warsztacie” twardo stoją trenerzy lekkiej atletyki: Grze-
gorz Kurkiewicz (72 lata) - wychował całe pokolenia tyczkarzy, 
w tym mistrza olimpijskiego Tadeusza Ślusarskiego, Jarosław 
Algierski (73 lata) - wychował mistrza świata w trójskoku Zdzi-
sława Hoffmana czy Edward Czernik (69 lat), były rekordzista 
Polski w skoku wzwyż.

Wszyscy wymienieni łamią stereotyp, iż starsi ludzie powin-
ni siedzieć w fotelu, oglądać telewizję i przepraszać za to, że 
jeszcze żyją. n

Mecz ułożył się dobrze dla przy-
jezdnych. W 3. minucie precyzyj-
nym strzałem w długi róg akcję fi-
nalizuje Rafał Adamczak. Gu-
biński zespół odpowiedział strza-
łem z dystansu Rafała Zycha 
w 12. minucie. Przez kolejne 
minuty gra toczyła się w środ-
kowej strefie boiska. W 27. mi-
nucie meczu na bramkę Karola 
Matwiejczyka uderzał Ra-
dosław Rzun, ale trafił prosto 
w Wojciecha Winograda. Trzy 
minuty później na Sikorskiego 
padł gol, który na długo zapisze 
się w pamięci kibiców. Piłkę prze-
jął na trzydziestym piątym metrze 
kapitan gubinian, Przemek Fie-
dorowicz i huknął bez zastano-
wienia,  futbolówka zatrzepotała 
w samym okienku bramki Alfy. 
Gospodarze złapali wiatr w żagle. 
W 34. minucie R. Zych ładnie 
zagrał do Daniela Szydłow-
skiego, który w polu karnym od-
nalazł Roberta Dawidziaka, 
lecz strzał zatrzymał bramkarz 
Alfy. Dwie minuty później szarżu-
jący w polu karnym gości D. Szy-
dłowski został sfaulowany i arbi-
ter wskazał na „wapno”. Pewnym 
egzekutorem „jedenastki” okazał 
się sam poszkodowany. W 41. mi-
nucie spotkania akcję Alfy pre-
cyzyjnym strzałem wykończył 
R. Adamczak i ponownie mie-
liśmy remis. Nie na długo. Nie-
spełna minutę później za sprawą 
Grzegorza Purczyńskiego go-
spodarze ponownie wyszli na pro-
wadzenie. Tak więc po pierwszych 
trzech kwadransach Carina 3:2.

W 55. minucie spotkania Paweł 
Piotrowski idealnym podaniem 
uruchomił Łukasza Swobodę, 
ale jego uderzenie zdołał zablo-
kować Kacper Szaciłło. Dwie 
minuty później R. Dawidziak 
idealnie zagrał do wbiegające-
go w pole karne D. Szydłowskie-
go, który uderzył precyzyjnie po 
długim rogu, podwyższając wynik 

Derby dla Cariny!

WOPR Gubin Informuje

Siedem bramek, bardzo dużo sytuacji podbramkowych, masa emocji i walki, a co 
najważniejsze - zwycięstwo gospodarzy - oto obraz szlagierowego pojedynku Cariny 
Gubin z Alfą Jaromirowice.

meczu na 4:2. W 60. minucie na 
strzał zza pola karnego zdecydował 
się R. Zych, piłka w nieznacznie 
minęła bramkę. Pięć minut później 
zespół Alfy zdobył bramkę kontak-
tową. Uderzoną z rzutu wolnego 
piłkę dotknął R. Rzun, zmieniając 
kierunek jej lotu. W 70. minucie 
z rzutu wolnego strzelał Tomasz 
Mucha, ale K. Matwiejczyk nie 
miał problemów ze złapaniem tej 
piłki. W 76. minucie spotkania 
bliski szczęścia był T. Urbański, 
ale nowy nabytek Alfy nie pora-
dził sobie stuprocentowej sytuacji. 
W 77. minucie piłkę przed polem 
karnym gości otrzymał R. Dawi-
dziak, ale jego uderzenie bez pro-
blemu złapał M. Pokwiczał. Osiem 
minut przed końcem meczu Carina 
powinna prowadzić 5:3. Błąd 
obrońcy Alfy wykorzystał R. Da-
widziak, lecz trafił tylko w słupek. 
W 86. minucie R. Zych  bez za-
stanowienia huknął na bramkę, 
lecz M. Pokwiczał z trudem spa-
rował futbolówkę na poprzeczkę. 
W końcówce meczu przewaga go-
spodarzy nie podlegała dyskusji. 
Najwięcej problemów defensorzy 
gości mieli z Piotrem Sobolew-
skim, D. Szydłowskim i P. Fiedo-
rowiczem. Do końca meczu wynik 
się nie zmienił i Carina pokona-
ła Alfę 4:3.

Po meczu trener Cariny Gubin, 
Andrzej Jaworski powiedział: 
Jak na stan murawy i warun-
ki pogodowe, w jakich odbył się 
ten mecz, to stał on na wysokim 
poziomie. Mój zespół od począt-
ku starał się grać piłką. Pierw-
sze minuty pokazały, że Carina 
musiała dostosować się do wa-
runków panujących na boisku. 
Po bramce P. Fiedorowicza 
osiągnęliśmy przewagę i kon-
trolowaliśmy grę, czego efek-
tem były gole D. Szydłowskie-
go i G. Purczyńskiego. Po prze-
rwie nasza przewaga uwidocz-
niła się, dzięki czemu strzeliliśmy 

Coraz więcej gubinian trenuje tenis ziemny. Od 1 kwiet-
nia rusza tenisowa szkółka. Wszyscy chętni do gry w te-
nisa mogą zasięgnąć informacji i dokonać zapisu, kon-
takt – Piotr Gręda tel. 503 425 055. Nie siedź w domu, ru-
szaj się! Tenis jest wspaniałą formą relaksu dla ludzi 
w każdym wieku. MZ

czwartą bramkę, a po golu kon-
taktowym dla Alfy nie podlega-
ła już ona najmniejszej dyskusji. 
To my kontrolowaliśmy przebieg 
spotkania, co widać było w koń-
cówce, kiedy to nie wykorzystali-
śmy kilku dogodnych sytuacji do 
podwyższenia wyniku. Ponad-
to jestem zadowolony, że mecz 
ten toczony był w warunkach 
fair play, wygrała na tym piłka 
nożna. Myślę, że kibice, którzy 
zdecydowali się spędzić niedziel-
ne popołudnie na stadionie w Gu-
binie, nie mają czego żałować. 

Carina Gubin – Alfa Jaro-
mirowice 4:3 (3:2) (Prze-
mysław Fiedorowicz`30., 
Daniel Szydłowski`36 (k)., 
57., Grzegorz Purczyński` 
42. – Rafał Adamczak`3., 
41., Radosław Rzun`64.)

Carina Gubin: Karol Ma-
twiejczyk – Wojciech Winograd, 
Adam Woryta, Paweł Piotrow-
ski – Krzysztof Jutrzenka (`46. 
Łukasz Swoboda), Piotr Sobo-
lewski (`90. Jacek Grzebielucha), 
Grzegorz Purczyński, Przemy-
sław Fiedorowicz, Rafał Zych – 
Daniel Szydłowski, Robert Dawi-
dziak (`83. Tomasz Jankowski).

Alfa Jaromirowice: Mateusz 
Pokwiczał – Maciej Rosiak, Rafał 
Gajdemski, Kacper Szaciłło (`68. 
Damian Łabiszewski), Przemy-
sław Żdaniuk – Tomasz Mucha, 
Rafał Adamczak, Tomasz Maz 
(`56. Jarosław Tórz), Tomasz 
Urbański – Radosław Śliwa, Ra-
dosław Rzun. 

Następny mecz ligowy pod-
opieczni A. Jaworskiego roze-
grają w sobotę (27.03) w Nowym 
Miasteczku z miejscowym MKS-
em. Początek spotkania zaplano-
wano na godzinę 16:00.

Przełożony mecz I kolejki pomię-
dzy Unią Żary – Kunice i Cariną 
Gubin rozegrany zostanie 31 
marca (środa), o godzinie 16:00.

Tomek Strzemieczny 

Oddział Gubin zorganizował 
w sobotę 20 marca spływ Nysą 
Łużycką od mostu granicznego 
w Gubinku do elektrowni wodnej 
w Gubinie. Trasa wynosiła 6 km, 
temperatura wody - 6 st. W spły-
wie uczestniczyły 22 osoby, w tym 

dwóch kolegów z Niemiec. Celem 
spływu było przywitanie wiosny 
i rozpoczęcie sezonu turystyczne-
go na Nysie. Chcemy, by ta im-
preza stała się promująca, a za-
razem cykliczna i by objęła swym 
zasięgiem wszystkie środowiska 

wodniackie w Gubinie i Guben 
(kajakarzy, płetwonurków, ra-
towników wodnych, wioślarzy, 
strażaków). Obecnie planowa-
ne inwestycje zarówno po stro-
nie niemieckiej i polskiej budowy 
przystani wodnych pomostów, 
jak i slipów dla łodzi i kajaków, 
uczyni ją bardziej przyjazną do 
uprawiania sportów wodnych 
i otwartą dla większej rzeszy użyt-
kowników. Już teraz zaprasza-
my wszystkich na pokazy ratow-
nictwa wodnego, które odbędą 
się z okazji tegorocznej Wiosny 
Nad Nysą. W programie między 
innymi - wyścig chińskich łodzi, 
pokaz jazdy na nartach wod-
nych, ratownictwo przy użyciu 
łodzi motorowych i skuterów 
wodnych. jcz jczsdfsdfsdfsfd

Wspólne ćwiczenia na Nysie


