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W numerze:
- Serce na d³oni - str. 2
- Zmieñ stare na nowe - str 2-3
- piewaj¹ca wi¹tynia - str. 6
- Srebrny jubileusz Przedszkola
Jedyna w swoim rodzaju, niespotykana w ¿adnym innym kraju - wielka akcja charytatywna w której uczestniczy bez ma³a ca³y naród wrzucaj¹c swoje datki - wiêksze, mniejsze, a czasami
- symboliczne, do specjalnie oznakowanych puszek, którymi pos³uguje siê armia wolontariuszy
- jest ewenementem w skali wiatowej! Bez Narodowego Funduszu Zdrowia, ministrów, armii
urzêdników, g¹szczu paragrafów i przepisów, w niedzielê 13 stycznia 2008 roku, ju¿ po raz XVI
do pracy stawi³o siê...

Spo³eczne
ministerstwo zdrowia

Tegoroczny Fina³ Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy mia³ na celu ratowanie ¿ycia dzieci - tym razem dotkniêtych
chorobami laryngologicznymi. W chwili
pisania tego materia³u (wtorek 22 stycznia
2008 roku), sztab orkiestry uzbiera³ w Gubinie kwotê 16 689 z³. Ponadto na internetowej aukcji ALLEGRO wystawionych jest
kilka przedmiotów i prac artystycznych,
czekaj¹cych na swoich nabywców! Mimo,

i¿ w czasie trwania imprezy pojawi³o siê
trochê niedoci¹gniêæ i problemów organizacyjnych, mimo, ¿e nie by³o - wzorem lat
ubieg³ych gwodzia, który stanowi³by
atrakcjê na licytacji, i mimo tego, ¿e licytacje zaczyna³y siê od 0 z³, a nie od tzw.
ceny minimalnej! To jednak bardzo du¿o
zebrano pieniêdzy w porównaniu do ubieg³orocznego fina³u! Uk³ony dla cz³onków
sztabu, a szczególnie dla Mieszkañców, ¿e

ponownie nie zawiedli, nie szczêdz¹c grosza na tak szczytny cel!W miecie kwestowa³o w tym roku 50 wolontariuszy, a sztab
liczy³ 8 cz³onków (Marcin Gwizdalski szef sztabu, Dawid Tyrlik, Roksana Ziemiañska, Bartek Mañkowski, Katarzyna Go³¹b, Paula Kemp, Wojciech Roszak) wraz ze Stanis³aw¹ £apkowsk¹,
która ju¿ XIII raz gra³a w sztabie orkiestry.
dokoñczenie na str. 9

Miejskiego nr 3 - str.8
- Kadeci MLKS Volley mistrzami
wojewówdztwa - str. 16
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Urodzenia

Jakub Napiórkowski, Aleksandra
Kaczmarczyk, Klaudia Brosz, Igor
Wo³oszczuk, Malwina Basznica,
Natalia Jaros, Bartosz Stefañski,
Adam Kamierczak, Kinga Murawska, Oliwia Korczak, Wanessa
Szczerbiak, Julia Jaskólska, Alexander Mickei, Roksana Kwiatkowska,
Wiktoria Dowhan, Patrycja Wandzel, Gracjan Grabowski, Lena Sokalska, Jakub Garstka, Martyna B³aszczyk, Amelia Muchajer, Gabriela
Wys³ugocka, Kamil Turowski, Lena
Marczenia, Nikola Chojnowska,
Marietta Kuczmarska, Fabian Ochryniuk.

Zgony

Bronis³awa Razik l. 78, W³adys³awa P³etenicka l. 87, Helena Brzeziñska l. 76, Stefania Kamierska l. 82,
W³adys³aw Szul l. 81, Maria Chmielewska l. 83, Eugeniusz Olszewski l.
83, Jan Grzecznowski l. 66.

W dziesi¹tym roku dzia³alnoci Klub Kobiet Niezale¿nych w Gubinie powiêkszy³ siê o cz³onkinie wiatowego formatu - wspania³¹, kontaktow¹, bezporedni¹ kobietê - wiatow¹ wokalistkê Urszulê Dudziak.

Serce na d³oni!

Na co dzieñ wykonuj¹ ró¿ne zawody. S¹
wród nich lekarki, gospodynie domowe,
panie prowadz¹ce w³asne firmy, w³acicielki gospodarstw rolnych, a tak¿e Niemka z
Guben od lat dzia³aj¹ca na rzecz jednoci
miast przygranicznych.
£¹czy je jedno. Praca na rzecz cz³owieka
i jakby to ujêli pozytywici - praca u podstaw.
To one ubarwiaj¹ szar¹ rzeczywistoæ tych
najbardziej potrzebuj¹cych, z którymi los z
ró¿nych powodów obszed³ siê niesprawiedliwie. To one podaj¹ rêkê tym, którym choroba czy niedostatki ¿ycia usuwaj¹ grunt
spod nóg. Wspieraj¹ finansowo dzia³ania
szkó³, klubów sportowych, stowarzyszeñ.
Kobiety z sercem.

Sponsoruje, pomaga nie tylko tym wymienionym, ale te¿ osobom prywatnym bêd¹cym w potrzebie. Jest najlepszym kupuj¹cym na aukcji WOP. Np. w tym roku Jej
rodzina kupi³a tort za 1000 z³ i komórkê za
drugie 1000 z³. Tak jest ka¿dego roku. Jej
przyjaciele mówi¹, ¿e jak tak dalej pójdzie,
nigdy nie wprowadzi siê do nowego domu.
Ale ona taka ju¿ jest i ju¿.
Teresa Solecka (na zdjêciu pierwsza od lewej) ze Strzegowa - matka szeciorga dzieci zajmuj¹ca siê z mê¿em hodowla trzody
chlewnej i produkcj¹ roln¹ ma czas i ochotê, by aktywnie dzia³aæ w radzie szko³y, w
radzie parafialnej (kiedy jeszcze w kole gospodyñ wiejskich), piewaæ w zespole wokalnym Strzegowianki, od 20 lat projek-

Zamieñ stare na
nowe!
Wymianê starych dowodów osobistych (zielone ksi¹¿eczki) na nowe dowody plastikowe rozpoczêto w 2001 roku i nadal trwa.

Uwaga...

Honorowi Dawcy Krwi mog¹ odbieraæ w Rejonowym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Zielonej Górze zawiadczenia o iloci oddanej krwi w roku 2007.
Zawiadczenia te wydawane s¹ w
celu dokonania odpisu od podatku (1
litr = 136,00 z³). Prosimy o wczeniejszy kontakt telefoniczny z
RCKiK; (068) 329-83-60, celem
ustalenia terminu i sposobu przekazania ww. dokumentu.
Informujemy, ¿e pierwsza w tym
roku Akcja Krew odbêdzie siê 14
marca, jak zwykle, w gocinnych
Klub Kobiet Niezale¿nych w Gubinie
murach Zespo³y Szkó³ Licealnych i trzy lata temu postanowi³ corocznie honoTechnicznych w Gubinie.
rowaæ panie, które swoje pomocne dzia³aMB-T nia traktuj¹ jako co zwyczajnego, których
nazwiska nie zaistnia³yby na pierwszych
Stypendyci
Marsza³ka Województwa stronach gazet, chocia¿ s¹ tego warte, bowiem ka¿de dobro winno byæ upublicznioLubuskiego
ne dla godnego przyk³adu i naladownicna 2008 rok
twa.
Tegoroczna trzecia edycja Kobiety z serHubert Irisik
Uczeñ I klasy V Liceum Ogólno- cem nagrodzi³a statuetk¹ Ró¿y i z³otym
kszta³c¹cego im. Krzysztofa Kie- serduszkiem laureatki:
Urszulê Kondracik (na zdjêciu trzecia od
lowskiego w Zielonej Górze. Osi¹lewej), gubiniankê. Pani Ula, bo tak popuga celuj¹ce wyniki w nauce.
Jego pasj¹ jest teatr. Jest filarem larnie wszyscy siê do niej zwracaj¹ - sama
teatru Ma³e Conieco, zdobywcy bolenie dowiadczona siedemnastoletni¹
wielu ogólnopolskich festiwali te- opiek¹ nad niepe³nosprawnym mê¿em (SM)
atralnych. Twórca kabaretu szkolne- postanowi³a i realizuje pomoc wszystkim
go i scenariuszy przedstawieñ. Cz³o- tym, których choroba pozbawi³a normalnenek zespo³u muzycznego Przysta- go funkcjonowania. Przy jej pomocy powsta³y Warsztaty Terapii Zajêciowej, winda w
nek Jezus (wokal i gra na tr¹bce).
Sukcesy w roku szkolnym 2006/ domu kultury, a podczas cotygodniowych
dy¿urów Ko³a Walki z Kalectwem na bie¿¹2007:
- wyró¿nienie w Lubuskim Konkur- co pomaga potrzebuj¹cym.
Wiolettê Poniatowsk¹ (na zdjêciu czwarsie Recytatorskim
- Z³ota Maska na Ogólnopolskim ta od lewej) - w³acicielkê firmy produkuj¹cej konstrukcje metalowe, znaj¹ szko³y, kluForum Teatrów w Poznaniu
- wyró¿nienie na Ogólnopolskim by sportowe, instytucje i stowarzyszenia.
wiadcz¹ o tym podziêkowania zajmuj¹ce
Przegl¹dzie Teatrów w £odzi.
Serdecznie gratulujemy, ¿ycz¹c dal- ca³¹ cianê w firmie.
szych sukcesów.

Z dniem 31 marca 2008 roku stary dowód osobisty traci wa¿noæ

towaæ i wykonywaæ do¿ynkowe wieñce, które zawsze zdobywaj¹ nagrody. Zawsze
otwarta na pomoc ka¿demu potrzebuj¹cemu.
22 stycznia br. wszystkie panie zosta³y uhonorowane na corocznej imprezie bankietowej w restauracji Tercet w Gubinie. By³y
¿yczenia, kwiaty, dedykacje piosenek w
wykonaniu wokalistów Gubiñskiego Domu
Kultury. By³y te¿, bo taka ma byæ tradycja,
laureatki poprzednich edycji - Maria Kwapich, Renata Gierdas z Chlebowa, Edyta Turowska z Czarnowic, Maria Kamiñska z
Markowic, Krystyna Knapik z Guben, Danuta Barylska, a tak¿e ubieg³oroczny laureat Licia, sympatyk klubu - Miros³aw
Witan. Wród goci w³odarze miasta, starostwa, gminy, przewodnicz¹cy poszczególnych rad.
Za szczególnym gociem imprezy by³a
wokalistka wiatowej s³awy - Urszula Dudziak (na zdjêciu druga od lewej), która podczas uroczystoci zosta³a pasowana na Honorow¹ Cz³onkiniê Klubu Kobiet Niezale¿nych w Gubinie. Sama wspania³a kobieta z
sercem na d³oni, do³¹czy³a do grona kilkunastu dzia³aj¹cych klubowiczek.
Teraz bêdzie trudno powiedzieæ, ¿e klub
to lokalna dzia³alnoæ, mamy przecie¿ swoj¹
przedstawicielkê w wielkim wiecie.
Kaka Janina Izdebska

Drodzy Czytelnicy!

Zgodnie z ustaw¹ z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoci i dowodach
osobistych proces wymiany dowodów koñczy siê 31 grudnia 2007 r. W przyjêtej przez Sejm w dniu 7 wrzenia 2007 r. ustawie, wyd³u¿ono okres pos³ugiwania siê starymi, ksi¹¿eczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca
2008 roku.
Do 31 marca 2008 roku mo¿na pos³ugiwaæ siê ksi¹¿eczkowymi dowodami
osobistymi, w celu powiadczenia to¿samoci i obywatelstwa polskiego. Natomiast nie jest mo¿liwe na podstawie tego dokumentu przekraczanie granicy
z innymi krajami Unii Europejskiej.
Wszyscy ci, którzy nie wymieni¹ starych dowodów na nowe, znajd¹ siê w
trudnej sytuacji, poniewa¿ na podstawie ksi¹¿eczkowego dowodu osobistego
po dniu 31 marca 2008 r. nie bêd¹ mogli m.in. za³atwiæ formalnoci w urzêdach, odebraæ listu poleconego na poczcie, wzi¹æ kredytu bankowego, czy
sprzedaæ lub kupiæ mieszkania, itp. Rok 2008 bez nowego dowodu osobistego
powita³o 1,84 mln obywateli.
Z ka¿dym dniem kolejka w urzêdzie miasta, czy gminy wyd³u¿a siê. Nie
zwlekaj! Ju¿ dzi wymieñ dowód osobisty!

Informacje dla osób zamieszka³ych za granic¹

Obywatele polscy zamieszkuj¹cy stale poza granicami naszego kraju maj¹
prawo, nie obowi¹zek, posiadania wa¿nego dowodu osobistego. Jedynie osoba
bêd¹ca obywatelem polskim i zamieszka³a w Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowi¹zana posiadaæ dowód osobisty. Wobec tego osoba zamieszka³a za
granic¹ powinna posiadaæ przede wszystkim paszport, który uprawnia j¹ do
przekraczania granicy i pobytu za granic¹, a zarazem powiadcza jej obywatelstwo polskie.
Wyprodukowany dowód osobisty bêdzie pozostawiony w organie gminy,
a¿ do czasu jego odbioru przez wnioskodawcê, niezale¿nie od okresu, jaki
up³yn¹³ od dnia jego wydania.
W sytuacji, gdy obywatel nie zd¹¿y odebraæ dowodu osobistego, odbioru
tego dokumentu mo¿e dokonaæ przy kolejnej wizycie w kraju.

Informacje dla osób niepe³nosprawnych

Zarówno przyjêcie wniosku o wydanie dowodu osobistego, jak i wydanie
wyprodukowanego dokumentu w miejscu pobytu osoby niepe³nosprawnej.
W przypadku chêci skorzystania z takiej mo¿liwoci nale¿y wyst¹piæ ze stosown¹ prob¹ do w³aciwego, ze wzglêdu na miejsce pobytu sta³ego wnioskodawcy, organu gminy.

Op³ata za wydanie dowodu osobistego

Przepraszamy za ma³e opónienie
zwi¹zane z ukazaniem siê tego numeru Wiadomoci Gubiñskich.
Spowodowane by³o one awari¹ komputerów.
Z powa¿aniem
Redaktor naczelny Wiadomoci
Gubiñskich
Marcin Zaj¹czkowski

Wysokoæ tej op³aty wynosi 30 z³. Nie pobiera siê op³aty za wydanie dowodu osobistego od osób:
1. ubiegaj¹cych siê o wymianê dowodu osobistego z powodu jego wady
technicznej lub sporz¹dzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
2. zobowi¹zanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu
pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowoci, nazwy ulicy,
numeru domu lub numeru lokalu,
3. które utraci³y dowód osobisty w wyniku klêsk ¿ywio³owych,
4. przebywaj¹cych w domach pomocy spo³ecznej lub pobieraj¹cych zasi³ek sta³y z pomocy spo³ecznej lub rentê socjaln¹,
5. ma³oletnich przebywaj¹cych ca³odobowo w placówkach opiekuñczowychowawczych, m³odzie¿owych orodkach wychowawczych oraz m³odzie¿owych orodkach socjoterapii (domy dziecka).
Dotychczasowi laureci nagrody, od lewej stoj¹: Maria Kamiñska, Teresa Solecka,
Edyta Turowska, Urszula Dudziak, Miros³aw Witan, Urszula Kondracik, Wioletta
Poniatowska, Maria Kwapich

Informacje dla osób starszych, schorowanych
dokoñczenie na str. 3
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Zgodnie z paragrafem 1 ust 1 oraz paragrafem 3 ust 1 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego
oraz trybu postêpowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 z pón. zm.) osoba
sk³ada osobicie wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz osobicie odbiera wyprodukowany dokument we w³aciwym organie.
Obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie przewiduj¹ udzielania pe³nomocnictwa w
tym zakresie.
W tym celu nale¿y powiadomiæ organ gminy w³aciwy do wydania dowodu
osobistego osobie starszej/schorowanej, i¿ z uwagi na z³y stan zdrowia nie
mo¿e osobicie z³o¿yæ wniosku o wymianê dowodu osobistego i poprosiæ, aby
pracownik organu w miejscu zamieszkania osoby przyj¹³ wniosek o wydanie
dowodu osobistego i wyda³ wyprodukowany dokument.
Z³y stan zdrowia nie wyklucza mo¿liwoci wykonania fotografii do dowodu
osobistego. W tym celu nale¿y uprzednio ustaliæ z fotografem konkretny termin wizyty w miejscu zamieszkania osoby.
Istnieje ponadto mo¿liwoæ odbioru dowodu osobistego w imieniu osoby
starszej i schorowanej, za porednictwem opiekuna prawnego, ustanowionego
prawomocnym orzeczeniem s¹du. Niniejszy dokument nale¿y dostarczyæ w
tym celu do w³aciwego organu gminy.

Sankcje za niedope³nienie obowi¹zku wymiany dowodu
osobistego

Odnosz¹c siê do kwestii rodzaju kary, jak¹ zagro¿one jest wykroczenie polegaj¹ce na uchylaniu siê od wymiany dowodu osobistego, informacje te reguluje art. 55 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoci i dowodach
osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 993 z pón. zm.), zgodnie z
którym kto uchyla siê od obowi¹zku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolnoci do jednego miesi¹ca albo karze
grzywny.
(oprac. MB-T)

Pytanie od czytelnika

Sprawa wymiany dowodów
intryguje tak¿e Czytelników. Jeden z nich zada³ nam pytanie:
Internetowa strona urzêdu
miejskiego informuje o tym, ¿e
dowody osobiste (ksi¹¿eczkowe) straci³y wa¿noæ z dniem 1
stycznia. Czy to prawda?
Zasiêgnêlimy informacje w
gubiñskim magistracie:
Artur Nowak (na zdjêciu) - inspektor Urzêdu Miejskiego w
Gubinie: dowody osobiste ksi¹¿eczkowe s¹ wa¿ne do koñca marca, ale czasu na ich
wymianê zosta³o niewiele. Zachêcam do odwiedzenia urzêdu i z³o¿enia wniosku.
Pozosta³y dwa miesi¹ce, a prawie 2000 mieszkañców powinno wymieniæ dokument.
Zatem nie warto czekaæ do ostatniej chwili.
Podobno niektóre banki nie honoruj¹ starych dowodów osobistych. Jak poinformowa³a mnie pracownica Banku PKO S.A. w Gubinie w zasadzie stare dowody s¹
honorowane, ale przy niektórych operacjach mo¿e pojawiæ siê k³opot. Wówczas
klient musi okazaæ inny dokument to¿samoci. sp

Urz¹d Miasta apeluje!
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W gminie

Realizacja projektu Odnowa i rozwój wsi

Gmina przyst¹pi³a do realizacji powy¿szego projektu w ramach dzia³añ
Osi nr 3 - Jakoæ ¿ycia na obszarach
wiejskich i ró¿nicowania gospodarki
wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na
jego realizacje przeznaczono w Polsce
17,3 mld euro, z tego 13,2 mld pochodzi z bud¿etu Unii Europejskiej. Program Odnowa i rozwój wsi ma za zadanie wp³ywaæ na poprawê jakoci ¿ycia
na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb spo³ecznych i kulturalnych
mieszkañców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umo¿liwia te¿ rozwój to¿samoci spo³ecznoci wiejskiej,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i
specyfiki obszarów wiejskich oraz
wp³ywa na wzrost aktywnoci turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Jak przekaza³ wójt Edward Aksamitowski, wstêpnie zg³osi³y siê do realizacji w br. miejscowoci Sêkowice i

Drzeñsk Wielki jako jeden projekt. Powo³ane zosta³y ju¿ grupy liderów, które
spotka³y siê w powiecie, a jeszcze w
styczniu odbêdzie siê w gminie szkolenia z zakresu inwentaryzacji wioski i
koncepcji jej zagospodarowania.
Drzeñsk Wielki zamierza wyremontowaæ i rozbudowaæ wietlicê oraz urz¹dziæ tereny zielone w rejonie przystanku autobusowego a Sêkowice, tak¿e remont wietlicy i zagospodarowanie terenów zielonych oraz odnowienie pomnika. Osobny projekt na remont kocio³a zg³oszono z Witaszkowa.
W roku mo¿na zrealizowaæ jeden projekt do 500 tys. z³, z czego gmina chce
przekazaæ 175 tys. z³, pozosta³e to rodki unijne. Pomys³ mo¿e mieæ powodzenie, je¿eli opracowany przez liderów
wniosek wyka¿e, jakie uzyskane zostan¹
z tego korzyci m. in. integracja mieszkañców, dalszy rozwój w tym turystyki.

W³adze gminy w dalszym ci¹gu poszukuj¹ kandydata na dyrektora SP ZOZ w
Stargardzie Gubiñskim. Powinien to byæ
internista, pediatra lub lekarz po 6-letniej pracy w podstawowej opiece zdro-

wotnej. Prowadzone s¹ rozmowy, ale po
dwóch og³oszonych przetargach nikt siê
nie zdecydowa³. Uposa¿enie brutto dyrektora wynosi 6 500 do 7 000 z³.

Trwa akcja sprawozdawcza w ochotniczych stra¿ach po¿arnych. Zebrania
odbywaj¹ siê: w sobotê (26 I) o godz.
18.00 stra¿nica w Strzegowie: niedziela (27 I) o godz. 18.00 stra¿nica w
Drzeñsku Wielkim: niedziela (3 II)

o godz. 18.00 w szkole podstawowej w
Chlebowie: w sobotê (9 II) o godz.
19.00, wietlica w Markowicach, sobota (16 II) o godz. 18.00 stra¿nica Bie¿yce.
Z. Traczyk

S³u¿ba zdrowia

Zebranie sprawozdawcze OSP

Hej kolêda, kolêda!
Do koñca stycznia 2008 r. trwaj¹ wizyty duszpasterskie w parafii rzymsko-katolickiej pw. Trójcy wiêtej.
Id¹c z reporterskim notesem, spotka³em 17 stycznia na osiedlu Emilii Plater,
przy bloku nr 10 ksiêdza wikariusza Ireneusza Masteja z ministrantami. Choæ
kolêda budzi ró¿ne odczucia jest wa¿na. Bo jest wspólna modlitwa, powiêcenie
domu i b³ogos³awieñstwo. Odwiedziny duszpasterskie pozwalaj¹ lepiej poznaæ
rientowaæ siê w problematyce religijno-moralnej. Jednym zdaniem - u³atwiaj¹
wspó³pracê.
Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w du¿ej parafii nie sposób ka¿dej rodzinie powieciæ
du¿o czasu. S¹dzê, ¿e tego czasu czêsto nam brak, aby porozmawiaæ, co wa¿ne,
trudne, co oczekujemy od parafii i kap³ana, a tak¿e co od nas - ojciec duchowny.
(w³)

Jeszcze ponad 2 tysi¹ce mieszkañców Gubina nie wymieni³o dowodów osobistych na nowe! Przyjmowanie wniosków o wydanie nowych dowodów
w urzêdzie zajmuje siê dwoje inspektorów. Wnioski mo¿na sk³adaæ w godz.
07.00 - 16.00. Urz¹d Miejski w Gubinie ul. Piastowska 24 - Wydzia³ Spraw
Obywatelskich Urzêdu Miasta w Gubinie tel. 068/ 455 81 12 b¹d 068/ 455 81
44. W holu Urzêdu Miasta, w punkcie informacyjnym - inspektor tak¿e pomo¿e w wype³nieniu wniosku dowodowego i za³atwieniu wszelkich formalnoci.

Kronika
policyjna
997
- 7 stycznia zatrzymano osobê przewo¿¹c¹ papierosy bez polskich znaków akcyzy
- 9 stycznia zatrzymano nietrzewego rowerzystê
- 9 stycznia zatrzymano kobietê,
która usi³owa³a wrêczyæ policjantom
³apówkê w wysokoci 100 z³, w zamian za odst¹pienie od czynnoci
s³u¿bowych
- 10 stycznia uszkodzono mienie
w Grochowie, zatrzymano sprawców
- 11 stycznia podobne zdarzenie
mia³o miejsce w Chlebowi i tu sprawców ujêto
- 12 i 13 stycznia zatrzymano nietrzewych rowerzystów
- 15 stycznia zatrzymany zosta³ nietrzewy kierowca samochodu
- 15 stycznia zatrzymani zostali
sprawcy czynnej napaci na funkcjonariuszy policji
- 15 stycznia zatrzymano nietrzewego rowerzyst¹, mimo wczeniejszego zakazu s¹dowego
- 16 stycznia zatrzymano dwóch
dilerów narkotykowych, wobec których S¹d Rejonowy w Kronie Odrzañskim zastosowa³ rodek zapobiegawczy aresztowania na okres
trzech miesiêcy
- 19 stycznia zatrzymano dwóch
nietrzewych kierowców pojazdów
samochodowych
- 19 stycznia nieznany sprawca
uszkodzi³ w Gubinie zamki w
drzwiach ci¹gnika siod³owego,
- 21 stycznia zatrzymano nietrzewego rowerzystê
- 21 stycznia z³odzieje ukradli
czêæ ogrodzenia cmentarza w Gubinie o wartoci ok. 500 z³
- 23 stycznia zatrzymano nietrzewego kierowcê samochodu
- 23 stycznia zatrzymano nieletniego sprawcê kradzie¿y telefonu komórkowego, telefon odzyskano
- 24 stycznia zatrzymano nietrzewego rowerzystê, mimo orzeczonego zakazu s¹dowego
Informacji udzieli³ z-ca Komendanta KP w Gubinie podinsp. Jacek
Groncik

Stra¿acy
apleuj¹!

Zapraszamy

4 lutego o godz. 17.00 w siedzibie SLD odbêdzie siê zebranie wszystkich cz³onków. Zapraszam mieszkañców.
Zenon Turowski

Od lewej: ks. Ireneusz, Emil Bakalarz i Adam Górniak.
Chór Gloria Domine serdecznie dziêkuje za pomoc przy organizacji
III Koncertu Noworocznego Kolêd Paniom i Panom: Teresie Kubein, Alicji Gil, Krystynie Pokorze, Bernadecie Dubiel, Ewie Kanclerz, Albertowi
Bezdziczkowi, Józefowi Grêbowskiemu, Stefanowi Pilaczyñskiemu, Antoniemu Barabaszowi i Marianowi Stawickiemu, wszystkim Pañstwu oraz
wiernym s³uchaczom ¿yczymy udanego 2008 roku.

Ostatnio drastycznie zwiêksza siê iloæ po¿arów w przewodach kominowych spowodowanych ich nieszczelnoci¹.
Coraz wiêcej jest te¿ zg³oszeñ
mieszkañców posesji o wyczuwaniu w powietrzu ró¿nego rodzaju zapachów spalin, gazów
itp. stra¿acy apeluj¹ do mieszkañców, administratorów i
zarz¹dców nieruchomoci o
systematyczne dokonywanie
przegl¹dów przewodów kominowych i wentylacyjnych
przez upowa¿nionych specjalistów (kominiarzy).
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Dorana  nadzwyczajnie... Bylimy mile zaskoczeni...

Tak skomentowa³ dziennikarz poczytnego niemieckiego dziennika Berliner Zeitung  Martin Klesmann, który wraz z fotografem Andreasem Labesem tej
ogólnokrajowej gazety robili 16 stycznia wywiad z burmistrzem Bart³omiejem
Bartczakiem. Pytania dotyczy³y zagadnieñ gospodarczych, spo³ecznych, wspó³pracy transgranicznej, jak te¿ bardziej prywatne dotycz¹cych burmistrza. Gocie
byli mile zaskoczeni p³ynn¹ znajomoci¹ jêzyka niemieckiego, jak te¿ faktem, ¿e
burmistrz jest zapalonym fanem pi³ki i chêtnie gra w nogê.

W czasie ostatniej  w 2007 roku sesji Rady Miejskiej, powo³ana zosta³a dorana komisja miejska sporód radnych, która zajê³a siê proponowanymi zmianami w statucie miasta. Komisja  pod przewodnictwem
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Leszka Ochotnego - spotka³a siê na
dwóch posiedzeniach roboczych, w czasie których - w bardzo gor¹cej
miejscami dyskusji  wypracowano szereg zmian w Statucie Rady Miejskiej. Do najwa¿niejszej i wywo³uj¹cej zarazem najwiêksz¹ dyskusjê nale¿a³a zmiana dotycz¹ca iloci komisji sta³ych rady. Zamiast dotychczasowych piêciu sta³ych komisji, po g³osowaniu i zatwierdzeniu przez
radnych na sesji lutowej  bêd¹ tylko trzy komisje Rady Miejskiej oraz
Komisja Rewizyjna.
Poddany pod g³osowanie projekt przewiduje powo³anie w miejsce Komisji Planowania i Bud¿etu oraz Komisji Dzia³alnoci Gospodarczej 
jedn¹  Komisjê Finansów i Rozwoju.
Projekt przewiduje mo¿liwoæ sk³adanie uchwa³ w ramach tzw. inicjatyw obywatelskich.

Strefa pomo¿e?
Andrzej Kali - Starszy Specjalista, Manager Projektów Inwestycyjnych, to
kolejny wysokiej rangi urzêdnik Kostrzynsko  S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który w terenie zapoznawa³ siê z lokalizacj¹ terenów przeznaczonych
pod zabudowê przysz³ych inwestycji. Gociowi oprócz burmistrza Bart³omieja
Bartczaka towarzyszy³ tak¿e Krzysztof Olifirowicz  Kalinowicz Naczelnik
wydzia³u Komunalnego i Inwestycji Urzêdu Miejskiego.

mieci
 problem narastaj¹cy

Koledzy na boisku
 partnerzy w dzia³aniu
Pod przewodnictwem burmistrza Bartlomieja Bartczaka i wiceburmistrz Justyny Karpisiak, radni miejscy: Andrzej Bia³ek, Edward Patek, Zygrfyd
Gwizdalski, Wojciech Sendera, Danuta Andrzejewska i Jakub Bartczak spotkali siê po raz kolejny z Mariuszem I¿ykiem  Przewodnicz¹cym Zarz¹du,
dyrektorem Biura £u¿yckiego Zwi¹zku Gmin.
Zasadniczym celem spotkania by³a, wysuniêta po raz kolejny, propozycja
przyst¹pienia gminy Gubin do £ZG, maj¹ca na celu perspektywiczne rozwi¹zanie gospodarki odpadami na terenie gmin, które s¹ zrzeszone w zwi¹zku i
miasta Gubina. Realizacja tego projektu przyczyni siê do osi¹gniêcia polskich i europejskich standardów oraz poprawy stanu ochrony rodowiska naturalnego. Inwestycje, jakie proponuje w tej dziedzinie £ZG, stanowi¹ wsparcie g³ównego celu rozwoju regionu poprzez zabezpieczenie zasobów rodowiskowych oraz przez usuniêcie niektórych ograniczeñ dla zrównowa¿onego
rozwoju gospodarczego makroregionu. A problem wci¹¿ bêdzie narasta³ 
powiedzia³ uczestnicz¹cy w spotkaniu Prezes PUM Bronis³aw Lasota  nasze wysypisko ma tzw. pozwolenie zintegrowane do koñca 2010 roku. Jest
wiele te¿ przes³anek przemawiaj¹cych za przyst¹pieniem do projektu, s¹ te¿
propozycje innych rozwi¹zañ tego problemu. Dlatego na najbli¿szej sesji Rady
Miejskiej przedstawimy dla radnych stosowny projektu chwa³y w tej dziedzinie  podsumowa³ spotkanie burmistrz B. Bartczak.
Ze wzglêdu na wagê problemu, do tego tematu powrócimy w przysz³oci.

Gociem burmistrza Bart³omieja Bartczaka by³ tak¿e Danny Busse - wójt zwi¹zku 5 gmin po³o¿onych miêdzy Frankfurtem nad Odr¹ a Eisenhüttenstad. Jak mówi
burmistrz  w czasie studiów na Uniwersytecie Viadrina bylimy kolegami, gralimy w uniwersyteckiej dru¿ynie pi³ki no¿nej. Teraz bêdziemy partnerami w rozmowach  mo¿e ta przyjañ zaowocuje te¿ kontaktami na arenie gospodarczej i
samorz¹dowej.

G³uchy telefon

Kto z nas nie pamiêta zabawy
w g³uchy telefon? Podejrzewam, ¿e
znajdzie siê takich niewielu. Ma³o
tego zabawa ta jest doæ ¿ywotna. Tak
jak kiedy Ja czy Ania z dzieciêc¹
radoci¹ i fantazj¹ modyfikowali
pierwotnie zawarty w grze komunikat, tak dzi Jan czy Anna z wyrachowaniem, nieraz zabaw¹, a czasem
byæ mo¿e faktycznie niewiadomoci¹ dalej graj¹ w tê grê. Czym innym jest wszak¿e plotka, jak nie rozwiniêt¹ form¹ tej sk¹din¹d weso³ej
dzieciêcej zabawy. Niestety niesie za
sob¹ sporo szkód.
Skonstruowaæ dobr¹ plotkê wcale
nie jest trudno. Wystarcz¹ dwie osoby: twórca i jej pierwszy odbiorca,
do tego dorzuæmy osobê lub grupê
osób, o której chcielibymy co powiedzieæ. Nieodzownym dodatkiem
jest ziarnko prawdy oraz oczywicie
solidna dawka wymylonej ideologii.
Oto i plotka w najczystszej postaci.
Wiêkszoæ plotek wygl¹da jednak
jak znany wiêkszoci kawa³: Dzwoni s³uchacz do Radia Erewañ: Czy to
prawda, ¿e na Placu Czerwonym w
Moskwie rozdaj¹ samochody? Radio
Erewañ wiadomoæ tê oczywicie potwierdzi³o, z tym, ¿e nie w Moskwie,
tylko w Leningradzie, nie na Placu
Czerwonym, tylko na Newskim Prospekcie, nie samochody, tylko rowery i nie rozdaj¹, tylko kradn¹.
Ile¿ plotek kr¹¿y tak¿e w naszym
gubiñskim rodowisku, niektóre z
nich staj¹ siê ju¿ co najmniej irytuj¹ce. Nie dziwi te¿, ¿e nie s¹ oficjalnie
komentowane, bo dotycz¹ sfery prywatnej osób na najwy¿szych stanowiskach. Trudno siê zreszt¹ dziwiæ,
bo akurat to jest najbardziej wdziêcznym tematem plotki, czemu ho³duj¹
takie internetowe plotkarskie portale jak chocia¿by Pudelek. Brzydz¹
jednak rozpowszechniane fa³szywe
informacje o rzekomym niestosownym wieku partnerki najwa¿niejszej
osoby w naszym miecie tudzie¿ innymi pikantnymi szczegó³ami dotycz¹cymi tej sytuacji. Nic nam
do tego. Poza tym z punktu widzenia analizy zjawiska brak
owego ziarenka prawdy czyni je
raczej perfidnym k³amstwem
albo nawet pomówieniem, a to
powinno ju¿ budziæ ju¿ zainteresowanie osób zajmuj¹cych siê
egzekwowaniem naruszeñ prawa
i byæ bezwzglêdnie cigane.
Zanim, zatem zdecydujemy siê
powtórzyæ mniej lub bardziej
prawdopodobn¹ us³yszan¹ historiê, po pierwsze sprawdmy j¹
najlepiej u ród³a, albo w krêgach jak najbli¿ej do ród³a zbli¿onych, b¹d te¿ zamilczmy, bo
jak uczy popularne przys³owie:
Choæ mowa bywa srebrem, to
milczenie z³otem.

O kolejne wydania gazety mo¿na pytaæ w punktach sprzeda¿y;
8 i 22 lutego, 7 i 28 marca, 11 i 25 kwietnia, 9 i
23 maja, 6 i 20 czerwca.
Z A P R A SZ A M Y
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wkurza mnie

Nie ma dnia, ¿eby prasa nie donios³a o po¿arze, czy zaczadzeniu. Wiele tragedii mo¿na by unikn¹æ,
gdyby piece i przewody kominowe by³y sprawne.

Pomó¿my kobiecie

Do mieszkania przy ul. D¹browskiego
pani P (nazwisko znane redakcji) zaprosi³a mnie ju¿ w listopadzie ub. r. Mój
prawie miesiêczny wyjazd spowodowa³,
¿e odwiedzi³am j¹ dopiero w styczniu
tego roku. Przyjê³a mnie w jednym z
dwóch pokoi, w którym od czasu do czasu pali w kaflowym piecu, ale tylko w
dzieñ, bo noc¹ boi siê zaczadzenia. Drugi pokój jest zupe³nie nie ogrzewany,
pomimo du¿ego kaflowego pieca, bowiem piec czadzi, dymi a sadze fruwaj¹
po pokoju. Próbowa³a sama co z tym
zrobiæ, bez rezultatu.
Zwróci³a siê, wiêc z prob¹ do w³aciciela mieszkania Miejskiego Zak³adu
Us³ug Komunalnych w Gubinie z prob¹
o pomoc.
By³ maj 2007 r. a ju¿ pocz¹tkiem czerwca uprzejmym pismem MZUK poinformowa³
czytelniczkê,
¿e:  ...zgodnie z art. 6b ust. 2 punkt 6 z
dnia 21.06.2001 r. - o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego, to najemcê obci¹¿a naprawa i konserwacja pieców wêglowych ³¹cznie z wymian¹ zu¿ytych elementów. Ponadto, chcia³bym
przypomnieæ (pisze kierownik), ¿e z protoko³u zdawczo-odbiorczego stanowi¹cego za³¹cznik do umowy najmu przedmiotowego lokalu wynika, ¿e nie wnosi
pani ¿adnych zastrze¿eñ do stanu tech-

nicznego lokalu, - tu podpis.
- To jak to jest? Odebra³a pani lokal, a
teraz w trzecim roku chce, ¿eby wynajmuj¹cy naprawi³ pani piec? - pytam.
- Zamieni³am siê trzypokojowym
mieszkaniem z kobiet¹ z trójk¹ dzieci,
bo uwa¿a³am, ¿e dla mnie i syna, z którym mieszkam wystarcz¹ dwa pokoje.
Lokal odbiera³am w lipcu. Piec sta³, a ja
nie pomyla³am, ¿e nie da siê w nim paliæ. Przez kolejne dwie zimy próbowa³am ten piec uruchomiæ uszczelniaj¹c go,
naprawiaj¹c ruszt. Nic nie pomog³o. Nie
staæ mnie na postawienie nowego. Mam
72 lata i 700 z³ emerytury i niepracuj¹cego syna po szkole specjalnej. Kiedy
pracowa³ w Spó³dzielni Inwalidów. Teraz od lat nie mo¿e znaleæ pracy. Nie
ma tez renty inwalidzkiej. Na dniach idê
na operacjê zaæmy, bo ju¿ prawie nie
widzê. Nie dostajê ¿adnego dodatku
mieszkaniowego a czynsz p³acê regularnie, wiêc dlaczego odmawiaj¹ mi tej pomocy? - pyta rozgoryczona czytelniczka.
Rzeczywicie nie zazdroszczê warunków, w których znalaz³a siê pani P. W
mieszkaniu jest tak zimno, ¿e mimo ciep³ej kurtki, po pó³ godzinie wysz³am
zmarzniêta, a przecie¿ tam mieszkaj¹ ludzie.
Korespondencja pomiêdzy burmistrzem, do którego zwraca³a siê nasza

czytelniczka, ni¹ sam¹ a kierownikiem
MZUK nic w tej sprawie nie wnios³a,
poza informacj¹, któr¹ ju¿ przytoczy³am.
Z jednej strony gdyby wynajmuj¹cy
mia³ naprawiaæ i usuwaæ wszelkie usterki w komunalnych mieszkaniach musia³by zatrudniæ brygadê remontow¹ i mieæ
na to fundusze, których nie ma i ustawa
mu na to nie pozwala. Z drugiej strony
kto, kto p³aci czynsz uwa¿a, ¿e co mu
siê za niego nale¿y.
- Co z tym fantem zrobimy? - pytam
Romana G¹siora kierownika MZUK w
Gubinie.
- Jak mo¿e pan pomóc tej kobiecie?
Mo¿e obejrza³by piec jaki fachowiec w
towarzystwie, którego kominiarz wyczyci³by komin. Mo¿e s¹ zatkane przewody, bo by³y najemca pali³ podobno w tym
piecu wszystko z oponami, szmatami
butami w³¹cznie.
- Dobrze, to mo¿emy zrobiæ i zrobimy.
Za parê dni przyjd¹ do tej pani - obiecuje kierownik.
No to ju¿ co. Je¿eli i to nie pomo¿e i tu zwracam siê do ludzi dobrej woli,
których w Gubinie nie brakuje - mo¿e
kto pomo¿e tej biednej schorowanej kobiecie w przebudowie pieca. Wierzê, ¿e
kto siê znajdzie i na wszelki wypadek
podajê numer kontaktowy do naszej redakcji 455 81 92.
Kaka Janina Izdebska

Noworoczne spotkanie
przy muzyce
Spotkania noworoczne, z dedykacjami muzycznymi staj¹ siê gubiñsk¹ specjalnoci¹. To jednoczenie ju¿ nasza tradycja.
kiej, Jarka £awnickiego. Tak¿e oklaskiwano najm³odszych
wykonawców - z Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I stopnia im.
Kazimierza Serockiego: zespó³
rytmiczny pod kierunkiem Ma³gorzaty Góralczyk, a pod
opiek¹ Andrzeja Banacha: Patryka Filipczaka, Przemys³awa Lewandowskiego rodzeñstwo Hanny i Adriana Kaczmarków, Marcina Janiszyna
(saksofonistê).
Dedykacje muzyczne by³y gor¹cym podziêkowaniem przede
wszystkim osobom, które przeznaczy³y w na pocz¹tku 2007 r.
1% podatku dochodowego na
rzecz SPZG, jako organizacji
po¿ytku publicznego oraz dokona³y wp³at na odtworzenie
zegarów na Baszcie Ostrowskiej. Podziêkowano tak¿e tym,
którzy tworzyli sprzyjaj¹cy klimat dzia³alnoci stowarzyszenia,
pomagali
w ró¿ny sposób funkcjonowaJanina K. Izdebska i burmistrz Bart³omiej Bartczak
niu organizacji czy przekazali
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej zapocz¹t- w ub. r. eksponaty do Izby Muzealnej. Pamiêtano tak¿e o
kowa³o je cztery lata temu. 12 stycznia 2008 r. Spotkanie podziêkowaniach i pozdrowieniach dla instytucji i orgaNoworoczne zorganizowa³ burmistrz Gubina Bart³omiej nizacji spo³ecznych z Guben, które na co dzieñ utrzymuj¹
Bartczak wspólnie ze stowarzyszeniem. W bie¿¹cym roku serdeczne kontakty ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Ziemi
wspó³organizatorami ponadto byli: Gubiñski Dom Kul- Gubiñskiej. Przy wspó³udziale w³odarza miasta B. Barttury, Stowarzyszenie Kobiet Niezale¿nych i SIL Pro Gu- czaka i prezesa stowarzyszenia Jerzego Czabatora probin. Na ciekawy program muzyczny w sali widowiskowej gram ¿ywo prowadzi³a Kaka Janina Izdebska, szefowa
GDK z³o¿y³y siê utwory w wykonaniu: Gubiñskiej Re- SKN, jednoczenie cz³onek SPZG. Za realizacjê dwiêku
prezentacyjnej Orkiestry Dêtej przy Zespole Szkó³ Rol- odpowiedzialny by³ Pawe³ Bardzik z GDK. Po koncerniczych i £u¿yczanek Gubiñskiego Domu Kultury - pod cie, przy poczêstunku w restauracji Tercet toczono przybatut¹ Danuty Kaczmarek oraz wokalistów GDK: Juli- jacielskie pogawêdki nie tylko na tematy muzyczne...
ty Gmyrek, Dagmary Gruszczyñskiej, Magdy Zawadz(wj)

czytelnicy pytaj¹
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W ostatnim czasie pojawi³y siê na terenie miasta patrole funkcjonariuszy
Stra¿y Granicznej. ¯¹daj¹ dokumentów. Jak powinien zachowaæ siê funkcjonariusz SG prowadz¹cy kontrolê?
O odpowied poprosi³em kpt. Mariusza Skrzyñskiego, rzecznika Lubuskiego Oddzia³u SG w Kronie Odrz.
W zwi¹zku z zaprzestaniem kontroli dokumentów na granicach, kontrole s¹
prowadzone przez Stra¿ Graniczn¹ wewn¹trz kraju (tak¿e na terenie Gubina)
przez patrole piesze jak i zmotoryzowane.
Funkcjonariusze Stra¿y Granicznej, maj¹ prawo do legitymowania lub ustalania w inny sposób to¿samoci osoby. Podczas legitymowania funkcjonariuszom przys³uguj¹ uprawnienia i obowi¹zki funk-cjonariuszy policji.
Umundurowani funkcjonariusze SG nie musz¹ okazywaæ swoich dokumentów, jednak, gdy osoba kontrolowana poprosi o ich okazanie, funkcjonariusz
przy wykonywaniu czynnoci administracyjno - porz¹dkowych jest obowi¹zany okazaæ legitymacjê s³u¿bow¹ lub znak identyfikacyjny w sposób umo¿liwiaj¹cy odczytanie i zanotowanie danych w nim zawartych.
Powy¿sze znajduje podstawê prawn¹ w rozporz¹dzeniu MSWiA z
30.12.2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego par. 11 ust. 1 i 2, ustawa z
20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 6 ust. 1, art. 129 ust. 4a i 4b jak
równie¿ ustawa o Stra¿y Granicznej z 12.10.1990 r. z pón. zm. Art. 11 ust. 1
pkt.8.
sp.

Wizyta niemieckiego
naukowca
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej czêsto goci znakomite osoby.
W niedzielne popo³udnie, 20 stycznia
2008 r. siedzibê SPZG odwiedzi³ dr
Gunther von Hagens.
Gunther von Hagens znany jest m. in.
z za³o¿enia Gubener Plastinate GmbH
- Plastinarium w Guben (naukowego
zak³adu z preparatami wykonanymi z
ludzkich cia³ przy Alte Poststraße 26/
Uferstraße). Zacnemu gociowi towarzyszyli: pani Gabi Scharkowski oraz
mi³onik historii i przyrody tutejszego
pogranicza, cz³onek SPZG Hans-Joachim Bergmann. Profesor G. von Hagens ma ciekaw¹, bogat¹ biografiê. Urodzi³ siê w Skalmierzycach (Alt Skalmierschütz - pomiêdzy Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem), by³ pozbawiony wolnoci za próbê ucieczki z NRD,
ukoñczy³ studia medyczne, gra na wiolonczeli... W rozmowie z przedstawicielami zarz¹du SPZG podkreli³: - Urodzi³em siê na obecnej ziemi polskiej i

jestem wiadom historii. Mam do Polski odniesienie rodzinne, historyczne.
Tata czyta³ regularnie polskie gazety,
moja babcia to Polka.
Profesor po zwiedzeniu Izby Muzealnej i innych pomieszczeñ, w tym sekcji
wydawniczej oraz zapoznaniu siê z celami dzia³alnoci stowarzyszenia zaznaczy³: - W³¹czê siê w wspieranie waszego spo³ecznego dzie³a. Zechce zg³êbiæ
siê z t¹ materi¹. 21 stycznia br. uczyniê
Guben Ojczyzn¹ z wyboru i zameldujê
siê jako gubeñski obywatel. Cieszê siê,
¿e przed tym wydarzeniem odwiedzi³em
stowarzyszenie, w tym Izbê Muzealn¹.
Na potwierdzenie tych istotnych i przyjemnych s³ów G. von Hagens wyrazi³
wolê przynale¿noci do SPZG i bycia
jego cz³onkiem. Cz³onkowie stowarzyszenia m. in. H.-J. Bergmann zaakcentowali, ¿e profesor von Hagens mimo,
i¿ jest cz³owiekiem wiatowym sta³ siê
gubenianinem i gubinianinem, co dla nas
tylko zaszczyt! (w³)

Na zakoñczenie spotkania serdeczny ucisk Gunthera von Hagensa z Jerzym
Czabatorem, obok spo³eczny opiekun Izby Muzealnej Tadeusz Buczek.

Szanowni Pañstwo!

Gubeñskie Stowarzyszenie Wspieraj¹ce odbudowê Fary
w Gubinie wraz z Funadacj¹ Fara Gubiñska Centrum Spotkañ Polsko  Niemieckich zwraca siê z uprzejm¹ prob¹
o przekazanie b¹d udostêpnienie wszelkich materia³ów,
opracowañ lub przedmiotów, jakie Pañstwo posiadacie w
swoich zasobach dla Fundacji.
Jakub Bartczak Günter Quiel
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Sonda
Czy inicjatywê, jak¹ jest Wielka
Orkiestra wi¹tecznej Pomocy,
uwa¿asz za potrzebn¹?

Bartosz
Rzucid³o
uczeñ

Kulturalna wizyta w Laatzen

Ogrody te¿ w Schengen

W niedzielê, 20 stycznia przedstawiciele Gubina i Guben z³o¿yli wizytê w partnerskim Laatzen. Grupa, w sk³ad której weszli gubinianie: Janusz Gajda - dyrektor Gubiñskiego Domu Kultury i Halina Nodzak - dyrygent chóru Gloria Domine oraz Günther Quiel, Hans-Jürgen Jannaschk - radni miasta Guben, Monika Wachsmann i Julia Mundstock z Guben.
Celem wizyty by³o nawi¹zanie nowych kontaktów pomiêdzy instytucjami kulturalnymi Gubina, Guben i Laatzen. Omawiano tak¿e tematy tegorocznej Wiosny Nad Nys¹, Koncertu Benefisowego chórów w Guben oraz Dnia Polskiego
w Laatzen.

- Oczywicie.
Cel jest bardzo
szczytny. Gdybym
mia³ dzieci, wola³bym byæ spokojniejszy wiedz¹c, ¿e
w najbli¿szym szpitalu jest sprzêt,
który uratuje im ¿ycie, gdyby zasz³a
tak potrzeba. I to dobry, niezawodny
sprzêt. A nie jaki kiepski, tani. Tu o
ludzkie ¿ycie przecie¿ chodzi
Emil
Haniewicz
bezrobotny
- Super inicjatywa. Pomoc
dla potrzebuj¹cych, to jest co
takiego, co powinno byæ na
porz¹dku dziennym. Ka¿dy z nas powinien byæ dumny, ¿e mo¿e wesprzeæ
tych, którzy wymagaj¹ opieki. Pomóc
im chocia¿ tego jednego dnia
Karol
Jurgielewicz
informatyk
- Wielka Orkiestra jest trafn¹
inicjatyw¹,
przede wszystkim bior¹c pod
uwagê stan naszej s³u¿by zdrowia.
Cieszy tak¿e, ¿e od lat wiele osób
wspiera tê akcjê. Du¿e brawa dla
Jurka Owsiaka.
Olga
Bukowska
uczennica
- Tak, uwa¿am j¹
za bardzo potrzebn¹. Przyk³adem jest pomoc
dla mojej kuzynki
Darii. Dziêki Fundacji ma teraz pompê do insuliny. Niezbêdn¹ do normalnego ¿ycia
Kazimiera
Ziemiañska emerytka
Idea jest bardzo
dobra. Doskona³y
zastrzyk finansowy
dla s³u¿by zdrowia. I
ostatnia deska ratunku dla chorych
dzieci. Sk³adki s¹ dobrowolne, wiêc
nie widzê powodu, aby dostrzegaæ w
tej inicjatywie z³e aspekty.
Pawe³ Drzewiecki  s³ubicki
muzyk
Fundacja
WOP jest dla
mnie organizacj¹
faszystowsk¹. I
absolutnie jej nie
popieram. Mimo
tego, przyjecha³em do Gubina, aby
zagraæ dla miejscowej publicznoci,
bo jest jedn¹ z najwspanialszych w
województwie. Poza tym w S³ubicach
nie ma takiej imprezy dla m³odzie¿y

Prezes Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych w Gubinie Jan
Skóra, w dniu wejcia Polski do Schengen, zasadzi³ wspólnie z prezesem Niemieckich Ogrodów Günterem Lohse, przy wejciu na Wyspê Teatraln¹, symboliczne drzewko  nie¿n¹ kulê.
Od lewej: J. Gajda, T. Prinz - burmistrz, G. Quiel, H. J. Jannaschk, H. Nodzak, M.
Przy drzewku zosta³a postawiona tablica upamiêtniaj¹ca to szczególne wydaWachsmann
rzenie.
Ju¿ wiosn¹ nie¿na kula, wyhodowana na ogrodzie prezesa J. Skóry, powinna
Id tam gdzie s³yszysz piew, tam Ludzie dobre serca maj¹.
piêknie zakwitn¹æ, przypominaj¹c o wst¹pieniu Polski do grona pañstw uk³adu w
Bo Ludzie li... Ci nigdy nie piewaj¹...
Schengen.
W tym skromnym, symbolicznym wydarzeniu udzia³ wziêli pozostali prezesi
ROD.
Wydany zosta³ wspólnymi si³ami (polskich i niemieckich dzia³kowców) kalenG³ono o Nich po obu stronach grani- dzinie z Euromiasta nie s¹ obce chyba darz dzia³kowca na 2008 rok. Pierwsze egzemplarze s¹ ju¿ do nabycia po obu
cy. Wystêpowali wspólnie miêdzy inny- ¿adne style muzyczne! Po³¹czonymi stronach Nysy.
mi kilkukrotnie w Gorzowie Wlkp., a chórami dyrygowa³a  przy wspó³udziaMB-T
to na zaproszenie proboszcza tamtejszej le jako t³umaczki Teresy Kubein - H.
katedry ks. Zbigniewa Samociaka, na Nodzak.
Spotkaniach Chórów Przygranicza, na Idea wspólnych koncertów pojawi³a
cyklicznej imprezie Serenada nad siê kilka lat temu, potem jako, to
Wart¹, nie jeden raz w Gubinie, Guben, wszystko posz³o  mówi dyrygentka H.
Cottbus. W tym roku uwietni¹ swoim Nodzak  nie istniej¹ te¿ dla nas ¿adne
koncertem rozpoczêcie roku akademic- bariery jêzykowe, wprost przeciwnie
kiego na Uniwersytecie Viadrina we wspólne muzykowanie stanowi doskoFrankfurcie nad Odr¹. A piewaj¹ ju¿ na³¹ motywacjê do nauki jêzyka s¹siaod listopada 2001 roku pod kierownic- dów. Chêæ zrozumienia kole¿anki, kotwem niezmorodowanej w swoich po- legi z chóru stanowi doskona³y pretekst,
mys³ach muzycznych Haliny Nodzak. aby uczyæ siê oprócz jêzyka te¿ zwyOstatnio  w sobotê 12 stycznia, w po- czajów s¹siadów  podkrela. Przyk³a³¹czonym  blisko 70-osobowym sk³a- dem mo¿e byæ tu Jana Wilke  niemiecdzie Gubiñski Chór Gloria Domine, ka chórzystka, aktywnie dzia³aj¹ca te¿
Chór Miejski i Grupa Folklorystyczna w Stowarzyszeniu Kobiet Nysa Guz Guben, zapiewali dla mieszkañców ben  Gubin. A ich spotkania muzyczne
Gubina - dziêki zaproszeniu ks. Ry- co raz bardzie zaczynaj¹ siê przekszta³szarda Rudkiewicza proboszcza para- caæ w kontakty na gruncie towarzyskim,
fii pw. Trójcy w.
coraz czêciej nastêpuj¹ wzajemne odW programie ponad 2 -godzinnego wiedziny w mieszkaniach prywatnych.
koncertu (a by³y jeszcze bisy!) znalaz³y A z ide¹ wspólnego muzykowania posiê miêdzy innymi kolêdy i pieni zwi¹- sz³o tak dobrze, ¿e s¹ znani daleko od
zane ze wiêtami Bo¿ego Narodzenia Gubina!!!
oraz utwory wykonywane w stylu go- Najbli¿szy koncert po³¹czonych chóspel. Solistkami koncertu by³y mama i rów jest planowany w Guben, w kociele
Zdjêcie na pami¹tkê przed wejciem do szpitala
córka  Katrin i Marii Jente, które te¿ Klastorkirche 8 marca b. roku.
22
stycznia,
przedszkolaki
z PM 1 da³y wspania³y spektakl w galerii Ratusz, a w
zebra³y od s³uchaczy rzêsiste brawa! A
w ogóle to, muzykuj¹cej wspólnie roAntoni Barabasz rodowy poranek 23 stycznia, dzieci odwiedzi³y starsze osoby przebywaj¹ce w
gubiñskim szpitalu, w Zak³adzie Opiekuñczo-Leczniczym, kierowanym przez
Beatê Bartosz.
Dzieci z grupy 4-latków PM 1, pod okiem wychowawczyni Krystyny Tatrockiej oraz Jolanty Chmielewskiej, Anny Gancarz i dyrektor Gra¿yny Hrabskiej wyst¹pi³y w spektaklu przygotowanym na tê okolicznoæ. Pensjonariusze
wzruszeni, ze ³zami w oczach, odbierali ¿yczenia od maluchów i prezenty wykonane przez nich w³asnorêcznie.
(bt)

piewaj¹ca wi¹tynia

Przedszkolaki pamiêta³y
o chorych

WSZYSTKIM OSOBOM,
KTÓRE WSPIERA£Y NAS W CHOROBIE
ORAZ UCZESTNICZY£Y W OSTATNIEJ DRODZE

p. W£ADYS£AWA
BALCZYÑSKIEGO

SERDECZNE PODZIÊKOWANIE SK£ADA
RODZINA
Tegoroczny koncert bardzo siê spodoba³ wszystkim wiernym.
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Rodzice zastêpczy

Blisko 20 tysiêcy polskich dzieci, siew sprawie: stawek czynszu za wynajem komunalnych lokali mieszrot spo³ecznych, przebywaj¹cych obeckalnych
nie w placówkach socjalizacyjnych
(domach dziecka) marzy, by dorastaæ
Na podstawie art.8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów,
w pe³nej rodzinie.
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego( Dz. U z 2005r
Czy im siê to uda - zale¿y tak¿e od
Nr 31 poz.266 z pó. zm.) w zwi¹zku z uchwa³¹ nr XIII/139/2007r. Rady MiejPañstwa. Przynajmniej od 10 lat liczskiej w Gubinie z dnia 25 padziernika 2007r. w sprawie wieloletniego programu
ba sierot spo³ecznych w Polsce utrzygospodarowania zasobem Gminy Gubin na lata 2007-2012 (Dz.Urz.W.L Nr 126
muje siê na sta³ym poziomie. 20 tysiêNr 126 poz.1685 ) .
cy dzieci czeka na Pañstwa mi³oæ...
Dyrektor Powiatowego Centrum Pozarz¹dzam, co nastêpuje :
mocy Rodzinie w Kronie Odrzañskim
Zofia Mielcarek poinformowa³a, ¿e po§ 1. Ustalam nastêpuj¹ce stawki czynszu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej lokali
szukuje siê kandydatów na rodziców zamieszkalnych w 2008r.
stêpczych, osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z PCPR w Kronie
1. Stawka bazowa czynszu wynosi : 2,50 z³ /m2
Odrz. ul. Piastów 10 B, po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu z
2. Stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu w umowach najmu ustala siê z
pracownikiem socjalnym (tel. 068 383
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych czynników zwi¹zanych z wartoci¹ u¿ytkow¹ lo02 03).
kalu, które bêd¹ obni¿aæ bazow¹ stawkê czynszu:
MB-T
Obni¿ki stawki bazowej:

obni¿ka w %

Koniec Projektu
Szko³y Europejskiej

1) po³o¿enie lokalu w budynku :
- za mieszkanie po³o¿one na parterze oraz poddasze
3 % Na podstawie postanowienia Rady
- za mieszkanie ze wspólnym przedpokojem lub w.c. lub ³azienk¹
6 % Miejskiej Guben nr 055 z 25 listopada
- za mieszkanie z kuchni¹ bez bezporedniego owietlenia naturalnego
6 2006 r. Szko³a Europejska im. Marii
% i Piotra Curie, od roku szkolnego 2007/
2008 zmienia swój status i nie jest ju¿
2) wyposa¿enie budynku i lokalu w urz¹dzenia techniczne i instalacje oraz ich szko³¹ ze stopniem maturalnym.
stan:
Tê zmianê statutu szko³y zatwierdzi- za brak w.c. w mieszkaniu
6 % ³o Ministerstwo Edukacji, M³odzie¿y
- za brak ³azienki
13 % Sportu Landu Brandenburgii.
- za brak centralnego ogrzewania
8 % W uzasadnieniu podkrelono, ¿e eg- za brak ciep³ej wody z sieci centr.
6 % zystencja dwóch szkó³ ze stopniem ma- za brak gazu przewodowego
6 % turalnym - Szko³a Europejska i Pasto- za mieszkanie bez urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacji
18 % lozzi-Gimnasium - nie jest w Guben
d³u¿ej mo¿liwe. Z roku na rok maleje
3) ogólny stan techniczny budynku :
liczba uczniów i np. na prze³omie lat
- za mieszkanie w budynku, który ze wzglêdu na z³y stan techniczny zosta³
2009/2010 osi¹gnê³aby punkt krytyczprzeznaczony do rozbiórki decyzj¹ organu nadzoru budowlanego
28 % ny.
Ze wzglêdu na powy¿sze zmiany,
3. £¹czna obni¿ka czynszu uwzglêdniaj¹ca powy¿sze czynniki nie mo¿e prze- dzia³aj¹cy w Szkole Europejskiej polkroczyæ 50%.
sko-niemiecki projekt szkolny, zostanie zakoñczony wraz z rokiem szkol4.Ustala siê czynnik podwy¿szaj¹cy stawkê bazow¹ czynszu uzasadniony kosz- nym 2010/2011.
tami termomodernizacji lub innych robót remontowych podwy¿szaj¹cych warZ.T.
toæ u¿ytkow¹ lokalu obowi¹zuj¹cy najemców lokali komunalnych po³o¿onych
w budynkach wspólnot mieszkaniowych, które podjê³y uchwa³ê o realizacji termomodernizacji lub innych remontów.
5. Wysokoæ czynnika winna odpowiadaæ równowartoci wp³at na fundusz remontowy w danej wspólnocie i bêdzie naliczana w okresie obowi¹zywania wp³at
zwi¹zanych z realizacj¹ wymienionej uchwa³y.

Zakoñczono projekt

Gmina Gubin o statusie miejskim
informuje, ¿e zosta³a zakoñczona
realizacja projektu w ramach
6. Czynnik podwy¿szaj¹cy stawkê bazow¹ nie dotyczy lokali socjalnych.
Dzia³ania 2. 2 ZPORR Wyrówna§ 2. Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Naczelnikowi Wydzia³u Komunalnego nie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne dla
i Inwestycji i Kierownikowi Miejskiego Zak³adu Us³ug Komunalnych.
uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gubinie, w roku szkolnym
§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
2006 - 2007 w ramach projektu
§ 4. Zarz¹dzenie winno byæ zamieszczone w Wiadomociach Gubiñskich wsparcia stypendium uzyska³o 41
i rozplakatowane w budynkach komunalnych oraz budynkach wspólnot mieszka- uczniów.
A. B
niowych z udzia³em gminy.
Miejski Zak³ad Us³ug
Komunalnych w Gubinie
informuje, ¿e posiada do
wynajêcia atrakcyjny lokal u¿ytkowy po³o¿ony w
Gubinie przy ul. Piastowskiej 29 sk³adaj¹cy siê z
7 pomieszczeñ o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej
80,90 m2 z przeznaczeniem na dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹.
Ponadto posiadamy wolne lokale w budynku przychodni lekarskiej przy
ul. Gdañskiej 17. Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy MZUK
pod nr tel. 068 455 81 93
lub 068 455 82 23.

Zmiany w TWzK
Pod koniec 2007 r. w gubiñskim kole Towarzystwa Walki z Kalectwem na
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano podsumowania dzia³alnoci
w kadencji 2004-2007 i wybrano nowe w³adze.
Dobra wspó³praca z w³adzami miasta zaowocowa³a realizacj¹ kilku postulatów. Utworzono Warsztaty Terapii Zajêciowej, zamontowano platformê
window¹ w Gubiñskim Domu Kultury i wykonano
podjazd do bloku przy ul. Roosevelta. Udzielono
pomocy w poprawie warunków mieszkaniowych rodzinom z niepe³nosprawnymi dzieæmi. Na parterze
budynku Urzêdu Miejskiego utworzono punkt obs³ugi klienta, zatrudniaj¹c tam osoby niepe³nosprawne. Pomagano w uzyskaniu nowego lub u¿ywanego sprzêtu jak: wózki inwalidzkie, chodziki,
kule, ³ó¿ka szpitalne.
Towarzystwo nie posiada w³asnego lokalu na biuro i przechowywanie sprzêtu. W tej sprawie zwrócono siê o pomoc do burmistrza. Dziêki uprzejmoci Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej dy¿ury cz³onków zarz¹du TWzK pe³nione s¹ w siedzibie tej organizacji (wysokie, III piêtro jest jednak przeszkod¹ dla osób sprawnych inaczej). We
wrzeniu 2007 r. zwrócono siê do starosty kronieñskiego o wykonanie chodnika przy powiatowej ulicy Batalionów Ch³opskich (na ten cel wyasygnowano 100 tys. z³).
Walne ustali³o program dzia³ania, wnioskuj¹c m. in. o zainstalowanie windy
w przychodni lekarskiej na ul. Gdañskiej. Serdecznie podziêkowano dotychczasowemu prezesowi ko³a (trzy kadencje) Stanis³awowi Turowskiemu, który
dalej bêdzie s³u¿y³ swoim bogatym dowiadczeniem.
Ukonstytuowa³ siê zarz¹d, w sk³adzie: prezes - Urszula Kondracik (na zdjêciu z lewej), wiceprezes - Krystyna Toporska (na zdjêciu z prawej u góry),
sekretarz - Izabela Eret, skarbnik - Janina Wójcik, cz³onek - S. Turowski.
(w³)

ZNP

Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Gubinie zorganizowa³
w galerii Ratusz spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów zwi¹zku, której przewodnicz¹c¹ jest Maria Kotapska.
By³o to spotkanie noworoczne po³¹czone z obchodami Dnia Babci i Dziadka.
Wyst¹pi³y z programem artystycznym dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1, za
co serdecznie dziêkujemy dyrektor Gra¿ynie Hrabskiej nauczycielkom z tego
przedszkola i oczywicie przedszkolakom. Dziêkujemy pracownikom Gubiñskiego
Domu Kultury za pomoc w organizacji spotkania oraz za przygotowanie poczêstunku uczniom Zespo³u Szkó³ Rolniczych.
W spotkaniu uczestniczy³o blisko 50 osób, w tym gocie z zaprzyjanionego
Lubska.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê prezes ZO ZNP w Gubinie Krystynie Kaczmarek-Skórze za zaanga¿owanie i pomoc w zorganizowaniu tego¿ spotkania.

Manifestacja ZNP

18 stycznia 2008 r. w Warszawie odby³a siê manifestacja delegacji nauczycieli
i pracowników szko³y, zorganizowana przez Zarz¹d G³ówny ZNP.
Z ramienia gubiñskiego zwi¹zku, wród blisko 12 tysiêcy manifestuj¹cych, udzia³
bra³a prezes ZO ZNP Krystyna Kaczmarek-Skóra.
Manifestuj¹cy ¿¹dali: zwiêkszenia nak³adów na owiatê, podniesienia presti¿u i
kondycji finansowej nauczycieli, utrzymania korzystnych uprawnieñ emerytalnych, wzrost p³ac pracowników niepedagogicznych i upowszechnienia wychowania przedszkolnego, przejêcia przez bud¿et pañstwa kosztów prowadzenia
przedszkoli publicznych.
MB-T
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Co trudno ukryæ? Ogieñ, wierzê, bowiem za dnia go zdradzi dym, a w nocy
p³omieñ, dzikie zwierzê. Lecz trudno ukryæ na równi z nim Mi³oæ. Najg³êbiej
choæ ukryta, ka¿dy j¹ z oczu wyczyta.
J.W. Goethe Wyznanie
Choæ trudno by znaleæ kogo, komu
postaæ Johana Wolfganga Goethego jest
nieznana, to znacznie trudniej by³oby
nam, mieszkañcom Gubina, odpowiedzieæ na pytanie, co Goethe mia³ wspólnego z naszym miastem. Odpowied na
to pytanie przybli¿a
wystawa Nieznane
zwi¹zki Goethego
ze l¹skiem i Ziemi¹ Lubusk¹.
11 stycznia w galerii Ratusz odby³o siê otwarcie tej
wystawy. Nie by³oby jej bez zaanga¿owania kuratora
wystawy Waldemara Pawlikowskiego oraz fascynacji Goethem zielonogórskiego
przedsiêbiorcy Przemys³awa Karwowskiego. Eksponaty pochodz¹ w³anie ze zbiorów zielonogórzanina oraz
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Cypriana Kamila Norwida w Zielonej
Górze.
Karwowski wspomina, ¿e zbieraj¹c
materia³y o Goethem trafi³ na publikacjê Johana Petera Eckermana Rozmowy z Goethem, by³ tam miêdzy innymi
taki fragment: By³oby le, gdyby ka¿dy z nas, choæ raz w swoim ¿yciu nie
prze¿y³ takiego okresu, w którym by mu
siê wydawa³o, ¿e Werter jest w³anie dla
niego napisany. Ta ponadczasowoæ to
dla mnie przejaw absolutnego geniuszu
Gothego - mówi Karwowski.
Jak ka¿dy artysta i Goethe potrzebowa³ natchnienia do dzia³ania. Poniewa¿
by³ mê¿czyzn¹ kochliwym, wielk¹ rolê

odgrywa³y w jego ¿yciu kobiety. Jedn¹
z jego muz by³a gubinianka Corona
Schröter. By³a to znakomita niemiecka
aktorka. Goethe wypatrzy³ j¹ na scenie
w Lipsku, osobicie spotkali siê w 1776
roku w Weimarze. Wyst¹pili te¿ razem
na scenie w sztuce
Ifigienia w Taurydzie, mówiono potem, ¿e i sam Gotehe wykaza³ siê niez³ym kunsztem aktorskim. Sporo na
temat ich zwi¹zku
mówi bogata korespondencja, któr¹
prowadzili ze sob¹.
Oprócz gubinianki
w otoczeniu Gothego by³y równie¿
inne lubuszanki:
Wilhelmina Herzlieb pochodz¹ca z Sulechowa i Christiane Becker-Neumann urodzona w Kronie Odrzañskim.
Podczas otwarcia zgromadzonych goci w klimat wprowadza³a muzyka z epoki romantyzmu grana przez pañstwa Alicjê i Andrzeja Gilów oraz Beatê Tec³aw.
Recytowano tak¿e wiersz Tadeusza Firleja powiêcony Coronie Schröter, wersjê w
jêzyku niemieckim wyrecytowa³ i przet³umaczy³ Hans Joachim Bergmann. Mam nadziejê, ¿e sporo osób, a zw³aszcza szko³y
skorzystaj¹ z okazji poznania tego wielkiego niemieckiego poety, gdy¿ to wietna
forma poznania swojej ma³ej ojczyzny,
przedstawiona w ciekawej formie - mówi
Pawlikowski.
Wystawa dofinansowana ze rodków
Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej
potrwa do 9 lutego. ZAPRASZAMY!
(mz)

Goethe
bardziej
nam
bliski

K. A. S. K. zaprasza

Jab³ka Adama

Pe³en czarnego humoru film
z przes³aniem
1 lutego 2008, godz. 18.00
Sala Widowiskowa GDK

wiêto Seniorów...

Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka,
jak co roku s¹ bardzo uroczycie
obchodzone w gubiñskich
przedszkolach. Mali wykonawcy przygotowuj¹ wystêpy oraz
s³odki poczêstunek dla zaproszonych goci.
I tak by³o 21 stycznia w Przedszkolu Miejskim nr 1, w poniedzia³kowe popo³udnie.
T³ok na korytarzu, babcie,
dziadkowie i przedszkolaki z
wypiekami na twarzach.
Po powitaniu goci i usadzeniu ich przy zastawionych smako³ykami sto³ach, nasta³a cisza.
Mali artyci rozpoczêli wystêp.
Spektakl okolicznociowy s³owno-muzyczny dzieci przygotowa³y pod okiem czujnych pañ
wychowawczyñ. Co chwilê mali
artyci, szeciolatkowie, byli nagradzani gromkimi oklaskami. Dzieci deklamowa³y okolicznociowe wiersze, piewa³y
piosenki, przedstawia³y scenki (ba, ma³y teatrzyk) i tañczy³y.
Babcie i dziadkowie serdecznie podziêkowali swoim wnuczêtom za wspania³y wystêp i otrzymane prezenty wykonane
r¹czkami dzieci. A póniej by³a wspólna zabawa... Szkoda, ¿e tylko raz w roku s¹ takie wiêta.
MB-T
18 stycznia br. w Gubiñskim Domu Kultury bardzo uroczycie Przedszkole Miejskie nr 3 obchodzi³o jubileusz swego
25-letniego istnienia.

Srebrny jubileusz

25 lat minê³o,
jak jeden dzieñ
- to s³owa piosenki zapiewanej przez
dzieci - na pocz¹tku spotkania. Æwieræ
wieku istnienia
placówki sk³ania do refleksji
i wspomnieñ.
Takie wspomnienia zafundowano gociom, by³ym
pracownikom,
sympatykom
przedszkola i
rodzicom. Sala
by³a wype³niona do ostatniego miejsca.
Spotka³o siê
kilka pokoleñ przedszkolaków, wychowawcy obecni i ju¿ emerytowani.
Szeciolatki, pod kierunkiem Aldony
Sieby³y i Sylwii Wachocz, zaprezentowa³y program artystyczny pt. 25 lat minê³o, co chwilê nagradzany przez publicznoæ gromkimi brawami. Scenariusz nawi¹zywa³ do pobytu w przedszkolu i ca³ego procesu zdobywania
umiejêtnoci i wiedzy. Dzieci wykaza³y
siê finezj¹ i gracj¹ w tañcu oraz umiejêtnoci¹ recytacji.
Po czêci artystycznej, dyrektor przedszkola Jolanta Olszewska przedstawi³a, w krótkiej refleksji historycznej, genezê powstania placówki i czynniki, które mia³y wp³yw na powstanie i funkcjonowanie do dnia dzisiejszego Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie. G³osem pe³nym wzruszenia i z ³ezk¹ w oku
wspomina³a trudne pocz¹tki placówki i
osoby, dziêki którym powsta³a i dzia³a
do dnia dzisiejszego.
Przedszkole pe³ni rolê i stanowi istotny element wychowawczy, poznawczy
i edukacyjny dla dzieci - powiedzia³a J.
Olszewska. - Realizowany program pozwala na pe³ne przygotowanie do szko³y. Przedszkole nr 3 posiada swoisty styl
i charakter. Jego walorami s¹: po³o¿enie, funkcjonalny budynek i plac przedszkolny. W dalszym wyst¹pieniu dyrektor powiedzia³a - misj¹ przedszkola jest
wychowanie dziecka szczêliwego, od-

powiedzialnego, potrafi¹cego wspó³dzia³aæ w zespole, umiej¹cego komunikowaæ siê i rozwi¹zywaæ ma³e problemy - czyli dziecka otwartego.
W czasie uroczystoci odbywa³a siê
prezentacja multimedialna. Zaprezentowano przedszkole, sytuacje edukacyjne,
zabawê. Przedstawiono wspó³pracê polskoniemieck¹, gdy¿ dzieci od lat wspólnie realizuj¹ programy edukacyjne. W
czasie zabawy i poprzez zabawê poznaj¹
siê wzajemnie, kulturê i obyczaje s¹siadów, zawi¹zuj¹ siê pierwsze przyjanie.
Gocie obejrzeli wystawê, na której zaprezentowane zosta³y kroniki, osi¹gniêcia przedszkola oraz kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ historii 25 - lecia przedszkola.
Zaproszeni gocie, którzy uwietnili
swoim przybyciem tê wspania³¹ uroczystoæ, z³o¿yli gratulacje i ¿yczenia dyrektorowi przedszkola oraz przekazali
upominki dla grupy przygotowuj¹cej
koncert. W kronice przedszkolnej dokonywano licznych wpisów, z ¿yczeniami dalszych sukcesów w pracy z ma³ym
cz³owiekiem.
Uroczystoæ zakoñczy³ jubileuszowy
tort. Podczas delektowania siê smako³ykiem, by³ czas na wspomnienia, na powrót mylami do pocz¹tków istnienia
przedszkola, o których mówi³a pierwsza dyrektor przedszkola Wielis³awa
Malinowska.

Dziêki zaanga¿owaniu ca³ego zespo³u przedszkolnego, a w szczególnoci
nauczycielek oddzia³ów 6-latków i Teresy Wiêcek, Kazimiery Muszyñskiej,
Wies³awy Lewandowskiej oraz Ewy
Rusin ta wspania³a jubileuszowa uroczystoæ na d³ugo zostanie w pamiêci.
Ma³gorzata
Borowczak-Turowska
Jolanta Olszewska

-absolwentka
Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu,
kierunek Wychowanie
Przedszkolne i Nauczanie
Wczesnoszkolne
- Studia Podyplomowe z
Logopedii oraz z
Organizacji i Zarz¹dzania Placówkami
Owiatowymi
- pierwsz¹ pracê podjê³a 1 marca 1982 r. w
PM nr 1 w Gubinie, od 1 wrzenia 1989 r.
dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3

Grono pedagogiczne wraz z dzieæmi serdecznie dziêkuje za wszystkie
gratulacje i ¿yczenia, które nap³ynê³y do placówki. Dziêkujemy za praktyczne prezenty, które zostan¹ wykorzystane w pracy edukacyjnej i promocyjnej przedszkola. Jednoczenie
sk³adamy podziêkowania dyrekcji i
pracownikom GDK za pomoc w realizacji naszego przedsiêwziêcia.

Nr 2 z 25.01.2008

Spo³eczne ministerstwo zdrowia

Tegoroczny Fina³ tak naprawdê rozpocz¹³ siê ju¿ w sobotê, w klubie Iskra,
gdzie od wielu lat - dziêki przychylnoci
jego w³aciciela Krzysztofa Kaszka m³odzie¿ ma swoje miejsce na muzyczne imprezy. Dla Orkiestry zagra³y zespo³y:
PRO-PAN z Poznania, Brytally Muttilated z ¯ar, S³ubicki Patefon, Padlina
Szarika z Poznania oraz Odkrywcy Nieodkrytych L¹dów z Zielonej Góry. A
wjazd na koncert zasili³ tegoroczne skarbonki.
W niedzielê za - na scenie obok Ratusza - królowa³a prowadz¹ca tegoroczny fina³ Kaka Janina Izdebska wespó³ z B. Mañkowskim, Januszem Gajd¹
oraz Waldemarem Pawlikowskim.
Mimo, i¿ w Gubinie uroczyste rozpoczê-

cie kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy by³o zaplanowane na
godz. 15.00, to od godzin rannych na ulicach miasta, z puszkami wydanymi przez
sztab WOP, kwestowa³a armia wolontariuszy.
Punktualnie o 15.30 rozpoczê³a siê czêæ
oficjalna tegorocznego Fina³u. Mimo, ¿e
burmistrz Bart³omiej Bartczak pojawi³
siê na scenie udekorowany ju¿ kilkoma
serduszkami, to i tak musia³ siê wkupiæ
u prowadz¹cej licytacjê Kaki wrzuceniem zwitka banknotów do skarbonki.

U babci jest s³odko
Kochaj¹ nas, wspieraj¹, zawsze s¹ przy
nas, na ka¿dy smutek maj¹ s³odkie rozwi¹zanie, znajd¹ radê na ka¿de zmartwienie - to nasze kochane babcie i nasi
kochani dziadkowie.
Jest taki szczególny dzieñ w roku, w
którym mo¿emy wyraziæ nasz¹
wdziêcznoæ za ich trud i oddanie. Dlatego wtorkowe popo³udnie w Gubiñskim Domu Kultury sta³o pod znakiem
obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Ma³gorzata Skowron i Natalia K¹dej przygotowa³y z dzieæmi z Artystycznego Klubu Malucha program artystyczny.
Kwiaty dla dziadka. Wierszyki dla babuni. Do tego roztañczona grupa estradowa Zadyma i góra s³odkoci wspólne jedzenie cukierków, ciastek i
picie herbaty. W atmosferze wzajemnej mi³oci, spe³nienia i dumy ze swoich pociech. Tak¹ niespodziankê przygotowali dla dziadków najm³odsi zwi¹zani z domem kultury. Buziaków i przytuleñ nie by³o koñca. A rumieñce na policzkach babæ i ich milusiñskich pozwoli³y uwierzyæ, ¿e mi³oæ miêdzy nimi nie
skoñczy siê wraz z fina³em obchodów
tego wyj¹tkowego wiêta.
MG
Organizator: Gubiñski Dom Kultury
Miejsce: sala widowiskowa GDK

Nastêpnie rozpoczê³y siê
prezentacje zespo³ów:
miejskiej orkiestry dêtej
kierowanej przez Danutê
Kaczmarek, Z³otych Kaczek z SP - 2 i Kropeczek
z SP-1. Asp. sztab. Kazimierz Sokalski ze stra¿y
po¿arnej zademonstrowa³
lekcjê udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej
na fantomie, a dr El¿bieta
Stroñska - ordynator oddzia³u dzieciêcego gubiñskiego szpitala
- poinformowa³a o sprzêcie medycznym
otrzymanym dotychczas z Fundacji Jurka Owsiaka. Wyst¹pi³y te¿ zespo³y ze
szko³y w Strzegowie, GDK, odby³y siê
pokazy klubu karate, taebo, bractwa rycerskiego. Dla chêtnych - by³a
przygotowana grochówka i kie³baski, które mo¿na by³o upiec na ognisku
obok sceny. W przerwach za - pierwsze licytacje. Pañstwo Wioletta i Zbigniew Poniatowscy wylicytowali - tak jak
w roku poprzednim - tort
za kwotê 1000 z³otych,
nastêpny za skromniejsz¹ sumê - licytowa³ szef firmy Moto Wiwa. Nietrafion¹
okaza³a siê natomiast aukcja, podczas
której mo¿na by³o wygraæ kolacjê w restauracji Tercet z Miss Gubina. A kwota wylicytowana na tej aukcji by³a ni¿sza od kosztów kolacji! Bywa i tak... Ponadto na aukcjach mo¿na by³o miêdzy
innymi nabyæ: Znak S³u¿b Specjalnych
z Hong - Kongu, zestaw wypoczynkowy
ufundowany przez firmê Carola, koñsk¹
podkowê podpisan¹ przez Mciwoja
Kieconia - mistrza Polski w jedziectwie,
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puchar Nicoli Dubiel za osi¹gniêcia w
karate i wiele innych atrakcyjnych fantów. Obok mieci³o siê stoisko loterii
fantowej - wygrywa³ ka¿dy los!
W imieniu Gubiñskiego Sztabu tegorocznego XVI Fina³u Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy chcemy serdecznie
podziêkowaæ Wszystkim Ludziom Dobrej Woli, Zespo³owi Szkó³ Rolniczych
- za przygotowanie smacznej grochówki
oraz ofiarodawcom gad¿etów i fantów
oraz szczególnie sponsorom: Zak³adowi Carola z Wa³owic, PKM Poniatowska, piekarni Sikora, Firmom - Vega,
Margola, VeraLuca, Warsztatom Terapii Zajêciowej, Ksiêgarni Ryszarda
Kocieszy, PSS Spo³em, Stowarzyszeniu PRO Guben, firmie reklamowej
Art-Grafik, Stowarzyszeniu Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, sklepowi zoologicznemu pañstwa Gasiewiczów,
sklepowi Seba, sklepowi Meloman, sklepowi Militarnemu, sklepowi Czerwone Jab³uszko, wypo¿yczalni DVD ul. Wojska Polskiego, sklepowi PC Service Tomasza ¯urañskiego, sklepowi Rondo, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Firmie Asysta
Bis, Marketowi TESCO, Adamawi
Malewiczowi, MOS - Gubin, sklepowi Satman, Natalii Dubiel, Mciwo-

Rok obrazów

Pod takim tytu³em w Muzeum Miasta
i Przemys³u przy Gasstrasse 5 w Guben
18 stycznia 2008 r. otwarto wystawê
obrazów berliñskiego artysty i aktora

Michela Jacota.
Bohater wernisa¿u, o prawdziwym
nazwisku Michael Jakubek, do 24 lutego prezentuje w Guben swoje prace
wykonane w ci¹gu dwóch lat. W tym
czasie mo¿na licytowaæ jego obraz
¯ó³ty punkt; pieni¹dze bêd¹ przeznaczone na remont gubiñskiej fary. M. Jacot planuje ponadto dodatkow¹ wystawê zorganizowaæ w Gubinie np. latem
w kociele farnym. Artysta urodzony w

KOCHANYM
RODZICOM
w 50 rocznicê lubu

1940 roku ma bogat¹ biografiê. Po studiach piosenki i aktorstwa w Monachium zagra³ w ponad 60 filmach (tak¿e jako kaskader). W latach 1974-80
pracowa³ jako dziennikarz i fotograf. Po przebyciu ciê¿kiego zapalenia w¹troby, zakoñczonego operacj¹ i wyleczeniu raka strun g³osowych zacz¹³ malowaæ.
Jego obrazy to wyraz
uczucia i myli oraz
pragnienia stanu ducha.
Oprawê muzyczn¹ na
uroczystym otwarciu
dostarczy³ Axel Wiepke z Pestalozzi-Gymnasium a stosowne
s³owa do kilkudziesiêciu goci skierowa³a
dyrektor muzeum Heike Rochlitz i historyk z Berlina Susanne Mangold. Dla
goci z Gubina piêknym jêzykiem polskim s³u¿y³a Diana Wroñska z muzeum
z Guben oraz Aleksandra Poraszka ze
Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Gubin reprezentowa³a spora
grupa cz³onków SPZG, Ryszard Jakutowicz, radny Rady Miejskiej, dyrektor
ZSO Halina Bogatek i nauczycielka
Alicja Tyl.
(w³)

Szczególne podziêkowania za pe³en
mi³oci, ciep³y i bezpieczny dom.
Za trud w³o¿ony w wychowanie nas
oraz za dobre wskazówki
Wyniesione z domu, które pozwoli³y
realizowaæ siê w ¿yciu doros³ym.
Ewa i Jarek z rodzinami
Gubin 25.01.2008 r.

jowi Kieconiowi, restauracji Tercet
Miros³awa Witana, Zygfrydowi i Krystynie Gwizdalskim, telewizji Cyfra+, Tygodnikowi NIE, Adamowi
Jeziorkowi, Grzegorzowi witalskiemu, Ludkom Bli¿ej Nieznanym - Gasiu i Bodzio, Radzie Osiedla nr 2, Gubiñskiemu Domowi Kultury, firmom
Horex, Import - Export Robert Pa³ka, Parlametarzycie Bogus³awowiWontorowi, Leokadii
Firlej,
Adamowi
Jaroszowi, Jerzemu Fedro, Micha³owi
Bujnickiemu,
Jerzemu
Ponikiewskiemu,
Dorocie Chwa³ek, Klausowi Braummburgerowi, Joachimowi Kobeliusowi,
Magdzie M³yñczak, Rabrikowi oraz
zespo³owi Vertallen z Nysy za wspania³y pokaz tañca z p³on¹cymi pochodniami, który wraz ze wiate³kiem do nieba zakoñczy³ tegoroczny Fina³ Wielkiej
Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
A Orkiestra gra dalej, do koñca stycznia bêdzie wiadomo, jak¹ kwotê uda³o
siê zebraæ w tym roku. Wiosn¹ natomiast
komisja przetargowa, pod kierownictwem pomys³odawcy imprezy - Jerzego
Owsiaka - wybierze dostawców na tak
potrzebny sprzêt medyczny ratuj¹cy
¿ycie naszym milusiñskim.
Antoni Barabasz

Hej, kolêda!
W XVIII Powiatowych Spotkaniach Grup Kolêdniczych i Jase³kowych udzia³ wziêli reprezentanci
naszego miasta i gminy. I chocia¿
¿adnemu z nich nie uda³o siê awansowaæ do przegl¹du wojewódzkiego,
du¿e uznanie nale¿y siê uczestnikom
i ich opiekunom.
W konkursie, który odby³ siê w
Kronie Odrzañskim, wyst¹pi³y dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 1 i 2 w
Gubinie, Nieboraki z Zespó³u
Szkó³ w Chlebowie i Bajdule z
Zespo³u Szkó³ w Grabicach. Jury (M.
Brodziñski, Naczelnik Wydzia³u
Edukacji, Kultury, Sportu; J. Szymczak, muzyk z Krosna Odrzañskiego; Stanis³awa £apkowska
i Ma³gorzata Skowron, pracownicy
Gubiñskiego Domu Kultury) zdecydowa³o siê jednak nominacjê przyznaæ Chochlikom z Zespo³u Szkó³
w Wê¿yskach. To ta grupa pojedzie
do Sulêcina rywalizowaæ o najwy¿sze laury na szczeblu wojewódzkim.
MG
Organizator: Starostwo Powiatowe
- Wydzia³ Edukacji, Kultury, Sportu

Na wyran¹ probê wydawcy Wiadomoci Gubiñskich spieszê z krótkim
wyjanieniem dotycz¹cym dzia³alnoci
Gubiñskiego Sztabu WOP i zorganizowania XVI Fina³u Wielkiej Orkiestry.
Pobudzony jednoczenie anonimem,
który nap³yn¹³ niedawno do redakcji
Próbê przygotowania ca³ego przedsiêwziêcia podjê³a grupa m³odych ludzi,
uczniów miejskich placówek. Poniewa¿
Gubiñski Dom Kultury zawsze s³u¿y³
swoj¹ infrastruktur¹ do zorganizowania
imprezy, w tym roku równie¿ Sztab
ukonstytuowa³ siê przy GDK. Aby u³atwiæ wspó³pracê pomiêdzy dwoma podmiotami, szefem Sztabu zosta³em ja Marcin Gwizdalski. Przy realizacji
przedsiêwziêcia zaanga¿owa³o siê wiele, wiele osób. cis³y Sztab (Dawid Tyrlik, Paula Kemp, Roksana Ziemiañska,
Katarzyna Go³¹b, Wojtek Roszak, Bartek Mañkowski) powo³a³em z ludzi, z
którymi ju¿ wspó³pracowa³em i uwa¿a³em, ¿e mo¿na na nich polegaæ. Przemawia³o za nimi tak¿e spore ju¿ dowiadczenie. Plan powstawa³ po konsultacjach z osobami, które organizowa³y
WOP w poprzednich latach (np. Tomek Selerski przekona³ nas do sobotniego koncertu). GDK zaoferowa³ pomoc finansow¹, nag³onienie, obs³ugê
techniczn¹ i pomoc personaln¹.
Ale przy organizacji pomaga³a ca³a
rzesza m³odych ludzi. To dziêki ich zaanga¿owaniu i oczywicie hojnoci lokalnych przedsiêbiorców pobilimy rekord w zebranych fantach na loteriê, co
prze³o¿y³o siê w póniejszym wyniku
finansowym. Bo WOP to taka specyficzna impreza, ¿e przygotowuj¹ j¹
wszyscy dla samych siebie. Bo WOP
to pañstwo Kasprzak i pañstwo Poniatowscy, którzy wsparli nas eleganckim
skórzanym naro¿nikiem i finansami na
op³acenie Teatru Ognia (który bardzo
chcielimy na naszym finale mieæ). Bo
WOP to Piekarnia Sikora, Ksiêgarnia,
PSS SPO£EM, SATMAN, MELOMAN, PC SERVICE i wielu innych,
którzy zawsze wspieraj¹ inicjatywê zapocz¹tkowan¹ przez szalonego Jurka
Owsiaka. Bardzo ³adnie wpisa³o nam siê
w tym roku TESCO, wspieraj¹c artyku³ami spo¿ywczymi. WOP to tak¿e Zespó³ Szkó³ Rolniczych i Restauracja
"TERCET", którzy udostêpnili swoj¹
kuchniê. I wystêpuj¹ce na scenie dzieciaki z miasta i gminy, i szko³y (SP-2
najlepiej) robi¹ce wewnêtrzn¹ zbiórkê
pieniêdzy, ASYSTA BIS chroni¹ca sobotni koncert, rewelacyjna niemieckopolska grupa taebo, zmarzniêci i g³odni
wolontariusze, Adam Jeziorek, który
prawie codziennie przychodzi³ do GDK,
aby zapytaæ - czy w czym mo¿e pomóc? Bo WOP to grupa ma³ych (pewnie ich teraz urazi³em) ch³opców, którzy w niedzielny poranek pojawili siê
na godzinê przed moim przyjciem, aby
zapytaæ czy w czym mog¹ pomóc. I
zostali do samego koñca
Mamy wiadomoæ tego, ¿e nie ka¿dy
podo³a³ przydzielonym zadaniom. ¯e
kto o czym zapomnia³, nie dopilnowa³, albo po prostu uciek³ w trakcie
imprezy. ¯e nie by³o supergwiazdy przyci¹gaj¹cej miliony Polaków przed telewizory. Ale WOP ma opieraæ siê na
spontanicznoci i dobroci. A sama impreza nie ma polegaæ na wydawaniu pieniêdzy, ale na ich zebraniu. I to uda³o
nam siê zrealizowaæ bij¹c wynik sprzed
roku o ponad 1,5 tys. Do rekordu trochê zabrak³o - przepraszamy. Teraz
wyci¹gamy wnioski, które albo wykorzystamy za rok, albo przeka¿emy nowemu Sztabowi, aby nie pope³ni³ b³êdów, które my pope³nilimy. W analizie
pomóg³ nam bardzo anonimowy list.
Przykre, ¿e przez jego niesmaczn¹ treæ
pola³y siê ³zy - m³odych ludzi, którzy
postanowili co daæ od siebie
Marcin Gwizdalski
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Ciekawostki wêdkarskie
Jest nas prawie 20 tysiêcy

Okrêg Zielona Góra Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego to jeden z najwiêkszych 45 okrêgów PZW w Polsce. Na koniec 2007 r. liczy³ 19 319 cz³onków,
zrzeszonych w 124 terenowych ko³ach, w tym 4 gubiñskich z oko³o 800 wêdkarzami (nie liczê oczywicie nieuprawnionych, co maj¹ ró¿ny sprzêt i niekiedy - albo czêsto - wêdkuj¹).
PZW w Zielonej Górze powsta³ w 1954 roku. Dzia³alnoæ opiera wy³¹cznie
na wp³ywach sk³adek cz³onkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronê wód
(za wêdkowanie). Zielonogórski Okrêg PZW gospodaruje na ponad 6 200 ha
rzek, jezior, zbiorników zaporowych i drobnych wód, które s¹ zarybiane corocznie oko³o 30 tonami narybku pochodz¹cego g³ownie z naszych orodków
hodowlanych w Zaborze i Trzebulach.
Okrêg wchodzi w sk³ad I strefy tj. porozumienia kilku okrêgów zachodniej
czêci kraju, w sprawie wzajemnego honorowania sk³adek za wêdkowanie. Prócz
nas strefê tworz¹ Okrêgi PZW: Jelenia Góra, Legnica, Koszalin, Pi³a, S³upsk,
Szczecin, Wa³brzych. Ponadto na rok 2008 zawarto porozumienia dwustronne z
Okrêgami PZW: Czêstochowa, Kalisz, Leszno, Poznañ i Wroc³aw.
Zarz¹d Okrêgu PZW Zielona Góra pod prezesur¹ Adama Zwarycza (z Nowej Soli) dzia³a prê¿nie. Dyrektorem biura zarz¹du jest Jerzy Tonder. Zarybianiem, od³owami wód, orodkami zarybieniowymi, rejestracj¹ po³owów, zg³oszeniami niêcia ryb zajmuje siê Zespó³ Gospodarki Rybacko-Wêdkarskiej
kierowany przez ichtiologa, absolwenta Wydzia³u Ochrony Wód i Rybactwa
ródl¹dowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie Wojciecha Zieleniewskiego (tel. 068 453 73 35).

Spotkanie Stowarzyszenia Oficerów
W siedzibie stowarzyszenia przy ul.
Kresowej, odby³o siê 12 stycznia spotkanie noworoczne, na którym m. in. omawiano program dzia³ania na rok bie¿¹cy.
Ustalono, ¿e na kolejnych spotkaniach,
poszczególni oficerowie bêd¹ przedstawiaæ historie swej s³u¿by w gubiñskich
jednostkach wojskowych i ich charakterystykê. Koñcz¹ siê ju¿ starania o kupno (AMW i MON odmówi³y bezp³at-

nego przekazania) by³ego biura przepustek 27 pcz i 6 brozp. na sta³¹ siedzibê
stowarzyszenia. Prezentowane tu te¿ bêd¹
pami¹tki po wojsku w garnizonie Gubin,
o które ju¿ apeluj¹ by je przekazywaæ.
Postanowiono te¿ szukaæ wsparcia u
w³adz samorz¹dowych i innych sponsorów, na wydanie ksi¹¿ki o gubiñskim
garnizonie oraz zorganizowaæ wycieczkê w góry Sto³owe.
Z.T.

W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (al. Niepodleg³oci 15) w
rodê, 16 stycznia 2008 na otwarto wystawê Ars Vitae - meblarstwo ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Na wystawie prezentowane s¹ miêdzy
innymi skrzynie, kufer, szafy, kredens,
sekreterê, biurka, sto³y, lustra czy meble tapicerowane. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje redniowieczna k³oda skarbona, barokowe szafy, neogotycki

stollenschrank, czy wykonany w stylu
austriackiej secesji geometrycznej zestaw
mebli z szafk¹ i biurkiem. Z zielonogórskiej tawerny pochodzi tak¿e interesuj¹ca pozytywka p³ytowa firmy Polyphon.
Prezentowane obiekty pochodz¹ ze zbiorów dawnego Heimatmuseum oraz nabytków okresu powojennego.
Kuratorem wystawy jest Longin Die¿yc, a ekspozycja czynna bêdzie do 13
kwietnia br.
MB-T

Z Ziemi Gubiñskiej

Tysi¹cletni d¹b w Budoradzu
W nocy pada³ nieg. W bladym listopadowym wietle uroczo wiec¹ siê trawy i krzewy. Stary d¹b by³ ulubionym
celem wycieczek. Mia³ 7 metrów obwodu. W roku 1938 podobno zniszczy³ go
piorun. Naturalnie w jego pobli¿u równie¿ by³o niesamowicie. Wed³ug legendy kto siê tutaj powiesi³ lub jaki ch³op
zabi³ piêcioro swoich dzieci i tutaj pogrzeba³.
Moja rowerowa wêdrówka prowadzi
dzisiaj przez Wyspê Teatraln¹, Park
Koeniga, ko³o oczyszczalni cieków i
stadionu w kierunku wsi Budoradz.
Przed wsi¹ znajduje siê dawne lotnisko.
Zaraz za ma³ym mostem skrêcam w
star¹ kasztanow¹ alejê. Tê drogê mo¿na pokonaæ tylko rowerem. Drzewa siê
postarza³y i sta³y siê kruche. Dêby, olchy i kasztany tworz¹ piercieñ wokó³
stawu, który by³ po³¹czony z Nys¹.
Dawny jaz od d³u¿szego czasu nie spe³nia swej funkcji, bo staw wysech³. Drzewa i staw nale¿a³y do zamkowego parku. Stare drogi znik³y, schody skryte s¹
pod listowiem i traw¹.
Znik³ te¿ wy¿ej po³o¿ony zamek doktora Kreisela ze zbiorami sztuki afrykañ-

skiej. W roku 1938 w nale¿¹cym do
miasta zamku urz¹dzono Dom Poety
dla pismaków nazistowskich. Ka¿dy
re¿im mia³ w swoim czasie ulubieñców
z piórem. Ale Dom nie istnia³ d³ugo.
Ma³a wie Budoradz le¿y 6 kilometrów na pó³noc od Gubina. W roku 1440
w formie dokumentu zostaje wspomniana jako Buderose, w 1497 nazywa siê
Pudros, a w 1527 Buderose.
Le¿¹ca na prawym brzegu Nysy
£u¿yckiej wie po czêci by³a podlennem joannickiego urzêdu zakonnego
Friedland-Sêkowice, a po czêci lennem
czeskim, a nastêpnie saksoñskim i pruskim.
Dobra rycerskie urz¹dzono w 1527 na
dwóch pierwotnych dzia³kach ch³opskich. Fryderyk von Pilgram na Wa³owicach otrzyma³ je od Korony Czeskiej
jako lenno. Na przestrzeni wieków dobra rycerskie z folwarkiem (1580)
zmieniaj¹ swoich w³acicieli. Zosta³y
dane w zastaw, sprzedane, zostawione
w spadku.
W roku 1786 rotmistrz Franz August
von Blücher (1747-1833) nabywa siedzibê i folwark budoradzki. W tej ro-

Ars Vitae - meblarstwo w Muzeum
Ziemi Lubuskiej

dzinie pozostaje on równie¿ w latach
nastêpnych. Paul von Studnitz (ziêæ jednego z Blücherów) polubia Elvirê Kreisel i sprzedaje Budoradz szwagrowi
doktorowi Emilowi Kreiselowi w Berlinie, którego jeszcze w latach 1907 i
1921 wymienia siê jako w³aciciela.
Póniej wie wydzier¿awiono i podzielono. Od roku 1923 ju¿ siê jej nie wymienia jako dobra rycerskie i od 1928
jest w posiadaniu miasta Guben.
Budoradz nale¿a³ do parafii Groß Breesen. Obie wsie by³y po³¹czone promem
samochodowym. M³yn budoradzki znajdowa³ siê po zachodniej stronie Nysy.
W czasie I Wojny wiatowej za³o¿ono
tu równie¿ obóz jeniecki. Jeniecki cmentarz znajdowa³ siê za zboczu poni¿ej
w³aciwego cmentarza budoradzkiego.
Stare brzozy i sprofanowana stela przypominaj¹ o tym ostatnim miejscu spoczynku z tamtego czasu. Nie wspomina
o tym ¿adna tablica.
W roku 1844 we wsi by³o 47 budynków mieszkalnych i 181 mieszkañców,
do tego folwark i dobra rycerskie.
Dzi ¿yje tu niewielu mieszkañców.
Forma wsi zabudowanej kolisto jest
w dalszym ci¹gu rozpoznawalna. Dawna restauracja, plac wiejski, staw, drzewa, ma³e gospodarstwa rolne. Na niektórych znajduj¹ siê jeszcze daty 1912
i 1917. Ale wiêkszoæ budynków i zabudowañ gospodarczych jest zaniedbana. Niektóre budynki wystawiono na
sprzeda¿. Jest przystanek autobusowy i
krzy¿, w¹ska asfaltowa droga prowadzi
ku "wielkiemu wiatu". Budoradz to
samotna wioska w rodku Europy. Srebrzycie b³yszczy siê Nysa w wietle
dnia. Na Wyspie Teatralnej s³yszê dzwony kocio³ów podzielonego miasta. Rozmawiaj¹. O czym? Byæ mo¿e o Traktacie z Schengen.
Tekst i foto: Hans-Joachim Bergmann
Opr. i przek³ad: K. Freyer

Pozosta³oci bramy wjazdowej do dawnego zamku w Budoradzu

Sfera po¿ytku publicznego
Podobnie jak w poprzednich latach, kwoty przydzielone na realizacjê zadañ publicznych ze sfery po¿ytku
publicznego, wywo³a³y sporo emocji. Wiadomo, chodzi o pieni¹dze, a te wywo³uj¹ zawsze emocje. I te bardzo
du¿e i te ma³e. Z regu³y dyskutuj¹cy wietrz¹ brak sprawiedliwoci w podziale rodków finansowych. Czy maj¹
racjê, nie mnie s¹dziæ?

Malarstwo Z.Szymoniaka

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze uprzejmie zaprasza w najbli¿sz¹ rodê,
23 stycznia na wernisa¿ wystawy Zbigniewa
Szymoniaka Malarstwo 1978 - 2008.
Zbigniew Szymoniak ur. w Zielonej Górze, studiowa³ w Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w
pracowniach prof. prof. Tadeusza Brzozowskiego i Jacka Waltosia. Na pocz¹tku
lat 80. wspó³organizowa³ w Zielonej Górze Laboratoria M³odych i Biennale Sztuki Nowej. £¹czy³ dzia³alnoæ twórcz¹ i teoretyczn¹ inspirowan¹ dowiadczeniami filozoficznymi i konceptualnymi. Publikowa³ w Sztuce, Nadodrzu i Gazecie Lubuskiej. Bra³ udzia³ w zbiorowych przedsiêwziêciach artystycznych, w warszawskiej Galerii Dzia³añ, Cottbus, Brukseli,
Salonach Jesiennych w Zielonej Górze
i Gorzowie Wlkp.

Ekspozycja prac Zbigniewa Szymoniaka
w Muzeum Ziemi Lubuskiej stanowi podsumowanie 30-lecia dzia³alnoci artystycznej malarza i animatora sztuki wspó³czesnej,
wspó³organizatora Biennale Sztuki Nowej.
Artysta, urodzony w 1957 roku, rodowity
zielonogórzanin, absolwent poznañskiej
PWSSP, wychowanek prof. Tadeusza Brzozowskiego prezentuje kilkadziesi¹t obrazów
uwzglêdniaj¹cych kolejne etapy w³asnej
twórczoci. Od wczesnych, abstrakcyjnych
prób nawi¹zuj¹cych do malarstwa amerykañskich ekspresjonistów, poprzez serie iluzjonistycznie malowanych prac, w sposób
analityczny odnosz¹cych siê do otaczaj¹cej
rzeczywistoci, a¿ do obrazów z ostatnich
piêtnastu lat inspirowanych prze¿yciami i dowiadczeniami o charakterze religijnym.
Ekspozycja czynna do 9 marca br. Kuratorem wystawy jest Leszek Kania.

Kto okrela wysokoæ kwot na realizacje zadañ publicznych? - Burmistrz
w projekcie uchwa³y przedstawia radnym wysokoæ kwot na realizacjê zadañ.
Radni w dyskusji ustosunkowuj¹ siê do
projektu i przedstawiaj¹c argumenty
zwiêkszaj¹ lub zmniejszaj¹ te kwoty mówi radny Wojciech Sendera.
Wydaje siê, ¿e wiêkszoæ chêtnych do
realizacji zadañ nie jest zaskoczona wysokoci¹ kwot zaproponowanych przez
burmistrza w otwartym konkursie. S¹
one z regu³y nieco wy¿sze ni¿ te ubieg³oroczne. Np. rodki finansowe na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w zakresie pi³ki no¿nej
zwiêkszy³y siê z 53 na 58,3 tys. z³, pi³ki
siatkowej z 39 na 42,9 tys. z³, lekkiej
atletyki z 33 na 36,3 tys. z³.
Ale zaskakuje znaczne zmniejszenie
rodków finansowych na wypoczynek
letni dzieci i m³odzie¿y. Kwota ta
zmniejszy³a siê z 13 tys. z³ w ubieg³ym
doku do 6 tys. z³ na ten rok. Ile dzieci z
ubogich rodzin mo¿e skorzystaæ z wy-

poczynku w tym roku - niewiele. O po³owê mniej ni¿ w 2007 roku. Zaskakuj¹cym jest równie¿ wzrost nak³adów na
zadanie zwi¹zane profilaktyk¹ uzale¿nieñ alkoholowych z 6,5 tys. z³ w ubieg³ym roku do 25 tys. z³ na ten rok. Organizacja wypoczynku dzieci zdecydowanie przegra³a z rodzinami dotkniêtymi problemem alkoholowym. Czy taki
podzia³ jest sprawiedliwy? Wielu w to
w¹tpi.
- Zwiêkszaj¹c wysokoæ pieniêdzy na
realizacjê zadania dotycz¹ce profilaktyki uzale¿nieñ alkoholowych wziêlimy
pod uwagê przede wszystkim sugestie
osób realizuj¹cych to zadanie. Ich zdaniem nale¿y nasiliæ iloæ dzia³añ terapeutyczno - opiekuñczych - wyjania
W. Sendera. Popatrzymy na efekty. W
przypadku ich braku, w przysz³ym roku
wniesiemy korektê co do kwoty.
Niedawno znajoma zauwa¿y³a: rodziny, które maj¹ trudne warunki finansowe i wi¹¿¹ jako koniec z koñcem
i s¹ z regu³y s³abo dostrzegane. Jako

sobie radz¹. Dziecko jednej z moich
s¹siadek ca³e wakacje spêdzi³o na podwórku. Dziecko s¹siadów z problemem alkoholowym by³o na wypoczynku organizowanym przez parafiê, na
koloniach z fundacji
Gospodarze Izby Muzealnej te¿ nie
maj¹ powodów do radoci. rodki finansowe na kultywowanie tradycji historycznych wyceniono na identycznym
poziomie jak ochronê nad bezdomnymi zwierzêtami. Bezdomne pieski ciesz¹
siê. Dosta³y 10 tys. z³ na zupê. Spo³ecznicy z Izby Muzealnej bêd¹ musieli sobie poradziæ maj¹c takie same pieni¹dze jak w minionym roku. Oj, ciê¿ko
bêdzie. Ale taka ju¿ rola spo³eczników.
Jak powiedzia³ na zakoñczenie radny
Sendera, przekazane pieni¹dze s¹ niewystarczaj¹ce dla ka¿dej organizacji realizuj¹cej zadanie publiczne. Radni
maj¹ tego wiadomoæ. Oby, zatem ka¿da z³otówka zosta³a wykorzystana z najwiêksz¹ starannoci¹.
sp
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Wieci zza Nysy
Opr. i przek³ad: K. Freyer

Bardzo ma³o ofert

GUBEN. Jedenacie ofert pracy czeka³o pod koniec grudnia minionego roku
na 2267 bezrobotnych zarejestrowanych w gubeñskim urzêdzie pracy. £¹cznie
w grudniu 2007 r. urzêdowi pracy zg³oszono 24 oferty pracy.
52,5 procent bezrobotnych przekroczy³o wiek 50 lat. W porównaniu z grudniem 2006 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszy³a siê o 507,
a w porównaniu z listopadem 2007r. spad³a o 13 osób.
Stopa bezrobocia w Guben i okolicy w grudniu 2007 wynosi³a 15,5 procent,
czyli o 0,1 procenta mniej ni¿ w listopadzie. W powiecie Spree-Neiße (Sprewa-Nysa) najmniejsze bezrobocie jest w Cottbus i okolicy i wynosi ono 13,0
procent.
na podst. Lausitzer Rundschau z 04.01.2008

Komunikacja zastêpcza

KERKWITZ/PEITZ OST. W wyniku dzia³añ górniczych w okolicy
Jänschwalde dosz³o do obni¿enia siê torów linii kolejowej Guben-Cottbus.
Konieczne s¹ pilne prace zabezpieczaj¹ce i dlatego do 16 marca zosta³ zamkniêty ruch poci¹gów na odcinku Kerkwitz-Peitz Ost (pomiêdzy Guben
i Cottbus).
Uruchomiono zastêpcz¹ komunikacjê autobusow¹. W autobusach nie jest
mo¿liwe przewo¿enie rowerów.
Ze wzglêdu na d³u¿szy czas przejazdu autobusów poci¹gi z Cottbus do Peitz
Ost odje¿d¿aj¹ do 34 minut wczeniej. W kierunku przeciwnym z opónieniem doje¿d¿aj¹ do Cottbus. Pomiêdzy Frankfurtem n/Odr¹ i Kerkwitz poci¹gi kursuj¹ bez zmian.
Dla podró¿nych z Guben w kierunku Lipska, którzy w Cottbus musz¹ przesi¹æ siê na poci¹gi RE 10, uruchomiono dodatkow¹ bezporedni¹ autobusow¹ komunikacjê zastêpcz¹ pomiêdzy Guben a Cottbus.
na podst. Wochenkurier (wyd. dla Guben) z 16.01.2008

Nowy katalog turystyczny

SPREE-NEIßE/LUBUSKIE. Przyst¹pienie Polski do Strefy Schengen u³atwi³o Polakom i Niemcom podró¿e na drug¹ stronê Nysy. Aby mieszkañcy
i gocie regionu przygranicznego wiedzieli, dok¹d mo¿na pojechaæ i co odkryæ u s¹siada, powiat Spree-Neiße wyda³ we wspó³pracy z Zrzeszeniami Turystycznymi Spreewaldu i Dolnych £u¿yc, z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Lubuskiego i Centrum Innowacji i Technologii GmbH broszurê
pod tytu³em Poznaj pogranicze po obu stronach Nysy.
Oprócz opisu regionu zawiera ona 60 konkretnych ofert turystycznych. Paleta ofert obejmuje wycieczki po ¯arach, Zielonej Górze, Forst i Guben, zwiedzanie muzeów od Ochli po Raddusch, wêdrówki po kopalni odkrywkowej
wêgla brunatnego w Welzow, ferie jedzieckie w Bronkowie oraz imprezy
sportowe w Cottbus i Zielonej Górze.
Broszurê uzupe³nia mapa pogl¹dowa, ma³y s³ownik i poradnik z praktycznymi wskazówkami, przydatnymi w czasie pobytu po drugiej stronie Nysy.
Publikacja bêdzie dostêpna we wszystkich biurach informacji turystycznej
po obu stronach Nysy. Dostêpna jest te¿ wersja internetowa na stronie powiatu
Spree-Neiße.
Broszurê dofinansowano poprzez Inicjatywê Wspólnotow¹ INTERREG III
A Brandenburgia-Województwo Lubuskie.
na podst. Neiße-Echo z 18.01.2008

Restrukturyzacja warty nocnej

Warta nocna w naszym miecie od pierwszego padziernika bêdzie dzia³aæ w
ramach nowej struktury.
Znikn¹ stró¿e nocni, na ich miejsce wejd¹ sier¿anci policji nocnej pod kierownictwem wachmistrza, którym odt¹d bêdzie powierzona piecza nad bezpieczeñstwem mieszkañców naszego miasta w porze nocnej.
na podst. Gubener Zeitung z 23.01.1908

Uwaga... Z Euroregionu

Honorowi Dawcy Krwi mog¹ odbieraæ w Rejonowym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Zielonej Górze zawiadczenia o iloci oddanej krwi w roku 2007.
Zawiadczenia te wydawane s¹ w
celu dokonania odpisu od podatku (1
litr = 136,00 z³). Prosimy o wczeniejszy kontakt telefoniczny z
RCKiK; (068) 329-83-60, celem
ustalenia terminu i sposobu przekazania ww. dokumentu.
Informujemy, ¿e pierwsza w tym
roku Akcja Krew odbêdzie siê 14
marca, jak zwykle, w gocinnych
murach Zespo³y Szkó³ Licealnych i
Technicznych w Gubinie.
MB-T

wiatowy
Dzieñ Migranta
i Uchodcy

13 stycznia br. obchodzony by³ Miêdzynarodowy Dzieñ Migranta i Uchodcy. Migranci przymusowi, jakimi s¹
uchodcy stanowi¹ szczególn¹ grupê, z
dala od ojczyzny, zastraszeni, têskni¹cy, przybywaj¹ do naszego kraju w poszukiwaniu normalnoci.
Caritas Polska realizuje projekt pt. Preintegracja azylantów oraz integracja
cudzoziemców z pobytem tolerowanym
i statusem uchodcy. Pomoc socjalna,
psychologiczna i prawna wspó³finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Uchodczego, Program 2007.
Celem projektu jest wsparcie procesów integracji spo³ecznej cudzoziemców, pomoc w edukacji dzieci, doradztwo zawodowe dla doros³ych jak równie¿ zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla azylantów,
uznanych uchodców oraz cudzoziemców posiadaj¹cych zgodê na pobyt tolerowany.
Papie¿ Benedykt XVI wyg³osi³ specjalnie przygotowane Orêdzie na wiatowy Dzieñ Migranta i Uchodcy.
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Program Operacyjny Polska - Saksonia
Jak przekaza³a dyrektor biura Euroregionu Bo¿ena Buchowicz, ju¿ drugim
kwartale mo¿e ruszyæ realizacja Programu Wspó³pracy Transgranicznej Polska
(dolnol¹skie i lubuskie) -Saksonia w
ramach Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej 2007-2013. Na ca³y program
przeznaczono 105 mln z³ euro, w tym
dla strony polskiej 70 mln euro. Na
Fundusz Ma³ych Projektów w naszym
euroregionie przeznaczono 2,5 mln
euro. Aktualnie trwaj¹ prace nad
uszczegó³owieniem dokumentów zwi¹-

zanych z Funduszem, gdzie w poszczególnych grupach aktywnie uczestnicz¹
pracownicy biura. Zainteresowani realizacj¹ projektu, ju¿ powinni nawi¹zywaæ
kontakty a ci nie maj¹ partnerów, rozpocz¹æ ich poszukiwanie.
Nowy okres programowania wymusza
na realizatorach projektów transgranicznych spe³nienia dwóch sporód czterech
kryteriów wspó³pracy: wspólne przygotowanie projektu, wspólny personel,
wspólna realizacja lub wspólne finansowanie

Wniosek o kontrolê I stopnia
Prezes konwentu Czes³aw Fiedorowicz wyst¹pi³ z wnioskiem do Iwony
Brol dyrektor Departamentu Wspó³pracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przyznanie dla Euroregionu prawa kontroli I stopnia Funduszu Ma³ych Projektów i Projektów
Sieciowych. We wniosku podkrela siê,
¿e Euroregion posiada ju¿ trzynastoletnie dowiadczenie we wdra¿aniu i realizacji ma³ych projektów a pracownicy posiadaj¹ pe³ne kompetencje do
wykonywania wa¿nych funkcji. Kontrola I stopnia polega na wielu przedsiêwziêciach (szczegó³y podamy, gdy rozpocznie siê nabór wniosków) ale ju¿
wa¿n¹ rzecz¹ jest przypomnieæ, ¿e do

ka¿dego wniosku konieczna jest umowa partnerska. W skrócie kolejnoæ rozpatrywania projektu jest m.in. konsultacja wype³nienia wniosku i zawartej umowy partnerskiej, po rejestracji w biurzepodlega ocenie formalnej i fachowej podlega rozpatrzeniu przez polsko-niemiecki komitet steruj¹cy ma³ymi projektami,
po pozytywnym rozpatrzeniu nastêpuje
podpisanie umowy euroregionu z wnioskodawc¹, jako partnerem wiod¹cym,
ca³y czas realizacja projektu odbywa siê
pod kontrol¹ euroregionu a po zakoñczeniu beneficjent zabiera dokumenty finansowe i przedstawia wniosek o p³atnoæ,
do³¹cza równie¿ wydane lub wyprodukowane materia³y promocyjne.

Wzrost roli euroregionów
Minister Rozwoju Regionalnego El¿bieta Bieñkowska udzieli³a wywiadu,
który ukaza³ siê w nr. 67 z XI-XII. 2007
w miesiêczniku Euroregiony-Polska
gdzie podkrela znacz¹c¹ rolê w latach
2007-2013, realizuj¹cych programy
Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej
oraz Europejskiego Instrumentu S¹siedztwa i Partnerstwa.
Przede wszystkim w porównaniu z latami 2004-2006 nast¹pi zwiêkszenie sumy
rodków przeznaczonych na Fundusz
Mikroprojektów. Wzronie równie¿ dopuszczalna maksymalna wartoæ pojedyn-

czych mikroprojektów. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e w ramach bud¿etu Funduszu Mikroprojektu zosta³a przewidziana
okrelona kwota na jego zarz¹dzenie. Pozwoli to euroregionom wmocniæ potencja³ administracyjny i kadrowy. Poza tym
przedstawiciele euroregionów zostali w³¹czeni w proces programowania jako
cz³onkowie miêdzynarodowych grup roboczych, odpowiedzialnych za opracowanie projektów poszczególnych programów. Przewidziany jest równie¿ udzia³ reprezentantów euroregionów w pracach komitetów steruj¹cych i monitoruj¹cych

Nowe publikacje
Sekcja Wydawnicza Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej przygotowa³a nowe publikacje o naszym miecie. Za kilka dni wiat³o dzienne ujrzy ponadstustronicowy materia³ zatytu³owany Alfabet gubiñskich ulic. To
poprawiona i poszerzona wersja alfabetu, który ukazywa³ siê na ³amach Wiadomoci Gubiñskich do wrzenia
2006 roku.

Równie¿ gotowa jest obszerna
publikacja Gubin. Ostatnie miesi¹ce wojny. Autor Jerzy Czabator zebra³ kilkanacie dokumentów, pamiêtników, fotografii i relacji z walk o miasto na pocz¹tku
1945 r. Wspomnienia z tamtych
trudnych dni przedstawione np.
przez oficera Volksturmu Hermana Hausmana czy sier¿anta Armii
Staraniem Centrum
Radzieckiej Jewgenija Iwanowicza Winogradowa ukazuj¹ dramaSieci Pocztowej - OR
J Zielona Góra ukazaty po obu stronach barykady.
³y siê dwie kartki
Kolejna broszura zatytu³owana
Baszta Ostrowska na pocztówpocztowe z rysunkami gubiñskiego rykach i fotografiach odpowiada
m.in. na pytanie: wie¿a czy baszsownika Stanis³awa
Kocieszy. Na jednej
ta? Pokazuje tak¿e, jak przez kil¿yczenia Weso³ych
kadziesi¹t lat zmienia³ siê ten
sztandarowy obiekt miasta.
wi¹t, za na drugiej
Szczêliwego NoHans- Joachim Bergmann, cz³oStefan Pilaczyñski wspólnie z Hansem Joachimem Bergmanem przegl¹daj¹ w komputenek SPZG z Guben, wspólnie ze
wego Roku z rurze zgromadzony materia³. Pomaga Ola Poraszka  t³umacz.
baszn¹ postaci¹ listoStefanem Pilaczyñskim przygotonosza - oba rysunki
wuj¹ materia³y promuj¹ce ciekawe miejprzez Wies³awa £abêckiego zestaw pysca na Ziemi Gubiñskiej i Gubeñskiej. rzeæ w czasie rowerowej wêdrówki.
charakterystyczne dla
kreski S. Kocieszy. Poczta Polska postawi³a na wspó³pracê - obieca³a S. Kocie- W przygotowaniu s¹ publikacje o tra- Pomys³ów na publikacje jest mnóstwo. tañ z historii miasta. Ma on byæ pomocsach rowerowych po obu stronach Nysy Wiele jest na bardzo zaawansowanym nym m³odzie¿y szkolnej w poznawaniu
szy wydanie kolejnych kartek z rysunkami Stanis³awa.
Zbieracze gubinian mog¹ zaopatrzyæ siê w kartki na gubiñskiej poczcie. sp z opisem miejsc, do których warto zaj- etapie, jak choæby przygotowywany przesz³oci Gubina i jego okolic. (sp)

Nowe kartki pocztowe
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Podpatrzone, zas³yszane...

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OG£ASZA
I przetarg ustny nieograniczony

Pod redakcj¹ MB-T

na oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowej, niezabudowanej, stanowi¹cej w³asnoæ Gminy Gubin o statusie
miejskim z przeznaczeniem pod budownictwo us³ugowo - mieszkaniowe:

na oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowej, niezabudowanej, stanowi¹cej w³asnoæ Gminy Gubin o statusie
miejskim z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe:

Schody ...
To jest droga, któr¹
musz¹ pokonaæ od
przystanku autobusowego mieszkañcy
osiedla Barlickiego.
Brak owietlenia po
zmierzchu sztukê t¹
czyni prawie niemo¿liw¹.

i przeszkody

na oddanie w u¿ytkowanie wieczyste kompleksu nieruchomoci gruntowych, niezabudowanych, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
Gubin o statusie miejskim z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe:

Parking przy Netto...

1) Nieruchomoci stanowi¹ w³asnoæ Gminy Gubin o statusie miejskim, wolne s¹ od obci¹¿eñ i zobowi¹zañ.
2) Przetarg odbêdzie siê dnia 15 lutego 2008 r. o godz. 10.00 w sali nr 15 Urzêdu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
3) Wadium w wysokoci 10% ceny wywo³awczej nale¿y wp³aciæ najpóniej do dnia 12 lutego 2008 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin
nr 13102054020000050200278747 (w tytule wp³aty wskazaæ nr dzia³ki, której dotyczy).
4) Przetarg przeprowadzi komisja w sk³adzie wyznaczonym w § 1 Zarz¹dzenia nr XII/2006 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 12
czerwca 2006 r.
5) Wadium osoby wygrywaj¹cej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozosta³ym osobom wadium zostanie wyp³acone na
wniosek w ci¹gu 3 dni po zakoñczeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzeda¿y nieruchomoci podlega zap³acie do czasu zawarcia aktu
notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
6) Do ceny nieruchomoci nale¿y doliczyæ podatek VAT od towarów i us³ug w stawce 22% zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 marca 2004 r o
podatku od towarów i us³ug ( Dz.U. z 2004r Nr 54 poz. 535 z pón. zm.).
7) Dotyczy nieruchomoci oddawanej w u¿ytkowanie wieczyste:
Pierwsza op³ata roczna z tytu³u nabycia prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny (do której nale¿y doliczyæ podatek
VAT w wysokoci 22%) uzyskanej w przetargu nabycia nieruchomoci i p³atna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Pozosta³e op³aty
roczne za u¿ytkowanie wieczyste wynosiæ bêd¹ odpowiednio: 1 % (grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe) i 3 % (grunt
przeznaczony pod budownictwo us³ugowo-mieszkaniowe) ceny wylicytowanej dzia³ki (plus VAT 22%) i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego
roku. Op³aty te mog¹ byæ aktualizowane w okresie trwania u¿ytkowania wieczystego na skutek zmiany wartoci rynkowej gruntów, nie
czêciej ni¿ raz w roku.
Termin rozpoczêcia zabudowy tj. wybudowanie fundamentów, ustala siê w terminie dwóch lat, licz¹c od zawarcia umowy notarialnej
oraz zakoñczenie zabudowy tj. wybudowanie przynajmniej w stanie surowym zamkniêtym, w terminie piêciu lat, licz¹c od daty zawarcia
umowy notarialnej.
8) Osoba uczestnicz¹ca w przetargu musi okazaæ dowód wp³aty wadium oraz dowód to¿samoci, a osoba reprezentuj¹ca w przetargu
osobê prawn¹ musi okazaæ siê stosownym pe³nomocnictwem. Osoby bêd¹ce cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców, zobowi¹zane s¹ dostarczyæ przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji na nabycie nieruchomoci w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
9) Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra powoduje przepadek wadium a przetarg czyni nieby³ym .
10) Nabywca przyjmuje nieruchomoæ w stanie istniej¹cym.
11) Uczestnik przetargu winien zapoznaæ siê z warunkami uzbrojenia terenu, które uzyska u w³acicieli sieci elektroenergetycznej oraz
wodno-kanalizacyjnej.
12) Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci (Dz.U. Nr 207, poz.2108).
13) Og³aszaj¹cy ma prawo do odwo³ania og³oszonego przetargu w formie w³aciwej dla jego og³oszenia.
14) Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydzia³ Nieruchomoci i Gospodarki Przestrzennej Urzêdu Miejskiego w Gubinie, ul.
Piastowska 24, tel. 068 455 81 33.

Og³oszenie wywieszone
w terminie od 11.01.2008r. do1.02.2008r.

Gubin, dnia 11 stycznia 2008 r.

WYKAZ NIERUCHOMOCI
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Pan Jerzy £. prosi o obciêcie drzewek i o zapewnienie widocznoci kierowcom samochodów, którzy wyje¿d¿aj¹ z parkingu przy ul. 3 Maja, przy
Netto.  Gdy wyje¿d¿am z parkingu, w czasie deszczu zmieniaj¹cego siê w
jeziora, to nic nie widzê. Taki problem maj¹ równie¿ moi znajomi, równie¿
kierowcy. Trudno dostrzec zbli¿aj¹ce siê pojazdy. I dotyczy to obu stron ulicy
3 Maja - powiedzia³ nam Jerzy.
No có¿ wiosna kalendarzowa daleko, ale pogoda sprzyja  mo¿e zostan¹ na
nowo uformowane? Prosimy...

I dalej bez echa...

- Ju¿ nie jeden raz by³am wiadkiem, gdy ludzie upadaj¹ na tym chodniku,
dotkliwie siê kalecz¹c. Starsza pani pozdziera³a skórê na kolanach, dziecko
zwichnê³o rêkê - mówi pani Joanna, a nasz czytelnik pan J. dodaje  to skaranie z t¹ siatk¹. Na chodniku, bo niestety, nie obok (krzy¿ówka ulic Obroñców
Pokoju i 3 Maja), przy fundamentach bardzo d³ugo budowanego budynku,
zamontowana jest siatka ogrodzeniowa. O jej stanie nie bêdê mówi³, to wiadczy o w³acicielu tego¿ terenu. Bardzo mnie denerwuje to, ¿e to ogrodzenie
postawione jest na chodniku. Matki pchaj¹ce wózki z dzieæmi nie maj¹ szans
tamtêdy przejechaæ. Jest za w¹sko. P³yty chodnikowe s¹ po³amane, krzywe i
maj¹ wiele braków. Chodnik?! Mam wielkie w¹tpliwoci, czy oby tak powinno siê go nazywaæ.
O chodniku ju¿ pisa³am, nazywaj¹c go klêcznikiem.
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Uwaga Poborowi!

Zgodnie z Ustaw¹ o Powszechnym Obowi¹zku Obrony RP oraz Zarz¹dzeniem Wojewody Lubuskigo, w dniach 11 - 14.02.2008 roku poborowi rocznika podstawowego 1989 zobowi¹zani s¹ zg³osiæ siê do Powiatowej Komisji
Lekarskiej celem orzeczenia o przydatnoci do pe³nienia zasadniczej s³u¿by
wojskowej.
Komisja bêdzie urzêdowa³a w m. Krosno Odrz., w godz. 08.00 - 15.00 ul.
Piastowska 42 A (Klub Garnizonowy). Do poboru wezwanych jest 138 poborowych rocznika podstawowego oraz 8 poborowych rocznika starszego.
Poborowy zg³aszaj¹cy siê po raz pierwszy winien mieæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1. dowód osobisty
2. zdjêcie bez nakrycia g³owy w wymiarach 3 x 4 cm - 1 szt.
3. wiadectwo ukoñczenia szko³y, a w wypadku uczniów - zawiadczenie o
pobieraniu nauki.
Poborowy obowi¹zany jest przedstawiæ komisji lekarskiej posiadane dokumenty o aktualnym stanie zdrowia, przebytych chorobach b¹d operacjach.
Poborowy, który z wa¿nych wzglêdów nie mo¿e stawiæ siê w wyznaczonym
terminie do poboru - zobowi¹zany jest o tym, fakcie powiadomiæ burmistrza
miasta Gubina.
Uprzednio mo¿e byæ wobec poborowego zarz¹dzone przymusowe doprowadzenie do komisji przez policjê.
Niestawienie siê do poboru w terminie podlega karze grzywny albo karze
ograniczenia wolnoci na podst. Art. 224 pkt. 1; 3 Ustawy o Powszechnym
Obowi¹zku Obrony RP.
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego wywieszone na terenie miasta stanowi¹ wezwanie do poboru.

Do redakcji
Szanowna W³adzo Miasta Gubina

Mam pewien problem ze zrozumieniem nowego rozk³adu jazdy autobusów w
naszym miecie. Mia³am nadziejê na bardziej przyjazne zmiany, lecz nic z tego.
Autobusy dalej je¿d¿¹ PKP - Komorów tymi samymi ulicami i odwrotnie, a
Gubin jest miastem rozleg³ym i górzystym. Przyda³yby siê inne kursy, innymi
ulicami, bez zwiêkszania obs³ugi.
Po licznych rozmowach z mieszkañcami miasta Gubina, mamy propozycjê
do rozwa¿enia przez W³adze Miasta Gubina i Kierownictwo PKS-u. Zmniejszyæ kursy PKP - Komorów ulicami od lat tymi samymi, a utworzyæ kursy
ulicami Sikorskiego (od PKP), ¯ymierskiego, Ró¿an¹, Gdañsk¹ (orodek zdrowia), Paderewskiego i w dó³ Kresow¹ (Atol) i do PKS-u, no i do Komorowa. I
odwrotnie z Komorowa ww. ulicami do PKP.
Taki rozwi¹zanie umo¿liwi³oby lepsze dostanie siê do S³u¿by Zdrowia na ul.
Kresowej i Gdañskiej, jak równie¿ dogodniejszy by³by dojazd do Ogrodów
Dzia³kowych Cariny i Odzie¿ówki.
Na pocz¹tek mo¿na spróbowaæ z czteroma nowymi kursami, a stary rozk³ad
jazdy zostanie z dziesiêcioma dotychczasowymi kursami. Nic by to nie kosztowa³o, a mieszkañcy Osiedla nr 1 mieliby dogodniejszy dostêp do lekarzy.
Nale¿a³oby te¿ dobrze oplakatowaæ nowe zmiany. Rozwa¿cie tê propozycjê.
M. Bronowska
Nie w³¹czam do mojego pomys³u autobusów szkolnych. W soboty i niedziele
emeryci i rencici nie maj¹ czym dostaæ siê na cmentarz i stamt¹d wróciæ, bo
zlikwidowano kursy. Starszych ludzi nie staæ na korzystanie z taksówek.
Maria Bronowska

Jak pozyskiwaæ fundusze z UE Podziêkowania
Sk³adamy serdeczne podziêkowania uczniom i wychowawcom Szko³y Podna rozwój firmy?
stawowej nr 1 za przygotowanie przedstawienia i przekazanie samodzielnie

Burmistrz Gubina zaprasza wszystkich przedsiêbiorców zainteresowanych
rozwijaniem w³asnej dzia³alnoci gospodarczej za rodki pochodz¹ce z Unii
Europejskiej na spotkanie informacyjne powiêcone mo¿liwociom
pozyskania pomocy z UE oraz systemowi wsparcia dla przedsiêbiorców
przygotowywanym przez Urz¹d Miejski w Gubinie. Spotkanie odbêdzie siê

30 stycznia w Sali Narad Urzêdu Miejskiego
przy ul. Piastowskiej 24 - pocz¹tek o godz. 15.00.

Chór Gloria Domine

serdecznie dziêkuje za pomoc przy organizacji III Koncertu Noworocznego
Kolêd Paniom i Panom: Teresie Kubein, Alicji Gil, Krystynie Pokorze,
Bernadecie Dubiel, Ewie Kanclerz, Albertowi Bezdziczkowi, Józefowi
Grêbowskiemu, Stefanowi Pilaczyñskiemu, Antoniemu Barabaszowi i
Marianowi Stawickiemu.
Wszystkim Pañstwu oraz wiernym s³uchaczom ¿yczymy udanego 2008 roku.
24 stycznia br., w Kronie Odrzañskim, na szóstym spotkaniu negocjacyjnym, osi¹gniêto wreszcie porozumienie, okrelaj¹ce wysokoæ i szczegó³owe
warunki dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Starostwo Powiatowe.

Negocjacje ze Starostwem
Organizacje zwi¹zkowe reprezentowane by³y przez: Mariê Cechowicz-Wytrych  Prezesa oddzia³u ZNP w Kronie Odrz., Krystynê Kaczmarek-Skórê
 Prezesa Oddzia³u ZNP w Gubinie i
Iwonê Koliñsk¹  Przewodnicz¹c¹
MKOiW NSZZ Solidarnoæ Miasta i
Gminy Gubin. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Zbigniew Kociukiewicz
 Sekretarz Powiatu i Maciej Brodziñski  Naczelnik Wydzia³u Edukacji,
Kultury i Sportu.
Strony uzgodni³y wspólne stanowisko
zmian Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom, m. in.:
- zwiêkszenie dodatku za wychowawstwo klasy do wysokoci 110 z³ brutto
miesiêcznie, w klasach ³¹czonych 120
z³,
- w poradniach pedagogiczno-psychologicznych  dodatek za warunki pracy
7,5%,
- w szko³ach  za pracê z dzieæmi upoledzonymi  12 %
- dodatek dla nauczycieli prowadz¹cych zajêcia dydaktyczne w szko³ach
(oddzia³ach) przysposabiaj¹cych do
¿ycia  4 %

-prowadz¹cym zajêcia wychowawcze
(internat)  11 %.
Organizacje zwi¹zkowe wnios³y postulaty zmian, które zostan¹ podjête
podczas negocjacji na rok 2009, m. in.
dotycz¹ce zmian zasad przyznawania
dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego, zwiêkszenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów, zmian zasad wynagradzania nauczycieli za pracê obserwatorów na egzaminach maturalnych.
Miêdzyzak³adowa Komisja Owiaty i
Wychowania NSZZ Solidarnoæ Miasta i Gminy Gubin zaprasza nauczycieli
i pracowników owiaty o wstêpowanie
do naszego zwi¹zku zawodowego.
Zwi¹zek zawodowy zapewnia cz³onkom:
- bezp³atn¹, fachow¹ pomoc prawn¹,
- profesjonaln¹ pomoc przy awansie
zawodowym nauczyciela,
- szkolenia dot. Spraw nauczycieli,
- fachowe rozwi¹zywanie problemów,
- w zakresie praw i interesów zbiorowych  reprezentowanie pracowników,
niezale¿nie od ich przynale¿noci
zwi¹zkowej.
Tel. kontaktowy (068) 359-42-50.
MB-T

wykonanych upominków, Pani Danucie Barylskiej za coroczne dostarczanie
paczek i za zakup dla naszych ma³ych pacjentów sprzêtu DVD. Firmie McDonalds i HOREX za przekazanie s³odyczy i owoców.
Dziêki waszej hojnoci dzieñ wiêtego Miko³aja up³yn¹³ w radosnej atmosferze.
Dyrektor Szpitala Powiatu Kronieñskiego
Wojciecha Rutkowski
Ordynator Oddzia³u Dzieciêcego
El¿bieta Stroñska

Serdecznie dziêkujemy Panu Bart³omiejowi Bartczakowi Burmistrzowi
Miasta Gubina za finansowe wsparcie Hospicjum Domowego dzia³aj¹cego w
Gubinie przy SP ZOZ Szpital Powiatu Kronieñskiego. Cieszymy siê, ¿e okaza³ Pan zrozumienie i pomoc naszym pacjentom. Ten wielki gest wiadczy
cierpienie i ból nie jest Panu obojêtne.
Dyrektor Szpitala Powiatu Kronieñskiego
Wojciech Rutkowski
Pracownicy Hospicjum Domowego

NOWY SKLEP!
SECOND HAND
- BEA
RZECZY
U¯YWANE:
n
n
n
n
n
n
n
n

WIE¯E, RADIA od 10 z³.
ODKURZACZE od 30 z³.
BLUZY, SWETRY
5 - 15 z³.
SPÓDNICE, SPODNIE
5 - 15 z³.
GARSONKI, GARNITURY
10 - 40 z³.
KURTKI, P£ASZCZE
20 - 50 z³.
ODZIE¯ DZIECIÊCA
1 - 5 z³.
FIRANY, POCIEL od 5 z³.
GUBIN, ul.Piastowska
gara¿ miêdzy numerami 56/58
(dawna wulkanizacja)

Zarz¹d Gminnej Spó³dzielni
Samopomoc Ch³opska w
Gubinie wydzier¿awi sklep w
miejscowoci Mielno w celu
prowadzenia dzia³alnoci
handlowej.
Kontakt:
sekretariat spó³dzielni
w Gubinie
ul. Obroñców Pokoju 1.
Prezes Zarz¹du
Stanis³aw Fudyma
KONTENER HANDLOWY, POW.
CA£KOWITA 14,4 m kw., METALOWY, W DOBRYM STANIE. TRANSPORT NA KOSZT KUPUJ¥CEGO.
CENA 1 tys. z³. SPRZEDAM.
TEL. 696 472 615.

Mamo, tato- nie pal!

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie og³asza konkurs dla dzieci klas I  III szkó³
podstawowych na pracê plastyczn¹ z zakresu profilaktyki tytoniowej pt.  Tato, mamo nie pal!
Uczestnikami konkursu s¹ dzieci uczêszczaj¹ce do klas I  III szkó³ podstawowych. Ka¿dy uczestnik mo¿e
przekazaæ tylko jedn¹ pracê  na papierze lub kartonie w formacie A4, w technikach: malarstwo, rysunek,
wycinanki, wyklejanki. Gotowe prace dyrekcja szko³y lub wyznaczony nauczyciel przekazuje do w³aciwej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do dnia 21 marca 2008r. cz³onkowie komisji konkursowych w
powiatowych stacjach wybieraj¹ po 3 najlepsze prace i przesy³aj¹ do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., która dokonuje oceny nades³anych prac do dnia 31 maja 2008 r.
- Wy³onienie zwyciêzców konkursu i og³oszenie wyników etapu wojewódzkiego nast¹pi w trakcie obchodów
wiatowego Dnia bez Tytoniu w dniu 31 maja 2008 r. Lista laureatów opublikowana zostanie na naszej
stronie internetowej  informuje Aneta Wawrzyniak z Oddzia³u Promocji Zdrowia WSSE.
Autorzy trzech najwy¿ej ocenionych prac na etapie wojewódzkim otrzymaj¹ nagrody rzeczowe o wartoci
oko³o 100 z³. ka¿da. Laureaci eliminacji powiatowych uhonorowani zostan¹ dyplomem i pluszowymi maskotkami.
Regulamin konkursu oraz Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukoñczy³o 18 roku ¿ycia,
na udzia³ w konkursie s¹ dostêpne na stronie internetowej: www.wsse.gorzow.pl
Wiêcej informacji: Oddzia³ Promocji Zdrowia i Owiaty Zdrowotnej WSSE w Gorzowie Wlkp., tel. 095
722 60 57.
Uwaga  nowe ceny reklam!
Kolorowe strony:
1 cm kw. - 3 z³ + VAT
Czarno - bia³e strony:
1 cm kw. - 1z³ + VAT
DOKTOROWI RYSZARDOWI
SMYKOWI
i ca³ej za³odze
Pogotowia Ratunkowego,
za uratowanie ¿ycia mojemu
mê¿owi w noc sylwestrow¹,
serdecznie dziêkujê. Wdziêczna
¿ona Lucyna Król.
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o pow. do 8 arów - w Gubinie. Tel. 609
257 039.
SPRZEDAM w³asnociowe super atrakcyjne i du¿e dzia³ki na Wzgórzach Gubiñskich (22, 36 arów) pod budownictwo mieszkaniowe i rzemielnicze. Tel.
(068) 455-58-71 lub 502 033 823.
SPRZEDAM dzia³kê 1,17 ha ze stawkiem, z mo¿liwoci¹ zabudowy. Tel.
(068) 359-58-83.
SPRZEDAM dzia³kê "Relax" tel. (068)
359-78-24 od 9.00 i 889 187 728.
SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹, pe³ne
uzbrojenie, ul. Kossaka - 706 m kw. Tel.
507 194 500.
DZIA£KÊ przemys³ow¹ 1600 m kw. w
Lubsku, z mo¿liwoci¹ podzia³u na dwie.
Tel. 504 370 020.
ODST¥PIÊ dzia³kê na ROD Zorza. Tel.
(068) 359-84-81.
KONTENER HANDLOWY, POW.
CA£KOWITA 14,4 m kw., METALOWY, W DOBRYM STANIE. TRANSPORT NA KOSZT KUPUJ¥CEGO.
CENA 1 tys. z³. SPRZEDAM. TEL. 696
472 615.

PRZYJMÊ Pani¹ na pokój umeblowany. Tel. 788 693 329.
DO WYNAJÊCIA pokój, przyjmê odpowiedzialn¹ osobê. Tel. (068) 455-65-55.
DO WYNAJÊCIA pokój, kuchnia, ³azienka. Tel. 515 310 613.
DO WYNAJÊCIA du¿y umeblowany pokój z dostêpem do kuchni, ³azienki, co.
Tel. 504 203 398.
WYNAJMÊ mieszkanie w Brodach ¯arskich. Tel. 663 039 972.
DO WYNAJÊCIA mieszkanie. Tel. (068)
455-65-55.
DO WYNAJÊCIA M-5, lokalizacja parter ul. Kosynierów. Tel. 507 194 500.
WYNAJMÊ mieszkanie. Tel. (068) 35994-29.
POSZUKUJÊ do wynajêcia mieszkania
2 pokoje. Tel. 698 680 767.
SZUKAM mieszkania do wynajêcia, 3
pokoje. Tel. 728 326 444.
KUPIÊ kawalerkê, stare budownictwo.
Tel. (068) 359-79-14
KUPIÊ mieszkanie do 40 m kw. Tel. 515
167 433.
KUPIÊ dom w Gubinie lub okolicy, do
MOTORYZACYJNE
200 tys. z³. Tel. 609 118 277.
KUPIÊ dom. Tel. (068) 359-82-79 lub
605 689 057.
RENAULT 19 rok 1993, stan dobry, zaSPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie 62 silanie równie¿ gazowe -. Cena 4500 z³.
m kw.Tel. 515 167 433.
Tel. (068) 359-31-49 lub 601 579 080.
SPRZEDAM lub wynajmê mieszkanie ZAMIENIÊ gara¿ przy ul. Królewskiej
W Gubinie, Tel. 501 687 791.
na gara¿ w kompleksie gara¿owym przy
ul. Wojska Polskiego/Kosynierów (ko³o
KAMIENICÊ sprzedam przy ul. Fa- pubu "Suchy"). Tel. 609 138 511.
brycznej, cztery kondygnacje. Cena
295 tys. z³. Tel. 511 930 797.

US£UGI

SPRZEDAM mieszkanie 60 m kw. w
Gubinie. Tel. 516 083 623.
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Gubinie, piwnice, ogrzewanie gazowe, kanalizacja, gara¿ murowany, osobno dzia³ka 563 m kw. Tel. (068) 359-41-13.
SPRZEDAM dom w Gubinie wolno stoj¹cy, parterowy z poddaszem u¿ytkowym. Cena 290 tys. z³. Do negocjacji.
Tel. 604 560 978.
LUKSUSOWY dom z pe³nym umeblowaniem. Sprzedam. Tel. (068) 325-7007 lub 503 016 400. Apartament i nieruchomoci www.apartament.net.pl
SPRZEDAM dom 500 m kw. ul. Pu³askiego, w rozliczeniu mieszkanie lub
ma³y domek, mo¿e byæ do remontu. Tel.
510 638 234.
SPRZEDAM lub wynajmê mieszkanie w
bloku 3 pokoje, ju¿ wyposa¿one, o wysokim standardzie, przy ul. Rydla. Tel.
608 082 673.
ZAMIENIÊ mieszkanie WAM 4 pokoje na 2. Tel. (068) 359-80-73.
ZAMIENIÊ mieszkanie jednopokojowe
na wiêksze dwupokojowe w bloku. Tel.
(068) 359-53-66 po 18.00, 505 567 548.
LOKAL handlowy w cis³ym centrum
Gubina, parter oraz I piêtro ul. Basztowa
- Kinowa. Do wynajêcia. Tel. 510 266 034.
LOKAL handlowy sprzedam lub wydzier¿awiê (pawilon 16,5 m kw.) z wyposa¿eniem lub bez w Drzeñsku Wielkim. Cena do uzgodnienia. Tel. (068)
359-12-17 po 16.00.
WYNAJMÊ pomieszczenie na dzia³alnoæ gospodarcz¹ w centrum miasta, w
korzystnej cenie. Tel. 691 612 412.
KUPIÊ na w³asnoæ dzia³kê budowlan¹

LOKALE - DZIA£KI

NIEMIECKI - t³umaczenia przysiêg³e,
medyczne, techniczne, zwyczajne. Tel.
(068) 455-66-40 lub 607 325 684.
ANGIELSKI - kursy, korepetycje i t³umaczenia. Tel. (068) 359-33-24 po
19.00.
ANGIELSKI, niemiecki - kursy dla doros³ych i dzieci (Szko³a Podstawowa nr
2). Tel. 601 970 151, 601 970 929.
INSTALACJE hydrauliczne, elektryczne,
kompleksowe. Tel. 509 519 227.
TIPSERKA. Tel. 790 224 880.
US£UGI blacharsko-dekarskie. Tel.
(068) 359-52-46 lub 669 308 369.
SZKOLENIA kierowców: przewóz osób,
rzeczy, ADR, operatorów wózków wid³owych. Tel. (068) 372-03-75, 508 024
066.
KOMPLEKSOWE remonty kuchni,
³azienek, hydraulika, elektryka, glazura.
Tel. 509 519 227.
ZAK£AD Us³ug Instalacyjnych KAZBI remonty, hydraulika, centralne ogrzewanie i inne. Tel. 609 138 498.
INDYWIDUALNA OKULISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA Ryszard Kowaluk, Gubin ul. Gdañska 17, poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek 8.0012.00, wtorek 14.00-18.00.
UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA. Tel. (068) 359-3468 (czynny w godzinach pracy lekarza).

SCHORZENIA krêgos³upa i stawów.
Terapia pró¿niowa. Gubin, Gdañska 17
(przychodnia) tel. 657 098 648.
ZESPÓ£ muzyczny. Tel. 791 153 570.
HURT - DETAL
- wyroby rubowe-luzem i konfekcja, gwodzie budowlane luz. i op.
1 kg, strzemiona zbrojeniowe i wieszaki fasolkowe do elew. ogrodz.
US£UGI
- szlifowanie g³owic samochodowych, powierzchni p³askich, sitek i
no¿y, obróbka plastyczna metali na
prasach mimorodkowych (ciêcie,
giêcie, t³oczenie).
PROHAMET - Lubsko pl. Wolnoci
12 tel. (068) 457-40-44, 504 370
020 (dojazd od ul. Mickiewicza).
RYTM zespó³ muzyczny. Tel. 888 806
385.
AMADEUSCH zespó³ muzyczny. Mo¿liwoæ przes³uchania nagrañ. Tel. 506
113 207.
NAPRAWA, konserwacja, regulacja gazowych urz¹dzeñ grzewczych, autoryzowany serwis. Junkers, Termet Wojciech
Sendera. Tel. (068) 359-55-55, 502 643
030.
KURSY komputerowe oraz obs³ugê informatyczn¹ firm realizuje Orodek
Szkolenia Informatycznego "MAGRA".
Inf. tel. 502 150 518.
OGRODY kompleksowe zagospodarowanie przydomowych terenów zielonych: automatyczne systemy nawodnieñ, oczka wodne, kaskady, cie¿ki,
podjazdy, tarasy z polbruku, granitu, kamienia polnego. Tel. 695 746 410, 663
931 512.
BONi - Biuro Obrotu Nieruchomociami - Bo¿ena Bakalarz - Gubin, ul. l¹ska
21 tel. 455-3000 lub 0605 644 208
www.BONi.pl us³ugi w zakresie porednictwa w kupnie, sprzeda¿y, wynajmie
nieruchomoci. Wspó³praca z Bankami
w zakresie kredytowania nieruchomoci.
MP TRANS
- transport krajowy i zagraniczny
IVECO (bus)
- przeprowadzki
- lotniska wszêdzie - sam. osobowy Renault Laguna
* Wystawiamy faktury VAT
* Nawigacja
* OC przewonika
Tel. 509 341 859

PPHiU "INTESA" M. SABINICZ

Gubin, ul. Sportowa 22/1, tel. 509
474 513. INSTALACJE: alarmowe,
TV i SAT, CCTV - monitoring, elektryczne, domofonowe, kontroli dostêpu, internetowe.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY!

ZAWIOZÊ i przywiozê - lotniska w Berlinie. Tel. 787 331 699.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób
i monta¿. Komorów ul. M³yñska 10, tel.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, 609 351 799.
instalacje sanitarne, hydraulika, tynBERLIN - lotniska. Przewóz osób buki, murowanie, szpachlowanie, mon- sem. Tel. 888 806 385.
ta¿ okien i drzwi, cianki dzia³owe,
POKRYCIA dachowe wszelkiego typu
monta¿ paneli. Tel. (068) 455-13-78. tel. 605 172 018
-MASA¯ STÓP, wiecowanie uszu w TYNKI gipsowe (maszynowe) atrakcyjdomu. Tel. (068) 455-43-13 wieczorem. na cena. Tel. 605 172 018

FIRMA PPHU "POLTRAG"
SP. Z O. O.

Oferuje nastêpuj¹ce lokale do wynajêcia:
- Lokal handlowy o pow. 16 m2 na
piêtrze budynku przy ul. Obr. Pokoju 21
------------------------ Lokal handlowy o pow. 13 m2 po
remoncie kapitalnym w piwnicy budynku ul. Obr. Pokoju 21
------------------------- Pawilon handlowy o pow. 36 m2
na placu handlowym "POLTRAG" ul.
Chopina
- Apartament o podwy¿szonym
standardzie z saun¹ parow¹
- Pomieszczenia magazynowe o
pow. 70 m2 wraz z przyleg³ym terenem - ul. l¹ska 45
--------------------------Info: PN -PT: Tel. 068/ 455 40 02 w
godz. 8-15 lub 501 410 111.

RÓ¯NE
KUPIÊ zad³u¿on¹ Spó³kê z o.o. lub
zad³u¿on¹ Spó³kê Akcyjn¹. Prawne
przejêcie zobowi¹zañ. Tel. 692 731
041.
KUPIÊ CB-radia, równie¿ uszkodzone.
Tel. 783 027 072.
SPRZEDA¯ i monta¿ dachówki blachodachówki. Tel. 509 519 227.
SPRZEDAM naro¿nik, kolor pomarañczowy, w bdb. stanie. Tel. 603 864 117.
NO¯YCE kr¹¿kowe do blachy, wa³ek do
heblarki, pi³ê+ blachy na stó³ - nowy.
Sprzedam. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM saksofon tenor firmy niemieckiej Akustik, w bardzo dobrym stanie. Tel. 515 167 433.
SUKNIÊ lubn¹ sprzedam, rozmiar 38,
kolor ecru, firmy "Classa". Tel. (068) 37453-91, 600 385 459.
Wszystkim, którzy mi le ¿ycz¹ tzn.
Panie - Krystynê W., Annê i El¿bietê
M. informujê, ¿e p. Agata Wachowicz zmar³a mierci¹ naturaln¹ w
dniu przyjazdu pogotowia. Bogdan
Wachowicz.
SPRZEDAM wypoczynek 1,2,3 kolor
pomarañczowy, w bdb. stanie - na niklowanych nogach plus ³awa szklana,
równie¿ na niklowanych nogach. Tel. 603
864 117.
MEBLE sprzedam do du¿ego pokoju,
kolor br¹z, cena 1000 z³. Tel. 504 537
932.
MASZYNÊ do pisania Optima - sprawna oraz maszyna prod. niemieckiej
1936r. (dla kolekcjonera). Sprzedam. Tel.
505 370 020.
GRUPA Anonimowych £asuchów
"cie¿ka" wtorki 17.00-18.00. Tel. (068)
359-35-67. (Pawilon przy granicy ul.
Obr. Pokoju róg ul. Chopina. ZAPRASZAMY!
ZNALEZIONO psa (sukê) czarn¹, du¿¹,
przyjazn¹ i m³od¹. Przygarniêta w grudniu. Tel. (068) 359-56-95.
ZNALEZIONO na skrzy¿owaniu ulic 1
Maja i Wojska Polskiego bardzo d³ugie
wiert³a widiowe. Do odbioru - tel. 600
162 786.
WYKORZYSTAJ aurê! Zaplanuj wiosenne nasadzenia ju¿ dzi. Szkó³ka Krzewów
Ozdobnych zaprasza. Ogrodnictwo ul.

Legnicka 49 A. Tel. (068) 359-46-31.
ZATRUDNIÊ spawaczy do produkcji
ogrodzeñ metalowych - na dobrych warunkach. Tel. 660 721 300, 502 730 555.
POSZUKUJÊ instruktorów nauki jazdy.
Tel. (068) 372-03-75, 508 024 066.
ZATRUDNIÊ cukiernika. Wymagany
sta¿ i dowiadczenie. Wynagrodzenie
1700 z³ netto plus premia uznaniowa. Tel.
885 967 860 dzwoniæ miêdzy 18.0021.00).
DO SALONIKU prasowego w Gubinie zatrudniê emerytkê lub studentkê, ze znajomoci¹ obs³ugi komputera. Tel. 500 264 600.
SZUKAM pracy w administracji oraz
przyjmê obowi¹zki inspektora nadzory
budowlanego lub kierownika budowy.
Tel. 694 903 596.
SZUKAM liderów do marketingu wielopoziomowego - Oriflame. Tel. 887 284
527 lub rej. online: www.my.oriflame.pl/
pmcreator
PRZYJMÊ pracê kierowcy kat. B+C oraz
spawacza TIG. Tel. 509 484 105.
POSPRZ¥TAM mieszkanie, zaopiekujê
siê starsz¹ osob¹ lub dzieæmi. Tel. 669
369 563.
DAM pracê m³odym tynkarzom (2 osoby) tel. 605 172 018.

TOWARZYSKIE
JESTE SAMOTNY, nie masz z kim
przyjemnie spêdzaæ d³ugich wieczorów?
Pomo¿emy Ci odnaleæ "drug¹ po³owê".
Napisz, zadzwoñ do redakcji! Tel. (068)
455-81-92. Czekamy! Nie wstyd siê,
przestañ ¿yæ samotnie!

MATRYMONIALNE
POCHODZÊ z Gubina, mam 25 lat. Poznam Pani¹, która ma ju¿ doæ samotnoci
i powa¿nie myli o ¿yciu - w wieku do 28
lat. Pani mo¿e byæ z dzieckiem. UWAGA!
Jestem osob¹ troszkê niepe³nosprawn¹. Jestem niezale¿ny finansowo. Nie odpowiadam na sms-y. Tel. 510 815 956.
NIEMIEC szuka mi³ej, kontaktowej
Pani, w wieku 40-55 lat, znaj¹cej j.
niemiecki w stopniu podstawowym.
Pani mo¿e mieæ dziecko, mo¿e paliæ. Tel. 0173/ 554625090 w godz.
10.00 - 15.00.

Mammografia
Do wiadomoci wszystkich
mieszkanek miasta i gminy
Gubin.
Wznawiamy profilaktyczne
badania USG
i mammograficzne.
Tylko systematyczne badania pozwalaj¹
wykryæ wczesne studium choroby nowotworowej i podjêcie systematycznego leczenia. Badania winno siê rozpocz¹æ po
ukoñczeniu 20. roku ¿ycia, od badañ USG.
Po ukoñczeniu 30. roku ¿ycia badanie
USG i mammograficzne.
Bezp³atnym badaniem, co 2 lata, podlegaj¹ kobiety po ukoñczeniu 50. roku ¿ycia
do 69 roku.
Badania dla pozosta³ych kobiet s¹ p³atne.
Informacje i zapisy do badañ pod tel.
nr (068) 455-67-79.
Z.G.

WYDAWCA: GUBIÑSKI DOM KULTURY. REDAKCJA i BIURO OG£OSZEÑ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 92 - czynna
poniedzia³ek - pi¹tek godz. 9.00-16.00.

Marcin Zaj¹czkowski - redaktor naczelny tel. 455 81 91, Ma³gorzata Borowczak-Turowska - sekretarz redakcji, tel. (068) 455 81 92. Stale wspó³pracuj¹ z redakcj¹: Antoni
Barabasz, Krzysztof Freyer, Marcin Gwizdalski, Wies³aw D. £abêcki, Stefan Pilaczyñski.
Druk: Wydawnictwo LUBPRESS Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za treæ og³oszeñ i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytu³ów otrzymanych materia³ów. Pogl¹dy autorów tekstów nie zawsze s¹ zgodne z pogl¹dami redakcji. Tekstów i zdjêæ niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wyp³acane s¹ za materia³y zamówione.
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Zmiany w Carinie
Walne zebranie zarz¹du klubu MLKS
CARINA Gubin rozpoczê³o siê z parominutowym opónieniem. Trener Andrzej Jaworski serdecznie powita³
przyby³ych goci i wyrazi³ swe zadowolenie w zwi¹zku z zasta³¹ na zebraniu
frekwencj¹. Nastêpnie powierzy³ prowadzenie zebrania Jerzemu G¹siorowi,
który omówi³ zmiany, jakie zasz³y w
klubie w porównaniu do zebrania marcowego (zarz¹d opucili prezes Krzysztof Sikora, wiceprezes Lech Kiertyczak oraz Zdzis³aw Sobolewski, a dzisiaj do dymisji poda³ siê inny cz³onek
zarz¹du - Rafa³ Wypych, który do³¹czy³ do dru¿yny w lipcu). Nastêpnie do
g³osu doszed³ ponownie prezes i trener
Cariny Gubin w jednej osobie - A. Jaworski, który z³o¿y³ sprawozdanie z
okresu swojej prezesury. Dowiedzieæ siê
z niego moglimy m. in., ¿e zespó³ Cariny prowadzi³ rozgrywki w piêciu grupach m³odzie¿owych, w których systematycznie trenuje oko³o siedemdziesi¹t
osób. Podsumowane zosta³y tak¿e osi¹gniêcia pierwszego zespo³u w zakoñczonej niedawno rundzie. Trener napomkn¹³ tak¿e o ma³o chwalebnej sprawie,
a mianowicie: Odk¹d jestem w klubie,
czyli od ponad dwudziestu lat, to niestety muszê powiedzieæ, ¿e ka¿dy rok
koñczymy stratami finansowymi, ale
jak po chwili doda³: Jest lepiej, poniewa¿ kiedy przejmowalimy klub w 2003
r. jego d³ugi siêga³y blisko 18 000 z³, a
na dzieñ dzisiejszy zad³u¿enie wynosi
5.400 z³. Nastêpnie g³os zabra³ Andrzej Nowak, który omówi³ w imieniu
komisji rewizyjnej szczegó³owo sytuacje finansow¹ klubu w roku 2007. Po
stronie zysków klub zapisa³ kwotê 107
521 z³ 31 gr. Natomiast wydatki klubu
w roku poprzednim zamknê³y siê sum¹
106.408 z³, 04 gr. Jak ju¿ wczeniej
wspomnia³em Carina obecnie zad³u¿ona jest na kwotê 5.400 z³ (niezap³acone

faktury oraz ZUS). W tym roku dotacja
Urzêdu Miasta przeznaczona na krzewienie kultury fizycznej w zakresie pi³ki no¿nej wynosi 58 300 z³. W dalszym
ci¹gu zebrania zarz¹d przedstawi³ dwie
koncepcje dalszego funkcjonowania
klubu. Pierwsza z nich pesymistyczna
mówi³a o tym, ¿e zespó³ seniorów mo¿e
zostaæ rozwi¹zany, a wtedy w Gubinie
istnia³by tylko zespó³ specjalizuj¹cy siê
w szkoleniu m³odzie¿y. Druga koncepcja zak³ada³a z kolei dokoñczenie obecnego sezonu i przejcie do planu naprawczego, nad którym wypada³oby siê
g³êbiej zastanowiæ. Po takim wstêpie
wszyscy zebrani wziêli udzia³ w dyskusji, podczas której ka¿dy móg³ wyraziæ
swoje pogl¹dy i pomys³y na polepszenie sytuacji klubu. Dyskusja by³a interesuj¹ca, a nawet burzliwa. Nie brakowa³o wymiany mocniejszych zdañ pomiêdzy zebranymi. Momentami sytuacja by³a napiêta, ale przede wszystkim
konwersacja by³a doæ d³uga i twórcza. Po dwóch godzinach dysput zebrani udali siê na blisko dziesiêciominutow¹ przerwê. Tu¿ po niej zarz¹d
otrzyma³ absolutorium i rozpocz¹³ wybór dwóch nowych cz³onków zarz¹du.
Pierwszego - Marcina Trzebnego, jako
kandydata zg³osi³ Miros³aw Skobel, a
jako drugiego Wojciech Korsak wskaza³ Tomka Strzemiecznego. Obie kandydatury przesz³y w g³osowaniu i w ten
oto sposób nowy zarz¹d Klubu Sportowego MLKS CARINA Gubin zosta³
skompletowany. Po dzisiejszym zebraniu w jego sk³ad wchodz¹: Andrzej Jaworski, Jan Kosmala, Jerzy G¹sior,
Marcin Trzebny i Tomek Strzemieczny.
Na zebraniu obecni byli przedstawiciele Rady Miejskiej oraz zespo³u siatkarskiego Volley Gubin, jak równie¿: zawodnicy i sympatycy Carny Gubin.
Tomek Strzemieczny

Roziñski mistrzem
ping-ponga

Czo³ówka gubiñskich tenisistów sto³owych. Od lewej: Sylwester Klimowicz - V
miejsce, Kazimierz Sokalski - II, Marian Stawicki - IV, Aleksander Roziñski - I
i Andrzej Bart³odziej III miejsce.
Zakoñczy³y siê rozgrywki Gubiñskiej Ligi Tenisa Sto³owego 2007/2008. Organizatorem ping-pongowych zmagañ w auli ZSO przy ul. Piastowskiej by³ MOS Jacek Woniak. Mistrzem Gubina podobnie jak w ubieg³ym roku zosta³ faworyt
Aleksander Roziñski. Gratulacje!

Satman - liga
mistrzów Fifa 2008
Na pocz¹tku stycznia ruszy³a pierwsza edycja Ligi Mistrzów Fifa 2008.
Rozpoczynaj¹c tym samym II Otwarte
Mistrzostwa Gubina w Grach Komputerowych. Od marca natomiast rozpoczn¹ siê wielkie potyczki w popularnego Countera.
W ubieg³ym roku rozgrywki w wirtualnej odmianie pi³ki no¿nej odbywa³y
siê systemem pucharowym. Wówczas
tytu³ mistrzowski zdoby³ Emil Haniewicz. Obecnie, po eliminacjach, uczestnicy walcz¹ w 2 grupach. Liderem gru-

py alfa jest na pó³metku Mateusz Jówiak, tu¿ przed Patrykiem Jówiakiem. W grupie beta wyranie dominuje E. Haniewicz. Próbuje go goniæ Przemek Kowalski.
Szykuje siê zatem ostra walka o obronê tytu³u. Fina³ pod koniec ferii w sali
wi-dowiskowej Gubiñskiego Domu
Kultury, a na dok³adkê odbêdzie siê konkurs o puchar Jacka Gmocha w kategorii ko-mentarz sportowy. Gor¹co polecamy!
(mg)

Miêkkie Faje
na czele

Zakoñczy³y siê rozgrywki wstêpnej rundy Gubiñskiej Ligi Siatkówki Amatrów I-B w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych przy ul. Piastowskiej. Miêkkie Fale okaza³y siê
Twardzielami i do koñca walczy³y o liderowanie.
W ostatnich, zaciêtych spotkaniach Samuraj Team pokona³ Niepokornych z Natury 2:1, w takim
samym stosunku Kopernik G-1
wygra³ z Volleyem 92. Po koñcowym gwizdku organizator-sêdzia
J a c e k Wo  n i a k z M i e j s k i e g o
Orodka Sportu móg³ u³o¿yæ tabelê. Ka¿dy zespó³ rozegra³ dwanacie spotkañ. Dru¿yny, które zajê³y miejsca 1-6 zagra-j¹ ze sob¹
rewan¿e w pi¹tki. Zespo³y z pozycji 7-13 rewan¿e w GLSA I-C bêd¹
mia³y we wtorki. Punktacja zachowana z meczy bezporednich w
grupie. Runda rewan¿owa po feriach, od 12 lutego 2008 r. (w³)

Przypominamy!
W dniach 5-6 kwietnia br. Gubiñska
p³ywalnia bêdzie aren¹ IX Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski PTSS
Sprawni - Razem. Organizatorzy przewiduj¹ przyjazd ponad 150 zawodników
reprezentuj¹cych wszystkie województwa oraz gocinnie reprezentantów Niemiec i Rosji.
Wszystkie firmy zainteresowane sponsorowaniem Mistrzostw Polski w P³ywaniu
w Gubinie, prosimy o kontakt za
porednictwem Redakcji Wiadomoci
Gubiñskich
telefon 68 45 58 192.

BMB INVEST Tabela GLSA I-B
po rundzie wstêpnej:
1.Miêkkie Fale
22 22:9
2.Digidongi Pa³er
21 20:8
3.Poker's Power
21 19:9
4.Kopernik G-1
20 19:11
5.E. z Barlickiego 19 16:13
6.Otwarte
19 15:13
7.N. z Natury
18 15:14
8.Volley 92
17 13:16
9.Samuraj Team
17 14:18
10.M³odzik II
17 11:16
11.Killerzy
16 12:17
12.Z³otka
15 7:18
13.Dziewczyny ZSR 12 1:24

Sum ergo cogito

Profilaktycznie i szlachetnie

Przy obecnej fatalnej opiece medycznej, lekarzom trzês¹ siê rêce
przed wypisaniem skierowania na
podstawowe badania, nawet w
przypadku dolegliwoci, a ju¿ zapobiegawczo - zapomnijmy. Tyle
siê tr¹bi o badaniach profilaktycznych, ale najczêciej musimy za
nie sami zap³aciæ. Co wiêc robiæ
w tej podbramkowej sytuacji? Ci,
którzy jeszcze mog¹ - zapomnijmy o leczeniu i zmieñmy tryb
¿ycia. Pomó¿my sobie sami. Przypomnê. B¹dmy aktywni fizycznie, stosujmy zdrowe od¿ywianie,
unikajmy stresów, porzuæmy palenie papierosów. To czynniki, na
które mamy zdecydowany wp³yw.
Zadzia³ajmy, wiêc profilaktycznie.
Ale przecie¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
te wszystkie dzia³ania zostan¹
gwa³townie przerwane i zostaniemy nagle powo³ani do nieba. Nie
zabierajmy tam ze sob¹ wszystkich
zdrowych organów, które mog¹
uratowaæ ciê¿ko chorych ludzi.
Spiszmy deklaracjê woli przekazania w takim wypadku swoich organów do transplantacji. Mo¿e to
byæ w naszym ¿yciu najwartociowszy gest wobec bliniego.
Przypomnê, ¿e mamy w tej sprawie poparcie Jana Paw³a II. Szeroko tê piêkn¹ ideê propagowa³a
Gazeta Lubuska. Wiem, oczywicie, ¿e nikt siê gwa³townie nie wybiera na tamten wiat. Ale i w tym
przypadku zadzia³ajmy profilaktycznie. Trudno sobie wyobraziæ
szlachetniejsz¹ decyzjê w stosunku do innego cz³owieka, ni¿ deklaracja o przekazaniu mu cz¹stki
swego sprawnie funkcjonuj¹cego
i tak drogiego nam cia³a.
Najczêciej nieszczêcia pukaj¹
do nas niespodziewanie. B¹dmy
dalekowzroczni w kwestiach, w
których mo¿emy przewiduj¹co i
jak¿e po cz³owieczemu zadzia³aæ i pomóc bliniemu.
Dar ¿yciodajnej krwi! Nigdy za
wiele wdziêcznoci dla osób, które decyduj¹ siê honorowo oddawaæ
krew. Do³¹czmy do nich. Nie wiemy, czy lada godzina ta krew nie
bêdzie niezbêdna do ¿ycia nam lub
naszej ukochanej osobie. Dwaj panowie, mieszkañcy naszego województwa oddali razem 77 litrów
krwi. Tyle ile wa¿y doros³y mê¿czyzna. To rzeczywicie honorowi
dawcy i honorowi ludzie, dla których ludzkie potrzeby, to nie puste s³owa.
W sprawie zdrowia swego i ukochanych osób, b¹dmy dobrej myli, ale tak¿e zabezpieczmy siê i
miejmy gest wobec drugiej osoby,
bo to wiadczy o naszym spo³eczeñstwie.
Ireneusz Szmit
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Rozpoczêto
przygotowania do
akcji wakacyjnej
Rozpoczê³y siê przygotowania do
okresu szkoleniowego w wakacje i opracowania zakresu dzia³añ do nowego sezonu siatkarskiego 2008/2009.
Kadeci udadz¹ siê do Czech na obóz
szkoleniowy, który jest kontynuacj¹ od
2002 r. projektu, gdzie, co roku obóz
szkoleniowy odbywa³ siê w innym kraju (ostatnie - Czechy - 2005 Chodov,
Polska - 2006 Ustka, Niemcy - 2007 Rugia).Organizatorem jest Mario Walden
z Lipska. Z Czech koordynatorem projektu jest Jiri Turecek. Z Gubina Ireneusz Szmit. Od tego roku w projekcie
bêd¹ braæ udzia³ W³osi. W nastêpnym
roku obóz szkoleniowy odbêdzie siê we
W³oszech.
M³odzicy, dziêki wywalczonym punktom w 2007 r. w rywalizacji Ligi Wojewódzkiej, maj¹ szansê otrzymaæ dofinansowanie za punkty z Urzêdu Marsza³kowskiego, na które zosta³o z³o¿ona oferta. W tym roku planowany jest
obóz w winoujciu, w sierpniu.
Na tegoroczne wakacje planowana jest
te¿ akcja szkoleniowa m³odzie¿y skupionej w Klubie Karola. Celem projektu jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, zw³aszcza siatkówki, promocja zdrowego stylu ¿ycia wród dzieci i m³odzie¿y, oraz w rodzinie. W grudniu zawi¹za³a siê grupa inicjatywna, która wypracowuje za³o¿enia rozwoju amatorskich rozgrywek siatkarskich odpowiadaj¹cych konkretnym potrzebom
m³odzie¿y Gubina. W tym spójnej, w³aciwej i praktycznej formy dzia³ania. Na
realizacjê zadania w 2008 roku zosta³
z³o¿ony projekt do Ministerstwa Sportu. Czekamy na wyniki konkursu.
Przed i w trakcie wakacji, w przypadku pozytywnego rozstrzygniêcia, zostanie uruchomiony projekt filmowy, który potrwa do koñca roku, poprzedzony
warsztatami dla amatorów dokumentuj¹cych sport w formie reporta¿u. Produktem finalnym ma byæ dokument o
mo¿liwociach osi¹gniêcia sukcesu
przez m³odych siatkarzy trenuj¹cych i
graj¹cych w MLKS VOLLEY Gubin,
ich marzeniach, trudzie, wyzwaniach,
zapatrywaniach na tle aktualnych osi¹gniêæ wychowanków klubu siatkarskiego z Gubina (Gierczyñski). Dokument
ma byæ utrwalony na 1000 szt p³yt DVD,
z za³¹czonym albumem zdjêciowym.
Prezentowany bêdzie na przegl¹dach i
festiwalach.
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Kadeci MLKS Volley Gubin
mistrzami województwa
w siatkówce

W rodê, 23 stycznia 2007 r. po wygranej z GTS Gorzów Wlkp. 3:1 kadeci
MLKS Volley Gubin, pod wodz¹ Ireneusz Szmita wywalczyli Mistrzostwo Województwa Lubuskiego w sezonie 2007/2008
W dniach 8-10.02.2008 z racji zajêtego pierwszego miejsca w Wojewódzkiej
Lidze Kadetów - w Gubinie odbêdzie siê turniej bara¿owy o wejcie do æwieræfina³ów Mistrzostw Polski, gdzie zagraj¹: MLKS Volley Gubin, MKST Astra
Nowa Sól, UKS Trzynastka Zielona Góra. Dwie dru¿yny awansuj¹ do dalszych gier. Zarz¹d MLKS Volley zaprasza kibiców siatkówki do kibicowania
dru¿ynie kadetów.
(jaw)

W markosickim sporcie wszystko w porz¹dku

Od 2000 roku czternastu m³odych ch³opaków przychodzi na boisko sportowe w
Markosicach, by w ramach dobrze zorganizowanego treningu pi³karskiego poczyniæ
pierwsze kroki w nauce gry dru¿ynowej.
W 2000 r. mieli po 6 i 8 lat. Podczas niektórych treningów wiejska ulica pustosza³a.
Za to m³odzi adepci pi³karskiego rzemios³a dzielnie æwiczyli i biegali po zielonej
murawie. Co siê wydarzy³o? By³y niemiecki zawodowy pi³karz z Guben zaprosi³
tych m³odych ch³opców na trening. Koszulki klubu Energie Cottbus grupy m³odzie¿owej by³y dum¹ tych m³odych polskich pi³karzy. Gdzie by³a pi³ka, tam te¿ zbiera³y
siê dzieci.
Odk¹d, w roku 2002, dru¿ynê nazwano Club Markosice, uczyli siê techniki i taktyki. Koszulki, spodenki, siatki na bramkê i pi³ki otrzymano dziêki sponsorom. ¯yczeniem dru¿yny by³o zagranie w pi³kê w Niemczech. 28 padziernika 2007 roku odby³
siê mecz na boisku BSV Nord. O godzinie 14.00 naprzeciw siebie stanêli juniorzy
BSV Nord i juniorzy z Markosic. Obie dru¿yny gra³y ofensywnie. Po dobrej grze obu
dru¿yn, zwyciê¿y³ Guben - 2:1.
Wniosek: W Guben polscy m³odzi pi³karze poznali dobr¹ murawê boiska, szatniê i
na koniec zjedli poczêstunek. W Markosicach ju¿ czeka siê na kolejne spotkanie w
roku 2008.
(H.Z/kf)

Amatorska Pi³ka No¿na Halowa

Mistrzowie Województwa Kadetów w sk³adzie, od lewej: Przemys³aw Kopeæ
1991 r. (nr 14), Tomasz Kie³ek 1991 r. (11), trener Ireneusz Szmit, Marcin
Ptaszyñski 1991 r. (13), Arkadiusz Jutrzenka 1993 r. (6), Rafa³ Siegel 1992 r.
(8) oraz Mateusz Liczbiñski 1991 r. (10), Mateusz Hrynkiewicz 1991 r. (15),
Artur Lis 1991 r. (5) i Bartosz Guzik 1991 r. (12).

Oldboje te¿ graj¹

W Gubiñskiej Lidze Pi³ki No¿nej, w hali ZSLiT, w pierwszym spotkaniu 22
stycznia 2008 r. (jak i w innych) nie zabrak³o emocji. Po szybkim zdobyciu bramki
przez Amigoli wydawa³o siê, ¿e dojdzie do sensacji. Faworyci, czyli Pizza Rab
jednak rozstrzelali siê i wygrali 5:2. Bramki: Sokalski, £¹czyñski - A. Bezdziczek 2, £ogo¿ny, Dulnik, Fyk.
Pocztylion - Satman 2:4; bramki: T. Zasowski, Basznica - Kaczmarek 2, Ostrowski 2.
£u¿yczanie-SG Gubinek - Belfer 1:5; bramki: Sobolewski - Wypych 2, Kondzielewski 2, Romanowski.
M³ode Wilki (lider) - Camaro 4:1; bramki: Smoliñski 2, C. Mazurkiewicz, Z.
Mazurkiewicz, - Siwik.
Najskuteczniejsi snajperzy: Adam Kaczmarek - 13 (Satman), Arkadiusz Jagie³³o - 11 (£u¿yczanie- SG Gubinek), Artur Bezdziczek (Pizza Rab) i Tomasz
Lisiecki (M³ode Wilki) - po 10.
(w³)

Mecze halowych, no¿nych amatorów w hali Zespo³u Szkó³ Licealnych i Technicznych przy ul. Krakowskiej zakoñcz¹ siê 4 marca (godz. 19.00) spotkaniem FC Piastowska - Hydro. Amatorska liga pi³ki no¿nej na boisku przy ul. Miodowej rozpocznie siê 11 marca 2008 r. Zg³oszenia Miros³aw Skobel - tel. 663 811 444.
Przed sk³adem gazety, 22 stycznia w dwu spotkaniach APNH sêdzia M.
Skobel (MOS) odgwizda³ w sumie 13 goli: FC ¯ytowañ - FC Piastowska 1:4,
Granica (lider) - Horex 6:2.
Tabela z ubieg³ego tygodnia: 1. Granica 7meczy 21punktów, 2. Hydro 6 m.12 pkt., 3.Horex 7 m. 12 pkt., 4. FC ¯ytowañ 6 m. 3 pkt., 5. FC Piastowska 6 m. 0 pkt. (w³)

Zespó³ FC Piastowska. Od lewej: Andrzej Szmit, Andrzej Ruta,
Krzysztof Cielarski, Zygmunt Pietro³aj, Piotr Naudziunas.

Ferie zimowe na sportowo

Amigole przed meczem, pe³ni wiary w zwyciêstwo. Od lewej: Kazimierz Sokalski,
Wyniki siatkarzy Volleya
Jacek Kude³ka, Ryszard Macewicz, Jan Oczkowski, Marek £¹czyñski.
III Liga - tegoroczne mecze:
MSKS Orion Sulechów - MLKS VolPodstawowa szkó³ka pi³karska MOS
ley Gubin 0:3
WKS Sobieski ¯agañ - MLKS Volley Miejski Orodek Sportu utworzy³ szkó³kê pi³karsk¹ dla dzieci wszystkich szkó³
podstawowych
Gubina
z klas czwartych i pi¹tych. Zajêcia w czwartki w hali ZeGubin 3:1
MLKS Volley Gubin - MKS Têcza spo³u Szkó³ Rolniczych przy ul. Pu³askiego prowadzi M. Skobel. Pocz¹tek szkolenia i gier o godzinie 15.00.
Krosno Odrz. 2:3
(w³)
Liga kadetów - tegoroczne mecze
Po ciê¿kim meczu kadeci MLKS Volley na pocz¹tek 2008 r. wygrali w Zielonej Górze.
MLKS Volley Gubin - UKS Trzynastka Zielona Góra 3:2
(25:23, 20:25, 19:25, 25:23, 15:13).
MLKS Volley Gubin -Astra Nowa Sól 3:1
(25:17, 26:24, 23:25, 25:22).
M³odzicy - tegoroczne mecze
19.01.2008.
Dru¿yna m³odzików MLKS Volley
walczy o pierwsze miejsce w tabeli.
Wygrali nastêpny turniej, tym razem
w Sulêcinie
STS Olimpia Sulêcin - MLKS VolleY
Gubin 0:2
MLKS VOLLEY Gubin - UKS JEDYNKA Szprotawa 2:0
(jw)

Sprintem...

Miros³aw Skobel i sta¿ystka MOS Marta Szymaniak z jedn¹ z grup pi³karskich na
hali w ZSR.

Dyrektor Miejskiego Orodka Sportu Andrzej Nowak w dniach 28 styczeñ - 8 luty
2008 r. w godzinach 10.00 - 12.00 zorganizowa³ ferie zimowe na sportowo. Zajêcia w
hali Zespo³u Szkó³ Rolniczych przy ul. Pu³askiego bêdzie prowadzi³ instruktor sportu
M. Skobel. W pi¹tki 1 lutego i 8 lutego odbêdzie siê turniej zimowiska.Gimnazjalna
szkó³ka pi³karska
MOS zorganizowa³ tak¿e szkó³kê pi³karsk¹ dla uczniów gubiñskich gimnazjów. Zajêcia odbywaj¹ siê ka¿dy poniedzia³ek od godz. 18.00 w hali ZSR przy ul. Pu³askiego.
(w³)

Dziêkujemy Panie burmistrzu!!!

Oraz prosimy o wiêcej! Po kilku miesiêcznym remoncie burmistrz Bart³omiej Bartczak, dyrektor Zespo³u szkó³ im. Kopernika - Genowefa Barabasz
oraz Leszek Banaszczyk  wieloletni nauczyciel WF w gubiñskiej Jedynce
w towarzystwie radnych dokonali symbolicznego przeciêcia wstêgi (i oddania
do u¿ytku) kompletnie wyremontowanej sali gimnastycznej w najwiêkszej w
miecie placówce owiatowej.
Na tê chwilê d³ugo czeka³y dzieci i nauczyciele przedmiotu. Jak siê æwiczy
na wuefie w
nowej sali
gimnastycznej, jakie marzenia maja
nauczyciele,
to temat na
jedno z najbli¿szych wydañ Wiadomoci.
Antoni
Barabasz

