BAL SPORTOWCA

Piosenki Bułata
Okudżawy

szczegóły str. 8

8 lutego godzina 17.00
sala widowiskowa GDK
O tym, że w mieście są czynione „przymiarki” do uruchomienia filii wyższej uczelni, mówiło się od dawna.

Czekamy na podpis ministra!

H.Bogatek, rektor ŁWSH W.Pierożek i kanclerz uczelni I.Kumor-Pilarczyk
już uzgodnili wiele szczegółów przyszłego funkcjonowania wydziału zamiejscowego
Jednak na konkrety trzeba było
czekać. Pierwsze rozmowy z wybraną uczelnią - Państwową Wyższą
Szkołą Humanistyczną im. Jana Benedykta Solfy w Żarach - rozpoczęły
się jakieś dwa lata wstecz. Efektem
kilku spotkań burmistrza Bartłomieja Bartczaka i wiceburmistrz
Justyny Karpisiak z rektorem
uczelni prof. dr hab. Wiesławem
Pierożkiem i kanclerzem mgr inż.
Izabelą Kumor-Pilarczyk zaowocowały podjęciem konkretnych starań, aby projekt zmienić w rzeczywistość tak szybko, jak to będzie
możliwe. Jako siedzibę wydziału
zamiejscowego wybrano Zespół
Szkół Ogólnokształcących przy ulicy
Piastowskiej. Obecnie trwają prace
formalno-prawne, a sama uczelnia
złożyła stosowne dokumenty do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

Po akceptacji przez ministerstwo
i co jest istotne, uzyskaniu pozytywnej uchwały wydawanej przez
Państwową Komisję Akredytacyjną,
jest wielka szansa, że od października 2009 roku w Gubinie powstanie
wydział zamiejscowy naszej uczelni
– podkreśla kanclerz I. Kumor-Pilarczyk. Wówczas będzie potrzebny
tylko formalny podpis ministra!
O samym projekcie utworzenia
w Gubinie wydziału zamiejscowego
mówi wiceburmistrz miasta J. Karpisiak: W mieście istnieje ogromna
potrzeba kształcenia bądź dokształcania mieszkańców na poziomie
wyższym. Skorzysta też na tym nasz
„ogólniak”, bowiem sale wykładowe
będą wynajmowane odpłatnie, a to
dla szkoły stanowić będzie zawsze
jakiś dodatkowy zastrzyk finansowy. Preferowane będą kierunki
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W środę 28 stycznia obradowała
Rada Miejska w Gubinie. Posiedzenie
otworzył punktualnie o godz. 12.00
przewodniczący Leszek Ochotny.
Rada zaprosiła Jacka Hoffmanna
- starostę krośnieńskiego i Dariusza
Łytkowskiego - komendanta Komisariatu Policji w Gubinie. W posiedzeniu wzięli udział również: Józef
Bartkowiak - radny Sejmiku Lubuskiego, radni powiatowi Włodzimierz
Rogowski i Grzegorz Świtalski, przewodniczący rad osiedli Leontyna Kaczor i Jadwiga Małolepsza oraz dyrektorzy placówek samorządowych.
Starosta poinformował radnych

o realizacji powiatowego programu profilaktyki raka szyjki macicy.
Ambicją starosty jest, by wszystkie
uczennice pierwszych klas szkół
gimnazjalnych objęte zostały szczepieniem zapobiegawczym. W tym
celu we wszystkich szkołach zostaną zorganizowane spotkania
z udziałem rodziców, na których
informacji udzielą najlepsi specjaliści z udziałem przedstawicieli firm
produkujących szczepionki. W Gubinie szczepienia powinny objąć 117
dziewczynek, a koszt przedsięwzięcia szacuje się na 60 tys. zł.
dokończenie na str. 2

humanistyczne, w tym pedagogika
i szczególnie resocjalizacja – kierunek bardzo potrzebny w kontekście
powstającego zakładu karnego. Nie
wykluczamy podjęcia w przyszłości starań o utworzenie kierunków
związanych z zarządzaniem i logistyką.
W mieście możliwość uzupełnienia
nauki na poziomie wyższym została
przyjęta z pozytywnym zaskoczeniem: Nie będę musiała jechać na
studia licencjackie ani do Zielonej
Góry, ani do Poznania bądź dalej mówi nauczycielka z przedszkola nr
1 Krystyna Tatrocka. - Wiadomo, że
każdy wyjazd powiększa tylko koszt
nauki i zabiera wiele czasu, a jeżeli
jeszcze sama odpłatność nie będzie
zbyt wysoka, to na pewno będzie
duże zainteresowanie – mówi.
Jakie będą koszty nauki? W Ża-

rach kształtują się na poziomie 1650
złotych za semestr, myślę, że w Gubinie będzie podobna odpłatność,
a może w ramach promocji uda
się ten koszt zmniejszyć - mówi
kanclerz uczelni. Uczelnia planuje
przyjąć w pierwszym roku maksymalnie 120 chętnych.
Poprosiliśmy z dziennikarskiego obowiązku o kilka wypowiedzi uczniów klasy I Zespołu Szkół
Ogólnokształcących (klasa o profilu matematyczno-fizycznym). Ada
Łachowska chce w przyszłości studiować na kierunku technicznym,
myśli o wydziale architektury i budownictwa którejś z politechnik.
Patryk Wawrzyniak z kolei podkreśla, że żarska uczelnia nie posiada dużej renomy i trudno jej będzie
się mierzyć z prestiżem ukończenia
np. studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Natalia Michalska dodaje, że mimo
wszystko jest to dla Gubina jakaś
alternatywa. Nie wszystkich rodziców dla odmiany stać na to, aby co
miesiąc łożyć np. kwotę tysiąca złotych na kształcenie dziecka.
Prace przygotowawcze zostały poprzedzone rozmowami między innymi ze środowiskami nauczycielskimi odnośnie przyszłych kierunków
studiów. Żarska uczelnia jest organizacyjnie powiązana z Centrum
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli działającego w strukturze
Centrum Edukacji Dorosłych. Jest
utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Realizuje
studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym studia podyplomowe.
Obecnie zatrudnia ona ponad 40
nauczycieli akademickich, w tym
20 samodzielnych pracowników
naukowych, w razie potrzeby na
prowadzenie wykładów są zatrudniani naukowcy z innych renomowanych ośrodków akademickich.
Antoni Barabasz

Gubińscy lekkoatleci udanie rozpoczęli starty w 2009 roku. W Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów (23.01-25.01) w Spale
Piotr Kwapich, uczeń ZSO, zajął
III miejsce w biegu na 600 metrów z czasem 1.25.06 min.

Brązowy
medal
Piotrka

Piotrek na mistrzostwa jechał
z najlepszym czasem w tej konkurencji 1.23.28. Był faworytem.
W czasie mistrzostw wygrał eliminacje, niestety w finale brakło sił
i zajął 3 miejsce.
W Halowych Mistrzostwach Województwa Juniorów i Młodzików,
które odbyły się 18.01 w Cottbus
z udziałem zawodników z Wielkopolski, Dolnego Śląska i Brandenburgii, najlepsze wyniki wśród
gubiniaków osiągnęli: I miejsce
P.Kwapich - 800 m - 2.02 min; II
miejsce Dominik Guc, uczeń Gimnazjum w Grabicach, w biegu na
300 m - 38.44. Dominik był VII
w biegu na 60 m - 7.61 sek. Kamil
Opatrzyk, uczeń Gimnazjum nr 2,
zajął III miejsce na 60 m - 7.44 sek
i był IV w skoku w dal - 5.89 cm. V
miejsce na 1000 m zajęła Weronika Spyta - 3.33.15 min. Wśród młodzików najlepiej zaprezentował się
Adrian Podgórski, uczeń Gimnazjum nr 2, w biegu na 300 m z czasem 39.94 s zajął III miejsce.
kr

Na podium pierwszy
od prawej Piotr Kwapich

Miasto i okolice
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Urodzenia
Krzysztof Kusy, Kryspin Dawid, Kuba Smoleński, Oliwier
Klabisz, Iga Suchowiecka, Julia
Maciołek, Werner Pyrczek, Marcel Telakowiec, Krystian Kowalewski, Amelia Stefańska, Wiktor
Jędrzejek, Wojciech Rejner, Filip
Stróżniak, Aleksander Turowski,
Patrycja Graczyk, Kacper Nowak,
Wiktorian Wojnowski, Stanisław
Jasiński, Filip Ejsmont

Zgony
Tadeusz Mazurkiewicz l. 59,
Olga Żaczek l. 101, Maria Błaszko l. 90, Jadwiga Hajnas l. 82,
Maria Gębska l. 69, Stanisława
Piasecka l. 71, Jan Waplak l.62,
Józef Zdebski l. 79, Kazimierz
Organek l. 82, Stanisława Banasiak l. 85, Piotr Galowski l. 81.

WSPANIAŁYM RODZICOM,
SIOSTRZE I RODZINIE

NIKOLI
DUBIEL
WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
W TYCH TRUDNYCH
CHWILACH
składają
dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Sportu
w Gubinie”

FERIE
W GDK
Gubiński Dom Kultury proponuje ferie „w krainie bajki
i baśni”.
Zapraszamy na: warsztaty i zajęcia teatralne, zajęcia plastyczno-modelarskie,
gry komputerowe, wycieczki
plenerowe, projekcje bajek,
zajęcia na basenie, wyjazd do
Teatru Lubuskiego, zabawy i
konkursy oraz wiele atrakcji z
ogniskiem włącznie.
Odpłatność za 2 tygodnie świetnej zabawy tylko 5 zł!
Zapisy tel. 068 455-82-02.
Ograniczona ilość miejsc!
Serdecznie zapraszamy.
MB-T

Koszty pokryje starostwo. Szkolenia powtarzane będą corocznie.
Radny Zygfryd Gwizdalski dyskutował o szczegółach przedsięwzięcia.
Proponował, by uszczegółowić kandydatki do szczepienia rocznikami
urodzenia. Obecność starosty dała
okazję radnym do uzyskania wielu
istotnych informacji.
Radni: Wojciech Sendera, Jan
Skóra, Edward Patek, Danuta Andrzejewska, Halina Wojnicz zadali
szereg pytań staroście, dotyczyły one
głównie remontu dróg, kondycji finansowej szpitala, jak i spraw ochrony zdrowia.
Ładnym gestem radnego Marcina
Sikory było podziękowanie staroście i radnemu W. Rogowskiemu
za remont chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich, prosił również
o jego dokończenie. Jakub Bartczak
w imieniu mieszkańców wnioskował
o zaplanowanie na 2010 r. remontu
jezdni drogi powiatowej przebiegającej ulicą Wojska Polskiego. D. Andrzejewska wnioskowała przeprowadzenie wiosennego przeglądu dróg
powiatowych i na tej podstawie wytypowanie najgorszych do remontu.
Starosta Hoffmann starał się wyczerpująco objaśnić poruszone problemy i podał kilka interesujących
informacji. Planuje się remont internatu Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych za kwotę 5 mln zł. Obiecał
dokończenie remontu rozpoczętych
jezdni i chodników w miarę napływu środków finansowych. Przyrzekł
pozytywne rozpatrzenie wniosków
finansowych na wspomaganie uczniów, szkół, a także zagadnień zdrowotnych.
Komendant D. Łytkowski omówił
przestępczość i jej zwalczanie na terenie Gubina w 2008 roku. Wskaźnik
wykrywalności przestępstw wynosi
79,3% i jest wyższy od osiągniętego
w poprzednim roku, a także lepszy
od średniej wojewódzkiej.
Straty poniesione w wyniku przestępstw popełnionych w Gubinie
ocenia się na wartość 1.152 tys. zł.
Radny Piotr Puszkarski pytał komendanta o opinię odnośnie reaktywowania straży miejskiej. Komendant wyraził zadowolenie z powołania
straży i stwierdził, że zwiększa to
skuteczność prewencji w mieście.
Radny J. Skóra wnioskował o pomoc policji w stworzeniu placu do
ćwiczeń młodzieży przygotowującej
się do egzaminu na kartę rowerową.
Komendant widziałby stworzenie
takiego obiektu tuż w sąsiedztwie
komendy na placu po domu kultury.
Ryszarda Jakutowicza interesowała
obsada personalna policjantów dzielnicowych. W odpowiedzi usłyszał, że
aktualnie pracuje 5 dzielnicowych,
z tego 3 w mieście.
Przyjęto 13 uchwał, w tym dwie
zmieniające wydatki budżetowe,
uchwałę o ustanowieniu uczniowskiej nagrody im. Urszuli Dudziak,
pięć uchwał odnośnie punktów lokalizacji gier na automatach, a także

Wybory w HDK
Przypominamy, że Honorowi Dawcy Krwi 13 lutego br. o godz. 18.00 w Gubińskim Domu Kultury (sala widowiskowa) będą wybierali nowy zarząd.
Wszyscy członkowie HDK proszeni są o przybycie.
MB-T

plan pracy komisji rewizyjnej Rady
Miejskiej. W związku z obawami
radnych, co do szkodliwości uzależnieniowej gry na automatach wrzutowych oraz wywoływania tendencji
przestępczych u grających, zarówno
Andrzej Białek - przewodniczący
komisji bezpieczeństwa, jak i Urszula Jaryczewska - pełnomocnik ds.
uzależnień stwierdzili, że brak jest
powodów, by sądzić, że automaty do
gry są bezpośrednim źródłem rozwoju takich tendencji.
Na zakończenie burmistrz Bartłomiej Bartczak odpowiadał na złożone w trakcie sesji wnioski i interpelacje radnych.
Radna D. Andrzejewska usłyszała,
że do pracy na boisku „Orlik 2012”
MOS gubiński zatrudnił 4 młodych
trenerów, tabliczki o zakazie palenia i wprowadzaniu psów na teren
boiska będą wywieszone, a przewodniczący rad osiedli są zapraszani
na wszystkie sesje Rady Miejskiej.
Edward Patek poinformowany został, że segregację śmieci kompleksowo ma rozwiązać Łużycki Związek
Gmin. Wniosek J. Skóry o ożywienie działalności Biblioteki Miejskiej
burmistrz zaakceptował. Radny Z.
Gwizdalski dowiedział się, że zatrudnienie ogrodnika miejskiego może
być aktualne po wygaśnięciu umowy
pielęgnacji zieleni w mieście zawartej
z PUM-em. Uzyskał również zapewnienie, że zagospodarowanie wyspy
przebiegać będzie zgodnie z przyjętym przez radę planem, który ma
wszystkie wymagane uzgodnienia.
Wniosek radnego W. Sendery odnośnie bezprawnego naliczenia przez
PUM zwiększonych stawek za wodę
pobieraną w grudniu 2008 r. burmistrz przekazał Józefowi Wójtowiczowi, członkowi Rady Nadzorczej
PUM, do sprawdzenia.
Burmistrz popiera utworzenie miasteczka ruchu drogowego w pobliżu
komendy policji. Zaapelował również
o pomoc w wytypowaniu nowych terenów inwestycyjnych w Gubinie, bo
firma TEKRA zajmie całą powierzchnię strefy przy Cmentarnej, a budowa
ma ruszyć już w marcu. Burmistrz
poinformował też radnych o swych
działaniach od poprzedniej sesji oraz
o najbliższych zamiarach.
Ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje w tym roku remont nawierzchni drogowej na ul. Śląskiej,
burmistrz zamierza przedtem uzbroić tę ulicę w kanalizację. Pragnie też
nawiązać ścisły kontakt z jednym
z francuskich miast.
Radny J. Bartczak wnioskował
o powołanie komisji do współpracy
z Guben.
Radny Z. Gwizdalski przypomniał,
że w każdej sesji rady miejskiej powinni uczestniczyć wszyscy naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego
i kierownicy jednostek samorządowych i nie powinno się nikogo zwalniać. Posiedzenie rady zakończono
po 4 godzinach obrad.
Oleg Sanocki
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Krośnieński bezpieczny
Porównanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie
powiatu krośnieńskiego w 2008 roku.
Powiat krośnieński

2007

2008

wypadki

49

34

zabici

4

4

ranni

65

47

Powiat krośnieński pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym z najbezpieczniejszych powiatów w woj. lubuskim,
w 2008 roku mniejszą liczbę wypadków odnotowano jedynie w powiecie wschowskim, natomiast pod względem ilości ofiar śmiertelnych
powiat krośnieński odnotowuje od dwóch lat stałą najniższą w województwie liczbę zabitych.
Powyższe wyniki są efektem wielu czynników, choćby modernizacji
dróg, montażu w niebezpiecznych miejscach punktów fotoradarowych
oraz stałych służb funkcjonariuszy ruchu drogowego policji.

Zmiany u seniorów
Podczas posiedzenia Prezydium Rady Miejskiej Seniorów Gubina 17
stycznia 2009 r. przedstawiciele organizacji zrzeszonych w RMS dokonali podsumowania działalności oraz po gorącej i interesującej dyskusji wybrali nowe władze. Przewodniczącą Rady Miejskiej Seniorów
wybrano jednomyślnie Grażynę Garbacz, szefową Stowarzyszenia
Wdowy po Byłych Żołnierzach Zawodowych. Zastępcą został dotychczasowy przewodniczący Jerzy Czabator, koordynatorem Zygfryd
Gwizdalski (zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej), sekretarzem
Wiesław D. Łabęcki. Na tych ostatnich obu stanowiskach zmiany nie
dokonywano. Zmiana na stanowisku szefa RMS wynikła z potrzeby
zmiany wizerunku, a doświadczenie J. Czabatora przyda się m. in.
w kontaktach ze stroną niemiecką. RMS z naszego miasta i Guben jest
na dobrej drodze integracji i owocnej współpracy. Seniorzy z Guben
kierowani od 2008 r. przez Horsta Kühna, wcześniej Ericha Schlenziga, mają wiele osiągnięć w działalności społecznej na rzecz niemieckich seniorów i zawsze służą pomocą gubińskiej społeczności.
RMS w Gubinie zrzesza siedem stowarzyszeń: Stowarzyszenie Pionierów Miasta Gubina, Stowarzyszenie Wdowy po Byłych Żołnierzach
Zawodowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Oficerów 5-tych Dywizji Wojska Polskiego „Kresowiak”, Związek Sybiraków,
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związek
Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Szefową Rady Miejskiej Seniorów Gubina od 17 stycznia br.
jest G.Garbacz, rodowita gubinianka
Podczas zebrania omówiono kilka problemów. Między innymi proponowano: powołanie domu pomocy społecznej „Gubiniaczek” i fundacji dla seniorów „Serduszko” oraz rozpisanie przetargu na usługi
komunikacji miejskiej (Krystyna Kaczmarek-Skóra), w komunikacji
miejskiej nie powinno być bezpłatnych przejazdów, niech bilet najmniej kosztuje 50 groszy, zero opłaty zawsze deprawuje (Józef Kuta),
po mieście powinny jeździć małe, ekonomiczne autobusy (Władysław
Wechman), w zakresie rozkładu jazdy zasięgnąć opinii uczniów oraz
osób starszych (dojazdy do szkół, kursy do cmentarza, na dworzec PKS
i do stacji kolejowej po uruchomieniu szynobusu) i zamknąć dyskusję
pojedynczych osób, widzących tylko swój interes. W planie zamierzeń
na 2009 r. seniorzy chcą np. kontynuować tradycję bardzo dobrych
spotkań kwartalnych z burmistrzem Bartłomiejem Bartczakiem,
współpracę z seniorami z Guben, w tym spotkać się z nimi w Muzeum
Gospodarstwa Wiejskiego w Brzeżycach u pani Zeni Dyrbusch oraz
współorganizować Tydzień Seniora.
(wł)

Znaleziono klucze

Komisariat Policji w Gubinie informuje, że 4 stycznia 2009 r. w rejonie ul. Różanej w Gubinie znaleziono klucze do
samochodu marki VW wraz z brelokiem koloru żółtego.
Klucze, po upływie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostaną przekazane do biura rzeczy
znalezionych mieszczącego się w Starostwie w Krośnie Odrzańskim.
MB-T
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Świętowali pedagodzy
W galerii Gubińskiego Domu Kultury odbyło się 20 stycznia br. noworoczne spotkanie blisko czterdziestu członków Sekcji Emerytów
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Dostojnych gości powitały prezes ZO ZNP Krystyna KaczmarekSkóra oraz przewodnicząca sekcji Maria Kotapska. Prezes Kaczmarek-Skóra powiedziała wiele ciepłych słów pod adresem zebranych,
podsumowując, że „nie sztuką jest życie, ale piękne życie”. M. Kotapska znana ze swej działalności związkowej, nie tylko w naszym województwie, podziękowała pedagogom za lata ich ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy, życząc jednocześnie wielu lat w zdrowiu i szczęściu.
- Nadszedł czas, gdy nasi wychowankowie, uczniowie, byli lub są
teraz we władzach miasta, gminy, województwa, w kraju, w polskim
parlamencie, są naukowcami, nauczycielami, są uznanymi fachowcami w wielu zawodach - powiedziała K. Kaczmarek-Skóra - a to jest
dla nas największą nagrodą.
Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących przygotowała wspaniały podarunek słowno-muzyczny dla pedagogów. Program opracowały
Wioletta Kucharska-Spiralska i Izabela Pochyła, wybierając na ten
uroczysty dzień przepiękną poezję Bolesława Leśmiana. Prezenty-niespodzianki umiliły to spotkanie. O muzyczną oprawę spotkania poproszono długoletniego przyjaciela ZNP Tadeusza Kolasińskiego, który
już dawno powinien być honorowym członkiem ZNP - jak zgodnie
stwierdzili zebrani. Jest obecny na wszystkich uroczystościach, ze swą
nieodłączną gitarą.
M. Kotapska przedstawiła sprawozdanie finansowe i z działalności
sekcji (zarząd: Bogumiła Soroczyńska, Halina Szafrańska i Krystyna
Nowak-Piłat) za miniony rok. W kilku słowach opowiedziała o wyjazdach do teatru w Zielonej Górze, m. in. w wieczór sylwestrowy oraz do
poznańskiej operetki, o wizytach w Lubsku i Żaganiu u zaprzyjaźnionych pedagogów. Podziękowała również Zarządowi Oddziału ZNP.
Prezes ZO ZNP podziękowała z kolei p. Marii, wiceprezes zarządu
Halinie Żaczek, Aldonie Siebyle, Annie Pokrątce, komisji rewizyjnej w składzie: Małgorzata Fredrych, Włodzimierz Rogowski, Izabela Ziętka, Karolina Skipor, związkowcom oraz wszystkim, którzy
są przychylni działaniom sekcji i służą pomocą. Dyrektorowi GDK
Januszowi Gajdzie - za umożliwienie organizowania spotkań w galerii, pracownikom galerii za pomoc oraz wielu osobom za życzliwość.
K. Kaczmarek-Skóra powiedziała na zakończenie - dziękując wam,
muszę użyć trzech „czarodziejskich słów”: dziękuję, proszę i przepraszam, jeśli było coś nie tak.
Czas szybko minął na rozmowach i wspomnieniach, w bardzo miłej
atmosferze, już precyzowano plany na bieżący rok. Związkowcy nie
próżnują...
Małgorzata
Borowczak-Turowska

Rozwój Euromiasta Gubin-Guben
Od kilku miesięcy samorządy miejskie Gubina i Guben pracują nad
projektem pod nazwą „Narodowa Polityka Rozwoju Miast Gubin-Guben”, w ramach którego w najbliższych tygodniach w obu miastach
przeprowadzone zostaną ankiety wśród mieszkańców. Burmistrzowie
Gubina i Guben serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tym badaniu opinii publicznej, gdyż celem tego przedsięwzięcia jest wspólny, zintegrowany rozwój Euromiasta Gubin-Guben. W kolejnych numerach gazety poinformujemy Państwa o szczegółach w/w projektu
i o dalszych jego etapach.
mm

Oczyszczalnia w czołówce
Oczyszczalnia wygrała w woj. lubuskim ogólnopolski konkurs na
„Najlepsze projekty”. Na 62 oferty jesteśmy najlepsi w Lubuskiem
i mamy wspólnie z innymi trzema firmami trzecie miejsce w Polsce,
będziemy przez pół roku promowani na ogólnopolskiej wystawie w 16
województwach – powiedział dyrektor Dariusz Bocheński. - Do 15
lutego przygotowuję dokumenty do konkursu Ministra Środowiska:
Lider Polskiej Ekologii.
Więcej informacji na stronie www.ekoprojekty.pl w górnym prawym
rogu.

Informuję, że każda osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do
rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może
ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy tym zabytku.
Powyższe reguluje uchwała nr XXII/291/2008 Rady Miejskiej
w Gubinie z dnia 7 października 2008 roku w sprawie określania
zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru z późniejszymi zmianami, która dostępna jest na stronie internetowej www.bip.gubin.pl.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 45581-06 lub 068 455-81-34.
Burmistrz Miasta Bartłomiej Bartczak
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Gmina Gubin

Program rozwiązywania
problemów alkoholowych
Rada gminy zaakceptowała plan wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeznaczając 71.400 zł, z tego 8 000 zł
na promocję trzeźwości i zdrowego stylu życia; m. in. „Zlot radości” - 3
tys. zł, dofinansowanie Klubu AA „Lubsza” - 1 tys. zł, Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Wyspa” - 2 tys.zł oraz utrzymanie Gminnego Centrum
Trzeźwości - 2 tys. zł.
Raz w miesiącu, w poszczególnych wiejskich ośrodkach zdrowia dyżur
pełnić będzie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, udzielając porad
osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi. Codziennie czynne
będą w określonych godzinach punkty konsultacyjne. Określone zostały
zadania osób funkcyjnych do prowadzenia działalności profilaktycznej
oraz naprawczej.
Oczekuje się sukcesywnego zmniejszania i zmian struktury spożycia alkoholu oraz innych substancji uzależniających, także zmniejszenie szkód
zdrowotnych związanych z ich nadużywaniem, zdążając ku całkowitemu
wykluczeniu.
Za realizację odpowiedzialni są: koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim
Jadwiga Kobierecka i przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Grażyna Hrabska.

Program profilaktyki
narkomanii
Jednym z jego głównych działań profilaktycznych jest przeciwdziałanie narkomanii, które zamierza się realizować poprzez m. in. działalność
wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą oraz leczenie,
rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych.
Na program przeznaczono 28 600 zł, z których realizowana będzie m.
in. profilaktyka zdrowotna w trzech gminnych gimnazjach, dofinansowanie zimowisk w sześciu szkołach i kolonii dzieci ze szkół podstawowych,
wyjazdy uczniów na warsztaty do Szpitala Wojewódzkiego w Ciborzu,
dofinansowanie realizacji gminnego programu „Animator sportu dzieci
i młodzieży”.
Z.T.

Spotkanie noworoczne
Po raz pierwszy w tym roku spotkali się członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
Z udziałem zaproszonych gości
odbyło się spotkanie noworoczne
w restauracji Zenek.
Prezes SPZG Stefan Pilaczyński
w krótkim wystąpieniu wspomniał
o zadaniach zrealizowanych w minionym roku oraz o propozycjach
przedsięwzięć do wykonania w tym
roku. Podziękował zaproszonym
gościom oraz członkom za pomoc
udzielaną stowarzyszeniu w 2008 r.
Dzięki finansowemu wsparciu ze
strony lokalnej władzy samorządowej, a przede wszystkim burmistrza Bartłomieja Bartczaka,
wójta Edwarda Aksamitowskiego,
niezawodnej pomocy technicznej
kierownika MZUK Romana Gąsiora, pracownika tej firmy Zdzisława
Sobolewskiego czy prezesa Biura
Zarządzania
Nieruchomościami
„Locum” Zdzisława Ptaka udało
się zrealizować wiele przedsięwzięć,
z którymi członkowie SPZG sami by
sobie nie poradzili.
Podziękowania skierowano także
pod adresem członków, którzy swój

wolny czas poświęcają pracy na
rzecz SPZG, że należy w tym miejscu wymienić: Wiesława D. Łabęckiego, Tadeusza Buczka, Urszulę
Kondracik, Adka Ledę, Jerzego
Sarneckiego czy Aleksandrę Poraszkę.
B.Bartczak zabierając głos, mówił
o planach, jakie ujęto w tegorocznym budżecie miejskim. Wyraził
nadzieję, że uda się ten ambitny
plan zrealizować ku zadowoleniu
wszystkich mieszkańców.
Wśród zaproszonych gości nie
zabrakło delegacji gubeńskiego
Heimatbundu z prezesem Lutzem
Materne na czele. Kontakty obu
organizacji stały się już niemal codziennością. Wspólne spotkania
mają charakter bardzo ciekawych
i rzeczowych dyskusji. Tak było
i tym razem.
Nowy rok zaczęto na wesoło, przy
niezawodnym wsparciu także tradycyjnie niezawodnych „Łużyczanek” z Danutą Kaczmarek na czele.
Śpiewy rozchodziły się w obu językach. Sympatycznym spotkaniem
SPZG rozpoczęło piąty rok swojej
działalności.
(sp)

Kronika 997
W okresie od 12 do 26 stycznia
2009r. na terenie miasta i gminy
Gubin odnotowano następujące
zdarzenia:
12 stycznia z ul. Śląskiej skradziono rower górski marki Kross
wartości 900 zł;
13 stycznia o 14.00 na ul. Kresowej zatrzymano Zygmunta T.
lat 56, który kierował samochodem osobowym w stanie nietrzeźwym;
14 stycznia około 17.00 nieznany sprawca wybił szyby w oknie
mieszkania przy ul. Świerczewskiego, wartość szkody wyceniono na 300 zł;
16 stycznia o 9.30 w Jaromirowicach zatrzymano Pawła K. lat
31, kierującego w stanie nietrzeźwym samochodem dostawczym;
20 stycznia o 17.00 na os. E.
Plater zatrzymano Jerzego S.
lat 55, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwym oraz
w czasie orzeczonego przez sąd
zakazu;
22 stycznia z piwnicy budynku
przy ul. Świerczewskiego dokonano kradzieży dwóch rowerów,
ich łączną wartość określono na
800 zł;
24 stycznia w Gubinku z zaparkowanego samochodu skradziono saszetkę z dokumentami,
wartość szkody wyceniono na
600 zł;
24 stycznia w Chlebowie z garażu skradziono piłę oraz kosę
spalinową;
25 stycznia z os. E. Plater
skradziono volkswagena passata rocz. 2001, wartości 31 000
zł oraz vw passata kombi rocz.
2001 wartości 30 000 zł,,
26 stycznia z mieszkania przy ul.
Świerkowej skradziono pieniądze
w kwocie 39 000 zł i 700 euro.
MB-T
Informacji udzielił oficer
prasowy KPP Krosno Odrz.
podinsp. Dariusz Wyrwa

Kronika PSP
19 stycznia Gubin - działania
jednego zastępu z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej z Gubina polegały na rozstawieniu podnośnika
SH-18 i przy jego użyciu zdjęciu
kota z drzewa, z wysokości ok. 10
metrów;
22 stycznia Sękowice gmina
Gubin - w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych zapaliła się sadza w przewodzie kominowym. Działania
jednego zastępu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Gubina polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, wygaszeniu
pieca CO oraz sprawdzeniu poddasza i przejścia komina przez
strop;
25 stycznia Gubin - zabezpieczenie lądowiska helikoptera
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W działaniach polegająych
na zabezpieczeniu startu i lądowania udział brały dwa zastępy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
PSP z Gubina.
(oprac m.z na podstawie informacji
ze strony internetowej KPSP)
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Informacje zebrał Antoni Barabasz

Niedługo ruszą koparki!
Burmistrz Bartłomiej Bartczak spotkał się 19.01.2009 r. z Łukaszem
Biernackim, projektantem hal pierwszego inwestora w strefie ekonomicznej w Gubinie, firmy TEKRA Sp. z o.o. Celem spotkania było omówienie harmonogramu prac projektowych na terenie zakupionym przez
w/w firmę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na wiosnę
br. Burmistrz ze swojej strony obiecał niezbędną pomoc w sprawnym
przebiegu realizacji prac projektowych i inwestycyjnych, tak aby nowo
powstała firma mogła jak najszybciej rozpocząć działalność, a co za tym
idzie - zatrudnić mieszkańców naszego miasta.

Francuskiej w Warszawie. Stronę polską dodatkowo reprezentowali Stanisław Domaszewicz - dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu, Janusz Jasiński - przewodniczący OPZL oraz Leszek Sidorowicz
- tłumacz, opiekun delegacji, stały przedstawiciel Stowarzyszenia Francja-Polska, Lot-Lubuskie.

Z wizytą w Guben

Na zaproszenie burmistrza Guben Klausa-Dietera Hübnera burmistrz
wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Leszkiem Ochotnym uczestniczyli w spotkaniu noworocznym wydanym przez gubeński magistrat. B.
Bartczak rozmawiał o problemach miasta i koncepcji wspólnego rozwoju
z premierem rządu Brandenburgii Mathiasem Platzkiem. W części oficjalnej spotkania Halina Nodzak, dyrygentka połączonych chórów Euromiasta, została uhonorowana dyplomem za pracę na rzecz wspólnego
upowszechniania kultury i likwidowania barier ponad narodami.

Co dalej z aresztem

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie burmistrz spotkał się 19.01.
br. z Januszem Pawlakiem i Dariuszem Michalakiem - przedstawicielami Aresztu Śledczego w Lubsku oraz przedstawicielami działu Inwestycji
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu Krzysztofem
Materną i Jerzym Okołowiczem. Ponadto w rozmowach uczestniczył
wiceprezes PUM Leszek Linda oraz kierownik Zakładu Obsługi Urządzeń Miejskich Zenon Tomczyk i naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji Urzędu Miejskiego Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz.
Spotkanie dotyczyło powstającego na terenie gminy Gubin zakładu karnego. W trakcie spotkania poinformowano, że do czasu powołania Zakładu Karnego w Wałowicach przez ministra sprawiedliwości, obiekty będą
w zarządzie Aresztu Śledczego w Lubsku. Przewidywany termin zakończenia adaptacji obiektów na zakład karny o pojemności około 680 osadzonych przewidywany jest na koniec 2011 roku. Docelowa pojemność
jednostki penitencjarnej ma wynieść około 1400 osadzonych.
W związku z tym powstanie około 200 miejsc pracy, z czego 80% zatrudnionych stanowić będą mężczyźni. Areszt w Lubsku po otrzymaniu
etatów poszukiwał będzie kandydatów na stanowiska między innymi:
strażników, oddziałowych i wychowawców.
Podania do pracy w przyszłej jednostce penitencjarnej należy składać na
adres: Areszt Śledczy w Lubsku, ul. Nowa 2, 68-300 Lubsko. Po przyjęciu
do pracy w Areszcie Śledczym w Lubsku i powołaniu nowej jednostki penitencjarnej istnieje możliwość przeniesienia do pracy w Zakładzie Karnym w Wałowicach 74, w gminie Gubin. Dodatkowe pytania o możliwości zatrudnienia i warunki, jakie należy spełniać - można uzyskać w dziale
kadr Aresztu Śledczego w Lubsku pod numerem telefonu (068) 372 02 66
oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl
W trakcie spotkania dyskutowano ponadto o sprawach logistycznych
i technicznych, m.in. o szacowanym dziennym zużyciu wody i zrzucie ścieków. Przedstawiciele działu Inwestycji Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Poznaniu uzgodnili z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich
w Gubinie m.in. sposób wykonania rurociągu tłocznego oraz przejęcie do
eksploatacji przez przedsiębiorstwo przepompowni ścieków.

Wizyta przedstawicieli
Departamentu Lot

Burmistrz B. Bartczak oraz radny województwa lubuskiego Józef Bartkowiak wzięli udział 15.01. br. w spotkaniu z wicemarszałkiem Tomaszem Wontorem w Urzędzie Marszałkowskim oraz przedstawicielami
partnerskiego regionu, jakim jest Departament Lot we Francji. Celem roboczej wizyty było ustalenie priorytetowych działań na rzecz wdrożenia
porozumienia o współpracy, podpisanego w październiku 2008 r. przez
marszałka Marcina Jabłońskiego. Delegację francuską reprezentowali Christian Lagiere delegowany przez Radę Generalną Departamentu
Lot - odpowiedzialny za wdrażanie i realizację umowy współpracy „Lubuskie-Lot”, Christian Gasquet - przewodniczący Stowarzyszenia Francja-Polska, Lot-Lubuskie oraz Andreas Korb - przedstawiciel Ambasady

Jakie ferie
Wiceburmistrz Justyna Karpisiak uczestniczyła w naradzie dyrektorów
gubińskich szkół i przedszkoli. Gośćmi spotkania byli dyrektor Domu
Kultury Janusz Gajda i Miejskiego Ośrodka Sportu Andrzej Nowak. Tematem narady była organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w związku ze zbliżającą się przerwą zimową w nauce. Dyrektorzy placówek zapoznali się z propozycją uczestniczącego w spotkaniu radnego
Jana Skóry o możliwości organizacji odpłatnych wycieczek do Berlina.
Koszt – jak podkreślił J.Skóra nie jest wysoki, obejmuje cenę biletu kolejowego i koszty wstępu do berlińskiego ogrodu zoologicznego Tiergarten
oraz wybranych placówek muzealnych. Dyrektor J. Gajda przedstawił
projekt zimowiska organizowanego przez Dom Kultury (odpłatność wynosi 25 złotych od dziecka za dwa tygodnie uczestnictwa w zajęciach).
W czasie ferii będą prowadzone warsztaty teatralne przez jednego z aktorów Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze. Odpłatność dzieci w zajęciach organizowanych przez placówki oświatowe – 5 złotych za 1 dzień
uczestnictwa, cena obejmuje posiłek. Urząd podjął decyzję o przekazaniu
wszystkim placówkom oświatowym określonej kwoty dodatkowych środków finansowych na zakup nagród i organizację różnego rodzaju imprez
i festynów.
Będą bezpośrednio w dyspozycji dyrektorów na cały rok kalendarzowy,
przy czym forma ich rozdysponowania pozostaje w gestii dyrekcji – powiedziała J. Karpisiak. W części organizacyjnej narady dyrektor Zespołu Szkół im. Kopernika Genowefa Barabasz zwróciła szczególną uwagę
na konieczność egzekwowania od rodziców realizacji przez ich pociechy
obowiązku szkolnego. Jeżeli ten wymóg nie będzie skutecznie wdrażany,
to problem z nieuczęszczaniem dzieci na lekcje będzie narastał.

U byłych żołnierzy

Burmistrz wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym koła
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy. Zapoznał się
z problemami nurtującymi środowisko – niegdyś cieszącego się olbrzymim prestiżem społecznym, omówił aktualne problemy i plany inwestycyjne Gubina.

Spotkania samorządowe
Styczeń obfitował w spotkania noworoczne. Samorządowcy tradycyjnie
podsumowują ubiegły rok i pokazują plany na najbliższą przyszłość. Burmistrz odwiedził w tym celu Krosno Odrzańskie, Lubsko oraz Guben.
Gubińskie spotkanie noworoczne odbędzie się 30 stycznia. Swoją wizytę
zapowiedziało sporo gości z Polski oraz Niemiec. W ubiegłym tygodniu,
tj. 20.01.2009 r. odbyło się też spotkanie w Polskiej Ambasadzie w Berlinie. Głównym tematem rozmów były transgraniczne połączenia kolejowe i drogowe. Obok naszego burmistrza w spotkaniu udział wzięła m. in.
wojewoda lubuski Helena Hatka, wicemarszałek Elżbieta Polak, prezes
Euroregionu Czesław Fiedorowicz.
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To takie polskie
Nie zawsze łatwo jest znaleźć
jakiś pomysł na ten cyklicznie
ukazujący się felieton. Problem
paradoksalnie tym większy, im
bardziej intensywnie poszukuje
się tej myśli, tego jednego ważnego słowa, od którego można
by zacząć.
Taka niemoc nie może jednak
trwać w nieskończoność. Postanowiłem więc oderwać się, choć
na chwilę, od natrętnie atakującego imperatywu - pisz! Włączyłem przeglądarkę internetową,
wpisując nazwę jednego z popularnych portali informacyjnych.
Pomyślałem, że poczytam co
nieco o wtorkowym zwycięskim
meczu horrorze Polska-Norwegia, który dał naszym piłkarzom
ręcznym awans do półfinału mistrzostw świata. Z racji tego, że
meczu nie oglądałem, cóż deadline über alles, chętnie spojrzałem
w ekran, by poczytać relację.
Tekst, jak tekst, nie zastąpi
emocji jakie dawałaby możliwość bezpośredniego śledzenia
tego wydarzenia w telewizorze.
Spojrzałem również w komentarze pod artykułem opisującym
niewątpliwy sportowy sukces, po
czym stwierdziłem, że my Polacy
nie potrafimy się cieszyć.
Tak właściwie to komentarze
były piękną ilustracją do naszych
jakże polskich, a jednoznacznie
negatywnych cech, które niestety
są nam nieobce i bywają niezrozumiałe dla kogoś spoza naszego
kraju.
Internauci narzekali na styl
zwycięstwa. Na to, że tak w ogóle to chyba nie powinniśmy wygrać, bo przed bramką był faul
na zawodniku z Norwegii. Inni
pisali, że to nic takiego, bo i tak
w półfinale polegną. Zaś ogólnie
cieszono, się głównie z tego, że
ten wynik pozbawił gry w półfinale Niemców. Malkontenctwo,
głupia zazdrość, złośliwość, to
główne cechy, które bezbłędnie
wskaże każdy, kto poddałby analizie te komentarze.
Taki niestety jest obraz Polaka. Wspaniałą ilustracją filmową
jest scena w „Dniu świra”, w której Marek Kondrat wychodzi na
balkon, a na blokowisku wybrzmiewa tekst „Modlitwy Polaka”, która jest być może małym
profanum pacierzowego Ojcze
Nasz, ale niestety jest smutnie
prawdziwa.
Sporo tego w życiu codziennym,
często trzeba się z tym zmagać.
Lokalne fora internetowe też
pełne są jadu złośliwości, z jednej strony „słowny” cios w głowę, z drugiej, w odwecie soczysty
kopniak w cztery litery, ale czy
tak musi być?!
Czy dzięki temu coś się zmieni,
świat wokół nas stanie się lepszy
i piękniejszy? Zdecydowanie nie!
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Wkurza mnie
W tym miejscu, w następnym numerze WG znajdziecie Państwo odpowiedź, dlaczego od 1 stycznia 2009 r.
wzrosły opłaty za wodę i ścieki, pomimo niezatwierdzenia nowych taryf przez Radę Miasta Gubina.
W następnym numerze będzie też o tym, dlaczego mężczyzna został laureatem statuetki „Kobieta z sercem” za
2008 rok i jak długo uczestnik może korzystać z zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
Z grypowym pozdrowieniem Kaśka Janina Izdebska

Rola kółka turystycznego
Działające przy Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Gubinie koło turystyczne aktywnie włącza uczniów do
organizowania zajęć pozalekcyjnych.
Dzięki atrakcyjności tych zajęć niepełnosprawni intelektualnie uczniowie
mogą rozwijać swoje zainteresowania,
pogłębiać i utrwalać wiadomości zdobyte na zajęciach lekcyjnych. Uczą się
pokonywać przeszkody i współdziałać
z rówieśnikami.
Wiele wrażeń dostarczają wyciecz-

ki. Jedna z nich to wycieczka autokarowa do Zielonej Góry, w czasie
której członkowie koła zwiedzili
Teatr Lubuski i obejrzeli sztukę
„O rybaku i złotej rybce”. Zwiedzili miasto, poznali zabytki oraz byli
w odremontowanej palmiarni.
Innym razem dzieci były na
wycieczce w lesie. Spotkali się
z leśniczym Andrzejem Nowackim,
z Nadleśnictwa Gubin, który przybliżył dzieciom „leśne życie”. Mali

Dużym przeżyciem była wizyta w zielonogórskiej palmiarni

turyści poznawali sposoby niesienia pomocy zwierzętom i ptactwu
w trudnym okresie zimy, zwiedzili
nowo otwartą izbę przyrodniczą
i obejrzeli film pt. „Chronione zwierzęta w lesie”.
Do cyklicznych zajęć kółka można zaliczyć warsztaty integracyjne
z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr
1, które tym razem odbyły się w budynku PTTK. Wspólne zajęcia dotyczyły tematu „Listopadowe nastroje”
i prowadzone były przez A. Rojczuk,
E. Tomczak, M. Frydrych. Słodki
poczęstunek i otrzymane prezenty
wprowadziły radosny nastrój. Tańce i pląsy przy muzyce pozostaną na
długo miłym wspomnieniem.
Organizowanie zajęcia kompensują braki rozwojowe, eliminują
zaburzenia emocjonalne, rozwijają
stosunki koleżeńskie, kształcą osobowość dzieci oraz uczą kulturalnego spędzania wolnego czasu.
Członkowie kółka dziękują pani
dyrektor H. Butkiewicz-Łachowskiej za wsparcie finansowe w organizowaniu wycieczek i Zarządowi PTTK za uatrakcyjnianie zajęć
i udostępnianie pomieszczeń.
opiekunowie koła
E. Tomczak i A. Rojczuk



Oddawcze skrzynki pocztowe
Tak według rozporządzenia ministra infrastruktury z 2003 roku
nazywa się popularna skrzynka
pocztowa. Wiszące „od zawsze”
na klatkach schodowych miały zakończyć swój żywot w niedzielę 24
sierpnia 2008 r. W ich miejsce miały się pojawić nowe, tak zwane „euroskrzynki”. Od 25 sierpnia powinny być we wszystkich budynkach
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Za wymianę odpowiadają
spółdzielnie i administratorzy. Jak
dotąd w Gubinie zainstalowano ich
kilkadziesiąt. A reszta? Zarządcy
skarżą się jednak, że Unia Europejska nakazała wymianę skrzynek, ale
nie przeznaczyła na to funduszy.
Jak poinformowała zarządca
wspólnot mieszkaniowych w blokach wojskowych Małgorzata Dziopa, trwa montaż skrzynek. Pierwsze
są zainstalowane w niektórych blokach przy ul. Wojska Polskiego i na
osiedlu Barlickiego. Trwa montaż
kolejnych. Prezes gubińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ryszard Ja-

kutowicz musi zamontować ponad
700 skrzynek oddawczych. - Poczta
nie ma z nowymi skrzynkami nic
wspólnego. Umowę z firmą montującą podpisaliśmy jeszcze przed
sierpniem ub. roku, ale firma, ze
względu na nawał zleceń, rozpoczęła montaż w Gubinie w tym miesiącu - podkreśla prezes Jakutowicz.
Czym wyróżniają się nowe skrzynki? Muszą się w nich zmieścić duże
przesyłki przynoszone nie tylko
przez listonoszy Poczty Polskiej,
dostęp do „europejskiej” mają inni
doręczyciele przesyłek. Dotychczas klucz do skrzynki miał przedstawiciel poczty. Są skonstruowane w ten sposób, że umieszczenie
w niej przesyłki nie nastręcza żadnych trudności. Musi się w nich
zmieścić przesyłka formatu A4 bez
zginania.
Jednak wymogami Unii przejęło
się niewielu. Tym bardziej że ustawodawca nie przewidział żadnych
sankcji za lekceważenie nowych,
unijnych przepisów.
(sp)

„Europejska” skrzynka w bloku przy ul. Wojska Polskiego

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Gubinie rozpoczyna cykl porad opracowanych na podstawie najnowszego informatora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ABC Niepełnosprawnego

Prezes Urszula Kondracik
Zagadnienie pierwsze dot. pomocy
w zakupie niezbędnych dla niepełnosprawnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku
trwałego inwalidztwa, w okresie
choroby lub usprawnienia leczniczego. Są nimi np.: protezy, kule,
wózki inwalidzkie i inne.
Środki pomocnicze to takie środki,
które ułatwiają w znacznym stopniu
bądź wręcz umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej
w środowisku. Są nimi np. pomoce

optyczne dla niewidomych, aparaty
słuchowe, cewniki, pieluchomajtki
itp. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługują bezpłatnie lub częściowo odpłatnie w zależności od rodzaju przedmiotu.
Prawo do ubiegania się o zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mają osoby
ubezpieczone oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu (w zależności od rodzaju dysfunkcji) w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ)
o sfinansowanie (w rzeczywistości
jest to przeważnie dofinansowanie).
W przypadku niepełnosprawnych
dzieci o dofinansowanie występują
rodzice lub opiekunowie.
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są
uprawnionemu na własność.
Ponowne przyznanie zaopatrzenia
może nastąpić po upływie okresu
jego użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopłata z NFZ
dotyczy tylko określonej przepisami
kwoty. Planując zakup przedmiotu
ortopedycznego lub środka pomocniczego w ramach dofinansowania
z NFZ warto sprawdzić, jaka jest cena
dostępnych przedmiotów w ramach
jednego asortymentu i uwzględniając możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania ze środków
PFRON, będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-

nie (Krosno Odrz.) i zdecydować się
na zakup konkretnego przedmiotu.
Oddział NFZ finansuje koszt przedmiotu lub środka do wysokości limitu cen określonych przepisami.
Procedura
Procedura ubiegania się o zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze z NFZ jest następująca:
Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu lub środka jest
zlecenie wystawione przez lekarza
o przykładowych specjalizacjach:
rehabilitant medyczny, okulista,
reumatolog, lekarz podstawowej
opieki medycznej, chirurg, ortopeda, neurolog. Każde zlecenie na
przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze wymaga, przed przyjęciem do realizacji, akceptacji przez
oddział wojewódzki NFZ, w naszym
przypadku tylko w Zielonej Górze.
W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego, każdorazowe ewidencjonowanie zlecenia przed jego realizacją nie jest wymagane. Potwierdzenie
zlecenia przed jego realizacją nie jest
wymagane. Potwierdzenia zlecenia
w NFZ można dokonać osobiście,
przez wskazaną osobę lub drogą
pocztową.
Zlecenie na przedmioty ortopedyczne traci ważność po upływie 90
dni od daty wystawienia. Bieg termi-

Ewo i Kazimierzu...
nu określonego powyżej ulega zawieszeniu na czas oczekiwania w kolejce
na potwierdzenie zlecenia. Ważność
zlecenia liczona jest od dnia jego
wystawienia do dnia przyjęcia do
realizacji. Zlecenie na comiesięczne
zaopatrzenie w środki pomocnicze
traci ważność po upływie 30 dni od
daty wystawienia zlecenia, przyjęte
do realizacji po upływie terminu ich
ważności nie są refundowane przez
oddział woj. NFZ. Wszelkie zmiany
w zleceniach wymagają formy pisemnej i muszą być potwierdzone
pieczątką i podpisem lekarza zlecającego.
W przypadku osób, które na stałe muszą korzystać z określonych
środków pomocniczych (np. pieluchomajtki), niezbędne jest zlecenie
na tzw. miesięczne zaopatrzenie,
wówczas wystawiana jest karta zaopatrzenia na 12 miesięcy.
W jednym z kolejnych wydań WG
przedstawimy procedury ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Oprac. Urszula Kondracik
prezes PTWzK w Gubinie
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Gubinie pełni
dyżurywkażdywtorekod10.00do14.00
przyul.3Maja(wpodwórzuWDT),gdzie
można uzyskać dodatkowe informacje.

Przyjmijcie wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci teścia i ojca

Ryszarda
Barłóg
Przyjaciele z SLD

Rodzinie zmarłej

Nikoli Dubiel
najszczersze wyrazy
współczucia
składa
Rada Osiedla nr 3
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Sonda
Czy eurosierotom żyje się lepiej, czy gorzej?

Dorota Ostrowska-Bednarz
pedagog szkolny (gimnazjum)
Żyje się gorzej. Bo nie mają tego,
co jest dla nich najważniejsze –
mamy lub taty… A pieniądze to nie
wszystko! Prezenty raczej rekompensują u rodziców własne poczucie winy. Dzieci tęsknią. Odbija się
to na wynikach szkolnych. Z czasem więzi zanikają, a odbudowanie ich może zająć nawet kilka lat.

Anna Macewicz-Żuk
pedagog szkolny (podstawówka)
Zjawisko często bywa nieujawniane przez rodziców, dowiadujemy się
o nim przypadkowo, w momencie gdy
zaczynamy podejmować odpowiednie kroki związane z pojawieniem się
problemów u danego ucznia. Ujawniają się wówczas zmiany psychiczne
spowodowane brakiem kontaktu z rodzicem czy brakiem wspólnie spędzanego czasu. Rodzice próbują zastąpić
siebie samych drogimi prezentami,
ale to nie jest wystarczające…

Skala zjawiska pozostawiania dzieci bez opieki jednego lub obojga
rodziców, którzy wyjechali za granicę z powodów zarobkowych, nie
jest jeszcze powodem do dęcia w zbrojne surmy.

Eurosieroty

Przynajmniej w województwie lubuskim, gdzie ledwie 7% młodzieży
uczącej się potwierdza fakt wyjazdu swojego opiekuna w celach bynajmniej nie turystycznych. Najgorzej jest w zachodniopomorskim
- 40 %. Tak mówią przynajmniej
statystyki…
Problem jednakże okazuje się być
na tyle powszechny i istotny, że zjawiskiem eurosieroctwa zajmują się
socjologowie, pedagodzy i kuratoria oświatowe. Liczba uczniów, których przynajmniej jedno z rodziców
wyjechało za granicę, przekroczyła
już 110 tys. w całym kraju. W samym tylko województwie lubuskim
jest ponad 12 tys. osamotnionych
dzieci. Przytłaczająca ich większość
wychowuje się bez ojca - 9149.
W Gubinie, na 3 tys. ankietowanych
uczniów i przedszkolaków, ponad
300 dzieci przyznaje się do pobytu
rodzica w Anglii, Niemczech, Czechach czy Hiszpanii, u 200 jest to
tata. „Pełne eurosieroty” to wg statystyk 26. młodych gubinian.
Stratę bliskiej osoby najbardziej
przeżywają małe dzieci. - Mogłam
krzyczeć, płakać, tupać… i tak to nic
nie dało - wspomina Joasia z gubińskiego gimnazjum. - Na trzy miesiące stracić matkę? To było straszne
- dodaje jej koleżanka Justyna. Bo

cuskiej od 3 lat. Mogę tutaj robić, co
mi się podoba - opowiada siedemnastoletni Mariusz. - Nikt mnie nie
kontroluje… Przyzwyczaiłam się już
do tego - dodaje Martyna. Z drugiej
strony większe zarobki rodziców
gwarantują im realizowanie, bardziej lub mniej, konsumpcyjnych
zachcianek. - Mogę trenować jeździectwo - podaje przykład Ola.
Czy eurosieroctwo wpływa na szkolne wyniki i edukacyjny rozwój dziecka? - Wyjazd taty nie odbił się na
mojej nauce. Potrafię sam zorganizować czas i wiem, że trzeba się uczyć
- tłumaczy Karol z ZSO. Inaczej sprawę widzą nauczyciele… Wskazują na
notoryczne wagarowanie młodzieży
pozbawionej opieki. Bo jeden rodzic
wyjeżdża, a drugiego ciągle nie ma…
Bo babcia i dziadek sobie nie radzą…
- Największym problemem jest brak
opiekuna prawnego, czyli osoby,
do której dyrekcja lub nauczyciele
mogą skierować pismo w ramach
stosowania odpowiednich procedur
- wyjaśnia Izabela Pochyła, rzecznik prasowy ZSO. Gdy pojawiają się
problemy wychowawcze, nie ma się
do kogo zwrócić. Bo z reguły nie ma
możliwości kontaktu z „zagranicznymi” rodzicami, sami rzadko zainteresują się wynikami w szkole swoich
pociech, a już na pewno nie będzie

Nr 2 z 30.01.2009

Jesteście wspaniali
Swoje święto 21 i 22 stycznia mają
kochani Dziadkowie. To wyjątkowe
osoby w życiu każdego dziecka. Nawet po wielu latach ciepło wspominamy bajki opowiadane przez nasze
Babcie i silny uścisk ramion kochanego Dziadka. Szacunku i miłości do
Dziadków uczymy się od najmłodszych lat, a wdzięczność za ich opiekę przychodzi nieco później i czasem
trudno ją wyrazić słowami.
Maluchy z kl.”0” gubińskiej SP-3
gościły u siebie swoich Dziadków.
Już kilka dni wcześniej przygotowywały laurki i zdjęcia, w ramkach
ozdobionych ich małymi rączkami. Pod czujnym okiem wycho-

wawczyni M. Rodak nauczyły się
kilku piosenek i wierszyków po to,
by wystąpić przed najbliższymi.
Zaproszeni goście obejrzeli swoje
wnuczęta w przedstawieniu z okazji
Dnia Babci i Dziadka, a także w Bożonarodzeniowych Jasełkach. Były
oklaski i łzy wzruszenia. Maluchy
wręczyły prezenty-niespodzianki,
a w zamian otrzymały buziaki i uściski kochanych Dziadków. Po występie wszyscy udali się na słodki poczęstunek, a na pamiątkę pozostały
kolorowe fotografie. Ten zimowy
dzień był bardzo gorący i miły.
Kochani Dziadkowie, jesteście
wspaniali!
Anna Kędziora

Występ zerówkowiczów z SP-3

Ubezpieczyciel
dofinansował
PZU Życie S.A. Oddział PZU S.A.
w Szczecinie dofinansował zakup kamer dla Zespołu Szkół im. Kopernika
w Gubinie, które zostały zainstalowane i podłączone do już istniejącego systemu szkolnego monitoringu.
- Kamer w szkole nigdy nie będzie
za dużo, nasza szkoła jest największą
placówką oświatową w mieście, a dodatkowy sprzęt, którego zakup sfi-

nansował ubezpieczyciel, przyczyni
się do zwiększenia poziomu nadzoru
i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
przebywającej w szkole – mówi dyrektor Zespołu Szkół im. Kopernika
Genowefa Barabasz (na zdjęciu).
Po godzinach pracy, szczególnie
w nocy, system monitoringu wizyjnego pełni rolę nocnych stróżów.
AB.

Dagmara Juncewicz
uczennica
Żyje się inaczej… Nie lepiej i nie
gorzej. U każdej eurosieroty zakres problemu i jego skutki wyglądają odmiennie. Sposób postrzegania i odczuwania nowego
stanu rzeczy często zależy też od
wieku opuszczonego dziecka.

ojciec matki nie zastąpi… Bo miały
po sześć lat… Było ciężko…
Starsze nastolatki raczej nie tęsknią. Z jednej strony przedwcześnie
dorosły i radzą sobie znakomicie
same. Cenią wolność, więc absencję
jednego z rodziców postrzegają raczej jako błogosławieństwo. - Mama
pracuje na granicy niemiecko-fran-

ich na tradycyjnych zebraniach rodziców. Niebezpieczeństwem może
okazać się też to, że zaszczepienie
odpowiedzialności i samodyscypliny
u własnych dzieci okaże się niewystarczające. Bo młody człowiek musi
być przecież bez przerwy odpowiednio uświadamiany. Czym skorupka
za młodu nasiąknie…
mg

Konkurs rozstrzygnięty
Ola Mycek
uczennica
Wszystko ma swoje wady i zalety …Dobre i złe strony… Z jednej
- eurosierota czuje się samotna,
porzucona. Zmuszona jest też do
szybszego dorastania, skraca się
jej czas beztroski i dzieciństwa.
Z drugiej – eurosierota ma więcej
pieniędzy na rzeczy niezbędne do
życia, ale także na hobby i zabawę.

Prawidłowej
odpowiedzi na pytanie konkursowe - przesłuchującym
był Krzysztof KomedaTrzcińskI – udzielili: Regina Waszkowiak oraz
Artur Bezdziczek.
Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom, których prosimy o kontakt z redakcją.

Wiceprezesowi ZO ZNP w Gubinie
Koleżance Halinie Żaczek
z powodu śmierci bliskiej osoby

śp. Olgi Żaczek
wyrazy współczucia składają
koleżanki i koledzy z Zarządu Oddziału ZNP w Gubinie
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Twój radny - Jakub Bartczak

- Był Pan w moim odczuciu
najaktywniejszym kandydatem
na radnego, można Pana było
spotkać niemal wszędzie - na targowisku, w śródmieściu i osiedlach. Czy nadal ma Pan kontakty
z wyborcami?
Czy byłem najaktywniejszy, tego
nie wiem, bo według jakiej skali mam ocenić aktywność innych
osób? Faktem jest to, że jestem najmłodszym radnym, a radni nie robią
z tego powodu żadnych przytyków,
wręcz przeciwnie - zawsze pomagają, służą doświadczeniem i radą,
za co im bardzo dziękuję. Z wyborcami spotykam się w różnych sytuacjach, chociaż należy dodać, że
przed wyborami ta intensywność
była wzmożona. Moim celem jest

wraz z wyborcami aktywnie działać na rzecz Gubina nie tylko przed
wyborami, ale przez okres całej kadencji. Każdego staram się wysłuchać, choć nie zawsze mogę pomóc
w rozwiązaniu problemów. A jest
ich niemało.
- Czym zajmuje się komisja działalności gospodarczej, której Pan
przewodniczy?
Zagadnień jest bardzo wiele, od
analizy problemów społeczno-gospodarczych i ich rozwiązywania,
zajmowanie się funkcjonowaniem
miejskich spółek, aż do współpracy polsko-niemieckiej. Oczywiście
omawiamy także uchwały, wnosimy
nowe pomysły, ale największą satysfakcję mam wtedy, gdy działania
komisji bezpośrednio przekładają się na konkretne sprawy. Jako
przykład podam tu chęć stworzenia
przez jednego z mieszkańców winnic
na wzgórzach gubińskich. Wspieraliśmy ten pomysł, gdyż dzięki jego
realizacji wzrosną walory turystyczne naszego miasta, powstanie produkt regionalny i ożywi się lokalna
gałąź gospodarki. Mimo różnych
proceduralnych problemów myślę,
że ta sprawa zostanie dla mieszkańca pozytywnie rozstrzygnięta, za co
trzymam kciuki. Bardzo cieszy nas
każde nowe miejsce pracy stworzone w Gubinie, a także nielikwidowanie istniejących miejsc pracy. Spotykaliśmy się z bliźniaczą komisją

Uroki zimy
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Strzegowie wraz z nauczycielami
i rodzicami 16 stycznia br. poznawali uroki zimy poprzez udział w szkolnym kuligu. Pomimo ogromnych
obaw o zdrowie, frekwencja tego
dnia dopisała prawie w stu procentach. Po połączeniu wszystkich sanek wyruszyliśmy w drogę. Jechaliśmy przez strzegowskie pola i lasy.
Atrakcji było co niemiara, ponieważ
niektórzy przewracali się i cały kulig
trzeba było kilkakrotnie zatrzymy-

wać. Na koniec zjedliśmy kiełbaski
upieczone w ognisku, które przygotował dla nas pan leśniczy. Zmarznięci, ale zadowoleni i uśmiechnięci
wróciliśmy do szkoły.
Dyrektor i nauczyciele SP Strzegów dziękują za organizację kuligu
sołtysowi Tadeuszowi Soleckiemu, a także za pomoc leśniczemu
Krzysztofowi Miazgowiczowi oraz
rodzicom: Małgorzacie Pastuch,
Agnieszce Wyrzykowskiej i Andrzejowi Bilińskiemu.
MB-T
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gminy wiejskiej Gubin, której przewodniczy Tomasz Strusiński, gdyż
są pewne płaszczyzny wspólne dla
gubińskiej gminy miejskiej i wiejskiej, na rzecz których powinniśmy
działać w porozumieniu.
- No a tak od siebie?
Jeżeli chodzi o inne spostrzeżenia, uważam, że powinniśmy nadać
jakiejś ulicy w Gubinie nazwę Gubeńskiej - może to być jakaś nowo
powstała ulica, aby nie mnożyć
niepotrzebnych kosztów, np. na
Wyspie Teatralnej? Drugą sprawą
o charakterze symbolicznym jest
nadanie np. któremuś parkowi
imienia „Przyjaciół z Laatzen”. Zarówno Guben, jak i Laatzen mają
ulicę Gubińską, podczas gdy u nas
takich symboli brak.
Brakuje nam także w radzie miasta komisji ds. euromiasta lub ds.
międzynarodowych, a jest dużo tematów z tej dziedziny, jednak żadna
z komisji nie czuje się za nie w pełni
odpowiedzialna.
- Działa Pan w Fundacji. Jakie
zadania związane z farą będą realizowane w roku 2009?
Tak, jestem jednym z członków zarządu. Prócz mnie są jeszcze w zarządzie Marcin Gierstun
(prezes) i Leszek Ochotny. Obecnie powstaje koncepcja użytkowa
fary, przygotowywana przez prof.
Schwartze (Firma Insar, Uniwersytet BTU Cottbus), jako efekt

współpracy Fundacji Fara z partnerskim stowarzyszeniem z Guben
oraz IBA. Złożony został również
kolejny wniosek inwestycyjny do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie - czekamy na zatwierdzenie. Dzięki zorganizowanej w listopadzie konferencji naukowej oraz inicjatywie pani
konserwator Barbary Bielinis-Kopeć, zostanie wkrótce utworzone
polskie koło naukowców ds. Fary
Gubińskiej, które będzie się składało z kilku cenionych autorytetów.
- A ile kosztowała fara dotychczas?
W latach 2005-2008 wykonane
na rzecz fary badania, ekspertyzy
wraz z inwestycjami kosztowały
2,14 mln zł, z czego udział miasta
to około 200 tys. zł (10%). Nadal
będziemy inwestować fundusze zewnętrzne.
- Miasto ma nie tylko farę…
Dlatego cieszy mnie podjęcie przez
radę miasta uchwały o zabytkach,
bo jestem przekonany, że Gubin
jako miasto także powinien zdobywać środki zewnętrzne na rewitalizację innych pięknych zabytków,
kamienic… Mamy w mieście istne
perełki, które są często nieodkryte,
niezauważane.
Każdy, kto z zabytkami miał do
czynienia wie, że zwykły remont
zabytku nie jest prosty i bardzo
dużo kosztuje. Dlatego ważne jest

stworzenie kompetentnego zespołu
zajmującego się programem rewitalizacji, ściąganiem funduszy zewnętrznych i pomocą w realizacji
inwestycji oraz w jej rozliczeniu - to
jest moje wielkie życzenie jako radnego, aby nasze miasto piękniało.
- Czy łatwo być radnym i jednocześnie bratem burmistrza?
To, że zostałem bratem mojego brata zawdzięczam moim rodzicom. Żadnego wpływu na taki
stan rzeczy nie miałem. Cieszę się,
że tak się stało, bo każde życie to
wielki dar. Brat, będąc nadal moim
bratem, trochę podrósł i został burmistrzem Gubina. Ja, będąc wciąż
bratem swojego brata, też trochę
podrosłem, ale widocznie mniej,
bo zostałem tylko radnym… A na
poważnie, to wielu braci robi wiele
rzeczy razem. Wynika to z podobnych zainteresowań, drogi życiowej. Podam przykład braci Cugowskich - muzyków, braci Brożków
- piłkarzy, znany jest jeszcze trzeci przykład braci…Wielu pewnie
w tej chwili pomyślało o braciach…
I wcale nie Lech, tylko Leszek,
i jego brat Mariusz Ochotny - gubińscy radni.
Puenta z tego jedna - niechaj
wszyscy ludzie będą braćmi…i siostrami też.
- Dziękuję za rozmowę i tę
szczyptę humoru.
Oleg Sanocki

W bibliotece szkolnej Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 21.01. br. miało miejsce spotkanie z niezwykłą poezją.

Zimowa pieśń o lesie
W programie zatytułowanym
„Pieśń o lesie” wzięli udział młodzi
przyrodnicy z klas pierwszych gimnazjum oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Gubin Andrzej Nowacki.
Programem tym szkoła włączyła się
do czwartej edycji konkursu przyrodniczego o nagrodę im. Korsaka
organizowanego przez Kuratorium
Oświaty we współpracy z Dyrekcją
Lasów Państwowych.
Spotkanie w bibliotece szkolnej miało na celu rozsławienie
poezji opiewającej piękno lasu
polskiego.„Las, prastary las, cieszył
nas pięknem, zachwycał swoją siłą,
potrafił nawet wyżywić…” - tak opowiadał o tym miejscu prowadzący
Mateusz Harasimczyk, wiersze recytowała Agnieszka Prokopowicz
z klasy I a .
O lesie pisali niemalże wszyscy
poeci polscy. Aleksander Rymkiewicz przekonywał w swoim poemacie: „Puszcza to zwierząt wielki dom, trawami do snu usłany”.
Szczególnie piękny jest las zimą,
cichy, uśpiony, przykryty mięciutką pierzynką. O wigilii w lesie pisał
Leopold Staff: „ I drzewa mają swą
wigilię, w najkrótszy dzień bożego
roku, gdy błękitnieje śnieg o zmroku, w okiściach jak olbrzymie lilie,
białe smreki, sosny, jodły”.
Wiele gatunków drzew, będąc inspiracją dla poetów, doczekało się
własnego poematu. Pięknym tego
przykładem jest „Kalina” Teofila
Lenartowicza. Adam Mickiewicz
w Panu Tadeuszu niejednokrotnie
sławił piękno przyrody polskiej.
W trakcie recytacji, zgromadzo-

nym słuchaczom ukazywały się
zdjęcia pokazujące puszczę dziką,
omszałą, pełną zmurszałych drzew
i niedostępnych miejsc. Matecznik.
Młodzi słuchacze zachwyceni byli
slajdami ukazującymi bogactwo
runa leśnego. Las zaprasza wszystkich w swe progi, pamiętajmy jednak, by szanować go tak, jak gość

czy o orłach bielikach, chętnie
gnieżdżących się w naszym nadleśnictwie. A. Nowacki doskonale naśladował wrzaski jenota i zachwycił
nas opowieścią o wykluwającym się
na jego oczach pisklęciu łabędzia.
Mamy nadzieję, że tego typu
spotkaniami propagujemy wśród
młodzieży wiedzę o kulturze i go-

Z lewej A.Nowacki podczas leśnych opowieści
szanuje gospodarza.
Po wybrzmieniu ostatniego wersu
sławiącego uroki lasu, głos zabrał
pan nadleśniczy.
Gimnazjaliści mieli mnóstwo
pytań do przedstawiciela zawodu
związanego z lasem. A. Nowacki
ciekawie opowiadał o goszczących
w naszych lasach rzadkich gatunkach fauny, takich jak wilk (który
przybył do nas z północy Polski)

spodarce leśnej, uwrażliwiamy na
piękno przyrody polskiej, wzbudzamy zainteresowanie poezją i prozą
opiewającą piękno polskiej przyrody. W przedstawieniu wzięli udział
uczniowie klasy Ia gimnazjum.
Całość przygotowały i nad przebiegiem czuwały: nauczyciel biologii
Elżbieta Cichowska i bibliotekarka
Danuta Siewruk.
MB-T
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Niezwykłe jasełka
Teatr Małe Conieco z podgubińskich Czarnowic po raz kolejny
udowodnił, że tak wiekowa już forma, jaką są jasełka, wcale nie musi
być przestarzała. Żyjąc w Polsce, nie
sposób nie zetknąć się z tym tradycyjnym zjawiskiem: co roku setki
przeróżnych grup kolędniczych podejmują próby przedstawienia tych
samych wydarzeń - z tego powodu,
to co widzimy może się często wydawać banalne. Teatr czarnowicki
zaskakuje jednak świeżym pomysłem. Oglądając ich przedstawienie, można na nowo zbliżyć się do
istoty Bożego Narodzenia…
Dzięki złożeniu tego doświadczenia
z wynikami odbywających się cyklicznie w Młodzieżowym Centrum
Formacji warsztatów muzycznych

Z przyjemnością informujemy, że festiwal o nazwie „Poetyckie Rubieże” ruszył do przodu. Propozycja spotkania laureatów innych konkursów o podobnym charakterze w naszym mieście była trafioną decyzją,
i z pracą Szkoły Języków Obcych Ty- co potwierdza ilość nadesłanych zgłoszeń z chęcią uczestniczenia w gumoteusz, zrodziła się inicjatywa zin- bińskim festiwalu artystów z całej Polski.
tegrowania środowiska gubińskogubeńskiego wokół ciągle aktualnej,
jak się okazuje, „Wesołej Nowiny”.
Zapraszamy gorąco 1 lutego (nie- Nazwa naszej muzycznej propozycji literacko-muzyczny. Twórca sam dodziela) o godz. 16.00 do Kościoła nie jest przypadkowa. Powstała nie biera do tego celu jak najbardziej odRektoralnego pw. NMP Gwiazdy tylko z tego powodu, że Gubin jako powiednią formę artystyczną i bierze
Nowej Ewangelizacji, przy ulicy miasto jest położone na zachodnich za to całkowitą odpowiedzialność.
Kresowej 258 (były Kościół Gar- krańcach Polski, lecz przede wszyst- Pierwszym zakwalifikowanym wynizonowy), na koncert po tytułem kim dlatego, że ten rodzaj twórczo- konawcą został Mateusz Rulski„Wesoła Nowina”.
ści nie jest należycie traktowany Bożek - laureat pierwszej nagroW programie przewidziane oprócz w mediach, w których na dobre za- dy im. Jonasza Kofty OPPA 2007
wspomnianego spektaklu, kolędo- domowiła się łatwa w odbiorze kul- w Warszawie. Koncert odbył się 23
wanie w języku polskim, angielskim, tura „bardzo popularna”. Włodarze stycznia w restauracji „Retro”. Pubniemieckim i wielu innych, a także mediów, idąc na łatwiznę, serwują liczność miała okazję zapoznania się
poczęstunek i rozmowy przy komin- nam przekaz niewymagający głęb- z twórczością o dużych wartościach
ku dla wszystkich, którzy radością Bo- szej refleksji. Piosenka nie angażuje literackich, ale i także o dużych warżego Narodzenia chcą się cieszyć nie słuchacza, a jedynie towarzyszy mu - tościach muzycznych, gdyż artysta
org w samochodzie, w trakcie gotowania wirtuozersko akompaniował sobie
tylko przez 2 grudniowe dni.
obiadu czy jedzenia kolacji… W ten sam na gitarze, co też nie jest łatwym
sposób budujemy naród niewrażli- zadaniem. Dodając do tego niebanalwy, obojętny na drugiego człowieka, ne interpretacje, mieliśmy prawdziwa
bezrefleksyjny… Nie tędy droga!
ucztę duchową. Lecz o tym, kto zdoNasz festiwal jest kontrpropozycją będzie najwyższe laury, zadecyduje
dla sztuki czysto komercyjnej i skie- powołane przez organizatorów, czyli
rowany do tego odbiorcy, który nie GDK, profesjonalne jury w składzie:
tyle szuka w sztuce jałowej papki, przewodniczący Krzysztof Kiljańa raczej wzruszeń i powodów do roz- ski, Urszula Dudziak, Krzysztof
myślań. W piosence autorskiej, jak Pełech, Krzysztof „Jary” Jaryczeww żadnej innej, ujawnia się najpełniej ski oraz Bogusław Nowicki. Już dziś
osobowość twórcy, jego światopo- pozwolimy sobie zaprosić Państwa
gląd, filozofia życia, świat własnych na kolejne spotkanie z piosenka auprzeżyć i bagaż doświadczeń. Piosen- torską, które odbędzie się 27 lutego.
ka autorska jest najbardziej osobistą Tym razem będziemy gościć Roberwypowiedzią jej twórcy, jego sposo- ta Mazurkiewicza, artystę obdarzobem na komunikowanie się ze świa- nego głosem jak dzwon. „Graj nam
tem, autoekspresją poprzez utwór graj muzyko skrzydlata...”
wp

Poetyckie Rubieże

Warszawski muzyk podczas występu w piwinicy artystycznej
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BAL SPORTOWCA
21 lutego
Sala PUM ul. Grunwaldzka
zagra zespół
MISIE-to podoba

50 zł od osoby
Karnety do nabycia:
Sekretariat GDK
i redakcja WG
W cenie biletu
- konsumpcja,
- alkohol
- zespół
początek imprezy
godzina 20.00

Kebsz opowiada

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Pro Gubin oraz Muzeum
Miasta i Przemysłu w Guben zapraszają na uroczyste spotkanie z Harrym Kebszem w ramach projektu
„Spotkania bliskich nieznajomych opowieści przesiedlonych Polaków
i Niemców”.
Spotkanie odbędzie się 31 stycznia
br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej
Gubińskiego Domu Kultury. Wstęp
wolny. W programie przewidziany
koncert muzyki akordeonowej. wp.
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Zagrożenia dla demokracji

Mają radę na każde
zmartwienie…
W ten szczególny dzień w roku odbyła się międzynarodowa uroczystość, podczas której niejeden dziadek miał łzy w oczach. Wzruszeń
dostarczyły śpiewające i recytujące
wnuczęta, tak bezgranicznie kochane przez babcie i dziadków.
Pierwszorzędne występy artystyczne przygotowały przedszkolaki
z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gubinie, 6-latki z przedszkola „Regenbogen” w Guben oraz dzieci z Artystycznego Klubu Malucha i estrady
dziecięcej „Zadyma” z Gubińskiego
Domu Kultury. Bogaty poczęstunek
w postaci przepysznych wypieków
zapewnili rodzice małych aktorów.
Wszyscy chcieli tym samym wyrazić babciom i dziadkom wdzięczność za ich trud i oddanie… Za to,
że kochają, wspierają i zawsze są

przy swoich wnuczkach… Że na
każdy smutek mają słodkie rozwiązanie…
Babcia i dziadek przecież tak, jak
nikt inny, cieszą się z sukcesów
swoich wnucząt, znajdują czas na
rozmowy o błahostkach i sprawach
poważnych, wszystko wybaczają i z niecierpliwością wyczekują
każdej wizyty swoich pociech. To
dla nich właśnie przygotowano
środową niespodziankę. „Pękająca
w szwach” sala widowiskowa GDK
utonęła w atmosferze wzajemnej
miłości, spełnienia i dumy ze swoich wnucząt. Buziaków i przytuleń
nie było końca… A rumieńce na policzkach babć i ich milusińskich pozwoliły uwierzyć, że miłość między
nimi nie skończy się tak szybko…
MG

Demokracja, choć niekiedy ciężko wywalczona, nie jest nam dana
raz na zawsze. Istnieje wiele przesłanek oraz dociera do nas coraz
więcej sygnałów, które nakazują
nam sądzić, iż na ustrój ten czyha
wiele niebezpieczeństw i zagrożeń.
Jakich? O tym mogliśmy się przekonać podczas polsko-niemieckiego seminarium, które zostało poświęcone przedstawieniu wszelkich
zagrożeń dla demokracji.
Seminarium przygotowane przez
grupę „Droga”, odbyło się 28 stycznia w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury w ramach projektu „Demokracja bez Wyjątku”.
Celem spotkania było przybliżenie
uczniom z Gubina i Guben zjawisk
zagrażających demokracji (takich
jak ksenofobia, homofobia, rasizm,
antysemityzm, patologie władzy)
oraz propagowanie idei poszanowania praw człowieka i równości jego
szans. Mottem spotkania było słynne
powiedzenie Winstona Churchilla,
iż „demokracja to najgorszy system,
ale nie wymyślono nic lepszego”.
Gościem polsko-niemieckiego seminarium był prof. Jarosław Macała z Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestnicy
spotkania mogli się przekonać, że
tak naprawdę sama idea demokracji sama w sobie niczego nie gwarantuje, żadnych praw ani wolności. To dopiero obywatele tworzą
jej jakość, decydują o trwałości
i skuteczności stosowania podstawowych zasad demokracji.

osób o odmiennych orientacjach
seksualnych, zwalczać i piętnować
patologie władzy (np. korupcję) oraz
tłumić wszelkie kryzysy społecznoekonomiczne, które przyczyniają się
do radykalizacji nastrojów społecz-

Przedstawiciele grupy „Droga” z uniwersyteckim gościem
nych i wzrostu popularności populizmu, autorytaryzmu i totalitaryzmu.
Podstawowym problemem jest nietolerancja, a jej najczęstszymi przejawami są homofobia, ksenofobia,
rasizm oraz antysemityzm.
Jarosław Macała omawiając szczegółowo te wszystkie zjawiska, ostrzegał i dał do zrozumienia przybyłej
młodzieży, iż co prawda demokracja
jest popularna, ale to nie znaczy, że
jest trwała i niezagrożona. Wręcz
przeciwnie! Młodzi ludzie muszą

Prof. Jarosław Macała podczas seminarium
Dlatego też – zdaniem Jarosława
Macały – należy: eliminować z życia
publicznego zjawiska, które charakteryzują się wrogim nastawieniem
wobec obcych rasowo, religijnie
bądź etnicznie, wykluczać postawy
agresywne i dyskryminujące wobec

uniwersytecki gość stwierdził m.in.,
że aby zagrożenie dla demokracji
było niwelowane, należy podejmować wszelkie kroki zmierzające do
zacieśniania więzi na lini społeczeństwo-państwo oraz zwalczania

mieć świadomość, iż demokracji
zagraża nie tylko rasizm i antysemityzm, ale także każda osoba, która
nie szanuje zasad prawa, jest bierna
społecznie oraz nagminnie nadużywa władzy.
W dalszej części seminarium nasz

coraz powszechniejszego zjawiska
absencji wyborczej w poszczególnych demokratycznych państwach.
Słuchając tych rad i ostrzeżeń
można dojść do wniosku, iż największym wrogiem demokracji jest
ona sama, gdyż stwarza warunki
zarówno do jej pielęgnowania, jak
i daje instrumenty do podejmowania środków zaprzeczających podstawowym zasadom demokracji.
I wtedy – paradoksalnie – mamy
taką oto sytuację, iż tolerancja
może rodzić nietolerancję...
Pomiędzy kolejnymi częściami
wykładu Jarosława Macały zgromadzona publiczność podziwiała występy artystyczne wokalistów GDK.
Odbył się także konkurs wiedzy na
temat zasad demokracji i jej zagrożeń, który wygrał Dominik Domżalski z Gimnazjum nr 1 i w nagrodę został obdarowany atrakcyjnymi
gadżetami.
Reasumując, podczas tego polskoniemieckiego seminarium ukazano
wiele ważnych i nietuzinkowych
problemów współczesnego demokratycznego świata, które mogą
skłonić do głębszych refleksji. Jednocześnie był to także swoisty apel
do naszych młodych, aby nie zmarnowali szansy i dbali o to, by demokracja miała bezpieczne warunki
rozwoju, aby zjawiska sprzyjające
destrukcji systemu demokratycznego miały charakter marginalny.
Oby nie zmarnowali tej szansy.
Andrzej Matłacki

Na wspaniały pomysł wpadł Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, pod kierunkiem Heleny Binicewicz, organizując 22 stycznia 2009 r. w restauracji
„Zenek” maskaradę.

Bal maskowy

Wracają tradycje balu maskowego,.
popularnego zwłaszcza w średniowieczu
i renesansie. Konkurs na najładniejsze,
najciekawsze nakrycie głowy i kostium
poprowadziła Jadwiga Świderska.
Zwycięzcami zostali: pani przebrana za
sprzątaczkę i pan „Diabeł”.
Nie zabrakło osób przebranych
za zakonnicę, Chaplina, policjantkę angielską, franciszkanina, szejka czy korsarza. Stroje i fantazyjne zachowanie zapewniły radość

i śmiech na cały czas karnawału.
Znalazł się także czas na zapoznanie
z planem przedsięwzięć na bieżący
rok, podziękowania za zaangażowanie zarządu od przewodniczącej
H. Binicewicz oraz słowa „dziękuję”
za dofinansowanie imprezy przez
burmistrza Bartłomieja Bartczaka
i ciasto od Marcina Sikory.
Znakomitą oprawę muzyczną
i śpiew zapewnił na balu Witold Szymaniec.
(wł)

To tylko malutki fragment piękniejszej
części balujących
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Z Ziemi Gubińskiej

Dwa przyczółki jednego mostu - 2

Klub „PKM-GUBIN” najlepszy w okręgu

Dzisiejszy drogowy most granicz- Prowadziła do terenu dzisiejszego w parkowy klimat pobliskiej Wyspy
ny między Gubinem i Guben miał targowiska spożywczego w centrum Teatralnej.
WKS „PKM-Gubin” po raz druwielu poprzedników. Należał do miasta. Jej nieliczne fragmenty za- Fotografia (2) z tego samego
gi z rzędu zajął I miejsce wśród
nich między innymi most betono- chowały się przy asfaltowej drodze okresu, wykonana z wymienioneklubów wędkarskich Okręgu
wy, zbudowany w latach 1922/23, dla pieszych z targowiska do przej- go wcześniej budynku ówczesnego
PZW Zielona Góra, w dyscyplinie
który zastąpił konstrukcję drew- ścia granicznego. W głębi fotografii urzędu miejskiego, pokazuje zaspławikowej. Gratulujemy tym
nianą z roku 1872. W tym samym dostrzegamy kolejne skrzyżowanie chodni przyczółek mostu. Mnóserdeczniej, iż gubińscy wędkaokresie po południowej stronie mo- ówczesnych ulic Salzmarkstraße stwo dokądś spieszących się ludzi,
rze mimo króciutkiego stażu od
stu powstały nowoczesne jazy żel- (Rynek Solny) i Klosterstraße (ulica jadący tramwaj, jakaś ciężarówka…
razu zadomowili się na czele elity
betonowe, które zastąpiły dotych- Klasztorna), czyli dzisiejszych ulic Uważny obserwator życia i przewojewództwa.
czasowe jazy drewniane.
Zygmunta Starego i Westerplatte.
ciętny znawca lokalnej historii nie
Warto podkreślić, że aż siedKonstrukcja betonowego mostu Po lewej stronie mostu widzimy powinien mieć kłopotów z odgadmiu wędkarzy klubu znalazło
spoczęła na czterech masywnych fi- dawny Lindengraben (Lipowy Rów), nięciem znaczenia uwiecznionych
się w pierwszej dwudziestce klalarach, a pięć łukowych przęseł spię- czyli dzisiejszą ulicę Bolesława Chro- tu motywów.
syfikacji indywidualnej. Są to:
ło brzegi Nysy, której wody można
Krzysztof Olifirowicz (V miejjuż było lepiej regulować dzięki
sce), Wojciech Liczbiński (VI),
wspomnianym nowym jazom.
Edward Liczbiński (IX), KrzyszBalkony po obu stronach mostu
tof Barański (X), Grzegorz
zapraszały przechodniów do zatrzyStrużniak (XI), Roman Gąsior
mania się, odpoczynku i spokojne(XIV), Andrzej Szpyt (XVIII).
go podziwiania otoczenia.
Na fotografii (1) z okresu międzyK.Olifirowicz i jego trofeum
wojennego, wykonanej z ówczesnego hotelu Centralhotel (powojennej
Po walnym w „PKM-GUBIN”
siedziby niemieckich służb graniczNa walnym zebraniu WKS „PKM-GUBIN” 23 stycznia 2009 r. pod- nych), widzimy wschodnią część
czas owocnych obrad m. in. podsumowano roczną klasyfikację. Ry- tego mostu. Po prawej stronie elekwalizację sportowego połowu ryb w 2008 r. wygrali wędkarze z władz trownia wodna z jazami, do których
klubu. Mistrzem został K.Olifirowicz, I wicemistrzem - W.Liczbiński, sięgały wspomniane balkony. W okaII wicemistrzem - E.Liczbiński.
załym budynku za elektrownią, w laDziałania zarządu oceniono bardzo pozytywnie, więc nie zmieniono tach 1923-1945 mieścił się ówczesny
składu: prezes - K. Olifirowicz, wiceprezes - E. Liczbiński, sekretarz - urząd miejski oraz bank, a wcześW. Liczbiński, gospodarz - Marek Wojtasik, skarbnik - K.Barański.
niej, przed kapitalnym remontem,
(2) Zachodnia część mostu
dokończenie na str. 16 koszary wojskowe. W czasie działań
wojennych budynek urzędu miej- brego. Stojący tam okazały budynek - W każdy roboczy dzień mnóstwo
skiego został poważnie uszkodzony. mieszkalny nie zachował się. Na ludzi spieszyło przez ten most do
Regulamin indywidualnej klasyfikacji rocznej
Część północną, w której mieścił się jego miejscu w latach powojennych pracy w zachodniej, przemysłowej
Gubińskiej Ligi Wędkarskiej w 2009 r.
bank, po wojnie rozebrano. W póź- znajdowało się przejście graniczne, dzielnicy miasta.
organizowanej przez Wędkarski Klub Sportowy PZW „PKM- GUBIN” niejszym okresie, w ocalałej części a konkretnie jego część dla pieszych. Pierwsza ulica na wprost za mopowstał internat szkolny.
Za wspomnianym budynkiem miesz- stem to Frankfurter Straße (ulica
1. Ustala się klasyfikację roczną w kategorii seniorów, dyscyplinie spła- Warto zauważyć, że ulica pomię- kalnym widzimy wieżę ówczesnego Frankfurcka). Miała przede wszystwikowej, Gubińskiej Ligi Wędkarskiej na 2009 r. zwanej dalej GLW.
kim charakter handlowy, o czym
2. C
 elem zawodów jest propagowanie wędkarstwa wyczynowego i wyświadczą sklepy na parterach kilkułonienie najlepszych wędkarzy sportowców z terenu Gubina.
piętrowych kamienic. Na prawo od
3. W zawodach GLW mogą uczestniczyć wędkarze zrzeszeni w WKS
mostu hotel Centralhotel (jak już
PKM Gubin oraz kołach PZW z terenu Gubina.
powiedziano, powojenna siedziba
4. Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie swego uczestnictwa
niemieckich służb granicznych).
nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów do organizatora
Z jego tarasu rozciągał się romanna nr tel. 0 606 951 609.
tyczny widok na Nysę oraz wyspę
5. U
 stala się wysokość opłaty startowej w wysokości 10 zł od zawodnika
z Teatrem Miejskim. Za hotelem
za każde zawody. Wpisowe przeznaczone będzie na zakup posiłku.
nowy Kościół Klasztorny z 1862
6. Do klasyfikacji zalicza się 5 imprez wędkarskich.
roku. W głębi zabudowa przemy7. Wykaz zawodów zaliczanych do klasyfikacji: 1. Nysa Łużycka
słowa z licznymi fabrycznymi ko(od strony tamy) - 04.04.2009r. (sobota), 2. Odra (Łomy-Kosaminami.
rzyn) - 09.05.2009r. (sobota), 3. Nysa Łużycka (od strony PKM)
Dawne gubeńskie fabryki były
- 27.06.2009r. (sobota), 4. Odra (Łomy-Kosarzyn) - 22.08.2009r.
świadectwem dobrobytu wcześ(sobota), 5. Stara Odra (Kosarzyn) - 03.10.2009r. (sobota). Zarząd
niejszych mieszkańców tej ziemi.
Klubu zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub lokalizacji zawoMieszkańców, których rytm życia
dów w przypadku braku warunków ich zorganizowania (np. wysoki
zapisał się w historii „wielkiego mostan wody).
stu na Nysie”. W dzisiejszym Guben
(1) Wschodnia część mostu
8. Punktacja do klasyfikacji każdego z 5 zawodów - malejąco tj. za 1
ta bardzo stara potoczna nazwa tego
miejsce 10 pkt. do 1 pkt. za 10 miejsce.
dzy elektrownią wodną a urzędem Miejskiego Kościoła Głównego, czyli mostu jest nadal używana.
9. Zawodnik nie otrzymuje dodatkowych punktów za udział w po- miejskim była ogólnie dostępna. dzisiejszego kościoła farnego.
Betonowy most wysadziły w powyższych zawodach. Punkty nie są też przyznawane w przypadku Tuż za budynkiem urzędu miejskie- Na brzegu Nysy, poniżej mostu, wietrze wycofujące się wojska nieniezłowienia ryb.
go przebiegała dawna ulica Klo- stały drzewa, będące optycznym, mieckie wiosną 1945 roku.
10. K
 lasyfikację roczną ustala się na podstawie sumy uzyskanych punk- stermauer, czyli Mur Klasztorny. krajobrazowym wprowadzeniem
Krzysztof Freyer
tów w czterech zawodach (jedne zawody z najgorszym wynikiem odrzuca się).
11. Z
 wycięzcą klasyfikacji rocznej zostanie zawodnik, który zgromadzi
największą ilość punktów określoną zgodnie z pkt. 9 i pkt. 10 regulaminu. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje
największa ilość I miejsc, a następnie II, III itd.
12. W klasyfikacji rocznej najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni następująco:
Udało się rozpoznać dziewczynkę
a) I miejsce - puchar, dyplom, tytuł Mistrza Gubińskiej Ligi Węd- ze wspólnej fotografii z Danielem
karskiej na 2009r.
Olbrychskim (WG 1/09). Wkrótce
b) II miejsce - puchar, dyplom, tytuł I Wicemistrza Gubińskiej opowiemy na łamach gazety histoLigi Wędkarskiej na 2009r.
rię związaną ze zdjęciem.
c) III miejsce - puchar, dyplom, tytuł II Wicemistrza Gubińskiej Dziś kolejna fotka wykonana co
Ligi Wędkarskiej na 2009r.
najmniej 40 lat temu. Jakie już
13. Dodatkowo przewiduje się nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodni- wtedy śliczne były gubinianki!
ków w poszczególnych zawodach oraz w klasyfikacji rocznej. Ich ilość Może ktoś je rozpozna i dopisze do
i wartość uzależniona jest od pozyskanych środków od sponsorów.
zdjęcia ciąg dalszy.
14. R
 egulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Czekamy na listy i telefony. (sp)

Kto jest
na tym zdjęciu
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Ogólnopolską Akcję Zimowego Liczenia Ptaków w Parkach i Ogrodach, organizowaną od kilku lat przez
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), przeprowadził w Gubinie 24-25 stycznia 2009 r.,
pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Julian Lewandowski.

Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Gubeński bilans roczny
GUBEN. Gubeński burmistrz Klaus-Dieter Hübner (FDP) podczas
tradycyjnego spotkania noworocznego z mieszkańcami pozytywnie
podsumował dokonania miejskie w minionym roku. Podczas uroczystości za społeczne zaangażowanie nagrodzono Halinę Nodzak
z Gubina oraz Güntera Lohse.
H. Nodzak została nagrodzona za osiągnięcia w ponadgranicznej pracy w dziedzinie kultury. Od trzech lat prowadzi Gubeński Chór Miejski i postarała się o rozbudowanie współpracy tej grupy z gubińskim
chórem „Gloria Domine”. G. Lohse to długoletni społecznik, zaangażowany w prace działkowców z Guben i okolic oraz Towarzystwa Pomologicznego.
Burmistrz Hübner z radością wspomniał, że w roku minionym wielu
mieszkańców znalazło miejsce pracy. Cieszy spadek bezrobocia. Dzięki
współpracy z powiatem Spree-Neiße (Sprewa-Nysa) w tym roku możliwe będą kolejne miejsca pracy.
Cieszy go również, że sytuacja finansowa miasta umożliwiła realizację lub rozpoczęcie dużych projektów w ramach przebudowy i rozwoju
miasta.
W ramach programu wspierającego „Aktywne centra miast i dzielnic”
uruchomiono punkt informacyjny „Aktywne centrum miejskie”.
Na niwie gospodarczej również osiągnięto znaczący postęp. Przygotowano tereny dla nowych inwestorów. W październiku publicznie zaprezentowano projekt inwestycyjny firmy produkującej biopolimery.
Zakład produkcyjny ma powstać do roku 2011. Koszt całkowity inwestycji to około 94 miliony euro.
Rok 2009 to „super rok” wyborczy. W Guben odbędą się wybory na
burmistrza. Hübner zaapelował o pójście do urn.
To, co osiągnięto w Guben, zdecydowanie ma związek z siłą działania,
inicjatywą i kreatywnością ludzi, którzy tu mieszkają i działają. Gubeńscy przedsiębiorcy czują się związani z tym miastem. Mieszkańcy
angażują się w sprawy innych i w dobro wspólne.
„Duże jest zaangażowanie w naszym mieście, w organizacjach charytatywnych, w stowarzyszeniach, na niwie pomocy sąsiedzkiej,
w sponsoringu kultury i sportu. Aby podziękować licznym społecznikom, po raz pierwszy zorganizowaliśmy Bal Gubeńskiego Społecznika, na którym uhonorowano pracę licznych społecznie aktywnych
mieszkańców miasta Guben” - powiedział burmistrz Hübner.
Przewodniczący Rady Miejskiej Guben Klaus-Dieter Fuhrmann
(CDU) wspomniał m.in., że w tym roku mija 20 lat od upadku Muru
Berlińskiego. Najważniejszym gościem spotkania był premier Brandenburgii Mathias Platzeck.
Na podst. „Neiße-Echo” z 16.01.2009
i „Lausitzer Rundschau“ z 17.01.2009

Z gubeńskich statystyk
GUBEN. W roku 2008 w Guben urodziło się 117 nowych obywateli, czyli o 19 więcej niż w r. 2007. Bardzo często nadawano dzieciom imiona
podwójne, na przykład Lara-Sophie, Leon-Luca albo Jason-Paul. Listę
najczęściej nadawanych imion pojedynczych otwierają Sophie, Klara,
Emma, Jason, Luca i Julien, które często nawiązują do imion dziadków.
W minionym roku odnotowano łącznie 246 zgonów. Tym samym liczba mieszkańców miasta, na którą wpływa również ilość wyprowadzek
z Guben, lekko się obniżyła i w ostatnim dniu 2008 r. wynosiła 19 701.
Najstarszą mieszkanką miasta jest obecnie Wilhelmine Augustin,
która na początku kwietnia ukończy 102 lata.
Również dużo pracy miał miejscowy urząd stanu cywilnego, w którym sakramentalne „TAK” powiedziały sobie 83 pary, wśród nich 8
par niemiecko-polskich. Liczne były również jubileusze małżeńskie
oraz te z okazji osiągniętego wieku, między innymi 8 razy gratulowano
z okazji 100. rocznicy urodzin.
Na podst. „Neiße-Echo” z 16.01.2009

Sprzed stu lat
W roku 1908 w Guben urodziło się 997 żywych dzieci, z tego 117 nieślubnych. W 33 przypadkach urodzono martwe dzieci, w tym 3 nieślubne. Zgonów było 631, z których 159 stanowiły dzieci poniżej pierwszego roku życia oraz 30 było nieślubnych. Małżeństw zawarto 330.
Na podst. „Gubener Zeitung” z 10.01.1909

Koledze redakcyjnemu

Andrzejowi Matłackiemu
Wyrazy współczucia po stracie bliskiej osoby
składają
koledzy z redakcji „WG”

Zimowe ptakoliczenie

Liczeniem objęto dwa miejsca:
Wyspę Teatralną o charakterze parkowym i Rodzinny Ogród Działkowy
„Żwirek” o charakterze warzywnorekreacyjnym. Na Wyspie Teatralnej stwierdzono 15 gatunków ptaków, 232 osobniki: gęś zbożowa - 54
(przelot na NE), krzyżówka - 196,
nurogęś - 19, gągoł - 1 (przelot na S),
grzywacz - 3, kos - 1, sikora uboga - 1,
modraszka - 3, bogatka - 14, kowalik
- 1, pełzacz - 1, sójka - 5, sroka - 5,
wrona siwa - 2, szczygieł - 16.
W ROD „Żwirek” policzono 13
gatunków, liczba osobników - 68:
kormoran - 1 (przelot na N), gęgawa - 23 (przelot na NE), sierpówka - 1, modraszka - 3, bogatka - 4,
sójka - 4, sroka - 6, wrona siwa - 2,
mazurek - 6, zięba - 7, jer - 5, trznadel - 4, potrzos - 2.
Zaobserwowano ptaki z czterech

rzędów: pełnopłetwe (kormoran),
blaszkodziobe (gęsi, kaczki, tracze),
gołębiowe (grzywacz, sierpówka),
wróblowe (drozdowate, sikory, kowaliki, pełzacze, krukowate, wróble, łuszczaki, trznadlowate).

sko (ptaki wodne na pierwszej powierzchni stanowiły 54% ogółu).
Jedynym odnotowanym „gościem
z północy Europy” był jer (zięba jer),
mały ptak z rodziny łuszczaków.
Flagowy ptak tej zimy bogatka, niewielki ptak częściowo wędrowny,
objęty ochroną gatunkową, o wadze ok. 20 g, stanowiła niecałe 8%
ogółu odnotowanych ptaków. Jest
to wynik przeciętny, zważywszy na
fakt, że obserwowano w Gubinie
przy karmnikach nawet 35 bogatek,
co zauważyła Urszula Kondracik.
J. Lewandowski podkreślił, iż był
pod wrażeniem artyzmu, fantazji
i piękna stworzonego krajobrazu przez gubińskich działkowców
Sikora bogatka ptakiem zimy 2009
w ROD „Żwirek”: - Są tu posesje,
Na różnice w liczbie ptaków po- które przeciętnego człowieka (nie
szczególnych gatunków zasadniczy działkowca) mogą wprowadzić
wpływ miało odmienne środowi- w zdumienie.
(wł)

Przybywa pieniędzy
na drugi zegar
Pojawiają się kolejne wpłaty na
drugi zegar na Baszcie Ostrowskiej.
Do grona ofiarodawców dołączyli:
Monika i Tadeusz Michta z Guben, Krystyna i Jan Skóra, radny
miejski Edward Patek, Firma Kiderys OPTYK ul. Kopernika, także
Bartłomiej Bartczak - burmistrz,
Maria Szylar, Grażyna Kwiecień,
Anna Marusiak, Grażyna Siankowska, Dominika Podsiadło,
Hanna Kaczmarek. Groszem sypnął Salon Gier przy ul. Kresowej.
Pieniędzy przybywa, ale do pełni
szczęścia jeszcze sporo brakuje.
Mamy nadzieję, że ambitne zadanie
uruchomienia drugiego zegara podczas tegorocznego święta „Wiosny
nad Nysą” powiedzie się.
Wykonawca pierwszego zegara na baszcie firma „REK” Jerzy
Jurkiewicz - Pracownia Zegarów
Wieżowych, Fasadowych i Reklamowych ze Szczecina potwierdził

gotowość przyjęcia zamówienia na
drugi zegar. Koszty jego mechanizmu i montażu są podobne, jak
w ubiegłym roku. Za około 3 tys.
złotych można pokusić się na tzw.
kurant, czyli „wybijanie okrągłych
godzin”. Zleceniodawca musi ponadto zbudować tarczę zegara i tu
„komitet zegarowy” bardzo liczy na
pomoc - pierwszą wiszącą już tarczę wykonał z polecenia burmistrza
stolarz miejski, pan Białoń. Wierzymy, że i tym razem tak będzie.
Państwa prosimy o kierowanie na
adres SPZG (3 Maja 2, Tel. 068 455
81 62) wszelkich uwag dotyczących
nowego zegara.
Numer konta, na które można
dokonywać wpłat na zegar: PKO
Bank Polski o. Gubin 89 1020 5402
0000 0118 5446 z dopiskiem „zegar”. Pieniądze można także wpłacać w Izbie Muzealnej ul. 3 Maja 2
- tel. 068 455 81 62.
(sp)

Wobec ciosu, który
spadł Krzysztofie na
Twoją Rodzinę,
trudno znaleźć słowa
pociechy...
Łączymy się z Wami
w bólu po śmierci ukochanej córki i siostry

Nikoli
Dubiel
koleżanki i koledzy
z Redakcji „WG”

Gubeńskie pocztówki
W czwartkowe popołudnie, 15 jaciół Ziemi Gubińskiej z prezesem w siedzibie SPZG przy ul. 3 Maja
stycznia br. uroczyście otwarto Stefanem Pilaczyńskim. Wystawa 2 można zwiedzać wystawę „Wiw Muzeum Miasta i Przemysłu trwa do 22 lutego 2009 r.
dokówki Gubina do 1945 r.” autorw Guben przy Gasstraβe 5 wystawę Przy okazji przypominamy, że stwa Jerzego Zawadzkiego. (wł)
gubeńskich pocztówek. Kolekcja jest
ciekawa, bogata i podzielona tematycznie. Dużo jest przedwojennych
widokówek z terenu prawobrzeżnego Guben, czyli dzisiejszego Gubina.
Współorganizatorem ekspozycji jest
Gubeńskie Stowarzyszenie Filatelistów 1911, które reprezentował m.
in. Rainer Laube. Słowa wstępne,
powitalne wygłosili: Heike Rochlitz
- dyrektor gubeńskiego muzeum
i Klaus-Dieter Hübner - burmistrz
Guben. Miły polski akcent podczas
oficjalnego otwarcia stanowił muzyczny występ gitarowy Janusza
Gajdy, dyrektora Gubińskiego Domu
Kultury. Nie zabrakło na otwarciu
także innych gości z Gubina, w tym
z Zarządu Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i In- Na wystawie podziwiano nie tylko piękno Perły Dolnych Łużyc, miasta Guben utrwalone
walidów na czele z szefową Heleną
na pocztówkach, ale i rozmawiano o dniu dzisiejszym euromiasta Guben-Gubin
Binicewicz i Stowarzyszenia Przy-
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Podpatrzone, zasłyszane...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Ogłoszenie było wywieszone w terminie od 30.01.2009 do 20.02.2009

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji

Powierzch- Opis nieruchonia działki
mości
wm2

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Nr zarządzenia

1

ZG2K/00011369/3

Dz. nr 28/36
ul. Wojska Polskiego

nieruchomość
1349 m2 gruntowa,
niezabudowana

pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej

353/2008
z dnia
20.11.2008 r.

49 500,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

2

ZG2K/00011368/6

Dz. nr 28/37
ul. Wojska Polskiego

nieruchomość
1043 m2 gruntowa,
niezabudowana

pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej

353/2008
z dnia
20.11.2008 r.

42 200,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

3

ZG2K/00011367/9

Dz. nr 28/38
ul. Wojska Polskiego
Dz. nr 28/39
ul. Wojska Polskiego

47 600,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

5

ZG2K/00011365/5

Dz. nr 28/40
ul. Wojska Polskiego

50 400,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

6

ZG2K/00011364/8

Dz. nr 28/41
ul. Wojska Polskiego

54 600,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

7

ZG2K/00011363/1

Dz. nr 28/42
ul. Wojska Polskiego

53 600,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

8

ZG2K/00011362/4

Dz. nr 28/43
ul. Wojska Polskiego

60 900,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

9

ZG2K/00011373/4

Dz. nr 28/44 i 28/71
ul. Wojska Polskiego

61 700,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

10

ZG2K/00011361/7

Dz. nr 28/45
ul. Wojska Polskiego

52 700,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

11

ZG2K/00011360/0

Dz. nr 28/46
ul. Wojska Polskiego

44 100,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

12

ZG2K/00011359/0

Dz. nr 28/47
ul. Wojska Polskiego

40 600,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

13

ZG2K/00011371/0

Dz. nr 28/48 i 28/54
ul. Wojska Polskiego

49 800,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

14

ZG2K/00011374/1

Dz. nr 28/55
ul. Miodowa

44 500,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

15

ZG2K/00011375/8

Dz. nr 28/56
ul. Miodowa

353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.
353/2008
z dnia
20.11.2008 r.

tryb przetargowy,
sprzedaż

ZG2K/00011366/2

pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej
pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem
funkcji usługowej

41 800,00 zł

4

nieruchomość
1034 m2 gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
1298 m2 gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
1373 m2 gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
2
1487 m gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
2
1460 m gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
2
1659 m gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
1682 m2 gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
1437 m2 gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
1203 m2 gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
1004 m2 gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
2
1356 m gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
2
1213 m gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
2
1401 m gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
2
914 m
gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
2
1432 m gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
2
1048 m gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
2
1254 m gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
2
1257 m gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
1183 m2 gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
1285 m2 gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
1432 m2 gruntowa,
niezabudowana
nieruchomość
1868 m2 gruntowa,
niezabudowana

51 400,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

16

ZG2K/00011376/5

Dz. nr 28/57
ul. Miodowa

17

ZG2K/00011377/2

Dz. nr 28/59
ul. Miodowa

18

ZG2K/00011378/9

Dz. nr 28/60
ul. Miodowa

19

ZG2K/00011379/6

Dz. nr 28/61
ul. Miodowa

20

ZG2K/00011370/3

Dz. nr 28/62 i 28/49
ul. Miodowa

21

ZG2K/00011372/7

Dz. nr 28/63 i 28/50
ul. Miodowa

22

ZG2K/00011380/6

Dz. nr 28/64
ul. Miodowa

23

ZG2K/00011381/3

Dz. nr 28/65
ul. Miodowa

24

ZG2K/00011382/0

Dz. nr 28/66
ul. Miodowa

25

26

ZG2K/00006272/8

ZG2K/00006271/1

Dz. nr 67/4
ul. Łąkowa

Dz. nr 67/3
ul. Łąkowa

Cena
nierucho- Forma zbycia i przeznamości
czenie
/netto/

37 000,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

52 600,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

42 400,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

44 100,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

46 100,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

tryb przetargowy,
47 900,00 zł
sprzedaż
47 200,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

52 600,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

68 600,00 zł

tryb przetargowy,
sprzedaż

861 m2

tryb przetargowy, sprzedaż, należy wykonać
uzbrojenie terenu w sieć
wodociągową, którą należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej, istnieje możliwość
23 000,00 zł
odprowadzenia ścieków
z w/w terenów do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Kaliskiej, nie
zezwala się na odprowadzenie wód opadowych
do kanalizacji miejskiej

871 m2

tryb przetargowy, sprzedaż, należy wykonać
uzbrojenie terenu w sieć
wodociągową, którą należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej, istnieje możliwość
24 000,00 zł
odprowadzenia ścieków
z w/w terenów do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Kaliskiej, nie
zezwala się na odprowadzenie wód opadowych
do kanalizacji miejskiej

nieruchomość
gruntowa,
niezabudowana

Nr 2 z 30.01.2009

Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92 n malgorzatab-t@o2.pl

A jednak...
Często słyszymy, że młodzież jest teraz „bez serca”, słyszy się narzekania - „ach ta dzisiejsza młodzież...” Nic bardziej mylnego. To w grudniu
ub. roku troje młodych ludzi, widząc zajście na ulicy Piastowskiej (wyrwanie starszej kobiecie torebki), natychmiast zareagowało. Mężczyźni dogonili złodzieja, unieszkodliwili i przekazali go w ręce wezwanych
policjantów. Brawo! Pani Teresa P. napisała - chciałabym serdecznie
podziękować dwóm młodym ludziom, którzy oddali mi osobiście telefon komórkowy. Telefon ten zgubił mój syn po balu sylwestrowym,
w okolicach „małego rynku”. Komórka wpadła do śniegu. Po bezowocnych poszukiwaniach, syn pożegnał się już z nadzieją odnalezienia tego telefonu. Po trzech tygodniach, 20. stycznia ktoś zadzwonił do nas, że znalazł komórkę, w której w pamięci był nasz numer.
W godzinę później Wojtek i Jacek, bo tak się przedstawili, przynieśli
komórkę, którą znaleźli, gdy stopniał śnieg. Piszę to, by jeszcze raz
tym chłopcom podziękować za uczciwość i szlachetność. Niech to będzie też wielką wiarą dla starszego pokolenia, że u nas w Gubinie są
bardzo dobrzy młodzi ludzie. Bóg niech im błogosławi!
Tak więc - więcej wiary w młodzież, bo mamy w Gubinie sporo porządnej, miłej i rozsądnej młodzieży.

(Dez)informacja w PUM-ie
Podwyżka opłat za ścieki i wodę z nowym rokiem stała się faktem. Do
redakcji 23 stycznia z zażaleniem trafił petent PUM-u, bardzo zdenerwowany, że nie otrzymał informacji o wysokości podwyżek w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich... Pani urzędująca na I piętrze (blondynka)
odesłała go do redakcji, bo jak stwierdziła - w „Wiadomościach Gubińskich” były informacje o nowych stawkach... I niech ktoś powie, że
„WG” nie jest potrzebne Gubinowi...

Obwieszczenia, ogłoszenia
Pani Joanna zadaje pytanie - czy wolno wywieszać ogłoszenia, gdzie
popadnie? Przecież są do tego wyznaczone miejsca. Jak to wygląda,
pooblepiane ogłoszeniami drzewa, latarnie, płoty? Przecież wiadomo, kto wywiesza te kartki. Czas, by straż miejska zajęła się również
tymi ogłoszeniodawcami i zmusiła ich do usunięcia ulotek.
Faktycznie, takie „dzikie” ogłoszenia nie podnoszą estetyki naszego
miasta... Zabronione jest wywieszanie wszelkich ogłoszeń w dowolnych miejscach. Do tego celu służą słupy ogłoszeniowe.

W Tesco
- Chciałam zrobić niespodziankę synkowi, kupując mu samochodzik
w Tesco, a tymczasem to mnie zrobiono niespodziankę przy kasie powiedziała pani Magda. - Samochodzik skasowany został w cenie
6,99. Niby nic, tylko 1 zł różnicy, ale dlaczego zostałam oszukana?
Na regale widniała cena 5,99. I to nie pierwszy przypadek, gdy płaciłam inną cenę za towar, niż powinnam. Ceny sobie, a kasa nalicza
inne kwoty... O co tu chodzi? Kupowałam tam też actimel dla dziecka.
Różnica w cenie między winietką cenową, a pobraniem należności
w kasie wyniosła 2,30 zł! Czy ktoś mi może odpowiedzieć na to pytanie, z czego to wynika?
Nie ma żadnego wytłumaczenia. Cena na winietce cenowej (regał)
i cena na paragonie muszą być jednakowe! I basta. Inaczej jest to oszukiwanie klienta... Opisywałam kilka miesięcy temu identyczną sytuację
z pampersami... Pani kasjerka nawet nie powiedziała klientce „przepraszam”, a różnica w cenie wynosiła ok. 15-20 zł. Drodzy Państwo,
sprawdzajcie dokładnie ceny kupowanych towarów z paragonami.

Taka nocna dłubanina
- Wyspa Teatralna jest miejscem pozyskiwania drewna, o czym
świadczą sterczące kikuty wyciętych drzew – powiedziała nam stałą
czytelniczka. - Do wycięcia przygotowane są następne drzewa, widać
na nich ślady siekierki... Może straż miejska lub policja otoczą szczególną uwagą teren wyspy? Może...

Tornado w Gubinie

Spisać wspomnienia

- W nocy z 28 na 29 stycznia przez Gubin przeszło „tornado”, na trasie od ul. Kinowej („Iskra”) do Zespołu Szkół Rolniczych, gdzie wybiło
szyby w samochodzie! Po drodze tornado zniszczyło reklamę, na rondzie wywróciło znaki – poinformował pan Zbigniew. – Czy nikt nie
słyszał grupy wandali, którzy dewastowali wszystko, co napotkali
na swej drodze? Drodzy mieszkańcy Gubina, wystarczy jeden telefon
(bezpłatne połączenie)! Czas, by powiedzieć głupocie głośno NIE!

Od 1966 roku sto dziesięć Polek zaczęło dojeżdżać do pracy w Zakładach Włókien Chemicznych w Guben. Po sześciu latach pracowało w Guben aż ponad tysiąc osób. W Roku Polskiej Demokracji - 2009 - warto także przypomnieć
bohaterów tamtej współpracy polsko-niemieckiej, prekursorów naszej drogi do euromiasta Guben-Gubin.
W związku z powyższym zwracamy się do byłych pracownic zakładów chemicznych w Guben, tzw. „pendlerek”
oraz zatrudnionych w ramach umowy międzyrządowej (Piła, Inowrocław itd.) z prośbą o kontakt. Osoby chętne do
podzielenia się informacjami, wspomnieniami z tamtych lat mają możliwość kontaktu z Aleksandrą Poraszką lub
Wiesławem Łabęckim ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, ul. 3 Maja 2; tel. 068 455 81 62, e-mail andergrenze@online.de
(wł)

Po placu przy ul. Wyspiańskiego, gdzie znajduje się market, w godzinach nocnych biegają psy. Wychodzą one poza ogrodzenie i stwarzają
zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Jestem mieszkanką ul. Śląskiej i boję się tych zwierząt, jest ich cała sfora... Panie Horoszkiewicz,
proszę zabezpieczyć teren, tak by psy nie mogły wyjść! - powiedziała
pani Anna. Przyłączam się do apelu. Przepisy prawne wyraźnie stanowią o warunkach bezpieczeństwa, jakie musi spełniać właściciel psa!

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 16.03.2009 r.

Czekając na nieszczęście

Ogłoszenia
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Ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia publicznego
do kwoty 14 000 euro
Burmistrz Miasta Gubina zaprasza zainteresowanych do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych niezbędnej do realizacji uprawnień właścicielskich gminy w zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) dla nieruchomości
położonych na terenie miasta Gubina wg załączonego wzoru oferty, stanowiącego załącznik
nr 1 lub nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Załącznik nr 1 - na wykonanie operatów szacunkowych:
1) wykonanie wyceny lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi łącznie
z wyceną ułamkowej części gruntu oraz wykonaniem szkicu sytuacyjnego lokali (szkice
i dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali wraz z zestawieniami powierzchni mieszkalnej, użytkowej, potwierdzonej podpisem osoby uprawnionej
oraz określenie udziałów wszystkich lokali w nieruchomości) - cena brutto 1 szt 2) wykonanie wyceny lokali użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi łącznie
z wyceną ułamkowej części gruntu oraz wykonaniem szkiców sytuacyjnych
- cena brutto 1 szt 3) wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym z budynkami przynależnymi łącznie z wyceną gruntu - cena brutto 1 szt 4) wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi wraz
z wyceną gruntu - cena brutto 1 szt 5) wykonanie wyceny gruntów zabudowanych budynkiem lub budynkami w ilości
- cena brutto 1 szt 6) wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych bez względu na ilość działek wchodzących w skład jednej nieruchomości - cena brutto 1 szt 7) wykonanie wyceny dwóch lub więcej nieruchomości gruntowych w jednym kompleksie
- cena brutto 1 szt 8) wykonanie wyceny nieruchomości rolnych - cena brutto 1 szt 9) wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego - cena brutto 1 szt 10) wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej zbywanej dotychczasowemu użytkownikowi - cena brutto 1 szt 11) wykonanie operatu określającego wartość nieruchomości celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości lub w związku z budową urządzeń infrastruktury
technicznej - cena brutto 1 szt Operaty wyceny nieruchomości należy wykonać w dwóch egzemplarzach.
Prace związane z wykonaniem operatów szacunkowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.
U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21
września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
Załącznik nr 2 - na wykonanie dokumentacji geodezyjnej:
1) podział działki:
- na dwie: cena brutto 1 szt - za każdą następną wydzieloną: cena brutto 1 szt 2) Rozgraniczenie nieruchomości (bez względu na ilość punktów)
- cena brutto 1 szt 3) Wznowienie granic działki (bez względu na ilość punktów)
- cena brutto 1 szt Prace związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późn. zm.).
Oferty powinny zawierać:
a) koszt wykonania opracowania,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) kopię uprawnień zawodowych.
Szczegółowe zadania dla Wykonawcy przedmiotu zamówienia będą określane przez zamawiającego w formie zlecenia, w którym podany będzie zakres prac oraz terminy wykonania.
Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu i odbiorze zakresu prac podanego w zleceniu i przedstawieniu faktury przez Wykonawcę.
Termin wykonania przedmiotu powyższych ofert ustala się do 15 grudnia 2009r.
Oferty prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, w Punkcie Informacji urzędu, codziennie w godz. 8.00-16.00 w kopercie z adresem wykonawcy i Urzędu Miejskiego
Gubin oraz z dopiskiem: „Oferta na wykonanie operatów szacunkowych” lub „Oferta na
wykonanie dokumentacji geodezyjnej”.
Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2009 roku.
Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Elżbieta Tomczyszyn, tel. 0684558139
oraz Małgorzata Kuchta, tel. 0684558133 (pokój nr 9).
Wybór ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2009 roku o godz. 10.00.

Miejski Zakład Usług Komunalnych informuje, że w dniu 6 lutego
2009 r. w siedzibie MZUK przy ul.
Piastowskiej 2 o godz. 9.00 odbędzie
się ustny przetarg nieograniczony na
wynajęcie wolnego lokalu użytkowego w Gubinie przy ul. Kaliskiej 15.
Lokal znajduje się na parterze
i składa się z sześciu pomieszczeń
o łącznej powierzchni użytkowej
69,00 m kw.
Szczegółowych informacji na temat
udziału w przetargu udzielają pracownicy MZUK w godzinach urzędowania zakładu (tel. 068 455 81 93).
Ogłoszenie znajduje się także na
stronie www.bip.gubin.pl

Burmistrz miasta
Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
o gospodarce nieruchomościami
informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy ulicy
Piastowskiej 24, wywieszono na
okres 21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych do
sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących
zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2009
Zadanie nr 1 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym przez prowadzenie jadłodajni
Preferowane będą oferty dotyczące:
1. wsparcia poprzez urozmaicone formy dożywiania osób dorosłych i dzieci,
2. pięciodniowego w ciągu tygodnia zapewnienia posiłków osobom potrzebującym
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2008 - 30 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2009 - 30 000 zł
Zadanie nr 2 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni
Preferowane będą oferty dotyczące:
1. zabezpieczenia w okresie jesienno-zimowym noclegu osobom dorosłym, bezdomnym.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2008 - 16 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2009 - 19 000 zł
Zadanie nr 3 - wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej
rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
Preferowane będą oferty dotyczące:
1. dystrybuowania w formie nieodpłatnej pośród osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej odzieży i żywności,
2. pozyskiwania z różnych źródeł w formie darowizny odzieży i żywności z przeznaczeniem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2008 - 8 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2009 - 8 000 zł
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz do osób prawnych i jednostek kościelnych, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie Gubin o statusie miejskim lub przez nią nadzorowanych.
- Termin realizacji zadań ustala się od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
- Warunkiem realizacji zadań jest adresowanie ich do mieszkańców miasta Gubina.
- W postępowaniu konkursowym uwzględniane będą tylko oferty złożone zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w/s wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).
- Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gubinie w zapieczętowanych kopertach, w terminie do dnia 12 lutego
2009 r. Na kopercie z ofertą winny być umieszczone następujące informacje: „Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy
społecznej. Zadanie nr ...”
- Przy dokonywaniu wyboru ofert będą stosowane następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot,
2) jakość działania i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania,
3) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4) zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację działania,
5) analiza i ocena realizacji zadań zleconych danemu podmiotowi w poprzednim okresie, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości
oraz sposobu rozliczania otrzymanych środków,
6) wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
- Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie udzielenia dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadania
- Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej
dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
- Po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wykaz wybranych oferentów.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 068 455-81-37

W ostatnim numerze WG, w ogłoszeniu Burmistrza: ”Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych ze sfery pożytku
publicznego w roku 2009”, w zadaniu numer 9 - wypoczynek letni dzieci i młodzieży, w punkcie
2 wkradł się chochlik drukarski,
wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację
tego zadania wynosi jak w roku
poprzednim 16 000 zł, a nie jak
było napisane 6 000 zł.
Gmina Gubin o statusie miejskim
ogłasza przetarg nieograniczony
na robotę budowlaną pn.
„Przebudowa dróg gruntowych
ulic: Waryńskiego, R. Luksemburg
w Gubinie”.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego
2009 r. w Urzędzie Miejskim w Gubinie
o godz. 12.30 w sali nr 16.
Dokumentacja związana z przetargiem
dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.gubin.pl (w zakładce „Przetargi”) lub w Urzędzie Miejskim w Gubinie, pokój nr 8.
Data ogłoszenia przetargu w Biuletynie
Zamówień Publicznych - 20.01.2009r.

Gmina Gubin o statusie miejskim
ogłasza przetarg nieograniczony
na robotę budowlaną pn.
„Budowa dróg wraz z uzbrojeniem
terenu na ul. Żołnierskiej, Cmentarnej i Poleskiej w Gubinie - Etap I”.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego
2009 r. w Urzędzie Miejskim w Gubinie
o godz. 12.30 w sali nr 16.
Dokumentacja związana z przetargiem
dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.gubin.pl (w zakładce „Przetargi”) lub w Urzędzie Miejskim w Gubinie, pokój nr 8.
Data ogłoszenia przetargu w Biuletynie
Zamówień Publicznych - 21.01.2009r.

Cennik ogłoszeń drobnych,
ogłoszeń, reklam
i nekrologów w dwutygodniku
„Wiadomości Gubińskie”
OGŁOSZENIE DROBNE
Ogłoszenie zawierające maksymalnie do 16 słów. Cena ogłoszenia
drobnego wynosi 2 zł plus VAT. Ogłoszenie drobne w ramce (wymiar:
szerokość szpalty, wysokość - 3 cm). Cena takiego ogłoszenia wynosi:
• od osoby fizycznej 10 zł plus VAT
• od firm i instytucji 20 zł plus VAT
NEKROLOG
Cena standardowego nekrologu prasowego (szerokość dwie szpalty, wysokość - 5 cm) wynosi 20 zł plus VAT. Cena nekrologu o wielkości innej niż standardowa, jak przy odpłatnościach za reklamę,
w zależności od zajmowanej powierzchni.
OGŁOSZENIA I REKLAMY
Ceny reklam i ogłoszeń:
• strony czarno-białe: 2 zł plus VAT za cm2
• strony pełny kolor: strona pierwsza 7 zł plus VAT za cm2, pozostałe
5 zł plus VAT za cm2
• każda czwarta emisja reklamy (ogłoszenia) w cenie ogłoszenia drobnego 2 zł plus VAT.
Ogłoszenia (zaproszenia, oświadczenia, życzenia,
podziękowania, informacje) instytucji samorządowych:
• Urząd Miasta Gubina, Urząd Gminy Gubin – opłata ryczałtowa
20 zł plus VAT
• pozostałe instytucje samorządowe i społeczne (jednostki i zakłady
budżetowe, placówki oświatowe, publicznej służby zdrowia, kultury,
służby porządkowe i mundurowe, organizacje pożytku publicznego,
związki wyznaniowe, kluby sportowe, związki zawodowe, stowarzyszenia nieprowadzące działalności politycznej) – 0,10 zł plus VAT za
każde słowo. Za słowo uważa się wyraz, który zawiera co najmniej
trzy znaki.
ULOTKI
1 ulotka - pojedyncza kartka - 0,20 zł plus VAT za 1 szt.

Ogłoszenia ◆ Społeczeństwo
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jektowanie, hydraulika, elektryka, malowanie, przy produkcji schodów drewnianych. Tel.
rigipsy, panele, glazura itp. Tel. 509 519 227.
660 721 300.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Tel.
GLAZURA, hydraulika, regipsy, panele ścienne
PRZYJMĘ FRYZJERKĘ.
791 127 765.
i podłogowe, ścianki działowe, szpachlowanie,
WYSOKIE WYNAGRODZENIE.
DO WYNAJĘCIA duży umeblowany pokój z domalowanie, tapetowanie i inne. Tel. 068 455TEL. 609 839 355.
stępem do kuchni. Tel. 504 203 398.
45-98.
Image
Zielony
Primavera
Trendy
DO WYNAJĘCIA mieszkania w kamienicy Gubin
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i monul. Kołłątaja 18. Tel. 068 387-29-90.
taż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.
TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
HURT – DETAL
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie
Tel. 781 127 765.
Wyroby śrubowe - luz, konfekcja
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje z kuchnią w domku
spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci od- gwoździe budowl. - luz i op. 1 kg
jednorodzinnym. Osobne wejście. Gubin, ul. 1
naleźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń do re- podstawy do słupków ogrodz.
Maja 11. Tel. 068 455-63-20 do 13.00.
dakcji! Tel. 068 455-81-92. Czekamy! Nie wstydź
z otworami fasolkowymi i okrągłymi,
DO WYNAJĘCIA kwatery dla pracowników firsię, przestań żyć samotnie!
- uszy do przęseł ogrodzeniowych.
my. Tel. 517 869 689.
PRZEMIŁA 45-latka umili czas samotnemu
USŁUGI
NOCLEGI dla firm. Tel. 791 127 765.
mężczyźnie.
Tel. 602 772 626.
- szlifowanie głowic samochodowych,
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, 62 m kw.,
- powierzchni płaskich, sitek i noży,
POTRZEBUJESZ relaksu? 33-latka zapewni ci
ogrzewanie gazowe, II piętro. Tel. 512 498 109.
- obróbka plastyczna metali na prasach.
go w pełni. Tel. 515 356 393.
SPRZEDAM mieszkanie 102 m kw., w kamienicy
Bezpłatna porada wizażystki
„PROHAMET” 68-300 Lubsko
stare budownictwo, 4 pokoje. Tel. 785 048 490.
PRZYJMĘ koleżankę, mogę zapewnić zakwatei
badanie
struktury włosów mikrokamerą
Pl. Wolności 12 tel. 068/457 40 44
rowanie. Tel. 515 356 393.
OKAZJA - SPRZEDAM PILNIE DOM
0504 370 020.
Gubin, ul. Obrońców Pokoju 21
Tel. 068 359-78-55
500 M KW., UL. PUŁASKIEGO,
POLBRUK układanie, konkurencyjne ceny! Tel. BIURO Matrymonialne w Guben poszukuje Pań
CENA 350 TYS. ZŁ. TEL. 510 638 234.
w wieku od 18 lat, które chcą poznać Panów z
www.trendyhairstudio.com.pl
792 244 992.
SPRZEDAM domek jednorodzinny. Tel. MONTAŻ paneli podłogowych, ściennych, boa- Niemiec. Tel. 505 405 701 (mówimy po polsku).
662 300 701.
zerii, glazury, sztukaterii, regipsy, malowanie,
SPRZEDAM dom o pow. 200 m kw., działka 6 tapetowanie, szpachlowanie. Solidnie! Tel.
Kolejny rok dźwięki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozbrzmiewały w gubińskiej Dwójce.
arów, przy ul. Gdańskiej 10. Tel. 880 591 187.
504 669 414.
SPRZEDAM dom w gminie Brody Żarskie, stoUSŁUGI fryzjerskie na telefon. Tel. 661 144 522,
doła, podwórze. Tel. 603 904 527.
782 647 895.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, instalacje
DZIAŁKI/LOKALE
LOKAL wynajmę 55 m kw. ul. Wrońskiego - na sanitarne, hydraulika, murowanie, szpachlo- Od samego rana na szkolnych sad udzielania pierwszej pomo- odczuwaliśmy widząc, że wszystwarsztat samochodowy lub inną działalność. wanie, montaż okien i drzwi, ścianki działowe, korytarzach działo się wiele. Prze- cy, gdyż realizowany był program kich ogarnął wspaniały duch wspólglazura, montaż paneli. Szybko, tanio! Tel. de wszystkim wspaniale spisali się edukacyjny „Ratujemy i uczymy nego działania. To dobrze rokuje na
Tel. 660 973 939.
rodzice, którzy zaopatrzyli w przy- ratować”.
przyszłość.
WYDZIERŻAWIĘ pawilon płyta obornicka 18 m 068 455-13-78.
smaki,
„słodkie
kawiarenki”.
DoNajważniejsza
była
radość,
którą
organizatorzy
kw. plus wiata 25 m kw. ul. Gdyńska 2A (wjazd
RÓŻNE
bre
Anioły
z
Rady
Rodziców
były
do EKO). Tel. 068 359-43-78.
SPRZEDAM tanio nowy wózek inwalidzki i ma- z nami! Uczniowie i nauczyciele
DO WYNAJĘCIA zakład fryzjerski. Po 14.00
terac przeciwodleżynowy. Tel. 517 869 689.
zmobilizowali wszystkie siły przy
502 558 569.
SPRZEDAM wózek inwalidzki składany, stan gromadzeniu fantów na loterię. Za
SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ SKLEP
idealny. Tel. 721 032 705.
symboliczną złotówkę można było
Z PŁYTY OBORNICKIEJ 30 m kw.,
STUDIUJESZ zaocznie na Uniwersytecie Zie- wylosować np. korale, książki, gry,
ul. Pułaskiego 41. Tel. 507 107 471.
lonogórskim i szukasz transportu? Zadzwoń pluszaki i wiele innych upominków.
LOKAL do wynajęcia, po remoncie, 52 m 889 137 910.
Niespożytymi siłami wykazali się
kw., ogrzewanie gazowe, ul. Roosevelta. Tel. SPRZEDAM drewno kominkowe (brzoza), za- nasi młodzi wolontariusze, którzy
500 190 051, 068 359-34-86.
pewniamy transport. Tel. 068 359-20-23.
z wielkim entuzjazmem propagoDZIAŁKĘ 1,7 ha ze stawkiem, z możliwością bu- SPRZEDAM silnik elektryczny 220 V, 1,5 kW, wali ideę dzielenia się z drugim
dowy. Sprzedam. Tel. 660 973 939.
sprzedam krajzegę. Tel. 510 250 141.
człowiekiem. Bardzo starali się, by
DZIAŁKĘ budowlaną 4200 m kw. sprzedam. Tel. SPRZEDAM zlew dwukomorowy z ociekaczem, nie sprawić zawodu chorym dzie603 218 590.
meble kuchenne, stół szklany do jadalni + 4 ciom. Udało się! Zebraliśmy rekorWYDZIERŻAWIĘ lub sprzedam stodołę do roz- krzesła, łóżeczko dla dziecka firmy „Drewex” + dową kwotę 2150,73zł.
biórki w Gubinie. Tel. 695 286 922.
materac gratis. Tel. 695 988 062.
Można też było nauczyć się zaSPRZEDAM ziemię z przeznaczeniem pod budo- SPRZEDAM drewno kominkowe, kozie mleko.
wę. Tel. 662 300 701.
Tel. 068 359-91-10, 609 138 452.
NOŻYCE krążkowe do blachy, wałek do heblarMOTORYZACYJNE
SPRZEDAM tanio audi A4, stan idealny, 1,8 ki 80x250 z nożami i czopem na uchwyt wier(ST) OTTT Rudna 16.11.08, II m.
benzyna, ABS, elektryczne szyby, klimatronik, tarki i piłę+blachy na stół o wym. 340x540, Przedstawiamy osiągnięcia tance- 25.10.08;
silnik
1,5
KW,
1420
obr.,
380
V.
Sprzedam.
Tel.
rzy
gubińskiej
szkoły
Calipso,
dziaKacper
Żurański
i
Kinga
(ST) OTTT Prochowice 23.11.08;
biała, 140 000 km, pierwszy właściciel, 1995 r.
504
370
020.
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przy
GDK,
w
Ogólnopolskich
Ochotna
kl.
H
II
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MTTT
PoPiotr Trocki i Mariola KuTel. 068 455-31-25.
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4
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7,5
kW
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Towarzyskiego
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Tel.
510
250
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w
Międzynarodowym
Tomasz
Fijołek
i
Natalia
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Legnica 25.10.08, II m.
C-220 diesel, rok prod. 1997 oraz mitsubishi
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Towarzyskiego
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pajero 2,5TDI, rok prod. 1991. Tel. kontaktowy
sprawna
oraz
Continental
prod.
niemieckiej
(MTTT):
25.10.08,
I
m.
OTTT
Jelenia
Góra
(LA)
OTTT
Kępno 16.11.08, I m.
507 107 181.
1936
r.
dla
kolekcjonera.
Tel.
504
370
020.
Łukasz
Lechocki
i
Aleksan30.11.08;
(ST)
OTTT
Jelenia
Góra 29.11.08,
SPRZEDAM używane akumulatory samochodoSPRZEDAM
gwoździe
zawiasowe
3x30,
zszywki
dra
Kościńska
kl.
C
II
m.
OTTT
Michał
Bednarski
i
Magda
I
m.
(ST)
OTTT
Zielona Góra
we. Atrakcyjna cena. Tel. 607 721 973.
do
drewna
30x12,
drut
płaski
w
kręgach
3x1,
Poznań
25.10.08;
II
m.
OTTT
OłaMichlewicz
kl.
H
I
m.
MTTT
Po13.12.08;
CZĘŚCI oryginalne z demontażu do wartburga
plomby ołowiane fi 8,10+żyłka w pakietach. wa 12.11.08, II m. OTTT Kępno znań 25.10.08, I m. OTTT Wrocław Mateusz Bukowiecki i Wero1,3. Sprzedam. Tel. 507 107 471.
16.11.08, I m. OTTT Zielona Góra 22.11.08;
nika Wendrowska kl. H - I m.
GARAŻ murowany przy ul. Piastowskiej sprze- Tel. 504 370 020.
13.12.08;
Sebastian
Steć
i
Maja
Pelec
OTTT Jelenia Góra 29.11.08, I m.
DREWNO KOMINKOWE
dam. Tel. 609 351 559.
Damian
Bińkowski
i
Emilia
kl.
C
III
m.
(LA)
OTTT
Myślibórz
OTTT Myślibórz 14.12.08;
POŁUPANE, BRZOZA, DĄB.
USŁUGI
Myśliwiec
kl.
A
III
m.(ST)
OTTT
14.12.08;
Mateusz Foksowicz i Martyna
TRANSPORT POWYŻEJ 4 M GRATIS!
NIEMIECKI - korepetycje. Tel. 694 281 362.
Myślibórz
14.12.08,
Marcin
Pawłowski
i
MarMaziec
kl. H - II m. OTTT MyśliGUBIN, LEGNICKA 10.
MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 889 137 910.
Wojciech
Siwik
i
Karolina
ta
Piekarczyk
kl.
C
II
m.
(ST)
bórz
14.12.08;
TEL. 603 707 080
MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 509 567 973.
KUPIĘ nożyce do cięcia płaskownika, silnik 3 Napierała kl. H - II m. MTTT Po- OTTT Poznań 25.10.08, II m. (ST) Adrian Leśniański i Kornelia
J. ANGIELSKI - korepetycje. Tel. 068 359-31-62,
znań 25.10.08;
OTTT Kluczbork 26.10.08, I m. Maruszczak kl. E - I m. OTTT
KW, 950 obr. Odpady płaskownika 30x4, płytę
793 681 149.
Michał Cichowicz i Martyna (ST) OTTT Borowa 8.11.08, III m. Kępno 16.11.08, II m. OTTT Jelepoliestrową falistą. Tel. 504 370 020.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
Wolak kl. H - I m. MTTT Poznań (ST) OTTT Olesno 9.11.08, II m. nia Góra 30.11.08.
jg
SPRZEDAM tanio suknię ślubną rozmiar 42. Tel.
PRZEWÓZ osób międzynarodowy, Gubin i okolice
698 682 569.
24 h: dowóz do lotnisk, imprezy okolicznościowe,
Harmonogram wydań Wiadomości Gubińskich od lutego 2009 r. do czerwca 2009 r.
PRACA
dowóz do pracy, dowóz pod wskazany adres.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel. 889 768 750.
Tel. 693 049 043.
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli, itp. Tel. SZUKAM pracy na weekendy. Tel. 726 144 380 Luty - piątek 13 lutego; piątek 27 lutego n Marzec - piątek 13 marca; piątek 27 marca n Kwiecień - piątek 10 kwietnia;
po 15.30.
888 806 385.
piątek 24 kwietnia n Maj - piątek 8 maja; piątek 22 maja n Czerwiec - piątek 5 czerwca; piątek 19 czerwca
KOMPLEKSOWE remonty kuchni i łazienek, pro- PRZYJMĘ do pracy stolarza z doświadczeniem

MIESZKANIE

Super Promocja dla maturzystów
Hair Studio

Tipsy - 60 zł
Fryzura - od 30 zł
Makijaż - 30 zł

WOŚP w Dwójce

Tańczą mistrzowsko
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Nr 2 z 30.01.2009
Krzysztofowi Dubielowi z Rodziną
wyrazy współczucia
z powodu śmierci córki i siostry

Nikoli Dubiel
składają Zarząd, Kadra Trenerska i Zawodnicy
MKS Aquatic Gubin
Ewie i Kazimierzowi Barłóg
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Teścia i Ojca

Ryszarda
składają koledzy z gubińskich klubów sportowych
IX Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
W dniu 14 lutego (gimnazjum) i w dniu 15 lutego (szkoły ponadgimnazjalne) w Hali Zespołu Szkół Zawodowych przy ul Racławickiej
odbędzie się
Halowy Turniej Piłki Nożnej
Zespoły maksymalnie 7-osobowe
Wpisowe 20 zł (od zespołu)
Termin zapisów do 12.02.2009
Maksymalnie 16 zespołów
W dniu 17 lutego (szkoły podstawowe i dziewczęta)
w Hali Zespołu Szkół Rolniczych przy ul Pułaskiego
odbędzie się:
Halowy Turniej Piłki Nożnej
Poświęcony Pamięci Nauczyciela
Jerzego Gąsiora
Zespoły maksymalnie 7-osobowe
Wpisowe 20 zł (od zespołu)
Termin zapisów do 15.02.2009
W dniu 28 lutego w Hali Zespołu Szkół Zawodowych
ul Racławicka
odbędzie się
Halowy Turniej Piłki Nożnej
dla dorosłych
Zespoły maksymalnie 7-osobowe
Wpisowe 30 zł (od zespołu)
Warunek zgłoszenia - wszyscy zawodnicy muszą mieć ukończone18 lat
Termin zapisów do 26.02.2009
Maksymalnie 16 zespołów
Zgłoszenia kierować do sekretariatu ZSO
ul Piastowska 26
lub do nauczycieli wychowania fizycznego:
Tomasz Romanowski (609 846 577),
Leszek Grzegorzak (697 995 349)
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Plebiscyt 2009 - kandydaci
Paweł Lorentowicz l.29, sierżant Straży Granicznej w Krośnie
Odrzańskim, kapitan zespołu III ligi męskiej MLKS „Volley” Gubin.
Przygodę z siatkówką rozpoczął w szkole podstawowej pod okiem
Tomasza Lasoty, trenerem klubowym był Ireneusz Szmit. Grał
w klubach: Carina Gubin, USV Cottbus, WKS „Sobieski” Żagań od
2 lat zawodnik „Volley” Gubin. Wielokrotny medalista Mistrzostw
Województwa Lubuskiego w piłce siatkowej halowej i plażowej, medalista Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych (I, III miejsce). W 2007
roku zdobył mistrzostwo Polski Straży Granicznej.
Bartosz Guzik l. 18, uczeń II klasy Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych w Gubinie. Przygodę z siatkówką rozpoczął
w Szkole Podstawowej Nr 2 pod okiem Tomasza Lasoty, trenerem klubowym był Ireneusz Szmit. Kapitan zespołu juniorów
MLKS „Volley” Gubin, czołowy zawodnik w zespole III-ligowym.
W roku 2008 wspólnie z kadrą woj. lubuskiego wywalczył wicemistrzostwo Polski w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Marcin Dobrowolski l. 24, reprezentant Polski, zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Aquatic” przy ZSO w Gubinie,
wychowanek Ziemowita Patka. W 2008 r. wywalczył podczas Mistrzostw Europy INAS_FID w Ostrowcu Świętokrzyskim złoty medal na 50m stylem dowolnym, srebrne na 100m stylem dowolnym
i w sztafecie 4x50m stylem zmiennym, brązowy na 200m stylem
dowolnym. Rozegrane w Gubinie Mistrzostwa Polski PTSS „Sprawni – Razem” przyniosły dwa złote medale i cztery rekordy Polski.

LLKS Gubin
Mateusz Sokalski - 19 lat, absolwent ZSO w Gubinie, obecnie student AWF Gorzów. Od 3 lat czołowy płotkarz (400
mppł) w Polsce w kategorii junior. W 2008 roku zajął VII
miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów w Toruniu, III miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w Słubicach na 400 mppł.
Piotr Kwapich - 16 lat, członek kadry województwa juniorów.
W 2008 roku zajął I miejsce w Mistrzostwach Województwa
na 800 metrów, w sezonie halowym osiągnął najlepszy wynik
w Polsce na 600 metrów w kategorii junior młodszy.
Piotr Konopacki - 19 lat, uczeń ZSR w Gubinie, od lat czołowy junior województwa w biegach długich i przeszkodowych.
W 2008 roku Mistrz Województwa na 1500 m, I miejsce z reprezentacją ZSR w sztafecie 10x1000m. Piotrek legitymuje
się 11 wynikiem w Polsce na 2000 m z prz.

Carina Gubin
Przemysław Fiedorowicz - 23 lata. Od 14. roku życia jest zawodnikiem klubu sportowego „Carina Gubin”. Od trzech lat pełni funkcję kapitana drużyny. Jest wyróżniającym się zawodnikiem, dobrym i życzliwym kolegą. Przemysław studiuje na AWF
w Gorzowie Wielkopolskim. Nie przeszkadza mu to w godnym
reprezentowaniu naszych barw klubowych i miasta Gubina.
Daniel Szydłowski - 21 lat. Od 14. roku życia jest zawodnikiem klubu sportowego „Carina Gubin”. Jest bardzo dobrym napastnikiem i zdobywcą największej ilości bramek.
Daniel to zdyscyplinowany gracz. Jest lubiany przez kolegów i kibiców.
Paweł Piotrowski - 25 lat. Od roku jest zawodnikiem klubu
sportowego „Carina Gubin”. Gra w sekcji piłki nożnej na pozycji obrońcy, gdzie wyróżnia się swoimi zdolnościami. Jest
bardzo koleżeński i lubiany przez kolegów.

GMTS Sparta Gubin
Ewelina Szafrańska - szczypiorniaka trenuje od 13 lat. Podstawowa zawodniczka drużyny II-ligowej od 6 sezonów i czołowa zdobywczyni bramek w bieżącym sezonie. Aktualna Mistrzyni Polski Młodzieży Szkolnej LZS.
Ewa Stachowiak - piłkę ręczną trenuje od 9 lat. Od sezonu
2006/07 gra w II lidze, w 2008 roku z klubowym zespołem juniorek zajęła IX miejsce w Mistrzostwach Polski i jako juniorka
młodsza 17. miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Uczennica ZSLiT, kl. II technikum ekonomicznego.
Aleksandra Kuźminów - handball trenuje od 13 lat. Podstawowa zawodniczka drużyny II-ligowej i czołowa strzelczyni od
6 sezonów. Aktualna Mistrzyni Polski Młodzieży Szkolnej LZS.
Kandydatka zgłoszona przez czytelników „WG”
Anna Adamczyk - handball uprawia od 1991 roku, w rozgrywkach II ligi startuje od 1996 roku na niewdzięcznej pozycji
bramkarza. Mężatka, czas wolny poświęca głównie rodzinie.
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Sum
ergo
cogito
Uprawnione czy nie?
Przyrządzam placki ziemniaczane i słucham mojej ulubionej
audycji RFM FM. Facet wygrywa
36 tysięcy złotych. Redaktor prowadzący szaleje, dając gościowi
do zrozumienia, aby poszedł jego
śladem. Ale ten jest cichy i zimny jak styczniowa noc. Wygrałeś
kupę pieniędzy! Tak? Cieszysz się
Marku? ...Tak, pada beznamiętna odpowiedź. A co na to twoja
żona? Żona bierze telefon - zero
emocji. Na co pani przeznaczy
te pieniądze? Nie wiem - odpowiada sucho. Gdybym ja wygrał
jedną dziesiątą takiej kwoty,
moja radość usatysfakcjonowałaby całą redakcję. Przecież tego
oczekują. Wstrzymałbym temu
sztywniakowi wypłatę. Nie umie
się cieszyć, to do kąta.
Podobnie w sporcie. Sztywniacy,
którzy nie przeżywają emocji lub
ich nie okazują, po prostu psują
widowisko. Bo emocje są nieodłączną cechą spektaklu sportowego. Tak wśród zawodników, jak
i wśród widzów. Nietuzinkowe
reakcje zawodników i trenerów to
dodatkowy smaczek rozgrywkowych zmagań. Właśnie dla takich
„oryginałów” na zawody przychodzą rzesze kibiców.
Jednak obserwujący zawody na
żywo bywa w gorszej sytuacji od
telewidza. Ten ostatni po prostu
może zmienić kanał. Przyznaję,
iż ostatnio robiłem to, gdy nasze
siatkarskie gwiazdy z Bełchatowa były bezradne (po raz wtóry)
w meczu z drużyną bez gwiazd
z Friedrichshafen oraz obserwując
męczarnie naszych szczypiornistów w pierwszej fazie Mistrzostw
Świata. Wyłączając kanał, wyłączałem niezdrowe emocje. Niezdrowe
emocje związane ze startami naszych skoczków narciarskich nie
dotyczą mnie, ponieważ już dawno ich nie oglądam. Pisałem kiedyś o Małyszu i o wielkiej mizerocie za jego plecami. Teraz kolej na
Tomasza Sikorę. Całe środowisko
narciarskie wpatrzone jest w tego
35-letniego weterana biathlonu.
Jak rzep psiego ogona uczepili się
szansy medalowej tego człowieka w zmaganiach olimpijskich za
rok. Modlą się, aby przedłużył karierę do igrzysk w 2014 roku. Będzie wówczas miał 40 lat. A gdzie
reszta? Gdzie następcy? Ani widu,
ani słychu. Mówienie o istnieniu
polskiej szkoły biathlonowej jest
więc nieuprawnione, podobnie
jak w przypadku skoków narciarskich.
Z zainteresowaniem przeczytałem w Gazecie Lubuskiej (2.01.09)
wywiad z piłkarzem Michałem
Janotą. Ten osiemnastolatek nawet się nie zająknął, że ma jakiekolwiek związki z piłkarstwem gubińskim czy w ogóle z Gubinem.
Podkreślał natomiast kilkakrotnie
swoją wdzięczność dla klubu zielonogórskiego.
W sierpniowym wydaniu „Wiadomości Gubińskich” wespół
z Krzysztofem Gierczyńskim
przedstawieni byli jako ludzie
o sportowym gubińskim rodowodzie. Krzysiek, który do dziewiętnastego roku życia kształtował się sportowo w Gubinie, to
jednak zupełnie inny przypadek.
Łączenie tych dwóch sportowców
w jedną kategorię jest więc także
nieuprawnione.
Swoją drogą, aktualnie odczuwa
się brak na gubińskim firmamencie sportowym gwiazdki choćby
niewielkich rozmiarów, która
spełniałaby kryteria wysokich
wyników sportowych i ciekawej
osobowości. Takie oczekiwanie
jest jak najbardziej uprawnione.
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Ciekawostki wędkarskie

Mistrzowie powiatu

Nie powiódł się piłkarkom ręcznym wyjazd do Kępna. W pierwszym meczu rundy rewanżowej
przegrały 17:19.

W Krośnie Odrzańskim odbyły się
18 stycznia Mistrzostwa Powiatu
w Piłce Koszykowej Szkół Gimnazjalnych. W finale spotkała się drużyna Gimnazjum nr 2 Gubin (na
zdjęciu) z reprezentacją Krosna Odrzańskiego. Po dogrywce mistrzoGospodynie, pamiętne porażki stwo zdobyli uczniowie gubińskiego
w meczu rozgrywanym w Gubinie,
przystąpiły do spotkania mocno
zmobilizowane i skoncentrowane.
Taktyka wprowadzona przez trenera gospodyń zdawała egzamin,
choć do przerwy gospodynie nie
wykorzystały aż pięciu rzutów karnych, to kontrolowały przebieg meczu i schodziły na przerwę z sześciobramkową przewagą, a gubinianki
w tej części meczu zdobyły tylko 5
bramek.
Wydawało się, że kępnianki powinny powiększyć przewagę, ale na
drugą połowę wyszły rozluźnione
i nieskoncentrowane i zaczęły popełniać szkolne błędy, do tego grały
na słabym procencie.
Gubinianki dobrze wytrzymały
mecz kondycyjnie i cały czas goniąc
rywalki, omal nie doprowadziły do
remisu.
Niestety, z powodu kar Spartanki kończyły mecz w piątkę i na 40
sekund przed końcową syreną Polonia zdobyła 19 bramkę, ustalając
wynik meczu na 19:17.
W niedzielę 25.01.2009 r. ratowSporym usprawiedliwieniem jest nicy WOPR oddział Gubin przeprodość krótka tego dnia ławka rezer- wadzili szkolenie lodowe na jeziowowych.
rze Borek.
Mówi trener Kazimierz Barłóg: Miało ono na celu przygotowanie
jeszcze nigdy tak nie było, żebym grupy do akcji ratowniczych na lona dzień przed wyjazdem na mecz, dzie, jak i przygotowanie się do pomiał do dyspozycji 7-8 dziewczyn, kazu dla szkół w ramach akcji prepozostałe były chore. Dla gubinianek najlepiej punktowały Ewa
Stachowiak i Ewelina Szafrańska,
które zdobyły po 7 bramek.
(oprac m.z)

Poległy
w Kępnie

Nr 2 z 30.01.2009

gimnazjum. W składzie zwycięskiej
drużyny wystąpili: Michał Kwaśnik, Konrad Rytwiński, Arkadiusz
Jutrzenka, Adrian Pietraszek,
Dawid Mozalewski, Adrian Podgórski, Damian Pracz. Opiekunem
reprezentacji Gimnazjum nr 2 był
Sylwester Cichosz.
sc

redaguje Wiesław Łabęcki
dokończenie ze str. 10

Grzegorz Petrykowski - mistrz na lodzie
Mistrzem w łowieniu ryb spod lodu, w kole PZW nr 1 został Grzegorz
Petrykowski (1420 pkt.). Zawody zostały rozegrane 18 stycznia 2009 r.
na jeziorze Borek (Kosarzyn), na tafli lodu o grubości około 20 cm. Kolejne miejsca na podium zajęli Grzegorz Świerczyński (1320 pkt.) i Jerzy
Pałka (1300 pkt.). Mistrzom brała przede wszystkim płoć i jazgarze. Po
wędkowaniu spędzono mile czas przy ognisku i pieczeniu kiełbasek.

Słodkowodny drapieżca
Jazgarz (Gymnocephalus cemuus) - ryba z rodziny okoniowatych. Masowo występuje w wielu jeziorach, zwłaszcza typu sielawowego i leszczowego oraz rzekach. Przebywa w pobliżu dna, często w towarzystwie okonia, sandacza oraz ryb karpiowatych. Żyje w stadach, nieostrożny, jest
bardzo żarłoczny, przynętę chwyta zdecydowanie (rzuca się na dżdżownice o długości równej sobie). Dlatego jest dobrą rybą dla początkujących wędkarzy, bo można na niej trenować zacinanie. Jazgarz najchętniej żeruje rano. Osiąga przeciętnie 15-20 cm, maksymalnie 25, a nawet
zdarza się 30 cm. Mięso bardzo smaczne (główny składnik zupy rybnej uchy), choć ościste. Nie ma wymiaru i okresu ochronnego, dzienny limit
połowu do 5 kg. A czy ktoś tyle złowił?! Jazgarz nadaje się na przynętę
na węgorza, sandacza, szczupaka, suma i dużego okonia. Nie należy obcinać twardych promieni płetwy grzbietowej. Cechy charakterystyczne:
ostre kolce w pierwszej płetwie grzbietowej i niewielkie na pokrywach
skrzelowych oraz duża ilość śluzu na ciele. W dorzeczu Dunaju i jego
słowackich dopływach występuje sporadycznie jazgarz żółty.

Szkolenie lodowe
wencyjnej przed zbliżającymi się
feriami, pt. „Bezpieczny lód”. Pokazy planowane są na tzw. stawie
przy ul. Śląskiej i zależą jedynie od
sprzyjających warunków atmosferycznych (zamarznięta tafla).
prezes WOPR Gubin
Jacek Czerepko

Przypomnienie o tarlisku
Nie wolno wędkować na jeziorze Borek (Kosarzyn) w miejscu tarliska ochronnego na odcinku brzegu jeziora 100 m w lewo i w prawo
od wpływu oraz 250 m w prawo i lewo od wypływu z jeziora strugi
Steklnik, od 1 marca do 31 maja każdego roku.

Kupon plebiscytowy

10 sztuk leszcza na dobę

Najpopularniejszy

Okręg PZW Zielona Góra podjął 15 grudnia 2008 r. uchwałę dotyczącą wprowadzenia na wodach Okręgu PZW limitu połowu leszcza w
ilości 10 sztuk na dobę.

Sportowiec Gubina

1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
4. ..................................
5. ..................................
6. ..................................
7. ..................................
8. ..................................
9. ..................................
10. ................................
Pierwsze miejsce - 10 punktów, drugie - 9
itd. Kupony wysyłamy na adres redakcji
ul. Westerplatte 14 , 66-620 Gubin

Zupa rybna ucha

Ratownicy w lodowatej wodzie

Łatwa wygrana
W meczu 11 kolejki III ligi siatkarzy gubinianie pokonali międzyrzecki MOW.
Od początku spotkania drużyna
z Gubina dominowała na parkiecie.
Goście w mocno osłabionym składzie nie podjęli walki. Szybka i wysoka wygrana drużyny z Gubina pozwoliła utrzymać się w czołówce III
ligi. Następne spotkania, nie mniej
ważne, pokażą, czy MLKS Volley
Gubin zajmie czołową lokatę w III

Lidze. MLKS Volley Gubin - MOW
Orzeł Międzyrzecz 3:0 (25:8, 25:16,
25:14)
Kadeci Volleya również w trzech
setach pokonali gorzowski GSZS,
walka na parkiecie była jednak bardziej zacięta niż w meczu seniorów.
Natomiast kadetki Volleya przegrały
z UKS Trzynastka Zielona Góra 0:3.
Poniżej tabela trzeciej ligi
(jaw)

1-1.5 kg drobnych ryb (jazgarze, karasie lub okonie), 50 dkg ziemniaków, 60 dkg włoszczyzny (2 marchewki, 2 pietruszki, kawałek selera,
1 por), 1 łyżka masła, 0,5 pęczka natki pietruszki, 0,5 pęczka natki koperku, 1 liść laurowy, 4 ziarna ziela angielskiego, sól
Sposób przygotowania: Ryby sprawić, odciąć głowy, korpusy starannie
umyć. Włoszczyznę i ziemniaki obrać, umyć i pokroić w plasterki. Natkę
i koperek opłukać. Na dnie dużego garnka (5 l) ułożyć warstwę ziemniaków z dodatkiem włoszczyzny. Na warzywach położyć ryby (małe w
całości, większe pokrojone w dzwonka), na nich znowu warstwę ziemniaków oraz włoszczyzny i dodać masło. Na wierzchu położyć zieleninę, liść laurowy i ziele angielskie. Zawartość garnka zalać wodą, tak aby
przykryła warzywa 2 cm warstwą i posolić. Garnek postawić na płytce,
na małym ogniu. Zupę gotować 30-40 min. Przed podaniem wyjąć przyprawy, koperek i natkę. (według przepisu z portalu 24polska.pl)
Z kolei według „Współczesnej kuchni domowej” Aliny Gniewkowskiej,
posiadanej przez moją mamę (wydanie 1947 r.) prawdziwą „uchę” gotuje się z kilku gatunków ryb: jazgarków, okoni, miętusów i łososiopstrągów. Najsmaczniejsza ucha jest ze świeżej lub dopiero co śniętej
ryby. Ten przepis jest jednak bardzo czasochłonny (3,5 godziny, sporo „zabawy” - najpierw wykonanie smaku, przecedzanie, klarowanie,
przecedzanie przez mokrą serwetkę, w wazie dolewanie wina…).

III Liga

Imię i Nazwisko*:
Adres*:
* - nieobowiązkowo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SPS Eurotax Lubsko
MLKS Volley Gubin
WKS Sobieski Żagań
MOW Orzeł Międzyrzecz
MKS Tęcza Krosno Odrz.
MKST Astra Nowa Sól
MKS Budowlani Gozdnica

9
9
9
9
9
8
9

19
18
18
13
12
8
8

23:14
22:14
21:15
18:19
18:18
14:23
12:25

Kolejne mecze Volleya
W następnej kolejce spotkań 31 stycznia gubińscy siatkarze pauzują. Kolejny mecz w Gozdnicy (7 lutego) i następnego dnia w Gubinie zaległy
mecz z STS Eurotax Lubsko (8 lutego) godz. 17.00. Ostatnia kolejka III
ligi i mecz 14 lutego z Tęczą Krosno Odrz. Zapraszamy
(jaw)

