
Jaw-Mar s.c.

bar Bistro „u Seby”
n   organizujemy imprezy okoliczno-

ściowe
n   polecamy tanie i smaczne posiłki 

oraz pizzę

Od 2 MARCA 2009
ZAPRASZAMY!

NOWO OTWARTY
SKLEP ODZIEŻOWY 

„SYLWIA”
/odzież damska i męska/

GUBIN 
ul. WYSPIAŃSKIEGO 2 B

/obok cukierni/

„OSKAR”
Galeria odzieży 

używanej
ul. Nowa 4A

ZAPRASZA:
- Europejskie marki
- Niskie ceny
- Nowa odzież
- Miła obsługa
-  Dostawa towaru 
dwa razy w tygodniu

OTWARCIE 
27.02.2009 (piątek)

Sękowice 78

n   nasze posiłki realizujemy również 
na zamówienia telefoniczne tel. 
512 174 448
noclegi tel. 12 174 451

dysponujemy 2-3 osobowymi pokojami

Zatrudnię 
pilnie fryzjerkę

(najlepiej mistrza)

Wynagrodzenie 
od 2 000 zł

Tel. 609 839 355

Wszystkich mieszkańców miasta Gubi-
na serdecznie zapraszam na uroczysto-
ści związane z pożegnaniem Placówki 
Straży Granicznej w Gubinku z Ziemią 
Gubińską, które odbędą się w piątek 
27 lutego br. o godzinie 12.00 na Placu 
Jana Pawła II w Gubinie. Dla mieszkań-
ców miasta przewidujemy poczęstunek 
grochówką.

Komendant Placówki 
Straży Granicznej w Gubinku

mjr SG Paweł Żuk

Wiadomości jako czasopismo 
były, są i będą, chociaż humory-
stycznie biorąc, brzmi to jak dowcip 
o krasnej armii, to jednak nie będę 
tej myśli poprawiał. Ale coś mi się 
obiło o uszy, że dociekliwi wyna-
leźli w WG cenzurę. O ile wiem, to 
cenzura w zamierzchłych już niepo-
wtarzalnych czasach istniała jakby 
pozornie wewnątrz czasopism. Ist-
niała i nie istniała. Była czymś nie-
uchwytnym, niewidocznym.

Poznałem kiedyś wspaniałego in-
telektualistę, który pełnił funkcję 
sekretarza na szczeblu wojewódz-
kim, jednej z ciekawych organiza-
cji niby pozarządowych. Było to 
na zgrupowaniu prelegentów TWP 
w Przełazach. Ponieważ posiłki były 
raczej skromne, kupowaliśmy co-
dziennie jakąś rybkę i ów były cen-
zor wspaniale ją przyrządzał. Wte-
dy po raz pierwszy jadłem sielawę. 
Udowodnił swoją przydatność rów-
nież jako wspaniały gawędziarz. Na 
zakończenie jedliśmy rybę, popija-
jąc wino, a niektórzy wódkę. Cenzor 
tłumaczył, że najgorszą profanacją 
ryby jest picie do niej wódki. Ktoś 
mniej drobiazgowy zamknął jego 
wywody stwierdzeniem, że „ryba 
lubi pływać”. Cenzor-gawędziarz 
zamilkł i właściwie wieczór dobrze 
się zapowiadający był już jakby sty-
pą pożegnalną.

„Wódacy” odeszli szybciej. Zwo-
lennicy i być może smakosze wina 
gawędzili jeszcze troszkę, jakby 
bezpłciowo. Cenzor podniecony 
czyimiś przechwałkami nie wytrzy-
mał. Otworzył się na oścież.

Kochani - przemówił. Każdy czło-
wiek musi mieć jakiś wentyl bez-
pieczeństwa. Ja go znalazłem, zo-
stając cenzorem. Niektórzy mówili, 
że jestem ważny. Ale mnie na waż-
ności wcale nie zależało. Będąc 15 
lat cenzorem, uzyskałem wolność. 
Byłem wolny, bo to od mojej decy-
zji zależała wolność wypowiedzi in-
nych. Brzmiało to nieco pokrętnie. 
Stałem się doradcą tych, których 
miałem gnębić. Mówili czasem, że 
jestem równy chłop, bo nie skre-
ślam artykułów, tylko doradzam, co 
w nich zmienić, żebyśmy zarówno 
autor, jak i ja nie mieli kłopotów. 
I tak doradzałem do emerytury. 
Myślę, że mogę wszystkim spojrzeć 
w oczy. To najważniejsze.

dokończenie na str. 15

Wentyl 
bezpieczeństwa

Najczęściej wydawało mi się, że 
nie muszę zbytnio prowadzić roz-
ważań nad treścią „Wiadomości 
Gubińskich”.

Zarząd Województwa Lubuskiego 
zatwierdził do realizacji - w ramach 
Lubuskiego Programu Operacyjne-
go - ze środków unijnych tzw. listę 
indykatywną (priorytetową). Do 
oceny przedstawiono 242 projekty 
opiewające na łączną kwotę 2,6 mi-
liarda złotych, z czego zatwierdzono 
116 projektów, których wartość prze-
kracza nieznacznie 1 miliard złotych. 
Najwięcej z nich, bo aż 37, to projek-
ty dotyczące inwestycji związanych 
z przebudową i modernizacją dróg 
w województwie. Wśród wielu pro-
jektów, które będą miały wpływ na 
przyspieszony rozwój naszego re-
gionu, są też projekty dotyczące bez-
pośrednio Gubina i jeden z powiatu 
krośnieńskiego. Do tej pory, gdy 
chodziło o rozwój naszego regionu, 
głównie była mowa o lokalnych me-

Marszałek docenił nasze projekty!

tropoliach - Gorzowie Wlkp. i Zielo-
nej Górze.  W czasie oceny wniosków 
- 20 lutego 2009 roku marszałek 
województwa lubuskiego Marcin Ja-
błoński uznał gubińskie inwestycje 
jako ważne z punktu widzenia roz-
woju całego województwa. Tak więc 
Gubin jako miasto „wraca do gry”!

Co zatem zyskaliśmy?

Nasze projekty to: Utworzenie ob-
szaru aktywności gospodarczej ul. 
Śląska i Legnicka w Gubinie. War-
tość projektu - 6 milionów złotych 
(kwota dofinansowania wynosi 50% 
- czyli 3 miliony złotych), termin re-
alizacji - lata 2009-2010. Wniosek 
złożyła gmina Gubin o statusie miej-
skim. Jest on ujęty w paragrafie: 
Działanie 1.2. Tworzenie obszarów 
promocji gospodarczej i promocja 

gospodarcza. Drugi projekt został 
nazwany: Turystyczne zagospodaro-
wanie Wyspy Teatralnej w Gubinie 
- wartość projektu 3,22 miliona zło-
tych, z czego dofinansowanie wynie-
sie 1,61 miliona złotych. Realizacja 
w 2009 roku. Wniosek również gmi-
ny Gubin o statusie miejskim. Został 
on złożony w paragrafie: Działanie 
4.3. Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów miejskich i wiejskich.

Swojego zadowolenia nie ukrywa 
burmistrz Bartłomiej Bartczak: 
Utworzenie nowych terenów ak-
tywności gospodarczej ul. Śląska 
i Legnicka oraz zagospodarowanie 
Wyspy Teatralnej znacznie popra-
wi atrakcyjność naszego miasta 
z punktu widzenia gospodarczo-
przemysłowego i turystycznego.

dokończenie na str. 4

Wszystkim Gubiniankom z oka-
zji Święta Kobiet moc najser-
deczniejszych życzeń, szczęś-
cia, pomyślności w realizacji 
planów i marzeń składają

Burmistrz 
Bartłomiej Bartczak

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Leszek Ochotny

Render fasady teatru na gubińskiej wyspie
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Urodzenia

Zgony

Informuję, że każda osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna bę-
dąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo 
posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udziele-
nie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.

Powyższe reguluje uchwała nr XXII/291/2008 Rady Miejskiej w Gubi-
nie z dnia 7 października 2008 roku w sprawie określania zasad udzie-
lania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z później-
szymi zmianami, która dostępna jest na stronie internetowej www.bip.
gubin.pl.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 455-81-
06 lub 068 455-81-34.

Burmistrz Miasta Bartłomiej Bartczak

Jak przekazali sekretarz powiatu Zbigniew Kościukiewicz i dyrektor 
Krzysztof Szymański, na najbliższej sesji rady powiatu podjęte zostaną 
uchwały o likwidacji z końcem roku szkolnego 2008/2009 niektórych 
kierunków nauki zawodu i szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Rolniczych. Dotyczy to: Gimnazjum Sportowego, do którego nie było już 
naboru od 2004 r. II Liceum Ogólnokształcącego, od 2005 r. (jest wy-
starczająca ilość miejsc w mieście) oraz trzyletniego Technikum Uzupeł-
niającego - Technikum Handlowego po zasadniczej szkole zawodowej.

Nie będzie kształcenia zawodów: w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2, 
monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim oraz 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych, w czteroletnim Technikum nr 2 
- technik architektury krajobrazu oraz technik ekonomista. W Szkole Po-
licealnej nr 2 nie będzie nauki zawodów: technik architektury krajobra-
zu, opiekunka środowiska, technik organizacji reklamy, asystent osoby 
niepełnosprawnej oraz technik pracy biurowej, a w Szkole Policealnej dla 
Dorosłych - opiekunka środowiska oraz asystent osoby niepełnospraw-
nej. Likwidowane kierunki kształcenia nie będą miały konsekwencji 
w stanie osobowym kadry nauczycielskiej oraz internatu.

Popierana będzie nauka w technikum mechanicznym, które w przy-
szłości przygotowywać będzie kadry do pracy w kopalni węgla brunat-
nego, a od roku szkolnego 2010/2011 powstanie kierunek kształcenia 
w zawodzie elektryk na potrzeby przyszłej elektrowni. Z.T.

Likwidacja szkół i zawodów w ZSR

Informujemy, że dyżury pracowni-
ków Urzędu Skarbowego z Krosna 
Odrzańskiego będą miały miejsce 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gu-
binie w sali nr 15 (sala narad) w na-
stępujących terminach: 04 03 2009r., 
11 03 2009r., 18 03 2009r., 25 03 
2009r., 01 04 2009r., 08 04 2009r., 
15 04 2009r., 22 04 2009r., 29 04 
2009r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Skarbówka 
dyżuruje

Amelia Barabasz, Marcel Sa-
dowski, Julia Wąsiewicz, Jakub 
Duchnowski, Amelia Skřivánek, 
Mateusz Walot, Aleksandra Ta-
tara, Michał Sułkowski, Nikola 
Gluźniewicz, Marcin Matuszczak, 
Jasmina Orzechowska, Wiktoria 
Gordziejewska, Gabriela Rudziń-
ska, Victor Kondraczyk, Julia 
Kaczmarek, Igor Kuczma, Igor 
Skobel, Krystian Jabłoński.

Ryszard Centkowski l. 55, Hele-
na Szwarc l. 70, Jadwiga Hybow-
ska l. 66, Teresa Prokopowicz l. 
77, Zenon Okoń l. 78, Kazimierz 
Skrobania l. 88, Julianna Jezio-
rek l. 86, Zygmunt Zając l. 77.

W związku z uroczystościami po-
święconymi pożegnaniu Placówki 
Straży Granicznej w Gubinku z Zie-
mią Gubińską, które odbędą się w 
dniu 27.02.2009 r. o godz. 12.00 na 
Placu Jana Pawła II, między godzi-
nami 10.00 a 13.00 ruch pojazdów 
wokół placu będzie zamknięty.

W imieniu ZO ZNP składamy 
Wszystkim Paniom życzenia zdro-
wia, szczęścia i sukcesów w pracy.

„Wiosna to pora kwiatów, przy-
rody, co ze snu się budzi

To święto Krystyn, Ew, Halin - 
najmilszych ze wszystkich ludzi

Szanujmy nasze kwiaty, hołd 
składamy lilią, różą.

Za serce, uśmiech i miłość 
mogą być czasem burzą”.

Na terenie Ogrodu Działkowego 
„Zorza” 4 marca (środa) o godz. 
10.00 odbędzie się pokaz cięcia 
drzew i krzewów.

Jak co roku, działkowicze zaczną 
prace wiosenne w swoich ogrodach 
i z pewnością takie informacje są 
bardzo potrzebne. W czasie szko-
lenia prowadzonego przez Rafała 
Hawryluka z OZ PZD będzie moż-
liwość zakupu fachowej literatury.

Jak dodaje prezes „Zorzy” Jan 
Skóra, takie szkolenia cieszą się 
wielkim zainteresowaniem dział-
kowiczów, można wymienić do-
świadczenia, rozwiać wątpliwości 
dotyczące upraw i pielęgnacji roślin 
i co najważniejsze, porozmawiać 
z fachowcami. MB-T

Szkolenie 
w „Zorzy”

Grupa pasjonatów 20 lutego odwiedziła plantację Helmuta Moelle 
i Wilfrieda Olzoga w Niemczech, w Grano. uprawy winorośli i pro-
dukcji wina.

Henryk Kowalski, uprawiający winorośl od wielu lat (ma 45 gatunków), 
wręczył gospodarzom wino własnej produkcji. Obecni byli przyszli produ-
cenci: rodzina Milewiczów oraz radni Jakub Bartczak i Jan Skóra.

Niemieccy plantatorzy działają w stowarzyszeniu Gubener Weinbau 
od 2004 r. Obiecali pomoc przy nasadzeniach i uprawie winorośli oraz 
produkcji wina w Gubinie.

Pokazano uczestnikom winnicę, gdzie szczególnie cennymi odmiana-
mi są accolon i regent. Każdy krzew jest prowadzony na dwóch łozach, 
na jednej 8 oczek, a na drugiej dwa. Z jednego krzewu zbiera się do 5 
kg winogron. Plantatorzy rozprowadzają odmiany tych winorośli w ce-
nie 3 euro.

Pokazano winiarnie, gdzie produkuje się wino. Omówiono cały pro-
ces; od zerwania, miażdżenia owoców, wyciskania soku, poprzez fer-
mentację, badania laboratoryjne, rozlewanie, do degustacji włącznie.

Gospodarze spotkania serdecznie zapraszają 25 kwietnia o godz. 
14.00 na degustację młodego wina, zaś 26 września na winobranie 
w Grano (5km od Guben). J.S.

Winiarze w GranoSprawna sesja

Powitanie przed wejściem do winnicy

Panom Dariuszowi PIRKO 
i Radosławowi WILKOWI

za wymalowanie klasy
dziękują uczniowie i wychowawca kl. V PSP ze Starosiedla

XXVIII Sesja Rady Miejskiej 
w Gubinie, zwołana 25 lutego, mia-
ła bardzo sprawny przebieg.

Przewodniczący rady Leszek 
Ochotny przywitał gości, wśród któ-
rych widzieliśmy radnego powiato-
wego Włodzimierza Rogowskiego, 
wicestarostę Janinę Pawlik, kom-
plet funkcyjnych pracowników urzę-
du miasta, przewodniczących rad 
osiedli: Leontynę Kaczor, Jadwi-
gę Małolepszą i Zdzisława Bucz-
kowskiego, dyrektorów podległych 
miastu instytucji. Podkreślić należy, 
że wspaniale prezentował się kwiat 
gubińskiej oświaty, gdyż reprezen-
towana była przez same panie. To 
imponująca reprezentacja.

Po uchwaleniu porządku obrad bur-
mistrz Bartłomiej Bartczak złożył 
zwięzłe sprawozdanie ze swej dzia-
łalności za okres od poprzedniej sesji 
Rady Miejskiej. Interpelacji radnych 
nie było tym razem za wiele. Spra-
wozdanie z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za ubie-
gły rok przyjęto bez pytań i dysku-
sji, co wprowadziło Teresę Dziecic 
- kierownik MOPS, w dobry nastrój. 
Często się uśmiechała, wymieniając 
poglądy z dyrektorem MOS-u.

Przystąpiono do podejmowania 
uchwał. Przedłożono radzie do za-
opiniowania projekt uchwały Rady 
Powiatu Krośnieńskiego dotyczą-
cy przekształcenia Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, czyli Szpitala Powiatu 
Krośnieńskiego.

Wiceprzewodniczący RM Zygfryd 
Gwizdalski pytał: na czym polega 
przekształcenie szpitala, czy tylko 
na zmianie nazwy Zakładu Pielęg-
nacyjno-Opiekuńczego w krośnień-
skim szpitalu?

Starosta J. Pawlik wyjaśniła, że 
wymieniony zakład mieścił się w 2 
budynkach, teraz będzie w jednym, 
co ma być korzystniejsze dla pa-
cjentów.

Wiceprzewodniczący Wojciech 
Sendera pytał, w jakim celu ma być 
wyrażana opinia, skoro Rada Spo-
łeczna Szpitala, 3 grudnia 2008 r. 
uchwaliła już likwidację Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Po 
co ta opinia, jeśli faktycznie decyzja 
została podjęta.

Radny Jan Skóra wnioskuje o od-
rzucenie uchwały, gdyż będzie ona 
co najwyżej ozdobnikiem do decy-
zji, która już zapadła.

Starosta J. Pawlik stwierdziła, że 
podjęcie tej uchwały nie powinno 
przeszkadzać radnym w czymkol-
wiek, bo dotyczy Krosna. Mówiła, 
że „nowym” Zakładem Opiekuńczo-
Leczniczym kieruje teraz pielęgniar-
ka z Gubina. W zakładzie brakuje 
wprawdzie piłek lekarskich, drabi-
nek i trzyczęściowego materaca do 
wózka kąpielowego, ale wszystko jest 
już zamówione. Poszukuje się tylko 
instruktora terapii zajęciowej.

Radny Piotr Puszkarski proponu-
je uchwałę zaopiniować pozytywnie. 
Radni nie robili wrażenia zadowo-
lonych z uzyskanych odpowiedzi. 
Uchwała przeszła 8 głosami. Wyko-
rzystując obecność wicestarosty, W. 
Sendera pytał o tzw. „Plan B” szpi-
tala i czy jakieś zmiany nie zaskoczą 
mieszkańców Gubina?

Pani J. Pawlik stwierdziła, że dziś 
jest za wcześnie o tym mówić - bo 
projekt ministra jest w przygoto-

waniu. Wszystko powinno wyjaśnić 
się 4 marca w ministerstwie zdro-
wia. Na jutrzejszym posiedzeniu 
Rady Powiatu dyrektor szpitala ma 
poinformować o szczegółach zadań 
zakontraktowanych z NFZ.

Jest nadzieja na zwrot szpitalo-
wi długu 4,8 mln zł, zaciągniętego 
w 2005 r. Ale inne długi pozosta-
ną. Był to jedyny punkt porząd-
ku obrad, którym zajmowano się 
szczegółowo. Pozostałe uchwały 
przegłosowano ciurkiem. Zapewne 
stało się tak w wyniku dobrej pracy 
poszczególnych komisji. Większość 
uchwał popierał komplet radnych. 
Rada przyjęła dwa apele.

Jeden do sejmowej komisji „Przy-
jazne Państwo”, w sprawie zmiany 
nieracjonalnego przepisu. Zmia-
na miałaby polegać na tym, że nie 
rada, a burmistrz opiniowałby za-
chowanie odległości 100 m od szkół 
i ośrodków kultu religijnego dla lo-
kali, którym udziela się zezwoleń na 
instalowanie automatów do gier.

Drugi apel do Rady Ministrów RP 
w sprawie objęcia krajowym pro-
gramem szczepień przeciwko rako-
wi szyjki macicy.

Burmistrz B. Bartczak odpowiadał 
na pytania radnych.

W sprawie likwidacji sądu grodz-
kiego w Gubinie informował radne-
go P. Puszkarskiego, że skierował 
odpowiednie pismo do ministra 
Czumy, podając je do wiadomości 
lubuskim parlamentarzystom.

Radny J. Skóra dowiedział się, 
że po remoncie budynku w Urzę-
dzie Miejskim na drzwiach będzie 
wywieszony zakres kompeten-
cji poszczególnych pracowników, 
a kadrowa urzędu będzie mieć od-
powiednie pomieszczenie do przyj-
mowania interesantów.

Radnemu Edwardowi Patkowi 
burmistrz obiecał rozpatrzyć wnio-
sek dotyczący remontu ulic Fornal-
skiej i Lampego przy opracowywa-
niu budżetu na rok przyszły.

Na wniosek Jakuba Bartczaka 
o remont oświetlenia ulicy Wa-
ryńskiego burmistrz zgodził się, że 
remont tej ulicy należy wykonać 
kompleksowo.

Radną Halinę Wojnicz poinfor-
mowano, że spotkanie noworoczne 
przed farą kosztowało 5500 zł.

Radny Z. Gwizdalski obrazowo 
przedstawił kolejny raz problem 
nadmiernej wycinki - niszczenia 
wiekowych drzew w Gubinie.

Burmistrz stwierdził, że przyczyny 
wycinki są różne, być może nie za-
wsze uzasadnione. Jednak plan re-
nowacji parków i łączących je ciągów 
pieszych powinien w ramach projektu 
„Spacer w zieleni” zrekompensować 
dotychczasowe straty. Kończąc swą 
wypowiedź burmistrz Bartczak po-
informował, że Gubin ma szansę na 
dofinansowanie zadań przez Urząd 
Marszałkowski. Na liście indykacyj-
nej Marszałka Województwa znaj-
duje się renowacja Wyspy Teatralnej 
oraz remont ulic Śląskiej i Legnickiej.

Poinformowano radnych o obowiąz-
ku złożenia oświadczeń majątkowych.

Zapowiedziano utworzenie ko-
misji Euromiasto, do której wejdą 
radni Guben i Gubina. Radny W. 
Sendera zaproponował przygoto-
wanie apelu o likwidację powiatów, 
co ze względu na kryzys, może dać 
tylko korzyści. Oleg Sanocki
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Kronika 997W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw, od 23 do 27 lutego 2009 r. lubuska policja zorganizowała 
w każdej jednostce policji punkty konsultacyjne oraz uruchomiła te-
lefony zaufania. Pomocy i porad udzielali policjanci oraz specjaliści - 
przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz 
ochrony ofiar przestępstw - sądów, prokuratur, ośrodków interwencji 
kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp. oraz organi-
zacji pozarządowych.

W Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw 23 lutego 2009 r. 
działał punkt konsultacyjny w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Gorzowie Wlkp. Porad udzielali policjanci z Wydziału Prewencji 
KWP w Gorzowie Wlkp., przedstawiciele Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenia Poszkodo-
wanych w Wypadkach Drogowych, Wydziału Polityki Społecznej Lu-
buskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także zastępca kuratora okręgo-
wego ds. karnych.

Każda osoba zainteresowana - ofiara przestępstwa lub osoba jej bli-
ska mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefo-
nu: 095 722 70 57 lub 0 800 16 26 16.

Międzynarodowy Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Pod przewodnictwem Stanisława Fudymy obradowali 18 lutego radni 
gminy. Pytano m. in., co z inwestycją zakładu karnego, gdyż brak jest 
dokładnych informacji i dlaczego jego siedziba podawana jest w Wałowi-
cach, a nie w Gubinie (Ryszard Kościesza).Według wójta Edwarda Ak-
samitowskiego, inwestycję, na którą są wszystkie potrzebne dokumenty, 
prowadzi Zakład Karny w Lubsku, brak jest natomiast informacji, o ja-
kim będzie rygorze. Ten teren i znajdujące się na nim obiekty należą do 
miejscowości Wałowice, a nie Gubin. Podatek od nieruchomości wpływa 
(i wpływał od AMW) do budżetu w gminie. Problem szwankowania hy-
droforni w Wałowicach, przez co są złe pomiary oraz bezpańskich psów 
biegających po wsiach zgłaszał Jan Konstanty. Zgłaszano też uwagi do 
działalności SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim, radni chcą pomóc wójto-
wi w ich rozwiązaniu. Zapewniano, że wszelkie problemy zostaną uregu-
lowane do końca kwietnia, po powołaniu nowego dyrektora.

Przedstawiając swoją działalność, wójt poinformował, że odbyło się 
spotkanie z dyrektorami szkół, na którym m. in. określona została rola 
pielęgniarki szkolnej, ale są kłopoty z dotacją oświatową, która została 
zmniejszona aż o 320 tys. zł.

Gmina Gubin

Rada zatwierdziła „Plan odnowy miejscowości Sękowice na lata 2009-
2016” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unii 
Europejskiej i harmonogram jego realizacji, który przewiduje m. in. za-
gospodarowanie centrum wsi wraz z remontem i wyposażeniem świetli-
cy, uporządkowanie placu przy pomniku, remont zabytkowego kościoła, 
organizację wspólnych spotkań, festynów, pikników itp., oznakowanie 
zabytków, prowadzenie kroniki oraz utworzenie strony internetowej.

Powołany został skład grupy odnowy: lider - Edward Górnik (sołtys), 
zastępca lidera Stanisław Fudyma (radny), członkowie: Jarosław Kajda, 
Ryszard Wójcik, Janina Bogucka, Kazimierz Hernik, Aniela Nestero-
wicz, Elżbieta Nowoszyńska; koordynator - Joanna Nesterowicz; mo-
deratorzy: Krystyna Katarzyna Opiła i Elżbieta Gardaszewska.

Przewidywana kwota realizacji projektu - 1 330.529 zł, w tym 500 tys. 
to środki unijne.

Odnowa Sękowic

Sejm uchwalił ustawę o funduszu sołeckim i jeżeli Prezydent RP jej nie 
zawetuje, wejdzie w życie od 1 kwietnia br. Do końca czerwca br. rada 
gminy ma podjąć decyzję, czy przekaże sołectwom środki na inicjatywy 
lokalne. Mają to być niewielkie przedsięwzięcia, jak: budowa boiska, or-
ganizacja zawodów sportowych czy wyposażenie świetlicy.

Ustawa nie narzuca radom decyzji, same mają podjąć uchwałę, czy chcą 
część swoich środków przekazać sołectwom. Fundusz nie jest celowym, 
ale środki mają zostać wyodrębnione w budżecie, a podejmowane działa-
nia są zadaniem własnym gminy. Sołectwo może otrzymać około 10 tys. 
zł, a gminy, w których będą funkcjonowały fundusze, otrzymają dotacje 
od państwa, które wynoszą maksymalnie 30% tego, co dały sołectwom.

Zygmunt Traczyk

Inwestycje 2009
Uściślony został plan inwestycyjny na lata 2009-2013. W 2009 r. prze-

widuje się budowę zbiornika zewnętrznego na ujęcie wody w Wałowicach 
- 200 tys. zł, w tym 150 tys. zł środki zewnętrzne; budowę sieci wodocią-
gowej dosyłowej Chlebowo-Łomy-Kosarzyn wraz z przyłączami - 2 584 
tys. zł, w tym 1 938 tys. środki zewnętrzne; budowę sieci dosyłowej Ży-
towań-Budoradz wraz z przyłączami - 570 tys. zł, w tym 427 tys. środki 
zewnętrzne; przebudowę i rozbudowę budynku szkoły w Chlebowie - 30 
tys. zł; remont mostu na Lubszy w m. Pleśno - 120 tys. zł; modernizację 
budynku gminy - 200 tys. zł.

Środki dla sołectw

Sesja

Sękowice

Gmina Gubin

Gmina Gubin

W okresie od 12 do 24 lutego 
2009r. na terenie miasta i gminy 
Gubin odnotowano następujące 
zdarzenia:

13 lutego o godz.12.30 na skrzy-
żowaniu drogi Sękowice-Gubinek, 
kierująca mercedesem vito nie 
ustąpiła pierwszeństwa kierujące-
mu toyotą avensis, doprowadzając 
do zderzenia, wskutek czego lek-
kich obrażeń doznali pasażerowie 
toyoty, natomiast kierująca z mer-
cedesa w ciężkim stanie została 
odwieziona do szpitala.

17 lutego około godz.12.00 
policjanci zatrzymali dwóch 
16-letnich braci, mieszkańców 
podgubińskiej miejscowości, je-
den z nich chwilę wcześniej ze 
sklepu przy ul. Śląskiej dokonał 
kradzieży trzech pistoletów typu 
„wiatrówka”, zatrzymany stwier-
dził, że skradzione pistolety za-
mierzał sprzedać, a pieniądze 
przeznaczyć na własne potrzeby, 
właściciel sklepu wycenił skra-
dzioną broń na 850 zł, materia-
ły sprawy zostaną przesłane do 
Sądu Rodzinnego i Nieletnich;

Informacji udzielił 
oficer prasowy

KPP Krosno Odrz.
podinsp. Dariusz Wyrwa

Rok temu Łużyckie Stowarzyszenie Gospodarcze, zrzeszające gubiń-
skich przedsiębiorców, po raz pierwszy zorganizowało taki konkurs, by 
pokazać firmy działające w naszym mieście, by je promować, by budo-
wać pozytywny ich wizerunek. Konkurs cieszył się dużym zaintereso-
waniem i postanowiono, że będzie odbywał się cyklicznie.

Konkurs ogłoszono w dwóch kategoriach: produkcja oraz usługi 
i handel.

Jakie kryteria kapituła konkursu wzięła pod uwagę:
- utrzymanie stanu zatrudnienia (wzrost) 2007-2008
- dynamika produkcji/sprzedaży 2007-2008;
- dobra sytuacja finansowa firmy (rentowność);
- dobre warunki pracy i płacy pracowników;
-  działalność na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

pracowników firmy;
- sponsoring, wspieranie działalności społecznej i charytatywnej.
Kapituła konkursu wybrała następujące firmy:

Kategoria „produkcja”
Firma ta funkcjonuje w Gubinie od 4 lat, a na rynku już ponad 16. 

Jest firmą z branży meblarskiej. W dniu dzisiejszym jest największym 
zakładem pracy w Gubinie, dając zatrudnienie blisko 300 pracowni-
kom. Jej wysokiej jakości wyroby meblarskie i stolarki meblowej zna-
ne są w kilku krajach Unii Europejskiej. Zwycięzcą konkursu o Gu-
bińską Nagrodę Gospodarczą 2008 w kategorii produkcja jest: A. i Z. 
Iwaniccy S.J. Meble Tapicerowane.

Kategoria „usługi i handel”
Firma istnieje w Gubinie od 1995 roku. Początkowo prowadziła dzia-

łalność przy ul. Lubelskiej, a od kilku lat świadczy swoje usługi przy 
ul. Żymierskiego. Specjalizuje się w szybkim serwisie obsługi samo-
chodów osobowych. Nie ma chyba kierowcy z Gubina, który nie ko-
rzystałby z usług tej firmy. Zwycięzcą konkursu o Gubińską Nagrodę 
Gospodarczą 2008 w kategorii usługi i handel jest: „Auto Chos” s.c. 
Stanisław Paszkowski, Maciej Paszkowski.

Kapituła konkursu postanowiła po raz pierwszy przyznać nagrodę 
Regionalny Produkt Ekologiczny

Firma powstała w lipcu 2000 roku. Główną działalnością firmy jest 
produkcja wody źródlanej i zaopatrzenie zakładów w wodę pitną. Za-
kład znajduje się w Krępie i czerpie wodę źródlaną z własnego ujęcia. 
Laureatem nagrody Regionalny Produkt Ekologiczny jest Rozlewnia 
Wody „Joanna”.

W karnawałowej scenerii, 21 lutego, nastąpiło oficjalne ogłoszenie 
wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom, którym serdecznie 
gratulujemy. MB-T

Nagrody dla gospodarnych

Gospodarni nagrodzeni w konkursie ŁSG

Kronika PSP
Zakończyła się akcja sprawo-

zdawcza w jednostkach Ochot-
niczych Straży Pożarnych gminy 
Gubin. W posiedzeniu jednostki 
OSP w Markosicach, które odbyło 
się w minioną sobotę, uczestniczył 
między innymi asp. sztab. Artur 
Bohatkiewicz - zastępca dowód-
cy JRG PSP w Gubinie. O prob-
lemach ogniowców-ochotników 
z tej miejscowości i ich współpra-
cy z niemieckimi kolegami napi-
szemy w następnym numerze.

16.02. zastęp strażaków gasił 
palący się - w wyniku zwarcia 
instalacji elektrycznej - volkswa-
gen passat.

17.02. zastęp strażaków na 
prośbę dyrektor ZS im. Koper-
nika usuwał nawisłe nad bu-
dynkiem tzw. czapy śniegowe, 
strażacy ponadto usunęli złama-
ny konar drzewa znajdujący się 
bezpośrednio nad wejściem do 
budynku szkoły.

20.02. Dwa zastępy strażaków 
- na prośbę policji - przy pomo-
cy podnośnika otwierały drzwi 
w jednym z mieszkań na 1. pię-
trze, w którym przebywała star-
sza osoba mająca skłonności sa-
mobójcze. Podobną akcję zastęp 
strażaków prowadził dobę póź-
niej w tym samym mieszkaniu...

Informacje przekazał
z-ca dowódcy 

JRG-PSP w Gubinie
asp. sztab. Artur Bohatkiewicz

Oprac. AB.
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Marcin Zajączkowski

z magistratu 

Informacje zebrał Antoni Barabasz

Myśli
proste

i
zawiłe

Bartłomieja Bartczaka - burmistrza Gubina.
Czym Pan zaskoczy mieszkańców?
Zaskakiwać nikogo nie chcę, bo nawet przyjemne zaskoczenie zawsze 

troszkę szokuje. Mogę natomiast ujawnić, nad czym aktualnie pracuję. 
Mamy niezły budżet. Ożywia się strefa ekonomiczna. Prace w farze pro-
mują nieźle Gubin, realizujemy projekty transgraniczne.

Aktualnie dążę do zorganizowania, prawdopodobnie we wrześniu, mię-
dzynarodowej konferencji gospodarczej w Gubinie. Zakres podobny, jak 
naukowa konferencja listopadowa. Może trochę mniej naukowców, wię-
cej praktyków, potencjalnych inwestorów, organizacji gospodarczych, 
może polityków.

Są już jakieś ustalenia, porozumienia?
Inicjatywę popierają: Peter Dreissig - prezydent i Knut Deutscher 

- menadżer Izby Rzemieślniczej z Cottbus, również dr Andreas Kotze-
rek - dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej ze wspomnianego miasta. 
Właśnie z nimi w obecności Freda Mahro - wiceburmistrza Guben, omó-
wiliśmy wstępne założenia konferencji. Cieszę się, że znajduję zrozumie-
nie u władz Guben. Prowadzone są też rozmowy w Berlinie, Warszawie, 
Zielonej Górze i Gorzowie.

Pomysł przyjmuje realne kształty. Może to być impuls dla gospodarki 
nie tylko Gubina, również dla Guben i gminy Gubin.

Wstępnie zapowiedzieli udział przedstawiciele Kopalni Konin i przed-
siębiorstwa energetycznego Enea. Gdyby nowa elektrownia zechciała 
miejscowym podmiotom gospodarczym oferować tańszą energię, zyska-
libyśmy wszyscy. Rozwój w odpowiednim czasie firm, które będą działać 
w sferze okołokopalnianej, może zintegrować sferę gospodarczo-samo-
rządową i uchronić wszystkich od niespodzianek.

Czy nie planuje Pan nakręcić filmu promującego Gubin?
Póki co na terenie Gubina coraz częściej realizowane są scenariusze fa-

bularne. Widocznie nasze walory krajobrazowe, sceneria architektonicz-
na i cała przestrzeń plenerowa nie wymaga dodatkowej promocji. Póki 
co nie możemy wydawać dużych sum na spektakularne cele promocyjne, 
które dość szybko się dezaktualizują. Mamy wielu filmowców amatorów.

W wielu mieszkaniach w Gubinie zalega po kilka taśm z Wiosny nad 
Nysą i innych imprez.

Może ktoś wyjdzie z inicjatywą konkursu na film o Gubinie. Na nagrody 
trzeba by wtedy coś wysupłać. Sam przegląd takich taśm może być niezłą 
inicjatywą. Zachęcam, a wiem, że nasze społeczeństwo jest dobrze zor-
ganizowane w wielu organizacjach samorządowych - które najczęściej są 
prężne. Przykładem tego jest kilka corocznych wystaw fotograficznych.

Zamiar przybiera już realne kształty, gdyż patronat nad konferencją 
przyjął marszałek województwa Marcin Jabłoński.

Dziękuję za informacje.
Oleg Sanocki

Na bieżąco od…

Tak się jakoś złożyło, że dwa 
razy z rzędu „Wiadomości Gu-
bińskie” wyjdą z datą trzyna-
stego (luty, marzec), a że gazeta 
ukazuje się w piątek, to pewnie 
niektórzy uznają, że to jest wy-
jątkowo niekorzystny zbieg oko-
liczności. Jednak żaden Armage-
don nie nawiedził i nie nawiedzi 
redakcji. Pomimo nieciekawej 
aury, nikt nie dał się chorobie, 
nawet komputery uodporniły się 
na wirusy, rzecz jasna te kompu-
terowe.

Czy zatem należy się obawiać 
pechowych dat, witania się przez 
próg i innych przesądów? Na ile 
one świadomie bądź podświado-
mie oddziaływują na nasze za-
chowanie?

W jakim sensie nasze codzien-
ne funkcjonowanie jest obrazem 
Adasia Miauczyńskiego, którego 
codzienne zmagania z rzeczywi-
stością w „Dniu świra” pełne są 
odniesień do przesądów i rytu-
alnych zabiegów, mających dać 
złudne poczucie spokoju i po-
myślnego przebiegu zdarzeń.

Mnie udaje się zachować zu-
pełną obojętność, nie przeraża 
mnie trzynastka, mało tego - od 
urodzenia mieszkam w domu 
z numerem… 13 i choć mógłbym 
pewnie jakąś część przeróżnych 
małych i dużych niepowodzeń, 
które się przecież każdemu zda-
rzają, zrzucić na tę trzynastkę, 
to jakoś wolę się zastanowić nad 
głębszymi i prawdziwymi ich 
przyczynami, niż zgonić wszyst-
ko na tę, skądinąd uważaną z ko-
lei przez chińczyków za szczęśli-
wą, liczbę. Nie łapię się za guzik, 
gdy widzę kominiarza, witam się 
przez próg, a czarny kot może 
przebiec mi drogę choćby i w pią-
tek trzynastego. A co tam!

Niestety, spora część gatunku 
ludzkiego robi sobie z przesądów 
i zabobonów świetny mechanizm 
obronny, tłumaczący daleki od 
oczekiwanego i niekorzystny 
przebieg wydarzeń. Jest to rów-
nież świetnie funkcjonujący, sa-
monakręcający się mechanizm, 
im bardziej wierzymy, że „coś” 
będzie miało wpływ na to, co ma 
być, to faktycznie wzrasta praw-
dopodobieństwo wystąpienia ja-
kiegoś niepożądanego przez nas 
zdarzenia.

Pamiętajmy, że tak naprawdę 
większość tego, co się dzieje wo-
kół nas, zależy tylko wyłącznie 
od nas albo mamy na to istotny 
wpływ. „Nikt nie może tracić 
z oczu tego, czego pragnie. Na-
wet kiedy przychodzą chwile, 
gdy zdaje się, że świat i inni są 
silniejsi. Sekret tkwi w tym, by 
się nie poddać…” - pisze w „Pią-
tej górze” mój ulubiony pisarz, 
poeta, a także dziennikarz Pau-
lo Coelho. Nie poddawajmy się 
więc nikomu i niczemu!

Nadchodzi Armagedon?

Dzieci i młodzież jeszcze żyją feriami zimowymi, a już w mieście rozpoczy-
na się planowanie wakacji dla najmłodszych. W dniu 18 lutego odbyło się 
spotkanie, w którym uczestniczyli kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Teresa Dziedzic, burmistrz Bartłomiej Bartczak oraz jego za-
stępca Justyna Karpisiak. Pani burmistrz przekazała nam, że w miesią-
cach lipcu i sierpniu planowane jest zorganizowanie półkolonii dla dzieci 
na terenie Gubina. Na ten cel istnieje możliwość pozyskania nawet 200 
tys. zł. Jeżeli uda się zdobyć zakładane środki, najmłodsi mieszkańcy mia-
sta będą korzystać z atrakcyjnego programu wakacyjnego przez dwa letnie 
miesiące. W programie nie zabraknie wycieczek, wyjazdów nad jezioro, 
wypraw do lasu, kąpieli na basenie oraz ciekawych gier i zabaw. A na za-
kończenie wakacyjnej laby planowane są turnieje piłkarskie i sportowe. 

Na początku marca odbędzie się kolejne spotkanie mające na celu opra-
cowanie programu akcji letniej w naszym mieście. (mz)

Z troską o najmłodszych

dokończenie ze str. 1
Najwięcej projektów zatwierdzonych do realizacji przypadło Uniwersyte-

towi Zielonogórskiemu, którego rektor – gubinianin prof. Czesław Osękow-
ski jest chyba najszczęśliwszym wnioskodawcą w naszym województwie.

Z kolei Lubsko zgłosiło do laski marszałka województwa aż 10 pro-
jektów, z których żaden nie został zaakceptowany, mimo ubiegania się 
o mniejsze kwoty dofinansowania, w granicach 35%. Burmistrz Lubska 
Bogdan Bakalarz złożył w związku z tym swój protest.

Projekty i wnioskodawcy są kwalifikowani zgodnie z wyszczególnie-
niem zasad zawartych w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyj-
nym. Projekty dodatkowo muszą spełniać kryteria tzw. Strategii Rozwoju 
Kraju i Cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 
- 2013. Ponadto muszą mieć charakter regionalny i być zgodne z wytycz-
nymi zawartymi w wielu programach i normach unijnych.

Beneficjenci projektów mają czas do 23 marca na zgłoszenie swoich 
uwag i zastrzeżeń odnośnie podziału środków. Do tego czasu będą rów-
nież trwały konsultacje społeczne Indykatywnego Planu Inwestycyjnego 
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Komisja oceniająca wnioski brała pod uwagę wiele aspektów, m. in.:
- strategiczny charakter projektu,
- kwalifikowalność projektu i beneficjenta,
-  zgodność projektu z założeniami i celami LRPO na lata 2007-2013 

i Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020.
W sali kolumnowej Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego na 27 lutego 

została zaplanowana pierwsza z serii spotkań konsultacyjnych dla bene-
ficjentów programu. Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Marszałkowskim 
- projekty, które „przepadły” w ogłoszonej 20 lutego liście indykatywnej 
- mają nadal szansę na dofinansowanie ze środków unijnych podczas na-
boru do kolejnej listy jeszcze w tym roku. Antoni Barabasz

Marszałek docenił 
nasze projekty

Jakie są plany? W jaki sposób pozyskać środki, aby były w miarę równo-
miernie rozłożone. Temu celowi było poświęcone blisko 4-godzinne spot-
kanie po niemieckiej stronie Euromiasta, w którym oprócz burmistrzów: 
Gubina - Bartłomieja Bartczaka i Guben - Klausa Dietera Hübnera uczest-
niczyli radni obu rad miejskich. Rozpoczynając część roboczą, burmistrz 
Hübner omówił dwa projekty z grupy tzw. „miękich” opiewających na łącz-
ną kwotę 316 tysięcy euro, z czego dofinansowanie ze środków unijnych 
ma wynieść aż 85% kosztów. Burmistrz B. Bartczak przedstawił w dalszej 
części spotkania ciekawą statystykę wykorzystania środków w poprzednim 
okresie wsparcia, obejmującym lata 2004-2006. Przypomnijmy - Guben 
otrzymał wówczas ponad 9 milionów euro w ramach programu Interreg, 
a Gubin trochę ponad 400 tysięcy! Kończąc swoje wystąpienie, podkre-
ślił znaczenie wspólnego przygotowywania wniosków obejmujących okres 
programowania na lata 2007-2013. Teraz każde miasto składa jeden wnio-
sek, który jest częścią większego, wspólnego projektu. Dla przykładu, je-
śli Gubin będzie robił wyspę, to Guben zagospodaruje tereny po drugiej 
stronie Nysy, zielony spacer idzie przez oba miasta, a turystyka wodna do-
tyczyć będzie obu stron Nysy. Podobnie z obiektami sportowymi. Widać 
ewidentny zwrot w stosunkach polsko-niemieckich. Teraz współpraca ma 
przynosić wymierne korzyści finansowe również mieszkańcom Gubina. 
Odpowiadając na pytanie radnego Waldemara Kowala, obaj burmistrzo-
wie stwierdzili, że wspólne projekty są wynikiem częstych dyskusji, w któ-
rych każda strona przedstawia swoje pomysły i wizje dalszego rozwoju.

O przebiegu spotkania powiedział „Wiadomościom” Jakub Bartczak - 
przewodniczący komisji działalności gospodarczej gubińskiego magistra-
tu: „Wspólne posiedzenie komisji potwierdziło, że jest potrzeba współ-
pracy, partnerstwa i wzajemnego dialogu. Wyłoniło się dużo ciekawych 
i nowatorskich pomysłów dotyczących kierunków wspólnego rozwoju 
miast Gubin-Guben. Cieszy mnie fakt, że oba samorządy w sposób sko-
ordynowany planują wszelkie inwestycje, dzieląc się nimi sprawiedliwie. 
Dlatego nie powtórzy się już sytuacja z okresu minionej kadencji wsparcia, 
gdzie Guben świetnie pozyskało środki, a Gubin ten okres idealnie prze-
spał. Stąd biorą się dzisiejsze dysproporcje rowzojowe, które na szczęście 
w ostatnim czasie są szybko nadrabiane. Chyba każdy z obecnych na po-
siedzeniu doszedł do wniosku, że tylko Gubin i Guben razem mają szansę 
rozwoju i naprawdę wielką siłę przebicia”. Antoni Barabasz

Transgraniczne projekty

Na spotkaniu burmistrza z Radą Miejską Seniorów Gubina dyrektor 
GDK Janusz Gajda przedstawił opracowywany od stycznia projekt po-
wołania do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działałby przy Gu-
bińskim Domu Kultury i adresowany by był do wszystkich gubińskich 
seniorów.

Przy dużej aprobacie projektu przez członków Rady ustalono termin ko-
lejnego spotkania organizacyjnego, które odbędzie się w marcu br.

A my już dziś wszystkich zainteresowanych zajęciami Uniwersytetu 
prosimy o kontakt pod nr tel. (68)4558169, w godz. 10-14, od pn. do pt.

Uniwersytet III Wieku 
wreszcie w Gubinie!
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Wkurza mnie
Zdesperowani mieszkańcy myślą o zablokowaniu ul. Kaliskiej…

Prawie każdy z nas szuka możli-
wości ograniczenia swych wydat-
ków, nawet o kilka złotych, bywa, 
że i grosze się bardzo liczą. Nie 
wszyscy są przecież spokojni o swój 
byt. Najserdeczniej, w obecnej sy-
tuacji, troszczą się o nas ci, co za-
rabiają bajońskie sumy. Gdy słucha 
ich emeryt okołotysiączłotowy, łzy 
go zalewają. Dobre słowa są miłe, 
tym bardziej „w pobliżu” wyborów. 
Te słodkie słowa są dla wielu nawet 
najważniejsze, zwłaszcza że niosą 
na przemian współczucie i obietni-
ce. Kto potrafi uruchamiać nadzie-
ję, ten ma szanse…

Niniejsze spostrzeżenie liczy się 
jakoś w niewielkim mieście, takim 
jak nasze, gdzie każdy widzi, kto, 
z jakim zaangażowaniem się stara. 
Uwaga dotyczy głównie wybiera-
nia władz centralnych, które two-
rzą prawo i określają, ile komu się 
należy. Nie jest moim celem wywo-
ływanie histerii, może potrzebnej 
rządzącym, ale chyba nie społecz-
ności lokalnej. Przemiany w życiu 
społecznym nie odbywają się jed-
nak bez udziału prasy.

Efemeryczność gazet

Pewne jest, iż obszar „lokalny” 
działania każdej gazety mógłby być 

Oszczędzanie na gazetach - możliwe?
większy; jeśli idzie o treści, przesła-
nia (a one są dość ważne). Celowo 
nie wymieniam tytułów pism, żeby 
np. kogoś nie pominąć, nie urazić. 
Chociaż wielu gubinian o niektó-
rych miejscowych gazetach nawet 
nie wie. Bo i znikają z rynku; za-
zwyczaj po wypełnieniu wyborczej 
misji albo ukazują się nie dość re-
gularnie. Te „ułomności” nie wyni-
kają pewnie ze złej woli wydawców, 
tylko z kłopotów ekonomicznych.

Cena gazety

Jeśli ktoś jest ciekaw, co piszą 
o mieście na różnych łamach, musi 
- swobodnie licząc - wydać mie-
sięcznie na lektury prasowe lokal-
ne około dwunastu złotych. Gdyby 
wychodziła tylko jedna, lecz sil-
niejsza, wielostronnie informująca 
gazeta miejska, kosztowałaby czy-
telnika może cztery-sześć złotych 
miesięcznie. Ta różnica cenowa dla 
przeciętnego, skromnego emeryta, 
bezrobotnego (jeśli ma on jeszcze 
siłę pomyśleć o gazecie), dla kogoś 
uboższego bardzo by się liczyła.

Mnogość funkcjonujących w mie-
ście i okolicy gazet sprawia, że nie 
stanowią one większej siły. Każdy 
tytuł z osobna jest słaby. A przed-
siębiorcy reklamy wolą lokować 

w gazecie, której wszędzie jest peł-
no. Pozostałby problem ludzki, na-
tury psychologicznej - co z szefami 
„likwidowanych” dotychczasowych 
redakcji. To kwestia, ewentualnie, 
spokojnych uzgodnień, innych nie-
co warunków pracy.

Jako owa jedyna, mogłaby to być 
(acz niekoniecznie) gazeta samo-
rządowa. Istotna jest ugruntowana 
pozycja na rynku czytelniczym, do-
świadczenie redakcyjne, zaplecze 
autorskie.

Tańsze wiadomości

Idzie tutaj o obniżenie kosztów 
dostępu do informacji na temat 
tego, co się w naszym mieście 
dzieje. Żeby mieszkańcy Gubina 
i okolicy, także ci najbiedniejsi, nie 
czuli się zdezorientowani, by mogli 
z jednej, niedrogiej miejscowej ga-
zety, dowiedzieć się rzeczy najważ-
niejszych z życia najbliższych lokal-
nych środowisk. Równocześnie bez 
uszczerbku dla miejscowych grup 
interesów politycznych i gospodar-
czych. Wzorem do pewnego stop-
nia może być „Gazeta Lubuska” 
czy „Gazeta Wyborcza”. Dziesiątki 
stron, przystępna „masowa” cena.

Spełnianie się „wróżby”
Od paru lat niekiedy półżartem 

przepowiadam, iż niedługo prawie 
każda ulica w mieście będzie miała 
swoją gazetę. Nie spodziewałem się, 
że ta wizja spełniać się zacznie tak 
wcześnie. Oto, proszę, dziś w Gubi-
nie funkcjonuje co najmniej siedem 
gazet, gazetek. Każda z nich ma 
pewien publiczny zasięg. W jakim 
stopniu są one potrzebne ich wy-
dawcom, a w jakim stopniu społecz-
ności lokalnej, trudno wyrokować.

Model „jedynej” gazety

Mogłaby to być (acz niekoniecznie) 
gazeta samorządowa (co też wyżej 
było sygnalizowane). Istotna jest 
ugruntowana pozycja na rynku czy-
telniczym, doświadczenie, wzmian-
kowane już zaplecze autorskie. Nie 
ma zasadniczych przeszkód, by na 
jej szpaltach znajdowały odbicie 
programy, idee różnych, nie tylko 
aktualnie słusznych ugrupowań 
partyjnych. Przecież pismo wtedy 
byłoby bardziej atrakcyjne, bardziej 
poczytne, z dużo większym przebi-
ciem reklamowym.

Oczywiście musiałoby pewnie 
być nieco grubsze niż którykolwiek 
z dotychczas funkcjonujących ty-
tułów. Z nieco inną, odpowiednią 
do nowych warunków, organizacją 
pracy redakcji. Co absolutnie nie 

Proponuję Państwu nowy serial. 
Ręczę słowem, że będzie zdecydo-
wanie lepszy od tych telewizyjnych, 
albowiem dotyczy naszych miesz-
kańców.

Miejsce serialu - półkilometrowa 
ulica Łąkowa łącząca Gubin z Żeni-
chowem.

Czas akcji - pierwszy odcinek udo-
kumentowany scenariuszem - sty-
czeń 2005 r. Sukcesywnie nakrę-
cono potem wiele odcinków, aż do 
2009 r. Być może w roku bieżącym 
uda się zakończyć odcinek tego pa-
sjonującego filmu.

Scenarzyści - Rada Sołecka Że-
nichowa, burmistrzowie miasta 
Gubina Lech Kiertyczak, Bartło-
miej Bartczak i wójt gminy Gubin 
Edward Aksamitowski.

A oto fragmenty scenariusza: Rada 
Sołecka zwraca się 24.01.2005 r. 
do burmistrza miasta w Gubinie 
o naprawę nawierzchni ulicy Łą-
kowej w Gubinie, szeroko opisując 
uciążliwości spowodowane dziura-
mi w drodze, z której korzystają nie 
tylko mieszkańcy Żenichowa, ale 
również dojeżdżają nią mieszkań-
cy okolic Dobrzynia i Pleśna. Piszą, 
że zawsze po opadach deszczu wy-
bijają się dziury do głębokości 30 
cm. Kierowcy, próbując je ominąć, 
często lądują w rowie, z którego 
trzeba samochód wyciągać sprzę-
tem rolniczym. Prośbę kończą dra-
matycznie: „Sprawa ta już od wielu 
lat jest nasza zmorą, czujemy się 
opuszczeni, rozczarowani brakiem 
zainteresowania przez osoby kom-
petentne, które mogłyby zająć się 
tą nieszczęsną ulicą, na razie nie 
widać nikogo, kto chciałby nam po-

Serial o drodze!
móc. Błagamy, pomóżcie nam po-
zbyć się tego problemu...”

W odpowiedzi na pismo, w lutym 
2005 r. burmistrz Lech Kiertyczak 
zapewnia, że rozumiejąc problemy, 
w miarę możliwości finansowych 
gminy, będą prowadzone działa-
nia itd., bo teraz niestety budżet 
już zatwierdzony, ale na rok 2006 
wniosek zostanie rozpatrzony przez 
radę miejską podczas konstrukcji 
budżetu.

No więc rada sołecka we wrześniu 
2005 r. zwraca się „z bardzo gorącą 
prośbą” do rady miasta o uwzględ-
nienie wniosku w budżecie na 2006 
r. Kończąc, zobowiązuje się: „Dla-
tego z całych sił prosimy, pomóż-
cie nam w naprawie nawierzchni. 
Jeżeli będzie potrzeba pomocy, 
mieszkańcy naszej wsi staną do 
pracy społecznej”.

Piszą też do wójta Aksamitow-
skiego, bo chociaż to droga miej-
ska, to może wójt pomoże. Wójt 
istotnie pomaga, walcując drogę 
co jakiś czas. Ale po dwóch tygo-
dniach wszystko wraca do „nor-
my”. W styczniu 2006 r. burmistrz 
Kiertyczak studzi nadzieje pismem 
o treści: „Rada Miejska w Gubi-
nie, w budżecie na rok bieżący nie 
uwzględniła zadania do realizacji”. 
Tego samego roku w grudniu rada 
sołecka zwraca się z prośbą do no-
wego burmistrza Bartczaka, szeroko 
opisując problem, nadmieniając, że 
nie pomógł burmistrz Kiertyczak, 
teraz mają nadzieję znaleźć zrozu-
mienie u nowego burmistrza.

Już w nowym odcinku serialu zde-
sperowani mieszkańcy Żenichowa 
postanawiają zwołać zebranie, zapra-

szając nowego burmistrza Bartczaka 
i wójta Aksamitowskiego. Wysyłają 
też zaproszenie do radnego sejmiku 
wojewódzkiego, przewodniczących 
rady miasta, rady gminy, radnego 
powiatu, radnego gminy. Proszą też 
o uczestnictwo Kaśkę Janinę Iz-
debską z Wiadomości Gubińskich, 
licząc, że opisze sprawę w kąciku 
„Wkurza Mnie”. Co też się stało. Na 
spotkaniu mówią, że ulica nie była 
naprawiana od 1945 r. Żadna władza 
miejska pomimo starań i próśb im 
nie pomogła. Mieszkańcy wsi sami 
próbowali tworzyć komitet naprawy 
ulicy, nawozili szlakę, żwir, tłuczeń, 
ale wszystkie te zabiegi okazały się 
nieskuteczne wobec ilości przejeż-
dżających samochodów i opadów 
atmosferycznych. Zaznaczali, że je-
dynie wójt Aksamitowski na częste 
ich prośby zlecał wyrównanie na-
wierzchni sprzętem z gminy, naraża-
jąc tym samym urząd gminy na nie 
swoje wydatki. Proponowali, żeby 
tanim kosztem wyremontować dro-
gę, poprzez przywiezienie odpowied-
niego tłucznia, ok. 10 tirów po 28 ton 
i wyrównać wyrówniarką. Następnie 
wałem wibracyjnym utwardzić na-
wierzchnię. Taka naprawa drogi wy-
starczyłaby na 2-3 lata, a potem może 
udałoby się wylać asfalt. Do naprawy 
drogi włączyliby się mieszkańcy „jak 
jeden mąż”. Burmistrz Bartczak daje 
nadzieję, że jeśli uda się ściągnąć do 
Gubina inwestora z Hanoweru, to 
nie tylko będzie miejsce pracy dla 
100 osób, ale i asfalt, bo inwestor bę-
dzie budować maszyny do produkcji 
asfaltu. Nadzieja niczym słońce nie 
tylko rozjaśniła twarze obecnych, ale 
też pozwoliła mi w artykule napisać 

te słowa: „Czy po 62 latach, jak ob-
liczyli mieszkańcy wsi, będą mieli 
drogę? Wszystko na to wskazuje, 
że tak. Burmistrz da 10 wywrotek 
tłucznia za 12 tys., wójt sprzęt i lu-
dzi, i za 2 miesiące powinna być dro-
ga. A za dwa, trzy lata będzie asfalt 
- obiecuje burmistrz i przypieczęto-
wuje to uściskiem ręki wójta. Co jest 
w pewnym sensie chwilą historycz-
ną, bo zaczynają grać w jednej dru-
żynie. Z niewątpliwą korzyścią dla 
mieszkańców miasta i gminy”. Tak 
napisałam. O święta naiwności. Też 
uwierzyłam.

 Następny odcinek serialu 
(ale nie końcowy)

to data 2 lutego 2009 r. Prośba do 
burmistrza miasta o naprawę ulicy 
Łąkowej...

Wszystkie pisma będące korespon-
dencją pomiędzy zainteresowanymi 
stronami szczelnie zakrywają po-
wierzchnię mojego niemałego biur-
ka. Myślę, że rada sołecka powinna 
opracować sobie pewien stały sche-
mat i nie zmieniając treści, zmie-
niać tylko daty. Bo jak się okazuje, 
tylko burmistrzowie się zmieniają. 
Temat stoi w miejscu.

- Podobno byli u pana przedstawi-
ciele wsi Żenichów w sprawie drogi? 
- pytam wójta Aksamitowskiego. 
- Tak! Rozmawialiśmy, ale nasza 
droga gminna przez wieś jest do-
bra, chodzi o drogę miejską. Dalej 
potwierdzam to, co powiedziałem 
- jeżeli miasto przystąpi do remon-
tu drogi, my możemy współuczest-
niczyć w kosztach dokumentacji. 
Mamy skromny budżet, a jeszcze 
w tym roku obcięli nam subwencję 

oświatową o 320 tys. zł - mówi wójt.

A burmistrz Bartczak?

- Była szansa na inwestora pro-
dukującego masę bitumiczną. 
Gdyby to się powiodło, mogliby-
śmy wyasfaltować całe miasto. Nie 
powiodło się. Albo zrobimy ulicę 
w mieście, albo drogę łączącą mia-
sto ze wsią. Z naszej strony propo-
zycja jest taka. Zbroimy strefę przy 
ul. Cmentarnej za 3 mln zł. Jeżeli 
gmina się dorzuci chociaż symbo-
licznie, to te pieniądze, które da 
gmina, miasto przerzuci na ulicę 
Łąkową - mówi burmistrz i dodaje 
- bo w mieście też są bardzo duże 
potrzeby i na liście rezerwowych 
jest niejedna droga.

A co na to wieś?

- Rada sołecka chce założyć spe-
cjalny fundusz na budowę tej drogi, 
ale wtedy nie będziemy płacić po-
datków do gminy - mówią zgodnie 
sołtys Kazimierz Ukleja i Jerzy 
Gabrycki, mieszkaniec Żenichowa. 
- Już 64 lata nikt tej drogi nie re-
montował. Koszt naprawy to około 
150 tys. zł. Gdyby oba urzędy dały 
po 70 tys., droga byłaby zrobiona.

Mówią, że mieszkańcy wsi są tak 
zdesperowani, że na wiejskim ze-
braniu padały głosy o zablokowa-
niu ulicy Kaliskiej.

I to wszystkie wyprodukowane 
odcinki serialu do lutego 2009 r. 
Czy będzie szczęśliwe zakończenie, 
czy scenarzyści postanowią wnieść 
do niego sceny sensacyjne (podno-
szące oglądalność), myślę, że nie-
bawem zobaczymy.

Kaśka Janina Izdebska

znaczy, że teraz ta organizacja pra-
cy jest wadliwa. Po prostu w nowej 
sytuacji byłoby więcej materiałów, 
więcej roboty dziennikarskiej.

Konieczna by była większa pula 
ryczałtowego czy np. półetatowego 
zatrudnienia kierowników działów, 
powiedzmy - przykładowo - eko-
nomicznego, społeczno-politycz-
nego, kulturalnego; tak, by trochę 
mniej pisać siłami redakcji, a częś-
ciej inspirować publikacje, teksty 
zamawiać u specjalistów, autorów 
z zewnątrz. Jasne, iż musiałyby być 
środki na minimalnie przyzwoite 
wynagrodzenia, wyższe niż symbo-
liczne.

Idealnym wyjściem byłby może 
właśnie tygodnik. Takiej częstotli-
wości pismo najlepiej utrzymuje 
dialog z rzeczywistością społeczną 
(oprócz gazety codziennej). Kosz-
ty prowadzenia tygodnika były-
by raczej do wytrzymania. Cena 
egzemplarza - też przystępna dla 
każdego.

Obecne kierownictwo np. „Wiado-
mości Gubińskich” uniosłoby takie 
nowe, dodatkowe zadania, oczywi-
ście przy niezbędnym wsparciu ka-
drowym i finansowym.

Stanisław Turowski
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Sonda

W styczniu, w Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w Gubinie odbyła się Re-
jonowa Olimpiada Promocji Zdro-
wego Stylu Życia. Organizatorem 
olimpiady był Zarząd Rejonowy 
PCK w Gubinie, z prezesem Gra-
żyną Hrabską na czele, natomiast 
patronatem objął Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wielkopolskim.

W olimpiadzie brały udział dwu-
osobowe drużyny z gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych rejonu 
miasta i gminy Gubin.

W skład komisji konkursowej we-
szli: przewodnicząca Mariola Ga-
włowska (Sanepid Krosno Odrzań-
skie) oraz dr Wioletta Brzezińska, 
pielęgniarka Gabriela Adamska, 
pielęgniarka Ewa Łuniewska oraz 
dr Ryszard Magnowski.

W kategorii gimnazjum: I miej-

Żyć zdrowo
sce zajęła Monika Tomczak ZS im. 
Mikołaja Kopernika Gubin, II m. 
Natalia Siupa ZS im. Mikołaja Ko-
pernika Gubin, III m. Anna Dziura 
ZS Chlebowo.

W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych: I m. Katarzyna Jakusik 
ZSO Gubin, II m. Weronika Spyta 
ZSO Gubin, III miejsce Weronika 
Dalecka ZSLiT Gubin.

M. Tomczak i K. Jakusik wezmą 
udział w Wojewódzkiej Olimpia-
dzie Promocji Zdrowego Stylu Ży-
cia, która odbędzie się w marcu 
2009 r., w Zielonej Górze.

Gratulujemy opiekunom zwycięz-
ców Elżbiecie Cichowskiej i Ag-
nieszce Tomczyk. Z niecierpliwoś-
cią oczekiwać będziemy wyników 
olimpiady wojewódzkiej.

MB-T

Mamy rozmawiać o projekcie 
„Przystosowanie i użycie ITC w róż-
nych szkołach europejskich dla dzie-
ci ze specjalnymi (różnorodnymi) 
potrzebami edukacyjnymi” w ra-
mach ogólnego projektu „Sokrates 
Comenius”, którego pani jest koor-
dynatorką - rozpoczynam rozmowę 
z nauczycielką Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Gubinie Gabrielą Jans. 
- Myślę jednak, że zanim rozszyfru-
jemy znaczenie hasła, przybliżmy 
czytelnikom tajniki nauczania w tak 
nietypowej szkole jak wasza. Od 
którego roku życia dzieci uczą się 
w szkole i jak wygląda nauka - py-
tam moją rozmówczynię.

- W naszej szkole oprócz przygo-
towania do życia w społeczeństwie, 
obowiązują te same podstawy pro-
gramowe, jak we wszystkich szko-
łach. Nauką obejmujemy dzieci od 
trzech lat, którą nazywamy wczes-
nym wspomaganiem, aż do 24 roku 
życia. Od etapu przedszkolnego 
przygotowujemy wszelkimi zna-
nymi metodami terapeutycznymi. 
Nasz ośrodek składa się z kilku 
jednostek organizacyjnych - zespo-
ły edukacyjno-terapeutyczne dla 
dzieci z głębszym upośledzeniem 
oraz klasy dla dzieci z lekkim upo-
śledzeniem.

- Na jakiej podstawie przyjmuje-
cie dzieci? - przerywam pytaniem. 
- Dzieci przychodzą ze skierowa-
niem poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej, określającym stopień 
upośledzenia, a orzeka zespół 
psychologiczno-pedagogiczny na 
podstawie testów w zależności od 
ilorazu inteligencji. Określa też 
możliwości, wskazówki, ukierun-
kowanie, na podstawie których 
w szkole opracowujemy indywidu-
alne programy nauczania. Uczymy 
dzieci na poziomie szkoły podsta-
wowej, gimnazjum. Klasy uzawo-
dowienia przygotowują do pracy 
w gospodarstwie domowym, pracy 
w ogrodzie, uczą gotować. Dzieci na 
wózkach inwalidzkich, a mamy ich 
kilkanaścioro, mają indywidualną 
naukę w domach, do których jeżdżą 
nasi nauczyciele - mówi pani Jans. 
- Ilu uczniów w ciągu roku uczy się 
w szkole? - pytam. - W każdym roku 
jest około stu dzieci - odpowiada 

zapytana. To niezła armia – myślę, 
biorąc pod uwagę czterdzieści lat 
istnienia szkoły.

 Wracajmy do projektu 
- proponuję.

W materiałach, które od pani 
otrzymałam, znalazłam dwa listy 
gratulacyjne - jeden dla szkoły, za 
program, który został uznany za 
„Przykład Dobrej Praktyki”, drugi 
dla pani Gabrieli Jans z gratulacja-
mi: „Gratulujemy zaangażowania, 
kreatywności i godnej naśladowa-
nia postawy w modelowym repre-
zentowaniu naszego kraju na euro-
pejskim forum edukacyjnym, jakim 
jest program Camienius”. - To miłe, 
że praca dająca tyle dobrego dzie-
ciom, potrzebującym szczególnej 
troski, cierpliwości i oddania, zo-
stała też dostrzeżona przez osoby 
kompetentne do jej oceny. Po 25 
latach pracy w tej szkole to miły 
akcent. A dlaczego na europejskim 
forum edukacyjnym? - pytam.

- Do pierwszego projektu przystą-
piliśmy już w 2001 r. „Życie i nauka 
dzieci i młodzieży upośledzonych 
umysłowo w różnych krajach eu-
ropejskich” i byliśmy pionierami. 
Ponieważ projekt zakończył się 
pełnym sukcesem, postanowiliśmy 
przystąpić do następnego. Tym ra-
zem jest to Projekt Rozwoju Szkoły 
i jego główne zadania polegają na 
rozszerzeniu możliwości wykorzy-
stania komputera na lekcji z dziećmi 
upośledzonymi, tworzenia oprogra-
mowania edukacyjnego, a projekt 
realizowany jest w ośmiu krajach 
partnerskich: Holandia, Łotwa, 
Niemcy, Węgry, Hiszpania, Grecja, 
Portugalia i Polska. Realizując ten 
projekt, uczymy się wzajemnie od 
siebie, wymieniamy doświadczenia, 
pomysły, sposoby i metody pracy - 
objaśnia pani Jans.

- Na czym polega to wykorzysta-
nie komputera? Może dajmy jakiś 
przykład.

- Postaram się zobrazować to na 
przykładzie dziecka dotkniętego 
autyzmem. Np. dziecko musi przy-
jąć lekarstwo. Dla ludzi zdrowych 
to rzecz normalna, dla autystyczne-
go dziecka to próg nie do przesko-
czenia. Dziecko siedzi przed kom-

puterem i uczy się otwarcia butelki, 
nalania na łyżkę, połknięcia. Taką 
czynność trzeba czasami powtarzać 
i 50 razy.

W ramach projektu nauczyciele 
mają ze sobą stały kontakt, a dwa 
razy w roku spotykają się w różnych 
krajach. Gubińska szkoła w 2006 r. 
gościła u siebie 28 osób ze współpra-
cujących ze sobą państw. W ciągu 
tygodniowego pobytu pracowali po 
parę godzin dziennie, omawiali sy-
stemy edukacyjne poszczególnych 
krajów, uczyli się nowych możliwo-
ści wykorzystywania komputera, 
obsługi nowych programów. Dużo 
też dały nieformalne rozmowy. Po-
rozumiewali się w języku angielskim 
i niemieckim. Zresztą języka nie-
mieckiego uczą się w szkole dzieci 
z umiarkowanym upośledzeniem, 
a jest on przydatny w stałych kon-
taktach, jakie mają z podobnymi 
szkołami w Guben i Laatzen. Długo 
by wymieniać korzyści, jakie dają 
szkole, nauczycielom i dzieciom 
takie programy. Można wymienić 
kwotę 21.980 euro. Można wymie-
nić dalsze korzyści materialne, jak 
m.in. laptop, drukarka, aparat cy-
frowy, środki finansowe na reali-
zację wizyt roboczych dla 30 osób 
w 7 krajach partnerskich i wiele, 
wiele innych. Ale najważniejsze są 
nowe programy dla uczniów szkoły, 
kursy języków dla nauczycieli, lek-
cje geografii i wiedzy o UE dla ucz-
niów, nowe przyjaźnie i otwarcie na 
Europę, docenianie siebie, swoich 
umiejętności, możliwość własne-
go rozwoju uczniów. Wszystkie te 
działania nie pozwalają pozostać 
na marginesie życia społecznego 
dzieciom, które los i tak już bardzo 
mocno doświadczył.

- Nie zrobiłabym nic, gdyby nie 
praca koleżanek zaangażowanych 
w realizację zadań projektowych: 
Iwona Kolińska, Elżbieta Kono-
packa, Jadwiga Polewska, Anna 
Dyba, Magdalena Augul, Alina 
Rojczuk. Podziękowania należą się 
też dyrektor Halinie Butkiewicz-
Łachowskiej i pani kierownik in-
ternatu Grażynie Gąsior za wspie-
ranie naszych działań - powiedziała 
na zakończenie rozmowy G. Jans.

Kaśka Janina Izdebska

Trzeba wiele umiejętności, chęci i przekonania o celowości pracy, by dotrzeć do niepełnosprawnego 
dziecka.

Wielkie działania w małym Gubinie!

Zamaskowani sprawcy wtargnęli 
przez zdezelowane drzwi i w sta-
rych magazynach próbowali uru-
chomić bombę o dosyć potężnej 
sile rażenia. Zamach udaremniła 
grupa antyterrorystyczna przybyła 
na miejsce dosłownie w ostatniej 
chwili. Wywiązała się strzelanina. 
Wszyscy bandyci zostali na miejscu 
zabici. Oczywiście w wirtualnym 
świecie…

PC Service oraz Grupa Młodzie-
żowa Otwarte zorganizowała ko-
lejne rozgrywki dla wielbicieli gier 
komputerowych. Turniej ponownie 
przyciągnął kilkudziesięciu ochot-
ników - pretendentów do zdobycia 
atrakcyjnych nagród i wywalczenia 
prymatu w popularnego Counter 
Strike’a.

W pojedynkach między terrorysta-
mi a specjalnymi jednostkami poli-
cji mistrzami okazała się drużyna 
„Łowcy Nagrut” (Łukasz Kawałek, 
Kuba Ilinicki, Damian Chadajski, 
Patryk Lasota, Krzysztof Pod-
horecki). Po zaciętym pojedynku 
- gra przedłużyła się o… 4 godziny 
- chłopaki pokonali ekipę „Darem-
ni Ludzie” (Paweł Banaszczyk, 
Piotr Bartosiński, Patryk Stopa, 
Dariusz Maciulewicz, Krzysztof 
Wiśnik), swoich największych ry-
wali. Trzecie miejsce zajęła grupa 
„Rurzowe Kaczuszki” (Barbara 
Kiszowska, Karol Matwiejczyk, 
Marcin Bednarczyk, Robert Roz-
entreter, Marek Kamyk).

Za doskonałe umiejętności naj-
lepsi otrzymali od sponsora atrak-
cyjne nagrody. A do najlepszego 
teamu powędrował Puchar Bur-
mistrza Miasta Gubina ufundowa-
ny przez Bartłomieja Bartczaka. 
Trofea i dyplomy to nie jedyne 
korzyści wynikające z podjęcia 
walki o prymat w komputerowych 
mistrzostwach. Utożsamienie się 
z bohaterami gry, duma ze zwy-
cięstwa i mile spędzony czas są po 
prostu bezcenne…

MG
n organizator: sklep PC-Service, 

grupa młodzieżowa OTWARTE

Strzelanina 
w centrum 

miasta

Efekty zapaści mocno się już 
ujawniły. Obroty spadają. Nawet 
o 70%. Ceny hurtowe idą w górę, 
a to prędzej czy później spowo-
duje wzrost cen detalicznych. 
To może dodatkowo odstraszyć 
potencjalnego klienta. Myślę, że 
większość lokalnych przedsię-
biorców ponosi straty. I to duże.

Czy dostrzegasz oznaki kryzysu?

Tomasz Milczarek
student ekonomii

W Berlinie, gdzie studiuję, 
efekty gospodarczego kryzysu 
są bardzo wyraźne. Po pierwsze 
wzrasta bezrobocie, gdyż pry-
watne przedsiębiorstwa ulegają 
likwidacji bądź redukują zatrud-
nienie. Ludzie decydują się na 
przejście do sektora publicznego 
oferującego gorsze, ale za to pew-
ne zarobki. Na zwykłe stanowi-
sko osoby obsługującej petenta 
w państwowej firmie, gdzie były 
braki kadrowe, teraz składanych 
jest kilkadziesiąt podań.

Tomasz Żurański
właściciel sklepu komputerowego

Euro idzie w górę, a ja płacę 
za internat w Guben. Jest cięż-
ko i nie zapowiada się, aby było 
lepiej. Ceny rosną i co gorsza 
również artykułów codziennego 
użytku. Niedługo na bułkę nie 
będzie mnie stać.

Andrzej Ligocki
pracownik WTZ

Bardzo dostrzegalne jest żniwo 
kryzysu. To jest straszne. Jeszcze 
niedawno chciałem kupić miesz-
kanie. Zbierałem, odkładałem 
pieniądze. Ceny poszły w górę 
i o własnych czterech kątach mu-
szę zapomnieć. A będzie coraz go-
rzej. Chwała Bogu, mam pracę…

Paulina Gruca 
uczennica Europaschule
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M.Z. Gratuluję wyboru na prze-
wodniczącego Rady Powiatu Plat-
formy Obywatelskiej. Jakie najważ-
niejsze zadania i cele przed Panem?

L.T. Czeka nas naprawdę bardzo 
trudny okres, nie zapominajmy, że 
światowy kryzys na pewno w jakimś 
stopniu wpłynie na niechęć miesz-
kańców do polityki. Naszym zada-
niem jest przekonać społeczeństwo, 
że tak naprawdę Platforma robi 
wszystko, aby ochronić zwykłych 
ludzi przed skutkami kryzysu. Jeże-
li chodzi o Platformę w naszym po-
wiecie, moim głównym celem jest, 
aby w każdej gminie powstały struk-
tury PO RP. Mamy koła w Gubinie, 
w Krośnie, w Dąbiu, w gminie Gu-
bin. Lada dzień powstaną nowe koła 
w gminie Maszewo, Bytnica, Bobro-
wice. Już teraz Platforma liczy ponad 
120 członków i ciągle widzimy za-
interesowanie naszą partią. Jestem 
bardzo zadowolony, że w naszych 
szeregach są zarówno samorządow-
cy, jak i radni wszystkich szczebli, 
przedsiębiorcy, nauczyciele, sołtysi. 
Czeka nas niedługo kampania wy-
borcza do europarlamentu. To duże 
logistycznie przedsięwzięcie i musi-
my się teraz nad tym skupić. Potem 
czekają nas wybory samorządowe 
i tu nie ukrywam, że będzie to dla nas 
duże wyzwanie. Liczę, że przekonamy 
większość społeczeństwa do naszych 
kandydatów i naszego programu.

M.Z. W ostatnich wyborach sa-
morządowych zarówno w Gubi-
nie, jak i w Krośnie Odrzańskim 
PO pomimo dużej popularności 
i poparcia w skali kraju, nie uzy-
skało satysfakcjonujących wyni-
ków, dlaczego?

L.T. Weźmy pod uwagę, że w mo-
mencie ostatnich wyborów samo-
rządowych Platforma Obywatelska 
nie była jeszcze w powiecie tak silną 
strukturą, jaką jest teraz. Poza tym 
nie mogę odpowiadać za kampanię, 
którą przeprowadzał mój poprzed-
nik. Myślę, że na pewno jakieś błędy 
zostały popełnione, zarówno w do-
borze kandydatów na radnych, jak 
i samej kampanii wyborczej. Jest 
jeszcze jeden aspekt tej sprawy, 
w ostatnich wyborach mieszkańcy 
głosowali raczej na stowarzyszenia 
i ugrupowania apolityczne. W ra-
dzie powiatu na 17 radnych zasia-
da tylko siedmiu startujących z list 
partyjnych. W tym czasie walka 
polityczna na górze osłabiła wśród 
społeczeństwa zaufanie do polity-
ków, nawet tych lokalnych.

M.Z. Sytuacja się jednak zmienia, 

Z Leszkiem Turczyniakiem, przewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego Platformy Obywatelskiej, 
rozmawia Marcin Zajączkowski.

Tworzymy lobbing
do Platformy przystępują bardziej 
lub mniej znani samorządowcy. 
Czy jest to bardziej wynik wa-
szych zabiegów politycznych, czy 
koniunkturalizm decydujących się 
na przystąpienie do was?

L.T. Bardzo się cieszę, że do Plat-
formy zapisują się samorządowcy. 
Bardzo liczę na ich doświadczenie 
w pracy na rzecz samorządu. Czy 
są to zabiegi polityczne? Nie ukry-
wam, że przeprowadziłem wiele 
rozmów z wójtami, burmistrzami, 
starostą, których przekonywałem, 
że Platforma Obywatelska jest tą 
siłą, która może zjednoczyć samo-
rządy. Moim głównym celem jako 
przewodniczącego jest w najbliż-
szych wyborach samorządowych 
zbudować Platformę porozumienia 
w całym powiecie z samorządow-
cami, którzy się utożsamiają z libe-
ralną polityką PO. Nie ukrywam, że 
przy pomocy włodarzy samorządów 
chcemy osiągnąć jak najlepszy wy-
nik wyborczy. Pytał się pan redak-
tor, czy koniunkturalizm decyduje 
o zapisywaniu się samorządowców 
do Platformy. Platforma jest silnym 
ugrupowaniem w społeczeństwie, 
dzięki czemu przyciąga znanych 
ludzi. Jest to chyba raczej zaletą, 
a nie wadą?!

M.Z. Jak wygląda współpraca 
z gubińskim kołem PO i jak Pan 
ocenia działanie gubińskiej PO?

L.T. Współpraca z gubińskim 
kołem układa się bardzo dobrze. 
Struktury w Gubinie PO są coraz 
silniejsze, coraz więcej mamy człon-
ków, jak i sympatyków Platformy. 
Cieszy fakt, że zapisują się ludzie, 
którzy są kreatywni, znani w społe-
czeństwie i chętni do pracy na rzecz 
Gubina. Uważam, że po wyborze na 
przewodniczącego koła gubińskiej 
PO RP Grzegorza Świtalskiego 
Platforma zaczęła być bardziej wi-
doczna w swoich działaniach wśród 
społeczności lokalnej. Uczestniczy-
łem w spotkaniach koła i widzę , że 
jest to bardzo aktywna i konstruk-
tywna grupa ludzi, która naprawdę 
ma zapał do zrobienia czegoś do-
brego dla swojego miasta.

M.Z. Jak współpracuje się Panu 
z kontrkandydatem w wyborach 
na przewodniczącego Rady Powia-
tu PO posłem Markiem Cebulą?

L.Z. Nie ukrywam, że wyborach 
parlamentarnych popierałem Mar-
ka Cebulę i jeszcze raz mu serdecz-
nie gratuluję, że został posłem zie-
mi krośnieńsko-gubińskiej. Szanuję 
Marka i uważam, że jego obecność 

w Platformie jest potrzebna. Za-
mierzam, gdy tylko poseł znajdzie 
czas, spotkać się i określić zasady 
współpracy posła i Platformy do 
najbliższych wyborów samorządo-
wych. Myślę, że poseł aktywnie się 
włączy w kampanię samorządową 
i pomoże nam w zdobyciu wielu 
mandatów. Poza tym uważam, że 
na najbliższym spotkaniu zarządu 
PO RP powiatu krośnieńskiego za-
prosimy pana posła Marka Cebulę 
i wtedy wspólnie określimy płasz-
czyznę współpracy, korzystnej za-
równo dla pana posła, jak i dla sa-
mej Platformy.

M.Z. O jakie istotne rzeczy dla 
Gubina bądź powiatu walczyć bę-
dzie w najbliższym czasie PO?

L.T. Panie redaktorze, jestem 
w stałym kontakcie z burmistrzem 
Bartczakiem. Jeżeli jest to tylko 
możliwe, spotykam się z nim i roz-
mawiamy na temat spraw tak bar-
dzo potrzebnych dla Gubina. Nie 
ukrywam, że tworzymy swojego ro-
dzaju lobbing w Urzędzie Marszał-
kowskim, we władzach regionalnych 
PO RP na rzecz waszego miasta. 
W ostatnim czasie dzięki mojej ini-
cjatywie Gubin odwiedziła i spot-
kała się z burmistrzem przewodni-
cząca PO Bożenna Bukiewicz, był 
również marszałek sejmiku Marcin 
Jabłoński, przewodniczący sejmiku 
Seweryn Szymański. Świadczy to 
o tym, że jako szef powiatowy PO, 
„walczę” o istotne rzeczy dla Gubi-
na. Burmistrz złożył wiele projek-
tów inwestycyjnych i moją rolą jest 
szukać poparcia dla tych projektów. 
Ostatnio ukazała się lista indyka-
tywna województwa lubuskiego, na 
której znalazły się dwa projekty dla 
waszego miasta. Myślę, że świad-
czy to o tym, że dobrze działamy 
na rzecz Gubina i nie są to ostanie 
projekty, które będą realizowanie 
w waszym mieście.

M.Z. Dziękuję za rozmowę.

Wybory na Przewodniczącego 
PO RP Powiatu Krośnieńskiego 
odbyły się 15 lutego br. w Gu-
binie. Na zjeździe obecni byli: 
przewodnicząca PO RP Regio-
nu Lubuskiego Bożenna Bukie-
wicz, marszałek województwa 
lubuskiego Marcin Jabłoński. 
Leszek Turczyniak uzyskał 27 
głosów, jego kontrkandydatem 
był Marek Cebula, który otrzy-
mał 14 głosów.

- Jak się Panu jawi formuła do-
brego radnego?

Dobry radny głosuje zgodnie 
z własnym sumieniem, nie dla do-
brego wrażenia i korzyści grupo-
wej. Dobry radny musi być aktywny 
w komisjach, tam zapadają najważ-
niejsze decyzje. Radny musi zrozu-
mieć, że interpelacje to nie popisy. 
W interpelacjach przedstawiać na-
leży sprawy o dużym znaczeniu dla 
miasta. Jeśli ktoś składa wniosek to 
powinien go dokładnie zaadreso-
wać i sprecyzować.

Większość niby-interpelacji składa-
nych na sesjach przez „rozmownych 
radnych” to sprawy różne lub uwagi.

- Co chciałby Pan zrobić dla  
miasta?

Potrzeb jest wiele. W tym roku 
rozwiązujemy sprawy we wschod-
niej części miasta: strefa ekono-
miczna z całą infrastrukturą, drogi 
i chodniki. Ulice Cmentarna, Wa-
ryńskiego, Świerkowa…

Potrzeby są i w innych częściach 
Gubina. Jestem członkiem Rady 
Osiedla. Wsłuchuję się w głosy 
mieszkańców. Będę walczył, by 
w przyszłym roku wprowadzić do 
planu remont jezdni na Sportowej. 
Kilka lat temu podniesiono stu-
dzienki, o które uszkadzane są opo-
ny samochodowe. Czeka też ulica 
Kosynierów na dokończenie i prosi 
się Wojska Polskiego. Gdyby wy-
remontować Sportową, to ożyłoby 
zapewne boisko.

- Co Pan sądzi o sesjach?
Czasami jestem zaskoczony wyni-

kiem głosowania lub zbędnych roz-
mów, tym bardziej iż na komisjach 
wszystko jest dokładnie omawiane. 
Myślę, że dzieje się tak za sprawą 
klubów, którym zależy, by zwrócić 
na siebie uwagę przed nadchodzą-
cymi wyborami.

- Nie często zabiera Pan głos 
na sesjach…

Gadulstwo nie jest najważniejsze, 
to raczej domena kobiet. Często jest 
tak, że sprawy drobne wypowiadane 
na sesjach nie tylko nie dają rezul-

Twój radny
Mariusz Ochotny

tatu, ale niepotrzebnie pochłania-
ją czas urzędników i nas samych. 
Większość spraw wolę załatwiać 
w odpowiednich wydziałach lub 
bezpośrednio z burmistrzem… bez 
emocji i rozgłosu. Nie należy za-
śmiecać obrad rady jakimiś dupe-
relami i mieszać groch z kapustą.

- A jak Pan ocenia ostatnią  
sesję?

Pod kątem organizacyjnym jak 
zwykle dobrze. Dziwią mnie jednak 
interpelacje niektórych radnych 
z SLD dotyczące mieszkań WAM. 
Kiedy byli u władzy, nic nie zrobili 
dla mieszkańców w tej kwestii. Tylko 
były wiceburmistrz zakupił miesz-
kanie od WAM za 10 % wartości… 
My wraz z obecnym burmistrzem 
robimy wszystko, aby pomóc tym 
ludziom. Na razie ponad 60 rodzin 
dostało tytuły prawne do lokali, te-
raz walczymy, aby mogli je wykupić.

- Czy są przeciwnicy działal-
ności rady i burmistrza?

W radzie? Raczej nie. Praca w ra-
dzie układa się coraz lepiej i spraw-
niej. Ale są „przeciwnicy miasta”, 
którzy za wszelką cenę chcą zdobyć 
władzę i stosują taką propagandę, 
że każdy sukces obecnej władzy 
przedstawiają jako porażkę. Mam 
na myśli przede wszystkim jed-
ną osobę z władz SLD, przez którą 
przegrał wybory poprzedni bur-
mistrz. Dziwię się, że członkowie tej 
partii tego nie zauważyli.

- Jaki był Pana zdaniem cel 
wspólnego spotkania rad-
nych Gubina i Guben?

Był to kolejny krok do popra-
wy współpracy Gubina i Guben. 
Głównym założeniem było przed-
stawienie projektów rozwoju 
miast. Spotkanie to pokazało mi, 
jak wiele pieniędzy ściągnął tam-
tejszy urząd w poprzednim okre-
sie wsparcia w latach 2004-2006. 
Ponad 9 milionów euro trafiło do 
Guben, a tylko 400 000 euro do 
Gubina. Była władza przespała 
poprzedni okres finansowania. 
Dobrze, że teraz wygląda to zde-
cydowanie lepiej. Podział środków 
finansowych pozyskiwanych z UE 
rozkłada się równomiernie na 
oba miasta. I o to chodzi, musimy 
przecież walczyć o swoje. 

- Co jeszcze ważnego?
Na zakończenie chciałbym oświad-

czyć, że wyraźnie daje się zauważyć 
różnice w traktowaniu publicznych 
pieniędzy przez ludzi, którzy za-
trudnieni są najemnie, od tych któ-
rzy pracują na swoim. Osoba, która 
prowadzi działalność gospodarczą 
nie ma dążeń roszczeniowych, jest 
raczej skłonna do ofiarności.

- Dziękuję za rozmowę.
Oleg Sanocki

RENOWACJA I LAKIEROWANIE POWIERZCHNI DREWNIANYCH
tel. 694-649-820 www.maxparkiet.eu

e-mail: maxparkiet@maxparkiet.eu

MAX  PARKIET
- CYKLINOWANIE BEZPYŁOWE
- LAKIEROWANIE
- UKŁADANIE PARKIETU

W poniedziałek 2 marca br. 
o godz. 17.00, w lokalu przy ul. 
Wojska Polskiego 31 (siedziba 
SLD), rozpocznie się spotkanie 
wicemarszałka województwa 
lubuskiego Tomasza Wontora 
z mieszkańcami Gubina.

Chętnych do udziału w spotkaniu 
serdecznie zapraszamy. MB-T

Spotkanie z Wontorem

Pomieszczenia przy Grunwaldzkiej do wynajęcia
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o. o. w Gubinie posiada do natychmiastowego wynajmu po-
mieszczenia biurowe przy ul. Grunwaldzkiej 16 w Gubinie, dotychczas zajmowane przez Urząd Pracy. Za-
interesowanych wynajmem prosimy o kontakt w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Śląskiej 36 w Gubinie.

„Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce”
C.K. Norwid

Uczniowie, Rada Rodziców,
Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej w Strzegowie
serdecznie dziękują p. Danielowi Zołoteńko i zespołowi „Adres” za bezinteresowną pomoc 
i życzliwość przy organizacji zabawy walentynkowo-karnawałowej.

Ponadto pragniemy podziękować za ofiarność okazaną naszej szkole.
Tym razem wsparli nas: A. i R. Gruszczyńscy, D. i Z. Hołoga, T. Zdrojewska, P. Cierpik, D. 
Dremo, Z. Bołoczko, A. Skowron, sklep p. Polaszyk, sklep „Rondo”, sklep w Stargardzie 
Gubińskim, OSP Strzegów, OSP Markowice, Kwiaciarnia „Irys”, E. Piotrowski, E. Bojko.

W sali widowiskowej Gubińskiego Domu 
Kultury odbędzie się 4 marca br. o godz. 
18.00 Zebranie Samorządu Mieszkań-
ców Osiedla nr 1, na które serdecznie 
zaprasza Rada Osiedla nr 1. MB-T
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Mieszkańcy Guben i Gubina mogli 
zobaczyć na ekranie kawałek historii, 
znajome twarze, rozbawiające - teraz 
- sceny z socjalistycznej szarej rzeczy-
wistości, pochody 1-majowe czy czyny 
społeczne, tłumy pracowników przed 
bramą Lubuskich Zakładów Przemy-
słu Skórzanego „Carina”... Niektó-
rym zakręciła się łezka w oku. Dyrek-
tor muzeum Heike Rochlitz, ciesząc 
się ze współdziałania polsko-niemie-
ckiego, podziękowała naczelnikowi 
Wydziału Europejskiego Urzędu 
Miejskiego Annie Wróbel, prezeso-
wi Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Gubińskiej Stefanowi Pilaczyń-
skiemu, dyrektorowi Gubińskiego 
Domu Kultury Januszowi Gajdzie 
i kierownikowi Galerii GDK Walde-
marowi Pawlikowskiemu. Klaus 
Pocher ze stowarzyszenia „Gubien 
e.V.” podał etymologię słowa Gubien 
(Guben + Gubin = Gubien). Andrzej 
Winiszewski zaakcentował, że przez 
takie projekty stowarzyszenie poka-
zuje, jak można wspólnie spędzać 
czas. Wybór zdjęć nie był łatwy, po 
raz pierwszy zaprezentowano slaj-
dy z historii po 1945 r. we wrześniu 
2007 r. To ojciec K. Pochera stworzył 
pokaz.

Günter Quiel, gubeński radny, szef 

Nasz Gubien - prywatne zdjęcia
Stowarzyszenia Wspierającego Odbu-
dowę Fary w Gubinie, podkreślił ideę 
pojednania, porozumienia między 
narodami, szczególnie na płaszczyź-
nie kultury, tolerancji kultur. Dodał: 
- Podczas badań w farze odkrywamy 
historię Polski i Niemiec, ślady życia 
w rejonie i ciekawych losów ludzi. 
Chcemy dotrzeć do młodzieży i po-
przez farę zapoczątkować wspólny 
rozwój miast Guben i Gubina. Zasyg-
nalizował plany przyszłościowe (m. in. 

W ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Gubien e.V.”, Muzeum Miasta i Przemysłu (Stadt- und Indu-
striemuseum) przy Gasstraße 5 zaprezentowało 20 lutego 2009 r. pokaz slajdów.

młodzieżowy projekt znaczka na 775-
lecie miasta, konferencja miast bliź-
niaczych - rozdzielonych granicami).

Tłumaczami na spotkaniu byli: 
Diana Wrońska, zastępca dyrek-
tora muzeum w Guben i Jakub 
Bartczak, radny, członek Zarządu 
Fundacji Fara Gubińska Centrum 
Spotkań Polsko-Niemieckich. Mu-
zyczną oprawę na gitarze zapewnił 
młodziutki Julo Maulbrich.

(wł)

W Galerii „Ratusz” odbyła się ko-
lejna impreza zorganizowana przez 
istniejącą w naszym mieście Mło-
dzieżową Radę Miasta. Tym razem 
były to „walentynki”, czyli Dzień 
Zakochanych.

A dokładniej „Loventynki”, któ-
re rozpoczęliśmy od wyświetlenia 
romantycznego filmu. Można było 
również wręczyć swojej sympatii 
własnoręcznie zrobioną walentynkę 
z wierszykiem bądź wyznaniem mi-
łosnym. Po filmie odbyły się konkur-
sy, w których mogły brać udział zako-
chane pary, jak i osoby poszukujące 
drugiej połówki. Najpierw odbyła się 
„randka w ciemno”, a następnie „na 
ile znasz swojego partnera?” Podczas 
zabaw było dużo śmiechu, a każdy 
uczestnik dostał drobny upominek.

Na koniec spotkania został wy-

Młodzieżowe loventynki
świetlony film pt. „Love story”. My-
ślę, że podczas emisji wiele osób 
zdało sobie sprawę, że ciepłe słowa 
i gesty mają magiczną siłę, a zapew-
nienia o miłości, które tak niewiele 
kosztują, świadczą o naszym oddaniu 
i gotowości do poświęceń. Okazywa-
nie uczuć drugiej osobie jest bardzo 
trudną sztuką i dlatego „święto miło-
ści” jest idealnym dniem do pokony-
wania wszelkich trudności w okazy-
waniu swoich uczuć…

Pamiętajmy jednak, że miłość wy-
maga pielęgnacji każdego dnia, nie 
tylko w dzień Świętego Walentego. 
A drobne prezenty wręczane bez 
okazji, w ciągu całego roku, mogą 
być równie wyjątkowe, jak te otrzy-
mane podczas „loventynek”.

Gabriela Kuchta, 
młodzieżowa radna

W baśniowej konwencji przebie-
gły tegoroczne ferie z Gubińskim 
Domem Kultury. Nie zabrakło 
bajkowych postaci i tajemniczych 
miejsc. Tym samym dzieci mogły 
spędzić wolny czas w miłym towa-
rzystwie rówieśników, na zabawach 
i radosnej edukacji...

Na początek, z uczestnikami zimo-
wiska spotkali się gubińscy policjanci, 
którzy omówili kwestię bezpieczeń-
stwa. W związku z planowaną wielką 
wyprawą w nieznane… Ale najpierw 
wzajemne zapoznanie się i przydzie-
lenie według zainteresowań do odpo-
wiednich grup - prasowa, malarska, 
teatralna. A później? Pierwsza wy-
cieczka do Starego Młyna w Guben. 
Z niezbędnym przy takich eskapadach 
przewodnikiem - Olą Poraszką.

Wtorek to pierwsze zajęcia w gru-
pach pod okiem zawodowych instruk-
torów. Czyli teatralne próby sceniczne, 
malowanie, śpiewanie oraz tworzenie 
prawdziwej gazety feryjnej. Wszyst-
ko osnute bajkowymi motywami. 

A w południe kolejna wyprawa. Tym 
razem do Izby Muzealnej, w której 
Tadeusz Buczek barwnie opowiadał 
o historycznych i legendarnych miej-

Bajkowe ferie
scach Ziemi Gubińskiej, zamkach, ry-
cerzach i zdobywaniu baszty.

Środa była dniem zajęć w grupach 
pod okiem instruktorów. Powstały 
pierwsze malarskie arcydzieła, za 
teatralną grupą pierwsze doświad-

czenia aktorskie. Młodzi dziennika-
rze natomiast starannie pracowali 

nad idealnym formatem i doskona-
łą treścią swojej gazety. Ale środa to 
także kinowa projekcja filmu i sza-
leństwa wszystkich podopiecznych 

na basenie - zjeżdżalnia, piłka wod-
na, różnorakie gry.

Czwartek był już wyłącznie bajko-
wy. Z wyjazdem do Teatru Lubuskie-
go w Zielonej Górze na spektakl pt. 
„Kosi, kosi łapci”. Znakomite w for-

mie, nienaganne w treści przedsta-
wienie musiało przypaść do gustu 
młodym widzom. A w drodze po-
wrotnej słodka i tradycyjna uczta, 
czyli „opychanie się” tłustoczwartko-
wymi pączkami.

W piątek ponownie emisja fil-
mowych bajek oraz namiastka ta-
jemniczego lasu, czyli śnieżna wy-
prawa na bezludną wyspę. A tam 
ognisko z kiełbaskami, lepienie bał-
wana i gromkie śpiewanie piosenek. 
Taka przygoda na odludziu nie mo-
gła nie dostarczyć dzieciom potrzeb-
nych bajkowych wrażeń.

To dopiero pierwszy tydzień odkry-
wania przez najmłodszych nieznanych 
terenów Euromiasta, obszarów życia 
kulturalnego czy własnych możliwości. 
W drugim było równie ciekawie. Ale 
o tym w następnym nr. „WG”, gdzie 
dowiemy się, czy dzieci znają bajki 
swoich mam i babć oraz kto wywołał 
zamieszanie w krainie bajek… JO

Każdy mógł znależć swoją drugą połówkę

Mieszkańcy euromiasta podczas pokazu slajdów

Śnieżna wyprawa na bezludną wyspę, a tam… ognisko

Młodzi widzowie przed teatrem w Zielonej Górze
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„Pyłem księżycowym być na Two-
ich stopach…”

Wiersze Gałczyńskiego lub włas-
ne miłosne wyznania przesyłali 
sobie nawzajem uczniowie ZSO 
w ramach dnia Świętego Walente-
go. Ale Dzień Zakochanych to nie 
tylko poczta walentynkowa i kier-
masz kartek…

Dlatego 13 lutego przy ulicy 
Piastowskiej przygotowano sce-
niczne przedstawienie, podczas 
którego Marta Turowska recyto-
wała miłosne wiersze, w roli solistek 

Walentynki w ZSO
zaprezentowały się Pamela Razik 
i Karolina Kawecka. Wystąpił także 
szkolny zespół wokalno-artystyczny 
„BMW”, energicznie beatboxowa-
ła Ela Smirnow oraz zadebiutował 
szkolny kabaret „cośtam”. Imprezę 
poprowadziła Hanna Kordowicz.

Ile serc tego dnia ponownie zabi-
ło? Nie wiadomo. Dzień Świętego 
Walentego za rok. To pewne. Tak 
jak i fakt, że miłosne gesty powinny 
nam towarzyszyć jak najczęściej…

lo
n organizator: Kinga Adamska 

W galerii „Ratusz” GDK 20.02 
odbyło się otwarcie wystawy Ka-
rola Wilczyńskiego, absolwenta 
Poznańskiej ASP. Jego Cykl foto-
grafii pt. „Efekt wpływów Bajek 
robotów Stanisława Lema” jest 
zarazem ilustracją do wybranych 
opowiadań, jak i cyklem fotografii 
mogącym istnieć samodzielnie bez 
odniesienia do opowiadań St. Lema 
i oddziaływać na odbiorcę poprzez 
pryzmat jego własnych doświad-
czeń, w podobny sposób jak dzieje 
się to podczas czytania opowiadań. 
Widać to w próbie przeniesienia 
na płaszczyznę fotografii środków 
i konstrukcji, jakich używał St. Lem 
w swoich bajkach. Artysta użył nie-
ostrości i malarskości, która ma za 
zdanie pobudzić wyobraźnię wi-
dza podczas oglądania fotografii, 
podobnie jak w przypadku czyta-
nia bajek. Oglądający zdjęcia ma 
uwierzyć w to, co prezentują foto-
grafie, nie ma być tylko biernym 
obserwatorem, ale przenieść się 
w nierealny świat przedstawianej 
sceny i przeżyć ją na własny spo-

Bajki Lema
sób. Konwencja ta jest zapożyczona 
ze stylu Lema. Jego ulubionym bo-
haterem jest człowiek czynu, który 
przeżywa rzeczywistość, angażuje 
się w przygodę, kierując się emo-
cjami (strachem, gniewem, miłoś-
cią), dlatego też relacje głównego 
bohatera z podróży nie są jedynie 
raportem, a bogatym w przeżycia 
i odczucia opowiadaniem o życiu 
jakiego doświadczył. Jeśli mieliby-
śmy rozpatrywać ten cykl poprzez 
pryzmat dzieła samego w sobie, to 
wpływ twórczości Lema odegrał tu 
znaczącą rolę. Tak jak i u niego, tak 
i w fotografii K. Wilczyńskiego, po-
mimo pozornego oderwania od rze-
czywistości, jest ona silnie związa-
na z realnym światem, np. fakt, że 
podstawowym zadaniem fotografii 
jest obrazowanie rzeczywistości, 
a w tym wypadku zobrazowana rze-
czywistość pozornie jest nierzeczy-
wista. Innymi słowy materialna in-
scenizacja posłużyła do stworzenia 
świata baśni. Wystawa potrwa do 
12.03. Serdecznie zapraszamy.

Aleksander Mucha

Fundatorami nagród był bur-
mistrz miasta Gubina Bartłomiej 
Bartczak oraz dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Halina 
Bogatek. Było więc o co walczyć…

Konkurs, przygotowany przez na-
uczycieli historii i wos ZSO w Gubi-
nie, przeprowadzono w kategoriach: 
przedszkola i szkoły podstawowe 
- praca plastyczna; gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne - prace fotogra-
ficzne i multimedialne. Ostatecznie 
komisja pracująca pod przewodni-
ctwem burmistrz Justyny Karpisiak, 
a mająca w swym składzie dyrektor 
ZSO H. Bogatek, Joannę Matuszak, 
Michała Bujnickiego i Teresę Gra-
jek, wytypowała najlepsze prace.

W kategorii przedszkola prace 
plastyczne: wyróżnienia otrzymali: 
Patryk Kalinowski - Przedszkole 
nr 2, Marcel Niekraszewicz - Przed-
szkole nr 3, Oliwia Strzelec - Przed-
szkole nr 3, Wiktoria Szmigielska 
- Przedszkole nr 2, Dominik Macie-
jewski - Przedszkole nr 3; nagrody: 
I miejsce Weronika Kuta - Przed-
szkole nr 1, II m. Natalia Kodź - 
Przedszkole nr 3, III m. Klaudia Ur-
ban - Przedszkole nr 2, III m. Wiktor 
Chruścielski - Przedszkole Nr 1;

za prace rodzinne - wyróżnienia: 
Igor Kitliński-Czabator i rodzice, 
Łukasz Gancarz i rodzice, Kry-
stian Napierała i rodzice.
Szkoły podstawowe prace pla-

Gubin znany i nieznany
styczne: wyróżnienia: Karolina 
Napierała SP-1, Natalia Miko-
łajczyk SP-2, Kacper Sworczuk 
SP-2; nagrody: I miejsce Justyna 
Szachowska - SP-1, II m. Justyna 
Gajda - SP-2, III m. Katarzyna Sa-
wicka - SP-1.
Gimnazja prace multimedialne: 
nagrody: I miejsce Piotr Kulewicz 
- Gim. nr 2, II m. Hubert Grusze-
cki - Gim. nr 1, III m. Karol Wójcik 
- Gim. nr 2;
prace fotograficzne - nagrody: I miej-
sce Maciej Waruszewski - Gim. nr 2, 
II m. Karol Wójcik - Gim. nr 2, III 
m. Kamil Szóstakiewicz - Gim. nr 2.

Szkoły średnie prace fotograficzne:
nagrody - I miejsce Katarzyna Sie-
miątkowska - LO, II m. Alicja Waw-
rzyniak - LO, III m. Magda Barska 
- LO, III m. Przemysław Lewan-
dowski - LO.

Wręczenie nagród i wyróżnień po-
przedził występ artystyczny przygo-
towany pod kierunkiem Żanetty Ci-
chosz przez uczniów Gimnazjum nr 
2. Na zakończenie natomiast bardzo 
ciekawy wykład wygłosił Grzegorz 
Czabator, za który organizatorzy 
spotkania prelegentowi serdecznie 
dziękują.

lo

Zespół BMW w czasie występów w gubińskim ZSO
II edycja konkursu „Gubin moje miasto” zaowocowała wieloma pracami, m. in plastycznymi

Poznański fotografik ciekawie opowiadał o fascynacjach twórczością Lema

Aż 112 prac wpłynęło w związku z II edycją miejskiego konkursu „Gubin moje miasto”. Komisja ocenia-
jąca miała zatem nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców.

Studniówka

Wzrasta zebrana do tej pory kwo-
ta, ale do „szczęścia” jeszcze trochę 
brakuje. Przeprowadzono kolejną 
rozmowę z wykonawcą mecha-
nizmu zegarowego - Przedsię-
biorstwo Produkcyjno Handlowe 
REK ze Szczecina. Urząd Miejski 
w najbliższym czasie złoży oficjalne 
zamówienie na wykonanie zegara. 
Stolarz miejski Henryk Białoń 
wziął się za wykonanie tarczy ze-
garowej. Będzie identyczna jak ta 
z północnej strony. A cyfry? Arab-
skie czy rzymskie? Wiele fotografii 
zegarów na baszcie pokazuje, iż 
nie było „żelaznej” zasady, co do 
cyfr na zegarach. Najważniejsze to 
zebrać potrzebną kwotę pieniędzy 
i w tej sprawie apeluję kolejny raz 
do Czytelników. (sp)

Zegar coraz 
bliżej

Studniówkowicze w LO

Uczniowie ZSR w pierwszych krokach poloneza
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

W kołach Polskiego Związku Wędkarskiego kampania sprawozdaw-
czo-wyborcza na ukończeniu. Uchwalono plany działań na 2009 r., 
preliminarze budżetowe, wybrano delegatów na zjazd okręgowy i do 
Sądu Koleżeńskiego. Dokonano wyboru nowych władz. 

Koło PZW nr 1 w Gubinie, liczące 442 wędkarzy, pod kierunkiem do-
brze działającego zarządu na czele z Marianem Olejniczakiem ma po-
wody do satysfakcji. Obok działań sportowych nie zapomniało o wetera-
nach i wdowach działaczy, kupując im na święta karpia, oraz dzieciach, 
organizując konkursy rysunkowe, turnieje z wiedzy wędkarskiej i zawo-
dy z okazji Dnia Dziecka. W 2008 r. zarybiono narybkiem wody Ziemi 
Gubińskiej: jezioro Borek (6 tys. szt. szczupaka i sandacza, 4 kg węgorza, 
130 kg karpia, 80 kg lina, 70 kg karasia, 20 kg jazia); Odra k/Połęcka 
(20 tys. szt. szczupaka, 10 tys. szt. sandacza); Nysa Łużycka (5 tys. szt. 
lipienia, 4 tys. szt. certy, 1 tys. szt. pstrąga potokowego); Łomianka (40 
kg jazia); „Sarbia” (15 kg szczupaka, 50 kg karasia, 40 kg lina). W czte-
roletniej działalności wydano na młodzież, zarybianie, zawody, posiłki, 
delegacje, nagrody, prezenty „karpiowe” ponad 80 tys. zł. Prezes podzię-
kował serdecznie sponsorom: burmistrzowi miasta, Beacie Kosmali, 
Annie Grano, Tadeuszowi Albinowskiemu, Janowi Antosiakowi, 
Krzysztofowi Barańskiemu. drużynie WOPR, Ryszardowi Gackie-
mu, Tadeuszowi Hajkowiczowi, Grzegorzowi Petrykowskiemu, Zbi-
gniewowi Poniatowskiemu i Henrykowi Wadowskiemu.

Gość zebrania Jerzy Tonder, dyrektor Biura Okręgu PZW w Zielonej 
Górze, mówił, że zielonogórskie pod względem liczby członków jest szó-
ste w kraju, za cztery ostatnie lata okręg wydał 450 tys. zł na inwestycje 
(wspieranie straży, zakup noktowizora, pomost dla niepełnospraw-
nych, remont samochodu ciężarowego, zakup silników spalinowych 
i terenowego auta), ewidencja (rejestracja) połowów wędkarskich jest 
istotna, bo pomaga ichtiologowi w zarybieniach, odłowu ryb dokonuje 
się w celach kontrolnych siecią (niewodem) i ruszenia dna. Apelował - 
Szanujmy swoje wody, ryby, miejsca tarła i zimowania. Nie zabieraj-
my każdej złowionej ryby, gdy nie jesteśmy jej w stanie sami zjeść.

Prezesem na kolejną kadencję wybrano jednomyślnie M. Olejnicza-
ka. W zarządzie ponadto są: Jerzy Buczek (wiceprezes ds. gospodar-
czych), Mirosław Sztukowski (wiceprezes ds. sportu i młodzieży), 
Leszek Banaszczyk (skarbnik), K. Barański (gospodarz), Ireneusz 
Korzeniewski (sekretarz) oraz członkowie - Krzysztof Olifirowicz, 
Edward Osiński, Grzegorz Petrykowski, Andrzej Stachowiak, Zbi-
gniew Żurko. Komisja Rewizyjna: Marian Gmyrek (przewodniczący), 
Małgorzata Kuś, Wielisława Malinowska.

W „Jedynce” efektywnie jak zawsze 

W sprawozdaniu prezes Jan Kwiecień podkreślił dużą aktywność spo-
łeczną lub na zawodach: Ryszarda Wichniarka (odznaczony przez Za-
rząd Główny srebrną odznaką PZW), Sławomira Jankowiaka, Dariusza 
Sobczaka, Franciszka Hajkowicza, Jana i Tomasza Bądzielewskich, 
Bolesława Roszaka, Jana Adamskiego, Janusza Młyńczaka. Podzięko-
wał za pomoc (sponsoring) burmistrzowi i Ryszardowi Gackiemu. 

W „Jedynce” do władzy dopuszczono młodych wędkarzy. Prezesem 
wybrano doświadczonego już wędkarza D. Sobczaka. Do zarządu we-
szli także: T. Bądzielewski (wiceprezes ds. młodzieży i sportu), B. Ro-
szak (wiceprezes ds. gospodarczych), Jerzy Marciniak (skarbnik), S. 
Jankowiak (gospodarz), Andrzej Tomiakowski (sekretarz), Jerzy Ko-
łowiecki (członek). Wędkarze liczą na nowe spojrzenie i efektywniej-
sze rozruszanie koła.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został J. Kwiecień. Członkami: 
Maria Kujaczińska i Jarosław Stojek.

Zawody na rozpoczęcie sezonu zaplanowano 19 kwietnia na Odrze.
Skarbnik J. Marciniak będzie przyjmował opłaty w biurze P.D. Securi-

ty ul. Słoneczna 7 (przy parku im. A. Waszkiewicza) oraz w domu os. E. 
Plater 10d/10. Telefon do skarbnika: 607 744 109 lub 068 455 58 96.

W kole PZW nr 3 rządzą młodzi

W kole PZW nr 4 prezesem został Jan Taborski (kolejna kadencja). 
Do zarządu wybrano także: Romana Gancarza (wiceprezes ds. gospo-
darczych), Rafała Taborskiego (wiceprezes ds. młodzieży i sportu), 
Mariana Łobockiego (skarbnik), Kazimierza Ereta (sekretarz), Ro-
mana Podhoreckiego (gospodarz) i Władysława Jaskólskiego (czło-
nek). W Komisji Rewizyjnej są: Józef Zawadzki - przewodniczący oraz 
Mateusz Jarzębowski i Stanisław Biskupski. Prezes podziękował za 
ciężką pracę członkom zarządu i sponsorom: burmistrzowi, Zygmun-
towi Podhoreckiemu i M. Łobockiemu. 

Wyczerpujących odpowiedzi na wiele pytań padających w gorącej 
dyskusji udzielił wiceprezes w Zarządzie Okręgu Zielona Góra odpo-
wiedzialny za gospodarkę rybacką M. Olejniczak. Głos zabrali m. in.: 
Jan Koluch, K. Eret, S. Biskupski. Mówiono o ochronie ryb (okres 
ochronny suma), kondycji karpia, spinningowaniu, niszczeniu tere-
nu przez motocrossowców i zanieczyszczaniu wód przez wędkarzy czy 
chwilowym braku dokumentów normatywnych w biurze Okręgu.

Komendantem gubińskiej Społecznej Straży Rybackiej, liczącej dzie-
więć osób, jest W. Jaskólski.

Otwarcie sezonu ustalono na 26 kwietnia (Odra - prom).

W „Czwórce” coraz lepiej

Funkcję kulturalną wyspa pełniła 
przynajmniej od wieku XVI. Odby-
wały się tam ćwiczenia i uroczystości 
miejscowego Bractwa Strzeleckiego. 
W spisie właścicieli nieruchomo-
ści gruntowych miasta z roku 1670 
mówi się o „tak zwanym placu strze-
leckim pomiędzy obydwoma ramio-

nami Nysy(…), na którym strzelcy 
mają swoją strzelnicę”. Przyjmuje 
się, że Bractwo Kurkowe wspomnia-
ne w roku 1545 zawsze używało wy-
spy do ćwiczeń. Jednocześnie wyspa 
służyła sukiennikom do wybielania 
przędzy i płótna. Oba te fakty znala-
zły odbicie w potocznej nazwie wy-
spy z roku 1671, czyli Blich Strzelecki. 
W tym wczesnym okresie na wyspie 
stała jedynie mała strzelnica, którą ze 
względu na stan techniczny rozebra-
no w roku 1666. Z części pierwszej 
dowiedzieliśmy się, że w r. 1793 po-
wstała nowa strzelnica, która dotrwa-
ła do roku 1873, kiedy na jej miejscu 
zbudowano kolejny obiekt strzelecki 
(jego pozostałości zachowały się do 
dnia dzisiejszego w pobliżu Nysy, 
tuż za zrujnowanymi fundamentami 
dawnego teatru miejskiego).

Bractwo Strzeleckie również dba-
ło o wygląd wyspy. W połowie XIX 
wieku, za sprawą starosty kurkowego 
i mistrza piekarskiego Augusta Hein-
ze, który zebrał datki pieniężne, park 
na wyspie stał się chlubą miasta.

Król pruski Fryderyk Wilhelm IV, 
który odwiedził miasto w czerwcu 
1844 r., był również na wyspie. Gu-
beński historyk Karl Gander wspomi-
na, że „król pruski z zadowoleniem 
przyjął pierwsze gubeńskie czereś-
nie, również próbki starego gubeń-
skiego wina”, a następnie przespace-
rował się po ogrodach na wyspie.

Początkiem nowego okresu w histo-
rii wyspy, jak mogliśmy ustalić w czę-
ści pierwszej, było otwarcie na niej 
Teatru Miejskiego. Jego lokalizacja 
była na ówczesne czasy najlepsza 
z możliwych: „…na uroczej Wyspie 
Strzeleckiej powstał teatr, miejsce 
sprawowania pieczy nad kulturą, 
tam gdzie w ciszy parkowego spoko-
ju biło niegdyś zielone serce miasta… 
i dziś również bije, gdzie przemysł, 
który określa strukturę naszego 
miasta, tuż obok i w dalszym otocze-
niu mnoży swe imponujące budowle. 
Tylko tutaj miał prawo stanąć nasz 
teatr, dumnie pozdrawiający swymi 

Z Ziemi Gubińskiej

Wyspa na Nysie - część 2
Jak wspomniano w pierwszej części, pod koniec XIX wieku władze miejskie postanowiły prze-

jąć na własność miejską nową strzelnicę i przynależny do niej park oraz wszelkie ciężary i długi 
oraz że była to decyzja, za którą należało im dziękować. W ciągu stuleci z wyspą związały się 
całe pokolenia, które łączyło zamiłowanie do natury i kultury.

kolumnami, kiedy mieszkaniec prze-
chodząc przez Wielki Most na Nysie, 
pełen zadowolenia kieruje spojrzenie 
na Wyspę Teatralną…”.

W roku 1928 gubeński inspektor 
ogrodnictwa Eberhard Wendel 
napisał: „Wyspa Strzelecka jest 
romantycznym parkiem w środ-

ku miasta, otoczonym szumiącą 
wodą, z zacienionymi dróżkami 
i placami oraz ogrodem koncerto-
wym - parkiem, jaki natura prze-
znaczyła tylko nielicznym mia-
stom”. Na zdjęciu lotniczym wyspa 
wygląda jak zielone płuco miasta, 
idealne miejsce dla sztuki, pomię-
dzy dzielnicami przemysłowymi 
i mieszkalnymi, jakby wyodrębnio-
ne i wyniesione ponad otoczenie, 
miejsce jakby stworzone do odpo-
czynku i relaksu, do poważnych 
przemyśleń, radosnych pląsów 
i wesołości.

Nie zapomniano o „ludziach stąd”, 
którzy rozsławili to miasto na ni-
wie sztuki teatralnej: w roku 1903 

w holu teatru umieszczono tablicę 
pamiątkową z napisem: „Ku pa-
mięci twórcy tego przybytku sztu-
ki, burmistrza Fritsche”.

Dwudziestego maja 1905 r. na 
placu przed budynkiem teatru od-
słonięto pomnik Corony Schröter, 
przyjaciółki J.W. Goethego, aktorki 
i śpiewaczki, urodzonej w Guben 14. 
stycznia 1751 roku. Na pomnik skła-
dało się popiersie z brązu, spoczy-
wające na kolumnie z czerwonego 
szwedzkiego granitu i stopniowany 
cokół z niemieckiego granitu. Na 

kolumnie znajdowało się nazwisko 
oraz data urodzin i śmierci artystki, 
a na cokole słowa Goethego: „Muzy 
okazały jej wszelką łaskę - a natura 
stworzyła w niej sztukę”.

Na deskach gubeńskiego Teatru 
Miejskiego, który mógł pomieścić 
750 widzów, występowało wielu 
sławnych aktorów i śpiewaków.

W roku 1924 teatr obchodził 50 
rocznicę powstania, którą uświet-
niło uroczyste przedstawienie „Ifi-
genii” Goethego. Owe pół wieku to 
czas wzlotów i upadków, czas Wiel-
kiej Wojny, jak w okresie międzywo-
jennym nazywano pierwszą wojnę 
światową, oraz ciężkie lata powojen-
ne. W repertuarze lat dwudziestych 
minionego stulecia znajdowały się 
dramaty klasyczne i współczesne, 
opery i operetki, jak również odczy-
ty znanych poetów.

Wielkim artystą, wielokrotnie 
występującym w teatrze, był wir-
tuoz skrzypek Erich Röhn, który 
muzyczną karierę rozpoczął w gu-
beńskiej kapeli Kutschan, zanim 
awansował na pierwszego koncert-
mistrza Berlińskiej Orkiestry Fil-
harmonicznej.

Mimo szerokiej dostępności teatru, 
miejsca, które zajmowali na widow-
ni przedstawiciele poszczególnych 
warstw społecznych, zdawały się 
być wyraźnie podzielone. Podczas 
gdy tak zwani „mali ludzie” siadali 
w tylnych rzędach i na górnych bal-
konach, w loży siedzieli „fabrykanci” 
i „lepiej zarabiający urzędnicy” ze 
swymi przyjaciółkami, gdyż właśnie 
operetka wnosiła radość i urozma-
icenie do monotonii dnia roboczego.

Nie tylko teatr zachęcał do rozkosz-
nego spędzenia czasu na wyspie. Do 
odpoczynku zachęcała również bar-
dzo lubiana Restauracja Parkowa 

z zacienionym ogrodem, pawilon do 
tańca, fontanna i pawilon muzycz-
ny - idylla pod wysokimi drzewami 
oraz piwniczna restauracja „Tunel”, 
również ulubiony punkt spotkań.

Podczas walk o miasto w lutym 
1945 r. teatr prawie nie został uszko-
dzony. Spłonął dopiero kilka miesię-
cy po wojnie. Prawdopodobnie było 
to podpalenie, którego motywów 
i przyczyn dotąd nie wyjaśniono.

Na podstawie różnych 
wydawnictw regionalnych
Opr. i przekład: K. Freyer

(2) Park na Wyspie Strzeleckiej

(1) Fasada Teatru Miejskiego - okres międzywojenny
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Guben. Referendum „Żadnych nowych kopalni węgla brunatne-
go - za przyszłościową polityką energetyczną” wyraźnie się nie po-
wiodło. Na około 17 500 uprawnionych do głosowania mieszkań-
ców Guben, swoje podpisy złożyły 2 282 osoby. W sąsiedniej gminie 
Schenkendöbern pod protestem podpisały się 1353 osoby na ponad 
3600 upoważnionych.

Aby ogólnobrandenburskie referendum osiągnęło skutek prawny, 
konieczne było zebranie przynajmniej 80 000 podpisów. Po wstępnym 
przeliczeniu okazało się, że oddano 25 168 ważnych głosów. Najwyższą 
frekwencję odnotowano w powiecie Spree-Neiße (Sprewa-Nysa).

Inicjatorzy referendum winą za jego niepowodzenie obarczają rów-
nież przeszkody biurokratyczne i nie chcą mówić o rozczarowaniu. 
Premier Brandenburgii Matthias Platzeck (SPD) ocenił wynik refe-
rendum jako wsparcie dla polityki energetycznej Brandenburgii. Kon-
cern energetyczny Vattenfall oświadczył, że w dalszym ciągu angażuje 
się w rzeczowy i konstruktywny dialog na temat przyszłości zaopatrze-
nia w energię.

Atterwasch, Grabko i Kerkwitz - wioski zagrożone przez kopalnię od-
krywkową - chcą kontynuować walkę mimo porażki referendum. Soł-
tys Kerkwitz Roland Lehmann powiedział: „Nie jesteśmy teraz tacy 
sfrustrowani, żeby chować głowę w piasek. Referendum miało dla 
nas również ten pozytywny efekt, że niejeden oprzytomniał i że nie-
jeden przemyślał sobie temat”. Lehmann dodał, że jest rozczarowany 
niską frekwencją w gminie Schenkendöbern, co świadczy, że jeszcze 
jest za dużo ludzi obojętnych, ale jednocześnie podkreślił: „Walka to-
czy się dalej. Jeszcze długo nie zostanie zakończona”.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 10.02.2009

Porażka zwolenników referendum

Guben. Przyszłość gubeńskiego plastynarium po zwolnieniu poło-
wy ze 128 pracowników jest w dalszym ciągu niepewna.

„Niektóre wydziały nie mogą być rozbudowane, jak pierwotnie pla-
nowano”, powiedział Gunther von Hagens. Dotyczy to produkcji tak 
zwanych postaci naczyniowych, która w Guben miała znów ruszyć 
tylko w ramach laboratorium badawczego. „Również ilość wykonywa-
nych ludzkich plastynatów silikonowych będzie rosła wolniej niż za-
planowano”, zapowiedział 64-letni anatom.

Część plastynarium, w której preparuje się zwłoki, zamknięta jest od 
początku roku. Ponowne jej otwarcie, jako anatomiczne centrum edu-
kacyjne, ma nastąpić wiosną 2010 roku.

Na podst. „Lausitzer Rundschau z 06.02.2009

Niepewna przyszłość plastynarium

Guben. W styczniu zarejestrowano w Guben 2 311 bezrobotnych, czy-
li o 224 osoby więcej niż w grudniu minionego roku. W porównaniu 
z rokiem minionym osób bezrobotnych było o 136 mniej.

Kobiety to 50,5 procent gubeńskich bezrobotnych. W wieku od 15 do 
24 lat było w styczniu 7,9 procent bezrobotnych, a w przedziale wie-
kowym od lat 50 do 64 – 36,8%. W styczniu gubeński urząd pracy 
dysponował 15 ofertami pracy, a w grudniu ofert było 6.

Na podst. „Neiße-Echo” z 13.02.2009

Bezrobocie w Guben

Guben. O dwanaście dni później niż zwykle swe diety otrzymali gu-
beńscy radni miejscy. Powodem opóźnienia był fakt, że dopiero 29. 
grudnia minionego roku uchwalono budżet na rok 2008(!). Planowa-
nia na rok bieżący, będącego rezultatem działań ubiegłorocznych, nie 
dało się zrealizować w terminie.

Nieregularności w płaceniu zauważyło wielu radnych. Z tego powodu 
szef rady miejskiej zwołał posiedzenie przewodniczących frakcji. Dal-
sze działanie zostanie uzależnione od dotrzymania przyszłych termi-
nów płatności diet radnych. W minionym roku były już raz opóźnione 
płatności diet.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 17.02.2009

Spóźnione diety

W lutym, 64 lata temu, walki o mia-
sto trwały w najlepsze. Pamięć tych, 
którzy oddali swoje życie, broniąc 
miasta i walcząc o jego zdobycie, 
uczciliśmy 22 lutego pod pomni-
kiem „Pamięci Weteranom Walk 
o Wolność i Niepodległość Polski”.

Data „wyzwolenia” wywołuje od 
lat dyskusje i spory. Stoję po stronie 
przeciwników takiej daty. Jak słusz-
nie zauważył burmistrz Bartłomiej 
Bartczak, zabierając głos na uro-
czystości pod pomnikiem 22 lutego, 
„przecież dziś nie o daty nam chodzi, 
nie one są najważniejsze. Czcimy 
pamięć o ludziach. Nie wiemy, co 
czuli ginący 64 lata temu żołnierze, 
ale wiemy na pewno, że winni jeste-
śmy im pamięć i szacunek”.

Poniżej wspomnienia (fragmenty) 
Heinza Schreckenbergera, miesz-
kańca Guben, żołnierza Wehr-
machtu, które przypominają tamte 
krwawe dni.

Jako młody mieszkaniec Guben, 
w 1938 roku zostałem zatrudnio-
ny w zakładach firmy Flek w Bran-
denburgu, w ramach odbycia dwu-
letniej służby wojskowej. Miałem 
szczęście - wykonywałem wypo-
sażenie ciemni fotograficznych 
i aparaty fotograficzne. Tak było do 
stycznia 1945 roku.

W lutym zostałem odkryty przez 
„Heldenklau” (Heldenklau - oficer 
który zbiera „rozbitków” do następ-
nej akcji, ataku itp. - na podst. Wi-
kipedia), co oznaczało, że muszę iść 
na front. 27 lutego załadowano nas 
do autobusów i powiedziano nam, 
że jedziemy do Guben na linię fron-
tu. Byłem w szoku! Moja pierwsza 
w życiu akcja na froncie, w moim 
rodzinnym mieście! Pierwszy widok 
mojego miasta - płomienie ogarnęły 
małą wieżyczkę miejskiego kościoła 
farnego. Jako, że byłem miejscowy 
i zorientowany w mieście, zosta-
łem łącznikiem i przeprowadziłem 
oddział do szkoły im. Pestalozziego 
(dziś Guben). Jednak nie było to 
proste, ponieważ byliśmy ostrze-
liwani ze wzgórz leżących naprze-
ciwko, z okolicy wieży Bismarcka. 
W szkole znajdował się sztab i głów-
ny punkt opatrunkowy. O zmierzchu 
dostałem pozwolenie na odwiedze-
nie domu rodziców. Mieszkaliśmy 
wówczas na Kaltenborner niedale-
ko placu Tarmenberg. Nie było tam 
moich rodziców, dowiedziałem się, 
że mój ojciec znajdował się z od-
działem Volksturmu w Sękowicach.

64 lata temu
W nocy z 27 na 28 lutego miałem 

przekazać meldunek na Bergstrasse 
(ul. Zwycięstwa), na której w willi 
Fritsche znajdował się sztab. Jed-
nak most Achenbacha był na tyle 
uszkodzony, że musiałem iść przez 
główny most. Chciałem przy oka-
zji zobaczyć rynek miejski, cen-
trum miasta. Kiedy jednak szedłem 
Klosterstrasse (ul. Westerplatte) 
do ratusza, zauważyłem, że jest to 
niemożliwe. Z małych płomieni na 
wieżyczce wybuchł w międzyczasie 
wielki pożar. Cała nawa kościoła 
w rynku stała w płomieniach. Miej-
ski główny kościół farny, w którym 
byłem ochrzczony, konfirmowa-
ny przez proboszcza Tamaschke, 
był teraz wielkim piecem, pełnym 
żaru. Gorąco było tak mocno, że 
nie można było przejść obok pocz-
ty, do Herrenstrasse (ul. Zygmun-
ta Starego). Z tego powodu, jako 
miejscowy, przeżywałem to wszyst-

ko z wielkimi emocjami. Wszystko 
było wypalone.

Szkoła im. Hindenburga (na ul. 
Pułaskiego) była już zajęta przez 
Rosjan. Widziałem tam ogniska 
i słyszałem śpiewy oraz wrzaski. 
W nocy szkoła została odbita przez 
naszych żołnierzy, ale wiedzieliśmy, 
że nie na długo.

W nocy mieliśmy przeprowa-
dzić przeciwuderzenie w kierunku 
„Wieży Bismarcka” i „Samotnej 
Sosny”. Chciałem skierować się na 
Wieżę Bismarcka, ale w ciemności 
nie mogłem jej znaleźć, dopóki nie 
potknęliśmy się o jej gruzy. Wieża 
została wysadzona przez naszych 
żołnierzy. Z powodu zbyt jasnego 
światła księżyca i łun pożarów, by-

liśmy zbyt widoczni i musieliśmy 
wycofać się do Kaisergarten (lokal 
na ul. Różanej).

2 marca, jako rezerwa regimentu, 
znaleźliśmy się w gospodarstwie 
ogrodniczym Krause przy Breiter 
Steig (ul. Różana) niedaleko wzgó-
rza Engelmana. W dzień nie mo-
gliśmy się ruszyć, ponieważ z góry 
byliśmy dobrze widoczni. W nocy 
4 marca otrzymaliśmy wzmocnie-
nie - młodych chłopców i uczniów, 
którzy wcześniej nie trzymali bro-
ni. Teren, w którym nas zakwate-
rowano, był pod ciągłym ostrza-
łem. 5 marca, około dwunastej 
zostałem ranny w bark. Sanitariu-
sze i sanitarki nie mogły podjechać 
do Breiten Steig i zabrać rannych. 
Razem z innym, lekko rannym 
kolegą przeszedłem przez ogro-
dy i podwórza do Trifstrasse (ul. 
gen. Żymierskiego). W ten sposób 
mogłem jeszcze raz przejść przez 

moje rodzinne miasto w drodze 
do szpitala położonego w szkole 
im. Pestalozziego. Most na Nysie 
był jeszcze do przejścia. W środku 
mostu, na całej długości, były uło-
żone powiązane liną krzesła z ka-
wiarni Schonberger. Był przygoto-
wany do wysadzenia. Pożegnałem 
się z Guben…

Po zmianie opatrunku w szkole Pe-
stalozziego (której kiedyś byłem ucz-
niem) otrzymaliśmy jeszcze szcze-
pionkę przeciwko tężcowi. Koniec 
wojny przeżyłem w hucie szkła i prze-
szedłem w rejonie Chemnitz linię 
demarkacyjną na zachód. Tak osta-
tecznie z Dolnołużyczanina zostałem 
Frankońskim Bawarczykiem…

oprac. SP

Marzec 1945 roku - czołgi na ul. Frankfurckiej w Guben jadą w kierunku mostu

W nagrodę za bardzo dobre wyni-
ki w nauce i aktywność społeczną, 
burmistrz Bartłomiej Bartczak 
wyróżnił uczniów wycieczką. Ucz-
niowie naszych szkół 19 lutego br. 
pojechali do Berlina. Wycieczka 
zaczęła się w Muzeum Pergamo-
nu, gdzie podziwiano m. in. Ołtarz 
Pergamoński ze 170 r. p.n.e., bramę 
świątyni bogini Isztar (VI w. p.n.e.) 
i tysiące rzeźb i obrazów. O cudach 

Berlin miasto muzeów
starożytności opowiadał Jan Skóra 
i Tomasz Skipom.

Młodzież, podróżując po Berlinie 
metrem, zwiedzała Muzeum Natu-
ry z jego dinozaurami, historią Dar-
wina oraz Muzeum Techniki z jego 
częścią eksperymentalną i domem 
czarownicy.

Koszt wstępu do muzeów dla mło-
dzieży to tylko 1,50 euro.

MB-T

Ferie zimowe w pełni. I są napraw-
dę zimowe. Na brak śniegu nikt nie 
może narzekać. Wyjątkowo jest go 
pod dostatkiem. W tej sytuacji Miej-
ski Ośrodek Sportu zorganizował ku-
lig dla dzieci. Chętnych do zabaw na 
śniegu nie brakowało. Choć na dwo-

Śnieżne ferie
rze było zimno, trudno było o takiego 
uczestnika, który nie był rozgrzany 
zabawami organizowanymi przez  
instruktorów z ramienia MOS. Nie 
zabrakło także ogniska oraz trady-
cyjnego pieczenia kiełbasek.

P. Zborowski
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Historia 
miasta Gubin
Gubin w okresie średniowiecza

część 2

Pierwsze ślady osadnictwa wystą-
piły już w okresie wczesnośrednio-
wiecznym i pojawiły się przypuszczal-
nie w VI wieku w dorzeczu Lubszy 
i Wodry, obejmując swoim zasięgiem 
cały obszar. Gubin rozwinął się na 
nizinnym obszarze terasy rzecznej 
w widłach Lubszy i Nysy, u podnóża 
wzniesień zwanych Pagórkami Gu-
bińskimi, a ziemię gubińską zasied-
lały plemiona słowiańskie Łużyczan, 
zwane także Serbołużyczanami. Po-
wstawanie osad wiązało się ze szcze-
gólnie korzystną topografią terenu.

Odkrycia ostatnich kilkudziesięciu 
lat skłaniają do bliższego przyjrzenia 
się tym sprawom. W Jazowie (niem. 
Haaso, gm. Gubin) odkryto siedem 
jam z ceramiką z początku wczesnego 
średniowiecza. W 1974 roku w Po-
lanowicach (niem. Niemitzsch, gm. 
Gubin) odsłonięto w rowach melio-
racyjnych przekroje 4 jam. W 1979 
roku w trakcie badań sondażowych 
odsłonięto jamę z wczesnego średnio-
wiecza w Datyniu. W 1981 roku znale-
ziono w Kole (gm. Brody) 5 jam oraz 
sześć lat później (1987) jedną w Ko-
pernie (niem. Küppern, gm. Gubin). 
Dalsze znaleziska pochodzą z badań 
powierzchniowych w Datyniu, Sadza-
rzewicach (niem. Sadersdorf), Gębi-
cach (niem. Amtitz), Kole oraz Gubi-
nie i Stargardzie (niem. Stargardt).

Jarosław Kotapski w swojej pracy 
magisterskiej pt. „Wiadomości Gu-
bińskie” jako informator, propagator 
i organizator kultury fizycznej w Gu-
binie w latach 1992-1996 podaje, iż 
naszemu miastu Gubinowi początek 
dały dwa grody, dwa związane z nim 
podgrodzia i jedna wieś rybacka, usy-
tuowana na skrzyżowaniu szlaków 
handlowych, lądowych i rzecznych. 
Powstanie grodów gubińskich należy 
zapewne zawdzięczać Bolesławowi 
Chrobremu, który po zdobyciu Milska 
i Łużyc przystąpił do budowy umoc-
nień zabezpieczających zachodnią 
granicę państwa. Natomiast bardzo 
ważnym ich elementem była obwaro-
wana gródkami linia Nysy Łużyckiej.

Z racji swojego położenia osiedle 
dość wcześnie stało się punktem wę-
złowym sieci dróg handlowych: lądo-
wych i wodnych. Według J. Gudzow-
skiej, krzyżowały się tu drogi idące ze 
wschodu na zachód i z północy na po-
łudnie. Najważniejszą z nich był szlak 
handlowy prowadzący z Poznania 
przez Zbąszyń-Babimost-Sulechów 
i Gubin na Łużyce. Z traktem tym 
krzyżowała się inna droga, prowadzą-
ca w kierunku południowym przez 
Zgorzelec do Pragi. Drogi te wraz z do-
godną arterią wodną, jaką stanowiła 
spławna Nysa, tworzyły duży węzeł 
komunikacyjny, stwarzający korzyst-
ne warunki dla rozwoju osady.

Po śmierci margrabiego Gerona 
(zmarł 30 maja 965 roku), rządzona 
przez niego Wielka Marchia Wschod-
nia (Saska) rozpadła się aż na sześć 
mniejszych marchii, z których naj-
ważniejszą rolę w późniejszych dzie-
jach Łużyc odegrały trzy: Łużycka, 
Miśnieńska i Północna. Łużyce stały 
się teraz terenem rywalizacji trzech 
silnych organizmów państwowych: 
Polski, Czech i Niemiec.

Daniel Głowiński

Czteroosobowe reprezentacje klas 
wzięły udział w rozgrywce finało-
wej. Uczniowie musieli odpowie-
dzieć na szereg pytań, z którymi, 
wydaje mi się, nie poradziliby sobie 
starsi. No bo proszę odpowiedzieć 
na pytanie: jakie kolory ma flaga 
miejska, jaka jest ich kolejność lub 
proszę pokolorować herb Gubina, 
stosując właściwe kolory.

Reprezentacje klas szły „głowa 
w głowę”, a poziom wiedzy był im-
ponujący. W grupie klas II zwycię-
żyła reprezentacja klasy IIc w skła-
dzie: Hanna Cichowska, Klaudia 
Maksymowicz, Igor Bojaroć i Pa-
tryk Ferenc. Wśród reprezentacji 
klas III najlepsi byli uczniowie kla-
sy IIIa: Dominika Różycka, Nata-

Turniej wiedzy
lia Barańska, Marta Kowalczyk 
i Bartosz Pawliczuk.

Zwycięzcy z rąk dyrektora szko-
ły Bogusława Wypycha i prezesa 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Gubińskiej Stefana Pilaczyńskiego 
otrzymali dyplomy i upominki.

Warto dodać, że najmłodsi ucz-
niowie szkoły z inicjatywy Jadwigi 
Krawczyk, rysując, również pozna-
wali Gubin.

Konkury ze znajomości historii na-
szego miasta mają już pięcioletnią 
tradycję. Słowa uznania należą się 
inicjatorkom przedsięwzięcia i tym 
nauczycielom, którzy potrafią zain-
teresować wiedzą o mieście jedno-
razowo prawie 300 dzieci w SP 2.

(sp)

Zwycięska drużyna z klasy IIc pozuje do wspólnej fotografii 
z inicjatorkami konkursu i dyrektorem szkoły

Z inicjatywy nauczycielek Małgorzaty Lindy i Wandy Łęczyckiej, ucz-
niowie klas II i III Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie przyswajali 
wiedzę o naszym mieście. Służył temu „Turniej wiedzy o Gubinie” zor-
ganizowany w szkole 12 lutego.

Funkcja dawnego kościoła - w 
kościele, w nawie głównej znajdzie 
się wielka sala, która będzie wyko-
rzystywana do celów kulturalnych, 
takich jak koncerty, przedstawienia 
teatralne i wystawy czy inne wyda-
rzenia społeczne.

Konieczne będzie umieszczenie 
na stałe informacji muzealnych w 
formie wystawy o historii obiektu i 
jego losach, z odpowiednio przysto-
sowaną ścieżką/trasą zwiedzania.

Pozostaje jednak całkiem pokaźna 
przestrzeń, którą należałoby, po-
dobnie jak sam obiekt, wykorzystać 
w sposób unikatowy.

W pomieszczeniach poza główną 
nawą powinno znaleźć się Archi-
wum/Centrum Dokumentacji Koś-
ciołów Utraconych. Niezależnie 
od przekonań religijnych, kościoły 
stanowiły i nadal stanowią istotny 
filar kształtowania kultury Euro-
py. Pamięć o nich nie może prze-
paść bez śladu. Gdzież jest lepsze 
miejsce do studiów tego tematu? 
Wielka fara gubińska jest w stanie 
pomieścić ogromną liczbę mate-
riałów i informacji. W zbiorach 
mogłyby znaleźć się archiwalia, ta-
kie jak fotografie, plany, ale także 
listy i wspomnienia wciąż żyjących 
osób, które pamiętają zniesione z 

Wizja dla fary (2)
powierzchni ziemi kościoły zarów-
no na kresach Rzeczpospolitej, jak 
i rozebrane przez Polskę Ludową. 
Znalazłoby się także miejsce, na 
udokumentowanie stanu świątyń 
od lat ulegających postępującej 
degradacji, opuszczonych na sku-
tek przemian społecznych i mi-
gracji ludności czy popadających 
w ruinę z braku funduszy na ich 
ratowanie. Niejednokrotnie za 
utracone można też uznać świąty-
nie przeznaczone do nowych funk-
cji, które poddano drastycznym 
przebudowom. Temat stanowi 
doskonałe pole dla współpracy ba-
dawczej z sąsiadami, którzy mieli 
własne doświadczenia na terenie 
dawnej NRD - od prześladowań 
kościoła przez nazistów, poprzez 
władze komunistyczne, aż po nisz-
czącą zainteresowanie sprawami 
ducha konsumpcję.

Gubin stałby się także ośrodkiem 
gromadzenia informacji w formie 
elektronicznej, miejscem wymiany 
doświadczeń historycznych, spo-
łecznych i studiów kulturowych. 
Najważniejsze, aby obiekt był jedyny 
i niepowtarzalny. I właśnie taki cha-
rakter fary próbowałam wymyślić…

dr Ewa Święcka
Muzeum Narodowe w Warszawie

Poszukujemy właściciela bramy z kutego metalu (wysokość ok. 2 
m)… Bramę znaleziono 27 stycznia w okolicy posesji przy ul. Kresowej 
15. Właściciela bramy prosimy o kontakt z dzielnicowym KP Gubin - 
Kwiecińskim, dzwonić tel. 068 476 34 11.

Czyja brama?

- Absolutnie zgadzam się z art. dotyczącym zapłaty za zużycie wody, 
PUM od lat robi z nami co chce. Celowo udają, że nie rozumieją prze-
pisów… Bo tak im wygodnie! - powiedział Henryk P. - U nas zużycie 
wody jest równe ilości ścieków „wyprodukowanych” w gospodar-
stwie domowym. To jest oczywiście bzdurą! Istnieją odpowiednie 
przepisy regulujące te sprawy. Urzędnikom z PUM-u trzeba przy-
pomnieć, że odpowiednie przepisy znajdą w Monitorze Polskim, tam 
dokładnie są podane ilości ścieków (dla odbiorcy indywidualnego, 
dla zakładów gastronomicznych itp.). W MP mówi się o USTALA-
NIU, a nie narzucaniu wysokości opłaty za ścieki. I tak - 80 % zużytej 
wody w gospodarstwach domowych, to ścieki. Nigdy nie ma tak, że 
na 100% zużycia wody - powstaje 100% ścieków, chyba że w myj-
niach samochodowych…

Kończąc - PUM pobiera ogromne sumy, ale czy jest to zgodne z prze-
pisami?

Co z tą wodą?

Wielu mieszkańców Gubina szuka swego miejsca poza granicami 
kraju. Wielu wyjechało w nadziei znalezienia lepszego jutra. - Tylko 
szkoda, że poza naszym krajem musimy szukać upragnionego szczęś-
cia. A jeśli już planujemy wyjazd z Polski, napisał do nas Adam Ma-
lewicz z Anglii - należy pamiętać o kilku  ważnych sprawach, żeby 
zamiast szczęścia nie doszło do tragedii. Radzi: zawsze sprawdzaj 
źródło, z jakiego pochodzą oferty pracy, poznaj w stopniu dostatecz-
nym język kraju, do którego się wybierasz, pozostaw rodzinie w kra-
ju swoje dane kontaktowe (adres, nr  tel.). A dodatkowo pamiętaj 
- zawsze miej przy sobie nr tel. konsulatu RP w państwie, w którym 
przebywasz i nie oddawaj nikomu swoich dokumentów ani pieniędzy 
(na tzw. przechowanie). Nie wysyłaj pieniędzy w listach, bo mogą 
zginąć, zniknąć. I na koniec - wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 
I pamiętaj! Polak na emigracji, jak tobie nie zaszkodzi, to już tobie 
pomaga! I tam Polak Polakowi…

Ja, emigrant…

Do redakcji zadzwoniła mieszkanka pl. Katedralnego - aby dojść do 
„Biedronki” przechodzę pod blokiem ul. Westerplatte 10 i codziennie 
w godz. 9.00-9.30 mieszkanka tegoż bloku trzepie w oknie: ścier-
kę do kurzu, pościele, koce i inne rzeczy. Kurz leci wprost na głowy 
przechodzących ludzi. Zwróciłam już uwagę tej pani, ale niestety, nie 
skutkuje…

No cóż, pewnie pani „czyścioszka” preferuje powiedzonko: „wolnoć 
Tomku w swoim domku”, ale pewnie tylko do czasu, gdy sąsiadka wy-
żej mieszkająca przejmie od niej zwyczaje…

Wolnoć Tomku…

- Byłam dzisiaj na cmentarzu i do tej chwili mam w oczach smutny 
i porażający obrazek - powiedziała nasza czytelniczka Irena. - Pod 
murem cmentarnym jest mogiła osób, które nie mając rodziny zosta-
ły tam przeniesione po 20 latach spoczywania w innym miejscu lub 
osób samotnych itp. (tak myślę). Ale ta mogiła jest przerażająca, nie 
ma krzyża, nie ma żadnej informacji… Na wierzchu grobu leży kartka 
- z napisem wykonanym ołówkiem, że „w tym miejscu jest grób”. Nie 
mieści mi się to w głowie. Powinni chociaż jakąś tabliczkę z napisem 
postawić. To jest świństwo - takie traktowanie ludzkich szczątków. 
Czy nie ma kilku złotych, by po ludziach został ślad?

Przyjdzie wiosna, deszcze rozmyją ten kopczyk i zniknie grób, kar-
teczka zniknie… i sprawa zniknie. A może jednak się mylę.

Więcej człowieczeństwa…
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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 ogło-
szenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim 
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę

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 szpal-
ty, wysokość - 5 cm) wynosi 20 zł plus VAT. Cena nekrologu o wiel-
kości 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 4 zł plus VAT za cm2, pozostałe 
3 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, kul-
tury, służby porządkowe i mundurowe, organizacje pożytku pub-
licznego, 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.

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
oraz udziału w nieruchomości wspólnej wynoszącego 203/1000

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Śląskiej 10, usytuo-
wany jest na II piętrze, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, 
spiżarki i przedpokoju o pow. 106,40 m2.
Działka oznaczona nr 181/6 o pow. 234 m2, obręb 5 miasta zabudowana 
jest czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o kubaturze 3600 m3  
i powierzchni użytkowej 521,60 m2.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, składa się z sześciu 
samodzielnych lokali mieszkalnych i dwóch lokali użytkowych.
Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
85 000,00 zł
Przetarg odbędzie się 31 marca 2009 roku o godzinie 10.00 w sali narad (nr 
15) Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.
Osoby biorące udział w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 27.03.2009 r. na konto PKO BP S.A. 
o/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747 - liczy się data wpływu 
na rachunek bankowy.
Ponadto osoby biorące udział w przetargu muszą okazać dowód wpłaty wa-
dium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę 
prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem.
Wylicytowana cena nabycia lokalu mieszkalnego i udział w gruncie podlega 
zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalo-
ny najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie wyznaczonym w § 
1 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 21/2008 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 
czerwca 2008r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na 
poczet ceny kupna lokalu mieszkalnego.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepa-
da na rzecz sprzedającego.
Osobom, które nie nabyły praw do nabycia przedmiotowych nieruchomości, 
wadium zwraca się w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właś-
ciwej dla jego ogłoszenia.
Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Prze-
strzennej Urzędu Miejskiego - pokój nr 9, tel.068-4558139.
Terminy odbytych przetargów: 24.07.2008 r., 25.09.2008r. i 18.12.2008r.
Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu 27 marca 2009 r. pod powyższym 
adresem w godz. 15.00-16.00.

Przypomnienie dla użytkowników wieczystych
Przypomina się o obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Opłata 
roczna za 2009 rok nie uległa zmianie i pozostaje na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, 
tj. 2008. Wyżej wymienioną opłatę należy wpłacić najpóźniej do 31 marca 2009 roku w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto nr:

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

Ponadto informuje się, że na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  
nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) obniża się o 50% naliczoną 
opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka 
rodziny nie przekracza 50% średniego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
za poprzedni rok - (tj. 2008r. - kwoty 1.471,94 zł brutto na osobę) - dotyczy nieruchomości 
przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 
14 dni przed upływem terminu płatności, można ustalić inny termin zapłaty opłaty rocznej, nie-
przekraczający danego roku kalendarzowego - art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).

Wnioski w sprawie obniżenia opłaty za użytkowanie wieczyste przyjmowane są w pokoju nr 9 
(na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie). Osoba ubiegająca się o obniżkę w opłacie 
za użytkowanie wieczyste winna złożyć stosowną deklarację (druk do pobrania w urzędzie) 
oraz przedłożyć dokument w sprawie dochodów uzyskiwanych przez osoby wspólnie zamiesz-
kujące w danym gospodarstwie domowym. W przypadku gdy stan prawny nieruchomości jest 
nieuregulowany udzielenie bonifikaty w naliczonej opłacie przysługuje po jego uregulowaniu 
w księgach wieczystych.

Uwaga!
Powyższe przypomnienie nie dotyczy właścicieli gruntów.

Do reDakcji

Odpowiadając na list czytelniczki zamieszczony w nr 3/2009 „Wiadomości Gubińskich” z dnia 13 lutego 
2009r., pragnę wyjaśnić, iż zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł, zwanej dalej kryterium 
dochodowym osoby samotnie gospodarującej,

2) osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł, zwanej dalej kry-
terium dochodowym na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powo-
dów, takich jak: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 
przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opie-
kuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoho-
lizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony 
przez pracownika socjalnego. Faktyczną sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby 
ubiegającej się o pomoc ustala się na podstawie określonych dokumentów (dowodu osobistego, zaświad-
czenia o wysokości wynagrodzenia, orzeczenia o niepełnosprawności, dowodu otrzymywania renty lub 
emerytury, zaświadczenia lekarskiego itd.).

Jeżeli klient zamieszcza w podaniu informację o złym stanie zdrowia, to jest jednocześnie zobowiąza-
ny do udokumentowania tego faktu zaświadczeniem lekarskim bądź orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Zaświadczenia takie do celów pomocy społecznej wydawane są przez lekarzy nieodpłatnie. Pracownik 
socjalny ma zatem obowiązek o taki dokument poprosić.

Z pewnością nie było jego intencją upokorzenie kogokolwiek. Odbiór przez czytelniczkę całej sytuacji, 
w mojej ocenie był zbyt emocjonalny, a tym samym mało obiektywny. Nadmieniam, iż pracownicy socjal-
ni zatrudnieni w ośrodku posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Niemniej jed-
nak, w celu uniknięcia w przyszłości nieporozumień, uczuliłam pracowników na szczególną wrażliwość 
w kontaktach z klientami ośrodka.

Z poważaniem Kierownik MOPS Teresa Dziedzic

Po mojej publikacji związanej 
z rankingiem szkół jazdy (WG 
3/09 „Szkoła A. Pietscha znowu 
najlepsza”) „konkurencja” OSK 
Moto-Wiwa zwróciła mi uwagę 
iż: „istotnym kryterium oceny 
ośrodków szkolenia kierowców 
stanowi również ilość zdanych 
egzaminów za pierwszym po-
dejściem, który to współczyn-
nik w OSK Moto-Wiwa wynosi 
44,1% i jest najwyższy w powie-
cie krośnieńskim. Biorąc pod 
uwagę również najwyższą w po-
wiecie ilość 549 przeprowadzo-
nych egzaminów praktycznych, 
świadczy o wysokim poziomie 
szkolenia w moim ośrodku”.

Ważę słowa, więc je publiku-
ję. Ale, jakby nie kombinował, 
w rankingu GL szkoła nauki jaz-
dy A. Pietscha jest najlepsza. Po-
zdrawiam kierownictwo „Moto-
Wiwa”. (sp)

Moto-Wiwa 
dodaje

Obwody terenowe
Państwowy Inspektorat Wete-
rynarii w Krośnie Odrzańskim 
poinformował, że urzędowe 
badanie zwierząt rzeźnych 
i mięsa na terenie miasta 
i gminy Gubin przeprowadza 
lekarz weterynarii Krzysztof 
Momot (Gubin ul. Legnicka 
57a, tel. 068 359-44-21, tel. 
kom. 605 409 289).
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MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA duży umeblowany pokój z do-
stępem do kuchni. Tel. 504 203 398.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Tel. 
791 127 765.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka, od za-
raz, umeblowane. Tel.502 558 569 po 14.00.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie, 2 pokoje, w cen-
trum Gubina. Tel. 880 238 168, 068 359-79-01.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, kuchnia, łazienka. 
Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w Gubinie oraz 
budynki gospodarcze i plac wydzierżawię lub 
sprzedam. Tel. 068 387-29-90.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje, umeblo-
wane. Tel. 512 174 450.
NOCLEGI dla firm. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA kwatery dla pracowników fir-
my. Tel. 517 869 689.
DO WYNAJĘCIA firmie mieszkanie 78 m kw., 4 
pokoje, parter. Tel. 662 085 499.
DO WYNAJĘCIA firmie mieszkanie 62 m kw., 3 
pokoje, I piętro. Tel. 662 085 499.
ZAMIENIĘ mieszkanie z większego (3 pokoje) 
na mniejsze. Tel. 781 283 678.
SPRZEDAM lub zamienię kawalerkę na większe 
mieszkanie. Tel. 511 215 521.
SPRZEDAM lub wynajmę kawalerkę 36 m kw. 
umeblowaną. Tel. 500 135 910.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje na osiedlu E. 
Plater. Tel. 515 312 061.
SPRZEDAM mieszkanie 47 m kw. 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, ul. Roosevelta. Tel. 503 849 670, 
507 108 387.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje na os. E. Pla-
ter. Tel. 600 714 602.
SPRZEDAM domek jednorodzinny. Tel. 
662 300 701.
SPRZEDAM w Brodach Żarskich dom z zabudo-
waniami gospodarczymi. Tel. 603 904 527.

DZIAŁKI/LOKALE
LOKALE użytkowe dwa: 39 m kw. i 80 m kw., 
do wynajęcia w centrum miasta - parking. Tel. 
068 359-00-10 do godz. 17.00.
LOKAL 50 m kw. w Sękowicach 78 wynajmę 
na działalność gospodarczą. Tel. 512 174 449, 
512 174 450.
LOKAL wynajmę 55 m kw. ul. Wrońskiego - na 
warsztat samochodowy lub inną działalność. 
Tel. 660 973 939.
LOKAL po remoncie - do wynajęcia, 34 m 
kw., pod każdą działalność, ul. Nowa. Tel. 
604 560 978.
WYDZIERŻAWIĘ namiot handlowy wraz z pla-
cem. Tel. 603 495 440.
LOKAL 48 m kw. Centrum Gubina – deptak. Do 
wynajęcia. Tel. 660 973 939.
WYNAJMĘ halę pod warsztat samochodowy, 
magazyn itp. Duża brama wjazdowa, biuro, wc, 
380V. Cena netto 1.200,00 zł plus media. Tel. 
663 083 986 lub 609 118 304.
DZIAŁKĘ budowlaną 0,42 ha Gubin, sprzedam. 
Tel. 603 218 590.
DZIAŁKĘ 1,7 ha ze stawkiem, z możliwością bu-
dowy. Sprzedam. Tel. 660 973 939.
DZIAŁKĘ budowlaną sprzedam w Gubinie 
o pow. 0,56 ha. Tel. 607 721 973.
DZIAŁKĘ budowlaną ul. Cmentarna - sprzedam. 
Tel. 068 359-26-31.
SPRZEDAM ziemię z przeznaczeniem pod budo-
wę. Tel. 662 300 701.
SPRZEDAM ziemię rolną 8,60 ha. Tel. 
607 721 973.

MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM samochód marki Ford Fiesta 1.1, 
1995 rok - składak. Tel. 609 087 879.
SPRZEDAM VW Golf 2, rok 1987, benzyna i gaz, 
1,6 pojemność, stan techniczny dobry, przegląd 
do listopada, cena 1500 zł. Tel. 606 693 441.
SPRZEDAM przyczepę rolniczą 3,5 tony, D 35 
T 1990 r., stan dobry, ważne badania technicz-

ne, zarejestrowana, pierwszy właściciel. Tel. 
068 359-46-01.
SPRZEDAM używane akumulatory samochodo-
we. Atrakcyjna cena. Tel. 607 721 973.
KUPIĘ samochody do wyrejestrowania (mogą 
być uszkodzone). Tel. 783 027 072.
CZĘŚCI oryginalne z demontażu do wartburga 
1,3. Sprzedam. Tel. 507 107 471.
GARAŻ murowany własnościowy przy ulicy Kró-
lewskiej sprzedam, cena do uzgodnienia. Tel. 
503 947 112.
GARAŻ murowany przy ul. Piastowskiej sprze-
dam. Tel. 609 351 559.

USŁUGI
NIEMIECKI - korepetycje. Tel. 694 281 362.
MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 509 567 973.
MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 889 137 910.
ANGIELSKI - korepetycje. Tel. 068 359-31-62, 
793 681 149.
KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Tel. 782 834 193.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEWÓZ osób międzynarodowy, Gubin i oko-
lice 24 h: dowóz do lotnisk, imprezy okolicznoś-
ciowe, dowóz do pracy, dowóz pod wskazany 
adres. Tel. 693 049 043.
PRZEWÓZ osób Polska - Niemcy, stałe wyjazdy. 
Również lotniska. Dla stałych klientów rabaty. 
Tel. 604 997 251.
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli, itp. Tel. 
888 806 385.

GOSPODA ul. PUŁASKIEGO
ogłasza od 13.02. do 30.04.09 r. 

PROMOCJĘ!
Przy zamówieniu min. 50 zł 

- 10% RABATU
Tel. 068 459-36-37. Dowóz gratis!

KOMPLEKSOWE remonty kuchni i łazienek, pro-
jektowanie, hydraulika, elektryka, malowanie, 
rigipsy, panele, glazura itp. Tel. 509 519 227.
GLAZURA, instalacje wodno-kanalizacyjne, ga-
zowe, instalacje elektryczne. Tel. 887 135 692.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i mon-
taż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.
PODEJMĘ się prac budowlanych - budowa, re-
mont. Tel. 603 383 173.
GLAZURA, hydraulika, regipsy, panele ścienne 
i podłogowe, ścianki działowe, szpachlowanie, 
malowanie, tapetowanie i inne. Tel. 068 455-
45-98.
POLBRUK układanie, konkurencyjne ceny! Tel. 
792 244 992.
MONTAŻ paneli podłogowych, ściennych, boa-
zerii, glazury, sztukaterii, regipsy, malowanie, 
tapetowanie, szpachlowanie. Solidnie! Tel. 
504 669 414.

PRZEWÓZ OSÓB:
- Belgia, Holandia, Niemcy
- ósmy wyjazd gratis!
-  grupa zorganizowana (7 osób) zniżka 

10%
Tel. 509 538 861

MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, instalacje 
sanitarne, hydraulika, murowanie, szpachlo-
wanie, montaż okien i drzwi, ścianki działowe, 
glazura, montaż paneli. Szybko, tanio! Tel. 
068 455-13-78.

RÓŻNE
KUPIĘ każdy instrument muzyczny, może być 
uszkodzony. Tel. 503 982 891.
SPRZEDAM tanio nowy wózek inwalidzki i ma-
terac przeciwodleżynowy. Tel. 517 869 689.
SPRZEDAM bardzo tanio meble pokojowe i 
kuchenne. Używane. Ul. Piastowska 28/3. Tel. 
068 359-52-42.
SPRZEDAM tanio lady sklepowe. Tel. 
601 179 264.
SPRZEDAM meble pokojowe nowoczesne, ko-
lor jasny. Tanio! Tel. 697 668 666.
SPRZEDAM tanio pralkę automatyczną, ku-

chenkę gazową do zabudowy i mebelki do po-
koju dziecięcego. Tel. 601 179 264.
SPRZEDAM stół i 6 krzeseł. Tel. 505 567 548.
SPRZEDAM nowe panele podłogowe -  dąb an-
tyk, 20 m kw. Tanio! Tel. 697 668 666.
SPRZEDAM zlew dwukomorowy z ociekaczem 
cena 100 zł. Tel. 695 988 062.
SPRZEDAM drewno kominkowe, kozie mleko. 
Tel. 068 359-91-10, 609 138 452.
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SCOTCH&SODA
I TOM TAILOR

UL. DRUKARSKA 9 (obok NETTO)
SPRZEDAM narożnik, fotel, 2 pufy, meble poko-
jowe. Tel. 601 179 264.
JEŻELI chcesz, aby przeszłość Gubina sprzed I 
wojny światowej była odkryta i opisana, proszę 
wpłać na konto. Przyda się każdy datek: Daniel 
Głowiński BZ-WBK złotówkowe 18 1090 1548 
0000 0000 5409 5508. Euro: BZ-WBK 65 1090 
1548 0000 0001 0790 2696.
ODDAM gruz. Tel. 607 275 827.
TANIO ogrzewacz na gaz propan-butan stan 
b.dobry + 2 but. 11 kg, zlewozmywak metalik 
1-komor. 2 szt. - nowe. tel 068 455 10 79

PRACA
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel. 781 937 246.
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą lub dzieckiem. 
Tel. 512 247 584.
PRZYJMĘ do pracy stolarza z doświadczeniem 
przy produkcji schodów drewnianych. Tel. 
660 721 300.
SPEDYCJA Transportowa zatrudni spedytora w 
Gubinie, znajomość j. niemieckiego, mile wi-
dziany j. angielski. Tel. 601 837 852.
STUDENT IV roku zarządzania i inżynierii pro-
dukcji poszukuje pracy w weekendy. Prawo 
jazdy kat. B. Tel. 725 025 462.

TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie 
spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci od-
naleźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń do re-
dakcji! Tel. 068 455-81-92. Czekamy! Nie wstydź 
się, przestań żyć samotnie!
BIURO Matrymonialne w Guben poszukuje Pań 
w wieku od 18 lat, które chcą poznać Panów z 
Niemiec. Tel. 505 405 701 (mówimy po polsku).

Zarząd MLKS „Carina” Gubin 
ogłasza nabór do n/w grup piłkar-
skich: 1. orlik, rok ur. 1998 i młod-
si, 2. tramp. młodszy, rok ur. 1996 
i młodsi, 3. tramp. starszy, rok ur. 
1994 i młodsi, 4. junior strszy, rok 
ur 1990 i młodsi. Kontakt - Jan Kos-
mala - kiosk ul. Miodowa w godz. 
8.00 - 13.00. Tel. 506 765 692 TS

Nabór

Straż Miejska informuje, że w blo-
ku przy ul. Sikorskiego 6 przebywa 
suczka. Właściciele proszeni są o 
odbiór psa.

Piesek

O dofinansowanie z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie (w na-
szym przypadku PCPR w Krośnie 
Odrzańskim) do sprzętu ortope-
dycznego (kule, wózki, chodziki 
itp.) i środki pomocnicze (pielucho-
majtki, aparaty słuchowe itp.) mogą 
ubiegać się osoby niepełnosprawne, 
składając pisemny wniosek, który 
powinien zawierać: imię, nazwisko, 
adres zamieszkania, numer NIP, cel 
dofinansowania (na co, np. wózek, 
kule itp.), oświadczenie o wysokości 
dochodów i liczbie osób we wspól-
nym gospodarstwie domowym.

Zarząd PTWzK w Gubinie infor-
muje, że wszystkie sprawy związane 
z dofinansowaniem i zaopatrzeniem 
w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze może załatwić w Gu-
binie. Szeroki asortyment sprzętu 
(wózki, chodziki, toalety przenośne, 
siedziska do wanny, kule itp.) oraz 
środki pomocnicze (np. pampersy 

ABC Niepełnosprawnego (2)
itp.) można nabyć w sklepie przy 
ul. Gdańskiej (przychodnia lekar-
ska tel. 068 359-13-84 lub kom. 
886 622 877). Sklep prowadzi rów-
nież wypożyczalnię łóżek przystoso-
wanych dla osób obłożnie chorych, 
wózków, materaców przeciwod-
leżynowych, balkoników, kul itp. 
Dla osób samotnych, niedołężnych, 
sprzęt jest dowożony do miejsca 
zamieszkania. Ponadto w sklepie 
otrzymacie Państwo stosowne dru-
ki - wnioski, a pracownik udziela 
pomocy w ich wypełnieniu.

W następnym numerze Program 
PEGAZ 2003 dot. zaopatrzenia 
w wózki elektryczne i komputery.

oprac. Urszula Kondracik
prezes PTWzK w Gubinie

Zarząd PTWzK koło terenowe w Gu-
binie pełni dyżury w każdy wtorek od 
10.00 do 14.00, przy ul. 3 Maja (w po-
dwórzu WDT), gdzie można uzyskać 
dodatkowe informacje.

Do wniosku należy dołączyć:
1.  kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Po-

wiatowy Zespół do Spraw Orzeczenia o Niepełnosprawności (w na-
szym przypadku Zespół znajduje się w Zielonej Górze, kod 65-036, 
ul. Wyspiańskiego 15, tel. 068 325 41 11 wew. 416),

2.  kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub
3.  kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przed ukończe-

niem 16 roku życia, lub
4. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich, dotyczącym niepełno-
sprawności, lub
5.  kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w go-

spodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r. oraz
6.  faktury np. za sprzęt na kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego lub na kwotę zapłaconą z własnych dochodów. W przy-
padku nieotrzymania dofinansowania z PCPR, gdyż zainteresowany 
przekroczył kryterium dochodowe, musimy sami pokryć tzw. udział 
własny w cenie zakupu, albo wybrać sprzęt tańszy.

Zleciał rok, a Centrum Informacji 
przy Stowarzyszeniu Wspierają-
cym Inicjatywę Odbudowy Kościoła 
Miejskiego i Głównego w Gubinie, 
czyli gubińskiej fary (Förderverein 
zum Wiederaufbau der Stadt- und 
Hauptkirche e.V.), w Guben przy 
Berlinerstr. 5 wrosło w pejzaż eu-
romiasta Guben-Gubin. Instytucja 
służy obu społecznościom, Polakom 
i Niemcom. Tutaj można otrzymać 
informacje i to w języku polskim 
lub niemieckim. Obejrzeć rysunki, 
zdjęcia, eksponaty związane z farą 
i jej odbudową oraz dokonać zakupu 
materiałów z dziedzictwa kulturo-
wego Ziemi Gubeńsko-Gubińskiej. 
Dewizą gospodarzy jest gościnność. 
Zawsze znajdzie się czas dla przyby-
łych. Osoba spragniona nie odejdzie 
bez napicia się kawy lub herbaty.

Centrum to dziecko przewodniczą-
cego stowarzyszenia, gubeńskiego 
radnego, Günthera Quiela. Od po-
czątku powstania centrum wspoma-
gały go dwie panie, Edyta Luck i El-
wira Śliwińska. Obecnie centrum 
nie poradziłoby sobie w bieżącej, 
szerokiej działalności bez wsparcia: 
E. Luck, Nicole Haustein i innych 
osób. Nie można zapomnieć o uni-
wersalnej osobie, która zajmuje się 
na co dzień nadzorem przy odbudo-

I rocznica Infozentrum
wie fary, oprowadza wycieczki i wie 
chyba wszystko o zabytkowej ruinie. 
Jest to Wolfgang Küpper.

Podczas miłej uroczystości 17 lute-
go 2009 r. G. Quiel podziękował za 
pomoc przybyłym gościom i współ-
pracownikom. Podkreślił pomoc 
wielu osób i instytucji wspierających 
odbudowę fary, w tym włodarzy obu 
miast, rektora Uniwersytetu Zielono-
górskiego profesora Czesława Osę-
kowskiego i Uniwersytetu Viadrina 
czy ministrów kultury Niemiec i Pol-
ski. Wśród zacnych gości w I rocznicę 
powstania centrum byli m. in. radna, 
przewodnicząca Pro Guben Irmgard 
Schneider, dyrektor Muzeum Miasta 
i Przemysłu Guben Heike Rochlitz, 
dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 
1 Grażyna Hrabska, szefowa chó-
rów w Guben i Gubinie Halina No-
dzak, burmistrz Gubina Bartłomiej 
Bartczak, radny, członek zarządu 
Fundacji „Fara Gubińska - Centrum 
Spotkań Polsko-Niemieckich” Ja-
kub Bartczak, dyrektor Gubińskie-
go Domu Kultury Janusz Gajda, 
przewodniczący Heimatbundu Lutz 
Materne, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej Stefan 
Pilaczyński, historyk Andreas Pe-
ter, społecznik Joachim Klos. Liczne 
było grono członków SPZG. (wł)
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budow-
nictwo mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usłu-
gowej „Miodowa” na terenie położonym między ul. Miodową, Kosynierów, 1 Maja i Wojska 
Polskiego w Gubinie.

lp. nr działki powierzch-
nia (m2) położenie

cena wywo-
ławcza (net-
to złotych)

wysokość 
wadium

termin 
prze-

targów 
odbytych

1 28/36 1349 Wojska Polskiego 49.500,00 4.950,00 -----------

2 28/39 1298 Wojska Polskiego 47.600,00 4.760,00 -----------

3 28/41 1487 Wojska Polskiego 54.600,00 5.460,00 -----------

4 28/44 i 28/71 1682 Wojska Polskiego 61.700,00 6.170,00 -----------

5 28/55 1213 Miodowa 44.500,00 4.450,00 -----------

6 28/61 1254 Miodowa 44.100,00 4.410,00 -----------

7 28/64 1285 Miodowa 47.200,00 4.720,00 -----------

8 28/66 1868 Miodowa 68.600,00 6.860,00 -----------

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budow-
nictwo mieszkaniowe.
Na nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 14.09.2008 roku 
nr GB-7331/82/2008-W.

9 67/3 871 Łąkowa 24.000,00 2.400,00 ------

10 67/4 861 Łąkowa 23.000,00 2.300,00 ------

1. Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim, wolne są od obcią-
żeń i zobowiązań.
2. Przetarg odbędzie się dnia 31 marca  2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego 
w Gubinie ul. Piastowska 24.
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 mar-
ca 2009 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule 
wpłaty wskazać nr działki, której dotyczy).
4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty 
lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota 
wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.
5. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr XXI/2008 
Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 czerwca 2008 r.
6. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozosta-
łym osobom wadium zostanie wypłacone na wniosek w ciągu 3 dni po zakończeniu przetar-
gu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu 
notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzyg-
nięcia przetargu.
7. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu 
notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzyg-
nięcia przetargu.
8. Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług w stawce 22% 
zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
9. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsa-
mości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełno-
mocnictwem. Osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed pod-
pisaniem aktu notarialnego, zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
nabycie nieruchomości, w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
10. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez 
uczestnika, który przetarg wygra powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
11. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
12. Uczestnik przetargu winien zapoznać się z warunkami uzbrojenia terenu, które uzyska 
u właścicieli sieci elektroenergetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.
13. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
14. Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego 
ogłoszenia.
15. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Prze-
strzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. 068 4558133.

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie

w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że na podstawie umów za-
wartych z Urzędem Miasta zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku na drogach lokalnych 
i powiatowych w okresie letnim oraz utrzymaniem tych dróg w okresie zimowym. Do zadań 
przedsiębiorstwa należy również pielęgnacja i konserwacja zieleni na gruntach stanowiących 
własność gminy miejskiej.
Nasza opinia na temat utrzymania czystości i porządku miasta zależy w dużej mierze od miesz-
kańców, a przede wszystkim od właścicieli nieruchomości gruntowych i zabudowanych na te-
renie miasta. Dlatego też uważamy za stosowne przypomnieć, że zadania z zakresu utrzymania 
czystości i porządku w Gminie reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. z późniejszymi zmia-
nami oraz Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Gubin zatwierdzony 
Uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie.
Do obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z przytoczonych aktów prawnych na-
leżą między innymi:
•  wyposażenie nieruchomości w urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
•  zbieranie i uprzątnięcie powstałych na terenie nieruchomości odpadów, w tym zanieczyszczeń 

po psach,
•  przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub gdy jest to niemożliwe, wy-

posażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków,
•  uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nie-

ruchomości,
•  porządkowanie terenów zieleni poprzez koszenie i wygrabienie trawników, wykonanie zabie-

gów pielęgnacyjnych drzew i krzewów (usunięcie posuszu oraz nieestetycznych odrostów),
•  wymiany piasku w piaskownicach,
•  oczyszczenie elewacji budynków i słupów oraz tablic ogłoszeniowych z napisów, plakatów i ogłoszeń.
Informujemy jednocześnie, że tutejsze przedsiębiorstwo może na podstawie indywidualnie zawartych 
umów z właścicielami nieruchomości przyjąć do wykonania cały wyżej określony zakres zadań.
Poniżej przedstawiamy cennik na wykonanie prac z zakresu porządkowania terenów zieleni oraz 
placów i chodników:

Cennik usług PUM w Gubinie

Lp. Nazwa Towaru lub usługi J.m.
Cena 
netto 
(zł)

Cena 
brutto 

(zł)

1 Zamiatanie ręczne wraz z wywozem zmiotek i przyję-
ciem na wysypisko śmieci m² 0,45 0,48

2 Zamiatanie mechaniczne chodników godz. 70,20 75,11

3 Zamiatanie mechaniczne ulic godz. 149,91 160,40

4 Koszenie trawników z usuwaniem odpadów organicznych m² 0,38 0,41

5 Koszenie trawników w systemie ciągłej usługi m² 0,25 0,27

6 Koszenie trawy kosiarką bijakową godz. 70,00 74,90

7 Koszenie trawy kosiarką rotacyjną godz. 66,85 71,53

8 Koszenie trawy kosiarką godz. 30,70 32,85

9 Odśnieżanie mikrociągnikiem godz. 48,70 52,11

10 Odśnieżanie mikrociągnikiem z posypywaniem godz. 90,45 96,78

11 Odśnieżanie ręczne m² 0,60 0,64

Szanowni Państwo! Wszystkim nam zależy, aby nasz piękny Gubin był miastem czystym, 
nieskażonym ekologicznie, uporządkowanym i przyjaznym dla mieszkańców oraz odwiedzają-
cych go turystów. Dlatego zadbajmy wspólnie o jego czystość i porządek.
Zachęcam również do pisemnego składania wszelkich informacji, postulatów oraz propozycji 
dotyczących porządkowania terenów. Zapewniam, że wszystkie Państwa uwagi zostaną wyko-
rzystane do dalszych działań przedsiębiorstwa w kierunku poprawy wizerunku naszego miasta.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich w Gubinie ul. Śląska 
36, tel. 068/4558271.

wiceprezes ds. technicznych
mgr inż. Leszek Linda

Wśród blisko dwustu osób biorą-
cych udział w konkursie matema-
tyczno-przyrodniczym w Zielonej 
Górze uczeń klasy VId Bartosz 
Lenda został finalistą tegoż kon-
kursu. Bartosz interesuje się mu-
zyką, gra na akordeonie guziko-
wym i uczestniczy w konkursach 
recytatorskich.

Należy tu wymienić następnych fi-
nalistów konkursu humanistyczne-

Laureaci z SP-2
go: Piotra Palusa i Paulinę Adam-
czyk z klasy VIc.

Trzeba przyznać, że mamy zdolne 
dzieci i zdolną młodzież. Brawo!

Opiekunowie: Irena Hoffmann 
(matematyka), Anita Majer (przy-
roda), polonistki Irena Mierzu-
chowska, Ewa Pilarczyk, historyk 
Radosław Grudziak oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 mają po-
wody do zadowolenia. MB-T

dokończenie ze str. 1
Zostało nas już tylko kilku na 

owej biesiadzie. I teraz były cen-
zor otworzył się dokładniej. Wie-
cie, co mnie nauczyło życia? Nie 
zgadniecie. 

Poprzednio byłem prokurato-
rem. Awansowali mnie na to sta-
nowisko z biurokraty sądowego, 
bo byłem ponoć solidny. Będąc 
prokuratorem, skończyłem studia 
prawnicze. Otwierała się przede 
mną kariera zawodowa, ale z niej 
zrezygnowałem. Powiedziałem, że 
mogę robić wszystko, tylko nie to. 
Powodem mojej decyzji była obec-
ność przy wykonywaniu wyroku 
śmierci człowieka, którego oskar-
żałem. Może był winny, może 
nie. To sąd orzekł karę śmierci. 
Ja się jej nie domagałem. Musia-
łem z tym skończyć. Ta scena śni 
mi się po nocach. Jego cierpienia 
się skończyły, moje trwają. I będą 
trwać. Więc kto został ukarany? 
Cisza zakończyła spotkanie.

A wracając do tematu. Mnie, 
gdy byłem naczelnym Wiadomo-
ści, zdarzało się, jako lojalnemu, 
uzgadniać pewne rzeczy z burmi-
strzem. W zasadzie nie zdejmo-
wałem z łamów niewygodnych 
materiałów. Nigdy nie miałem 
krytycznych materiałów na mój te-
mat. Młody i zdolny wtedy dzien-
nikarz Andrzej Winiszewski pipał 
mnie niekoniecznie po szczypie. 
Zawsze publikowałem jego ataki 
i spokojnie odpowiadałem lub nie. 
Czasami, gdy ktoś jest natarczy-
wy, natrętny, trzeba cierpliwości. 
Niekoniecznie trzeba zlekceważyć, 
czy próbować ośmieszać, również 
na niwie prasowej. 

Dziś z Panem Andrzejem kłania-
my się sobie. Zdarza się, że rozma-
wiamy. Dojrzeliśmy. Można się nie 
dziwić ludziom niedoświadczonym, 
jakimś tam szczawom drugorzęd-
nym. Ale kiedy pokonany lokalny 
tuz udaje byka wkraczającego na 
arenę, no to arena domaga się tor-
readora. A torreador ma szpadę 
i rozum. Nie celuje między rogi, tyl-
ko w czułe miejsce. 

Czy naczelny może być torreado-
rem? Redaktor naczelny kwalifiku-
je materiały do druku. Zazwyczaj 
jest ich w „Wiadomościach” jakieś 
20-25% ponad pojemność. Więc 
wybiera się nie tylko na zasadzie 
cenzury. Powinno się wybierać do 
druku te materiały, które dotyczą 
Gubina, są aktualne, informują 
czytelników. 

Osobiście jestem zwolennikiem 
konfrontacji w prasie, również na-
szej, ale nie jestem decydentem 
Wiadomości. Zdarza mi się przeko-
nywać naczelnego Zajączkowskie-
go, że moje jest ważne lub najważ-
niejsze. A jeśli on ma inne zdanie, 
to jego bandyckie prawo. Nie pusz-
cza i koniec.

Myślę, że może mieć dobre sa-
mopoczucie, bo jak policzyłem, 
w ostatnim numerze „WG” pisało 
26 autorów, w tym 3 spoza Gubina. 
Tak trzymać.

Marcinie, gratuluję Ci wynurzeń 
„Miłość jak narkotyk” - to jest to. 
Zazdroszczę. A że psy szczekają, to 
nie pierwszy raz.

Oleg Sanocki

Wentyl 
bezpieczeństwa

Modzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 zdobywa laury i wyróżnienia na 
szczeblu wojewódzkim

Finaliści konkursów wojewódzkich
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Joe Calzache i Roy Jones Ju-
nior okładali się pięściami nie-
miłosiernie przez dwanaście 
rund. Po walce było widać gołym 
okiem, że darzą się wielką sym-
patią. To zachowanie na pozór 
ambiwalentne. A nie był to ich 
pierwszy pojedynek. Popatrzcie 
Państwo, jest wielu ludzi, któ-
rzy nienawidzą się jak psy, a nie 
wymienili między sobą nawet po 
jednym ciosie. Może to by była 
właściwa droga? Ale psy kierują 
się swymi odwiecznymi prawami 
natury, a istota ludzka zdążyła 
się… „ucywilizować”.

W boksie obok doskonałej 
techniki, kondycji i odporno-
ści na ciosy kluczową rolę od-
grywa szybkość. Niezapomnia-
nym wzorcem w tym względzie 
w okresie wysokiej formy był 
naturalizowany Anglik Prin-
ce Nazim Hamed. Bezradnych 
przeciwników doprowadzał do 
rozpaczy. Swoich fanów do roz-
paczy doprowadza Andrzej Go-
łota. Właściciel Polsatu zacierał 
ręce przed jego walką w Chinach 
i zaplanował dziesiątki atrakcyj-
nych powtórek. A tu taka kiszka. 
Zrekompensował tę przykrość 
Tomasz Adamek swoim świet-
nym pojedynkiem o poważny 
tytuł z Cunninghamem. Z tymi 
tytułami jest problem. Namno-
żyło się federacji bokserskich 
i różnych pasów. Co sala trenin-
gowa to mistrz. W wersji takiej 
czy owakiej. Co parę dni nawet 
w Polsce odbywają się walki o ty-
tuł. Jak można poważnie trakto-
wać te tytuły i pasy? Przecież to 
mydlenie oczu kibicom. Nawet 
zagorzałym fanom sportu trud-
no się w tym połapać. WBO, 
WBC, IBF, IBO i co tam jeszcze. 
Niedługo zabraknie liter w alfa-
becie.

Sporą atrakcją polsatowskich 
transmisji są komentarze Rafała 
Kostyry. Oto próbki: „Potrzebuje 
trenera, jak Einstein nauczyciela 
matematyki”. „Ten cios zamienił 
mu nogi w żelatynę”. „Miał już 
krótką randkę z matą”. O Wa-
łujewie: „Jest szeroki jak drzwi 
w kościele, a głowę ma wielką jak 
volkswagen”. 

Tenże Wałujew otrzymał od 
sędziów w prezencie zwycięstwo 
nad Holifieldem, który jak moty-
lek przeskakał wkoło niego dwa-
naście rund i wszyscy widzieli, że 
był lepszym bokserem. Oprócz 
sędziów. W tym sporcie zakuli-
sowe interesy wciąż  odgrywają 
decydującą rolę.

W nawiązaniu do poprzednie-
go felietonu. Nie wiem, czy Ro-
ger Federer jest sentymentalny. 
Miało być: sympatyczny. Dla 
wyjaśnienia. Pisałem o wielkim 
sporcie i wielkich przegranych. 
Sygnalizuję to na wypadek, gdy-
by jakaś gwiazda gminna próbo-
wała doszukiwać się odniesień 
do własnej osoby.

Ireneusz Szmit

Randka z matąPoczątek meczu nie był pomyślny 
dla gospodarzy. Drużyna z Krosna 
od początku prowadziła, dwoma, 
trzema punktami. Dwie piłki se-
towe drużyna z Gubina obroniła 
i miała dwie następne, mogąc prze-
chylić szalę zwycięstwa na swoją 
stronę. W tym momencie lekkiej 
kontuzji doznał kapitan Volleya Pa-
weł Lorentowicz. Dekoncentracja 
drużyny i błędy własne doprowa-
dziły do wygrania pierwszego seta 
przez gości. 

Druga odsłona meczu to zdecydo-
wana wygrana seta przez gospoda-
rzy do 15. 

Trzeci set bardziej wyrównany, 
przyniósł sporo emocji i dobrej gry 
również w obronie obu drużyn, co 
zaowocowało wieloma atrakcyjny-
mi akcjami z obu stron siatki. Po 
bardzo ciekawej grze gubinianie 
ostatecznie wygrali seta do 23. 

W czwartym secie od początku 
prowadzili gospodarze i przy sta-
nie 22:14 stało się jasne, że druży-
na z Gubina wygra decydującego 
seta. Nastąpiło to po ataku Łukasza 
Biazika, 25:17 i cały mecz 3:1 dla 

Volleya. Słowa uznania należą się 
całej drużynie,

MLKS Volley Gubin - MKS Tęcza 
Krosno Odrz 3:1 (26:28, 25:15, 
25:23, 25:17)

We Wrocławiu 6 marca drużyna 
III ligi zagra pierwszy mecz w ba-
rażach, w których walczyć będą: KS 
Burza Wrocław - I miejsce dolnoślą-
skie, MLKS Volley Gubin - I miejsce 
lubuskie, TOR Dobrzyń Wielki - II 
miejsce opolskie, II miejsce śląskie 
- zakończenie rozgrywek 1 marca.

Drużyna seniorów stała się wzo-
rem dla najmłodszych adeptów 
siatkówki w Gubinie, którzy chcą 
pójść ich śladami. Coraz większa 
liczba biorących udział w trenin-
gach młodych siatkarzy dobrze 
prognozuje rozwojowi siatkówki 
w Gubinie. Drużyna młodzików 
MLKS Volley Gubin ma szansę gra-
nia w ćwierćfinale Mistrzostw Pol-
ski, kadeci zakończyli rozgrywki na 
III miejscu w województwie. Przy 
fantastycznej publiczności i sympa-
tykach siatkówki w Gubinie przy-
szły sezon zapowiada się nie mniej 
emocjonujący niż obecny. (jaw)

Wygraliśmy III ligę!
W sobotę 21 lutego po kilku latach 

przerwy odbył się „Bal Sportowca”. 
Miejmy nadzieję, że impreza znów 
zagości na stałe w miejskim kalen-
darzu, bo zainteresowanie było spo-
re, sprzedano sto procent biletów.

Środowiska poszczególnych dyscy-
plin sportu wybrały we własnym gro-
nie najlepszych zawodników w danej 
dyscyplinie, a ci zostali wyróżnieni na 
balu dyplomami i bonami pieniężnymi 
do zadysponowania według własnych 
potrzeb. Oto wyróżnieni zawodnicy:

MKS Aquatic (pływanie) - Marcin 
Dobrowolski; Carina Gubin (piłka 
nożna) - Daniel Szydłowski; Nysa 
Gubin (jeździectwo) - Nawojka 
Kiecoń; (sporty walki) - Rafał Mie-
lżyński; Sparta Gubin (piłka ręcz-
na) - Sylwia Włodarczyk; Volley 

(siatkówka) - Paweł Lorentowicz.
Oprócz świętowania sukcesów 

i wielu radosnych chwil, środowi-
sko gubińskiego sportu poniosło 
w niedługim okresie dwie niepo-
wetowane straty. Odeszli na za-
wsze Jerzy Gąsior, trener sportu 
młodzieżowego, zapalony działacz 
sportowy oraz młoda utalentowana 

Bal Sportowca
zawodniczka sportów walki Nikola 
Dubiel.

Rozstrzygnięto także plebiscyt 
„Wiadomości Gubińskich” na naj-
popularniejszego sportowca Gubi-
na za rok 2008. Najwięcej głosów 

zliczonych z kuponów, które czy-
telnicy dostarczyli do redakcji, zdo-
była piłkarka ręczna Ewelina Sza-
frańska, drugi był siatkarz Paweł 
Lorentowicz, a trzecia koleżanka 
laureatki, zawodniczka Sparty Ewa 
Stachowiak. Gratulujemy! 

Zanim nagrodzono laureatów, dla 
gości balu tańczyła para ze szkoły 
tańca „Calipso”, a potem zaserwowa-
no obiad. Imprezę poprowadził szef 
Miejskiego Ośrodku Sportu Andrzej 
Nowak. Zabawa trwała długo, a przy 
muzyce granej przez zespół MI-SIE 

bawiono się znakomicie. Wśród czy-
telników, którzy nadesłali kupony, 
rozlosowaliśmy nagrodę: sportowy 
plecak. Po odbiór nagrody zaprasza-
my pana Mirosława Szyszkiewicza 
z Gubina, kótrego prosimy wcześniej 
o kontakt telefoniczny z redakcją. 
Serdecznie gratulujemy! 

(m.z)

MLKS Volley mistrzem III Ligi w sezonie 2008/2009. W ostatnim 
meczu drużyna z Gubina po emocjonującym spotkaniu pokonała MKS 
Tęczę Krosno Odrz.

Zakończyły się rozgrywki siatkarzy 
amatorów w sezonie 2008/2009.

Tytuł mistrzowski wywalczyła 
w grupie I-A drużyna Niepokorni 

Poznaliśmy mistrza
z natury (na zdjęciu), przed Otwar-
te BOT SG Gubinek. W grupie I-B 
zwyciężyła drużyna Nowy Folder.

(jaw)

Po dramatycznym meczu w Świe-
bodzicach spartanki zainkasowały 
kolejne dwa punkty i nadal w dru-
goligowych rozgrywkach są w czo-
łówce tabeli.

Zespół do meczu przystąpił nie 
do końca dobrze skoncentrowany 
i na początek waleczne gospody-
nie rzuciły 4 bramki. W 13 minucie 
Sparta dogoniła Victorię na jedną 
bramkę (6:5).

Do końca pierwszej połowy gra 
była na remisie i zakończyła się 
jednobramkowym prowadzeniem 
miejscowych (11:10).

Cała druga część meczu to jed-
no-dwubramkowe prowadzenie 
gospodyń. Spartanki wyrównały 
w 57 minucie (22:22). Na 13 se-
kund przed końcową syreną wresz-
cie sędziny wskazały karnego dla 
naszych. Do jego wykonania z ław-

Nadal czołówka
ki rezerwowych trener K. Barłóg 
wyznaczył mocno poturbowaną 
Sylwię Włodarczyk, która zdobyła 
zwycięskiego gola (23:22).

- Za walkę w całym spotkaniu 
pochwalić muszę całą trzynastkę 
dziewczyn, ale o końcowym wyni-
ku zadecydowało doświadczenie 
i rutyna Oli Kuźminów, Sylwii 
Świtalskiej, Eweliny Szafrań-
skiej, Marty Kolanowskiej, Syl-
wii Włodarczyk oraz bramkarki 
Ani Adamczyk - skomentował 
trener.

MB-T

Sparta ZSLiT - bramkarki: A. 
Adamczyk, P. Wosik; w polu: E. 
Stachowiak(1), K. Świstun(1), M. 
Kolanowska, S. Świtalska(3), M. 
Zielińska, E. Szafrańska(5), J. Kost-
ka, A. Kuźminów(9), J. Bednarska, 
K. Sibińska, S. Włodarczyk (4).

Tancerze ze szkoły tańca  „Calipso”

Przy stolikach brakowało wolnych miejsc

E.Szafrańska - laureatką w plebiscytu „WG” na najpopularniejszego sportowca Gubina


