UBEZPIECZENIA
NOWE BIURO W
GUBINIE JUŻ OTWARTE

ul. Słowackiego 1A
tel. /fax 068 359 40 56

Atrakcyjne ubezpieczenia pakietowe nawet
do 20% dodatkowej zniżki
w ubezpieczneniach komunikacyjnych.
Dla osób fizycznych i firm

Walczymy o unijną kasę!

NAJLEPSZY SERWIS
LIKWIDACYJNY W POLSCE

Najlepsze ubezpieczenia
w najlepszym towarzystwie
ODDZIAŁ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ul. Świerczewskiego 2
tel. /fax 068 383 40 58
e-mail: dorota.gregor@ag.hestia.pl

W numerze:
Konkurs na stanowisko
komendanta Straży Miejskiej rozstrzygnięty - str. 2
Nauka bez granic - str. 3
Kształcą swoich następców - str. 6

Pozyskiwanie funduszy z zewnątrz na miejskie inwestycje
i bieżące zadania przy zawsze,
nieco przykrótkiej „budżetowej kołdrze” jest zadaniem
numer jeden dla burmistrza
i urzędników.
Nie zasypywano gruszek w popiele
i do preselekcji w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej i Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego złożono kilka konkretnych wniosków. Za unijne pieniądze miasto planuje zrealizować:
Budowę ciągu pieszo - jezdnego
przy ulicy Kopernika w Gubinie
(wartość projektu 2 000 000 zł),
Kompleksową modernizację dróg
na tzw. „Osiedlu Powojskowym
Komorów” (10 000 000 zł), Zago-

spodarowanie „Wyspy Teatralnej”
(5 612 000 zł) Przebudowę placu
z fontanną w ramach rewitalizacji
starówki (5 800 000 zł), Zbudować bądź zmodernizować boiska
sportowe w gubińskich szkołach,
uzbroić tereny pod inwestycje w południowej części miasta (4 000 000
zł), utworzenie inkubatora przedsiębiorczości (2 000 000 zł), budowę infrastruktury technicznej pod
E-Urząd, darmowe punkty dostępu
do sieci web oraz rozbudowę monitoringu w Gubinie.
Oprócz tego, złożyliśmy wnioski
o dotację z Ministerstwa Sportu w ramach Programu „Blisko - Boisko”,
z którego zamierzamy zbudować boisko do piłki nożnej przy Zespole Szkół
im. Kopernika (koszt 780 000 zł)

Z okazji Dnia Kobiet składamy życzenia, wszystkiego
najlepszego, dużo szczęścia,
aby uśmiech na twarzy każdej
z Was gościł równie często jak
w tym dniu.
Redakcja „WG”

oraz w ramach programu „Budowa
boisk piłkarskich - Orlik 2012” na sfinansowanie boisk przy trzech gubińskich szkołach (koszt 3 000 000 zł)
- mówi Krzysztof Dziurdziewicz
z Wydziału Europejskiego gubińskiego magistratu.
Pozostaje zatem czekać na pozytywne rezulataty oceny tych
projektów. Jak mówi burmistrz
Bartłomiej Bartczak - należy
z optymizmem oczekiwać na dobre
wieści, nasze wnioski są rzeczowe
i dobrze przygotowane.
Wydaje się, że w poprzednich latach nie do końca wykorzystano
możliwości skorzystania z unijnych
pieniędzy wypada więc oczekiwać,
że tym razem będzie inaczej.
Marcin Zajączkowski

8
marca

Dzień Myśli Braterskiej str. 7
Gubińska Nagroda Edukacyjna - str. 8
Zdrowy styl życia - konkurs
PCK - str. 12
Zimowe Mistrzostwa Województwa
Lubuskiego
w Ratownictwie Wodnym
- zwycięzcy gubinianie! str. 16

Rozliczamy PIT-y!
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Krośnie Odrzańskim informuje,
że w dniach:
- 5, 12, 19 i 26 marca 2008 r.,
- 2, 9, 16, 23 i 30 kwietnia 2008 r.
w godz. 9.00 – 14.00, pracownicy
Urzędu Skarbowego będą pełnić dyżury w Urzędzie Miasta w Gubinie.
Podczas dyżurów będzie można pobrać formularze zeznań podatkowych, złożyć zeznanie oraz uzyskać
podstawowe informacje dotyczące
rozliczeń w podatku dochodowym
od osób fizycznych za 2007 r.
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Przewodnicząca Rady Powiatu
Krośnieńskiego
Anna Szcześniewicz
Informuje, że w każdy drugi
i czwarty czwartek miesiąca pełni dyżur w Urzędzie Miejskim
w Gubinie, w godzinach 7.30
– 8.30

Urodzenia

Antoni Sojka, Sandra Woś, Hubert Skoczyk, Tymoteusz Panejko, Maksymilian Szczechowiak,
Mieczysław Pac, Szymon Oleszkiewicz, Emilia Pitura, Dawid Żelichowski, Wiktoria Karwańska,
Oskar Mazur, Kacper Mechler,
Dominik Trzebny, Ewa Matuszczak, Bartosz Januszewicz, Kamil
Barwiński, Maciej Zych, Bartosz
Obałka, Gracjan Zarzycki, Jakub
Dereziński, Marlena Dunajska,
Damian Biłeńko, Maciej Pęgowski, Zuzanna Kisielewicz, Bartłomiej Sztoń, Marcin Najdek, Dawid Zarzeczny, Nikola Kosowicz,
Gracjan Bukowski.

Zgony

Emilia Geller l. 76, Tadeusz Kogut l. 59, Janina Wiącek l. 95,
Zdzisław Skrobania l. 59, Julianna Żurkowska l. 107, Maria Rybak l. 82, Czesław Urban l. 89.

Salon Kosmetyczny
IMAGE
Gubin, Obr. Pokoju 21
Tel. 505 148 675
mikrodermolorazja
80 zł do końca kwietnia
www.trendyhairstudio.com
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Firma MPEX
Solidnie fachowo terminowo
Remonty, prace wykończeniowobudowlane
Tynki ozdobne, gipsowo-woskowe,
akrylowe, mineralne, stiuk, płaskorzeźba, sztukateria.
Płytki, panele podłogowe
Instalacje elektryczne, gazowe,
wodne,
kanalizacyjne, biały montaż, itp.
Tel. 798 539 075.

Urząd – remont
W związku z planowanym remontem pomieszczeń zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 24 oraz
projektowaną nową aranżacją
wnętrz, zwracamy się z prośbą
udostępnienie zdjęć ukazujących pomieszczenia tegoż obiektu (malowania, posadzki, sufity)
z przed 1977 roku.
Zdjęcia prosimy dostarczyć do
Naczelnika Wydziału Gospodarczego p. Reginy Mizio-Kaczmarek, w celu skopiowania.

Zawiadamiam
W ramach działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Gubińskiej, istnieje możliwość
zwiedzania miasta Guben, z przewodnikiem Olą Poraszką. Opiekunowie dzieci, młodzieży szkolnej oraz grupy zainteresowane
proszone są o kontakt z tygodniowym wyprzedzeniem ze SPZG tel.
(068) 455 81 62.

Konkurs na stanowisko komendanta
Straży Miejskiej rozstrzygnięty
Na konkurs wpłynęły dwie oferty.
Po ich sprawdzeniu okazało się, że
obaj kandydaci spełniają formalne
warunki określone w ogłoszeniu
o naborze.
Kandydaci najpierw rozwiązywali test pisemny, potem czekała
ich rozmowa kwalifikacyjna, a na
koniec stanęli do tzw. testu harwardzkiego. Większa ilość punktów (50,5) uzyskał Krzysztof Dubert. Zgodnie z ustawa z dnia 29

sierpnia 1997 r. o strażach gminnych art. 7, ust. 1 (Dz.U. z 1997 r.
Nr 123, poz. 779 z późniejszymi
zmianami)Burmistrz
zasięgnie
opinii o kandydacie u komendanta
Wojewódzkiego Policji i w wypadku pozytywnego zaopiniowania tej
kandydatury, powoła go na stanowisko. Komisji konkursowej przewodniczył burmistrz Bartłomiej
Bartczak.
mz

Pieszy sprawcą wypadku
Na terenie całego województwa lubuskiego, jak poinformował Artur Chorąży z gorzowskiej policji, w dniach 5 oraz 31
marca br. przeprowadzone zostaną policyjne działania „PIESZY”
Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem
pieszych, to nieprawidłowe
omijanie, wymijanie, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu oraz nieuważne przejeżdżanie przejść dla pieszych.
Przyczynami wypadków drogowych, gdzie sprawcami są

piesi, to głównie chodzenie
po niewłaściwej stronie drogi, wtargnięcie na jezdnię zza
pojazdu lub innej przeszkody.
Często zdarzeniom tym towarzyszy alkohol.
Aby zapobiec potrąceniom,
policjanci będą patrolować
ulice miast i czuwać nad przestrzeganiem przepisów przez
kierujących pojazdami oraz
pieszych.
Działania mają na celu kształtowanie i utrwalanie właściwych i bezpiecznych zachowań
na drodze.

Lista cudów bez Gubina
Pod koniec lutego Gazeta Lubuska ogłosiła plebiscyt zatytułowany „10
cudów województwa lubuskiego”. Z powodów nieznanych na wykazie
30 zabytków i urokliwych miejsc w województwie lubuskim - kandydatów na „10 cudów” nie znalazło się miejsce dla Gubina.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej wystosowało w tej sprawie
list do redaktor naczelnej Gazety Lubuskiej.

Spotkanie działkowców z policją i strażą graniczną
21 lutego w Gubińskim Domu Kultury, dzięki uprzejmości dyrektora Janusza Gajdy, odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów ROD w Gubinie
(w czwartki odbywają się spotkania zarządu ogrodów). Prezesi spotkali
się z nadkomisarzem Dariuszem Łytkowskim (na zdjęciu trzeci od
lewej), również działkowiczem, aspirantem Andrzejem Białkiem (na
zdjęciu drugi od lewej) oraz Dariuszem Łogoźnym, w sprawie bezpieczeństwa i współpracy ogrodów z Policją i Strażą Graniczną.
W trakcie dyskusji ustalono:
1. Każdy, nie tylko poszkodowany, może zgłosić Policji kradzież.
2. Udostępnić mapki działek, nr telefonu działkowca, ponumerować altanki.
3. Działkowcy spisują numery urządzeń typu kosiarka itp. cennych
przedmiotów.
4. Działkowcy malują cenne przedmioty.
5. Uczestnictwo przedstawicieli Policji i Straży Granicznej w zebraniach
ogrodowych i w uroczystościach.
6. Patrolowanie ogrodów przez Policję i Straż Graniczną.
7. Pomoc sąsiedzka – zwracanie uwagi na przebywanie obcych osób na
działkach.
8. Zakaz palenia na działkach.
9. Podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
J. Skóra

Burmistrz Miasta Gubina
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego
Zadanie nr 1 – wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej
Preferowane będą oferty dotyczące organizacji:
- zajęć rehabilitacyjno – opiekuńczych dla rodzin dotkniętych problem alkoholowym w formie wykładów psychoedukacyjnych
i grup wsparcia,
- zajęć warsztatowych dla osób uzależnionych o charakterze przeciwdziałania nawrotom choroby,
- konsultacji specjalistycznych w zakresie uzależnień.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2007–6 500 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2008–10 000 zł
Zadanie nr 2 - organizowanie integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym
Preferowane będą oferty dotyczące organizacji:
- wyjazdów na rekolekcje trzeźwościowe,
- wyjazdów na Ogólnopolskie Spotkania Abstynenckie w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu,
- wyjazdów na ogólnopolskie mitingi Anonimowych Alkoholików oraz wszelkiego rodzaju imprezy zrzeszające abstynentów
w Polsce.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2007-0 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2008-9 000 zł
Zadanie nr 3 – organizowanie uroczystości i imprez abstynenckich na terenie miasta Gubina
Preferowane będą oferty dotyczące organizacji:
- festynów promujące zdrowy styl życia i trzeźwość,
- trzeżwościowych świąt i uroczystości,
- wypoczynku letniego dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową w postaci obozów terapeutycznych,
- rajdów lub maratonów trzeźwościowych.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2007– 0 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2008– 6 000 zł
Zadanie nr 4 – wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu
Preferowane będą oferty dotyczące:
- rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych poprzez organizowanie wystaw i ekspozycji,
- organizowania różnorodnych form edukacji historycznej i regionalnej dzieci i młodzieży,
- gromadzenia i udostępniania zwiedzającym eksponatów historycznych dokumentujących dziedzictwo kulturowe naszego
regionu.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2007-10 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2008-10 000 zł
Zadanie nr 5 – wspieranie działań w zakresie ochrony zwierząt
Preferowane będą oferty dotyczące:
- organizowania różnorodnych form opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenie akcji propagujących idee adopcji bezdomnych zwierząt.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2007-0 zł Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2008-10 000 zł
- Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz do osób prawnych i jednostek kościelnych, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie Gubin o statusie miejskim lub przez nią nadzorowanych.
- Termin realizacji zadań ustala się od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
- Warunkiem realizacji zadań jest adresowanie ich do mieszkańców miasta Gubina.
- W postępowaniu konkursowym uwzględniane będą tylko oferty złożone zgodnie z wzorem określonym w załączniku do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w/s wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.
2207)
- Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gubinie w zapieczętowanych kopertach do dnia 7 kwietnia 2008r.
Na kopercie z ofertą winny być umieszczone następujące informacje: „Otwarty konkurs ofert. Zadanie nr ......”
- Przy dokonywaniu wyboru ofert będą stosowane następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) analiza i ocena realizacji zadań zleconych danemu podmiotowi w poprzednim okresie, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych środków,
- Zlecanie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji lub wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
- Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota
przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
- Po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wykaz wybranych oferentów.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 068 455 81 37

W środę 12 marca w godz. 16.00-18.00 w SP3
(sala 104), dyżur bedą pełnić radni Edward
Patek i Tomasz Kaczmarek.
Zapraszamy
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Nowe Władze PSL
W sali urzędu gminy, 15 lutego odbył się Miejsko - Gminny Zjazd
Sprawozdawczo - Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wśród
zaproszonych gości byli m.in. wiceprezes Lubuskiego ZW Jan Andrykiewicz i wójt Edward Aksamitowski.
Delegaci podsumowali okres od 28 kwietnia 2003 r., a jak podkreślił
w referacie ustępujący prezes Józef Mazurek, organizacja jest zauważona, szanowana i potrzebna. Aktualnie jest 143 członków - 89 w gminie
i 54 w mieście, w 10 kołach gminnych i 2 miejskich. Ubyło 27 członków
m.in. 17 zmarło, a 2 przeszło do Samoobrony. W radzie gminy jest 2
członków, a o miejsce w Sejmie rywalizowali bezskutecznie Wojciech
Białek i J. Mazurek. Składka miesięczna wynosi 2 zł, ale większość jest
z niej zwolniona ze względu na niskie uposażenie, ukończenie 75 lat, czy
choroby lub inne zdarzenia.
W przyjętych kierunkach działania do 2012 roku postanowiono popierać jedność ruchu, rozwiązywać problemy społeczne, polityczne oraz
gospodarcze w regionie i Ziemi Gubińskiej, pozyskiwać nowych członków, szczególnie wśród młodzieży, współpraca z władzami administracyjnymi. W skład Zarządu Miejsko-Gminnego PSL weszli: prezes J. Mazurek (ponownie) - Jaromirowice, wiceprezes Henryka Adamowicz
- Gubin, sekretarz- Stanisław Pawłowski - Gubin, skarbnik Mieczysław Wolak - Czarnowice, członkowie: Henryk Basznia Kaniów, W.
Białek Gubin, Małgorzata Czernik Witaszkowo, Jadwiga Galicka
Drzeńsk Wielki, Antoni Zawada Węgliny.
Do komisji rewizyjnej: przewodniczący Bolesław Kutrowski, sekretarz - Zdzisław Pędzinski, członek Kazimierza Ukleja.
W zajeździe powiatowym weźmie udział 16 osób: członkowie zarządu
oraz B. Kutrowski, Z. Pędzinski, dotychczas we władzach powiatowych:
Irena Koleśnik Pole, Jerzy Kwaśny Gubin, Teresa Przygalińska Grabice i członkowie honorowi Łucjan Dziubek i Władysław
Koch.
Zjazd przyjął też rezolucje skierowaną do mieszkańców powiatu krośnieńskiego oraz Ziemi Lubuskiej.
Z.T.

Nauka bez granic - polsko-niemiecki projekt szkolny!
Od roku szkolnego 2008/2009 Liceum im. Pestallozziego w Guben
kontynuować będzie dobrą i długą tradycję polsko-niemieckiego projektu szkolnego. W związku z reorganizacją szkół w Brandenburgii
w najbliższych latach w Europaschule w Guben nie będzie możliwości
zdawania matury, dlatego projekt polsko-niemiecki realizowany do tej
pory w tej szkole, kontynuowany będzie w Liceum im. Pestalozziego.
Nauczyciele, rodzice i uczniowie z Liceum im. Pestallozziego już od 2 lat
intensywnie przygotowują się do projektu, ucząc się języka polskiego,
współpracując ze szkołami partnerskimi i planując zorganizować obóz
integracyjny.
Rzeka Nysa dzieli nasze podwójne miasto Guben/Gubin i jednocześnie oba nasze państwa, ale przede wszystkim łączy Niemców i Polaków.
Kontakty między młodzieżą obu miast i państw odbywają się na wielu
płaszczyznach i są różnorodne. Naszym zdaniem należy je nieustannie
intensyfikować, aby wspólnie tworzyć zjednoczoną Europę.
Dlatego też nasze cele i zamierzenia są następujące: lepiej się poznać
i rozumieć, przeciwdziałać stereotypom, uczyć się razem i od siebie,
umożliwiać polskim uczniom zdobycie w Guben / Brandenburgii niemieckiego świadectwa dojrzałości (matury), na podstawie brandenburskich przepisów prawno-administracyjnych.
Zakłada się przyjęcie 12-25 polskich uczniów do 10-tych klas, którzy
wraz z uczniami niemieckimi uczestniczyliby we wspólnych zajęciach
edukacyjnych.
Warunki przyjęcia: dobre lub bardzo dobre nastawienie do nauki,
wyniki w nauce oraz gotowość do zdobywania wiedzy, dobra znajomość
języka niemieckiego i angielskiego oraz ubezpieczenie chorobowe, odpowiedzialności cywilnej i wypadkowe.
Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w sobotę 05.04.2008 r.
o godz. 10.00 w Liceum im. Pestalozziego w Guben
- testy pisemne z języka niemieckiego, angielskiego i matematyki – po
45 minut każdy
- rozmowa rekrutacyjna trwająca 15 minut
- wykaz ocen za pierwszy semestr klasy III. gimnazjum w roku szkolnym
2007/08
Obóz integracyjny z uczniami niemieckimi: 30.06. – 04.07.2008 r.
w Guben
Zapraszamy również na Dzień Otwartych Drzwi w Liceum im. Pestalozziego:
Sobota, 08.03.2008 r., w godzinach od 10.00 do 14.00
Przewidziano:
- zwiedzanie budynku szkoły, sali gimnastycznej oraz terenu szkoły
- rozmowy z rodzicami i uczniami Liceum im. Pestalozziego
- w auli w godz. 11.00 – 11.30 wygłoszony zostanie referat przez panią
dyrektor szkoły Gerlinde Winter. Tematem będzie „polsko-niemiecki
projekt szkolny”
- wypełnianie formularzy zgłoszeniowych
- zwiedzanie internatów
Kontakt:
Pestalozzi – Gymnasium ♦ Friedrich – Engels – Str. 72 ♦ 03172 Guben
Dyrektor: Gerlinde Winter
Telefon:0049 3561 54 88 55, Fax:0049 3561 54 88 76, E-mail: info@
gymguben.de, sieć: www.gymguben.de

Wśród 30. punktowego porządku obrad XV Sesji te dwa tematy były
najważniejsze.

Kronika PSP

Bezpieczeństwo i porządek

Ostatni miesiąc (08.02 –
06.03.), to 37 wyjazdów gubińskich strażaków do różnorodnych
zagrożeń. I tak:
11.02. w wyniku tzw. „niedrożności przewodu wentylacyjnego”
– stwierdzono zapach dymu przenikającego do jednego z mieszkań
przy ulicy Kaliskiej. Strażacy – po
przybyciu na miejsce akcji i dokonaniu odpowiednich pomiarów,
wykryli niebezpieczne stężenie
tlenku węgla. Po przewietrzeniu
pomieszczeń – zostało wydane
odpowiednie zalecenie w celu wykonania ekspertyzy przez uprawnionego kominiarza. Tym razem
nie doszło do tragedii.
12.02. Zbyt duża szybkość przyczyną kolizji z… ogrodzeniem
posesji! Kierowca samochodu
osobowego w wyniku nadmiernej
prędkości uderzył w słup ogrodzeniowy. Strażacy przy pomocy
narzędzi hydraulicznych uwolnili
pechowego kierowcę z uszkodzonego pojazdu i usunęli pozostałości kolizji z jezdni.
12.02. O włos od tragedii! W godzinach wieczornych doszło do
próby podpalenia jednej z posesji w miejscowości Drzeńsk Mały
przy pomocy tzw. „Koktajlu Mołotowa”. W gaszeniu zarzewia
pożaru uczestniczyły dwa zastępy
strażaków. A stanowił on realne zagrożenie dla czworga dzieci
śpiących w pomieszczeniu, o którego ścianę rozbiła się butelka
z płynem zapalającym. Aż strach
pomyśleć, gdyby ta „bomba”
wpadła przez okno do sypialni!!!
Policja prowadzi w tej sprawie
dochodzenie.
20.02. Trzy zastępy strażaków
gasiły palące się na pierwszym
piętrze mieszkanie przy ulicy
Świerczewskiego. Przypuszczalną
przyczyną pożaru była nieszczelność komina! Straty oszacowane
zostały na około 20 tysięcy złotych.
20.02. Jeden zastęp strażaków
w Zawadzie zabezpieczał i oświe
tlał przy pomocy reflektorów
miejsce zdarzenia, w którym podłożona została bomba! Jednak
policjanci z komisariatu w Gubinie, po dokładnym przeszukaniu
miejsca - nic nie znaleźli. Również
w tym przypadku są prowadzone
czynności wyjaśniające.
24.02 Zastęp strażaków gasił
palącą się na powierzchni około 3
arów ściołę w lesie. Przypuszczalną przyczyna pożaru było podpalenie!
27.02. Strażacy, po raz kolejny
prowadzili przewietrzanie pomieszczeń mieszkalnych (tym
razem przy ul. Bohaterów). Informacje przekazał zastępca dowódcy JRG – PSP w Gubinie asp.
sztab. 
Artur Bohatkiewicz
Oprac. AB.
STRAŻACY
APELUJĄ
o zaniechanie wypalania
traw i pozostałości na nieużytkach. Giną nie tylko
drobnoustroje w glebie, ale
taż małe zwierzęta. W województwie lubuskim znanych
jest kilka przypadków, że wypalający pozostałości traw
i nieużytków - właściciele
gruntów MUSIELI zwrócić
otrzymane dopłaty unijne!

Pierwsza w 2008 roku, a XV Sesja
Rady Powiatu Krośnieńskiego pod
przewodnictwem Anny Szcześniewicz obradowała 27 lutego, a uczestniczyło w niej 16 radnych powiatowych.
Obradom przysłuchiwali się radni sejmiku wojewódzkiego Lech Kowsz
i Józef Bartkowiak oraz przewodniczący rady gminy Gubin Stanisław
Fudyma. Gośćmi XV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego byli uczniowie
jednej z klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Krosna.

ność zagadnienia powrócimy do niego
w następnym wydaniu „Wiadomości”.
Z kolei zastępca komendanta powiatowego policji mł. insp. Mirosław
Zienkowicz równie obszernie przedstawił stan bezpieczeństwa w powiecie
krośnieńskim w 2007 roku, dokonując
stosownych porównań z rokiem 2006.
Pytania w tej kwestii zadawali między
innymi A. Szcześniewicz, Grzegorz
Świtalski. Radni dyskutowali też
o wpływach z mandatów od kierowców,
gdzie trafiają i jak są spożytkowane.

Informacje o stanie bezpieczeństwa przedstawia mł. insp. M. Zienkowicz
W jednym z pierwszych punktów obrad, w interpelacjach radny Janusz
Marciniak poruszył sprawę remontu
i modernizacji dróg w powiecie i Krośnie. Szczególnie interesował go termin
i czas remontu drogi Krosno (od tzw.
krzyżówki połupińskiej)-Gubinek. Na
te pytania szczegółowo odpowiedział
uczestniczący w sesji dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych - remont rozpocznie się wiosna br.; jak na to tylko pozwolą warunki atmosferyczne (tzn. pogoda i temperatura powietrza), będzie
przeprowadzony wg dotychczasowej
technologii, wykona go krośnieńska
firma Kompakt, a koszt jest szacowany
na 16 mln złotych. Zakończenie remontu jest przewidziane na wrzesień 2008
roku. Radnego interesowały ponadto
remonty dróg w samym Krośnie oraz
możliwości spotkania radnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Elżbieta Strońska, (również
Włodzimierz Rogowski i Stanisław Wawrzyniak) poinformowała
o piśmie wystosowanym przez mieszkańca Gubina - Jacka Woźniaka do
radnych w sprawie tzw. inicjatywy obywatelskiej i jakie będzie w tej sprawie
stanowisko Rady Powiatu (J. Woźniak
skierował list otwarty z prośbą o poparcie tzw. inicjatywy obywatelskiej, która
umożliwi-po zebraniu podpisów 200
mieszkańców-przedstawienie własnego projektu Uchwały, która mogłaby
być wniesiona pod obrady rady. Na
to pytanie udzieliła odpowiedzi Przewodnicząca A. Szcześniewicz - pismo
zostało przekazane do radcy prawnego
w celu wypracowania stanowiska. W.
Rogowski z kolei zadał pytania dotyczące oznakowania poziomego i dokończenia remontu ulicy Piastowskiej
w Gubinie, poprawy stanu chodnika od
strony Lubszy, gdyż jest on „podmywany” przez wodę deszczową, grożąc osunięciem się do koryta rzeki.
Następne punkty obrad, to bardzo
szerokie informacje mł. bryg. Piotra
Radnego-Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na
terenie powiatu. Ze względu na waż-

Następne punkty obrad XV sesji to
sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego - które przedstawił starosta Jacek Hoffmann
oraz Joanny Bugajskiej - Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok
2007. W dalszej części obrad radni
wysłuchali też informacji w zakresie
oferty promocyjnej powiatu, przedstawioną przez Jacka Sytego ze
starostwa i o programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi, które
prowadzą działalność na rzecz pożytku
publicznego. Podjęto w tym zakresie
stosowną Uchwałę. Następnie radni
przegłosowali szereg Uchwał oświatowych, dotyczących między innymi niektórych zasad wynagradzania i dodatków motywacyjnych dla pracowników
jednostek oświatowych, dla których
organem założycielskim jest starostwo.
Podjęte zostały Uchwały dotyczące
prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej. Zgodnie z porządkiem obrad - została przyjęta Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie złych
praktyk gospodarczych - dotyczy ona
działalności monopolistycznych firmy
PGNiG-e w stosunku do spółki MOW,
która zajmuje się dystrybucją gazu na
terenie części województwa. Radni
zapoznali się i rozpatrzyli także dwie
skargi złożone na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Odrz.
Została też podjęta decyzja przez Radę
Powiatu Krośnieńskiego o kontroli wydatków związanych z budową ogrodzenia wokół DPS w Szczawnie, W sprawie
możliwości uczestniczenia w pracach
komisji rewizyjnej przez członka rady
powiatu rozgorzała dyskusja, która została w efekcie pozytywnie rozpatrzona
przez samą komisję. Podjęta została
ponadto Uchwała w sprawie zmian
w budżecie powiatu . Starosta J. Hoffmann przedstawił następnie radnym
sprawozdanie z działalności zarządu
Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Następne posiedzenie zostało wstępnie zaplanowane na koniec marca
2008 roku.
Antoni Barabasz
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z magistratu
Pamięć i refleksje

Informacje zebrał Antoni Barabasz

Wizje i koncepcje
Jak ma wyglądać Gubin w przyszłości? Jakie są wizje i koncepcje planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta położonego w kwadracie
pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu, ulicą Kołłątaja, Śląską i Budziszyńską. W urzędzie z udziałem burmistrza B. Bartczaka, architekta i urbanisty
Bogusława Jaskułowskiego, wydziału europejskiego, radnych, odbyło
się 28 lutego spotkanie w tej kwestii. Uczestniczyli w nim też przedsiębiorcy z Gubina, między innymi Andrzej Horoszkiewicz, Leon Kaczmarek, Jerzy Galewski. Swoja koncepcje tej części miasta zaprezentowali
Witold Andrzejczak i Marcin Brytan z Pracowni Projektowo – Inwestycyjnej AKWADRAT Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Po jej przedstawieniu,
pomiędzy projektantami a uczestnikami spotkania wywiązała się ożywiona dyskusja, jaką rolę ma w przyszłości spełniać ta część miasta. Czy ma to
być kolejna „sypialnia” dla Gubina – a jeżeli tak, to dla kogo i jakiej liczby
mieszkańców? Czy miasto nie ma innych, bardziej odpowiednich terenów
pod zabudowę mieszkalną? – pytał rzeczowo A. Horoszkiewicz. Czy nie
nastawić się na to, że lepiej w tym kwartale zlokalizować teren rekreacyjno
– sportowo – usługowy?

Minęła 63 rocznica zakończenia walk o Gubin. Burmistrz miasta Bartłomiej Bartczak i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Ochotny
– w imieniu mieszkańców miasta uczcili pamięć poległych i zaginionych
w walkach o miasto składając okolicznościową wiązankę kwiatów. W imieniu władz powiatowych wiązanki pod pomnikiem w parku Chopina złożył
– wraz z radnymi powiatu – starosta Jacek Hoffmann. W uroczystościach, oprócz radnych rady miejskiej, uczestniczyły delegacje służb mundurowych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń gubińskich oraz mieszkańcy gubina. Obecne były poczty sztandarowe gubińskich szkół wraz
z delegacjami uczniów oraz przedszkolaki ze swoimi wychowawcami.

A co z dotychczasowym ścisłym centrum przeznaczonym w perspektywie
pod zabudowę kamienic w starym stylu obok GDK i fary? Te pytania są
zawsze aktualne – podkreślił burmistrz, nie będziemy dążyli do tworzenia
nowego „centrum” miasta.
W ciągu najbliższych 3 – 4 miesięcy ma dojść – po wykonaniu sugerowanych zmian w planie rozwoju przestrzennego - do kolejnego spotkania
z gorzowskimi projektantami.
Do tego tematu powrócimy w przyszłości.

Partnerska wizyta
Czy Gubin został wyzwolony, czy zdobyty? To jest zagadnienie dla historyków.

Wiosna coraz bliżej...

W ciągu ostatnich dwóch tygodni odbyły się – pod przewodnictwem wiceburmistrz Justyny Karpisiak – spotkania organizacyjne poświecone
tegorocznej „Wiośnie nad Nysą”. O przebiegu prac przygotowawczych,
szczególnie o tym, kto będzie „gwiazdą” tegorocznej imprezy – napiszemy
niebawem.

Miasto Forst, obok Guben jest naszym partnerem w wielu transgranicznych przedsięwzięciach, dlatego ściśle ze sobą współpracujemy – mówi
burmistrz B. Bartczak w kontekście wizyty burmistrza Jürgena Goldsmitta.
Oba miasta wspólnie uczestniczą w projekcie INTERREG IV B – dotyczy
on współpracy międzyregionalnej w Europie.
Projekt obejmuje Polskę (gminy Gubin, Brody i Lubsko), Niemcy (miasta
Guben, Forst i Zittau), Węgry, Czechy, Austrię i Słowenię. Do wykorzystania - w perspektywie - są miliony euro. Zadaniem Gubina jest wspieranie
przedsiębiorczości. Jego zadaniem jest zapobieżenie w przyszłości zmianom demograficznym poprzez zatrzymanie jak największej liczby młodych, wykształconych ludzi na swoich terenach.
- Podobne problemy, jak Gubin mają tez inne regiony w Europie, dodaje burmistrz Bartczak. Dlatego tak ważna staje się współpraca pomiędzy
nimi. We wtorek – 4 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze
burmistrzowie J. Goldschmitt i B. Bartczak spotkali się z marszałkiem
województwa Krzysztofem Szymańskim. Został on poinformowany
o szczegółach uczestnictwa w projekcie i oczekiwaniach ze strony beneficjentów w stosunku do urzędu. Jest to o tyle istotne, że wszelkie dokumenty są sporządzane w języku angielskim i następnie przesyłane do komisji
kwalifikacyjnej z pominięciem Urzędu Marszałkowskiego.
W kontekście projektu i wspierania przedsiębiorczości, na piątek – 7
marca – jest zaplanowane robocze spotkanie w urzędzie miasta w Gubinie
ze starostą powiatu J. Hoffmannem, wicestarostą Janiną Pawlik, dyrektorami szkół ponadgminazjalnych – Zespołu szkół Rolniczych i Zespołu
szkół Licealnych i Technicznych, które bezpośrednio kształcą przyszłych
pracowników. Jest oczekiwany przyjazd przedstawicieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Żar. Celem spotkania jest wypracowanie zmian
w profilach kształcenia, które będą dostosowane do aktualnych realiów
zatrudnienia. Firma Wiolety Poniatowskiej jest w stanie przyjąć na praktyki zawodowe uczniów szkół średnich, oferując najlepszym możliwość zatrudnienia. Zakład może w każdej chwili zwiększyć zatrudnienie, ale brak
odpowiednio wykwalifikowanej siły ogranicza wielkość produkcji.

Myśli
proste
i
zawiłe
Marcin Zajączkowski

Punkt widzenia
Nie od dziś wiadomo, że
punkt widzenia zależy od
punktu siedzenia. Takie jest
ironiczne zrządzenie losu, że
w życiu politycznym, ale i nie
tylko, wszystko zmienia się jak
w kalejdoskopie. Nieraz nawet
z najbardziej nieokrzesanych politycznie ossesków,
lub politycznych prymitywów mających za nic wszelkie polityczne standardy
wyrastają rasowi dyplomaci. Na podobnej zasadzie ci,
którzy wcześniej rządzili
niepodzielnie tworząc lokalne totalitaryzmy i swoiste państwo w państwie,
naraz stają się jedynymi
obrońcami demokracji prowadzącymi krucjatę przeciw łamiącym ich zdaniem jej święte
prawa, które sami do niedawna
z wyrachowaniem bezcześcili.
W zachowaniu tych krzyżowców kluczową rolę zajmuje
wishful thinking, czyli myślenie życzeniowe. Jest to
postrzeganie faktów tak jak
oni chcą je widzieć, rzadko
mające cokolwiek wspólnego z otaczająca ich rzeczywistością.
To szczególne polityczne szkodnictwo jest elementem destruktywnie wpływającym na lokalne środowisko, katalizatorem
wszelkich trwałych podziałów
i wszetecznictwa.
Na lokalnym podwórku tę sytuację uleczyć można tylko,
wpajając młodym mieszkańcom miasta i regionu już od najmłodszych lat właściwe postawy
prospołeczne oraz budowanie
w nich silnego przywiązania do
miejsca, w którym przyszli na
świat. Muszą mieć świadomość i czuć, że nikt bardziej
niż oni nie jest zobowiązany
do tego, by jak najbardziej
dbać o zrównoważony rozwój ich lokalnej ojczyzny.
Zanim jednak do tego dojdzie,
będziemy chyba musieli dalej funkcjonować w politycznej
rzeczywistości, która zmienia
się jak we wspominanym na początku tekstu kalejdoskopie.
Na koniec bardziej prosto i w radośniejszym tonie wszak zbliża się Dzień
Kobiet. Tak więc panowie,
jak
zawsze
pamiętajmy
o dobrym słowie i uśmiechu, a tego dnia najlepiej
postarajmy się o jakąś małą
niespodziankę pamiętając,
że kochająca kobieta wybacza wszystko, lecz nie zapomina niczego.

5

Wkurza mnie

z przymrużeniem oka

Raz w roku, w okolicach Dnia Kobiet, uaktywniają się tematy związane z ich życiem. Najczęściej
jest to biadolenie nad ich losem, na który składają się dyskryminacja w sferze politycznej i zawodowej oraz przeciążenie obowiązkami domowymi. Wszystko to prawda. Jest jeszcze jeden szczegół rzadko analizowany, chociaż niezwykle ważny, pokazuje bowiem łatwiejsze życie mężczyzny.
Kobieta zawsze ma pod górkę.

Trzy lata z życia kobiety!

Jak wiadomo, sytuacja kobiety
w świecie współczesnym nie jest łatwa. Brytyjscy naukowcy ujawnili
właśnie wstrząsającą informację, że
kobiety tracą średnio trzy lata z życia na samo przygotowanie się do
wyjścia z domu. Co rano przeznaczają one aż czterdzieści minut na to,
aby wyglądać lepiej niż wyglądają,
zaś strojenie się na wieczór potrafi
im zabrać nawet dwie godziny. Nic
dziwnego, że coraz częściej kobietom brakuje czasu na ciekawą lekturę, obejrzenie interesującego filmu,
czy ugotowanie czegoś sensownego,
alarmują psychologowie.
Badania wykazują, że niektóre kobiety – rezygnując z przygotowań
do wyjścia i wychodząc bez przygotowania – miałyby czas na zrobienie
licencjatu, urodzenie przynajmniej
trójki dzieci lub wcześniejsze rozpoczęcie kariery zawodowej. Ale
z drugiej strony praktyka pokazuje,
że wiele kobiet, które zdecydowały się przeznaczyć trzy lata życia na
poprawienie swojego wyglądu tak,
aby mogły wyjść z domu, w ogóle
nie musi robić żadnych licencjatów,

a ich kariery i tak toczą się błyskawicznie.
Nie jest tajemnicą, że mężczyźnie
wyjście z domu zabiera dosłownie
chwilę, w związku z czym ma on
znacznie więcej czasu na pracę i rozwijanie ciekawych zainteresowań.
Niektórzy, szczególnie oszczędni
i praktyczni mężczyźni po wyjściu
z domu nie wracają przez kilka dni,
aby nie musieć wychodzić dwa albo
i trzy razy. Nie oszukujmy się trzy
lata wyliczone przez brytyjskich naukowców, to tylko ustalenia wstępne.
Prawdziwa skala zjawiska wciąż nie
jest znana, gdyż wiele mężczyzn którzy odważyli się na ten temat mówić,
twierdzą, że po wspomnianych przez
badaczy czterdziestu minutach przygotowań, ich żony i tak nadal nie są
gotowe do wyjścia i musi minąć kolejnych dwadzieścia do trzydziestu
minut, aż ewentualnie będą gotowe.
Niestety, są to często minuty kluczowe. podczas, których mężczyzna albo
traci ochotę na wyjście z domu, albo
wychodzi sam i nie wiadomo kiedy
wróci – albo w wypadkach skrajnych
dopuszcza się znieważenia, lub naru-

szenia nietykalności cielesnej przygotowującej się do wyjścia kobiety.
Zdaniem badaczy zajmujących się
tymi sprawami, na przygotowaniach
do zostania w domu mężczyzna traci
przeciętnie prawie tyle samo czasu,
ile kobieta na przygotowaniach do
wyjścia z domu.
Oczywiście wiele kobiet zdaje sobie
sprawę z sytuacji w jakiej się znalazły, dlatego – aby nie tracić czasuna wszelki wypadek rozpoczynają
przygotowania do wyjścia z domu,
jeszcze zanim zdecydują się, że wychodzą. W efekcie kiedy w pewnym momencie postanawiają wyjść
z domu, są już przygotowane do wyjścia. Zaletą tego rozwiązanie jest to,
że przygotowana do wyjścia kobieta,
która nie zamierzała nigdzie wychodzić bez wahania podejmuje decyzję,
ażeby gdzieś wyjść i jak pokazują badania najczęściej robi to.
W tym momencie staje ona przed
kolejnym ważnym pytaniem na które nauka na razie nie znalazła odpowiedzi: co mianowicie zrobić dalej
z tak miło rozpoczętym wieczorem?
Kaśka Janina Izdebska

Podbój Berlina
Po raz kolejny, 28 lutego, gubińska
młodzież wybrała się na wycieczkę
dydaktyczną do Berlina. Grupa 45
uczniów, pod opieką Jana Skóry,
Krystyny Kaczmarek-Skóry, K.
Dziurdziewicz i A. Rietschel poznawała zabytki i uroki Berlina. Młodzież
wykorzystywała w praktyce znajomość
języka niemieckiego oraz uzupełniała
wiadomości dotyczące metropolii berlińskiej. Zwiedziła gmach Reichstagu
(parlamentu), podziwiała wspaniałe
widoki , panoramę Berlina. Z parlamentu młodzi ludzie przywieźli wiele
broszurek mówiących o funkcji i historii zwiedzanego obiektu.
Następnym punktem wycieczki był
Pomnik Pomordowanych Żydów Europy (Denkmal Fur die ermordeten
Juden Europas) - wzniesiony w pobliżu Bramny Brandenburskiej w latach
2003-2005, autorstwa Petera Eisenmana. Projekt obiektu jest wyrazem
nowego podejścia do idei pomnika,
ponieważ rezygnuje z jakiejkolwiek
symboliki. Całkowicie dostępne pole
2711 betonowych stel pozwala zwiedzającym określić kierunek zwiedzania. Do podziemnego Centrum
Informacji można dotrzeć schodami
lub windą i tam otrzymać dokładne
informacje o ofiarach i miejscach zagłady oraz współczesnych miejscach
pamięci.
Naturalnie, tradycyjnie już, największym zainteresowaniem młodzieży

cieszyło się Muzeum Techniki. O wyczynach i doświadczeniach tam przeprowadzanych przez gubińskich uczniów już pisałam poprzednio. W tym
muzeum można dotykać i eksperymentować na wszystkich tam znajdujących się eksponatach, co sprawiało wielką radość wycieczkowiczom.
Szkoda, że doba nie trwa 48 godzi...
Jak zwykle w szybkim tempie zwiedzano przepiękne miasto, podziwiając
osobliwości tego miasta.
MB-T

Młodzież w berlińskim Muzeum Techniki
Serdeczne podziękowania dla Burmistrza Miasta Gubina Bartgłomieja Bartczaka, radnego Jana Skóry, jednocześnie
przewodnika i organizatora wycieczki
oraz bardzo troskliwych opiekunów za
życzliwość, troskę i pomoc przy organizacji tego wspaniałego niezapomnianego
wyjazdu, składają uczestnicy wyprawy.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego, dwa z kilkunastu wzbudziły szczególne zainteresowanie wśród czytelników WG.zmniejszenie środków na wypoczynek letni dzieci i młodzieży, przy równoczesnym zwiększeniu środków na wspierane profilaktyki uzależnień alkoholowych.

Choroba ciała duszy i umysłu!

W powszechnej społecznej opinii
panuje przeświadczenie, że alkoholicy to „święte krowy”, którym całe
społeczeństwo zobowiązane jest
pomagać. Wiele osób w rozmowach
towarzyskich oburza fakt, że łoży
się pieniądze podatników na to, by
alkoholik nie musiał troszczyć się
o rodzinę, bo państwo (czyli my)
zatroszczy się o dzieci karmiąc je,
odziewając, gwarantując odpoczynek letni, podczas, gdy wiele normalnych rodzin boryka się na co
dzień z materialnymi trudnościami,
a poczucie wstydu i upokorzenia wynikające często z niezawinionej sytuacji, nie pozwala im wyciągać ręki do
opieki społecznej. Ten problem jest
zupełnie obcy rodzinom patologicznym, alkoholowym, które są roszczeniowe, a z umiejętności korzystania z pomocy państwa mogłyby
zrobić doktoraty.
Czy taka opinia społeczna w tej
sprawie jest uzasadniona – pytam
Urszulę Jaryczewską terapeutkę, pełnomocnika ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych przy naszym magistracie.
- Tego typu opinie pozwalają przypuszczać, iż nie zawsze uświadamiamy sobie, że alkohol jest legalnym
narkotykiem
ogólniedostępnym.
Alkohol, to substancja zmieniająca
świadomość, a alkoholizm jest chorobą uznaną i klasyfikowana przez
Światową Organizację Zdrowia
i jako taka musi być leczona. Jest to
choroba przewlekła. Podobnie jak
nowotwór, cukrzyca – odpowiada
zapytana.

dotyczących wypoczynku dzieci które pozyskujemy za koncesje na ły w stopniu minimalnym idee trzeźi młodzieży i profilaktyki dla osób sprzedaż alkoholu, mamy obowiązek wości, szczególnie rehabilitację osób
uzależnionych – pada odpowiedź.
Moje zdanie na ten temat jest podobne – uważa pani Urszula.
Mam jeszcze wiele pytań w rodzaju: co znaczy środowisko trzeźwościowe, ale rozwiejemy te wątpliwości
w następnym spotkaniu, bo już widzę, że temat nie może się skończyć
jednym artykułem. Proponuję następny o narkomani, a potem wrócimy do choroby alkoholowej.

uzależnionych.
Ale przedtem proszę mi powiedzieć, jak tworzy się fundusz przeciwalkoholowy.
-Zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości, organy administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego są zobowiązane do
podejmowania działań ograniczających spożycie napojów alkoholowych, popierają także tworzenie
i rozwój organizacji społecznych,
których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji. Tak naprawdę,
najistotniejszym celem funduszu
jest leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych. Prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
należy do zadań własnych gminy.
Każda gmina posiada dochody z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholumówi pani pełnomocnik i dodaje,
Porozmawiajmy o ofercie konuprzedzając moje pytanie- powstaje
kursów
następny paradoks, że z pieniędzy,

Myślę, że teraz dobrze będzie
posłużyć się przykładem.

leczyć ludzi od niego uzależnionych.
Dlaczego zwiększono tegoroczną kwotę
z 6 500zł do 25 000zł na rzecz profilaktyki, zmniejszając równocześnie
z 13 000 zł do 6 000zł kwoty na wypoczynek letni dzieci? Zresztą konkurs do dnia dzisiejszego nie został
rozstrzygnięty, bo okazało się, że to
kwota zbyt mała, by mogła być realna. Ma być podwyższona, przynajmniej do ubiegłorocznej, a konkurs
ogłoszony zostanie ponownie.
- A dlaczego została tak znacznie
powiększona kwota na profilaktykę?
–pytam dalej. Na ten temat słyszy się
głosy w rodzaju „ktoś wygłosi pogadankę, zgarnie kasę, a pijący będzie
robił swoje”- Na co więc zostaną wykorzystane pieniądze kryjące się pod
hasłem profilaktyka?
- Z obserwacji i sygnałów osób ze
środowisk trzeźwościowych wynika,
że dotychczasowe środki zaspakaja-

Otóż uzależniony od alkoholu pan
X po długich namowach rodziny
chce się leczyć, Jaka jest jego droga
do trzeźwości? pytam.
- Osoby uzależnione mają dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną (około
10%) i zewnętrzną najczęściej popychani przez rodzinę, miejską komisję
do spraw alkoholowych, kuratora,
pracownika socjalnego. Pan X może
podjąć terapię w dwóch formach
Jedna, uważana przez specjalistów
za najbardziej skuteczną, to leczenie
wyjazdowe – stacjonarne. Od wielu
lat funkcjonują w Polsce profesjonalne ośrodki w górach czy nad morzem. Są to ośrodki leczenia uzależnień. Leczenie w takim ośrodku trwa
do 8 tygodni. Potem pacjent wraca
do miejsca zamieszkania i tu podlega
rehabilitacji, żeby mógł dobrze czuć
się z tą swoją chorobą na swoim „podwórku” i nie zaczął ponownie pić.
Jeszcze jedna ważna uwaga – przed
podjęciem terapii musi być odtruty
organizm – czyli - detoks.
Druga forma – to leczenie ambulatoryjne na miejscu, pod warunkiem,

że mamy z czego opłacać specjalistów. Obecnie w Gubinie mamy
czterech terapeutów i to nie jest
wystarczająca ilość, ważne jednak,
że leczący się ma prawo wyboru terapeuty tak samo jak wybiera się lekarza rodzinnego.
Pomocą terapeutyczną i psychologiczną muszą być również
objęte osoby
współuzależnione czyli żony, partnerki, matki. One bowiem dają szanse osobie uzależnionej, wiedząc jak
postępować w tej chorobie. Ponieważ cała rodzina jest chora, cierpiąca, objęte opieką powinny być również dzieci. W takiej rodzinie dzieci
pozbawione są pozytywnych wartości, które mogą w przyszłości przełożyć na całe swoje życie. Prawidłowe
prowadzenie leczenia powinno być
przygotowane przez terapeutę, z indywidualnym programem psychoterapii uzależnień uzgodnione z pacjentem. Na to wszystko potrzebne
są fundusze.
Wracając do pana X, powinien
brać czynny udział w mitingach AA,
a jego bliscy w spotkaniach Al-Anon
i Al.-Ateen - wyczerpująco objaśnia
pełnomocnik Jaryczewska.
No cóż kończymy rozmowę. Ale do
tematu wrócimy.
Ponieważ uzależnienie od alkoholu
jest chorobą „demokratyczną” może
zapaść na nią każdy, bez względu na
płeć, wiek, poziom intelektualny,
wykształcenie i uprawiany zawód.
Bądźmy więc bardziej wyrozumiali i starajmy się pomóc wsparciem
w trwaniu w trzeźwości.
Kaśka Janina Izdebska
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Sonda
Co sądzą Państwo o celebracji Dnia Kobiet?
Krzysztof
Hartmann
pracownik
myjni samochodowej
Oj, to fajna
sprawa… Kobiety
są takie cudowne… Powinny mieć
swoje święto. Zasługują na to całkowicie.
Izabela
Pantkowska
Kierownik
Zespołu Projektów Euroregionalnych
Dzień
Kobiet
jest potrzebny, bo panie mogą się
poczuć w tym dniu wyjątkowo…
Szczególnie wyjątkowo… Co wcale nie oznacza, że przez pozostałe
dni w roku mogą być niezauważane i niedoceniane.
Katarzyna
Roszak
studentka
Dzień Kobiet?
Może być… Panom raczej korona z głowy nie
spadnie, jak kupią kwiatka… I przytulą swoją kobietę mocniej niż zazwyczaj…
Joanna
Ciesielska
pracownik
fizyczny
Chociaż
raz
w roku kobietom
okazuje się szacunek, stawiane
są na piedestale. Mężczyźni dbają o nas jak o boginie… Wiem, że
są osoby, które nie obchodzą tego
Święta, ale jestem pewna, że miło
im się robi, kiedy dostają życzenia.
Jan Krawczyk
technik
mechanik
Od wielu lat
mężczyźni okazują szacunek i składają hołd kobietom. I chyba to zdaje egzamin…
Przy okazji, chciałbym złożyć
mojej wspaniałej małżonce - Marii Krawczyk - a także wszystkim
kobietom, z okazji ich zbliżającego się święta, życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia i sukcesów…
Kamila Lelo
uczennica
Nie interesuje mnie święto,
gdzie szablonowym
upominkiem jest goździk lub tulipan i rajstopy. Często
jest tak, że dostajemy od naszych
panów po zdechłym kwiatku,
a w rewanżu częstujemy ich ciastem i kawą. Na następny dzień
wszystko wraca do „normy”.
Mam gdzieś, takie święto, niech
mężczyźni szanują nas codziennie…

Wspólny interes - wracamy
do tematu
Z dużym zainteresowaniem przeczytałem artykuł pani Janiny Kaśki Izdebskiej w Wiadomościach
Gubińskich pt. „Wspólny Interes”.
W zasadzie zgadzam się z większością tez w nim zawartych. Są w nim
jednak zawarte porównania, z którymi w żaden sposób się nie zgadzam.
Prawdą jest, pamiętają to bowiem
wszyscy nieco starsi mieszkańcy
Gubina, że w latach 70 – tych nasze
miasto obsadzono setkami róż. Nie
zrobiły to jednak krasnoludki lecz
pracownicy przedsiębiorstwa, którego PUM jest następcą prawnym.
Było to natomiast możliwe, gdyż
środki na utrzymanie zieleni nie
pochodziły z budżetu miasta, a władzom województwa zależało na poprawie wizerunku Gubina ze względu na otwarcie granicy z NRD.
Pragnę przy okazji przypomnieć,
że w latach 1971 – 1978 nastąpił
również znaczny wzrost przekazywanych środków na utrzymanie
miejskiej substancji mieszkaniowej,
co w znacznym stopniu miało wpływ
na poprawę estetyki miasta.
Muszę jednak Pani Kasi zwrócić
uwagę (mam nadzieję, że się na
mnie nie obrazi), że po trzydziestu
kilku latach pamięć mamy wybiórczą i jako osobom młodym świat
wówczas wydawał się inny, piękniejszy.
Róż na terenie miasta posadzono
owszem dużo, ale wszyscy pamiętamy, że tylko w centrum miasta.
Trawniki koszono i drzewa przycinano wcale nie częściej niż się wykonuje to dzisiaj. Śmiem twierdzić,
że obecnie nawet częściej. Wydaje
mi się, że tylko brudzących i niszczących mienie komunalne przybyło.

Na pewno nie zgadzam się z twierdzeniem Pani Kasi, że nigdy nie było
tak dobrze w zakresie utrzymania
zieleni, jak za czasów świadczenia
usług przez firmę z Tucholi. Firma ta
świadczyła usługi za znacznie większe
pieniądze, a swoje działania koncentrowała jedynie na centrum miasta.
To przecież w wyniku skarg na ich
działalność, Urząd Miasta pod koniec
lat 90 –tych ogłosił przetarg na utrzymanie zieleni i wcale przetargu tego
nie wygrało PUM.
Dzisiaj, spoglądając na stronę niemiecką odczuwamy niedosyt. Widzimy i determinację strony niemieckiej
w dokonywaniu zmian i myśl, według
której te zmiany następują. Nikt nie
zadaje jednak pytania, za „jakie pieniądze” to się dzieje.
Na utrzymanie zieleni w naszym
mieście przeznacza się 40 % środków
przeznaczonych na ten cel w mieście
Kostrzynie, odpowiadającego wielkością Gubina.
W mieście partnerskim Kwidzynie,
cztery razy więcej. Ponieważ temat
zieleni pojawia się również w interpelacjach radnych miejskich na sesjach
Rady Miejskiej w Gubinie, wystąpiłem z postulatem, stworzenie zespołu, który po rozpoznaniu możliwości
budżetowych gminy przygotuje program i harmonogram działań w oparciu o stworzoną przez siebie wizję.
Ten program i harmonogram działań mógłby być przedmiotem przetargu na utrzymanie zieleni w naszym mieście.
Na dzień dzisiejszy przedsiębiorstwo realizuje zadania określone
w specyfikacji zamówienia, na podstawie zawartej z miastem umowy.
Uważam, że realizuje dobrze.
Bronisław Lasota

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 154/2 w obrębie
6 miasta Gubina, położonej przy ul. Pułaskiego o powierzchni 0,1582 ha wraz ze sprzedażą budynku usługowego
– parterowego pawilonu gastronomicznego z salŕ konsumpcyjnŕ i zapleczem kuchennym w zabudowie blięniaczej o powierzchni uýytkowej 161,20 m˛, wyposażonego w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i telefoniczną, na dzień dzisiejszy obciążona umową najmu nr 38/2005 zawartą do dnia 31.12.2008 roku.
Cena wywoławcza gruntu wynosi: 104 000,00 zł netto
Cena wywoławcza budynku wynosi: 239 000,00 netto
Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 343 000,00 zł netto
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 34 300,00 zł
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest nieczynny zbiornik na wodę, przez którą
przechodzi ciepłociąg 2c 40/10, z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe. Na nieruchomość wydana
została ostateczna decyzja o warunkach zabudowy z dnia 25.05.2007 roku nr GB-7331/28/2007-W, nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
L.p.

Nr działki

Powierzchnia
(m kw)

Położenie

Cena wywoławczanetto w złotych

Wysokość
wadium

Terminy przetargów odbytych

ul. Żymier37 400,00 zł
3 740,00 zł
---skiego
1) Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
2) Przetarg odbędzie się dnia 10 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska
24.
3) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2008 r. na konto PKO BP S.A.
o/Gubin nr 13102054020000050200278747.
4) Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr XII/2006 Burmistrza Miasta Gubina z dnia
12 czerwca 2006 r.
5) Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone na wniosek w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do
czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6) 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 2004r Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
7) Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny (do której należy doliczyć
podatek VAT w wysokości 22%) uzyskanej w przetargu nabycia nieruchomości i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej.
Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą 3 % ceny wylicytowanej działki (plus VAT 22%) i są płatne do 31
marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości
rynkowej gruntów, nie częściej niż raz w roku.
8) Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem.
9) Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym .
10) Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
11) Uczestnik przetargu winien zapoznać się z warunkami uzbrojenia terenu, które uzyska u właścicieli sieci elektroenergetycznej
oraz wodno-kanalizacyjnej.
12) 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).
13) Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
14) Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. 068 455 81.
1.
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Zakończyła się akcja sprawozdawcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gubin.

Kształcą swoich następców!
Jako ostatnie, w połowie lutego odbyły się zebrania sprawozdawcze w OSP
Bieżyce i Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Markosicach.
A jest to wieś leżąca niemal na samym brzegu granicznej Nysy, licząca
około 200 mieszkańców. Wieś słynąca w gminie z tego, że w prawie pod
„każdym numerem” mieszka strażak
– ochotnik!
Na zebranie sprawozdawcze zawitali
Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, jednocześnie wójt gminy Edward Aksamitowski oraz wiceprezes Zarządu
Powiatowego OSP w Krośnie Odrz.,
jednocześnie komendant gminny
OSP - Jan Kulesza, których przywitał Prezes miejscowej Jednostki OSP
Edward Kałużny. Zaś gościem pożarników był asp. sztab. Artur Bohatkiewicz – zastępca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie.
A strażacy z Markosic mają się czym
pochwalić! Jednostka liczy obecnie
34 czynnych „zawodowo” ochotników – pożarników. Działa bardzo
prężnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, skupiająca ponad 20 dziewcząt i chłopców. A najmłodszym
członkiem jest panna Kamila Szlakiewicz, która liczy sobie 10 wiosen!
Również jej brat – Paweł – będący
obecnie uczniem III klasy szkoły podstawowej pójdzie niedługo w ślady
siostry! Miejscowa OSP ma w swoich
szeregach 2 członków honorowych,
co jak podkreśla druh Kałużny, nie
w każdej jednostce się zdarza.
Ubiegły rok strażacy z Markosic zamknęli udziałem w 3 zdarzeniach,
z czego wypada się tylko cieszyć,
a związane były one z usuwaniem
tzw. wiatrołomów. Ale OSP to też
zawody sportowo-bojowe, dziewczęta zajęły 2 miejsce, a chłopcy zostali
wicemistrzami gminnych zawodów
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych! Seniorzy dla odmiany zdobyli
III Miejsce. Również w zawodach
organizowanych z zaprzyjaźnioną
jednostką strażaków z niemieckiego
Gross Gastrose dowodzonych przez
Jörga Fischera, młodzież świetnie
zdała egzamin w zawodach sprawnościowych – dystansując swoich
niemieckich kolegów.
Strażacy liczą też na to, że po wspólnym usunięciu zasiek – na drugi
dzień po tym jak Polska znalazła się
w strefie z Schengen - da się odbudować częściowo zniszczony most na
granicznej Nysie.
Wzajemne wizyty staną się mniej
uciążliwe – bez konieczności sporego
objazdu przez Sękowice. A to właś-

nie dzięki dawno już zapomnianym
tzw. „czynom społecznym” wykonaliśmy wiele prac; a to przy remoncie
sprzętu bojowego (który – niestety „najlepsze” lata ma już za sobą),
a to przy remoncie budynku świetlicy
strażackiej, będącej miejscem wszelkich wiejskich zebrań i uroczystości
mówi Prezes Kałużny – podsumowując ubiegły rok. A czyny, to niebagatelna suma - sięgająca 50 tysięcy
złotych! Trudno w tym miejscu nie
wspomnieć – podkreśla prezes –
o pozyskaniu też środków z funduszy
unijnych, w kwocie blisko 15 tysięcy,
dzięki, którym udało się rozpocząć
na wsi kurs języka niemieckiego! Ale
to też duża zasługa Urzędu Gminy
w Gubinie – dodaje sołtys Markosic
Daniel Zołoteńko – również strażak – będący na co dzień swoistym
„motorem napędowym” wiejskich
inicjatyw.
Czy strażacy w Markosicach nie mają
na co dzień swoich problemów? Mają
i to duże. Uczestniczący w zebraniu
sprawozdawczym wójt Aksamitowski obiecuje daleko idącą pomoc
w zakresie doposażenia, w tym zakupie wymarzonej motopomy pływającej, drobniejszych zakupach, w tym,
odzieży ochronnej i realizacji drugiej
części programu nauki języka niemieckiego dla chętnych. Ale będzie tu
potrzebna pomoc Euroregionu - zastrzega. Gość zebrania asp. sztab. A.
Bohatkiewicz bardzo wysoko ocenia
profesjonalizm strażaków – ochotników i zapewnia, że zawodowcy będą
zawsze otwarci na wszelka pomoc od
nich, zaprasza też do wspólnych ćwiczeń integracyjnych. Warto w tym
miejscu podkreślić, że warunkiem
dopuszczenia do wzięcia udziału
w likwidacji skutków zdarzenia jest
posiadanie odpowiedniego badania
lekarskiego. Jeżeli tylko będzie odpowiedni tzw. „fantom” – to jesteśmy
w stanie zorganizować kurs ratownictwa przed medycznego – dodaje na
zakończenie Bohatkiewicz.
Działania typowo pożarnicze, to
obecnie zaledwie wycinek wszelkich
akcji. Główny nacisk jest położony na ratownictwo przed medyczne
i technicznie oraz akcje profilaktyczne. Ważne jest pozyskiwanie nowych
członków – co biorąc pod uwagę ilość
dzieci i młodzieży skupionej w MDP
działającej w Markosicach – jest 100
procentach zapewnione!
Strażacy – ochotnicy od lat są też
„oczkiem w głowie” wójta gminy Gubin Edwarda Aksamitowskiego – nie
dziwi więc fakt, że to na ich wniosek
został on odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa!
Antoni Barabasz.

Możemy śmiało spoglądać w przyszłość jednostki OSP w Markosicach – mówi wójt
E. Aksamitowski widząc młodzież uczestniczącą w zebraniu sprawozdawczym.
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„Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie” - Lord Robert Baden-Powell

Dzień Myśli Braterskiej
Dzień narodzin twórcy skautingu to
dzień przyjaźni i braterstwa. W tym
dniu w izbach skautowych i harcówkach na całym świecie odbywaj się
uroczyste spotkania. Mogę one być
również przełożone w czasie o ile
wymagają tego okoliczności. W tym
wypadku zaszły takie okoliczności.
23 lutego zbiegły się w czasie trzy
ważne uroczystości: Obchody Dnia
Myśli Braterskiej, Zobowiązanie
Instruktorskie, Spotkanie po latach
1984 - 2004 Harcerzy 1 Szczepu
Środowiskowego w Gubinie.
Na „Naszej klasie” Grzegorz Kropidłowski założył nasza klasę Harcerstwo Gubina 1 Szczep Środo-

wiskowy. Dzięki temu łatwiej jest
odszukać przyjaciół i znajomych
z dawnych lat. Na forum naszej
klasy ustalono, że najlepsza okazją do takiego spotkania jest DMB,
wszak „harcerzem jest się cale życie”. Opiekun próby Instruktorskiej
H.R harcmistrz Karol Maciaszczyk
podjął decyzje, że Zobowiązanie
Instruktorskie ćwika Mateusza
Leśniewskiego odbędzie się w czasie uroczystego spotkania z okazji
DMB.
O godzinie 18.00, w harcówce
13ŚDH rozpoczął się uroczysty apel
rozpoczynający spotkanie. W trakcie
apelu odbyło się uroczyste Zobowiązanie Instruktorskie dh Mateusza
Leśniewskiego złożone na sztandar
13 DH. Skład pocztu sztandarowego
stanowili: Dha. pwd Beata Cerajewska – drużynowa 3 Środowiskowej
Drużyny Harcerskiej - 1986 - 1991
Dh. ćwik Łukasz Kaczanowski harcerz 1 Środowiskowej Drużyny

Harcerskiej 1996 - 2002
Dha. Paulina Jakubowicz - Przyboczna 13 ŚDH.
Po odczytaniu rozkazu Komendantki Hufca zobowiązanie przyjmował opiekun próby Instruktorskiej H.R hm. Karol Maciaszczyk
asystę pełnił dh.pwd Grzegorz Kropidłowski były drużynowy 1 Środowiskowej Drużyny Straszoharcerskiej.
Zamkniecie próby instruktorskiej
określają przepisy ZHP. Aby zamknąć próbę należy spełnić szereg
warunków. Próba trwa najmniej
1 rok .W tym czasie adept na instruktora musi ukończyć kurs drużyno-

wych zaliczyć, szereg warsztatów
i zadań opracowanych przez opiekuna próby. Pełnoprawny instruktor
powinien znać podstawowe pojęcia
psychologii i psychiki dziecięcej.
Planowanie pracy, planowanie biwaków, obozów a co za tym idzie
całą logistykę tych przedsięwzięć.
Po zobowiązaniu zawiązano krąg
harcerski i nastąpiło uroczyste świecowiska rozpoczęte rozpaleniem
Watry obrzędowej. Krótka gawęda
byłego komendanta szczepu rozpoczynająca świecowisko. Omówienie
przez dh. Paulinę Jakubowicz symboliki watry i symboli wędrownictwa - nowej grupy w ZHP. Bardzo
ważnym elementem obrzędowym
wędrowników jest ogniobranie.
Tą formę stosuje się w wyjątkowych sytuacjach i okolicznościach
taka właśnie nastąpiła.
Każdy z uczestników spotkania
otrzyma przed apelem specjalna
podstawkę, na której była naryso-

Uwaga emeryci!
Emeryci, którzy pobierali Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Gubinie ul. Gdańska 17, zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP
w roku 2005, winni się zgłosić po nowe, gdyż przy wyjeździe pociągiem
nie skorzystają z ulgi na przejazd (37 procent).
Zarząd PZERiI

Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc
rodzinie i uczestnictwo w pogrzebie

śp. Kamila Wesołowskiego

Księdzu Proboszczowi Ryszardowi Rudkiewiczowi, Księdzu Arturowi i Młodzieżowemu
Centrum Fundacji Wspólnota
Św. Tymoteusza oraz wszystkim
sąsiadom i znajomym.
Rodzina

wana lilijka harcerska oraz świeczkę. W lilijkę należało wpisać datę
spotkania i swoje imię.
Teraz prowadzący świecowiska dh.
Karol poprosił aby każdy z uczestników odpalił swoją świeczkę od watry
wędrowniczej - nastąpiło uroczyste
ogniobranie.

wniesiono tort, uczestnicy odśpiewali zażenowanemu druhowi 100
lat. Po złożeniu życzeń zawiązano
krąg odśpiewano „Bratnie słowo”
Dh Karol puścił iskierkę w krąg. Na
tym zakończono cześć obrzędową.
Uczestnicy spotkania przeszli do
drugiego pomieszczenia na wieczór
wspomnień oglądanie zdjęć kronik.
Oczywiście nastąpiło dzielnie tortów
Kiedy cisza świat zaległa
bo jak się okazało, to było ich więcej
Bóg rozpostarł tren ciemności
Kiedy gwiazdy w noc wybiegły
oraz toast szampanem „pikolo” co
Szukać ciepła swej światłości
jest już tradycją urodzin i Zobowiązań Instruktorskich
Śpiewam dla was i do nieba
O godz 21.30 nastąpiło zakończeŻe przyjaźni mi potrzeba
Płomiennego ogniobranie
nie spotkania. Uczestnicy ustalili,
Rąk przyjaciół i kochania i kochania…
że następne spotkanie odbędzie się
w miesiącach przedwakacyjnych
…Kiedy wieczór nas połączy
przy ognisku i „trochę” dłużej.
Z rąk do serca mkną iskierki
I gdy oczy są wpatrzone
Zdjęcia ze spotkania można obejW płomień serca i podzięki…
rzeć na portalu Nasza Klasa – ZHP
Gubina klasa. A opinie o atmosferze
W trakcie ogniobrania z kompu- przeczytać na forum.
Instruktorzy w stanie spoczynkutera dh Marcin Łanowy odtwarzał
‑Harcerze Starsi instruktorzy
piosenkę „Ogniobranie”
i harcerze czynni
Uroczyste świecowiska, kominki
zastępują ogniska harcerskie maja
Uczestnicy spotkania składaj
zawsze nastrój podniosły i zabawy.
serdeczne podziękowania na ręce
W tym wypadku również tak było.
drużynowego dh Mateusza LeśPo ogniobraniu nastąpiło „szaleńniewskiego H.O już instruktora
stwo” i zabawa pląsów.
przewodnika 13 Środowiskowej
Były pląsy zuchowe i harcerskie,
Drużynie Harcerskiej za gościnę.
były piosenki obrzędowe i na luzie.
Wspólnie z młodszymi harceZaplanowana godzina obrzędorzami Szczególne podziękowania
wego świecowiska szybko minęła.
kierujemy do władz miasta GuKiedy dh Karol poprosił wszystkich
bina oraz wielkiej orędowniczki
do kręgu zamykającego świecowiharcerzy pani Danusi Błędowska nastąpiła jeszcze jedna niesposkiej. Dziękujemy pani dyrektor
dzianka. Tak się złożyło że dh KaGimnazjum nr1 w Gubinie Genowefie Barabasz za wielka pomoc
rol obchodzi swoje urodziny w tym
okazywana drużynie za bezpłatsamym dniu co Baden Powell. Inne udostępnienie pomieszczeń
struktorzy i harcerze starsi przygona harcówki.
towali niespodziankę. Do harcówki

„Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, choć niewielu z
nich o tym pamiętam”
Antoine De Saint-Exupery
Dyrektor Przedszkola
Miejskiego nr 2
w Gubinie ogłasza nabór dzieci
do przedszkola na rok szkolny
2008/2009.
Informacje można uzyskać na terenie placówki ul. Kunickiego 8a
lub telefonicznie 068 455 81 72.

Nasze przedszkole:
- czynne jest od 6.30 - 16.30
- posiada pięć grup wiekowych od
1 roku do 6 lat,
- oferuje bogaty kalendarz uroczystości przedszkolnych oraz
szeroką gamę zajęć dodatkowych
organizowanych przez nauczycielki jak i osoby zewnątrz - języki
obce, kontakt ze sztuką teatralną,
plastyczną , muzyczną , wycieczki, spacery itp.
- jest otwarte na współpracę z rodzicami oraz rożnymi instytucjami na terenie miasta i poza nim,
- współpracuje min. z przedszkolem z Niemiec -,,Musikspielhaus”
,,Haus der Famili” e. V w Guben
oraz z Przedszkolem nr 1 w Krośnie Odrzańskim.
Nad bezpieczeństwem dzieci
czuwa wykwalifikowana i ciągle
doskonaląca się kadra pedagogiczna oraz 13 osobowy personel
obsługi technicznej. Przedszkole
posiada dobrze wyposażoną bazę
lokalową i dydaktyczną, która
zapewnia dzieciom odpowiednie
warunki do ich wszechstronnego
rozwoju.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.

Spotykamy się 15 marca
Fundacja odbudowy kościoła farnego zaprasza, w godzinach przedpołudniowych 15 marca 2008 r., chętne osoby do pomocy w pracy społecznej na terenie
ruin fary. Należy mieć odpowiedni ubiór (robocze obuwie). Rękawiczki i kaski
ochronne oraz sprzęt zabezpiecza organizator. Prace 15 marca będą trwały
w godzinach 9.00-13.00. Zgłoszenia tel. lub osobiste do fundacji lub na stronie www.fara.gubin.com.pl. Następne odgruzowywanie 29.03.
Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc w ratowaniu życia

Angelice Gabin
- Lekarzom Elżbiecie Strońskiej i Wojciechowi Kantkowi oraz panu
Mieczysławowi Krawczykowi,
- Dyrekcji i nauczycielom ZS w Grabicach, wychowawczyni Grażynie
Storto,
- Wójtowi Edwardowi Aksamitowskiemu,
- Księdzu Proboszczowi Parafii w Strzegowie,
- Wszystkim Mieszkańcom wsi: Grabice, Jazów, Sadzarzewice.
Mama Angeli z rodziną

Zarząd Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Gubinie zwraca uwagę wszystkim emerytom i inwalidom posiadającym zaświadczenia
o niepełnosprawności wydane po
01.1998 r. (KRUS i służb mundurowych), a chcących skorzystać z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych z PCPR Krosno Odrz.
winni wymienić te zaświadczenia
poprzez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności; 65-036
Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 15
tel. (068) 456-56-45; 456-56-44;
456-56-43.
Dokumenty potrzebne do
tego celu można uzyskać w Zarządzie Prerii w Gubinie ul.
Gdańska 17 p. 17 w każdy poniedziałek i czwartek w godz.
10.00 -13.00.
Zarząd

8

Gubińska Nagroda Edukacyjna
22 lutego
Ule 2008
W swym założeniu ma wyróżniać
tych uczniów gubińskich szkół
podstawowych i gimnazjów, dla
których sport, nauka, czy twórcze
działania mają znaczenie szczególne. Osoby, które dla pasji są w
stanie dużo pracować i poświęcić
wiele czasu, a kto wie, być może i
całe swoje życie?
Gubińską Nagrodę Edukacyjną powołano do życia w maju ubiegłego
roku z inicjatywy Klubu Radnych
„Pro Gubin” oraz Władz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Pro
Gubin”. Honorowym patronatem nagrodę zgodziła się objąć wokalistka
jazzowa związana z naszym miastem
– Urszula Dudziak. Na pierwszej
edycji wręczenia nagród niestety być
nie mogła. Ale organizatorzy zadbali
o połączenie telefoniczne z Tel Awiwem, gdzie artystka w tym momencie się znajdowała. Usłyszeliśmy,
dzięki temu, wiele ciepłych i motywujących słów pod adresem wszystkich nominowanych do tegorocznych
„Uli 2008”.
- „Ule” to krótsza, bardziej przystępna nazwa łącząca w sobie elementy charakterystyczne dla tej nagrody:

słodki smak zwycięstwa, pracowitość,
ale i też osobę honorowego patrona
– wyjaśnia Janusz Gajda, dyrektor
GDK. Nazwę wymyśliła Stenia Łapkowska, a zmaterializowała w formie
statuetki Natalia Kądej. Symboliczne „Ule” w tym roku przypadły: nagrody II stopnia - Sandra Madyniak
(Gim. nr 2) i Maciej Sołtan (Gim. nr
2); a te najcenniejsze - I stopnia - Julia Dominiak (SP-1) za bardzo dobre
wyniki w nauce; Oliwia Klimek (SP2) za osiągnięcia na polu edukacji
muzycznej; Rafał Mielżyński (Gim.
nr 1) za wyniki sportowe. Poza laureatami do Gubińskiej Nagrody Edukacyjnej nominowani byli: Katarzyna
Mokrowiecka, Karolina Kawecka,
Elżbieta Lehmann, Piotr Kwapich,
Mateusz Motyka.
Rozdanie statuetek podczas piątkowej gali umilali swoim występem
piosenkarze ze Studia Wokalnego
GDK (Patryk Janiak, Patrycja Macierzyńska, Sabina Krzanowska,
Patrycja Bukowiecka, Magdalena Zawadzka i Jarosław Ławnicki), grupa taneczna „Klub 21”, a
także niezawodna Grupa Teatralna
„ATRAPA” (Natalia Maryniaczyk,

Ewelina Serafin, Natalia Skowron i
Weronika Spyta ) w scence pt. „Mamuśki”.
Przyznanie „Uli” wywołało u
wszystkich nominowanych potężną
dawkę emocji. Były momenty wzruszenia, niedowierzania, ale także łzy
rozpaczy i poczucie klęski. Jakby ci
młodzi ludzie zapomnieli na chwilę,
że samo znalezienie się na liście kandydatów do nagrody jest już znaczącym wyróżnieniem i wyłowieniem
„perełek” z masy szarego tłumu. Bo
też taki właśnie cel mieli organizatorzy tegorocznej gali „Ule 2008”
– Będziemy wspierać osoby uzdolnione i ambitne, pokażemy, że warto
się uczyć, warto robić coś „ponad”,
niż tylko chodzić do szkoły, ot tak,
po prostu. Że warto poświęcać czas
i rozwijać swoje umiejętności oraz
zainteresowania - tłumaczy Janusz
Gajda. - To właśnie dla takich uczniów była dzisiejsza gala.
MG
Organizator: Gubiński Dom Kultury,
SIL „Pro Gubin”
Miejsce: sala widowiskowa GDK
www.gdk.gubin.com.pl

laureaci od lewej: K. Mokrowiecka, O. Klimek, E. Lehmann, J. Dominiak, P. Kwapich, S. Madyniak,
M. Motyka, M. Sołtan, R. Mielżyński pod opieką gubińskich władz

Połam sobie główkę
27 lutego

Festyn przedmiotów ścisłych w gubińskim ZSO wszedł już na stałe do
kanonu szkolnych imprez. W tym
roku odbywał się pod tytułem ,,Zobacz więcej”. Uczestnicy rozwiązy-

wali zadania z chemii, matematyki,
fizyki, geografii, biologii, techniki i
informatyki, a także budowali urządzenie do spoglądania, wyglądania,
itd. Aż zobaczyli więcej…

W konkursie indywidualnym ,,Gry i
zabawy logiczne’’ wzięły udział osoby
wytypowane przez nauczycieli matematyki, a także specjalnie zaproszeni
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr
2 pod opieką Doroty Łopuszko. Poza
tym odbyły się także quizy dla poszczególnych klas - ,,Miejsca w Gubinie” i ,,Znajdź szczegóły” - oraz seminarium przeprowadzone przez ucznia
klasy III C Patryka Wawrzyniaka,
dotyczące jakże modnego ostatnio
programu Google Earth.
Wszyscy młodzi ludzie, za ambitną
postawę i parcie ku pogłębianiu wiedzy, otrzymali nagrody. Najlepszą
klasą w rywalizacji zbiorowej okazała
się III B Teresy Grajek.
MG
Organizator: A. Januszkiewicz, E.
Adamczyk, M. Karniewicz, A. Swoboda przy współudziale innych nauczycieli w ZSO.

Gubiński Dom Kultury
zaprasza na

wyjazd do Teatru Lubuskiego
na spektakl

„Wizyta starszej pani”
Friedricha Durrenmatta
cena biletu: 30 zł
data: 30.03.2008 (niedziela), godz. 16:15 (plac J.P. II)
Informacje nr tel. (68)4558202 lub (68)4558169
„PRO ARTE 2008” w Gubińskim Domu Kultury
Lubuski Konkurs Recytatorski - Przegląd Rejonowy
Sala widowiskowa GDK
szkoły podstawowe i gimnazja
12 marca – godz. 10.00 – kat. „0” – 6-latki
12. marca – godz. 12.30 – kat. „I” – kl. I-III
13 marca – godz. 10.00 – kat. „II” – kl. IV-VI
14 marca – godz. 10.00 – kat. „III” – gimnazja
53. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Przegląd Powiatowy
Galeria „Ratusz” GDK, 27 marca – godz. 10.00
osoba odpowiedzialna: S. Łapkowska tel. 4558169
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W galerii „Ratusz” odbył się wernisaż malarstwa berlińskiego artysty i
aktora Michela Jacota.
Jego twórczość jest swoistym zapisem stanów duchowych, wyrazem
uczuć i myśli. Abstrakcyjna forma
obrazowania jaką przyjął artysta jest
jak najbardziej adekwatna do zadania jakie sam sobie narzucił. Wielość
możliwości interpretacji każdego
obrazu stawia przed odbiorcą moż-

M. Jacot w Galerii

Ogrody wyobraźni
liwość tworzenia własnego świata
równoległego ze światem artysty.
Jest to jakby zaproszenie do kreowania wspólnych ogrodów wyobraźni…
Wystawa malarstwa berlińskiego
artysty jest kolejnym pozytywnym
przykładem współpracy na pograniczu
p ol s ko n ie m ie ckim.
T y m
razem
współd z i a ł a n i e
dot ycz y
dwóch
p o d m iotów
- galerii „Rat u sz”

29 lutego

GDK oraz Muzeum Miasta i Przemysłu Guben. Dyrektor muzeum Heike
Rochlitz wraz z Dianą Wroński i
kierownikiem galerii Waldemarem
Pawlikowskim omówili możliwości
w zakresie realizacji wspólnych projektów, wystaw, cyklów wernisaży
w partnerskim mieście Guben-Gubin. Pierwszym widocznym efektem
współpracy jest przeniesienie prac
Michela Jacota z Guben do galerii
GDK.
Przy okazji warto wspomnieć, że
klasy wszystkich szkół gubińskich
mogą korzystać z bezpłatnego wejścia do Muzeum Miasta i Przemysłu
Guben Gasstrasse 5 (wtorki – piątki
w godzinach 10.00–17.00, soboty i
niedziele godz. 14.00–17.00), oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu. Telefon: 0049-3561-6871-2100
lub wronska.d@guben.de
MG
Miejsce: galeria „Ratusz” GDK

Bezpieczna „Wiosna”

asp. Andrzej Białek i Rafał Wypych z UM. Panowie nie pojawili
się na spotkaniu bez przyczyny –
omawiano tak ważne dla każdego
uczestnika „WnN” sprawy bezpieczeństwa. Konsultowano przebieg
trasy korowodu, ustalono punkty
strategiczne zabezpieczenia imprezy na Placu Jana Pawła II.
Na następne spotkanie zespół
pragnie zaprosić przedstawicieli
wszystkich gubińskich organizacji
i stowarzyszeń.
Tegoroczna WnN odbywać się
będzie w dniach 30.05. – 1.06. i
towarzyszyć jej będzie mnóstwo
atrakcji. Wiadomo też, że główna
scena zlokalizowana będzie na Placu Jana Pawła II (koło Fary), zaś
od lewej siedzą: M. Gwizdalski, A. Nowak, H. Wojnicz,
jarmark handlowy usytuuje się w
A. Białek, J. Karpisiak, R. Wypych
bezpośrednim sąsiedztwie dawne27 lutego w Gubińskim Domu 47. „Wiosny Nad Nysą”. W posie- go przejścia granicznego.
Kultury odbyło się kolejne posie- dzeniu zespołu dodatkowo udział Więcej informacji:
dzenie Zespołu Organizacyjnego wzięli radna Halina Wojnicz, st. www.gdk.com.pl
Gdy w połowie stycznia organizatorzy przekazali informację o
konkursie do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gubinie,
nikt nie spodziewał się, że w odpowiedzi wpłynie tak wiele prac.
Komisja Konkursowa miała bardzo trudne zadanie, by wyłonić
najlepsze prace.
Cel konkursu był jasny. Z jednej
strony organizatorom zależało na
budowaniu
postawy lokalnego patrioty poprzez propagowanie walorów „małej ojczyzny”,
jak i na budzeniu zainteresowań historią Gubina wśród młodzieży. Z
drugiej - położono wyraźny nacisk
na integrację uczniów z różnych gubińskich placówek oświatowych.
Konkurs był rozgrywany w różnych kategoriach. Prace plastyczne
to domena przedszkolaków i dzieci
ze szkół podstawowych. Fotografiką
lub prezentacjami multimedialnymi
zajęli się gimnazjaliści i podopieczni szkół ponadgimnazjalnych. Zaangażowanie młodzieży przerosło
oczekiwania organizatorów. Wybór
najlepszych prac stanowił dla Komisji Konkursowej nie lada trudny
do zgryzienia orzech.

Na przełomie maja i czerwca ukaże się polska wersja językowa
książki Andreasa Petera
z Guben pt. „Kościół farny”
DRODZY MIESZKAŃCY !!!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zebraniu materiałów dotyczących Kościoła Farnego w Gubinie. Poszukujemy zdjęć, artykułów, książek,
przedmiotów związanych z tym jak Fara wyglądała kiedyś i jakie były jej
losy. Niezmiernie ważne dla nas są także Państwa wspomnienia, z chęcią ich
wysłuchamy i spiszemy.
Zebrane materiały pomogą nam w odbudowie Fary. Wykorzystamy je w podsumowującej publikacji oraz na naszej stronie internetowej.
Serdecznie państwu dziękujemy.
Osoba kontaktowa: Aleksandra Raut, nr tel. 0669355281
Biuro Fundacji: ul. Westerplatte 14, tel. 068 4553292 w godzinach 9-15
www.fara.gubin.com.pl

Zgodnie z ostatecznym werdyktem Jarosław Łakomy, za nimi upla- uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
jury nagrody w kategorii „praca pla- sował się duet Michał Koźmiński Drugie miejsce zajął tandem Kastyczna” otrzymały przedszkolaki: i Marek Matuszak, na najniższym tarzyna Jakusik i Patrycja BieGabriela Krupa - I miejsce, Ma- stopniu podium stanął Konrad Ry- niasz–Krzywiec, trzecie - Damian
teusz BukowiePiwecki.
cki – II, Cyprian
Ogłoszenie wyPerzowicz – III.
ników konkursu i
W tej samej kawręczenie bogategorii, ale wśród
tych nagród pouczniów
szkół
przedzone zostało
podstawowych,
programem artynajlepsza okazała
stycznym przygosię Iga
towanym
przez
Pruszuczniów klasy IB
czyńGimnazjum nr 2
ska,
za
nią
pod opieką Justyuplasowali
się
ny Kasperowicz.
Monika Szumna
„Baśń o rycerzu
i Wojciech RozRadogoście i Dowadowski.
brosławie”
nie
Jeśli chodzi o
była jedyną atraktalent
fotogracją uroczystej gali
ficzny bezkonkubędącej
zwieńrencyjna okazała
czeniem konkursię
Katarzyna
su. Interesującym
Siemiątkowska.
wystąpieniem
Drugie miejsce
na temat historii
zajął
Maciej
Gubina zaszczywiceburmistrz - J.Karpisiak, dyrektor ZSO - H. Bogatek oraz
Wa r u s z e w s k i ,
cił
wszystkich
laureaci: Michał Koźmiński i Marek Matuszak
a trzecie - Przeobecnych dr Rymysław Wypych.
szard PantkowMistrzami w dziedzinie prezentacji twiński. Komputerowe pokazy nie- ski. Konkurs „Gubin – moje miamultimedialnych wśród gimnazja- obce są również Brygidzie Marcin- sto” zainicjowany przez zespół
listów zostali Kamil Kucharski i kowskiej, która zwyciężyła spośród nauczycieli historii z Zespołu Szkół

Gubin - moje miasto

Ogólnokształcących zakończył pokaz nagrodzonych prezentacji multimedialnych. Niektóre z nich, jak i
zdjęcia laureatów konkursu, Anna
Wróbel z Urzędu Miejskiego postanowiła wykorzystać do promocji
Gubina.
Potężny potencjał drzemie jednak
w naszej młodzieży. Kwestia tylko
umiejętności wydobycia drzemiących talentów i odpowiedniego ich
ukierunkowania. Wydaje się, że organizatorom konkursu świetnie się
to udało…
MG
Organizator: M. Zakrzewska, J. Matuszak, T. Grajek, J. Kasperowicz,
U. Miechowicz, M. Bujnicki, M.
Bocheński.
Sponsorzy: Burmistrz Miasta, Wydział Europejski U.M., Dyrektor
ZSO – Halina Bogatek.
Podziękowania dla Burmistrza – B.
Bartczaka, Wydziału Europejskiego i Dyrektor ZSO – H. Bogatek
za ufundowanie nagród. Dla wiceburmistrz J. Karpisiak i Naczelnik Wydziału Europejskiego – A.
Wróbel za szczególną przychylność
i zainteresowanie projektem, dla dr.
Pantkowskiego za niezwykle ciekawie przedstawioną historię Gubina
oraz dla uczestników Konkursu i ich
nauczycieli.
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Posprzątano brzeg Nysy Łużyckiej

Z inicjatywy członków zarządu Koła PZW nr 1 Tadeusza Albinowskiego i Krzysztofa Barańskiego wędkarze „Jedynki” wyczyścili
brzeg rzeki Nysy Łużyckiej, od elektrowni w centrum Gubina do mostu
kolejowego w Gubinku. Do akcji 9 lutego 2008 r. włączyła się komisja
rewizyjna na czele z Janem Antosiakiem. Nazbierało się kilkanaście
worków różnych śmieci.

Po dorocznej naradzie

Na spotkaniu, które tradycyjnie odbyło się w biurze „Jedynki” przy ul.
Kaliskiej z inicjatywy prezesa zarządu Koła PZW nr 1 Mariana Olejniczaka z licznym (w br.) udziałem członków zarządów gubińskich kół
PZW, omówiono problemy wędkarstwa w naszym regionie.
Uzgodniono, że zawody „Wiosny nad Nysą”, 31 maja (sobota) zorganizuje Koło PZW nr 1. Miejsce – jak zwykle na Nysie, koło ul. Piwnej.
Mistrzostwa Gubina zorganizuje Koło PZW nr 4 w sierpniu 2008 r.
Będą to indywidualne zawody spławikowe, po eliminacjach przeprowadzonych w poszczególnych organizacjach. Koło PZW nr 1 wystawi 20
zawodników, a pozostałe koła – po 10 zawodników.
W związku z nowymi przepisami w sportowym połowie ryb przeprowadzi się weryfikację wszystkich sędziów wędkarskich z Gubina i ościennych kół. Termin zostanie podany później. Może to być jednocześnie
egzamin na uzyskanie uprawnień sędziego, przez nowych kandydatów.

Szczupaki, okonie i łodzie

Przypominam, że w uchwałach zarządu Okręgu PZW Zielona Góra
określono szczupakowi okres ochronny od 1 grudnia do 30 kwietnia.
Okoń ma wymiar ochronny 15 cm.
Obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi na jeziorach o powierzchni do
10 ha. Wprowadzono jednocześnie zakaz wędkowania z łodzi w godzinach nocnych.

Janusz Koniusz
laureatem Lubuskiego
Wawrzynu Literackiego
W tegorocznej edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, wojewódzkiej nagrody za książkę
wydaną w roku 2007 Wawrzyn
przyznano Januszowi Koniuszowi (na zdjęciu obok), poecie,
prozaikowi z Zielonej Góry, autorowi ponad dwudziestu książek, za
zbiór wierszy „Po wyjściu z arki”
(zielonogórskie wydawnictwo Organon). Drugi Wawrzyn otrzymał
Ludwik Lipnicki z Drezdenka
za „Pana Iko”. Powieść na wtorek
(gorzowskie wydawnictwo Arsenał). Wawrzyn naukowy przyznano dr. Tomaszowi Andrzejewskiemu z Nowej Soli za książkę
„Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w XVI-XVII wieku”
(oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).
Miło nam przypomnieć, że J.
Koniusz od lat współpracuje ze
stowarzyszeniami kultury na terenie Ziemi Lubuskiej, wyjątkowo
wspiera Gubińskie Towarzystwo
Kultury (jest od początku, od dziesięciu lat przewodniczącym Jury
Konkursu Literackiego O „Złote Pióro” im. Tadeusza Firleja).

Uroczyste wręczenie Wawrzynów
odbyło się 28 lutego w sali dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida
w Zielonej Górze z udziałem m.in.
przedstawicieli Gubina.
Laureatom, szczególnie Panu Januszowi Koniuszowi serdecznie
gratulujemy!
ST

Z Ziemi Gubińskiej

Wieś klasztorna Steinsdorf
Wieś Steinsdorf leży 9 kilometrów na północny zachód
od Guben/Gubina. Można
dojechać tam rowerem przez
Groß-Breesen i Sembten. Turysta zauważy brak pięknej
starej czereśniowej alei. Tam,
gdzie potężne wiatraki wytwarzają dziś energię elektryczną, przed dwudziestoma laty były jeszcze plantacje
owocowe. Przy nowej drodze
nie ma ścieżki rowerowej, ale
znów mają być tu posadzone
drzewa owocowe.
Pomiędzy Sembten i Steinsdorf
znajdują się połacie lasów i pola,
na skraju wsi znajduje się stara
łąka z rozproszonym drzewostanem owocowym, stoją tam zadbane czereśnie.
Dominującym elementem krajobrazu jest kościół z muru pruskiego z barokową wieżą z roku 1749
i majątkiem ziemskim. Znajdująca się w kościele dębowa skrzynia
z żelaznymi okuciami pochodzi
przypuszczalnie z XIV/XV wieku
i przypuszczalnie stała w kościele
będącym poprzednikiem istniejącego. Podobną skrzynię odkryłem
w kościele w Kopernie, która również pochodzi z kościoła wcześniejszego.
Piękny kościół z muru pruskiego
jest częścią parafii w pobliskiej wsi
Bomsdorf. Do parafii wcześniej
należała też niedaleka wieś Schwerzko.
W formie dokumentu Steinsdorf
zostaje wymieniony w roku 1310.
W 1387 nazywa się Stensdorff. Od
1280/81 do 1817 wieś należała do
klasztoru Neuzelle. Długi czas dawana była w zastaw, tak oto w wieku XVI rodzinie v. Bomsdorf oraz
v. Luck, następnie w wieku XVII
rodzinie v. Kiekepusch (Kiekebusch). W roku 1587 Joachim von
Kiekebusch otrzymał zezwolenie
od opata, aby wykupić majątek
sołecki „w celu polepszenia folwarku”. Majątek ten leżał w bezpośrednim sąsiedztwie ziemskiego

majątku rycerskiego, naprzeciw
kościoła.
Do podlegającej pod zastaw posiadłości ziemskiej należał „Fincken herdt” (plac łowiecki, gdzie
łowiono ptactwo), owczarnia (urządzona w 1580), winnica (w 1590
położona w kierunku Coschen).
Park majątku ziemskiego założono

rzysta może skorzystać z różnych
dróg. Interesująca trasa prowadzi
przez sosnowy las do wsi Schwerzko i tamtejszego młyna.
Steinsdorf powstał przypuszczalnie, po osiedleniu się niemieckich
chłopów po założeniu klasztoru
Neuzelle w 1268. Nie znaleziono
tu ceramiki słowiańskiej. Nazwy

odremontowany zamek w Steinsdorf
w połowie wieku XVIII.
W wyniku pruskiej reformy agrarnej w 1817 majątek ziemski staje
się majątkiem państwowym, który
z folwarkami Breslack i Lauschütz
został puszczony w dzierżawę.
Ostatnimi dzierżawcami do roku
1945 była rodzina Ranft. Po wojnie z zamku korzystali „przesiedleńcy”. Kamień pamiątkowy na zamkowym podwórzu przypomina
o tym: „Chwała i cześć wyzwolicielom spod faszyzmu”.
W zamku umieszczono restaurację i praktykę lekarską. Również
dziś znajduje się tam praktyka
dentystyczna. Budynek główny na
zewnątrz gruntownie wyremontowano. Na wielkim podwórzu stoją
jeszcze starsze budynki i obiekty
funkcjonalne, które już nie są wykorzystywane.
Duży budynek szkolny zbudowano w 1963, korzystają z niego uczniowie ze Steinsdorf i okolicznych
wsi.
Wyruszając ze Steinsdorf rowe-

działek są przeważnie niemieckie.
Duży plac wiejski przerzyna rów,
którym płynie woda do stawu.
Stare domy skierowane były ku
placowi przeważnie ścianą z okapem. Ku placowi prowadziły schody. Przeważnie wyremontowane
domy tworzą nieuporządkowany
zbiór wokół placu.
Również Steinsdorf w swej historii przecierpiał z powodu wojny
i biedy. Przypomina o tym kamień
pamiątkowy za kościołem. Ale
drewniany krzyż pomiędzy Steinsdorf i Coschen zniknął. Legenda
głosi, że chłop ze wsi Bresinchen
zabił polskiego chłopa, aby zabrać
mu jego furmankę. „Drewniany
krzyż został postawiony przez litościwych ludzi, chyba zastępował
krzyż pokutny za morderstwo, który morderca musiał stawiać w czasach wcześniejszych”, informuje
historyk Gander.
- Tekst i foto: Hans-Joachim
Bergmann
- Opr. i przekład: K. Freyer

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje
Szanowni Państwo

Panu Januszowi Koniuszowi Laureatowi Lubuskiego Wawrzynu
Literackiego 2008 serdeczne gratulacje i życzenia długiego zdrowia składają zarządy: Gubińskiego
Towarzystwa kultury, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Stowarzyszenia Gubińskich
Pionierów oraz redakcja WG.

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie ulic Spokojnej, Sikorskiego, 1-go Maja i Kosynierów w Gubinie
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr VI/36/2007 z dnia 22 marca 2007 r. zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic Spokojnej, Sikorskiego, 1-go Maja i Kosynierów w Gubinie wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 17.03.2008 r. do 07.04.2005 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie, w godzinach od
7.00 do 16.00, pokój nr 9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.04.2008 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie o godz. 11.00, pok. nr 15.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Gubin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2008 r.
Burmistrz Miasta Gubin
Bartłomiej Bartczak
Tablica ogłoszeń
10.10.2005 – 07.11.2005 r.

Polska jest krajem, w którym wskaźniki wychowania przedszkolnego są najniższe w Europie. Wychowaniem
przedszkolnym w Polsce objęty jest co trzeci trzylatek i czterolatek oraz co drugi pięciolatek. Do przedszkola
nie chodzi nadal ponad 650 tys. dzieci.
Chcemy to zmienić!
Rozpoczynamy akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy, która zmieni ten stan rzeczy.
Inicjatywa Ustawodawcza zakłada:
- objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową - prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym
wynagrodzenie zatrudnionych w nich pracowników finansowane z budżetu państwa,
- upowszechnienie wychowania przedszkolnego dzieci 3- i 4-letnich,
- objęcie obowiązkiem rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5-letnich,
- obniżenie wieku obowiązku szkolnego do lat 6.
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza to szansa na:
- wyrównanie braków rozwojowych dzieci i zniwelowanie społecznych nierownoścci edukacyjnych,
- sukces edukacyjny dziecka niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu materialnego rodziców i zasobności finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- na odbudowę sieci placówek przedszkolnych, szczególnie na terenach wiejskich,
- podjęcie pracy przez młode matki,
- likwidację opłat za przedszkole.
Koleżanki, Koledzy, Szanowni Państwo
Liczymy na Wasze poparcie dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Listy, wraz z projektem ustawy, na
których można złożyć podpisy są dostępne w siedzibach ogniw statutowych ZNP bądź w szkołach i placówkach
oświatowych.
Podpisz się! Mamy mało czasu - zgodnie z ustawą o wykonywaniu inicjatywy przez obywateli mamy 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów obywateli.
WAŻNE! Wszystkie placówki winne się opowiedzieć (50 % + 1 osoba), czy są za strajkiem (TAK - NIE). Jeżeli
tak, to w jakiej formie i jak długo ma on trwać.
ZNP
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Wieści zza Nysy
opr. i przekład: K. Freyer

Kajakiem po Nysie
GUBEN. Guben w przyszłości chce więcej stawiać na turystykę wodną. Klaus Schneider z Urzędu Miejskiego w Guben
przedstawił Komisji Gospodarczej Rady Miasta projekt w tej
sprawie.
Podstawą projektu jest plan rozwoju sportów wodnych w landzie Brandenburg. Już w starej wersji tego planu Trasa 7 zawierała odcinek Nysy
Łużyckiej z Guben do jej ujścia koło wsi Ratzdorf. Teraz również odcinek na południe od Guben ma być udostępniony miłośnikom sportów
wodnych. Powiat Spree-Neiße (Sprewa-Nysa) sprawdzi wykonalność
tego przedsięwzięcia.
Na saksońskim odcinku Nysy już zrobiono więcej. Zaczęła działać firma zajmującą się tym tematem. W tym kontekście mają się znaleźć również starania gubeńskie. Już istnieje grupa projektowa, poinformował K.
Schneider. Oprócz przedstawicieli Urzędu Miejskiego, są w niej reprezentanci spółki zajmującej się zatrudnianiem i pracami remontowymi,
Stowarzyszenie Marketingowo-Turystyczne, Straż Wodna Niemieckiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenie Kształcenie Zawodowego. Jeśli
gubeńskie plany się powiodą, łodzie pływające po Nysie będą faktem
a nie tylko motywem na starych fotografiach.
- na podst. „Lausitzer Rundschau” z 01.03.2008

Gubien przeciwko Słubfurtowi
GUBEN/FRANKFURT/ODER. Słubfurt rozumiany jest jako
ponadgraniczna przestrzeń miejska Frankfurtu nad Odrą
i Słubic, Gubien symbolizuje to samo w odniesieniu do Gubina i Guben.
Od momentu założenia stowarzyszenia Gubien e.V. w roku 2006 zbliża ono ku sobie ludzi z różnych narodów w trakcie imprez, na których
goście są również aktorami. W 2007 Michael Kurzwelly z Frankfurtu
i Klaus Pocher z Guben wpadli na pomysł imprezy pod nazwą Olympiada 2008. Gdy w Pekinie będzie się odbywać prawdziwa olimpiada,
drużyny mieszane dwóch europejskich miast miałyby przystąpić do zawodów sportowych z humorem. „Naszą wolę zwycięstwa należy traktować z przymrużeniem oka - przyjemność ze współdziałania jest nagrodą główną”, mówią organizatorzy. Dyscyplin należy jeszcze poszukać,
ale dwie rzeczy są ustalone: spotkanie piłkarskie pomiędzy Słubfurtem
a Gubienem oraz maraton koncertowy zespołów młodzieżowych z obu
miast.
Olympiada 2008 może się odbyć w tym roku w Gubien, w ramach
wspólnej„Wiosny nad Nysą”, a następnie w ramach wspólnego słubicko-frankfurckiego festynu miejskiego od 10 do 12 lipca.
Po obradach forów obywatelskich zebrano dalsze pomysły. Na przykład
konkurs na hymny Gubiena i Słubfurtu, tandemowa jazda na orientację
itd. Każdy może się włączyć.
Informacje w ciągu dnia udziela Klaus Pocher pod numerem telefonu
0049 3561/684820.
- na podst. „Wochenkurier” (wyd. dla Guben) z 20.02.2008

Z Euroregionu
Prezes konwentu Czesław Fiedorowicz i dyrektor biura Bożena Buchnowicz, na zaproszenie
wojewody Heleny Hatki, złożyli
wizytę w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie m. in. omówione
zostały zasady współpracy. Wojewoda zapewniła o szerszym udziale
własnym jak i swych przedstawicieli
w pracach euroregionu. Prezes natomiast przedstawił transgraniczne
programy operacyjne, jakie będą realizowane w latach 2007-2013 oraz
tematy jakie są podejmowane przez
Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Od 18 do 20 lutego, w biurze euroregionu odbyły się szkolenia, pod
nazwą „Wniosek na 6-tkę”, dotyczące wymiany w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Jak przekazał kierownik jednostki centralnej Krzysztof Zdobylak, wzięły w nich udział 62 osoby,
w tym 6 z Gubina - przedstawiciele
wydziału europejskiego UM, OSiR,
SP 3 i Fundacji „Wspólny Dom”.
PNWM organizuje cykl seminariów animacji językowej dla nauczycieli przedszkoli, świetlic i niższych
klas szkół podstawowych w rejonie
przygranicznym. Jeden z pięciu
warsztatów odbędzie się w Gubinie

Regionalizm w PM-1
Gubinianie od najmłodszych lat
poznają historię swojego miasta.
To zasługa nauczycieli, edukująca
dzieci w Gubinie już w przedszkolach.
Takim działaniom były m. in. poświęcone w ostatnich dniach wizyty
i spotkania przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 1 z ul. Piastowskiej. Grupa sześciolatków (36 dzieci) pod opieką Ewy Kulczyk i Sylwii
Sękowskiej-Moryń odwiedziła 15
lutego 2008 r. prywatne muzeum
Krystyny Maciejun, funkcjonujące
już 5 lat. Przedszkolaki obejrzały,
dotykały kilkanaście eksponatów
umieszczonych w dwu izbach na
poddaszu, przy ul. Obrońców Pokoju. Najbardziej interesowały się
tarą (do prania), kołowrotkiem (do
lnu), liczydłem (dawnym „komputerem”), starym żelazkiem czy motakiem (do lnu).
Na zakończenie pani Ewa podkreśliła: - Chcemy przybliżyć dzieciom
historię swojego miasta, nauczyć
podstaw regionalizmu, patriotyzmu

lokalnego.
Pełniące rolę gospodyń K. Maciejun i jej przyjaciółka Barbara Kujawa przygotowały dzieciom smaczny
poczęstunek m. in. oponki.
Warto dodać, że wcześniej społeczny opiekun Izby Muzealnej,
prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej,
Tadeusz Buczek (na zdjęciu) na
spotkaniu w przedszkolu przybliżył
dzieciom historię miasta, skupiając
się przede wszystkim na ulicy Piastowskiej.
Dzięki takim lekcjom, rosnące pokolenie nie powinno robić takich
błędów jak my dorośli np. uważając, że Gubin wyzwolono 22 lutego
1945 roku (faktycznie: Guben zdobyła Armia Radziecka w kwietniu
1945 roku). Cieszy zwiększające
się grono osób rozumiejących, że
tożsamość naszą kształtuje przede
wszystkim przeszłość, związki emocjonalne – nasze korzenie, dzieciństwo, młodość.
(wł)

14 kwietnia. Zgłoszenia wraz z wpłatą 10 zł przyjmowane są do połowy
marca.
PNWM rozpoczęła przyjmowanie wniosków do wymiany szkolnej
i pozaszkolnej w kraju i za granicą.
Do końca lutego wpłynęło ich 47 m.
in. z Zielonej Góry - 13, Łęknicy - 10,
Lubska - 5, Sławy, Szprotawy, Przylepu po 3, są także z Cybinki, Drzonkowa i Wschowy, brak natomiast
tak z miasta jak i gminy Gubin.
Kierownik K. Zdobylak przypomina, że wnioski o dofinansowanie
należy składać najpóźniej na trzy
miesiące przed ich realizacją.
Z. Traczyk

Wieloznaczność
wielu znaków?
Jadąc ścieżką rowerową w pobliżu
targowiska spożywczego zwróciłem
uwagę na nietypowe oznakowanie.
Przed ścieżką dla pieszych stoi
znak C-13 (droga dla rowerów). Za
ścieżką dla pieszych znak C-13 powtórzono mimo, że znak poziomy
P-11 (przejazd dla rowerzystów)
bardzo wyraźnie wskazuje dalszy
przebieg ścieżki rowerowej. Na
innych przejazdach takiego podwójnego oznakowania jeszcze nie
spotkałem.
Ponadto w tym miejscu droga dla
rowerów jest dwukierunkowa. Dlaczego takiej samej informacji nie
podano dla jadących z przeciwka?
(kf)

118 zgłoszeń
GUBEN. W trzech gubeńskich szkołach podstawowych przyjmowano zgłoszenia pierwszoklasistów na następny rok szkolny. Zebrano łącznie 118 zgłoszeń.
Wśród zgłoszonych dzieci są również te, którym naukę odroczono lub
przyjęto do szkoły przed osiągnięciem normalnego wieku szkolnego.
Cieszą się wszystkie podstawówki, bo wszędzie powstaną klasy pierwsze. Tworzenie klas odbywa się przy współdziałaniu z państwowym
urzędem szkolnym. Ale w każdym wypadku można uwzględnić wybór
szkoły dokonany przez rodziców lub dziecko.
- na podst. „Neiße-Echo” z 29.02.2008

Regularne dorożki
W Guben zaczną działać regularne dorożki-taksówki. Władze miejskie
zawarły umowę z berlińskim przedsiębiorcą, która w końcu rozwiąże
dotychczasowe problemy z komunikacją. Przedsiębiorca zobowiązuje
się do ulokowania w mieście 8 dorożek-taksówek z 15 do 20 końmi oraz
do zapewnienia w dzień i w nocy regularnej komunikacji, przede wszystkim z dworcem kolejowym-na wszystkie pociągi. Placami postojowymi
są rynek oraz plac przed dworcem. W pierwszym roku przedsiębiorca
otrzyma miejską subwencję w wysokości 1000 marek. Komunikacja zostanie uruchomiona już w kwietniu tego roku.
- na podst. „Gubener Zeitung” z 08.03.1908

Z okazji Urodzin
MAMO!
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzymy CI sercem całym
dużo zdrowia, stu lat życia
milion złotych do zdobycia
życzy syn Boguś z rodziną

przejazd dla rowerzystów
Profilaktyka najlepszym lekarstwem na raka piersi, rak piersi wcześnie wykryty jest niemal w 100% uleczalny.
Minął 2007 rok i należy rozliczyć się z wykonywanych przeze mnie starań dotyczących badań mammograficznych, a dokładniej organizowania wyjazdów na te badania. W minionym roku przebadano około 200 kobiet, były to badania skojarzone tj. mammografia i USG, bo moim zdaniem tylko oba badania dają właściwy
obraz zdrowia lub choroby. I do takich szczerze namawiam, nie tylko kobiety objęte programem wczesnego
wykrywania raka piersi, tj. w wieku 50-69 lat (nieodpłatnie), ale i młodsze (te panie niestety muszą zapłacić
za badania). Przypominam też, że młode kobiety, już od 20 roku życia powinny bacznie obserwować swoje
piersi, poddawać je samobadaniu, badaniom lekarskim i wykonywać badania diagnostyczne - USG. Cieszę się,
że świadomość tych badań wzrasta i są już takie panie, które po raz kolejny korzystają z wyjazdów. Szczególnie
chcę podziękować i podkreślić rozumienie ważności badań przez sponsorów opłacających dojazdy do Żar: p.
Burmistrzowi Miasta, Wójtowi Gminy Gubin i osobom, które teraz dołączyły p. Poniatowskiej i p. Iwanickiemu. W tym roku kontynuujemy badania, również w 105 Szpitalu Wojskowym, a jego pracownikom działu
diagnostyki serdeczne dzięki. Dziękuję a właściwie dziękujemy za profesjonalizm i miłą obsługę.
I uśmiecham się do sponsorów, bo liczę na ich pomoc.
Kontakt w sprawie badań i ew. sfinansowania wyjazdu do Żar (068) 455 67 79.
Namawiam Panie z miasta i gminy Gubin korzystajcie z badań!!!
Zygfryd Gwizdalski.
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Nie zasypią
nas śmieci, bo
segregują je dzieci
Dzieci z Przedszkola Miejskiego
nr 2 w ramach wiosennych porządków zapraszają wszystkich mieszkańców miasta Gubina do wzięcia
udziału w akcji zbierania makulatury pod hasłem ,,Recykling - ze starego coś nowego”. Recykling ma duże znaczenie
dla ochrony środowiska jest to powtórne wykorzystanie posegregowanych materiałów do ponownego
przetwarzania. Akcja rozpocznie
się cyklem spotkań przygotowanych i prowadzonych przez nauczycielkę Wiolettę Soroczyńską
- zajęcia mają na celu kształtować
świadomość dzieci w ponoszeniu
odpowiedzialności za stan środowiska i uwrażliwianie na problemy
pojawiające się w relacjach między
człowiekiem a środowiskiem.
Za zebraną i sprzedaną makulaturę dzieci otrzymają kartki do
rysowania, a zdobytą wiedzą podczas akcji będą mogły podzielić się
z rodzicami i wspólnie wykorzystać
w życiu codziennym – segregować
śmieci zgodnie wystawionymi pojemnikami – papier, szkło, plastik
i oznaczeniami na opakowaniach
kupowanych produktów np.- to
opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania.
Wszystkich
zainteresowanych
i chętnych zapraszamy do przyniesienia makulatury - w dniach 10-15
marzec 2008 do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gubinie, tel. 068 455
81 72.

Cięcie drzew
4 marca w ROD „Wzgórze” odbyło
się szkolenie z zakresu cięcia drzew.
Pod nadzorem instruktora pani Gomuły, dzielnie ciął winogron i brzoskwinie prezes Czesław Czyżowski.
Jednoroczne pędy winogronu obcinamy na trzy oczka. Wycinamy
cienkie gałązki brzoskwiń i te, na
których są pojedyncze pąki zwane
liściowymi.
Jan Skóra

Jak robić sadzonki winogron? Wyciąć
jednoroczny pęd z pięcioma oczkami,
oberwać 3 pierwsze i zakopać, tak aby
wystawały dwa.

Zdrowy styl życia
Szkoła Podstawowa nr – 2 była 20
lutego gospodarzem XVI Rejonowej
edycji Olimpiady Promującej Zdrowy Styl Życia PCK. Uczestniczyło
w niej 10 uczniów z terenu miasta
i gminy. Szkoły ponad podstawowe
były reprezentowane przez miejskie
gimnazja nr – 1 i nr – 2 oraz gimnazjum z Chlebowa. Natomiast w kategorii szkół ponad gimnazjalnych
znaleźli się przedstawiciele Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
z Gubina. W kategorii gimnazjów
najlepiej na wszystkie pytania odpowiadała Paulina Jadanowska
z gimn. Nr – 2, którą do udziału
w konkursie namówiła opiekunka
szkolnego koła PCK Agnieszka
Tomczyk. Drugie miejsce przypadło Karolinie Karłowskiej
z gimnazjum w Chlebowie, a III
miejsce zajęła uczennica również
z tegoż gimnazjum Anna Dziura.

Najciekawszy jednak przebieg miała runda finałowa w drugiej kategorii, o zwycięstwo walczyły ze sobą
dwie Katarzyny – Kamińska –
która bezbłędnie odpowiedziała na
wszystkie pytania , odrobinę gorzej
wypadła K. Momot. Aby wyłonić
tę – najlepszą – konieczne były aż
4 dogrywki!
Paulina Jadanowska i Katarzyna
Kamińska wzięły udział w Okręgowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia, która odbyła się 29
lutego w Zielonej Górze. Natomiast
w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych – Paulina Jadanowska
zajęła I miejsce w okręgu, kwalifikując się do udziału w olimpiadzie
Centralnej w Zgierzu, gdzie będzie
reprezentować Województwo Lubuskie!
Gratulujemy Paulinie i opiekunce
A. Tomczyk. Trzymamy kciuki!
AB.

Podpatrzone, zasłyszane...
Jezioro w Gubinie
- Ogromnie prosimy o pomoc! Trochę szlaki, czy żwirku – mówią
mieszkańcy bloku przy ul. Kinowej. - Może ktoś sprawdzi, jakie mamy
warunki…?
Obawiamy się, że w niedługim czasie zostaniemy opodatkowani za
prywatne jezioro na terenie miasta-dodaje pan C.
Bardzo liczymy na pomoc. Chodzi tylko o materiał, by wypełnić ogromne doły, w których zawsze zbiera się woda. Resztę wykonamy własnym
sumptem. Pracy nie boimy się.

Woda w tych miejscach pojawia się, nawet podczas najmniejszych opadów.

Nie tylko dla siebie…

Nowy krok w przyszłość
Ostatnie lata charakteryzują
się różnorodnymi działaniami
na wielu płaszczyznach służącymi pogłębianiu współpracy
gubeńsko-gubińskiej. Nowym
krokiem w uzupełnieniu współdziałania podwójnego miasta nad
Nysą (Doppelstadt an der Neiβe)
jest funkcjonowanie od lutego
2008 r. miejsca spotkań – centrum informacyjnego fundacji
„Stowarzyszenia wspierającego odbudowę fary w Gubinie”
w Guben, przy Berlinerstr. 5
(na parterze).
Dojść tam bardzo łatwo. Od mostu granicznego jest tylko kilkadziesiąt kroków. Inicjatorem otwarcia punktu w centrum Guben
jest Günter Quiel, zaangażowany
sercem w odbudowę fary (dawnego kościoła parafialnego). Od
poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-13.00 i 15.00-17.00
stosownych informacji udzielają,
znające także język polski, Elwira
Śliwińska – Fusaro i Edyta Luck.
Panie podkreśliły: - Chcemy połączyć polską stronę z nami. Można
tutaj kupić pamiątki, m. in. spod
ręki gubińskiej artystki, jak wykonane metodą decoupage kolorowe
obrazy na kafelkach, butelkach. Ale
nie jest tutaj sklep, co mylnie podano w poprzednich „Wiadomościach Gubińskich”. Osoba, która
zakupi „cegłę” zabezpieczoną z od-

gruzowywania ruin fary, otrzyma
możliwość upamiętnienia swojego
nazwiska, na elemencie odbudowanego kościoła.
Informacji można uzyskać prawie o wszystkim co dotyczy przede
wszystkim odbudowie fary, miasta
Guben i Gubina, a nawet okolic,
czasów dzisiejszych i dziedzictwa
kulturowego.
Kto zechce wziąć udział, w jakichkolwiek pracach przy farze, niezależnie od umiejętności, zawodu,
winien zgłosić się do centrum informacyjnego. „Serce” tych pomysłów
Günter Quiel zaznaczył: - Centrum
ma jednoczyć ludzi, mieszkańców
Guben-Gubin w idei odbudowy
kościoła farnego. Służyć m. in. do
spotkań, do poznania się. Wierzę
w zaangażowanie mieszkańców.
Wykupione cegły będą miały wygrawerowane nazwiska ofiarodawców i umieszczone w wieży kościoła.
Centrum informacyjne dopiero
rozwija się, wzbogaca o nowe eksponaty. Można też zobaczyć rysunki fary m. in. Izabeli Śniatyńskiej,
Magdaleny Szewczyk, Oli Sieniuć,
Piotra Kwapicha czy ksera aktu
chrztu z 1919 r. (wydanego w 1934),
zgonu i ślubu.
Jednymi z pierwszych., którzy odwiedzili punkt przy Berlinerstrasse, byli członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej (wł)

A warto tym lokatorom pomóc,
gdyż pracują oni społecznie,
przy upiększaniu sporego terenu
w centrum miasta. Obok bloku
kierowcy stawiają samochody,
sami udając się do sklepu. Jak
mówią lokatorzy budynku – często są świadkami, wyrzucania
śmieci z popielniczek, czy papierów wprost na ziemię, mimo że
kosze są opodal. Jednak zwracanie uwagi śmiecącym, również
Niemcom, bywa przyjmowane
bardzo niegrzecznie.

Lokatorzy co kilka dni sprzątają skwer
i okolice budynku.

Kto posprząta?
Skwer obok GDK zielenił się, cieszył oko w samym centrum miasta, tuż za przejściem granicznym.
A teraz…? Przeprowadzano badania archeologiczne, po których pozostał teren księżycowy, całe połacie ziemi bez źdźbła trawy, pokryte
gradem kamieni i potłuczonych cegieł. Czy nie można spowodować,
by wykonawca badań doprowadził
ten teren do stanu sprzed tych badań, by można posiać tam ponownie trawę? – pyta nasz Czytelnik
Stanisław. T. A może to obowiązek
właściciela terenu? Nie wiem, do
kogo należy ten obowiązek. Jedno
jest pewne, teren ten obecnie fatalnie wygląda z „łysymi” placami.
Pytam – kto posprząta?

Barwy to nie flaga
W swoich poprzednich tekstach nawiązywałem do poprawności „obchodzenia” się z symbolami narodowymi. Wielokrotnie pisałem o różnicy między flagą polską a barwami polskimi. I co? Pomimo tego, że
ponad rok temu zwracałem uwagę na nieprawidłowości w eksponowaniu symboli narodowych, przed głównym budynkiem naszego miasta
– urzędem miejskim, reakcji nie doczekałem się. Kolejny zatem raz informuję, że przed urzędami, takimi jak urząd miejski zawiesza się flagę narodową. Stosowny zapis w ustawie o fladze narodowej określa jej
wymiary, kształt oraz barwy i sposób jej eksponowania.
Uprzejmie kolejny raz donoszę, że przed gubińskim urzędem miejskim na jednym z masztów wisi materiał w kolorze barw narodowych.
Pora najwyższa, by na maszcie zawisła flaga polska.
(sp)
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Do redakcji

Akcja Krew
Zbigniew Karwecki, prezes
Klubu Honorowych Dawców Krwi
w Gubinie, zaprasza wszystkie osoby chętne do oddania krwi na kolejną Akcję Krew.
Odbędzie się ona w murach gościnnego Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych w Gubinie ul. Racławicka 14.03.br. w godzinach 9.0012.00.
Należy dodać, że w każdej akcji
uczestniczy coraz więcej młodzieży.
MB-T
Zarząd Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów informuje, że sprawy
związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, od marca 2008
będą załatwiane w każdą środę
miesiąca, w godz. 9.00 – 13.00.

Burmistrz miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej
24, wywieszono na okres 21 dni
od dnia ogłoszenia informacji
w prasie, wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy
Gubin o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę

Ogłoszenie
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniach:
5, 12, 19 i 26 marca 2008 r., oraz
2, 9, 16, 23 i 30 kwietnia 2008 r.
w godz. 9.00-14.00 pracownicy
Urzędu Skarbowego będą pełnić
dyżury w Urzędzie Miasta w Gubinie.
Podczas dyżurów będzie można
pobrać formularze zeznań podatkowych, złożyć zeznanie oraz
uzyskać podstawowe informacje
dotyczące rozliczeń w podatku
dochodowym od osób fizycznych
za 2007 r.
Paniom w Dniu
Kobiet, w imieniu SLD, najserdeczniejsze
życzenia.
Przewodniczący
Zenon
Turowski

Apel o pracę magisterską
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Gubińskiej prosi osobę posiadającą pracę magisterską Henryka
Stachowicza o możliwość skorzystania z niej. Kontakt telefoniczny 068 455 81 62.
A. Leda

Rada Osiedla nr 3 zaprasza 11
marca br. o godz. 18.00, Gubin
ul. Pułaskiego 37 a (nowy blok),
na Zebranie Sprawozdawcze.
RO nr 3

Śliska sprawa
Prawie wiosenna aura w lutym skłania do spacerów. Dobrze jest poszukać pierwszych objaw wiosny w przyrodzie. Jednak przyglądając się
tym różnym zwiastunom wiosny na naszych trawnikach i chodnikach,
często można wdepnąć w psią kupę. Jest tego w Gubinie tyle, że śmiało moglibyśmy to eksportować. Ponieważ nie ma samochodu, a więc
wszędzie docieram na własnych nogach, nigdzie mi się też nie spieszy,
mogę się dobrze wokół porozglądać. Radziłabym aby urzędnicy, radni
i pracownicy PUM, choć jeden dzień w miesiącu pozostawili swoje samochody w domu i chodzili do pracy piechotą. Zza szyb samochodu widać zapewne niewiele, natomiast spacerek służy zdrowiu, a przy okazji
można byłoby dojrzeć jak miasto jest zaśmiecone i zapaskudzone przez
psy. Czekam tylko, kiedy na taką „psią niespodziankę” natknę się np.
w holu banku PKO, bo już kilkukrotnie widziałam jak klienci wprowadzają tam swoje pieski.. O tym, że psy prowadza się po miejskim cmentarzu też wiadomo, a nikt na to nie reaguje.
Swoich gości, którzy odwiedzili Gubin w czasie ferii zimowych zaprowadziłam do Guben. Tam zupełnie inny świat, aż miło popatrzeć.
Mieszkańcy Guben zapewne też mają psy, jednak chyba bardziej dbają
o porządek przy spacerze z ulubieńcem. Nie widać też za Nysą psów biegających samopas. Oprócz psów są jeszcze wandale, którzy nie oszczędzą kosza na śmieci, lampy, muru, reklamy, a i nie podarują roślinom
posadzonym na klombach i zieleńcach. Wszystkim zależy chyba żeby
Gubin był ładny i czysty ni żeby swoich gości czy znajomych z poza Gubina nie trzeba było prowadzić na spacer do Guben, bo tu ledwo się
z domu nie wyjdzie można wejść w g… Drodzy radni przepisy nie tylko trzeba tworzyć ale konsekwentnie przestrzegać ich egzekwowania,
przez wyznaczone do pilnowania porządku służby. Może przyda się tu
Straż Miejska, choć nie dawno w „Gazecie Lubuskiej” przeczytałam, że
nie jest ona potrzebna, gdyż, bo oprócz policji jest już straż graniczna.
Wydaje mi się jednak, że ona akurat ma inne zadania, niż pilnowanie
czystości i porządku w mieście. Miejmy nadzieję, że strażnicy miejscy
dotrą do zaśmieconych podwórek i ogrodów, które zamieniły się w składowiska śmieci przywożonych z Niemiec.
Marta
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Filia w Gubinie poleca
Biblioteka Pedagogiczna w Gubinie zaprasza:
- studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego,
- czynnych zawodowo nauczycieli, którzy chcą odnowić swoją wiedzę pedagogiczną,
- rodziców pragnących zrozumieć zachowania swoich dzieci,
- wszystkich zainteresowanych
do lektury następujących nowości wydawniczych :
- Pedagogika medialna, pod red. B. Siemienieckiego t.1,2 Warszawa 2007.
- Śliwerski B., Pedagogika dziecka, Gdańsk 2007.
- Wojnarowska B., Edukacja zdrowotna, Warszawa 2007.
- Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty / pod red. M. Dudzikowej, M.
Czerepaniak-Walczak t.1-3 Gdańsk 2007.
Dla osób zajmujących się zawodowo resocjalizacją osób niedostosowanych
społecznie oraz dla studentów resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i innych
nauk społecznych proponujemy
następujące pozycje :
-Resocjalizacja, pod red. B. Urbana, J. M. Stanika t. 1,2 Warszawa 2007.
-Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, pod red. B. Skafiriak, Kraków 2007.
-Pedagogika społeczna, pod red. E. Marynowicz-Hetki t. 1,2 Warszawa
2007.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz.
10.00 – 17.00. 
S. Krygowska
Przypomnienie
dla użytkowników wieczystych gruntów
położonych w mieście Gubin
Przypomina się o obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Opłata roczna za 2008 rok nie uległa zmianie i pozostaje na tym samym poziomie co
w roku ubiegłym tj. w roku 2007. Wyżej wymienioną opłatę należy wpłacić najpóźniej do
31 marca 2008 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. 2007r. - kwoty 1.345,51 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 zamieszkujące 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 Reakcji Wiadomości Gubińskich
28 lutego 2008 r. około godziny 11.00 przyjechaliśmy odwiedzić rodzinę Kiełków.
W jakich warunkach oni mieszkają. Na nasz widok sąsiedzi powychodzili z mieszkań na podwórko. Gdy odjeżdżaliśmy, sąsiedzi wszczęli
awanturę z rodziną Kiełków.
My cofnęliśmy się, by zorientować o co tam chodzi… To, co usłyszeliśmy z ust sąsiadów tej rodziny, przechodzi ludzkie pojęcie. Zabraniają
im wychodzić z domu, korzystania z podwórka, rozwieszania prania
i korzystania z komórki, w której jest opał. Komórka ta znajduje się na
wspólnym podwórku.
Sąsiedzi rodzinę Kiełków traktują jak bydło, co wyznali słowami. Starsza kobieta w wieku blisko siedemdziesięciu lat powiedziała, że zagrodzi
podwórko, druga – młoda, że da psu jeść, a im nie da.
Rodzina Kiełków wprowadziła się do tego baraku w listopadzie. Sąsiedzi przynosili im wówczas jedzenie i byli bardzo mili.
Pisała o tym Gazeta Lubuska.
Czytelniczki
(dane osobowe do wiadomości redakcji)

Szanowna Redakcjo, Drodzy Czytelnicy!
Liczę na przychylność redakcji i uprzejmie proszę o zamieszczenie
poniższego listu w ,,Wiadomościach Gubińskich”, gdyż sprawa o której mowa zainteresowała wiele osób z naszego terenu.
W Gazecie Lubuskiej z dnia 15-6.12.2007r. ukazał się artykuł o parku w Gębicach, a w numerze 10 ze stycznia 2008 r. (GL) moje uwagi
odnośnie tego artykułu.
Tytuł (nagłówek) nad listem nie jest mój i nie miałem na niego najmniejszego wpływu, leży to w gestii redakcji. Nie było moim zamiarem
robić wokół tej sprawy zamieszania a jedynie o ustalenie chronologii
wydarzeń. Na pytanie, co się stało ze wspomnianym w artykule bramą? Odpowiadam - nie wiem! Zainteresowanym sugeruję zapytanie
o to ówczesnego nadleśniczego Olega Sanockiego. Wiadomo mi, że ze
względu na wymiary nie wykorzystano jej. Jakiś czas przechowywana była w Kolumnie Konnej w Wałowicach. Przyznaję, że w swoich
uwagach niewłaściwie użyłem słowa ,,zdemontowana”, gdyż w rzeczywistości brama została w ordynarny sposób wyrwana z zawiasów,
a wisząca na niej tabliczka z napisem rezerwat przyrody w trakcie
upadku rozsypała się na ,,drobny mak”.
A przy okazji! Okazuje się, że park pałacowy w Gębicach nie figuruje
nigdzie jako rezerwat przyrody. Czy może to ktoś wyjaśnić?
Od zdarzenia z bramą minęło prawie 30 lat i powracanie do tego aby
kogoś rozliczyć, z różnych względów nie ma najmniejszego sensu.
A. Leda

Cennik ogłoszeń
Ogłoszenia przyjmujemy w redakcji ul. Westerplatte 14
66-620 Gubin tel/fax 455 81 92 czynne pn-pt 9.00-16.00
bądź pod adres e-mail: wiadomoscigubinskie@go2.pl
 Ogłoszenia na pierwszej stronie - 3 zł za 1cm2 + vat
 Ogłoszenia wewnątrz numeru:
 Strony czarno - białe - 1zł za 1cm2 + vat
 Strony kolorowe - 3 zł za 1 cm2 + vat
 Ogłoszenia drobne firm (do 16 słów) - 10 zł + vat
 Osoby fizyczne - 5 zł + vat
 Nekrolog standardowy (9 cm x 5cm) - 20 zł
 Redakcja przyjmuje także ramkowe życzenia okolicznościowe.
W przypadku reklam i ogłoszeń ramkowych trzykrotnie
powtarzających się czwarte gratis!
Przyjmujemy gotowe materiały reklamowe w formacie cdr, eps (300 dpi), za wykonanie i projekt reklamy pobieramy dodatkowe opłaty. Formaty plików dla materiałów do produkcji reklam: pliki rastrowe - bitmapy (zdjęcia, rysunki kolorowe
8 bitowe) - psd, tif, jpg; pliki wektorowe (grafiki, loga itp.) - eps, cdr, ai (wersja max. 8.0);
tekst (jeśli nie jest przysłany faksem) - txt lub doc, docx.

Kupon nr 5/2008

Na bezpłatne ogłoszenie drobne w najbliższym numerze „WG”, które
ukaże się 21 marca 2008 r.
....................................................................................................
....................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
Wypełniony kupon należy dostarczyć do redakcji „WG” do 18 marca 2008 r., do godz. 16.00.
imię, nazwisko i adres ogłoszeniodawcy: ....................................................................
.......................................................................................................................................
BEZPŁATNE OGŁOSZENIE TYLKO DLA OSÓB PRYWATNYCH.
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MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA pokój, przyjmę odpowiedzialną osobę. Tel. (068) 455-65-55.
DO WYNAJĘCIA duży umeblowany, łazienka, co. Tel. 515 310 613.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka,
osobne wejście, w centrum Gubina. Tel.
790 474 922.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. (068)
455-65-55.
DO WYNAJĘCIA kawalerka i 3-pokojowe
mieszkanie. Tel. (068) 455-48-30, 791 127
765.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, kuchnia, łazienka, co, w centrum Gubina. Tel. 790 474
922.
DO WYNAJĘCIA firmie dom pow. 240 m
kw. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. 665 220
894.
KUPIĘ kawalerkę – stare budownictwo. Tel.
(068) 359-79-14.
KUPIĘ kawalerkę w nowym budownictwie
w Gubinie. Tel. (068) 455-40-67.
KUPIĘ mieszkanie do 40 m kw. Tel. 515
167 433.
KUPIĘ dom. Tel. (068) 359-82-79 lub 605
689 057.
KUPIĘ dom w Gubinie lub okolicy do 200
tys. zł. Tel. 609 118 277.
KUPIĘ Pilnie mieszkanie 2 lub 3-pokojowe
w Gubinie, z niskimi opłatami, stare budownictwo (do małego remontu). Tel. 669 689
831.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie. Tel.
501 687 791.
SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie 62 m
kw. 515 167 433.
SPRZEDAM kawalerkę. Tel. 603 126 230.
MIESZKANIE 82 m kw., 4 pokoje, I piętro,
z garażem, dobra lokalizacja – ul. Kosynierów. Sprzedam. Tel. 668 153 492.
MIESZKANIE własnościowe o pow. 56 m
kw. po remoncie plus garaż. Sprzedam. ul.
Barlickiego 3/1. Tel. (068) 470-13-07.
SPRZEDAM M-5 przy ul. Kosynierów. Tel.
507 194 500.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie
w Gubinie. Tel. 605 881 963.
SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe o pow.
52 m kw. Tel. 663 959 040.
SPRZEDAM dom na wsi – do remontu, budynki gospodarcze, 3 ha gruntu, 11 km od
Łęknicy, tanio sprzedam! 606 555 681 po
17.00.
SPRZEDAM dom w Czarownicach. Tel.
(068) 359-99-52.
LUKSUSOWY dom z pełnym umeblowaniem. Sprzedam. Tel. (068) 325-70-07 lub
503 016 400. Apartament i nieruchomości
www.apartament.net.pl
SPRZEDAM kamienicę po remoncie. Piwnica plus 4 kontygnacje (każda 45 m kw.).
Możliwość przekształcenia w dwa lub cztery pojedyncze mieszkania. Cena 265 tys. zł
(do negocjacji). Tel. 511 930 797.
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Gubinie,
pow. 140 m kw., po kapitalnym remoncie,
garaż, ogród 1500 m kw., budynki gospodarcze. Tel. (068) 359-43-13.
SPRZEDAM dom jednorodzinny na działce
563 m kw. w Gubinie, kanalizacja, garaż,
częściowo do remontu. Tel. (068) 359-4103.
POMOGĘ w kupnie mieszkania w Warszawie. Tel. (068) 455-40-67.

skie w „Salonie kosmetycznym” (Solarium)
ul. Śląska 34 w Gubinie. Tel. 693 168 608.
HALĘ – Magazyn do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmę ul. Kołłątaja
13, pow. ok. 430 m kw. z biurami. Tel. 663
083 986.
SPRZEDAM zakład fryzjerski. Tel. (068)
455-51-90.
ZAKŁAD fryzjerski sprzedam. Tel. 605 881
963.
ZAKŁAD fryzjerski, dobrze prosperujący.
Sprzedam. Tel. 669 941 977.
SPRZEDAM sklep wolno stojący nadający
się na każdą działalność. Tel. 695 983 088.
SPRZEDAM działkę ogrodową „Relax”. Tel.
(068) 359-78-24 (9.00-17.00), kom. 889
187 728.
SPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawkiem,
z możliwością zabudowy. Tel. (068) 35958-83.
KONTENER handlowy metalowy, pow. 14,4
m kw., w dobrym stanie. Transport na koszt
kupującego, cena 800 zł (do uzgodnienia).
Sprzedam. Tel. 696 472 615.
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
PRZY UL. KRESOWEJ.
Tel. 605 248 041.

783 907 748, 691 910 401 .
INDYWIDUALNA
OKULISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA Ryszard Kowaluk, Gubin ul. Gdańska 17, poniedziałek, czwartek, piątek 8.00-12.00,
wtorek 14.00-18.00.
UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA. Tel. (068) 359-34-68
(czynny w godzinach pracy lekarza).
PIASKOWANIE – antykorozja, malowanie.
Tel. 783 907 748, 691 910 401.
MASAŻ STÓP, świecowanie uszu w domu.
Tel. (068) 455-43-13 wieczorem.
POSTARZANIE drewna. Tel. 783 907 748,
691 910 401.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, instalacje sanitarne, hydraulika, tynki, murowanie, szpachlowanie, montaż okien i drzwi,
ścianki działowe, montaż paneli. Tel. (068)
455-13-78.
RYTM zespół muzyczny. Tel. 888 806 385.
AMADEUSCH zespół muzyczny. Możliwość
przesłuchania nagrań. Tel. 506 113 207.
NAPRAWA, konserwacja, regulacja gazowych urządzeń grzewczych, autoryzowany
serwis. Junkers, Termet Wojciech Sendera.
Tel. (068) 359-55-55, 502 643 030.

SPRZEDAM działki budowlane w Gubinie
2215 i 3575 m kw. – możliwość podziału NAGROBKI GRANITOWE CENA od
na mniejsze, zlokalizowane przy i na Gó- 1200 zł, PZU GRATIS, RATY; Gubin,
rze Śmierci. Tel. (068) 455-58-71, 502 033 ul. Żwirki i Wigury 40. Tel. (68) 359823.
56-95, 698 146 854.
SPRZEDAM działkę na ROD Żwirek, z domkiem. Tel. 604 085 217.
OGRODY kompleksowe zagospodarowanie przydomowych terenów zielonych:
MOTORYZACYJNE
automatyczne systemy nawodnień, oczka
RENAULT 1,9 rok 1993, stan dobry, zasi- wodne, kaskady, ścieżki, podjazdy, tarasy
lanie również gazowe. Cena 4500 zł. Tel. z polbruku, granitu, kamienia polnego. Tel.
(068) 359-31-49 lub 601 579 080.
695 746 410, 663 931 512.
FORD Escort Kombi, 1993 rok, poj. 1,4, BONi – Biuro Obrotu Nieruchomościami
centralny zamek, szyberdach, po przeglą- - Bożena Bakalarz – Gubin, ul. Śląska 21
dzie, zarejestrowany. Sprzedam. Tel. (068) tel. 455-3000 lub 0605 644 208 www.BONi.
359-65-29, 784 754 470.
pl usługi w zakresie pośrednictwa w kupSPRZEDAM dużo części ALFA Romeo 146, nie, sprzedaży, wynajmie nieruchomości.
Modeno 96-00 Brava Cinquecento – stan Współpraca z Bankami w zakresie kredytobardzo dobry. Tel. 880 238 168.
wania nieruchomości.
SPRZEDAM lub wydzierżawię garaż muro- BERLIN - lotniska. Przewóz osób busem.
wany, kanał, ul. Krzywa. Tel. (068) 455-43- Tel. 888 806 385.
13 wieczorem.
BUS (5 osób) – wyjazdy do np. Tuszyna,
Warszawy, transport, odbiór rzeczy. ŁaUSŁUGI
downość 1,2 t. Tel. 667 997 486, 695 469
NIEMIECKI – tłumaczenia przysięgłe, me- 181.
dyczne, techniczne, zwyczajne. Tel. (068)
455-66-40 lub 607 325 684.
LAWETA, TRANSPORT OSOBOWY,
ANGIELSKI – kursy, korepetycje i tłuma- NAJTANIEJ. Tel. 500 691 633.
czenia. Tel. (068) 359-33-24 wieczorem.
MATEMATYKA – korepetycje. Tel. 509 567 SCHODY drewniane, balustrady, wrób
973.
i montaż. Komorów ul. Młyńska 10, tel. 609
KOREPETYCJE z języka polskiego. Tel. 351 799.
507 532 902.
NAPRAWA pralek, zmywarek, kuchenek PPHiU „INTESA” M. SABINICZ
elektrycznych. AGD Service, ul. Kołłątaja Gubin, ul. Sportowa 22/1, tel. 509
10 (godz. 10.00-16.00). Tel. (068) 359-46- 474 513. INSTALACJE: alarmowe,
54.
TV i SAT, CCTV – monitoring, elekINSTALACJE hydrauliczne, elektryczne, tryczne, domofonowe, kontroli dostękompleksowe. Tel. 509 519 227.
pu, internetowe. ZAPRASZAMY DO
TIPSERKA. Tel. 790 224 880.
WSPÓŁPRACY!
USŁUGI blacharsko-dekarskie. Tel. (068)
359-52-46 lub 669 308 369.
POKRYCIA dachowe wszelkiego typu. Tel.
SZKOLENIA kierowców: przewóz osób, 601 172 018.
rzeczy, ADR, operatorów wózków widło- TYNKI gipsowe (maszynowe), atrakcyjna
wych. Tel. (068) 372-03-75, 508 024 066.
cena. Tel. 601 172 018.
KOMPLEKSOWE remonty kuchni, łazie- FIRMA budowlana przyjmie zlecenia na bunek, hydraulika, elektryka, glazura. Tel. 509 dowę domków na 2008 rok. Tel. 886 638
519 227.
169, 660 412 702.
ZAKŁAD Usług Instalacyjnych KAZBI – reDZIAŁKI/LOKALE
RÓŻNE
monty, hydraulika, centralne ogrzewanie
i
inne.
Tel.
609
138
498.
LOKAL handlowy w ścisłym centrum GubiPIERWSZY ZJAZD absolwentów Podofina, parter oraz I piętro ul. Basztowa – Kino- RENOWACJA kamieni naturalnych, cegły, cerskiej Szkoły Zawodowej im. Rodz. Nabetonu. SZKIEŁKOWANIE, renowacja de- lazków w Elblągu dn. 30/31 sierpnia 2008.
wa. Do wynajęcia. Tel. 510 266 034.
POMIESZCZENIE na stanowisko fryzjer- tali aluminiowych np. motor weteranów. Tel. Wszystkie informacje na stronie: www.na-

lazki-zjazd.pl lub tel. 608 521 723.
SPRZEDAM wózek dziecięcy 3-funkcyjny
w bardzo dobrym stanie, firmy „VIP” rok
używany. Tel. 609 118 277.
SPRZEDAM kosiarkę spalinową Cabro 341
na żyłkę, hydrofor 300 l, pompę wodną 1,5
kW, 360 V, konstrukcję namiotu 8 m kw.
z folią, piła tarczowa z silnikiem 3 kW 360
V, heblarkę z piłą tarczową z silnikiem 220
V. Tel. (068) 359-43-13.
SPRZEDAŻ i montaż dachówki blachodachówki. Tel. 509 519 227.
DRZWI wejściowe sprzedam. Legnicka
43/3. Sprzedam. Tel. (068) 359-39-36.
SPRZEDAM saksofon tenor firmy niemieckiej Akustik, w bardzo dobrym stanie. Tel.
515 167 433.
GRUPA Anonimowych Łasuchów „Ścieżka” wtorki 17.00-18.00. Tel. 518 654 107.
(Pawilon przy granicy ul. Obr. Pokoju róg ul.
Chopina. ZAPRASZAMY!
SUKNIĘ ślubną sprzedam, rozmiar 38, kolor ecru, firmy „Classa”. Tel. (068) 374-5391, 600 385 459.
SUKNIĘ ślubną sprzedam, rozmiar 38, kolor śnieżno-biały z salonu ślubnego w Poznaniu. Gratis dodam: buty, halkę, welon,
ozdoby do włosów. Tel. 696 062 464.
SUKNIĘ ślubną w kolorze białym, do tego
bolerko oraz ozdoba na włosy i szyję.
Sprzedaż. Tel. 516 443 340.
SRZEDAM Yorki. Tel. (068) 359-38-68.
DREWNO kominkowe pocięte w klocki.
Sprzedam. Tel. 604 075 732.
WÓZEK dziecięcy, kolor zielono-oliwkowy.
Sprzedam. Tel. 516 443 340 lub 501 372
084.
SPRZEDAM siano w balotach, cena 1 balot
3,50 zł. Tel. (068) 359-13-02, 605 347 992.
SPRZEDAM tanio dużą marchew ze swojego ogrodu po 2 zł/1 kg oraz orzechy włoskie
po 4 zł za 1 kg, nowe drzwi z płyty 60 zł,
niemiecką maszynę do pisania 50 zł. Tel.
603 206 713.
CEGŁĘ rozbiórkową sprzedam. Tel. 503
830 211.
KUPIĘ projektor filmowy na taśmy 8 mm.
Tel. 503 982 891.
SPRZEDAM wersalkę i fotel. Tel. (068)
455-22-58.
SYPIALNIĘ – stan bardzo dobry, tanio
sprzedam. Tel. 602 793 587.
SPRZEDAM pustaki ceramiczne Poroton
240/373/238 – 10 palet, stemple budowlane – 200 szt., pustaki stropowe – 150 szt.,
dachówki Röben, kasztan – 400 szt., stal
walcowana na strzemiona śr. 6 mm – 700
kg. Tel. 606 610 653.
WARSZTAT ślusarski z imadłem oraz regał
metalowy sprzedam. Tel. (068) 359-43-26,
605 469 834.
SPRZEDAM łóżko sypialne oraz witrynę
sklepową na napoje. Tel. (068) 359-63-76.
ODDAM małe pieski czarne, bardzo ładne,
mieszańce jamnika. Gubin, Pułaskiego 61.
Tel. (068) 455-66-25.

PRACA
ZATRUDNIĘ ślusarza z doświadczeniem
do produkcji ogrodzeń metalowych – na dobrych warunkach. Tel. 660 721 300.
POSZUKUJĘ instruktorów nauki jazdy. Tel.
(068) 372-03-75, 508 024 066.
SZUKAM liderów do marketingu wielopoziomowego – Oriflame. Tel. 887 284 527 lub
rej. online: www.my.oriflame.pl/pmcreator
DAM pracę młodym tynkarzom (2 osoby).
Tel. 601 172 018.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osbą starszą. tel 507 932 078
CHĘTNIE zajmę się dzieckiem do 4. roku
życia. Kobieta na emeryturze. Cena do
uzgodnienia. Tel. (068) 359-67-02, 665 638

851.
ZATRUDNIĘ sprzedawcę - Targowisko Przemysłowe – bardzo dobre
zarobki. Wymagana znajomość j. niemieckiego w stopniu podstawowym.
Tel. 503 065 095.
ZATRUDNIĘ fryzjerkę. Tel. 502 876 867.
ZATRUDNIĘ osobę po szkole odzieżowej
do szycia firan. Warunki do uzgodnienia.
Tel. 660 466 590.
ZATRUDNIĘ kelnerkę – kelnera z podstawową znajomością j. niemieckiego, „Gospoda” – Sękowice 21. Tel. (068) 359-10-75.
PRZYJMĘ stażystkę do zakładu fryzjerskiego. Tel. (068) 359-35-91, 661 144 522.
PRZYJMĘ fryzjerkę. Tel. 669 941 977.
PRZYJMĘ barmankę do pracę. Sękowice.
Tel. 512 174 449, 512 174 450.
SZUKAM pracy jako opiekunka do osoby
starszej, chorej, niepełnosprawnej. Posiadam wieloletnią praktykę i doświadczenie.
Tel. (068) 477-20-73, 880 978 701.

TOWARZYSKIE
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci odnaleźć „drugą połowę”. Napisz,
zadzwoń do redakcji! Tel. (068) 455-81-92.
Czekamy! Nie wstydź się, przestań żyć samotnie!
NIEMIEC szuka miłej, kontaktowej
Pani, w wieku 40-55 lat, znającej j.
niemiecki w stopniu podstawowym.
Pani może mieć dziecko, może palić. Tel. 0173/4625090 w godz. 10.00
– 15.00.

Wypożyczalnia
lawet i przyczep

ul. Jedności Robotniczej 14
Gubin 66-620
tel. 605 894 686

Laweta od 30 zł
Dla stałych klientów RABAT!

Moim Kochanym Dzieciom i najbliższej Rodzinie składam gorące podziękowania za przygotowanie
i uświetnienie uroczystości z okazji
mojego Jubileuszu.
Dziękuję również członkom Zarządu ZERiI oraz moim przyjaciołom za pamięć i serdeczne życzenia.
Marianna Uścińska

WYDAWCA: GUBIŃSKI DOM KULTURY. REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 92 - czynna poniedziałek - piątek godz. 9.00-16.00.
Marcin Zajączkowski - redaktor naczelny tel. 455 81 91, Małgorzata Borowczak-Turowska - sekretarz redakcji, tel. (068) 455 81 92. Stale współpracują z redakcją:
Antoni Barabasz, Krzysztof Freyer, Marcin Gwizdalski, Janina Izdebska, Wiesław D. Łabęcki, Stefan Pilaczyński.
Druk: Wydawnictwo „LUBPRESS” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
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Granica mistrzem na hali
Amatorzy MOS zakończyli rozgrywki
Zakończyły się rozgrywki Ligi Piłki
Nożnej Halowej Amatorskiej, organizowanej na hali ZSLiT przy ul.
Krakowskiej, przez Miejski Ośrodek
Sportu.
W ostatnim dniu turnieju (19 lutego 2008 r.) doszło do niespodzianki. Zespół Hydro uległ drużynie FC
Żytowań 3:5. Na zakończenie lider
Granica pokonał Horex 4:1.

Tabela końcowa:
1.Granica, 2.Hydro, 3.FC Żytowań,
4.Horex
Puchary ufundował dyrektor MOS
Andrzej Nowak, sędziował Mirosław Skobel. Następne zmagania
piłkarskie zaplanowano na boisku
o sztucznej nawierzchni, przy ul.
Miodowej, po Świętach Wielkanocnych. 
(wł)

Obudzić smoka

W dniu 16.02.2008 r. w Bydgoszczy odbyły się X Ogólnopolskie Mistrzostwa Regionu Kujawsko - Pomorskiego w Karate Kyokushin.
W turnieju wzięło udział 162 zawodników z 13 ośrodków: Bydgoszczy, Chojnic, Częstochowy, Gubina,
Grodziska Wlkp., Inowrocławia,
Lipna, Malborka, Płocka, Postomina, Solca Kujawskiego, Sosnowca
i Włocławka.
Pierwszy start w nowym roku
zawodników Gubińskiego Klubu
Kyokushin Karate należy uznać
za udany, a odbył się po zimowym
obozie kondycyjnym w Zakopanem oraz tygodniowym obozie stacjonarnym w Gubinie. W naszych
zawodnikach obudził się smok co
zaowocowało złotym i srebrnym
medalem. Złoty medal wywalczyła
Nikola Dubiel w konkurencji kata
młodziczek, a srebrny Rafał Mielżyński w kumite (walka) juniorów
młodszych do 60 kg. Na uznanie
zasługuje Nikola za zdobycie złotego medalu w ogólnopolskim turnieju oraz Rafał, który zadebiutował
w nowej kategorii junior młodszy

i przy różnicy wagi 10 kg kilku zawodników musiało uznać wyższość
Rafała. W opinii sensei Krzysztofa Dubiela 3 Dan sukces nie byłyby możliwy, gdyby nie wieloletni
trening w przypadku Nikoli 10 lat,
a Rafała 8 lat systematycznej pracy.
Smok się obudził, czekamy na medale z Mistrzostw Polski.
Trener oraz zawodnicy GKKK
pragną podziękować Dyrektorowi
SP 2 Bogusławowi Wypych za
zorganizowanie i umożliwienie treningów karate kyokushin w obiektach szkoły.
Wyniki:
Kata młodziczek
1.
Nikola Dubiel Gubin
2. 
Sandra Moryń-Lech
Częstochowa
3. Agnieszka Wasielewska Grodzisk
Wlkp.
4. Paulina Terlikowska Inowrocław
5.  Agnieszka Musiałowska Solec
Kujawski
Kumite juniorów młodszych-60 kg
1.
Marcin Kondra Malbork
2. 
Rafał Mielżyński Gubin
3. 
Jakub Piekart Malbork

Wicelider ligi drużyna Hydro. Od lewej: Stanisław Kosiorowski, Marian Jaworski, Wiesław
Domagalski, Radosław Szóstek. Niżej: Bartek Domagalski, Jarosław Siwik.

Płomień
w Neuzelle

Awans
później

Od kilku lat trwa dobra współpraca między piłkarzami z Chlebowa
i Neuzelle. Tym razem zawodnicy
spotkali się na tradycyjnym turnieju piłki nożnej w pięknej pełno wymiarowej wiejskiej hali widowiskowo-sportowej. Już VII edycja tych
zawodów była na dobrym wyrównanym poziomie sportowym, której
towarzyszyło wiele emocji i walki
o każdą piłkę.
Chlebowianie wygrali trzy mecze
z: Bahro (1:0), Kummro (2:1), Neuzelle (2:1) i zremisowali z Gohlen
(2:2) oraz Beeskow (0:0). Niestety
przegrane ostatnie spotkanie z najsłabszym zespołem zawodów Muhlenweg Kicker (2:3) pozbawił zespół
Płomienia I miejsca.
Działacze z obu klubów wyznaczyli
sobie spotkanie na koniec czerwca
w Chlebowie na zielonej murawie.
Gdyby była hala we wsi takie kontakty mogłyby się odbywać także
w okresie zimowym, a tak pozostaje
dojeżdżanie do Gubina na treningi
w hali ZSLiT, którą w tym sezonie
zimowym udostępniła szkoła – za
co chłopaki składają szczególne podziękowania dyrektorowi-Mirosławowi Siergiejowi.
Płomień reprezentowali następujący zawodnicy: Kościesza P.,
Żołędziewski M., Rymelski D.,
Stobiecki R., Grzegorek M.,
Todynek R., Szela S., Tyrlik D.,
Adamczyk M., Kubiak K.
Kolejność
końcowa
turnieju
w Neuzelle:
1.
Borusia Gohlen – pkt. 14
2. Grun-Weiss Beeskow – pkt. 11
3.
Płomień Chlebowo – pkt. 11
4.
NSV Neuzelle – pkt. 8
5.
SG Kummro – pkt. 8
6.
Rotation Bahro – pkt. 4
7.
Muhlenweg Kicker – pkt. 3
K.Barłóg

Na turnieju wojewódzkim o awans
do ćwierćfinału mistrzostw Polski
kadetów w piłce siatkowej, rozegranym w Gubinie w lutym 2008 temu
dwa premiowane miejsca zajęli goście.
Wyniki: MKST Astra Nowa Sól –
UKS Trzynastka Zielona Góra 0:3,
MLKS Volley Gubin – MKST Astra
N. Sól 2:3 (23:25,14;25,25:23,25:11
,14:16), MLKS Volley – UKS Trzynastka 0:3 (20:25,19:25,21:25).
Tabela:
1. Trzynastka Zielona Góra 2 4
6:0 150:96, 2. Astra Nowa Sól 2 3
3:5 136:176, 3. Volley Gubin 2 2 2:6
161:175

Terminarz
spotkań
Cariny
16.03 CARINA - Błyskawica Lubinicko 13:00, 22.03 Pogoń Wschowa.
- CARINA 15:00, 30.03 CARINA Tramp Karp Osiecznica 13:00, 02.04
Syrena Zbąszynek - CARINA 16:00,
06.04 CARINA - Budowlani Lubsko
13:00, 12.04 Sprotavia Szprotawa
- CARINA 16:00, 16.04 CARINA Błękitni Świdnica 16:00, 19.04 Piast
Czerwieńsk - CARINA 16:00, 27.04
CARINA - Vitrosilicon Iłowa 13:00,
01.05 Odra Bytom Odrzański-CARINA 17:00, 04.05 CARINA - Polmo
Kożuchów 13:00, 11.05 Pogoń II
Świebodzin - CARINA 16:00, 18.05
CARINA - Pogoń Przyborów 13:00,
21.05 Zjednoczeni Lubrza - CARINA
17:00, 25.05 CARINA - Iskra Małomice 13:00, 31.05 Medyk Cibórz
- CARINA 17:00, 07.06 CARINA Piast Parkovia Trzebiechów 17:00
TS

Od lewej: Sandra Moryń-Lech Częstochowa, Nikola Dubiel Gubin, Agnieszka Wasielewska
Grodzisk Wlkp., Paulina Perlikowska Inowrocław
ZATRUDNIMY KIEROWCÓW
z prawem jazdy kategorii C, E oraz co najmniej 6 miesięcznym doświadczeniem
w transporcie międzynarodowym
Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• konkurencyjne wynagrodzenie złożone z podstawy, diet i premii
• nowy, nowoczesny tabor marki Mercedes
• terminowe wypłaty wszystkich składników wynagrodzenia
• pracę w zgodzie z normami dotyczącymi czasu pracy kierowców
• pracę w młodym dynamicznym zespole
• szkolenie wprowadzające
Oczekujemy:
• prawa jazdy kategorii C, E
• aktualnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na
stanowisku kierowcy
• aktualnych badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do
pracy na stanowisku kierowcy
• zaświadczenia o ukończonym kursie dokształcającym w zakresie przewozu rzeczy
• mile widziane szkolenie podstawowe dla kierowców przewożących materiały
niebezpieczne ADR (nie jest warunkiem koniecznym)
• karty kierowcy - do tachografu cyfrowego (niezbędna!)
• udokumentowanej praktyki w transporcie międzynarodowym, w okresie co najmniej 6 miesięcy
• rzetelnego podejścia do powierzonych obowiązków
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego poprzez emaila na adres:
info@wikado.pl
lub dostarczenie osobiście na adres:
66-620 Gubin
Chociejów 8a
Tel. 068 359 2531
W aplikacji mailowej prosimy zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)

Sum ergo cogito

Rywalizacja nie tylko
sportowa
Przeciętny kibic sportowy najczęściej kontaktuje się z wielkim
sportem poprzez telewizję. Śledzić
i rozumieć zmagania pomagają
mu, zarabiający ciężkie pieniądze, komentatorzy. Dlatego m. in.
widz ma w stosunku do ich przekazu duże wymagania. Z ich spełnieniem bywa różnie. Szczególnie
kiepsko w konfrontacji z innymi
kanałami spisuje się nasza telewizja publiczna, która sprytnie wyprowadziła TVP Sport poza podstawowy abonament. Niektórzy
komentatorzy (także Eurosportu)
zamiast relacjonować bieżące wydarzenia potrafią zabrnąć w wątki
historyczne, czy też obyczajowe,
zapominając o „bożym świecie”.
I tak sobie gaworzą, bajdurzą,
dowcipkują, a zirytowany widz nie
może się doczekać wyników, aktualności, czy i jak startują Polacy
itd. Ludzie starsi, a stanowią oni
duży procent telewidzów, czekają
na wiadomości sportowe po głównym wydaniu dziennika TVP. I cóż
my tam mamy? Dowiadujemy się,
że Rasiak w meczu zagranicznej II
ligi zagrał 15 minut, dwa razy celnie podał, a trzy razy skiksował, że
nasi reprezentanci, aktualni lub
byli, nie powąchali nawet boiska.
I następuje odczytanie długiej listy
tych panów. A potem informacja,
że Ronaldo zmienił narzeczoną,
Beckham auto, a inna gwiazda
fryzurę albo buty. I to wszystko
w głównym wydaniu dziennika.
Do kogo ta mowa? Toż to substytut prasy brukowej. Naszej
kochanej TVP udało się wyrwać
transmisje (z końca 2007 roku)
turniejów kwalifikacyjnych siatkarek i siatkarzy do Igrzysk Olimpijskich. Mogliśmy porównać tamten
przekaz z relacją siatkówki w wydaniu Polsatu Sport. To różnica
naprawdę wielka. Ciekawe wprowadzenia do transmisji, wywiady,
prognozy, oceny i doskonałe komentarze, wielu zdolnych i sprawnych dziennikarzy. Słowem czuje
się Europę. Wszystko to sprawia,
że oglądanie siatki na tym kanale to czysta przyjemność. Do komentowania zapraszane są osoby
zawodowo związane z piłką siatkową, zawodnicy, trenerzy, działacze. Niezbyt lubiany w środowisku
Wojciech Drzyzga jest tutaj klasą
dla siebie. Reprezentuje największą fachowość, poza zasięgiem dla
innych komentatorów. Fakt, że
nie najlepiej wiodło mu się w trenerce ma stanowić argument na
korzyść konkurentów. Ale to niepoważny wniosek. Refleks i precyzja w ocenie sytuacji boiskowych,
znajomość niuansów meczowych,
treningowych, dotyczących środowiska, przewidywalność rozwoju
wydarzeń, poprawne wysławianie
się i dykcja to jego niezbite argumenty. Trudno sobie wyobrazić
ważne wydarzenia siatkarskie bez
komentarzy Drzyzgi.
Wśród dziennikarzy sportowych
wielu stacji furorę robi słowo: REWALIZACJA. Co rusz słyszy się:
zakończona rewalizacja, będziemy
świadkami rewalizacji. Z wielką
uwagą śledzę od jakiegoś czasu
karierę tego określenia. Czyżby
mylono je z rewalidacją albo z rewaloryzacją? W każdym razie ja
z niezmiennym zainteresowaniem
śledzę RYWALIZACJĘ naszych
sportowców, a także stacji telewizyjnych.
Ireneusz Szmit
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Zimowe Mistrzostwa
Województwa Lubuskiego
w Ratownictwie Wodnym
Od 2005 roku Gubin jest gospodarzem ZMwRW. Organizatorem jest
Zarząd Lubuskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
którego prezesem jest Henryk Bigos,
a prezesem okręgu Zielona Góra - Zenon Bareła.
1 marca w konkurencjach indywidualnych wystartowało ponad 50
ratowniczek i ratowników, do rywalizacji drużynowej przystąpiło 13
drużyn. W tym roku zwycięzcą kategorii drużynowej została drużyna
z Gubina. Reprezentowali ją: Marcin
Dobrowolski (indywidualnie 3 miejsce), Radosław Boratczuk, Tomasz
Świerczyński i Marcin Sokalski drużynę przygotowywali Krzysztof
Turowski i Jacek Czerepko. Tytuł
mistrzowski powrócił do Gubina po

24 latach. Przed 24 laty w zwycięskiej
drużynie startowali: Krzysztof Brewerski, Adam Czabator, Krzysztof
Turowski, Mariusz Wieja, Jarosław
Adamus i Paweł Baran. Kierownikiem drużyny był Ryszard Czerepko
i były to mistrzostwa letnie. Organizatorzy składają podziękowania darczyńcom, którzy uświetnili zawody
pucharami, nagrodami i grochówką
z kuchni polowej: Starosta Powiatu
Krośnieńskiego - Jacek Hoffmann,
Burmistrz Gubina - Bartłomiej
Bartczak, Zbigniew Poniatowski,
Zygmunt Podhorecki, Przemysław
Grzecznowski, Radosław Peksa,
Wojciech Wystop, Krzysztof Chorążak.
Sędzią głównym mistrzostw był Tomasz Grzybowski.
A. Nowak

Wyniki indywidualne:
Mężczyźni:
Paweł Zieliński (AZS Novita) czas-57,62 sekund-42 punkty,2.Norbert
Kromer (AZS Novita) 61,69s- 40 pkt, 3. Marcin Dobrowolski (Gubin
1) 64,12 s-38 pkt, 4.Michał Balcerek (Zielona Góra) 64,94 s-36 pkt, 5.
Radosław Boratczuk (Gubin 1) 66,31s-35 pkt, 6. Jakub Górowski (ZKS)
67,16s-34 pkt, 7. Patryk Włodarczyk (ZKS) 68,21s- 33 pkt, 8. Łukasz
Plaszczyk (AZS Novita) 68,5s -32 pkt, 9. Sebastian Serba (Sejsza ZG)
69,3s-31 pkt, 10. Paweł Chojan (Gorzów Wlkp) 70,5s-30 pkt. Miejsca
pozostałych gubinian: 13. Marcin Sokalski (Gubin1) 72,16 s-27 pkt, 19.
Patryk Stopa (Gubin 2) 76,44s-21 pkt, 21. Tomasz Świerczyński (Gubin1) 77,31s- 19 pkt. 24. Łukasz Kusza (Gubin2) 81,1s-16 pkt, 25. Marcin Nazgowicz (Gubin2) 81,47s- 15 pkt, 27. Wojciech Starycha (Gubin2)
87,78s- 13 pkt, 31. Błażej Dziurdziewicz (Gubin) 94,16s-9 pkt.
Startowało 39 zawodników.
Kobiety:
1. Lilianna Fabisiak(Zielona Góra) 64,97s- 16 pkt, 2. Karolina Stadnik
(Zielona Góra) 67,13s- 14 pkt, 3. Paulina Nożewska (Zielona Góra) 69,59
s- 13 pkt. Startowało 15 zawodniczek.

Dziewczyny z SP 2
mistrzyniami powiatu

II liga kobiet-piłka ręczna
zwycięsko, ale pechowo

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 i ich nauczycielki sportu w lutym W pierwszym spotkaniu rundy
2008 r. osiągnęły znaczące sukcesy. Aż cztery zespoły zdobyły mistrzostwa rewanżowej „Sparta” wyjechała do
powiatu krośnieńskiego w siatkówce i koszykówce! 
(wł) Leszna, gdzie zmierzyła się z Arotem Astromalem Leszno. Gospodynie postawiły naszym zawodniczkom trudne warunki, od poczatku
spotkania grały bardzo agresywną
i zwartą obroną, co sprawiło przyjezdnym dużo kłopotu i wysiłku, aby
dojść do sytuacji rzutowych. Cały
mecz bardzo wyrównany, żadna ze
stron nie uzyskała większej przewagi bramkowej. W I połowie na tablicy trzykrotnie widniał remis w 5 min
3:3, w 12 min 5:5 i w 13 min 7:7. Jednak ostatnie minuty tej części spotkania należały do spartanek, które
do szatni zeszły z trzybramkową
przewagą 14:11. W drugiej odsłonie
meczu było podobnie z nieco większą przewagą gubinianek. W 50min
Dwójki dziewcząt w mini siatkówce z klasy IV: Katarzyna Borkowska, Magdalena przy stanie 21;20 zagrały uważniej
w obronie i gra atakiem szybkim
Kosińska, Sandra Ostrowska, Sylwia Brancewicz, Agata Czesnowska.
zdecydowała o zwycięstwie, dorzuOpiekun Teresa Kalita. Nieobecna na zdjęciu Daria Opatrzyk.
ciły 6 bramek, tracąc 3. Ostateczny
wynik meczu to 27:23 dla Sparty.
Szkoda, że zwycięstwo kosztowało
zespół z Gubina dwie kontuzje: na
skutek brutalnego faulu zwichnięcia
stawu barkowego doznała rozgrywająca Ewelina Szafrańska, staw kolanowy skręciła bramkarka Sylwia
Tomczyk. To duża strata dla zespołu. Miejmy nadzieję, że dziewczyny
szybko wyleczą dolegliwości.
GMTS „SPARTA-ZSLiT „GUB INMKS AROT-ASTROMAL LESZNO
27:23 (14:11)
W bramce-Tomczyk S, Wosik
W polu-Kwiecień A (9), Kuźminów
A (6), Szymańska R (4), Świtalska S
(4), Szafrańska E (2), Stachowiak E
Trójki dziewcząt w mini siatkówce z klasy V: Patrycja Woś, Aleksandra Piotrowska, (1), Woryta A (1), Mielczarczyk M,
Oliwia Dolecka, Anna Pydyś, Angelika Rytwińska, Marzena Radke. Opiekun Jolanta Wojtasik M, Bednarska J.
Trener zesołu-Ewa Barłóg
Cybulska. Nieobecne na foto: Angela Świtalska, Karolina Piętka.
Aktualna tabela rozgrywek:
1. MKS Malta Poznań 4 7 83:76, 2.
MKS Pogoń Handball Szczecin 4 6
121:87, 3. GMTS Sparta-ZSLiT Gubin 5 6 143:122, 4. MKS Olimpijczyk
Wągrowiec 4 3 90:97, 5. MKS Arot
Astromal Leszno 5 0 105:160

Mecz

Gubinianie świętują zwycięstwo wraz z prezesem
lubuskiego WOPR - Zenonem Barełą
W dniach 5-6 kwietnia 2008 r. Gubińska pływalnia będzie areną IX
Międzynarodowych Mistrzostw Polski PTSS „Sprawni - Razem”. Organizatorzy przewidują przyjazd ponad 150 zawodników reprezentujących wszystkie województwa oraz gościnnie reprezentantów Niemiec
i Rosji.
Wszystkie firmy zainteresowane sponsorowaniem Mistrzostw
Polski w Pływaniu
w Gubinie, prosimy
o kontakt za pośrednictwem Redakcji Wiadomości Gubińskich
telefon 68 45 58 192.

Koszykarki z klasy VI: Natalia Sikorska, Karolina Ogrodniczek, Roksana Wosiek,
Gabriela Sadowska, Magdalena Ilkiewicz, Agata Kłosowicz, Zofia Małecka, Marta
Marusiak, Magdalena Kamaszko, opiekun Anna Gacka.

Czwórki dziewcząt w mini siatkówce z klasy VI: Natalia Sikorska, Karolina Ogrodniczek, Roksana Wosiek, Marta Marusiak, Nikola Konieczna, Agata Kłosowicz, Gabriela Sadowska, Magdalena Kamaszko. Opiekun Anna Gacka. Nieobecna na foto
Agnieszka Rekieć.
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Zapraszamy!
Mecz piłki siatkowej placówki Straży Granicznej
z Gubinka oraz inspekcji
policji federalnej (BGS)
z Forstu zostanie rozegrany 14 marca 2008 r.
o godzinie 14.00.
Organizatorzy
zapraszają na ciekawe spotkanie integracyjne do hali
sportowej Zespołu Szkół
Rolniczych, przy ul. Generała Pułaskiego. Wstęp
wolny.

