
30-798 Kraków,
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G r z e j n i k i  z a s i l a n e  z  b o k u

90/70/20°C
70/55/20°C

500
typ 11 typ 21* typ 22 typ 33

201 Z∏
422 W 
270 W

226 Z∏ 326 Z∏ 332 Z∏
528 W 735 W 953 W
337 W 464 W 602 W

245 Z∏ 342 Z∏ 352 Z∏ 587 Z∏
634 W 882 W 1143 W 1570 W
404 W 557 W 722 W 995 W

263 Z∏ 382 Z∏ 391 Z∏ 627 Z∏
739 W 1030 W 1334 W 1831 W
472 W 650 W 842 W 1161 W

285 Z∏ 398 Z∏ 415 Z∏ 668 Z∏
845 W 1177 W 1524 W 2093 W
539 W 742 W 962 W 1327 W

313 Z∏ 445 Z∏ 461 Z∏ 722 Z∏
950 W 1324 W 1715 W 2354 W
607 W 835 W 1083 W 1493 W

321 Z∏ 464 Z∏ 479 Z∏ 756 Z∏
1056 W 1471 W 1905 W 2616 W
674 W 928 W 1203 W 1659 W

344 Z∏ 503 Z∏ 530 Z∏ 814 Z∏
1162 W 1618 W 2096 W 2878 W
741 W 1021 W 1323 W 1825 W

364 Z∏ 527 Z∏ 566 Z∏ 861 Z∏
1267 W 1765 W 2286 W 3139 W
809 W 1114 W 1444 W 1991 W

409 Z∏ 608 Z∏ 650 Z∏ 989 Z∏
1478 W 2059 W 2667 W 3662 W
944 W 1299 W 1684 W 2323 W

453 Z∏ 687 Z∏ 733 Z∏ 1095 Z∏
1690 W 2353 W 3048 W 4186 W
1078 W 1485 W 1925 W 2654 W

515 Z∏ 753 Z∏ 810 Z∏ 1202 Z∏
1901 W 2647 W 3429 W 4709 W
1213 W 1671 W 2165 W 2986 W

549 Z∏ 819 Z∏ 881 Z∏ 1321 Z∏
2112 W 2942 W 3810 W 5232 W
1348 W 1856 W 2406 W 3318 W

604 Z∏ 912 Z∏ 983 Z∏
2323 W 3236 W 4191 W
1483 W 2042 W 2647 W

646 Z∏ 974 Z∏ 1052 Z∏ 1536 Z∏
2534 W 3530 W 4572 W 6278 W
1618 W 2227 W 2887 W 3982 W

671 Z∏ 1016 Z∏ 1096 Z∏
2746 W 3824 W 4953 W
1752 W 2413 W 3128 W

1186 Z∏
5334 W
3368 W

789 Z∏ 1243 Z∏
3168 W 5715 W
2022 W 3609 W

300
typ 22 typ 33

321 Z∏ 486 Z∏
751 W 1028 W
475 W 654 W

374 Z∏ 592 Z∏
1001 W 1371 W
634 W 872 W

409 Z∏ 634 Z∏
1126 W 1543 W
713 W 981 W

414 Z∏ 653 Z∏
1251 W 1714 W
792 W 1090 W

461 Z∏ 686 Z∏
1376 W 1885 W
871 W 1199 W

484 Z∏ 727 Z∏
1501 W 2057 W
950 W 1308 W

527 Z∏ 822 Z∏
1751 W 2400 W
1109 W 1526 W

580 Z∏ 892 Z∏
2002 W 2742 W
1267 W 1744 W

662 Z∏ 972 Z∏
2252 W 3085 W
1426 W 1962 W

723 Z∏ 1053 Z∏
2502 W 3428 W
1584 W 2180 W

785 Z∏ 1134 Z∏
2752 W 3771 W
1742 W 2398 W

844 Z∏ 1214 Z∏
3002 W 4114 W
1901 W 2616 W

902 Z∏ 1298 Z∏
3253 W 4456 W
2059 W 2834 W

945 Z∏
3503 W
2218 W

998 Z∏ 1455 Z∏
3753 W 5142 W
2376 W 3270 W

400
typ 11 typ 22 typ 33

201 Z∏ 304 Z∏
342 W 631 W
218 W 401 W

206 Z∏ 316 Z∏
430 W 793 W
273 W 502 W

230 Z∏ 340 Z∏ 549 Z∏
515 W 952 W 1305 W
328 W 602 W 829 W

249 Z∏ 383 Z∏
601 W 1110 W
382 W 702 W

266 Z∏ 405 Z∏ 622 Z∏
687 W 1269 W 1740 W
437 W 802 W 1105 W

283 Z∏ 452 Z∏ 667 Z∏
773 W 1427 W 1958 W
491 W 903 W 1243 W

297 Z∏ 476 Z∏ 714 Z∏
859 W 1586 W 2175 W
546 W 1003 W 1381 W

324 Z∏ 507 Z∏ 762 Z∏
945 W 1745 W 2393 W
601 W 1103 W 1519 W

340 Z∏ 561 Z∏ 808 Z∏
1031 W 1903 W 2610 W
655 W 1204 W 1657 W

381 Z∏ 617 Z∏ 903 Z∏
1203 W 2220 W 3045 W
764 W 1404 W 1933 W

418 Z∏ 687 Z∏ 995 Z∏
1374 W 2538 W 3480 W
874 W 1605 W 2210 W

460 Z∏ 752 Z∏ 1089 Z∏
1546 W 2855 W 3915 W
983 W 1805 W 2486 W

514 Z∏ 818 Z∏ 1184 Z∏
1718 W 3172 W 4350 W
1092 W 2006 W 2762 W

898 Z∏ 1337 Z∏
3489 W 4785 W
2207 W 3038 W

965 Z∏ 1437 Z∏
3806 W 5220 W
2407 W 3314 W

1015 Z∏
4124 W
2608 W

1098 Z∏
4441 W
2808 W

1148 Z∏
4758 W
3009 W

600
typ 11 typ 21* typ 22 typ 33

224 Z∏ 330 Z∏ 337 Z∏ 498 Z∏
496 W 687 W 884 W 1216 W
318 W 433 W 558 W 771 W

241 Z∏ 347 Z∏ 356 Z∏ 548 Z∏
620 W 858 W 1105 W 1521 W
397 W 541 W 697 W 964 W

252 Z∏ 369 Z∏ 385 Z∏ 602 Z∏
744 W 1030 W 1325 W 1825 W
476 W 649 W 836 W 1156 W

272 Z∏ 399 Z∏ 416 Z∏ 650 Z∏
868 W 1202 W 1546 W 2129 W
556 W 757 W 976 W 1349 W

295 Z∏ 427 Z∏ 449 Z∏ 710 Z∏
992 W 1372 W 1767 W 2433 W
635 W 866 W 1115 W 1542 W

312 Z∏ 464 Z∏ 487 Z∏ 770 Z∏
1116 W 1545 W 1988 W 2737 W
715 W 974 W 1255 W 1734 W

331 Z∏ 500 Z∏ 506 Z∏ 834 Z∏
1240 W 1717 W 2209 W 3041 W
794 W 1082 W 1394 W 1927 W

367 Z∏ 536 Z∏ 568 Z∏ 881 Z∏
1364 W 1888 W 2430 W 3345 W
873 W 1190 W 1533 W 2120 W

375 Z∏ 575 Z∏ 607 Z∏ 953 Z∏
1488 W 2060 W 2651 W 3649 W
953 W 1299 W 1673 W 2312 W

423 Z∏ 699 Z∏ 735 Z∏ 1109 Z∏
1736 W 2403 W 3093 W 4257 W
1112 W 1515 W 1952 W 2698 W

473 Z∏ 768 Z∏ 819 Z∏ 1231 Z∏
1984 W 2747 W 3534 W 4866 W
1270 W 1731 W 2230 W 3083 W

541 Z∏ 861 Z∏ 916 Z∏ 1356 Z∏
2232 W 3090 W 3976 W 5474 W
1429 W 1948 W 2509 W 3469 W

586 Z∏ 939 Z∏ 1004 Z∏ 1492 Z∏
2480 W 3433 W 4418 W 6082 W
1588 W 2164 W 2788 W 3854 W

617 Z∏ 1035 Z∏ 1115 Z∏
2728 W 3777 W 4860 W
1747 W 2381 W 3067 W

667 Z∏ 1113 Z∏ 1206 Z∏ 1726 Z∏
2976 W 4120 W 5302 W 7298 W
1906 W 2597 W 3346 W 4625 W

1255 Z∏
5743 W
3624 W

1348 Z∏
6185 W
3903 W

1431 Z∏
6627 W
4182 W

900
typ 11 typ 21* typ 22 typ 33

277 Z∏ 417 Z∏ 431 Z∏ 652 Z∏
688 W 961 W 1224 W 1712 W
441 W 606 W 770 W 1067 W

318 Z∏ 451 Z∏ 479 Z∏ 721 Z∏
861 W 1202 W 1531 W 2141 W
551 W 757 W 962 W 1334 W

339 Z∏ 483 Z∏ 517 Z∏ 803 Z∏
1033 W 1442 W 1837 W 2569 W
661 W 909 W 1154 W 1601 W

367 Z∏ 548 Z∏ 586 Z∏ 898 Z∏
1205 W 1682 W 2143 W 2997 W
771 W 1060 W 1347 W 1868 W

395 Z∏ 612 Z∏ 665 Z∏ 945 Z∏
1377 W 1923 W 2449 W 3425 W
882 W 1212 W 1539 W 2134 W

439 Z∏ 667 Z∏ 716 Z∏ 1067 Z∏
1549 W 2163 W 2755 W 3853 W
992 W 1363 W 1732 W 2401 W

460 Z∏ 733 Z∏ 780 Z∏ 1137 Z∏
1721 W 2403 W 3061 W 4281 W
1102 W 1515 W 1924 W 2668 W

497 Z∏ 807 Z∏ 871 Z∏ 1249 Z∏
1893 W 2644 W 3367 W 4709 W
1212 W 1666 W 2116 W 2935 W

531 Z∏ 842 Z∏ 914 Z∏ 1303 Z∏
2065 W 2884 W 3673 W 5137 W
1322 W 1818 W 2309 W 3202 W

598 Z∏ 935 Z∏ 1012 Z∏ 1520 Z∏
2409 W 3365 W 4285 W 5993 W
1543 W 2121 W 2694 W 3735 W

666 Z∏ 1041 Z∏ 1135 Z∏ 1636 Z∏
2754 W 3845 W 4898 W 6850 W
1763 W 2424 W 3078 W 4269 W

wysokoÊç (mm)

d∏ugoÊç (mm)

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

wysokoÊç (mm)

d∏ugoÊç (mm)

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

comp-nove_1008:comp/nove_07  9/5/08  12:40 PM  Page 1

Mnożymy możliwości
Telewizja + Telefon  (od 50 zł /miesiąc) *
Telewizja + Internet (od 59 zł /miesiąc) * 
Telewizja + Internet + Telefon (od 89,99 zł /miesiąc) *
*przez pierwszy rok

W Pakiecie Domowym ponad 40 kanałów 
telewizyjnych w cyfrowej jakości.

Możesz też wybrać Pakiet Domowy + HD
z dodatkowymi kanałami, przez pierwszy rok za 0 zł!

Telefonia DIALOG
Punkt Partnerski

ul. Legnicka 1
Gubin
tel. 792 50 22 40
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Wizjonerzy z konkretami!

Cieszę się bardzo, że będzie możliwość wejścia na szczyt wieży - mówi ks. Zbigniew Samociak, honorowy obywatel Gubina

Marcin Gierstun i później 
Jakub Bartczak) zaczęły się 
powoli spełniać. 

Konkretnie wykonanych prac 
związanych z obudową fary jest 
bardzo dużo - poczynając od od-
gruzowania wnętrza budow-
li (wywieziono ponad 2 tysią-
ce ton gruzu), przez zamonto-
wanie (w czasie trwania gubiń-
skiej „Wiosny nad Nysą” 2008) 
wykonanego od podstaw hełmu 
na szczycie wieży, na pracach 

zabezpieczających korony murów 
i jej wnętrze kończąc. W między-
czasie odbył się szereg spotkań, 
narad i konferencji - często o zna-
czeniu krajowym i międzynaro-
dowym - poświęconych rewita-
lizacji zabytków i nowoczesnym 
sposobom ich zadaszenia, ogrze-
wania i wykorzystania. Ostat-
nie z takich spotkań odbyło się 
1 lutego w dwóch miastach jedno-
cześnie: Zielonej Górze i Gubinie. 

dokończenie na str. 3

Bloczek H + H
625/365/250 - 18,00 złPłyta OSB

18 mm - 66,00 zł
22 mm - 80,00 zł

Rynna dachowa
75 - 5,50 zł
100 - 7,50 zł

Grzejniki
C 22 600/800 - 180 zł
C 22 600/1000 - 205 zł

W iosenna promocja!

Kiedy niespełna pięć lat temu 
zawiązała się Fundacja Odbudo-
wy Fary – Centrum Spotkań Pol-
sko-Niemieckich, wielu miesz-
kańców z niedowierzaniem słu-
chało opowieści o możliwości 
chociażby częściowej rewitaliza-
cji Kościoła Farnego w Gubinie! 

Jednak wizje ówczesnego za-
rządu fundacji (przypomnijmy, 
że jej Prezesem został Bartło-
miej Bartczak, a w skład za-
rządu weszli Leszek Ochotny, 

Dostaliśmy 6 milionów złotych na dalsze prace związane z odbudową Kościoła Farne-
go w Gubinie. Jak zostaną wydane? Na zabudowę klatki schodowej jest zadysponowa-
na kwota 2 milionów, kolejny milion jest przeznaczony na europejski konkurs archi-
tektoniczny (dokumentacja na zadaszenie korpusu budowli), pozostałe środki wydane 
zostaną na utworzenie tzw. warsztatu konserwatora, prace naukowe i badania.

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 7-17 | SOBOTA 8-12

Przez dwa miesiące - od 1 kwiet-
nia do 1 czerwca - u mieszkań-
ców Gubina będą się pojawiali 
rachmistrzowie spisowi. Zanim 
jednak to nastąpi, w dniach 
10-13 marca odbyło się szkole-
nie grupy 20 osób, które będą go 
dokonywały. Szkolenie zakoń-
czyło się 13 marca egzaminem. 

O celach spisu w rozmowie 
z Antonim Barabaszem mówi 
Roman Fedak – dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Statystycz-
nego w Zielonej Górze: 

Panie Dyrektorze, przed 
nami spis. Jakie grupy spo-
łeczeństwa obejmie?

R. F. Na wstępie rozmowy przy-
pomnijmy może, że co 10 lat 
odbywa się narodowy Spis Po-
wszechny. Ostatnie dwa (tj. Po-
wszechny i Rolny) zostały prze-
prowadzone w 2002 roku. W tym 
roku w Polsce mamy Powszech-
ny Spis Rolny, a ta akcja to Spis 

Statystyka jest dla nas wszystkich
Próbny do Narodowego Spisu 
Ludności i Mieszkań, który jest 
zaplanowany na rok 2011. Gmina 
Gubin, jako jedna z 16 miejsco-
wości w kraju, została losowo 
wybrana do jego przeprowadze-
nia. Spis ten dotyczy tylko gminy 
miejskiej Gubin, czyli samego 
miasta, a obejmie kilkanaście ty-
sięcy osób. Jest to - nie ukrywam 
- od strony organizacyjnej, logi-
stycznej i metodycznej - olbrzy-
mie przedsięwzięcie burmistrza 
miasta oraz całej statystyki w celu 
sprawnego jego przeprowadzenia.

Ilu rachmistrzów spiso-
wych będzie w Gubinie 
i w jakim terminie jest ten 
spis planowany?

R. F. W Gubinie będzie pra-
cować w sumie najliczniejsza 
w kraju grupa rachmistrzów. 
Jest ich 20. Natomiast sam spis 
będzie się odbywał przez okres 
dwóch miesięcy. Rozpoczyna się 
1 kwietnia i potrwa do 30 maja. 
Jest zdecydowanie dłuższy niż 
poprzedni Spis Powszechny, 
który trwał dwa tygodnie. Patrząc 
jednak na zaangażowanie władz 
Gubina, na przygotowania, orga-
nizację i szkolenie, mam świado-
mość, że także ten przyszłoroczny 
spis będzie równie sprawnie za-
bezpieczony jak obecny - próbny.

dokończenie na str. 12

zmiana czasu
W  niedzielę (28 marca) nastąpi zmiana cza-
su na letni. O 2.00 w nocy przestawimy zegar-
ki na godz.3.00. Zmiana ma m.in. na celu efek-
tywniejsze wykorzystanie światła dziennego, 
a tym samym oszczędność energii. Przypomnę, 
że w Polsce zmiany czasu dokonaliśmy w okre-
sie międzywojennym, w latach 1957-1964 i od 
1977 roku. W Unii Europejskiej ustalono, że czas 
letni zaczyna się w  ostatnią niedzielę marca, 
a kończy w ostatnią niedzielę października. Z.T.

w w w.radiogubin.pl

25 maRca
godzina 20.00
sTarTuJEmY

Derby Ziemi 
Gubińskiej

Carina 
Gubin 

VS 
Alfa 

Jaromirowice

21 III godz. 14.00
stadion miejski 

w Gubinie
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urodzEnia | Aleksander Nie-
żórawski, Wojciech Gaczyń-
ski, Karolina Mendel, Huber 
Kwiatkowski, Jakub Rurarz, 
Nikola Łączyńska, Patryk 
Makaś, Paweł Jędraszak, Mak-
symilian Dębicki, Tyberiusz 
Suchodolski, Patryk Szubert, 
Bartosz Gniełka, Nina Dąbrow-
ska, Kamil Szymaniec, Jędrzej 
Rogalski, Borys Komarczuk, 
Jakub Bobiński, Paweł Ban-
dziak, Julia Kamińska, Błażej 
Piotrowski, Alicja Gaworska, 
Bartosz Malec, Adam Grybel, 
Zuzanna Kamińska, Maja Ław-
nicka, Amelia Jaros, Kacper 
Kozicki, Michalina Grabarek.

Zgony | Krystyna Kosiada 
l. 86, Roman Puchacz l. 58, 
Kazimierz Różycki l. 69, Jan 
Wierzbicki l. 75, Stefania Ro-
dziewicz l. 96, Beata Ryma-
szewska l. 46, Wojciech Kacz-
marek l. 56.  n

W Gminie Gubin w trakcie realizacji są następujące projekty:
Od stycznia trwają prace przy realizacji projektu pn. „Zagospo-

darowanie centrum wsi wraz z remontem świetlicy w m. Sęko-
wice”. Koszt robót budowlanych wynosi 818.525,46 zł, z czego 
500 000,00 zł zrefundowane zostanie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój 
wsi” zaraz po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Wykonawcą 
robót wybranym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych SAN-BUD Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Celem 
realizowanej inwestycji jest stworzenie warunków i miejsc do 
współpracy, integracji oraz wspólnego przebywania mieszkań-
ców, a także umocnienia więzi społecznych, które w odróżnie-
niu od miasta są wyjątkowe i niepowtarzalne, poprzez remont 
świetlicy oraz budowę miniboiska sportowego, sceny i miejsca 
do wypoczynku. 

Wyremontowana świetlica oraz zagospodarowany plac wokół 
niej będą służyć nie tylko sękowiczanom, ale wszystkim miesz-
kańcom gminy Gubin. Szkoda, że gminy nie stać na realizację 
podobnych inwestycji we wszystkich wioskach jednocześnie. 
Sękowice są pierwszą, ale nie ostatnią wsią, w której podobne 
przedsięwzięcia są planowane. Niestety ktoś musiał być pierw-
szy. Zostali nimi ci, którzy chcieli podjąć wyzwanie (a zdecydo-
wało się na to tylko 13 wsi z 48 gminy Gubin, z czego już 2 się 
wycofały), jako jedyni opracowali „Plan Odnowy swojej Miej-
scowości” i wytrwale dążyli do celu mimo wielu przeciwności.

Drugim przedsięwzięciem skierowanym do mieszkańców naszej 
Gminy będącym w trakcie realizacji jest projekt pn. „Poznaj język 
sąsiada”. Pomysłodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Marko-
sicach na czele z Radnym i sołtysem p. Danielem Zołoteńko wraz 
z niemieckim partnerem OSP z Gross Gastrose. Wnioskodawcą 
do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” był Urząd Gminy Gubin. 
Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2009 r. 
i potrwa do czerwca 2010 r. W projekcie uczestniczy 70 osób 
z Polski i 60 z Niemiec. Uczestników podzielon na cztery grupy, 
które w trakcie zajęć odbywających się raz w tygodniu uczą się 
j. niemieckiego, zdobywają wiedzę na temat obyczajów, tradycji 
oraz życia codziennego ich sąsiada. Mimo, że miejscem realizacji 
projektu jest świetlica w Markosicach, uczestniczą w nim miesz-
kańcy wielu miejscowości gminy Gubin m.in.: Grabic, Kozowa, 
Jazowa, Polanowie, Sękowic, Gubinka, Nowej Wioski i wielu, 
wielu innych. Każdy, kto tylko wyraził chęć, mógł wziąć udział 
w projekcie, gdyż ma on zasięg ogólnogminny. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjne-
go Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubu-
skie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów  
i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz bu-
dżetu państwa. n

W czwartek 11 marca w gale-
rii „Ratusz” odbyło się zebranie 
samorządu Rady Osiedla nr 1, 
w którym uczestniczyła liczna 
grupa jego mieszkańców. Po-
rządek obrad przewidywał trzy 
główne tematy: sprawozda-
nie z działalności rady za ubie-
gły rok, przedstawienie planów 
działania na 2010 rok oraz dys-
kusję z mieszkańcami osiedla. 
Na spotkanie przybyli m.in. wi-
ceburmistrz Gubina Justyna 
Karpisiak, przewodniczący 
rady miejskiej Leszek Ochot-
ny, inspektor ds. obrony cywil-
nej Rafał Wypych, przewod-
niczący Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa Publicznego 
Andrzej Białek, miejscy radni 
oraz przedstawiciele straży miej-
skiej. Przewodniczący rady osie-
dla Stanisław Wojnicz, doko-
nując bilansu działań za ubie-
gły rok, uznał, że był on udany. 
Podkreślono dobrą współpra-
cę z GDK, burmistrzem Gubina 
Bartłomiejem Bartczakiem 
oraz radnymi, a stan porządku na 
osiedlu uległ polepszeniu. Wspo-
mniano o tragicznym zdarzeniu 

mającym miejsce na terenie osie-
dla w sierpniu ubiegłego roku, 
czyli zabójstwie Artura Cackow-
skiego.

Co do zamiarów na najbliższe 
miesiące, planowane jest zorga-
nizowanie wielu imprez sporto-
wych, przeglądu wiosennego 
osiedla oraz wrześniowego fe-
stynu. Ponadto będzie ogłoszony 
kolejny konkurs na najładniej-
szy balkon, taras, bądź ogródek 
osiedla. Postanowiono także, iż 
członek rady osiedla będzie brał 
udział w każdej sesji rady miej-
skiej. Wspomniano o zwiększe-
niu współpracy z MOS w Gubi-
nie oraz Strażą Miejską. Dys-
kutowano na takie tematy jak: 
oznakowanie placu katedralne-
go, modernizacja ulicy Konop-
nickiej, parkowanie aut na chod-
nikach przy blokach mieszkal-
nych, a także omówiono problem 
z właścicielami psów, którzy nie 
sprzątają po swoich pupilach.

Członkowie rady osiedla poin-
formowali, że nadal będą pełnić 
dyżury, aby spotykać się z miesz-
kańcami - w każdą pierwszą środę 
miesiąca w GDK w sali nr 206.

Andrzej Matłacki 

Zebranie Rady Osiedla nr 1
Dotychczas Szkoła Podstawo-

wa nr 2 w Gubinie znana była 
głównie z osiągnięć sportowych. 
Warto jednak podkreślić sukce-
sy uczniów tej szkoły również na 
innych płaszczyznach. A ich ilość 
robi wrażenie. Finalistami wo-
jewódzkiego konkursu huma-
nistycznego zostali: Katarzy-
na Lewak, Natalia Lisiec-
ka, Marta Palińska i Mate-
usz Turowski. Laureatem tego 
etapu konkursu została uczenni-
ca SP 2 Justyna Turowska. 
Z kolei finalistami wojewódz-
kiego konkursu matematyczno-
przyrodniczego zostali: Niko-
las Mikołajewski, Katarzy-
na Lewak oraz Jakub Matu-
szak, a laureatką całego konkur-
su na etapie wojewódzkim Na-
talia Lisiecka. A to nie koniec 
sukcesów. Laureatem ogólno-
polskiego konkursu „Stypen-
diada plastyczna” został Paweł 
Makles, a wyróżnienie przyzna-
no Natalii Mikołajczyk. Nato-
miast w ogólnopolskim konkur-
sie „Stypendiada wczesnoszkol-
na” w kategorii czytelniczej zwy-
ciężył Michał Kulik, a w kon-
kursie plastycznym - Wiktoria 
Walczak. Odbył się również mi-
strzostwa w szachach drużyno-
wych szkół podstawowych po-
wiatu krośnieńskiego. Drużyna 
SP 2 w składzie Kacper Jaros, 
Justyna Turowska, Gabrie-
la Horoszkiewicz i Oliwia 
Graczyk zajęła I miejsce, tym 
samym awansując do etapu wo-
jewódzkiego. I na koniec wisien-
ka na torcie – w wojewódzkim 
etapie Międzynarodowego Kon-
kursu Młodych Artystów w ka-
tegorii juniorów młodszych do 
etapu ogólnopolskiego awanso-
wała Katarzyna Mikołajew-
ska. Nauczycielom i dyrekcji 
składamy gratulacje za ciężką 
i efektywną pracę z uczniami.

Andrzej Matłacki 

Te sukcesy 
robią wrażenie

KONIeczNIe pOSłUchaj!!! 
Już 25 marca, w najbliższy czwartek

pierwsza emisja programu Radia Gubin, 
której posłuchasz na stronie www.radiogubin.pl

W programie m.in.
20.15  GUBIŃSKIe FORUm - zaproszeni lokalni dziennikarze odpowie-

dzą na pytanie „Po co nam Radio Gubin?”
20.35  KONKURSOWe NaGRÓD BRaNIe - to przede wszystkim konkursy, 

przy których każdy może się sprawdzić. Nie zabraknie nagród 
w postaci płyt CD i DVD z muzyką i filmami a także gubińskich 
gadżetów. To audycja dla lubiących dobrą zabawę.

21.10  maGazYN aKTUaLNOŚcI - doniesienia z miasta i okolic, które za-
interesują każdego mieszkańca Gubina. Ważne wydarzenia, 
znane postaci z naszego regionu i zapowiedzi imprez to pod-
stawowe elementy tej audycji zgodne z hasłem: „w Radiu 
Gubin tylko Gubin”.

21.30  KOLacja z GWIazDĄ - do radiowego stołu, specjalnie dla słuchaczy 
Radia Gubin, zaprosimy Krzysztofa jaryczewskiego, który opowie 
o swoich, przypadających tego roku, okrągłych urodzinach i zwią-
zanych z nimi planach koncertowych. Słuchaczom Radia Gubin 
rozdamy także egzemplarze jego najnowszej płyty z własno-
ręczną dedykacją. Nie zabraknie uśmiechu, zabawy, wspomnień 
i jadła jak na Kolację z Gwiazdą przystało. W kolejne czwart-
ki – kolejne Gwiazdy.

Radia Gubin, w każdy czwartek 
po 20.00, posłuchacie tylko na www.radiogubin.pl

TeLeFONY aLaRmOWe

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 455 81 11 
(w godzinach 7.00-15.30)
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Awarie wodne (PUM po godzinach pracy) - 
068 455 82 68
Telefon zaufania (pon. - pt. 15.00-17.00) - 9288

SzpITaLe I pORaDNIe

Szpital Gubin, ul. Śląska 35 - tel. 068 359-30-18
Szpital Krosno Odrzańskie - tel. 068 383-50-39
WSPL - tel. 068 455-80-62, 068 455-80-77
Atol Centrum Medyczne - tel. 068 475-15-40

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tel. 068 455-82-52

TaXI

Euro Taxi - tel. 196-27, 0 800 202 020
Taxi Bis - tel. 068 359-33-31

INNe TeLeFONY

Informacja PKS - tel. 068 359-32-97
Bezpłatny Ogólnopolski telefon zaufania - tel. 0800 422 322
Bezpłatna infolinia Placówki pomocy społecznej 
Województwa Lubuskiego - 0 800 109 160
Pogotowie Kryzysowe Województwa Lubuskiego 24h
tel. (095) 7 214 215
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 24h
tel. 068 383 50 76
Gminne Centrum Zarządzenia Kryzysowego (8.00 14.00)
tel. 068 455 81 05
Usługi pogrzebowe, cmentarz - tel. 068 455-81-98



Gubin
ul. Krzywoustego 15 / Os. E. Plater
Telefon (0-68) 359 41 55

8.00-16.00

(0-68) 359 41 55

w soboty nieczynne
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W środę 10 marca w Gubińskim 
Domu Kultury odbyło się spotka-
nie inaugurujące udział kandy-
datów w projekcie „40 000 na 
plusie”. W lutym Komisja Rekru-
tacyjna zakwalifikowała 40 osób 
zamierzających rozpocząć indy-
widualną działalność gospodar-
czą. Projekt, który współfinanso-
wany jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, ma na celu 
wsparcie osób (w szczególności 
bezrobotnych, nieaktywnych za-
wodowo oraz do 25 roku życia), 
zamierzających założyć własną 
firmę. „40 000 na plusie” jest 
realizowany przez Urząd Miasta 
Gubina we współpracy z gubińską 
filią PUP w Krośnie Odrzańskim. 

Uczestników projektu przywi-
tali: burmistrz Gubina Bartło-
miej Bartczak oraz dyrektor 
PUP w Gubinie Piotr Puszkar-
ski, którzy życzyli uczestnikom 
unijnego programu powodzenia 
w szkoleniu oraz sukcesów już 
w trakcie prowadzenia działalno-
ści. Spotkanie poprowadziła ko-
ordynator projektu Agnieszka 

Ruszają szkolenia „40 000 na plusie”
Grablewska, która przedsta-
wiła zainteresowanym osobom 
harmonogram prac, planowa-
ne tematy szkoleń oraz terminy 
ich realizacji. Szkolenia ruszą już 
25 marca. Będą się one odbywać 
co tydzień (ze względu na pracow-
nicze obowiązki utworzone zostały 
trzy grupy: dwie grupy 15-osobo-
we będą spotykać się w godzinach 
porannych i popołudniowych, 
a grupa 10-osobowa w weeken-
dy) i potrwają do czerwca. Po ich 
zakończeniu uczestnicy projektu 
przygotują – przy pomocy dorad-
ców – wnioski o dofinansowanie 
wraz z biznesplanami. W trakcie 
inauguracyjnego spotkania kan-
dydaci podpisali umowy z UM 
o przystąpieniu do projektu oraz 
wypełnili ankiety. 

Już we wrześniu na terenie 
naszego powiatu powstanie 
30 firm. Przy wciąż obecnym 
kryzysie gospodarczym takie 
inicjatywy z pewnością w istot-
ny sposób przyczyniają się do 
spadku poziomu bezrobocia oraz 
zwiększenia przedsiębiorczości 
mieszkańców Gubina. 

Andrzej Matłacki 

Wizjonerzy z konkretami!
dokończenie ze str. 1

Następnego dnia miało miej-
sce robocze spotkanie poświę-
cone wykorzystaniu tzw. pasyw-
nej energii. Obie części tej kon-
ferencji były moderowane przez 
uznany w tej dziedzinie autorytet 
prof. Janinę Kopietz-Unger. 

Teraz wydają się spełniać kolej-
ne wizje zarządu fundacji.

Spotkanie ze znanym w świe-
cie wrocławskim architektem, 
dr Maciejem Małachowi-
czem, które odbyło się w dniu 
Święta Niepodległości 11 listo-
pada ub. roku w siedzibie Gu-
bińskiego Domu Kultury, doty-
czyło kolejnego fragmentu odbu-
dowy tego zabytkowego obiektu. 
Mianowicie - ma powstać klatka 
schodowa prowadząca na sam 
szczyt wieży budowli, skąd tu-
ryści mogliby podziwiać panora-
mę nie tylko Gubina i Guben, ale 
też znacznej części okolic poło-
żonych na południu pogranicza. 
Są realne szanse na to, że po tych 
pracach gubiński zabytek przy-
ciągnie rzesze turystów, a tym 
samym przełoży się na jakieś lo-
kalne inicjatywy gospodarcze jak 
np. mała gastronomia.

Ze względów technicznych za-
budowa windy wewnątrz wieży 
byłaby problematyczna.

Wiele wskazuje na to, że i ta 
wizja zostanie spełniona. Został 
złożony odpowiedni wniosek 
o dofinansowanie do Wspólne-
go Sekretariatu Technicznego.

Nie tak dawno został on po-
zytywnie zaopiniowany i pozy-
skano na ten cel niebagatelną 
kwotę aż 6 milionów złotych! 
Jest to 85% wartości dofinan-
sowania projektu, z pozostałych 
15% - prawie 2/3 wartości pokry-
je strona niemiecka.

Nie wdając się zbytnio w szcze-
góły techniczne - projekt zakłada 
zabudowę wielokondygnacyjnej 
klatki schodowej z pełnym za-
bezpieczeniem wnętrza, okien 
i rewitalizację samego wyglądu 
wieży. Zostaną także przeszklo-
ne okna i wykonana od podstaw 
instalacja elektryczna, co ma za-
pewnić pełne bezpieczeństwo 
zwiedzających. W projekcie jest 
też ujęte powstanie tzw. warsz-
tatu konserwatora. Jako że jest 
to projekt transgraniczny, zo-
staną powołani koordynatorzy. 
Jeden z nich zajmie się działal-
nością kulturalną i szeroko rozu-
mianą współpracą transgranicz-
ną, do zadań drugiego będzie 
należała współpraca z ośrodka-
mi naukowymi (głównie Uni-
wersytetem Zielonogórskim 
i Brandenburskim Uniwersyte-
tem Technicznym w Cottbus). 
W dalszej perspektywie niektóre 
zadania - szczególnie te ze strefy 
kulturalnej - spadną na barki 
Domu Kultury. Od strony na-
ukowej zaś jest zamiar stworze-
nia jednego olbrzymiego archi-
wum, które będzie obejmować 
krainę geograficzną Łużyc. Do 

dalszych prac rewitalizacyjnych 
będzie potrzebny cały sztab wy-
sokokwalifikowanych pracow-
ników, zarówno naukowców, 
kadry technicznej, konserwa-
torów i pracowników technicz-
nych. Fara ma bowiem działać 
jako ośrodek kulturalny i na-
ukowo-techniczny na region 
Ziemi Lubuskiej i Branderbur-
gii. A niedługo będzie możli-
wość wejścia na szczyt wieży 
i podziwiania panoramy euro-
miasta z wysokości kilkudzie-
sięciu metrów. Niebawem zo-
staną ogłoszone przetargi i ruszą 
prace konstrukcyjno-budowlane 
wewnątrz i na zewnątrz wieży.

A za 6 tygodni makieta fary 
będzie pokazana publicznie 
w siedzibie Europarlamentu 
w Brukseli. 

Najbardziej zadowolony jest 
w tym momencie burmistrz 
Gubina B. Bartczak, którego po-
prosiliśmy o krótki komentarz:

Bartłomiej Bartczak: Wszy-
scy cieszymy się, że kolejne 
unijne miliony trafią do Gubina. 
Od początku realizowaliśmy na-
kreślony wcześniej plan pozyska-
nia jak największej ilości fundu-
szy unijnych dla miasta. W przy-
padku fary było to dosyć skompli-
kowane, ponieważ część wkładu 
własnego przekaże strona nie-
miecka, a takich projektów jak 
do tej pory nie było. Tym samym 
nikt za bardzo nie wiedział, jak 
się do tego zabrać i musieliśmy 
sami wytyczać nowe kierunki. 
Moment złożenia wniosku też nie 
był przypadkowy. Najpierw pozy-
skaliśmy około 9 mln zł, właśnie 
z EWT (Europejska Współpra-
ca Terytorialna Brandenburgia 
- Lubuskie) na Wyspę Teatral-
ną, Zielony Spacer i kompleks 
boisk przy LO. Wiedzieliśmy, że 
fara zawsze się obroni, bo jest to 
bardzo transgraniczne przedsię-
wzięcie - z tego powodu zgłasza-
liśmy najpierw mniej spektaku-
larne projekty. Wszystko pięk-
nie się ułożyło, gdyż tamte pro-
jekty przeszły, a na koniec mocne 
uderzenie z farą i kolejne pienią-
dze. Warto dodać, że kwietnio-
wa wystawa zabytku w Brukse-
li też swoje zrobiła. Temat był 
ciągle obecny w mediach. To 
też jest ważne przy decyzjach fi-
nansowych. W sumie z samego 
tylko EWT pozyskaliśmy już 
prawie 15 mln zł, jeżeli do tego 
dodamy inne fundusze, przekro-
czymy 30 mln zł. Niestety fun-
dusze unijne się powoli kończą, 
ale po cichu liczę jeszcze na tury-
stykę wodną z przystaniami ka-
jakowymi na Nysie Łużyckiej. 
W tym miejscu pragnę podzię-
kować wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego sukcesu.

Co na to mieszkańcy Gubina? 
Zrobiliśmy krótką sondę na 

ten temat: Ty chyba żartujesz! - 
z niedowierzaniem mówi znany 
w Guben i Gubinie fotografik 
Piotr Wystrach, pracownik 

firmy Arcus Consulting, na wieść 
o tym, że już niebawem rozpocz-
nie się budowa schodów prowa-
dzących na szczyt wieży fary - 
Cały czas myślałem, że jest to 
niewykonalne z powodu kosz-
tów, a tu taka wiadomość! Jak 
wam się udało załatwić taką 
forsę? Ale to wiadomość... aż 
mnie zatkało! Oczywiście, że 
wejdę na ten taras, aby zrobić 
trochę pamiątkowych zdjęć 
z takiej perspektywy - podkreśla.

Swego zadowolenia nie kryje 
także mieszkanka miasta Beata 

Guziewicz (na zdjęciu) - Oczy-
wiście to fajna wiadomość, Gubin 
chyba będzie znany z tego, że 
będzie można tak wysoko wdra-
pać się i zobaczyć jego panoramę, 
a ja na pewno tam wejdę i zabio-
rę swoje córki 10-letnią Natalię 
i 6-letnią Martynę.

Ale nie są to też jedyne dobre 
wieści dla Gubina! Miasto 
otrzymało kolejne środki 
w kwocie 5 milionów złotych 
na zagospodarowanie tere-
nów tzw. strefy przemysłowej. 
Dzięki nim będzie można stwo-
rzyć infrastrukturę techniczną 
na terenach przy ul. Przemysło-
wej. Podniesie to wartość tam-
tych terenów w oczach poten-
cjalnych inwestorów (o spotka-
niu z prokurentem firmy NVM 
piszemy w dziale „Z magistra-
tu”). Zostały przyznane rów-
nież środki na dofinansowa-
nie budowy boiska w centrum 
miasta (w ramach programu 
Orlik) w równie niebagatelnej 
kwocie prawie 700 tysięcy zło-
tych! Tym samym kolejna wizja 
burmistrza - aby każde osiedle 
miało swoje tereny sportowo-
rekreacyjne - jest realizowana. 
Ostatnio wiele się mówi w re-
gionie o tzw. „Lubuskiej Marce”. 
Czy Kościół Farny w Gubinie 
ma wobec tego szansę, aby stać 
się jedną z nich? Wydaje się, 
że ma takie możliwości.I to 
wielkie!!!

Antoni Barabasz

A. Grablewska wyjaśnia zasady realizacji projektu
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 z magistratu Informacje przygotował antonI BaraBasz

Kamil Nowakowski, przedstawiciel luksemburskiej firmy NVM 
był gościem burmistrza Bartłomieja Bartczaka. Podczas spotka-
nia, które miało miejsce 11 marca br., rozmawiano o sprawach eko-
nomicznych. Ponadto przedstawiciel Luksemburskiego inwestora 
podziękował burmistrzowi za wsparcie w załatwianiu wszelkich for-
malności, jakiego udziela nasz magistrat. Przypomnijmy – firma, 
która niebawem rozpocznie budowę swojej filii w tzw. przemysło-
wej strefie Gubina, będzie produkować różnego rodzaju odżywki dla 
sportowców. Pracę znajdzie tu na początku około 50 kobiet – pod-
kreślił, podpisując akt notarialny w 2008 roku, jej właściciel Fabien 
Sprunck. Natomiast jeżeli chodzi o tzw. przemysłową strefę po-
łudniową (zlokalizowaną w trójkącie: ul. Legnicka - droga wjazdo-
wa na terminal w Sękowicach - przedłużenie ul. Śląskiej poza linią 
kolejową) - jest zainteresowanie ze strony kilku gubińskich przed-
siębiorców, aby tam właśnie ulokować swoje filie bądź całe firmy. 
Burmistrz B. Bartczak na razie nie chce zdradzić zbyt wielu szcze-
gółów, powtarzając zawsze, że po podpisaniu stosownych porozu-
mień będzie czas na ich skomentowanie.

Z ostatniej chwili

Spotkanie
z mieszkańcami

Studenci w farze
Obchód 

przedspisowy

Na roboczo

Kolejne środki

W dniach 12-15 marca burmistrz 
B. Bartczak ponownie przebywał 
w siedzibie europarlamentu w Bruk-
seli. Jest to kolejna robocza wizyta 
związana z przygotowywaną na koniec 
kwietnia w stolicy Belgii wystawą po-
święconą gubińskiej farze. Każdy eu-
roposeł może w czasie swojej kaden-
cji zaprezentować na forum Parlamen-
tu Europejskiego jedną ekspozycję. 
Nasza wystawa będzie jedyną, która 
zostanie przedstawiona w jego siedzi-
bie. Jest to możliwe dzięki staraniom 
europosła Artura Zasady. Oprócz 

spraw czysto technicznych dotyczących ekspozycji, która będzie 
doskonałą promocją samego Gubina na arenie międzynarodowej, 
odbywały się też rozmowy z europarlamentarzystami. W składzie 
delegacji, której przewodniczył właśnie zielonogórski poseł do Par-
lamentu Europy, znajdował się między innymi prezydent Nowej 
Soli Wadim Tyszkiewicz. 

Polityka to zanieczyszczone bagno - mówi poseł na Sejm RP z ra-
mienia Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin, który przeby-
wał niedawno w województwie lubuskim. Często nazywany „sumie-
niem Platformy” parlamentarzysta uczestniczył w otwartym spotka-
niu z mieszkańcami powiatu krośnieńskiego, które miało miejsce 
w godzinach wieczornych 9 marca w Krośnie Odrz. Cieszyło się ono 
dużym zainteresowaniem słuchaczy. W trakcie ponaddwugodzinnej 
dyskusji poseł odpowiadał na wiele pytań, które padły z sali. Parla-
mentarzysta dość szeroko mówił między innymi o sprawach etycz-
nych związanych z przechowywaniem zarodków ludzkich. 

Inicjatorem wizyty posła J. Gowina w powiecie był jego partyjny kolega 
- poseł Marek Cebula. W spotkaniu uczestniczył również burmistrz 
miasta B. Bartczak, który zaprosił posła J. Gowina do złożenia wizyty 
w Gubinie. Zaproszenie zostało przyjęte, a termin przyjazdu zostanie 
ustalony - ze względu na napięty kalendarz roboczy posła - w później-
szym czasie. Chciałbym, aby ta wizyta miała miejsce w czasie „Wiosny 
nad Nysą” - nieoficjalnie potwierdził burmistrz miasta.

Korzystając z okazji, zadaliśmy posłowi J. Gowinowi kilka pytań, 
między innymi na temat bezpieczeństwa, opłacania abonamentu 
TV oraz prac związanych z nowym projektem ustawy medialnej.  

W piątek 19 marca w mieście pojawi się na „rekonesans” 40-oso-
bowa grupa studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to efekt 
jednego ze spotkań burmistrza B. Bartczaka z władzami lubuskiej 
uczelni i prof. Janiną Kopietz-Unger, która bardzo mocno za-
angażowała się w projekt rewitalizacji fary. W przyszłości grupy 
studentów z wydziału budowlanego mają odbywać swoje prakty-
ki w oparciu o gubińską farę, która stanowi też świetny poligon do 
wszelkiego rodzaju prac studialnych. 

Matematyka jest nieubłagana. Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubuskiego zatwierdził projekt, który znalazł się na liście 

Burmistrz w Brukseli

- Tu niebawem stanie nowa firma - mówi burmistrz w wywiadzie dla TVP Gorzów Wlkp.

Od lewej M.Cebula, Grzegorz Świtalski B.Bartczak, J.Gowin i Jacek Hoffmann

indykatywnej na dalsze uzbrojenie terenów przy ulicy Przemy-
słowej i Poleskiej. W efekcie Gubin otrzyma na to przedsięwzięcie 
5 milionów złotych. Jak zostaną one wykorzystane? Pokryją koszt 
położenia nawierzchni asfaltowej na ul. Przemysłowej do skrzy-
żowania z ul. Hanki Sawickiej i modernizacji ulicy Poleskiej łącz-
nie z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej (kanali-
zacja, oświetlenie).

Dodając do tej kwoty niespełna 700 tysięcy pozyskanych przez 
miasto na budowę boiska w centrum (przy ul. Roosevelta), nie-
bagatelną kwotę 6 milionów złotych na zabudowę klatki schodo-
wej wewnątrz fary - o czym piszemy oddzielnie - oraz dodatkowe 
400 tysięcy, jakie zostały przekazane przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dla Fundacji Odbudowy Fary, można 
łatwo podsumować wymierną pracę urzędników, a szczególnie 
Wydziału Europejskiego. Są to pieniądze otrzymane na przestrze-
ni ostatnich 4 tygodni. 

W sumie z funduszy zewnętrznych miasto otrzymało już blisko 
30 milionów!

Po Wielkanocy ruszy budowa 
kolejnego Orlika 2012, zlokalizo-
wanego między ulicami Roose-
velta i Konopnickiej. Od ul. Ko-
nopnickiej znajdować się będzie 
boisko piłki nożnej, a bliżej Ro-
osevelta boisko do siatkówki.

W oparciu o dotychczasowe do-
świadczenia planuje się pewne 
wzbogacenie obiektu. Przewidu-
je się zainstalowanie 2 niezależ-
nych oświetleń: jedno oświetla-
jące obiekt dla lepszego dozoru 
i ochrony oraz drugie - włącza-
ne w razie gry po ciemku. Przy 
boisku do piłki nożnej przewi-
dziano budowę trybun na ponad 
200 miejsc. Niezbędna jest prze-
budowa kanalizacji. Projekt 
przewiduje 3-miesięczny okres 
realizacyjny, co oznacza, że już 
w lipcu młodzież ma szansę ko-
rzystać z obiektów.

W momencie uzyskania po-
wyższej informacji naczelnik 
Krzysztof Olifrowicz-Kali-
nowicz kończył właśnie przygo-
towania do otwarcia przetargu.

W dniu 15 marca trwały prace 
przetargowe: do budowy boisk 
zgłosiło się 14 oferentów, a 5 
ofert zgłoszono na budowę za-
plecza.

Niebawem poinformujemy 
o wynikach rozstrzygnięcia prze-
targu i rozpoczęciu robót. Ols 

Kolejny 
Orlik

Wzajemne 
wsparcie

Włodarze euromiasta Guben-
Gubin, wprawdzie bez harmo-
nogramu, ale spotykają się sys-
tematycznie. Ostatnio w ponie-
działek 8 marca burmistrz Guben 
Klaus-Dieter Hübner na za-
proszenie burmistrza B. Bartcza-
ka przybył do Urzędu Miejskie-
go w Gubinie. Analizowano re-
alizację wspólnego projektu tury-
styki wodnej na granicznej Nysie 
Łużyckiej. Guben jako pierwszy 
opracował projekt i realizuje to 
zadanie. Aktualnie w Gubinie po-
wstał zamiar dalszego uaktywnie-
nia turystyki na Nysie. Planuje się 
utworzenie 2 przystani kajako-
wych. Jednej na zbiorniku pię-
trzącym przy elektrowni i drugiej 
obok wyspy.

Obydwie strony euromiasta za-
interesowane są rozwojem inter-
netu i monitoringu ruchu ulicz-
nego. Głównie chodzi o internet 
domowy. Dyskutowano o moż-
liwości utworzenia wspólnej ze-
spolonej sieci kablowej telewizji.

Dojrzewa również koncepcja 
wspólnego działania na rzecz roz-
woju wykorzystania energii odna-
wialnej po obydwu stronach Nysy. 
Burmistrzowie darzą się wzajem-
nym zaufaniem i sympatią, stąd 
ich pełna otwartość na pomysły 
zdobywania środków unijnych 
i wzajemne wspieranie. Ols 

W dniach 16-22 marca br. zostanie przeprowadzony tzw. obchód 
przedspisowy. W jego trakcie rachmistrzowie spisowi poznają 
teren, na którym będą prowadzić spis oraz dokonają weryfika-
cji wykazu budynków i ich położenia na mapach cyfrowych, jakie 
będą wykorzystywane również w tegorocznym Powszechnym Spisie 
Rolnym oraz pełnym Narodowym Spisem Powszechnym Ludno-
ści i Mieszkań.



Instalacje & EKO 
- Instalacje kolektorów solarnych 
- Instalacje c.o. i c.w.u. 
- Instalacje gazowe 
- Klimatyzacje 
- Spawanie gazowe 

Tel.     0 517 726 235 

Przedsiębiorstwo Usługowe  
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Kaśka Janina 
Izdebska

Awantura o przybytek!
Wkurza mnie

Współczesny pisarz Janusz 
Leon Wiśniewski tak się 
modli: „Panie pomóż mi być 
tym człowiekiem, za jakie-
go bierze mnie mój pies.” 
Wierny pies widzi w nas do-
brego, sprawiedliwego, zdol-
nego do kompromisu czło-
wieka. A jak my przedsta-
wiamy się sobie i innym?

Dobry sąsiad to skarb. Uciążli-
wy to zmora. Kiedy trzy lata temu 
pani X (nazwisko znane redak-
cji) przeprowadziła się z wioski 
do jednego wynajętego (a potem 
kupionego) pokoiku przy ulicy 
Piastowskiej 3A w Gubinie, nic 
nie wskazywało na to, że spokój 
niedługo się skończy. Pozosta-
łą część mieszkania z zabudowa-
nym już korytarzem zajmowało 
małżeństwo z dwojgiem dzieci. 
Nazwijmy ich Z. Państwo Z przy-
jęli nową lokatorkę przyjaźnie, 
pomagając starszej pani w za-
gnieżdżeniu się w nowym miej-
scu. Pan Z nawet z własnej są-
siedzkiej woli wymalował pokój, 
pani Z wyprała i zawiesiła firanki. 
Ta niczym nie zmącona sielan-
ka trwała do pierwszej sprzeczki 
o wspólną toaletę na korytarzu. 
Tak się bowiem złożyło, że miesz-
kanie pani X jest jej własnością 
od sierpnia 2009 r., a państwo 
Z mieszkanie z zabudowanym 
korytarzem wynajmują jako ko-
munalne od kwietnia 1998 r. 
W pozostałym małym koryta-
rzyku łączącym dwa mieszkania 
znajduje się wspólny przybytek.

- Jestem starą siedemdziesię-
ciopięcioletnią kobietą. Nikt mi 
nie chce pomóc. Do mieszkania 
ledwo mogę się dostać przez 
zabudowany korytarz. Sąsiedzi 
robią mi na złość. Wybudowa-
li sobie toaletę w ogrodzonym 

korytarzu, a w tej wspólnej trzy-
mają konewki, wiadra, otwiera-
ją okno tak, że w zimie woda za-
marzła mi nawet w mieszkaniu. 
Co zamknę okno, bo mróz, to oni 
idą i otwierają. Wszelkie inter-
wencje z mojej strony nie dają 
rezultatu. Nawet burmistrz mi 
napisał, że sprawą musi zająć 
się zarządca. Proszę przyje-
chać, zobaczyć, napisać o tym 
i mi pomóc - żali się przez tele-
fon starsza pani. 

- Będzie ciężko - myślę - bo już 
nie raz pisałam o nieporozumie-
niach czy wręcz kłótniach mię-
dzysąsiedzkich i prawie zawsze 
ja najgorzej na tym wychodzi-
łam. Z reguły obie strony miały 
do mnie pretensje. Każda wi-
działa swoją rację, którą miałam 
- nie wiem dlaczego - defini-
tywnie załatwić. No ale trudno. 
Trzeba pomóc kobiecie. Jadę. 

Faktycznie małe pomieszcze-
nie stanowi korytarz z drzwiami 
na wprost do mieszkania pani X, 
z prawej zabudowana prowizo-
ryczną ścianką wspólna toaleta, 
z lewej zabudowane z drzwiami 
wejście do sąsiadów. Na pewno 
nie jest to komfortowe rozwiąza-
nie, szczególnie dla pani X. Ale 
przecież taki stan rzeczy istnieje 
już 12 lat, a rzeczona pani miesz-
ka od trzech. Kupując pokój od 
właściciela w sierpniu ubiegłego 
roku wiedziała, że nikt nie roz-
bierze korytarza państwa Z.

- Ale oni obiecali mi, że go roz-
biorą - upiera się pani X.

Po długiej rozmowie pani X 
zgadza się ze mną , że to sprawa 
nie do załatwienia. Sprawa 
skomplikowana, bo jej miesz-
kanie należy do Wspólnoty re-
prezentowanej przez kierownika 
Andrzeja Dębowskiego, a miesz-
kanie państwa Z jako komunal-
ne z odgrodzonym korytarzem 
i wspólną ubikacją do Miejskie-
go Zakładu Komunalnego z kie-
rownikiem Romanem Gąsio-
rem. Obaj znają sprawę na tyle 
dobrze, że na hasło Piastowska 
3A od razu podejmują temat.

- Nie można tej ubikacji prze-
kazać jednemu lokatorowi bez 
zgody drugiego. Jeżeli by to 
miało nastąpić, zainteresowany 
składa podanie, a reszta wspól-
noty musi wyrazić na to zgodę. 
Takie jest prawo i nawet sąd tego 
nie zmieni. Bo nie ma innej pod-
stawy prawnej - nie daje nadziei 
kierownik Wspólnoty. - Muszą 
się dogadać - dodaje.

Łatwo powiedzieć - myślę sobie 
po rozmowie z państwem Z.

- Nie, nigdy się na to nie zgodzi-
my. Już trzy lata znamy tę panią, 
jest kłótliwa i jak zgodzimy się 
na ubikację, będzie nam chcia-
ła odebrać piwnicę. Chcieliśmy 
od początku zgodnie żyć jako są-
siedzi, ale okazuje się, że się nie 
da. Zrobiliśmy u siebie ubikację 
po tym, jak jej goście nabrudzi-
li, a ona mimo naszej prośby nie 
sprzątnęła po nich. Mamy dzieci 
i zwyczajnie się brzydzimy brud-
nej toalety, którą zawsze po sobie 
zostawia. Gdyby ta pani przyszła 
do nas porozmawiać, gdyby cho-
ciaż z 500 zł zaproponowała na 
budowę naszej ubikacji, to na 
pewno dzisiaj nie byłoby awan-
tury. Nie zrobiła tego, więc na 
nic się nie zgadzamy.

Rozmawiam z kierownikiem 
MZUK w Gubinie Romanem 
Gąsiorem.

- Pomimo pomówień ze strony 
pani X, że jestem kolegą państwa 
Z, których w życiu widziałem 
służbowo dwa razy, chciałbym 
jej pomóc - mówi i zobowiązuje 
się porozmawiać z państwem Z, 
żeby zmienili zdanie. Nie dziwię 
się. Też ma już dość sprawy, która 
zda się nie mieć końca.

Moje argumenty o spokoju są-
siedzkim też nie znajdują należy-
tego zrozumienia. Nie i nie.

Pewnie obie strony mają swoje 
rację. Myślę, że stoi między nimi 
mur większy od tego, który prze-
skoczył Wałęsa. Mur niechęci.

A może tak po chrześcijańsku 
sobie wybaczyć i zacząć wszyst-
ko od nowa? Warto. Szkoda 
zdrowia. n

aBc niepełnosprawnego

Urszula Kondracik 
Prezes TWzK  
koło w Gubinie

HIV & AIDS

Nosiciele ludzkiego wirusa nie-
doboru odpornościowego (HIV) 
lub chorującego na zespół na-
bytego niedoboru odporności 
(AIDS) mają osłabiony układ 
odpornościowy, co oznacza, że 
ich organizmy mają trudności 
ze zwalczaniem infekcji.

Wirusem HIV nie można zarazić 
się przez zwykły kontakt, na przy-
kład przez podanie ręki, a zatem 
nie obawiaj się dotykać lub być do-
tykanym przez osobę z AIDS.

Osoba z wirusem HIV lub AIDS 
jest szczególnie narażona na in-
fekcje przenoszone przez powie-
trze. Uważaj, aby nie narażać 
innych osób. Jeżeli masz infek-
cję dróg oddechowych lub inną 
łatwo przenoszącą się choro-
bę, pomyśl o wszystkich swoich 
klientach i pracownikach i jeżeli 
jest to możliwe, zostań w domu.

Wiele osób z AIDS czuje się na-
piętnowanymi. Poprzez zwykłe 
powitanie lub podanie ręki dasz 
im odczuć, że są akceptowani. Ma 
to dla nich bardzo duże znaczenie.

Kilka słów na temat poufności: 
możesz naprawdę troszczyć się 
o osobę niepełnosprawną, która 
przechodzi kryzys, nagle choruje 
lub z niewyjaśnionych powodów 
nie przychodzi do pracy, bądź 
też wyrażać zwykłą ciekawość na 
jej temat. Pomimo swoich obaw, 
szanuj prywatność tej osoby. 
Pozwól jej mówić o swojej sy-
tuacji, jeżeli jej to nie krępuje.

Zaburzenia psychiczne

Osoby z zaburzeniami psychicz-
nymi mogą mieć czasami trudno-
ści z radzeniem sobie z zadania-
mi i kontaktami w codziennym 
życiu. Ich zaburzenia mogą za-
kłócać ich zdolność odczuwania, 
myślenia lub współżycia z innymi. 

Savoir vivre

POMAGAMY | ORGANIZUJEMY | INFORMUJEMY

Przekaż 1% podatku dochodowego Polskie To-
warzystwo Walki z Kalectwem Oddział Tereno-
wy w Zielonej Górze numer KRS 0000034979

Większość osób z zaburzeniami 
psychicznymi nie jest agresywna. 
Jedną z głównych przeszkód, jakie 
napotykają, jest nastawienie osób 
w swoim otoczeniu. W związku 
z tym, że zaburzenia te mają cha-
rakter ukryty, może zdarzyć się, 
że nawet nie zorientujesz się, że 
dana osoba ma problemy związa-
ne z stanem umysłowym.

Stres może wpływać na zdol-
ność funkcjonowania takiej 
osoby. Spróbuj ograniczyć do 
minimum napięcie towarzyszą-
ce danej sytuacji.

Osoby z zaburzeniami psychicz-
nymi mają różne osobowości 
i różne sposoby radzenia sobie ze 
swoją niepełnosprawnością. Nie-
którzy mogą mieć trudności ze 
zrozumieniem znaków społecz-
nych, podczas gdy inni mogą być 
nadwrażliwi. Jedna osoba może 
być pełna energii, a inna może 
wydawać się niemrawa. Traktuj 
każdą osobę jako indywidualną 
jednostkę. Zapytaj, co sprawi, że 
poczuje się swobodnie i w możli-
wie w jak największym zakresie 
szanuj jej potrzeby.

W sytuacji kryzysowej zachowaj 
spokój i udziel wsparcia w taki sam 
sposób, jak w przypadku każdej 
innej osoby. Zapytaj, jak możesz 
pomóc i dowiedz się, czy osoba 
ta posiada swojego asystenta, po 
którego można posłać. Jeżeli sy-
tuacja tego wymaga, możesz za-
pytać, czy osoba ta ma ze sobą le-
karstwa, które musi zażyć.

Opracowanie na podsta-
wie „Praktycznego poradnika 
savoir vivre wobec osób niepeł-
nosprawnych” Judy Cohena To-
warzystwo Walki z Kalectwem 
i Stowarzyszenie Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane pełnią 
wspólnie dyżury w każdy wtorek 
od 10.00-13.00 w biurze przy 
ul. 3 Maja(w podwórzu WDT). n

Oświadczamy, że w artykule An-
toniego Barabasza pt. „Siedmio-
ro wybiera siedmiu” opublikowa-
nym w „Wiadomościach Gubiń-
skich” z dnia 22 stycznia 2010 r. 
(numer 2) znalazły się niepraw-
dziwe informacje.
Po pierwsze nieprawdą jest, jako-
by radna Halina Wojnicz na spo-
tkaniu przewodniczących Rad 
Osiedli z Burmistrzem domagała 
się zaproszeń na różnego rodzaju 
uroczystości dla swego małżonka 
i Przewodniczącego Rady Osie-
dla nr 1 Stanisława Wojnicza. Wy-
stąpienie radnej H. Wojnicz mia-
ło bowiem następującą treść ( cy-
tat z protokołu spotkania): „Do-

bre strony wypracowane przez rady 
osiedli gdzieś znikły. Władze uwa-
żają, że nie są potrzebne, nawet 
niektórzy radni są przeciwni dzia-
łalności rad. Dawniej rady osie-
dli mogły wypowiadać się w róż-
nych sprawach. Obecnie nie zapra-
sza się przewodniczących rad osie-
dli np. na spotkania noworoczne, 
otwarcia inwestycji itp. Nie dysku-
tuje się o sprawach bezpieczeństwa 
na osiedlu. Radni osiedla nr 1 zgła-
szali wiele problemów na sesjach, 
ale różnie to realizowano”.
Po drugie nieprawdą jest, że Prze-
wodniczący Rady osiedla nr 1 Stani-
sław Wojnicz przy okazji omawiania 
spraw finansowych (jak pisze autor 

artykułu) poruszył temat wysoko-
ści diet przewodniczących rad osie-
dli w Gubinie, które wynoszą 100 
zł, a w Krośnie 500 zł i w związ-
ku z tym nie pytał retorycznie- dla-
czego? Przewodniczący Rady Osie-
dla nr 1 S. Wojnicz w ogóle nie wy-
powiadał się w kwestii wysoko-
ści diet, czynił to Przewodniczą-
cy Rady Osiedla nr 2 Pan Zdzisław 
Buczkowski. W swoim wystąpie-
niu Z. Buczkowski potwierdził, że 
współpracy z samorządem nie ma 
i poinformował, że dotychczasowe 
wypłacane diety w wysokości 100 
złotych miesięcznie dla przewodni-
czących rad osiedli są zbyt niskie. 
Porównał je z innymi miastami na-

szego województwa. I tak w Kro-
śnie Odrzańskim Przewodniczący 
otrzymują 472 zł, a w Szprotawie 
350 zł miesięcznie. 
W ocenie wnioskodawców autor 
tegoż artykułu A. Barabasz po-
przez nierzetelny opis wypowie-
dzi osób uczestniczących w spo-
tkaniu manipuluje opinią publicz-
ną, insynuując, że przewodniczą-
cym rad osiedli chodzi o jakiś pry-
watny interes. Rady osiedli to jed-
nostki pomocnicze dla Rady Mia-
sta, co nie znaczy że klakierskie.

Halina Wojnicz
Stanisław Wojnicz

Zdzisław Buczkowski
Jadwiga Małolepsza
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Sonda
Po czym rozpoznasz, 
że zbliża się wiosna?

Adrianna Szwed
uczennica klasy I

Wiosnę rozpoznam po tym, 
że śnieg topnieje. Na dworze 
robi się cieplej. Pojawia się 
świeża trawka i zaczynają 
kwitnąć kwiatki. Dzieci czę-
ściej wychodzą na podwórko, 
by się bawić.

Gabriela Dąbrowska
doradca klienta

Mnie ta pora roku kojarzy 
się z przebiśniegami i kro-
kusami. To typowo wiosen-
ne kwiaty. Wiosnę zwiastu-
ją wijące gniazda i śpiewają-
ce ptaki. Słońce swymi pro-
mykami zaprasza do space-
rów, a ludzie też robią się ra-
dośni i bardziej życzliwi.

Ryszard Chudziński
kierowca autobusu

Według mnie wiosnę za-
uważamy po baziach kwitną-
cych na wierzbach. Przebiśnie-
gi to także dowód na to, że już 
wiosna. Również zwierzęta tego 
dowodzą: przylatują do nas bo-
ciany i dzikie kaczki, a koty za-
czynają „się marcować”.

Urszula Horoszkiewicz
właścicielka sklepu

Wiosnę widać po nastro-
jach ludzi, uśmiechniętych 
twarzach. Częściej wychodzi-
my z domu na spacery czy 
zakupy. Słońce „mruga” do 
nas z góry. Gdy robi się cie-
plej, widać w ogródkach wio-
senne porządki. ak

4 marca br. Zespół Szkół Rol-
niczych gościł wiernych przyja-
ciół szkoły - przybyłych z Francji: 
Christiana Gasquet - prezesa 
Stowarzyszenia Francja-Polska, 
Lot-Lubuskie i Etienne Lebo-
ucher - sekretarza stowarzysze-
nia oraz Leszka Sidorowicza, 
koordynatora i opiekuna gubiń-
skiej młodzieży wyjeżdżającej na 
praktyki do Francji. 

Wśród gości witanych przez 
gospodarza spotkania, dyrekto-
ra szkoły Krzysztofa Szymań-
skiego znaleźli się Jacek Hof-
fmann - starosta powiatu kro-
śnieńskiego, Janina Pawlik 
- wicestarosta powiatu krośnień-
skiego, Zdzisław Paduszyński 
- wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Lubuskiego, Józef 
Bartkowiak - długoletni dyrek-
tor szkoły, radny Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego, radny Rady 
Powiatu Krośnieńskiego Wło-
dzimierz Rogowski, Stani-
sław Fudyma - przewodniczący 
Rady Gminy Gubin, przedstawi-
ciele lokalnych przedsiębiorców, 
dyrektorzy gubińskich przedszko-
li, szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i średnich, uczniowie 
technikum hotelarskiego i tech-
nikum żywienia i gospodarstwa 
domowego oraz młodzież z gu-
bińskich szkół. Goście podkreślali 
wyjątkowość współpracy, a Z. Pa-
duszyński podsumował swoją wy-
powiedź słowami, iż „zmieniają 
się historie, zmieniają się woje-
wództwa, a przyjaźń zostaje”. Sta-
rosta obiecał, że w tym roku od-
wiedzi Francję. Początki tej wyjąt-
kowo owocnej współpracy wspo-
minali francuscy goście i J. Bart-
kowiak. Dziwili się, że tak szybko 
minęło 20 lat…

Dzięki realizacji projektu 
LDV stażysta staje się bardziej 
zaradny, odważny, pokonuje 
własną nieśmiałość i lęk przed 
nieznanym. Uczy się, jak radzić 
sobie w trudnych sytuacjach. Dla 
wielu stażystów są to pierwsze 
kroki w ich dorosłe, samodzielne 
życie. Uczestnicy podczas od-
bywania praktyk mogą również 
sprawdzić swoje zdolności 
językowe, które do tej pory były 
szkolone bez możliwości kon-
frontacji z czynnym językiem. 
Uczeń we Francji myśli, mówi 
i pracuje po francusku, co po-
woduje znaczną progresję 
wiedzy językowej.

Obecny (siódmy już) projekt 
adresowany jest do uczniów 
kształcących się w zawodach: 
technik hotelarstwa, tech-
nik żywienia i gospodarstwa 
domowego, uczęszczających 
do Zespołu Szkół Rolniczych 
w Gubinie. Uczestnicy są w fazie 
wstępnego etapu kształcenia 

Od 2.09.2009 r. do 25.05.2011 r. Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie realizuje unijny 
projekt Leonardo da Vinci. Tytuł: Zdobywanie wiedzy praktycznej i kompetencji zawo-
dowych we francuskim hotelarstwie i gastronomii. Przyjaciele z Francji i Polski nie po-
trzebują wielu słów, by się dobrze rozumieć. Od blisko 20 lat spotykają się systematycz-
nie, realizując kolejne projekty.

VII Projekt unijny realizowany przez ZSR
zawodowego. Młodzież zdobywa 
wiedzę zawodową w czasie zajęć 
lekcyjnych, a doświadczenie za-
wodowe podczas zajęć prakty-
cznych i okresowych praktyk 
zawodowych. W realizacji sied-
miu projektów LDV uczestni-
czyć będzie ogólnie 280 uczniów 
ZSR. Całkowity koszt dofinanso-
wania wszystkich 7 projektów: 
531601,21 €, 2.126.404,84 PLN. 
Koszt realizacji stażu jednego 
ucznia kształtuje się na poziomie 
2500 euro. Około 1100 euro sta-
nowi dieta wyjeżdżającego bene-
ficjenta, którą każdy z nich otrzy-
ma na założone konto. Kwota 
powyższa stanowi znaczący za-
strzyk finansowy, obok korzy-
ści (praktycznych umiejętno-
ści), jakie osiągają beneficjenci 
w trakcie realizacji stażu. 

Uczniowie odbywają 9 ty-
godniowy staż w pensjona-
tach i hotelach w Departamen-
cie Lot we Francji, m. in. w Le 
Relais Des Gourmands, Le 
Centre, Lion d’OR, Les Trois 
Soleils de Montal, Hostellerie 
du Causse. Praca we francuskich 
hotelach i pensjonatach pozwa-
la w większym stopniu poznać 
kulturę i zwyczaje francuskie, 
i to nie tylko te żywieniowe. 
Powoduje to większą spójność 
gospodarczą i społeczną dzięki 
przeniesieniu zdobytej wiedzy na 
nasz lokalny i regionalny rynek 
gastronomiczno-hotelarski. 

O stażach opowiadali ucznio-
wie, którzy wrócili z Francji: 
Maja Bogdanowicz, Beata 
Grzegorzewska, Aleksan-
dra Laszuk, Andżelika Łap-
czyńska, Anna Łoza, Adrian 
Pupiec, Katarzyna Turow-
ska i Żaneta Żywicka. Wszy-
scy mówili o ciężkiej, nawet kil-
kunastogodzinnej, ale bardzo sa-
tysfakcjonującej pracy. Wyjazd 
na staż do francuskich hoteli 
i pensjonatów pozwolił im 
sprawdzić opanowane w szkole 
wiedzę i umiejętności, a ponad-
to wykształcić takie cechy jak: 
odpowiedzialność za wykonanie 

konkretnego zadania, samo-
kontrola, umiejętność radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach 
oraz odpowiedzialność za pode-
jmowane decyzje. Wymienione 
cechy staną się atutem uczniów 
ZSR w Gubinie, kiedy wejdą 
na rynek pracy lub rozpoczną 
własną działalność gospodarczą. 
Poprzez wspieranie uczestnic-
twa w europejskim rynku pracy 
ZSR otwiera szeroko swoim uc-
zniom drzwi nie tylko do unij-
nego rynku pracy, ale daje im 
również szansę na przeniesienie 
„dobrych praktyk” francuskich 
na polski rynek. Już następna 
grupa uczniów ZSR szykuje się 
do wyjazdu (20.03.20010 r.): Pa-
trycja Czarnota, Aleksandra 
Firuta, Patrycja Hunek, Ad-
rianna Kozina, Dajana Maj, 
Patryk Ostrowski, Grze-
gorz Śmietański i Katarzy-
na Wankowicz, którym ży-
czymy udanych praktyk i wielu 
wrażeń. Wszak młodzież nie tylko 
stażem żyje we Francji. Nawiązu-
ją się tam znajomości, przyjaźnie, 
a nawet… rodzą się uczucia. 

W trakcie wizyty gości z Francji 
dokonano podsumowania osią-
gniętych rezultatów podczas 
realizacji projektu. Zaprezen-
towano program przygotowa-
ny przez uczestników staży pod 
kierunkiem Jolanty Gałęskiej. 
Uczniowie klasy IV tż Ilona 
Miecznikowska i Krzysztof 
Szulc bardzo sprawnie prowa-
dzili konferansjerkę, a ich młod-
sze koleżanki z gracją obsługi-
wały zaproszonych gości, poda-
jąc do bogato zastawionego po-
trawami stołu. Oprawę muzycz-
ną zapewnili uczniowie pod kie-
rownictwem i przy akompania-
mencie Danuty Kaczmarek. 
W przygotowanie spotkania za-
angażowało się wielu nauczycie-
li, m. in. Lilianna Dobiega-
ła i Alicja Szymańska, za co 
należą się im najwyższe słowa 
uznania i podziękowania.

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Jak sprawić, aby nauka mate-
matyki, fizyki i innych przed-
miotów nazywanych ścisły-
mi była efektywna, ale jedno-
cześnie przyjemna? Pytanie to 
już od dawna stawiali sobie na-
uczyciele Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Gubinie i po-
dejmowali różnorakie działa-
nia, aby uczniowie z sukcesem 
zdawali egzaminy zewnętrz-
ne. Prowadzą koła zaintereso-
wań i dodatkowe zajęcia edu-
kacyjne, także w czasie ferii zi-
mowych, organizują corocznie 
Festyn Przedmiotów Ścisłych. 
Ostatnia ciekawa inicjatywa to 
przystąpienie do projektu edu-
kacyjnego „Fizyka jest cieka-
wa” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki 2007-2013. W ZSO 
w Gubinie będą go realizować 
fizycy Anna i Grzegorz Świ-
talscy. Dzięki umiejętnie opra-
cowanemu wnioskowi szkolna 
pracownia fizyki zyskała sprzęt 
i oprogramowanie za ponad 
90 tys. zł. Celem projektu jest 
rozwijanie umiejętności uczniów 
w obszarze nauk matematycz-
no-przyrodniczych, głównie 
fizyki. Państwo Świtalscy stwo-
rzyli już koło naukowe zrzesza-
jące uczniów klas I liceum ogól-
nokształcącego. Pod kierunkiem 
nauczycieli młodzież przeprowa-
dzać będzie różnorodne ekspe-
rymenty, wykorzystując lapto-
py i zestawy dydaktyczno-edu-
kacyjne, tzw. SOND-y (Skom-
puteryzowane Oprogramowa-
nie Nowoczesnego Dydaktyka). 
W ramach projektu uczniowie 
ZSO w Gubinie będą brali udział 
w wykładach i zajęciach organi-
zowanych przez wyższe uczel-
nie z Zielonej Góry, Poznania 
i Wrocławia. Projekt realizowa-
ny przez trzy kolejne lata podnie-
sie z pewnością efektywność na-
uczania fizyki i innych przedmio-
tów przyrodniczych, zwiększy też 
szanse edukacyjne uczniów.

Ważne, że zaangażowanie na-
uczycieli i dyrekcji szkoły wspie-
rają także władze miasta. Bur-
mistrz Bartłomiej Bart-
czak na wniosek dyrektor ZSO 
Haliny Bogatek wyraził zgodę 
na zwiększenie ilości godzin ma-
tematyki w klasach gimnazjal-
nych i licealnych w roku szkol-
nym 2010/2011. W sytuacji, 
gdy poziom kompetencji mate-
matycznych młodzieży w ostat-
nich latach znacznie się obniżył, 
a jednocześnie matematyka po-
wróciła jako przedmiot obowiąz-
kowy na maturze, ma to nieba-
gatelne znaczenie. 

Oferta ZSO w Gubinie polega-
jąca na zintensyfikowaniu na-
uczania matematyki i fizyki jest 
także ważna dla uczniów przygo-
towujących się do studiów na kie-
runkach technicznych. Uczestni-
cząc w dodatkowych zajęciach, 
warsztatach i wykładach, mają 
oni większą szansę zrealizować 
swe marzenia. red

Fizyka jest ciekawa!

Od lewej: K.Szymański, W.Rogowski, J.Bartkowiak i R.Siegel
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Co robi przewodniczący 
Rady Powiatu?

Organizuję pracę rady, prze-
wodniczę obradom, dopilnowu-
ję opracowania planów pracy 
rady i komisji oraz ich realiza-
cji. W razie potrzeby uczestni-
czę w pracach Zarządu Powiatu.

Czy dba Pani o pozycję 
Gubina?

Już w pierwszej kadencji usta-
liliśmy, że przewodniczyć radzie 
będzie radny z największej gminy, 
czyli z Gubina. Prawidłowością się 
stało, że starosta jest z Krosna a wi-
cestarosta z Gubina. W relacjach 
Gubin – Krosno widać wyraźnie 
ewolucję ku normalności. Zanika-
ją nieufność i animozje. Jeśli jest 
rywalizacja miast, to jest ona kon-
struktywna, zdrowa, nie ma pejo-
ratywnego znaczenia. Cele i wizje 
przyszłości ustalamy wspólnie z Za-
rządem Powiatu. W drodze dys-
kusji dochodzimy do konsensusu.

Największe osiągnięcia 
obecnej kadencji...

Wyremontowano budynek 
byłego internatu nad Nysą. 
Mądrze został zagospodarowa-
ny, gdyż działa w nim delegatu-
ra Starostwa z prawdziwego zda-
rzenia - 10 lat starań nareszcie za-
owocowało! Wcześniej powstał 
Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej, Ośrodek Wsparcia „Integra-
cja”, wykonano termomoderniza-
cję szkół... Można by wymieniać 
jeszcze dalej... Powiem ogólnie, że 
największym osiągnięciem umoż-
liwiającym realizację ambitnych 
celów powiatu jest pozyskanie cał-
kiem sporej „kupy” euro z fundu-
szy europejskich oraz złotówek ze 
środków wojewody. Z mojej ini-
cjatywy radni opodatkowali się na 
rzecz wypoczynku dzieci z domu 
dziecka, a także utworzono fun-
dusz stypendialny dla młodzie-
ży i nagrody dla twórców kultury. 

Jakie ugrupowanie repre-
zentuje Pani w radzie?

Startowałam w wyborach 
z forum samorządowego. Partię, 
do której należałam, rozwiązano, 
więc jestem bezpartyjna. Progra-
mowo bliskie jest mi PO. Popie-
ram każde racjonalne działanie.

Gubińscy radni powiato-
wi pracują poza Gubinem, 
to chyba utrudnia kontakt 
z wyborcami?

Tak, utrudnia. Dotyczy to 

niestety także mnie. Ubolewam 
nad tym. Ale próbuję to nadrobić 
dyżurem dwa razy w miesiącu. 

Mam opory, żeby pytać ko-
bietę – ile to już lat... ma Pani 
przyjemność być radną?

Jestem już dojrzałym 18-letnim 
samorządowcem. Radną w po-
wiecie jestem od początku po-
wstania powiatu - 12 lat. W moich 
działaniach i marzeniach miał to 
być Powiat Gubiński, potem Gu-
bińsko-Lubski, a jest Krośnień-
sko-Gubiński. Niektórzy radni 
z Krosna mieli mi początkowo za 
złe mój separatyzm. Pytałam więc 
adwersarzy: jeśli ma Pan jedno 
dziecko, to jak się urodzi drugie, 
czy nie będzie Pan go mógł poko-
chać? No i nie ma sprawy.

Jak Pani ocenia dążenia do 
parytetów płciowych? W Gu-
binie mamy znów równowa-
gę parytetu burmistrza. 

Jestem w tym względzie zde-
cydowanie na tak. Gubin jest 
dobrym przykładem. Ponieważ 
w wielu sprawach kobiety mają 
lepsze wyczucie, adekwatne do 
rzeczywistości, są zdolne do po-
dejmowania rzeczowych decy-
zji, niekoniecznie politycznych. 
W powiecie mamy podobnie.

Warto przypomnieć, że 
w 1998 r. mogła Pani być 
nadal burmistrzem.

To prawda, że proponowano mi 
wiceburmistrzostwo. Odmówi-
łam, bo nie chciałam pracować 
na czyjś rachunek.

Co sądzi Pani o aktualnych 
władzach i rządzeniu Gu-
binem?

Gratuluję im konsekwencji 
i osiągnięć. Kibicuję im na bieżąco, 
a cieszy mnie, gdy mogę w czymś 
pomóc. Widzę postępy i mogę pa-
trzeć w przyszłość z nadzieją.

Ale na posiedzeniach Rady 
Miasta ostatnio Pani nie 
widuję...

Nie jestem emerytką. Pracuję 
30 km od Gubina. Urlopy wyko-
rzystuję na pracę w mojej radzie. 
Jednak w sprawach żywotnych 
interesów Gubina staram się dzia-
łać. Również w spotkaniach popo-
łudniowych, jak i w sobotnich czy 
niedzielnych. Dla Gubina można 
zrobić wiele, nawet nie będąc na 
sesji rady. Mam dobre relacje 
zarówno z burmistrzami, radą, 
a także pracownikami magistratu.

Czy wystartuje Pani w te-
gorocznych wyborach sa-
morządowych?

Rok 2010 to rok moich ważnych 
jubileuszy. Okrągła rocznica uro-
dzin, okrągła rocznica pożycia 
małżeńskiego. A zgodnie z moim 
horoskopem na przełomie lipca 
i sierpnia ma się zdarzyć coś, od 
czego będą zależały moje dalsze 
życiowe decyzje. Zresztą Pan wie 
dobrze, że lwy nie boją się nowych 
wyzwań, jakie by one nie były…

Dziękuję za rozmowę.
Oleg Sanocki

Twój radny
Anna Szcześniewicz

O sobie samym

Ewelina Kuznowicz

redaguje andrzej matłackI

kierownik WTZ

Uważam, że nasze miasto... 
Jest pełne kontrastów, lecz ma 
w sobie potencjał.
Moje ulubione miejsce w Gu-
binie to...
Nie mam jednego. Gubin jesie-
nią zachwyca mnie w całości. 
Mój największy sukces... 
Jeszcze jest przede mną.
Mój największy błąd...
Wielkich nie było, a z tych 
mniejszych na bieżąco wycią-
gam wnioski. 
Denerwuje mnie... 
Wandalizm, krytyka destruk-
cyjna, anonimy. 
Często myślę o... 
Maćkowym.
Szkołę wspominam... 
Z uśmiechem na twarzy. Tam 
narodziły się moje przyjaźnie, 
które trwają do dziś. 
W przyszłości planuję...
Napisać książkę, mam sporo 
własnych przemyśleń inspiro-
wanych otaczającą mnie rze-
czywistością.
Muzyka, film czy książka? 
Wolny czas spędzam... 
Nie nudząc się. Ciągle coś za-
prząta moją głowę, inspiruje. Im 
więcej wiem, tym bardziej uzmy-
sławiam sobie, jak wiem mało.
Tradycyjna polska kuchnia, 
czy...
Polska, choć nie stronię od eks-
perymentów. W kuchni lubię 
poszukiwania.
Mam słabość do...
Ludzi z pasją.
Moja dewiza życiowa brzmi...
Szczęście i radość można czer-
pać z rzeczy małych. Cenię sobie 
siłę gestów.

Dzięki przekazanym środkom 
unijnym mogliśmy wyposażyć 
naszą szkołę w nowoczesne tabli-
ce interaktywne, które stanowią 
nieodłączny element wielu lekcji. 
Dzięki nim zajęcia są ciekawsze, 
a uczniowie chętniej podchodzą 
do tablicy. „Możliwość samodziel-
nego podkreślenia, wypełnienia, 
czy narysowania figury geome-
trycznej kojarzy się z czymś przy-
jemnym” - mówi Martyna Gabryc-
ka z klasy 4 technikum hotelar-
skiego. Tablica przestaje przera-
żać, a zaczyna zachęcać do nauki. 
Pierwszoklasista Kamil Opatrzyk 
stwierdza, iż jest typem wzrokow-
ca, więc korzystanie z tablicy uła-
twia mu zapamiętywanie. Paulina 
Czernik z klasy 4 TH mówi - „bez-
pośrednie połączenie z Interne-
tem pozwala na szybkie znalezie-
nie np. obrazów podczas lekcji 
wiedzy o kulturze, a to zachęca 
do aktywności”. 

 Wiemy, że młodzież XXI wieku 
nie przepada za lekcją-wykła-
dem, więc staramy się ją uroz-
maicać. Zakupiliśmy wiele pro-
gramów multimedialnych służą-
cych do nauki języka polskiego, 
przedmiotów zawodowych, ję-
zyków obcych i innych. Gabine-
ty przedmiotowe wyposażyliśmy 
w liczne pomoce dydaktyczne, 
m.in. słowniki, materiały przy-
gotowujące do matury i egzaminu 
zawodowego. Zależy nam na tym, 
aby nasi uczniowie korzystali nie 
tylko z podręczników, lecz także 
z książek tematycznych. 

Zakupiliśmy ogrom podręcz-
ników szkolnych, które z po-
czątkiem stycznia zostały rozda-
ne uczniom zakwalifikowanym 
do projektu. Dzięki temu zdję-
liśmy z części rodziców obowią-
zek zakupu kompletu książek. 
Nasi uczniowie mogą z nich ko-
rzystać zarówno na lekcjach, jak 
i w domu. Pozwoli to młodzieży 
zdobywać wiedzę, a także dosko-
nalić swoje umiejętności z każde-
go przedmiotu. „Cieszy nas fakt, 
że pomagamy uczniom. Pozwoli to 
na uniknięcie dysproporcji między 

Zmiany na lepsze
nimi i zniwelowanie ewentualnych 
braków.” - mówi koordynator pro-
jektu Alicja Szymańska. 

Z myślą o podniesieniu efektyw-
ności kształcenia powstała kolej-
na już pracownia komputerowa, 
służąca do nauki języków obcych. 
W gabinecie pojawiły się kompu-
tery, nowe biurka, a wszystko po 
to, by komfort pracy był lepszy. 
„Wiadomo, że podawanie suchych 
faktów przez nauczyciela nie jest 
tak ciekawe, jak samodzielne szu-
kanie informacji w sieci. Rywali-
zacja mobilizuje.” - mówi Monika 
Bortnowska, uczennica III klasy 
technikum informatycznego. Za-
równo młodzież, jak i nauczycie-
le zauważyli, że możliwość korzy-
stania w ww. pomocy dydaktycz-
nych niesamowicie uatrakcyjnia 
lekcję. Przyciąga uwagę ucznia, 
dzięki czemu skupia się on na 
temacie, zadaniu. Czego więcej 
może chcieć nauczyciel? 

Ponadto kierownik projektu - Li-
lianna Dobiegała przygotowu-
je kolejną grupę uczniów do odby-
cia miesięcznych praktyk w ho-
telach Qubus i Ruben. Po opo-
wieściach swoich poprzedników, 
większość młodzieży nie może się 
już doczekać wyjazdu do wspania-
łych hoteli. „Wiemy, że taka okazja 
trafia nam się raz, więc chcemy 
ją jak najlepiej wykorzystać. Za-
mierzamy nauczyć się nienagan-
nego traktowania gości, powiąza-
nia teorii z praktyką, zachowania 
się w sytuacjach trudnych z go-
ściem oraz doskonalenia umie-
jętności z języka obcego zawodo-
wego” - zgodnym chórem stwier-
dzają Dorota i Paulina - uczennice 
technikum hotelarskiego. 

Podsumowując, małymi kroka-
mi zbliżamy się do postawionych 
celów. „Po dotychczasowej anali-
zie badanych materiałów można 
zauważyć delikatny wzrost umie-
jętności uczniów na zajęciach 
wyrównawczych” - stwierdza 
ewaluator projektu Anna Bo-
żek-Romanowska. Cieszy nas 
fakt, że dzięki projektowi zyskują 
nasi uczniowie.  Marta Zielińska 

Zespół Szkół Rolniczych kontynuuje realizację projektu 
„Postaw na swoją przyszłość”, realizowanego w ramach 
Działania 9.2. PO KL, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

zapISY na pisklaki, kaczki, gęsi, 
brojlery, kurki, kogutki oraz kurki 
odchowane. Oferujemy również 
paszę i koncentraty dla zwierząt, 
środki ochrony roślin, ziemnia-
ki sadzeniaki i materiał sienny, 
ul. Legnicka 23, tel. 602 262 496.



8 iadomości
Gubińskie

W
__ Nr 6 z 19.03.2010Kultura

Rok 2010 to rocznica 200-lecia 
urodzin Fryderyka Chopina. Na 
całym świecie, szczególnie w Polsce 
(także w Gubinie) czcimy pamięć 
tego wspaniałego pianisty i kom-
pozytora.

W Państwowej Szkole Muzycz-
nej I stopnia im. Kazimierza Se-
rockiego w Gubinie urodziny 
Fryderyka Chopina były wspa-
niałą okazją do zorganizowania 
dwóch konkursów inspirowa-
nych muzyką naszego geniusza.

Przedsięwzięcie to miało 
wymiar ogólnomiejski - obejmo-
wało wszystkie szkoły z terenu 
naszego miasta.

Pierwszy konkurs pt. „Chopin 
przy fortepianie - inspiracje mu-
zyczne”- obejmował swym za-
kresem prace plastyczne. W dniu 
17.02.2010 r. komisja w składzie: 
przewodnicząca - Halina Woj-
nicz, członkowie - Waldemar 
Pawlikowski, Jerzy Fedro, 
sekretarz - Alicja Gil nagrodzi-
ła następujących uczestników:

- w grupie wiekowej od IV do V kl. 
szkoły podstawowej oraz Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego:

Grand Prix - Justyna Gajda 
- SP nr 2, I miejsce - Marta Ry-
melska - Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy, II miejsce - Domi-
niak Julia - SP nr 2, III miejsce 
- Przemysław Maziec - Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy

 - w grupie wiekowej gimna-
zjum: I miejsce - Rzun Anna 
- Gimnazjum nr 2,  II miejsce 
- Marta Polewska i Marta 
Bartosz - Gimnazjum nr 2, 
III miejsce - Oliwia Dalecka 
- Gimnazjum nr 2, wyróżnienie 
- Dawid Sadkowski - Gimna-
zjum nr 1.

W drugim konkursie pt. „Życie 
i twórczość Fryderyka Chopina” 
uczestnicy musieli wykazać się 
konkretną wiedzą o kompozyto-
rze i znajomością literatury mu-
zycznej.

W dniu 01.03.2010 r. grupa 30 
uczestników gościła w auli Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia im. Kazimierza Serockiego 
w Gubinie i pisała test wiedzy. 

Po pisemnych zmaganiach 
uczestnicy konkursu przy słod-
kim poczęstunku wymieniali się 
swoimi wrażeniami - zapanowa-
ła iście artystyczna atmosfera.

W dniu 02.03.2010 r. komi-
sja w składzie: przewodniczący 
- Alicja Gil, członek - Małgo-
rzata Góralczyk, sekretarz - 
Paulina Morawska, w grupie 
wiekowej od IV do VI kl. szkoły 

Fryderyk Chopin - 
Urodzinowe Inspiracje

podstawowej, gimnazjum oraz 
uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gubinie, 
ustaliła co następuje:

I miejsce - Gabriela Horosz-
kiewicz - SP nr 2, II miejsce 
- Joanna Wojtuń - SP nr 1, 
III miejsce - Michał Lenda - 
SP nr 2; Wyróżnienie - Sandra 
Potoczanin - Gimnazjum nr 2, 
Oliwia Klimek - Gimnazjum 
nr 2, Anna Sykała - SP nr 3, 
Nikola Ropella - SP nr 3.

Uczniowie PSM I stopnia w Gu-
binie, I miejsce - Michał Cicho-
wicz, II miejsce - Justyna Gajda, 
III miejsce - Anita Tomiakow-
ska, Konrad Zygmuntowski, 
wyróżnienie - Justyna Turow-
ska, Aleksandra Dyba.

Rozdanie nagród i upomin-
ków dla wszystkich uczestni-
ków miało miejsce 05.03.2010 r. 
w auli Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Kazimierza 
Serockiego w Gubinie. Podsumo-
wanie obu konkursów poprze-
dził piękny koncert w wykonaniu 
uczniów Szkoły Muzycznej. Wy-
stąpili: Michał Lenda, Karo-
lina Zinowicz, Anita Tomia-
kowska, Marta Bejtlich, Ju-
styna Turowska, Aleksan-
dra Dyba, Justyna Gajda, 
Konrad Zygmuntowski.

Dyrekcja Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Kazimie-
rza Serockiego w Gubinie ser-
decznie dziękuje wszystkim 
osobom zaangażowanym w or-
ganizację i przebieg obu kon-
kursów: nauczycielom szkoły 
muzycznej, a szczególnie Mał-
gorzacie Góralczyk, Pauli-
nie Morawskiej, nauczycie-
lom wychowania muzycznego 
Ludwice Daleckiej, Annie 
Dobek-Winkowskiej, Ju-
dycie Płocharz oraz plastycz-
nego Iwonie Szymańskiej, 
Annie Dyba, Jadwidze Po-
lewskiej, Michałowi Bujnic-
kiemu, Markowi Markow-
skiemu oraz członkom jury. 

Szczególne podziękowania dla 
sponsorów: burmistrza Bar-
łomieja Bartczaka, wice-
burmistrz Justyny Karpi-
siak,  Jolanty Korzeb - dy-
rektor Banku WBK o/w Gubinie, 
Banku Spółdzielczego oddział 
w Gubinie, Klubu Kobiet Nie-
zależnych w Gubinie, Stanisła-
wa Fudymy - prezesa GS oraz 
Doroty Kawałek - za aranżację 
wnętrza sali koncertowej.

Z muzycznymi pozdrowieniami 
A.Rz.

Uczestnicy konkursu związanego z urodzinami Chopina

Laureaci rejonowego etapu LKR - kategoria III

Laureaci rejonowego etapu LKR - kategoria II

Laureaci rejonowego etapu LKR - kategoria I

Ponad 100 uczestników, 4 ka-
tegorie wiekowe i 15 nominowa-

nych do kolejnego etapu. W Gu-
bińskim Domu Kultury odbyły 
się rejonowe potyczki Lubuskie-
go Konkursu Recytatorskiego...

Impreza literacka była otwar-
ta dla wszystkich uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
Rozpoczęły tradycyjnie 5-6 latki, 
choć występy najmłodszych nie 
podlegały ocenie. Wierszyki 
przedszkolaków mają przede 
wszystkim bawić i pomóc im 
złapać przysłowiowego bakcyla...

- Wszystkie dzieci w nagrodę 
otrzymały kolorowe prezenty ufun-
dowane  przez gubińską księgarnię 
państwa Kościeszów - mówi Stani-
sława Łapkowska, od 21 lat orga-
nizator konkursów recytatorskich.

We wtorek wystąpiła także ka-
tegoria I, czyli klasy I-III. Tu 
stawką był awans do przeglądu 
powiatowego. Komisja oceniają-
ca (Anna Maślak – ZSLiT, Roman 

Po schodach wierszy...
Niparko – dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, Marcin Gwiz-

dalski - GDK) wytypowała osta-
tecznie najlepszą piątkę: Maria 
Cierpik (SP 1), Aleksandra 
Sykała (SP 3), Dominik Ko-

łodziejski, Kuba Brzeziń-
ski i Krystian Konopski (SP 
Bieżyce). Eliminacje LKR na 

szczeblu powiatowym odbędą 
się 14 kwietnia w GDK.

W środę prezentowali się 
uczniowie klas IV-VI. Uczest-
nicy walczyli ambitnie, ale jury 
(Magdalena Zajkowska – ZSLiT, 
Ewa Dąbek – Miejska Biblioteka 
Publiczna, M. Gwizdalski - GDK) 
mogło wytypować tylko 5 laure-
atów. Wyróżnieni zostali: Ka-
rolina Napierała i Michał 
Cichowicz (SP 1), Gabrie-
la Horoszkiewicz i Justyna 
Turowska (SP 2) oraz Natalia 
Konopska (SP Bieżyce).

Swoje umiejętności zademon-
strowali również uczniowie 
szkół gimnazjalnych. Komisja 
artystyczna (Żanetta Świtalska 
– ZSLiT, E. Dąbek – Miejska 
Biblioteka Publiczna, M. Gwiz-
dalski – GDK) bacznie zwraca-
ła uwagę na wartości artystycz-

ne wybranych tekstów, na ich in-
terpretację, warsztat wykonaw-
ców, na sposób postrzegania 
przez młodych ludzi otaczające-
go świata. Najbardziej spodobali 
się: Marta Wieliczko (Gim 1), 
Ewelina Wacławek i Bartosz 
Lenda (Gim 2), Justyna Ko-
nopska i Izabela Koleśnik 
– (Gim Bieżyce).

Niewątpliwie cieszy, że młodzi 
ludzie bawią się poezją, prozą 
i recytacją. To zawsze przygoto-
wuje do uczestnictwa w kulturze, 
pozwala na realizację marzeń 
artystycznych dzieci, pomaga-
jąc w odkrywaniu ich zdolności 
i wrażliwości na otaczający świat 
i ludzi...

Wojtek Rożek
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Mieszkańcy Gubina znają go 
przede wszystkim jako pracow-
nika Urzędu Pocztowego. Ale-
niedawno można było go poznać 
z nieco innej strony.

W sobotę 6 marca w galerii 
„Ratusz” odbyło się otwarcie 
wystawy rysunków Stanisła-
wa Kościeszy, który świętuje 
osiemnastolecie twórczości arty-
stycznej. A jest się czym pochwa-
lić. Jego prace były publikowa-
ne m.in. w „Wiadomościach 
Gubińskich”, „Gazecie Lubu-
skiej”, „Super Expresie” i „Tele 
Tygodniu” oraz w wydawnic-
twach branżowych, np. „Dobry 
humor” i „Super Dowcipy”. Na 
koncie ma kilka prac indywidu-
alnych prezentowanych w Ża-
gańskim Pałacu, Myszkowie, Kę-
trzynie i Olsztynie oraz na wysta-
wach m.in. w Hiszpanii, Fran-
cji, Belgii, Portugalii, Chinach, 
czy też Izraelu. Pasją S. Koście-
szy jest prasowy rysunek hu-
morystyczno-satyryczny. Zwie-
dzający wystawę mogli podzi-
wiać ponad sto prac, które w cie-
kawy sposób ukazują w krzy-
wym zwierciadle prawdę o nas 

Coś na poprawę humoru

Baju baj…

samych, naszych słabościach. 
Nie brakowało w nich autoiro-
nii. W trakcie wystawy odbyła 
się także licytacja jednego z ry-
sunków, a dochód z aukcji zosta-
nie przekazany na leczenie 3,5 
letniego chorego Konrada An-
drzejewskiego. 

- Bardzo się cieszę, że razem 
świętujemy „osiemnastkę”. 

Niewielu artystów w dojrza-
łym wieku potrafiło przedrzeć 
się przez współczesny gąszcz 
medialny. Jemu to się udało. 
Na dodatek w Gubinie święto-
wał 10-lecie powrotu na estradę. 

W piątek 5 marca w sali widowi-
skowej Gubińskiego Domu Kul-
tury odbył się koncert Andrze-
ja Cierniewskiego. Znany z do-
skonałego warsztatu wokalnego 
piosenkarz wystąpił w naszym 
mieście w ramach obchodów 
775-lecia nadania praw miejskich. 
Z okazji Dnia Kobiet występ nosił 
tytuł „Zatęsknimy za miłością”.

Jednak zanim nasz bohater wy-
szedł na scenę, na publiczność 
czekała miła niespodzianka. 
Panie mogły wybrać się w sen-
tymentalną podróż podczas pre-
zentacji multimedialnej przygo-
towanej przez dyrektora GDK 
Janusza Gajdę zatytułowanej 
„Gubińskie kobiety”. W czasie 
projekcji pojawiały się archiwal-
ne fotografie od lat 50. do współ-
czesności. Na zdjęciach, udo-
stępnionych przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, 
można było podziwiać m.in. 
klientki zakładu fryzjerskiego 
„Praktyczna Pani”, kobiety pra-
cujące w zakładzie „Goflan” oraz 
na pogotowiu ratunkowym przy 
ulicy Nowej, podczas obchodów 

1-majowych, czy też studniówek 
z lat 60. Niejednej pani na wi-
downi w tym momencie zakrę-
ciła się łezka w oku…

W końcu nadszedł moment, na 
który czekała cała sala. Przy pierw-
szych dźwiękach znanego przeboju 
„Dwie morgi słońca” na scenie po-
jawił się A. Cierniewski, który mo-
mentalnie zjednał sobie publicz-
ność, mając z nią przez cały koncert 
doskonały kontakt. Podczas go-
dzinnego występu zaprezentował 
przekrój swojej twórczości. Nie za-
brakło tak lubianych utworów jak 
„Zatęsknimy za miłością”, „Albo 
on, albo ja”, „Jedna mała łza”, czy 
też „Słodka Karolino”. Piosenkarz 

Już niedługo wszystkich fanów 
ciężkich brzmień czeka nie lada 
atrakcja. W środę 7 kwietnia 
o godz. 19.00 w Pubie Suchy od-
będzie się koncert trzech świetnych 
kapel: Sincarnate z Rumunii, 
Eufobii z Bułgarii oraz jednego 
z najciekawszych zespołów death 
metalowych na świecie - brazylij-
skiego Krow. Cała trójka odbywa 
obecnie tournee, grając w takich 
krajach jak Belgia, Holandia, Fran-
cja i Niemcy. A teraz czas na Gubin! 
Oto krótka prezentacji zespołów:

Krow - pochodzą z miasta 
Uberlandia we wschodniej 
Brazylii. Jest to miejsce, gdzie 
w latach 80. krystalizowała się 
brazylijska scena death meta-
lowa. Na swoim koncie mają 
wspólne występy z tak legen-
darnymi kapelami jak Krisiun, 
czy też Possessed. Na trasie 

promują album „Before the 
Ashes”. Więcej informacji na 
www.myspace.com/krowmetal. 

Eufobia - styl zespołu możemy 
określić jako Melodic Death 
Metal. Nazwa pochodzi z języka 
greckiego i oznacza „strach przed 
dobrem”. Tym terminem psycho-
lodzy nazwali strach przed dobry-
mi wieściami. Wkrótce ukaże się 
nowy album Bułgarów „Insemina-
tion”. Więcej info na http://www.
myspace.com/eufobiacarnage. 

Sincarnate - pochodzą z Ru-
munii, na co dzień mieszkają 
w Bukareszcie. Grają na tyle zróż-
nicowane klimaty, że trudno ich 
zaszufladkować. Najczęściej ich 
muzykę zalicza się jednak do ga-
tunku doom/death metal. Więcej 
wiadomości na http://www.my-
space.com/sincarnateband. 

Andrzej Matłacki 

Międzynarodowy metal

Krow - jeden z najlepszych brazylijskich zespołów metalowych

Zapraszamy do galerii tych, co chcą poprawić sobie humor

A. Cierniewski potrafił zjednać sobie gubińską publiczność

bawił nas szerokim wachlarzem 
muzycznych nastrojów - raz było 
lirycznie i nastrojowo, by po chwili 
wraz z akompaniującym mu zespo-
łem pokazać rockowy pazur. 

Po zakończeniu koncertu ar-
tysta rozdał mnóstwo autogra-
fów oraz pozował z fanami do 
pamiątkowych zdjęć. Słowem 
podsumowania: naprawdę warto 
było tego dnia zjawić się na kon-
cercie. Licznie zgromadzona pu-
bliczność dopisała, spontanicz-
nie reagując na całe show. 

Serdecznie dziękujemy dyrek-
tor ZSO - Halinie Bogatek za 
pomoc w organizacji koncertu.

Andrzej Matłacki 

Nareszcie mogę tworzyć rysun-
ki dla dorosłych - zażartował 
w swoim stylu satyryk. Jedno 
jest pewne - jego prace popra-
wiają humor osobom w każdym 
wieku. A w stwierdzeniu, że jest 
on niczym Stańczyk, który uczy 
bawiąc, nie ma ani grama prze-
sady. 

Andrzej Matłacki 

Gubiński Dom Kultury organizuje wyjazd do Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na spektakl
pt. „TRzY SIOSTRY” Antoniego Czechowa

Wyjazd dnia 28.03.10 /niedziela/ godz. 16.30 /pl. Jana Pawła II/ cena biletu 30 zł
rezerwacja biletu po nr tel. (068) 455 82 02 | (068) 455 81 68 | (068) 455 81 69

Ograniczona ilość miejsc! Zapraszamy!!!
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 z ziemi Gubińskiej opracowanIe I przekład - krzysztof freyer

Budynek dawnego gubeńskie-
go liceum, zbudowany w latach 
1907/1908, był nową siedzi-
bą tak zwanej „wyższej szkoły 
żeńskiej”, która w dawnym 
Gubinie funkcjonowała od 
roku 1857. W wiekach wcze-
śniejszych ponadstandardowe 
kształcenie dziewcząt nie było 
powszechnie przyjęte. Mimo to 
w wielu miejscowościach ist-
niały instytucje szkolne, w któ-
rych mogły pobierać naukę 
córki rodzin poważanych i za-
możnych. Gdy na początku 
wieku XIX w coraz większym 
stopniu wzmacniało się miesz-
czaństwo, rzemiosło i przemysł 
oraz handel rozwijały się coraz 

szybciej, koniecznością stało 
się zakrojone na dużą skalę 
podwyższenie poziomu edu-
kacji narodu oraz zbudowanie 
szkolnictwa, które mogłoby 
sprostać nowym wyzwaniom. 
Również wśród mieszkańców 
dawnego Gubina były wpły-
wowe rodziny, które oprócz 
istniejącego gimnazjum dla 
chłopców chciały mieć jeszcze 
„szkołę realną” oraz „wyższą 
szkołę dla dziewcząt”. 

Dlatego już w roku 1822 otwar-
ty został „Instytut dla córek ze 
stanów wyższych”, który w rze-
czywistości był czystą szkołą 
stanową. Lepszą instytucją 
była szkoła dla dziewcząt, za-
łożona według pruskiego prawa 
szkolnego z roku 1834. Skła-
dała się na początku z trzech 
klas do wyboru. Te trzy klasy 
były przyporządkowane szkole 
miejskiej. W roku 1857 zostały 
one oddzielone od szkoły miej-
skiej i ponownie otwarte jako 
„wyższa szkoła żeńska” w nie-
istniejącym już budynku na 
rogu dzisiejszej ulicy 3 Maja 
i F. Roosevelta. Szkoła dobrze 

Liceum przy ulicy Piastowskiej - część 1

się rozwijała, a jej ofertę edu-
kacyjną rozszerzano.

W latach od 1868 do 1908 
„wyższa szkoła żeńska” nie znaj-
dowała się już we wspomnia-
nym powyżej budynku na rogu 
F. Roosevelta i 3 Maja, lecz w tak 
zwanym „starym gimnazjum”, 
zbudowanym w roku 1833 przy 
ówczesnej Schulstraße 15 (ulica 
Szkolna), czyli przy dzisiejszej 
ulicy Marii Konopnickiej (foto 1).

Niebawem ten budynek szkol-
ny okazał się za mały z powodu 
zwiększonej ilości uczennic. 
W roku 1906 władze miejskie po-
stanowiły zbudować nowy duży 
budynek dla „wyższej szkoły 
żeńskiej”.

W historii przedwojennego 
szkolnictwa dawnym Gubinie 
był to wielki dzień - 23 kwiet-
nia 1908 roku, dzień oddania 

do użytku nowej szkoły przy 
dzisiejszej ulicy Piastowskiej 
(foto 2). Budowniczym był 
gubeński inspektor budowla-
ny Johannes Römmler, 

którego dziełem kilka lat póź-
niej był budynek muzeum 
miejskiego, stworzył cudowną 
budowlę, którą wewnątrz gu-
stownie i wytwornie wyposażo-
no i który na zewnątrz dosko-
nale był dopasowany do willo-
wej architektury otoczenia. Za 
sprawą subtelnie uporządko-
wanej fasady, wysokiej ściany 
szczytowej nad wejściem, wy-
sokiemu dachowi i wieży z ze-
garem budowla ta zaliczała się 
do reprezentatywnych budyn-
ków miasta (foto 2).

Szkoła miała dużą piękną 
aulę, rozpoznawalną z ulicy 
po czterech wielkich oknach 
na drugim piętrze. Poniżej 
znajdowały się pomieszcze-
nia służbowe i mieszkanie dy-
rektora, który mieszkał tam do 
roku 1937. Na parterze znajdo-
wały się klasy, nad wejściem 
głównym był pokój konferen-
cyjny, a nad nim sala śpiewu. 
W skrzydle przy południowej 
części dzisiejszej ulicy Zwycię-
stwa było 12 klas, dalsze klasy 
znajdowały sie po stronie pół-
nocnej z widokiem na szkol-
ne podwórze, które za sprawą 
drzew dających cień oraz poło-
żeniu naprzeciw zbocza wzgó-
rza tworzyło jakby stadium 
przejściowe ku przyrodzie na 
owym zboczu.

Oficjalne uroczystości z okazji 
pięćdziesięciolecia istnienia 
„wyższej szkoły żeńskiej” połą-
czono z uroczystym otwarciem 
nowego budynku.

Wielkiej radości i emocjonal-

nego zaangażowania nie kryły 
też dawne uczennice, które na 
łamach miejscowej „Gubener Ze-
itung” z 19.03.1908 zwróciły się 
z następującym apelem. cdn

Wielu starszych mieszkańców dzisiejszego Guben dobrze pamięta okazały budynek 
przy dawnej Grüne Wiese, czyli dzisiejszej ulicy Piastowskiej, która niegdyś należała do 
najpiękniejszych w mieście. Do dziś żyje również grupa mieszkanek Guben - dawnych 
uczennic szkoły, która do 1945 roku mieściła się we wspomnianym budynku. Chodzi 
o dawne gubeńskie liceum. W tym samym budynku dziś funkcjonuje gubińskie liceum, 
jak zwykło się potocznie mówić, czyli dobrze znany wszystkim powojennym pokoleniom 
Gubina Zespół Szkół Ogólnokształcących.

2 - Nowy budynek „wyższej szkoły żeńskiej” przy dzisiejszej ulicy Piastowskiej; bezlistne 
drzewa w sąsiedztwie obiektu oraz rusztowania przy wejściu głównym wskazują, że zdję-
cie najprawdopodobniej powstało pod koniec prac budowlanych wczesną wiosną 1908 roku

1 -  Nieistniejący już budynek przy dzisiejszej ulicy Mari Konopnickiej, w którym „wyż-
sza szkoła żeńska” mieściła się w latach 1868-1908

Woda na lewo
Woda to produkt, bez którego nie można funkcjonować na co dzień. 

Wszyscy każdego dnia zużywamy jej kilkadziesiąt litrów. Różni-
ca polega na tym, że jedni za wodę płacą, inni pobierają ją nielegal-
nie. Nasza działalność, prowadzona dla szerokiej grupy odbiorców, 
zawsze niesie ze sobą ryzyko napotkania nieuczciwego kontrahenta.

Ostatnie prowadzone kontrole z wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu pozwoliły namierzyć nieuczciwych odbiorców i zgodnie z obo-
wiązującym prawem zastosować wobec nich sankcje karne. Teraz, oprócz 
regularnych odwiedzin osób odczytujących wskazania wodomierzy, 
u każdego odbiorcy może niespodziewanie pojawić się nasz pracow-
nik i sprawdzić, czy pobór wody następuje w sposób legalny. Zbliża się 
okres wiosenno-letni, w którym to właściciele ogródków przydomowych 
zaczynają o nie dbać i kombinować, jak podlewać zasiewy i trawę poza 
pomiarem. W przypadku, gdy u odbiorcy zostanie stwierdzony nielegal-
ny pobór wody bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzo-
nych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych 
Przedsiębiorstwo Usług miejskich Sp. z o. o. natychmiast rozpocznie 
procedury określone ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków, których konsekwencją są wysokie kary 
lub nawet perspektywa aresztu (art. 124 KPW).

Podstawy prawne
Sankcje za nielegalne pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków 

przewidziane w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków:

Art. 28. 
1.  Kto bez uprzedniego zawarcie umowy, o której mowa w art. 6 

ust., pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze 
grzywny do 5 000 zł.

2.  Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomia-
rowych lub zaworze odcinającym, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

3.  Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągo-
wo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 
7, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

4.  Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust., 
wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

5.  Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek za-
płaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyj-
nego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bez-
umowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowa-
dzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6.  Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1-3, na-
stępuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w spra-
wach o wykroczenia.

Informacja dla odbiorców zużywających 
wodę na podlewanie ogrodów.

Odpowiadając na zapytania mieszkańców Gubina dotyczących opłat 
za wodomierze ogrodowe w okresie zimowym, Przedsiębiorstwo Usług 
Miejskich Sp. z o. o. informuje, że w okresie zimowym nie pobiera 
opłat za odczyty i rozliczenie wodomierzy ogrodowych. Podstawą do 
naliczania tych opłat jest wykazane zużycie wody na tym wodomierzu. 

Moim wspaniałym córkom Joli i Marzenie 
oraz wnuczce i wnukom za wiele wzruszeń 

z okazji moich urodzin wielkie dzięki.

Mama i Babcia 

Na przełomie lutego i marca br. 
uczniowie klas piątych SP nr 3 
w Gubinie w ramach lekcji plasty-
ki i zajęć rewalidacyjnych z nauczy-
cielami: Grażyną Dymarczyk, 
Jolantą Potoczanin i Augusty-
ną Nowak-Magnowską dwa 
razy odwiedzili WTZ w Gubinie. 

Warsztaty to miejsce wspania-
le przystosowane i przygotowa-
ne do aktywizowania osób nie-
pełnosprawnych. W doskona-
le wyposażonych pracowniach 
uczniowie uczestniczyli w zaję-
ciach plastycznych pod opieką 
terapeutów i ich podopiecznych. 
Atmosfera życzliwości, cierpli-
wości i pomocy wpłynęła na za-
angażowanie dzieci w twórczą 

Wizyta w WTZ
pracę. Owocem zajęć są prze-
piękne prace wykonane w tech-
nikach pergamono i decoupage. 

W pracowni plastyczno-teatral-
nej dzieci zdobiły sobie twarze 
i próbowały trudnej sztuki gry 
na bębnach.

Przyjazny klimat panują-
cy w WTZ sprawił, że niektóre 
dziewczynki umawiały się na na-
stępne spotkania, które być może 
będą początkiem wolontariatu. 

Szkoła Podstawowa nr 3 z racji 
posiadania oddziałów integra-
cyjnych wiele uwagi poświęca na 
kształtowanie u uczniów akcep-
tacji dla wszystkich ludzi. 

Grażyna Dymarczyk
Augustyna Nowak-Magnowska 
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Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer

Wieści zza Nysy
Nieprawidłowe zatrzymywanie się i parkowanie

Niemieckie przepisy dotyczące nieprawidłowego zatrzymy-
wania się i parkowania są w zasadzie podobne do polskich.

Oznacza to, że mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie zabraniają 
tego znaki oraz w miejscach, w których pojazd zatrzymujący się lub 
parkujący może spowodować utrudnienie ruchu (np. przejście dla pie-
szych, wjazd do nieruchomości) lub zagrożenie ruchu (np. przejazd 
kolejowy, miejsca, w których zatrzymanie się lub parkowanie powo-
duje zasłonięcie znaków drogowych). Za łamanie tych przepisów sto-
suje się finansowe kary ostrzegawcze w przedziale od 10 do 35 euro.

Parkowanie bez przepisowego zegara-parkometru, bez biletu par-
kingowego lub w przypadku przekroczenia dopuszczalnego maksy-
malnego czasu parkowania karane są w zależności od czasu trwa-
nia takiego stanu: do 30 minut - 5 euro, do 1 godziny - 10 euro, do 3 
godzin - 20 euro oraz 25 euro za dłużej niż trzy godziny. 

Parkowanie przed oznaczonymi dojazdami do obiektów straży po-
żarnej kosztuje 35 euro kary ostrzegawczej. 

Bezprawne zajęcie miejsca parkingowego dla inwalidy może zubo-
żyć portfel o 35 euro.

Zatrzymanie się w miejscu przeznaczonym do jazdy pojazdów szyno-
wych kosztuje 20 euro oraz 30 euro, jeśli dojdzie do utrudnienia ruchu, 
a parkowanie w takim miejscu kosztuje odpowiednio 25 i 35 euro. 

Nieoszczędność miejsca zajętego podczas zatrzymania się lub par-
kowania to wydatek 10 euro.

Ważne: Kto opuszcza swój pojazd lub stoi dłużej niż trzy minuty, 
ten parkuje! Źródło: Kodeks drogowy RFN

Ten rok jest dla naszego miasta 
wyjątkowy. Świętujemy bowiem 
775-lecie uzyskanie praw miej-
skich. Z tej okazji już niedłu-
go mieszkańcy Gubina będą się 
cieszyć możliwością nabycia nie-
zwykłego wydawnictwa. Powsta-
je bowiem kronika Gubina z lat 
1945-2009. – Pomysł jej stwo-
rzenia wyszedł ze strony rekto-
ra Uniwersytetu Zielonogórskie-
go Czesława Osękowskie-
go, który nie tylko zachęcił nas 
do realizacji tego projektu, ale 
również zadeklarował wspar-
cie wydawnicze uniwersytetu. 
Nie pozostało nam nic innego, 
jak wziąć się do pracy i stworzyć 
coś, co będzie służyło kolejnym 
pokoleniom gubinian - stwierdził 
Stefan Pilaczyński, prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół Ziemi Gu-
bińskiej. Kronika będzie liczyła 
około stu stron tekstu oraz trzy-
stu stron z fotografiami (łącznie 
będziemy mogli podziwiać blisko 
700 zdjęć!). Nad tym niezwykłym 
wydawnictwem pracują S. Pila-
czyński, Adolf Leda, Włodzi-
mierz Rogowski, Jan Baka-
larz oraz Stanisław Turow-
ski. Nieocenioną pomocą przy 

tworzeniu kroniki służyli rów-
nież mieszkańcy miasta, którzy 
nie tylko przynosili wiele zdjęć 
oraz dokumentów, ale także we-
ryfikowali pewne zdarzenia z hi-
storii miasta, korygowali nieści-
słości oraz podpowiadali, co jest 
warte umieszczenia w kronice. 
Tacy świadkowie czasu stanowią 
więc ogromną wartość. - Nasza 
pamięć jest często zawodna. 
Osób, które pamiętają Gubin 
z lat 40. lub 50., jest wśród nas 
coraz mniej. Dlatego nie warto 
było zwlekać z napisaniem kro-
niki. I na szczęście jesteśmy już 
bliscy jej ukończenia - dodaje 
S. Pilaczyński. Mogłoby się wy-
dawać, że ze względu na dużą od-
ległość czasową większy problem 
może powodować opisanie wyda-
rzeń z lat 40., aniżeli na przykład 
sprzed dwóch dekad. Nic bardziej 
mylnego! Przykład? Rok 1945 
będzie w kronice opisany aż na 
sześciu stronach, wzbogaconych 
o dziewięć fotografii. Jak przy-
znają twórcy dzieła, schody za-
czynają się dopiero przy latach 
późniejszych, ale w tym mo-
mencie na szczególne wsparcie 
mogli liczyć ze strony gubinian, 

Powstaje kronika Gubina
Wydaje się, że problem niezliczonych psich odchodów 

na ulicach nie jest wyłącznie naszym problemem gubiń-
skim, powiatowym lub wojewódzkim, lecz jak najbar-
dziej międzynarodowym.

W takiej samej sytuacji po wiosennych roztopach znaleźli się 
mieszkańcy sąsiedniego Guben, gdzie temat psich kupek kilka-
krotnie znalazł się na łamach miejscowego dziennika „Lausitzer 
Rundschau”, który przeprowadził ankietę wśród mieszkańców, 
jakie doświadczenia w kwestii „śmierdzących kupek” sami zebra-
li i jakich zmian musiano by dokonać.

Na zwróconą uwagę właściciele psów reagują bezczelnością. Po-
jawia się wniosek, że bez względu na to, ile toalet dla psów będzie 
ustawionych w mieście, to wygodnictwo ludzkie i tak wszystkie te 
starania udaremni. Powątpiewa się w sens liczniejszych kontroli 
oraz kar, jeśli nie zadziała zdrowy rozsądek. Dla niektórych ilość 
leżących psich kupek wydaje się być wręcz nienormalna. Pewna 
matka twierdzi, że musi trzymać dzieci za ręce, aby przeprowadzić 
je przez ten „gąszcz” i ubolewa, że nikt tego nie kontroluje. Obojęt-
ność właścicieli psów potrafi wyprowadzić z równowagi.

Tematem żyje również internetowe forum gazety, na którym 
można przeczytać:

- „… Psie odchody śmierdzą nam niesamowicie. (…). Ciągle leżą 
tu kupy, nawet bezpośrednio przed wjazdem i drzwiami wej-
ściowymi”.

Najwyraźniej ten rozwścieczony użytkownik forum w celu przy-
najmniej cząstkowego rozwiązania swego problemu najchętniej 
wcieliłby się w rolę „listonosza”, gdyż stwierdził, że: „Gdybym ta-
kiego gościa dopadł, to swoje psie g***o znalazłby we własnej 
skrzynce na listy”. n

Kupy kup

Szkoła Podstawowa nr 3 z Od-
działami Integracyjnymi w Gu-
binie 25 lutego 2010 r. po raz 
kolejny zaprosiła dzieci z gubiń-
skich przedszkoli. 

Dzieci obejrzały przedstawie-
nie „Cztery pory roku” przygo-
towane przez klasę IIc (opie-
kun M. Kleszcz). 6-latki uczest-
niczyły w zajęciach plastycznych. 
Wykonywały prace plastyczne 
różnymi technikami i o różno-
rodnej tematyce. Akt tworzenia 

Spotkanie 6-latków
przysparzał dzieciom wiele ra-
dości i zadowolenia. 

Mając na uwadze, że twór-
czość plastyczna wpływa zna-
cząco na rozwój dzieci, dosko-
nali małą i dużą motorykę, na-
uczyciele z SP 3 organizują cy-
kliczne spotkania w szkole. Po-
zwoli to przyszłym pierwszo-
klasistom zlikwidować stres 
związany z podjęciem nauki 
we wrześniu i chętnie przekro-
czą próg szkoły. sp3

 Z Euroregionu

W biurze Euroregionu „Spre-
wa-Nysa-Bóbr” odbyło się 15 
marca br. posiedzenie kon-
wentu, któremu przewodniczył 
prezes Czesław Fiedorowicz.

Przedstawiona została lista 
wniosków inwestycyjnych 
(EWT), zatwierdzonych na po-
siedzeniu Komitetu Monito-
rującego Program Współpracy 
Transgranicznej Polska (Woje-
wództwo Lubuskie) - Branden-
burgia 2007-2013, które odbyło 
się 9 marca we Frankfurcie nad 
Odrą. Na uwagę zasługują dwa 

którzy mieli w zanadrzu niejed-
ną opowieść dotyczącą historii 
miasta z konkretnego okresu. 
Oprócz informacji typowo fak-
tograficznych, w kronice znajdzie 
się wiele ciekawostek oraz wia-
domości, które mogą zaskoczyć 
niejednego z nas… Przekonamy 
się, jak wyglądała powódź w Gu-
binie w 1958 roku, czy też ile na-
padało u nas śniegu przed trzy-
dziestoma laty (być może przesta-
niemy wtedy nadużywać sformu-
łowania sroga zima). 

Kronika będzie więc dosko-
nałym prezentem zarówno dla 
świadków tamtych czasów, jaki 
i pokolenia, które historię miasta 
zna jedynie z opowiadań rodzi-
ców bądź dziadków. Warto wspo-
mnieć, że już niedługo na rynku 
ukaże się monografia Gubina do 
1945 roku, której autorem jest 
profesor Uniwersytetu Zielono-
górskiego Mirosław Kowalski. 
W ten sposób oba dzieła będą się 
doskonale uzupełniać. A gubinia-
nie wzbogacą swoje domowe bi-
blioteczki o pozycje, które pozwo-
lą im bliżej poznać dzieje swoje-
go ukochanego miasta. 

Andrzej Matłacki

Posiedzenie konwentu

Inne sprawy

wnioski: miasta Gubin – „Re-
nowacja Wieży Kościoła Farne-
go w Euromieście Gubin-Guben, 
warsztaty transgraniczne rozwo-
ju kultury, sztuki i nauki” - na 
kwotę 1.195.950 euro i miasta 
Nowa Sól – „Odra dla turystów 
2014 - rozwój turystyki wodnej 
na transgranicznym obszarze 
Doliny Środkowej Odry - etap 
II” - 5.928.580 euro.

Dyrektor biura Bożena Bu-
chowicz przedstawiła reali-
zację Funduszu Małych i Sie-
ciowych Projektów Programu 

Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska Bran-
denburgia 2007-2013 i Polska 
- Saksonia 2007-2013. Na ich re-
alizację wpłynęły już 123 wnio-
ski, z tego z miasta Gubina - 7 
i gminy Gubin - 8.

W br. rozpatrzono i zaakcep-
towano 30 projektów polskich 
i 16 niemieckich. Do ostatecz-
nego zweryfikowania i zatwier-
dzenia do wypłaty przesłano do 
Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego 25 złożonych sprawozdań, 
w tym z miasta i gminy Gubin.

Odpowiedzialny za realizację 
projektu modernizacji siedziby 
Euroregionu Mieczysław Ki-
jewski przedstawił przebieg do-
tychczasowych prac, które mają 
być zakończone jeszcze w tym 
roku: - 22 marca w siedzibie 

Euroregionu odbędzie się XI po-
siedzenie komisji oceniającej 
złożone na dofinansowanie pro-
jekty;

- 25 marca w Żaganiu odbę-
dzie się spotkanie informacyjne 
związane z realizacją projektów 

Polska - Saksonia, które popro-
wadzi Beata Kurek.

- XXXIV Konferencja Euro-
regionu odbędzie się 28 kwiet-
nia w Bad Muskau. Zaplanowa-
no także „Giełdę Partnerstwa”.

Zygmunt Traczyk

List do Redakcji

Pióro Olega Sanockiego jest znane 
z barwności i szczerze mówiąc nigdy 
u czytelnika nie pozostaje obojętne, 
o czym pisze i jak pisze. Słowem, 
Oleg nie jest „mdły”.

Jednak w ostatniej relacji z lutowej sesji 
Rady Miasta pt. „Sesja trochę taka sobie” 
(intrygujący tytuł) przekroczył - moim 
zdaniem - granice grzeczności i dobre-
go smaku wobec radnej Haliny Wojnicz.

Zadaniem relacjonującego jest poda-
wanie w sposób merytoryczny informa-
cji o przebiegu sesji, a nie ocenianie rad-
nego, czy jest w swoich wypowiedziach 

precyzyjny, czy balansuje na linie po-
prawności rozumowania, czy swoje po-
stulaty przedstawia w sposób medialny 
i czy jego wypowiedź jest „śpiewką”. 
Próba poniżania i ośmieszania radnych 
zabierających głos może powodować za-
mykanie im ust. Radna Wojnicz to osobo-
wość wyrazista, jasno i odważnie wyra-
żająca swoje myśli i dlatego została wy-
brana na radną swojego okręgu. Elekto-
rat zaufał Jej i godnie Go reprezentuje.

Nie powinno być zarzutem to, że radny 
dba o interesy swoich wyborców i upo-
mina się o wykonanie określonych prac 

na dzielnicy miasta, którą reprezentu-
je. Jeśli nawet nie ma racji, to obowiąz-
kiem władzy wykonawczej jest wyja-
śnianie sprawy, co burmistrz Justyna 
Karpisiak w sposób taktowny uczyniła.

OLEG. Pani radnej Halinie Wojnicz 
należą się przeprosiny.

Solidaryzuję się z radną Wojnicz nie 
tylko dlatego, że cenię Jej kompetencje, 
ale chociażby dlatego, że jestem kobietą.

Wiem, że nie każdy ma odwagę mieć 
inne zdanie niż Oleg i nie chce się na-
rażać na ripostę. Ja mam. Serdecznie 
pozdrawiam. Urszula Kondracik
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W środę 24 lutego w Infozen-
trum w Guben odbyło się spotka-
nie zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Wspierające Odbudo-
wę Fary oraz Fundację Fara Gu-
bińska. Witający gości Günter 
Quiel przypomniał, że celem 
wspólnych spotkań jest integra-
cja mieszkańców euromiasta oraz 
przybliżenie regionalnej historii. 
Na początku spotkania swój re-
ferat przedstawił Manfred Au-
gustyniak, który ukazał dzieje 
miasta z lat 1795-1945. – Były to 
ciężkie czasy dla relacji obu na-
rodów. Wojny, konflikty, niepo-
rozumienia…Dlatego też cieszę 
się, że obecne pokolenie nie musi 
przechodzić podobnych trau-
matycznych przeżyć - stwier-
dził z satysfakcją Augustyniak. 
Uczestnicy spotkania w czasie 
prezentacji referatu mogli dowie-
dzieć się między innymi o tym, 
że w Gębicach istniał przejścio-
wy obóz pracy dla jeńców wojen-
nych, przekonać się jak wyglą-
dało życie mieszkańców Gubina 
tuż po zakończeniu II wojny 
światowej (głód, bieda, brak le-
karstw, choroby zakaźne…) oraz 
jakie znaczenie dla niemieckie-
go społeczeństwa miały w okre-
sie III Rzeszy media, a w szcze-
gólności prasa i radio. Zaprezen-
towano między innymi fragment 
artykułu z „Gubener Zeitung” 

Świadkowie trudnych czasów
z 7 lipca 1939 r., mówiący o Po-
lakach (barbarzyńcach), którzy 
mieli szykować się do agresji 
na Niemcy. Jednym z głównych 
punktów imprezy była projek-
cja filmu „Wiosna 1945. Guben 
w chaosie” z 16 marca 1945 r. 
W czasie oglądania tego 13-mi-
nutowego filmu można było zo-
baczyć fragmenty zrujnowanego 
Guben (np. pocztę, most) oraz 
sceny walk w mieście i jego oko-
licach. Film został przygotowany 
został przez Niemiecki Przegląd 
Tygodnia, który był odpowied-
nikiem Polskiej Kroniki Filmo-
wej. Były to filmy, które miały 
być istotnym środkiem narodo-
wo-socjalistycznej propagandy 
oraz służyć jako element psycho-
logicznego instrumentu do mani-
pulowania opinią publiczną. Po 
zakończeniu seansu do dyspozy-
cji widowni byli świadkowie tam-
tych czasów, którzy odpowiadali 
na pytania zadawane m.in. przez 
uczniów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Gubinie. Młodzi 
ludzi byli zainteresowani tym, jak 
przebiegały walki na Wzgórzach 
Gubińskich oraz w jaki sposób 
zniszczona została fara. Uczest-
nicy spotkania mogli także obej-
rzeć wystawę fotografii Tade-
usza Firleja przedstawiających 
Gubin z lat 1945-1965. 

Andrzej Matłacki

Wszystko zaczęło się 1 maja 
1998 r., kiedy to jak co roku Jan 
Klimek, przewodniczący Socjal-
demokracji Rzeczpospolitej Pol-
skiej, zaprosił ludzi lewicy do zło-
żenia kwiatów przed pomnikiem 
żołnierzy polskich poległych przy 
rozminowywaniu Gubina. Na 
ten apel odpowiedziało ponad 
30 osób. To dużo w porównaniu 
do ubiegłego roku, kiedy kwiaty 
składało zaledwie 7 członków 
SdRP. Niewielka grupka spo-
śród obecnych, postanowiła 
razem wypić piwo, reszta wró-
ciła do domu. W tej grupie „pi-
woszy” byłem jedynym bezpar-
tyjnym. J. Klimek był nieco pod-
niecony, jak się wyraził, wzrasta-
jącą liczbą zwolenników SdRP. 
„To dobry prognostyk przed zbli-
żającymi się wyborami samorzą-
dowymi” – zawyrokował, zosta-
wiając niedopite piwo. Nie wiem, 
co w tym czasie SdRP robiło. Do-
piero w drugiej połowie czerwca 
Zygmunt Mazurkiewicz zapro-
sił mnie na spotkanie pożegnal-
ne radnych miejskich, którzy re-
prezentowali lewicę w ustępują-
cej radzie. Oprócz pięciu miej-
skich radnych i J. Klimka byli 
jeszcze Mieczysław Goszczycki, 
Józef Kuta i jedyna pani - Mał-
gorzata Borowczak.

Ustalono wysokość składki 
na pokrycie kosztów wynajęte-
go od GS-u pomieszczenia (łącz-
nie z rozmowami telefoniczny-
mi), grafik dyżurów na najbliż-
sze 2 tygodnie i termin zebrania, 
na którym powołany będzie sztab 
wyborczy. Komitet Wyborczy 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
powołany został w dniu 10 sierp-
nia 1998 r. Przewodniczącym ko-
mitetu wybrano doświadczone-
go radnego i działacza społecz-
nego Franciszka Szachniewicza, 
sekretarzem komitetu została 
Małgorzata Borowczak. Do ko-
mitetu weszli wszyscy przewod-
niczący organizacji, które zgłosiły 
akces do sojuszu. Przyjęto formu-
łę otwartości komitetu, co ozna-
czało, że każda organizacja zgła-
szająca formalny akces, automa-
tycznie desygnuje swego przed-
stawiciela. 

Powołano również sztab wy-
borczy, którego kierownictwo 
powierzono również Francisz-
kowi Szachniewiczowi, co miało 
usprawnić działania. W sztabie 
wyborczym znaleźli się M. Gosz-
czycki - odpowiedzialny za kon-
takt z zrzeszonymi podmiota-
mi, Z. Mazurkiewicz i J. Klimek 
- odpowiedzialni za opracowanie 
programu wyborczego, Oleg Sa-
nocki jako rzecznik prasowy, od-
powiedzialny również za opraco-
wanie ankiet personalnych jako 
tekstów promocyjnych w ulot-
kach wyborczych. Codziennie 
w siedzibie sztabu dyżurował co 
najmniej jeden członek komi-
tetu wyborczego i 1-2 kandyda-
tów na radnych. W nadchodzą-
cych wyborach po raz pierwszy 
mieli być wybierani radni powia-
towi i przedstawiciele do Sejmi-
ku Wojewódzkiego - to był naj-
trudniejszy orzech do zgryzienia. 

c. d. n
Oleg Sanocki

Jak hartowała się stal - 1
08.03. w Gubinie w szatni 
szkolnej dokonano kradzieży 
telefonu komórkowego marki 
Samsung Avila wart. 400 zł. 
08.03 w Gubinie, podczas in-
terwencji w miejscu publicz-
nym, Bogdan S., używając słów 
wulgarnych, dopuścił się znie-
ważenia funkcjonariuszy policji. 
08.03 w miejscowości Żyto-
wań sprawca przy użyciu ka-
mienia dokonał uszkodzenia 
9 tablic reklamowych wyko-
nanych z tworzywa sztuczne-
go o łącznej wart. 1000 zł. 
11.03 w Gubinie z samochodu 
osobowego marki VW Golf skra-
dziono radioodtwarzacz samo-
chodowy marki Kenwood oraz 
głośniki samochodowe marki 
JBL GT, o łącznej wart. 543 zł. 
13.03 w Gubinie z samocho-
du VW T4 skradziono elek-
tronarzędzie marki Makita 
oraz Blackdeker, narzędzia 
monterskie i budowlane, 
przewód elektryczny marki 
Schucko. Straty oszacowano 
na 11 500 zł.  asp. J. Kulka

08.03. po nocnych opadach 
śniegu na drodze dojazdowej 
do Sękowic samochód dostaw-
czy jednej z gubińskich firm 
zsunął się do przydrożnego 
rowu. O pomoc przy jego wy-
ciagnięciu strażacy poprosili 
dwa pojazdy pomocy drogo-
wej. Zastęp ponadto neutrali-
zował rozlane na jezdni płyny 
eksploatacyjne. Miejsce zda-
rzenia zabezpieczali policjanci. 

09.03. strażacy gasili pożar 
mieszkania, w którym zapa-
liły się śmieci zgromadzone 
przez jego właścicielkę wokół 
pieca kaflowego. Ze względu 
na ogólny nieporządek zosta-
ła ona ukarana przez policjan-
tów mandatem karnym.

13.03. z powodu braku 
w mieście karetki pogotowia, 
zastęp strażaków został we-
zwany na miejsce zasłabnię-
cia jednego z mieszkańców 
ul. Okrężnej. Strażacy podjęli 
akcję reanimacyjną do chwili 
przybycia pogotowia z Krosna. 
Niestety wszystkie zabiegi nie 
zapobiegły nieszczęściu.

14.03. strażacy gasili niety-
powy pożar. W wyniku zwarcia 
instalacji elektrycznej zapaliła 
się lampa oświetleniowa.

15.03 w jednym z miesz-
kań przy ul. Kresowej nastą-
piło zatrucie tlenkiem węgla 
przebywającej w nim osoby. 
Zastęp strażaków – po prze-
wietrzeniu mieszkania – po-
magał w przetransportowa-
niu jej do karetki pogotowia.

Informacje przekazał 
zastępca dowódcy JRG-PSP 

w Gubinie asp. 
Wojciech Liczbiński.

Oprac. AB.

dokończenie ze str. 1
Także w przyszłym roku Naro-

dowy Spis Powszechny rozpocz-
nie się 1 kwietnia.

Jakich informacji może od 
nas żądać rachmistrz spisowy?

R. F. Ma on bardzo duże obo-
wiązki. Przede wszystkim my - 
jako obywatele - na mocy prawa 
mamy obowiązek udzielenia żą-
danych informacji. Rachmistrz 
będzie się nas pytał o wszystko, 
co dotyczy naszego zamieszka-
nia, pracy, używanego języka, 
wykształcenia.

Słowem - o wszystko, co do-
tyczy spraw społeczno-zawodo-
wych. Nie może nas natomiast 
pytać o takie sprawy, jak przeko-
nania religijne, preferencje sek-
sualne czy tematy intymne i nasz 
status materialny. Jedyne py-
tanie dotyczyć będzie tzw. do-
datkowego źródła dochodów 
- bez wchodzenia w szczegóły. 
W spisie będą także brane pod 
uwagę kwestie migracyjne, jak 
np.: nieobecność wojska w mie-
ście, migracja rodzin wojsko-
wych, wyjazdy młodzieży w celu 
kontynuacji nauki, poszukiwa-
nia pracy, wreszcie korelacja 
z bliźniaczym miastem po dru-
giej stronie granicy.

Statystyka ma doświadcze-
nia z poprzednich spisów. 
Rachmistrz spisowy jest 
przyjmowany różnie. Raz 
lepiej, raz gorzej...

R. F. Tak, zdarzały się sytu-
acje, że rachmistrz spisowy był 
przyjmowany z wyrazami nad-
miernej gościnności, a innym 
razem wręcz wrogo. General-
nie po naszej akcji promocyjnej 
i informacyjnej rachmistrzowie 
w społeczeństwie są przyjmowa-
ni pozytywnie. Informacje przez 
nich zbierane są potrzebne nam 
wszystkim: poczynając od samo-
rządów, poprzez gospodarkę na-
rodową, a kończąc na przecięt-
nym Kowalskim. Trafią do nas 
w formie różnego rodzaju ze-
stawień, opracowań, porównań 
i analiz. W efekcie mają nam dać 
orientację, np. o kierunkach roz-
woju miasta, pożądanych kierun-
kach kształcenia dzieci i młodzie-
ży, czy też przemieszczeń migra-
cyjnych.

Rachmistrz spisowy będzie 
posiadał też stosowny iden-
tyfikator?

Tak, poruszył pan bardzo ważny 
problem. Zwłaszcza po ostatnich 
napadach na mieszkanki woje-
wództwa. Każda osoba będzie 

miała stosowny identyfikator ze 
zdjęciem. Oprócz tego w mieście 
wywieszone zostaną - w nieco 
późniejszym terminie - stosowne 
plakaty i materiały informacyjne.

Panie dyrektorze, jednak 
tegoroczny spis odbywa się 
trochę inaczej?

No cóż, mamy już XXI wiek. 
Ze strony technicznej ten spis 
jest robiony w zupełnie innym 
standardzie.

Mianowicie - rachmistrz spi-
sowy, który do nas zawita - nie 
będzie miał już przy sobie kilo-
gramów dokumentów, wypełnia-
nych przy respondencie.

Posługiwać się będzie termina-
lem elektronicznym, tzw. Hand-
heldem, który działa dopiero 
po wprowadzeniu przez osobę 
uprawnioną kodu zabezpiecza-
jącego. Z drugiej strony - urzą-
dzenie to stanowi tzw. lokalizator 
w systemie GPS i - co jest bardzo 
istotne dla rachmistrza spisowe-
go - jest urządzeniem alarmo-
wym. Za jego pośrednictwem 
może być przesłany sygnał o za-
grożeniu. 

Oprócz wizyty rachmistrza 
w mieszkaniu, jeżeli nie wyraża-
my zgody na bezpośrednie udzie-
lenie odpowiedzi, mamy jeszcze 

dwie inne możliwości przekaza-
nia niezbędnych danych. Jedną 
z nich jest forma interneto-
wa - większość gospodarstw ma 
dostęp do internetu. Wystarczy 
wejść na naszą stronę i wypełnić 
odpowiednie tabele w stosow-
nym e-formularzu. Ostatnim spo-
sobem jest kontakt z tzw. „call 
center” - specjalnym centrum 
telefonicznym w Wojewódzkim 
Urzędzie Statystycznym w Zielo-
nej Górze i telefoniczne udziele-
nie odpowiedzi na zadane przez 
operatora pytania. Informacje 
o adresie internetowym i nume-
rze do „call center” zostaną nie-
bawem wywieszone.

Apeluję w tym miejscu do 
wszystkich mieszkańców 
Gubina o podejście do tego spisu 
w sposób bardzo odpowiedzial-
ny. Gubin przez statystykę spi-
sową zawsze był oceniany jako 
jedna z najlepszych miejscowo-
ści pod względem aktualizacji 
dokumentacji źródłowej spisów.

Na zakończenie szkolenia, po 
zdanym egzaminie z części teo-
retycznej i praktycznej w posłu-
giwaniu się lokalizatorem GPS, 
jego uczestnicy otrzymali status 
rachmistrza spisowego.

Dziękuję za rozmowę. 

Statystyka jest dla nas wszystkich

Choć od zakończenia drugiej wojny światowej minęło już 
65 lat, pamięć o tych tragicznych wydarzeniach wciąż wywołu-
je wspomnienia i żywe dyskusje. Na szczęście świadkowie tam-
tych czasów nie mają oporów, aby wracać myślami do bolesnej 
przeszłości i przekazać swoje doświadczenia młodzieży, która 
chce poznawać historię nie tylko poprzez szkolne podręczniki.
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miasta Gubina

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

BURMISTRZ 
MIASTA GUBINA 

OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr 
działki Powierzchnia (m²) Położenie Cena wywoławcza 

(netto złotych)
Wysokość 
wadium

Termin przetar-
gów odbytych. Uwagi

1 431/3 2293 ul. Kaliska obręb 7 59.500,00 5.950,00 -------------

Wydana decyzja 
o warunkach zabudowy 
GB-7331/34/2007-W 

z dnia 5.06.2007r. 
Przez działkę przebiega

napowietrzna linia
energetyczna niskiego

napięcia. Teren
częściowo porośnięty 

drzewami.

2 28/12 2008 ul. Repatriantów 
obręb 6 56.500,00 5.650,00 -------------

Wydana decyzja 
o warunkach zabudowy
 GB-7331/48/2009-W  

z dnia 29.05.2009r.

3 180/1 807 ul. Barlickiego 
obręb 7 27.400,00 2.740,00 -------------

4 180/2 832 ul. Barlickiego 
obręb 7 28.200,00 2.820,00 -------------

5 117/1 808 ul. Daszyńskiego 
obręb 7 29.000,00 2.900,00 -------------

6 219/2 775 ul. Findera obręb 7 26.900,00 2.690,00 -------------

7 36/3 958 ul. Wyzwolenia 
obręb 2 30.700,00 3.070,00 -------------

8 36/4 860 ul. Wyzwolenia 
obręb 2 27.600,00 2.760,00 -------------

III przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkanio-
we zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic Spokojnej, Sikorskiego, 
1-go Maja i Kosynierów w Gubinie.

9 232/55 1137 ul. Kosynierów obręb 2 35.418,00 3.542,00 8.10.2009 r. 10.12.2009r.

I przetarg ustny ograniczony dla właścicieli dz. nr 442/5 i 442/3.
Na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości. 

10 442/9 188 ul. Podgórna obręb 3 5.500,00 550,00 -------------

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia 2010 r. o godz. 11.00 w sali nr 218 Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2010 r. na konto PKO 
BP S.A. o/Gubin nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypad-
ku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymie-
niona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.

 Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny (do której należy doliczyć po-
datek VAT w wysokości 22%) uzyskanej w przetargu nabycia nieruchomości i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Po-
zostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą odpowiednio: 1% 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 zmia-
ny wartości rynkowej gruntów, nie częściej niż raz w roku. Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów, ustala się 
w terminie dwóch lat, licząc od zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenie zabudowy tj. wybudowanie  przynajmniej w stanie 
surowym  zamkniętym, w terminie pięciu lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.

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 za-
warcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.
Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług w stawce 22% zgodnie z dnia 11 marca 2004 r. „o podat-
ku od towarów i usług” (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu uczest-
nika musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana. Niedotrzymanie terminu zawarcia 
umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ). Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do pu-
blicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 19 marca 2010 r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywa-
nych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Pia-
stowska 24 – pokój nr 307, tel (068)4558143, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl 

cennik reklam i ogłoszeń
Podstawową jednostką jest moduł reklamowy o wymiarach 46 mm 
x 48 mm. Koszt modułu: strony czarno białe - 75 zł plus VAT, w ko-
lorze - dopłata 35%, pierwsza strona - 45%. 

Ogłoszenia ramkowe - Zwykła ramka: osoby fizyczne 10 zł plus 
VAT, firmy 20 zł, ramka w kontrze: osoby fizyczne 12 zł plus VAT, 
firmy 24 zł plus VAT, ramka z szarym tłem: osoby fizyczne 15 zł 
plus VAT, firmy 30 zł plus VAT. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gubinie
ul. Piastowska 26, 66-620 Gubin

tel. 68 455 81 84; 68 455 81 86
fax: 68 455 81 85

e-mail: zsogubin@o2.pl
www.zsogubin.one.pl

ZSO W GUBINIE – TO JEDYNY SŁUSZNY WYBÓR!

Nasza szkoła ma już długoletnią tradycję i wykształciła wielu wspaniałych i wybit-
nych absolwentów, którzy piastują wysokie stanowiska, osiągnęli sukces zawodowy 
i cieszą się ogólnym szacunkiem.

I TY MOŻESZ BYĆ JEDNYM Z NICH!!!

W roku szkolnym 2010/2011 oferujemy dla Ciebie naukę w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Bolesława Chrobrego w następujących typach klas:
n dziennikarska (humanistyczna)
n lingwistyczna (językowa)
n politologiczna (społeczno-prawna)
n biologiczno-chemiczna
n matematyczno-informatyczna

W Gimnazjum nr 2 oferujemy naukę w klasach o rozszerzonym programie nauczania:
n matematyczno-informatyczna
n biologiczno-chemiczna
n klasy ogólne

Zapraszamy
Uczniów, Rodziców i Wychowawców na Dzień Otwartych Drzwi

30 marca 2010 r. (wtorek) w godzinach 11.00 – 13.00 

W programie:
prezentacja dokonań naukowych i artystycznych uczniów, zwiedzanie szkoły, warsz-
taty przedmiotowe, doświadczenia chemiczne i fizyczne, prezentacje multimedialne, 
oraz wiele innych atrakcji. 

Serdecznie zapraszamy!!!
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W hali widowiskowo-sporto-
wej 1 marca odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Krośnieńskiego 
w piłce ręcznej w ramach Lu-
buskiej Olimpiady Młodzieży. 
Pierwsze miejsce, wygrywając 
wszystkie swoje mecze, zajęła 
drużyna Gimnazjum nr 2 w Gu-
binie, grająca w składzie: 

Tomasz Musiał (16), Adam Sta-
chyra (12), Michał Grzebielucha 
(7), Marek Kamyk (5), Piotr Pa-
łubicki (5), Jakub Okwieka (4), 
Łukasz Jandy (1), Radosław 
Okwieka (1), Sebastian Keller, 
Kacper Kuznowicz, Bartek Ma-
ryniaczyk, Tymoteusz Górski, 
Adrian Podgórski, opiekun 
Tomasz Romanowski. Grupa 

Oba zespoły reprezentują-
ce nas w zielonogórskiej okrę-
gówce przystępują do wiosen-
nych rozgrywek z dużymi na-
dziejami. Carina Gubin liczy na 
utrzymanie miejsca, a nawet 
prześcignięcie lidera i awans 
z pierwszego miejsca. Do walki 
o awans chętnie włączyliby się 
również zawodnicy jaromiro-
wickiej Alfy.

Carina Gubin zatwierdzi-
ła do gry w rundzie wiosennej 
sezonu 2009/2010 następują-
cych zawodników: bramkarze 
- Karol Matwiejczyk, Mariusz 
Pacia; obrońcy - Adam Woryta, 
Paweł Piotrowski, Wojciech 
Winograd, Krzysztof Jutrzen-
ka, Tomasz Rudewicz, Łukasz 
Zborowski, Jacek Grzebielu-
cha; pomocnicy - Rafał Zych, 
Przemysław Fiedorowicz, Grze-
gorz Purczyński, Piotr Sobolew-
ski, Łukasz Swoboda, Tomasz 
Jankowski, Jakub Sokółka; 
napastnicy - Daniel Szydłow-
ski, Robert Dawidziak, An-
drzej Donaj, Marcin Trzebny. 
Do zespołu dołączył Krzysz-
tof Jutrzenka, który ostat-
nio występował w Koronie 

„Dwójka” najlepsza w powiecie
A - G. nr 1 Gubin – G. Krosno 
6:12 (3:5), G. Krosno – G. Dąbie 
9:2 (5:1), G. Dąbie – G. nr 1 
Gubin 13:6 (9:3).

Kolejność: 1. Krosno Odrz., 2. 
Dąbie, 3. G. nr 1 Gubin.
Grupa B - G. nr 2 Gubin – G. Wę-
żyska 15:6 (5:2), G. Wężyska – G. 
Bobrowice 9:1 (5:0), G. Bobrowi-
ce – G. nr 2 Gubin 5:12 (1:6).

Kolejność: 1. G. nr 2 Gubin, 2. 
Wężyska, 3. Bobrowice.

Półfinały: G. Krosno – G. Węży-
ska 11:4 (4:2), G. nr 2 Gubin – G. 
Dąbie 12:4 (6:0).

O III miejsce: G. Wężyska – G. 
Dąbie 9:5 (4:3). O I miejsce: G. nr 
2 Gubin – G. Krosno 12:6 (7:4). 

TR

Kożuchów, ale warto podkre-
ślić, że to bardzo doświadczo-
ny zawodnik. W przeszłości grał 
w Lechii Zielona Góra, Zrywie 
Zielona Góra, Błękitnych No-
wogród Bobrzański i KP Konin. 
Nowy zawodnik Cariny roze-
grał także 30 meczów w ekstra-
klasie. 29 razy wystąpił w bar-
wach Groclinu Dyskobolii Gro-
dzisk Wielkopolski. Rozegrał 
także jeden mecz w najwyższej 
klasie rozgrywkowej w bar-
wach Lecha Poznań. Grzegorz 
Purczyński przybył do gubiń-
skiego zespołu z Warty Słońsk. 
W przeszłości grał chociażby 
w Tęczy Krosno Odrzańskie czy 
Promieniu Żary. Łukasz Zbo-
rowski to także nowy zawod-
nik, który dotąd grał w junio-
rach Cariny Gubin.

Odeszli: Tomasz Skobel, Paweł 
Dobrzański, Kamil Krzeptowski.

Nowymi twarzami w zespole 
Alfy są: Przemysław Żdaniuk, 
Kacper Szaciłło, Rafał Gajdem-
ski, Wojciech Glanc i Tomasz 
Urbański. Pierwsza czwórka 
przyszła do naszego klubu na 
zasadzie transferu definitywne-
go, natomiast Tomek Urbański 

Runda z nadziejami
został wypożyczony na pół roku. 
Oto jak przedstawia się kadra ze-
społu na rundę wiosenną:

Bramkarze: Mateusz Pokwi-
czał, Radosław Sokołowski, 
Michał Kwaśniewski. Obroń-
cy: Marek Ostrowski, Maciej 
Rosiak, Przemysław Żdaniuk, 
Damian Łabiszewski, Tomasz 
Matuszak, Rafał Gajdemski, 
Kacper Szaciłło, Krzysztof 
Wiśnik. Pomocnicy i napast-
nicy: Tomasz Mucha, Radosław 
Śliwa, Radosław Rzun), Rafał 
Adamczak, Tomasz Urbański, 
Tomasz Maz, Mateusz Bry-
szewski, Wojciech Glanc, Ja-
rosław Tórz.

Przybyli: Przemysław Żda-
niuk, Rafał Gajdemski, Tomasz 
Urbański, Kacper Szaciłło (wszy-
scy KS Tęcza Krosno Odrzań-
skie), Wojciech Glanc (Czarni 
Żagań)

Ubyli: Andrzej Szmit, Adam 
Tomczyk, Tomasz Romanow-
ski, Radosław Supeł, Paweł Bu-
towicz (wszyscy nie wznowili tre-
ningów), Patryk Sobolewski (wy-
pożyczenie - Rywal Stargard Gu-
biński), Bartosz Kwiecień (Rywal 
Stargard Gubiński). (red)

Dnia 13 marca 2010 r. w Po-
znaniu odbyły się Mistrzostwa 
Makroregionu Zachodniego 
w Karate Kyokushin z udziałem 
180 zawodników z 35 Klubów re-
prezentujących województwa za-
chodniopomorskie, pomorskie, 
kujawsko-pomorskie, wielkopol-
skie oraz lubuskie. Zawodnicy 
Gubińskiego Klubu Kyokushin 
Karate  bracia Dawid i Łukasz 
Bosak wywalczyli trzy medale, 
dwa złote w walkach reżysero-
wanych seniorów oraz srebrny 
medal indywidualnie wywalczył 
Dawid w kumite lekki kontakt 
juniorów młodszych do 70 kg, 
przegrywając w finale tej kate-
gorii z utytułowanym zawodni-
kiem Wojciechem Żytkiewiczem 

Sukces karateków z Gubina

Od lewej: D. Bosak, sensei Krzysztof Dubiel 3 Dan, Ł. Bosak

Zwycięzcy halowych rozgrywek

Najlepsi w powiecie - drużyna Gimnazjum nr 2 z Gubina

z Gorzowa Wlkp. Jest to najlep-
sze osiągnięcie naszych zawodni-
ków w zawodach ogólnopolskich 

w tym roku, którzy w klubie tre-
nują dopiero dwa i pół roku. 
 KaDe

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gu-
binie jest coraz mocniejsza w siat-
kówce. Dwie szkolne drużyny 
prowadzone przez Ireneusza 
Szmita w kategorii klas IV i VI 
wywalczyły Mistrzostwo Powiatu 
w siatkówce halowej. Drużyna klas 
VI w składzie: Kamil Chojnacki, 
Michał Skalski, Filip Siegel, Krzysz-
tof Koziuk, Patryk Budner, Piotr 
Kapeluszny, Marcin Wrotnowski, 

Sukcesy siatkarskie uczniów SP3
Łukasz Jaworski w dniu 15 marca 
w Nowej Soli wywalczyła awans do 
finału wojewódzkiego w siatków-
ce. Drużyna SP 3 klas IV w skła-
dzie: Marcin Milczarek, Adrian 
Sęk, Wiktor Hajnas, Michał Mazur, 
Tomasz Wożniak, Kamil Sosnow-
swki, w dniu 19 marca w Sule-
chowie będzie walczyć wzorem 
starszych kolegów w półfinałach 
o awans do dalszych gier. (jaw)

Drużyna klas VI

Drużyna klas IV

Zakończyły się rozgryw-
ki sezonu zimowego Gubiń-
skiej Ligi Piłki Nożnej sezonu 
2009/2010, które od listopada 
odbywały się w hali sportowej 
Zespołu Szkół Licealnych i Tech-
nicznych. Wyniki ostatniej 14. 
kolejki: PUM-ENEA 8:1, Opti-
ma-Jano 0:1, Amigole-Korona 
Kaniów 2:3, Pizza Rab-Młode 
Wilki 2:2. Ostateczna kolej-
ność w tabeli jest następująca 
– 1. Pizza Rab, 2. Młode Wilki, 
3. Korona Kaniów, 4. PUM, 5. 
Amigole, 6. Jano, 7. ENEA, 8. 
Optima. Najskuteczniejszym 
strzelcem rozgrywek został Ma-
riusz Sajewicz (PUM), na naj-
lepszego bramkarza wybrano 
Wojciecha Kołodziejskie-
go. Nagrodę Fair Play przyznano 

Puchar dla drużyny Pizza Rab
drużynie Optima, a specjalną 
nagrodę Jano. Organizatorem 

imprezy był Miejski Ośrodek 
Sportu. Andrzej Matłacki 
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OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego południowo-zachodniej 
części „Starego Miasta” 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Gubinie uchwały nr XXXIX/489/2010 z dnia 29 stycznia 2010 
r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części 
„Starego Miasta”. Teren objęty opracowaniem niniejszego planu 
to obszar położony między ulicami: Chopina, Bolesława Chro-
brego, Kopernika, 3-go Maja w Gubinie.

Przedmiotem opracowania planu będzie przeznaczenie terenu pod funk-
cje: usługowe, handlowe, administracyjne, turystyczne i mieszkaniowe 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z wyłączeniem stacji paliw.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzę-
dzie Miejskim w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, w ter-
minie do dnia 29 marca 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta 

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych 

ze sfery pożytku publicznego w roku 2010

Zadanie nr 1 – wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Preferowane będą oferty dotyczące:
1. organizowania wypoczynku dla dzieci z rodzin żyjących w trudnej sytuacji materialnej,
2. wyjazdowych form wypoczynku letniego
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009–16 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2010–16 000 zł

Zadanie nr 2 – wspieranie działań ratownictwa wodnego

Preferowane będą oferty dotyczące:
1. organizowania różnorodnych imprez sportowo-rekreacyjnych dotyczących ratow-
nictwa wodnego, 
2. prowadzenia akcji edukacyjnych propagujących  idee ratownictwa wodnego.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009– 6 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2010– 6 000 zł

- Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działal-
ność pożytku publicznego oraz do osób prawnych i jednostek kościelnych, o których 
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych  podległych gminie Gu-
bin o statusie miejskim lub przez nią nadzorowanych.

- Termin realizacji zadań ustala się od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
- 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 zapieczę-
towanych kopertach  do dnia 22 marca 2010r. 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 ofer-
cie.
- 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 tele-
fonu: 068 455-81-37

mIeSzKaNIe

SpRzeDam mieszkanie 56 m kw, 3 pokoje po ka-
pitalnym remoncie. Tel.  500 092 441. 
WYNajmĘ pokoje, 1 i 2 osobowe z łazienką. Tel. 
791 379 011. 
WYNajmĘ  mieszkanie w Gubinie , 3 pokojowe 
z kuchnią i łazienką, 75 m kw, ul. Oświęcimska. 
Tel. 695 407 449. 
WYNajmĘ mieszkanie 46 m kw w bloku w cen-
trum. Tel. 505 726 404. 
SpRzeDam dom z dużym ogrodem w Gubinie. 
Tel. 601 198 046.
KUpIĘ mieszkanie w Gubinie 4 pokojowe w 
nowym budownictwie. Tel. 691 407 432.
WYNajmĘ dom 7-pokojowy o pow. 500 m kw, 
mieszczący 15 osób – dla firm. Tel.  791 379 011.  
WYNajmĘ mieszkanie. Tel. 068 455 65 55 lub 
665 769 797.
SpRzeDam nowy dom jednorodzinny, ul. Dzika. 
Tel. 607 358 639 lub 605 644 208.
SpRzeDam mieszkanie 3 pokojowe, 58,20 m kw 
na os. E. Plater. Tel. 793 681 830.
SpRzeDam nowy dom parterowy z garażem, 
pow. całkowita 150 m kw, użytkowa 116 m kw, 
z częściowym wyposażeniem, działka 841 m kw. 
Cena - 380 tys. do uzgodnienia – w rozliczeniu 
możliwe mieszkanie minimum 60 m kw. Tel. 
691 566 245.
WYNajmĘ pokój osobie odpowiedzialnej. Tel. 
068 455 65 55 lub 665 769 797.
WYNajmĘ umeblowaną kawalerkę. Tel. 
504 203 398.
SpRzeDam kawalerkę 29 m kw, centrum miasta. 
Tel 068 475 19 09.

DzIałKI/LOKaLe

WYNajmĘ lub kupię garaż w kompleksie garażo-
wym przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 696 171 932.
SpRzeDam działkę budowlaną 15arów w Bieży-
cach koło Gubina. Tel. 607 29 32 85. 
SpRzeDam działkę budowlaną w Gubinie na ul. 
Fornalskiej 1200m kw, staw w Żytowaniu. Tel.667 
957 554.
SpRzeDam lokal gastronomiczny w centrum 
Gubina z wyposażeniem. Tel. 667 496 005. 
SpRzeDam teren pod zabudowę, 1,5 ha. Atrak-
cyjna lokalizacja. Możliwość podziału na mniej-
sze działki. Tel. 790 504 081.  
SpRzeDam działkę 27 arów do odrolnienia przy 
ulicy Długiej 8 w Jaromirowicach. Tel. 609 519 061.
KWaTeRY dla firm, 45 osób. Tel. 517 869 689.  

Do wydzierżawienia warsztat samocho-
dowy z podnośnikiem, wszystkie media, 

Gubin, ul. Śląska 52a, tel 502 302 109

SpRzeDam działkę rolną w okolicy Gubina, po-
wierzchnia 5 ha. Cena do uzgodnienia. Tel. 
506 757 479.

Do wydzierżawienia duży sklep, 
wszystkie media i własny parking, 

ul. Śląska 52a. Tel. 502 302 109

SpRzeDam działkę budowlaną 670 m kw. Róg 
ul. Miedzianej i Dzikiej, cena 41.000. Kontakt 
606 695 029.
WYNajmĘ lokal użytkowy przy ulicy Żymierskie-
go 30 m kw. Tanio. Kontakt 606 695 029.
SpRzeDam działkę ze stawem 1,17 ha. z prawem 
zabudowy. Tel. 660 973 939.
SpRzeDam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną o 
pow. 1,86 ha przy drodze wojewódzkiej, idealną na 
każdą działalność, z domem lub bez. Tel. 511 663 785.

Wynajmę lokale handlowo-usługowe 
przy eurodeptaku, pow. 37 m kw, 55 m kw 

i 90 m kw. Tel. 510 266 034.

mOTORYzacYjNe

SpRzeDam Peugeot 306 Turbo Diesel, poj. 1,9 do 
remontu lub na części. Cena 1800 zł. Rok produk-
cji 1993. Przegląd ważny do 17.12.2010. OC do 
15.07.2010. Tel. 509 787 881 lub 602 774 281 lub 
068 383 71 09.
SpRzeDam Żuk A-11 B, stan dobry. Tel. 722 032 634.
SpRzeDam Hyundai Accent, rok 1997, poj. 1,3 
benzyna, zielony metalic. Bezwypadkowy, ręczna 
skrzynia biegów, elektryczne szyby, immobili-
zer, pięciodrzwiowy, przebieg 1240.687 km, stan 
dobry. Cena 6200 zł. Tel. 507 107 181.  
SpRzeDam nową nagrzewnicę do Volkswagen 
3. Tel. 783 708 244.
SpRzeDam Simson S 51, czterobiegowy, 12 V, 
rocznik 1989. Tel. 513 041 814. 

USłUGI

KOmpUTeRY: naprawa, instalacja oraz konfigu-
racja systemów Windows, sieci, oprogramowanie, 
usuwanie wirusów, doradztwo przy zakupie kom-
putera i inne. Tel. 609 118 304.

RzUĆ paLeNIe! 
jeDNORazOWa TeRapIa BIcOm 2000. 

WTORKI 12.00-18.00 
amBULaNS pRzY NeTTO (ul. 3 maja). 

Tel. 68 388 93 32, 500 459 907

UDOSTĘpNIĘ miejsce na reklamę, bardzo dobre 
miejsce w centrum miasta. Tel. 068 359 59 04.

Biuro Rachunkowe oferuje 
świadczenie usług w zakresie:

- prowadzenie KpiR
- rozliczenia ryczałtu
-  prowadzenia kadr i płac 

oraz akt osobowych
-  rozliczenia zwrotu VaT-u budowlanego
- roczne rozliczenie pIT
-  oraz inne rozliczenia według in-

dywidualnego zlecenia
Siedziba biura znajduje się 

w Gubinie przy ul. Wyspiańskiego 2 F 
(wejście pomiędzy sklepem 

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

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

e-mail: biurogubin@interia.pl

SKLep z odzieżą używaną, ul. Pułaskiego 41. Za-
praszamy! 

zapraszamy do nowo otwartej 
Bukieciarni, przy markecie 

horex – osiedle emilii plater. 
W ofercie m.in. dekoracje 

ślubne, bukiety okolicznościowe, 
upominki i ceramika. 

Transport bukietów do klientów 
na terenie miasta gratis! 

czynna od pon-sob 8.00-18.00. 
Tel. 508 212 248 

www.dekoracje-gubin.pl

pOGOTOWIe krawieckie - potrzebujesz szybko napra-
wić lub przerobić ubranie - zadzwoń tel. 509 437 389.
Na zamÓWIeNIe piekę ciasta, gotuję – pierogi, 
krokiety, gołąbki i inne dania. Tel. 068 455 65 55 
lub 665 769 797.
RemONTY mieszkań - szpachlowanie, malowa-
nie, glazura. Tel. 722 032 634.
NeOBaNK kredyty dla firm, inwestycyjne, obroto-
we dla rolników oraz gotówkowe, hipoteczne oraz 
konsolidacyjne. Tel. 669 67 67 44. 
mONTaŻ paneli, glazury, sztukaterii, regipsów, tynki 
mozaikowe, szpachlowanie, malowanie. Solidnie! Tel. 
504 669 414.

Sklep „cygaro” ul. Żymierskiego 13 
(na przeciw Krometu) w Gubinie czynny 

od pon-sob w godz. 8-22, 
w niedziele od 12-20 zapRaSza!

SchODY drewniane, balustrady - wyrób i montaż. 
Komorów, ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.
 NapRaWa, regulacja, konserwacja wszystkich pieców 
i podgrzewaczy gazowych. Waldemar Kościów. Tel. 
501 714 747. 
pOLBRUK – układanie. Tel. 792 244 992
INSTaLacje elektryczne. Tel. 513 041 814. 
maTemaTYKa, korepetycje. Tel. 889 137 910.
maTemaTYKa, korepetycje. Tel. 509 567 973. 
KORepeTYcje z zakresu szkoły podstawowej i 
gimnazjum, tel. 721 499 052. 
LOTNISKa – komfortowo, cała Europa. Tel. 
697 924 253.
LOTNISKa - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
pRzepROWaDzKI, Tel. 888 806 385.

RÓŻNe

SpRzeDam szczeniaki gold red ribbon, mają 7 
tygodni, odrobaczone, zaszczepione, posiadają-
ce książeczki. Tel. 608 392 354.
SpRzeDam nowe okna PCV – tanio. Tel. 68 359 
43 24 lub 695 094 043. 
SpRzeDam piec C.O. dwufunkcyjny „Urlich” na 
części. Tel. 609 411 621.
SpRzeDam suknię ślubną w bardzo dobrym 
stanie, biała, rozmiar 44. Tel. 782 505 951.
SpRzeDam drewno kominkowe opałowe, liścia-
ste, łupane, cięte 30-40 cm. Transport gratis. Tel. 
609 138 452 lub 68 359 91 19. 
KUpIĘ wypoczynek, mały stolik, mały odkurzacz, 
pralkę automatyczną, kuchenkę mikrofalową, po-
chłaniacz kuchenny i telewizor. Tel. 667 794 453 
lub 723 303 317.  
SpRzeDam suknię ślubną, tanio, rozmiar 42. Tel.  
500 092 441.
SpRzeDaŻ nowych agregatów prądotwórczych. 
Tel. 603 632 973.  
zapRaSzamY do nowo otwartego stoiska z tanią 
odzieżą używaną (namiot przy NETTO).  

pRaca

zaTRUDNIĘ murarzy. Tel.505 024 100.
pRzYjmĘ kierowcę do pracy kat. BC C  E doświad-
czenie ok.5 lat, praca kierunki międzynarodowe, 
wynagrodzenie podstawa plus stawka od kilome-
tra plus premia. Tel. 500 092 441.
zaTRUDNIĘ kelnera lub kelnerkę z podsta-
wową znajomością języka niemieckiego. Tel. 
788 843 545. 
zaTRUDNIĘ panienkę lub panienkę niepełno-
sprawną do zaopiekowania się kotkami z moż-
liwością zamieszkania. Zamieszkanie darmo-
wo oraz wynagrodzenie za pracę. Wymaga-
nia - osoba niepaląca, samotna do 35 lat, tel. 
660 373 591.
pILNIe poszukuję osoby do pomocy w biurze. Tel. 
697 836 123 lub 068 359 21 60.
pOSzUKUjĘ do biura ze znajomością języka an-
gielskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego. Tel. 
697 836 123 lub 068 359 21 60. 
SzUKam pracy. Zaopiekuję się dzieckiem lub 
osobą starszą. Ponadto chętnie zajmę się sprzą-
taniem domu. Tel. 792 394 990 lub  506 932 279.  

TOWaRzYSKIe/maTRYmONIaLNe

jeSTeŚ SamOTNY, nie masz z kim przyjemnie 
spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci odna-
leźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń do redakcji! 
Tel. 68 455-81-92. Czekamy! Nie wstydź się, prze-
stań żyć samotnie! 
paN w średnim wieku, obywatel Niemiec, pozna 
atrakcyjną, miłą panią w wieku od 35 do 45 lat. 
Pani może być z dzieckiem. Tel. 015 121171860. 
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chłopięcy odruch

Sum ergo cogito Ireneusz Szmit

Wywiad z Prezesem MLKS 
Volley Gubin Robertem Sieglem

Jak była droga do funkcji 
prezesa MLKS Volley Gubin?

Z Gubinem jestem związany od 
1994 roku. Pierwsze 10 lat działa-
łem jako trener w GMTS Sparta 
Gubin, gdzie wspólnie z Pawłem 
Zborowskim i Grzegorzem Per-
lakiem wywalczyliśmy 8 miejsce 
w Mistrzostwach Polski Młodzi-
czek i 4 miejsce w Mistrzostwach 
Polski Kadetek rocznik 86-87. 
Zakładałem bokserski klub spor-
towy Nysa, a od 2007 roku jestem 
prezesem MLKS Volley Gubin, 
który powstał po odłączeniu się 
sekcji siatkarskiej od piłki nożnej 
Cariny Gubin.

Jak ocenia Pan gubiński 
sport w czasie swojej dotych-
czasowej działalności spor-
towej?

Środowisko sportowe Gubina 
jest cenione i znane w wojewódz-
twie oraz kraju dzięki działalno-
ści i pracy trenerów oraz działa-
czy piłki ręcznej, lekkiej atlety-
ki i siatkówki, którzy przyczy-
nili się do sukcesów młodzieży 
gubińskiej na arenach sporto-
wych. Warto wspomnieć o spo-
rcie szkolnym, który jako pod-
stawowy element w przygoto-
waniu do sportu kwalifikowa-
nego odnosi stałe sukcesy w ry-
walizacji szkół województwa lu-
buskiego.

Aktualne zagrożenie i pro-
blemy w gubińskim sporcie?

Według mnie jest ich kilka. Po 
pierwsze - problemy ze środka-
mi finansowymi na działalność 
klubów, brak nowych mecha-
nizmów pozyskiwania fundu-
szy skazuje kluby przy zwięk-
szających się kosztach ich funk-
cjonowania na ograniczanie 
oferty programowej (udziału 

Podstawą szkolenie młodzieży
w obozach, turniejach, rozgryw-
kach). Coraz mniejsze zaintere-
sowanie sportem dzieci i mło-
dzieży. Niewystarczająca baza do 
uprawiania sportów halowych 
i lekkiej atletyki. Brak współpra-
cy między klubami. Brak koor-
dynacji i wyznaczania kierun-
ków w rozwoju sportu kwalifi-
kowanego, szkolnego i szeroko 
rozumianej rekreacji.

Działalność w klubie jest 
niczym mecz. Odnosi się zwy-
cięstwa, porażki. Zacznie-
my od największego sukce-
su w pana działalności jako 
prezesa klubu siatkarskiego.

To samo funkcjonowa-
nie klubu, organizacja i obję-
cie szkoleniem coraz większej 
rzeczy młodych ludzi skupionych 
w sekcjach siatkarskich dziew-
cząt i chłopców. Funkcjonowa-
nie i rozwój dzięki zaangażowa-
niu szkoleniowców, działaczy 
i sympatyków siatkówki w Gu-
binie. Z odpowiednią, można po-
wiedzieć wszechstronną działal-
nością, po trzech latach funkcjo-
nowania klubu sukcesem nie-
wątpliwie są wyniki i osiągnięcia 
w rywalizacji chłopców, którzy 
zajmują czołowe lokaty w rywa-
lizacji z innymi klubami w wo-
jewództwie. MLKS Volley Gubin 
stał się jednym z największych 
klubów reprezentowany w ligach 
Lubuskiego Związku Piłki Siat-
kowej, obejmujący szkoleniem 
i udziałem chłopców w zawo-
dach dzieci szkół podstawowych, 
młodzików, kadetów, juniorów 
i seniorów oraz dziewcząt w za-
wodach szkół podstawowych, 
młodziczek i kadetek.

Największa porażka w swojej 
działalności w klubie siat-
karskim.

Na arenie sportowej zwycięstwa 

i przegrane to normalna rzecz, 
byliśmy i jesteśmy ich autorem. 
W działalności klubowej nato-
miast największe porażki to nie-
wykorzystane okazje na pozy-
skanie sponsorów, sympatyków 
i dodatkowe wsparcie środowi-
ska lokalnego.

Jak kończy obecny sezon 
klub siatkarski z Gubina?

Sezon 2009/2010 jest udany, 
najlepszy z dotychczasowych 
trzyletnich rozgrywek Volleya. 
Wszystkie drużyny męskie upla-
sowały się na miejscach meda-
lowych w rozgrywkach Lubu-
skiego Związku Piłki Siatkowej. 
W III Lidze drużyna z Gubina 
zajęła III miejsce, juniorzy upla-
sowali się na III miejscu i wy-
walczyli awans do 1/8 Finału 
Mistrzostw Polski, w kadecie 
I miejsce i bezpośredni awans do 
Ćwierćfinału Mistrzostw Polski, 
które odbędzie się we Wrocła-
wiu w dniach 26-28 marca, Mło-
dzicy walczą o mistrzostwo wo-
jewództwa. W sobotę 6 marca 
rozegrali w Gubinie ostatni tur-
niej w lidze decydujący o kolej-
ności na podium. Drużyny żeń-
skie podnoszą swoje umiejęt-
ności i mam nadzieję, że nie-
długo będą odrywały podobną 
rolę w lubuskiej siatkówce, co 
chłopcy.

Plany na przyszłość.
W przyszłym roku odbędą się 

walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze, na którym zostanie 
podsumowany czas pracy aktual-
nego zarządu i wybranie nowego 
na następną kadencję. Już dzisiaj, 
korzystając z okazji, chciałbym 
podziękować wszystkim osobom 
działającym na rzecz rozwoju siat-
kówki na terenie naszego miasta, 
trenerom, sympatykom, sponso-
rom, kibicom. jaw

28 lutego w Cybince odbył się 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Or-
lików pod nazwą „Pożegnanie 
Zimy” o puchar Starosty Słu-
bickiego. Drugie miejsce zajęła 
w nim drużyna Relaxu Grabice.

Oto wyniki naszego zespołu: 
Relax Grabice - Polonia Słubi-
ce 2:1, Perła Cybinka - Relax 0:1, 

Udany turniej „orlików” w Cybince
Tramp Osiecznica - Relax Grabi-
ce 0:0, Bocian Słońsk - Relax Gra-
bice 0:2, Relax Grabice - IV Ko-
strzyn 0:0, Turbine Finkenheerd 
- Relax Grabice 1:1, Relax Grabice 
-Tęcza Krosno Odrz. 0:1.

Pierwsze miejsce zajęła druży-
na z Kostrzyna, a trzecie Tęcza 
Krosno Odrzańskie. Skład 

naszego zespołu na Turnieju 
w Cybince - Trener: Arkadiusz 
Jagiełło. Bramkarze: Damian 
Lisiak, Maciej Ratajczak. Obroń-
cy: Kamil Gruźlik, Patrycja For-
tuna, Kacper Rybkowski, Kacper 
Gaweł, Justyna Wasielewska. Po-
mocnicy: Dawid Bielewicz, Dawid 
Berger. Napastnicy: Mateusz Ja-
giełło – kapitan, Damian Kusy, 
Jakub Bławuciak.

Nagrody indywidualne otrzy-
mali: Król strzelców - Dawid 
Bielewicz z Relax Grabice.

Wielkie słowa uznania dla 
całego zarządu klubu Relax Gra-
bice  na czele z Prezesem Grze-
gorzem Bławuciakiem, jak 
również dla wszystkich rodzi-
ców za dzielne kibicowanie oraz 
duże zaangażowanie, bez które-
go nie moglibyśmy cieszyć się 
takimi chwilami. Nie możemy 
również zapomnieć o trenerze 
Arkadiuszu Jagiełło, który 
wspaniale zajmuje się młody-
mi sportowcami! red

Terapeutka Virginia Satir mówi: Dziecko potrzebuje czterech 
przytuleń dziennie, aby przeżyć, ośmiu, aby czuć się dobrze, 
a dwunastu, aby się rozwijać. A ja dodam od siebie: Oraz piłki! 
Oraz piłki!

Ileż to sił witalnych kryje się w malutkiej istocie. Ileż potrzeby 
wydatkowania nagromadzonej energii. Niekiedy dumni rodzi-
ce wyliczają na jakie to rozliczne zajęcia uczęszcza ich pociecha. 
Niestety często nie ma wśród nich zajęć sportowych. To zasad-
niczy błąd. Błąd rodziców, ale i systemu, jeśli nie stwarza wiel-
kiej palety takich możliwości.

U dziecka potrzeba przemieszczania się, biegania, skakania, 
słowem - ruchu jest przemożna. To bardzo ciekawe zjawisko so-
cjologiczne i psychologiczne. Częstokroć to zachowanie dla do-
rosłych jest bardzo dokuczliwe. Ale ten dział życia małego czło-
wieka należy docenić i w tym działaniu absolutnie nie wolno go 
ograniczać, ale mądrze ukierunkowywać.

Gdy dzieci wybiegną w czasie przerwy na boisko szkolne, zmie-
nia się ono w ul, który pulsuje, drga, rotuje, rozciąga się, zwęża 
i grubieje, słowem - żyje. Obserwowanie tych działań przez czło-
wieka postronnego może być fascynujące. Ileż tam spontanicz-
nych zabaw, konkursów, gonitw szalonych, zaimprowizowa-
nych naprędce rywalizacji. Za jedną piłką potrafią się uganiać 
całą przerwę dwie kompletne klasy (chłopcy i dziewczynki).

Gdy na przerwie zorganizuje się dzieciom prosty wyścig od 
kreski do kreski, to proszą: jeszcze, jeszcze i po dwóch minu-
tach w czwartym wyścigu bierze już udział z pięćdziesiąt osób. 
To zapotrzebowanie na zabawę, ruch jest porównywalne z po-
trzebami fizjologicznymi człowieka. 

Jeden z moich wnuków, typowy przedstawiciel tezy o wielkiej 
potrzebie ruchu, potrafi przez kilkanaście minut non stop de-
monstrować autorskie układy walki z cieniem, w którym zawarte 
są elementy wszystkich znanych odmian sportów walki z dużą 
domieszką tych, których jeszcze nie odkryto np. styl kulawego 
bociana czy zezowatego nosorożca. Są tu dynamiczne wysko-
ki, błyskawiczne obroty, zabójcze uderzenia rękoma i nogami, 
rytmiczne podrygiwania i zawiłe „tańce połamańce”, a wszyst-
ko podlane mimiką Luisa de Funesa. Audytorium tego popisu 
zawsze zdrowo się uśmieje.

Niezwykle ważne jest, aby w czasie lekcji wf każde dziecko 
choćby przez pięć minut miało piłkę wyłącznie dla siebie. Jaka 
to ogromna radość. To nic, że przez ten okres jest trochę bała-
ganu, hałas, rozgardiasz i szum jak w młynie. Ale to właśnie na 
wychowaniu fizycznym dzieci muszą się wyszaleć, wyskakać 
i wywrzeszczeć. Nie należy się tym przejmować, lecz dyskret-
nie kontrolować zachowania dzieci. Powoli nauczyciel wkracza 
i tę spontaniczną radość zamienia na działania dydaktyczne. 
Fragment lekcji p. n. „ja i moja piłka” jest dla dzieci niezmiernie 
ważny. Dla małego chłopca posiadanie piłki jest jednym z sym-
boli szczęścia. Istnieje tylko on i ona. Dlatego do nauczania wy-
chowania fizycznego trzeba mieć specyficzne predyspozycje.

Przypomnijmy sobie – my dorośli, szczególnie osoby z mojego 
pokolenia, jak to z piłką bywało. Przecież, szczególnie poza 
szkołą, był to rarytas, tak jak np. w latach osiemdziesiątych 
owoce południowe czy czekolada. Pamiętajmy więc, aby naszym 
milusińskim nigdy, ale to nigdy nie zabrakło piłki.

Rzuć dzieciom piłkę, to wyrwą za nią jak stado chartów na polo-
waniu. To, szczególnie u chłopców, odruch bezwarunkowy. Sam, 
będąc wielokrotnym dziadkiem, miewam jeszcze takie chłopię-
ce odruchy, aby pognać za futbolówką jak młody.

Ireneusz Szmit

sprosTowaniE
W tekście z numeru 3 br. w tekście „O Puchar Burmistrza” napisaliśmy, że w kategorii „open” trze-
cie miejsce zajęła drużyna z Jasienia. Tymczasem trzecie miejsce zajęła drużyna „Szkoła Nauki Jazdy 
A.Pietsch”. W drużynie nie zabrakło postaci znanych z sceny rozrywkowej: grali w niej przedstawi-
ciele kabaretu Hrabi oraz muzyk zespołu Terminal grającego progresywny metal.  (red)

Młodzi sportowcy z Grabic wraz z trenerem


