Najserdeczniejsze życzenia, pełnych
wiosennej radości i nadziei Świąt
Wielkanocnych.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
mieszkańcom Gubina i okolic,
miłości, która jest ważniejsza od
wszelkich dóbr, zdrowia, które
pozwala przetrwać najgorsze.
Pracy, która pomaga żyć. Uśmiechów bliskich i szczęścia życzy
Komendant Placówki
Straży Granicznej
Zielona Góra-Babimost
mjr SG Paweł Żuk

Czytelnikom Wiadomości Gubińskich wesołych Świąt Wielkanocnych
życzy redakcja

Wszelkiej pomyślności na co dzień
oraz pogodnych i szczęśliwych chwil
w gronie najbliższych życzy
Burmistrz Miasta Gubina
Bartłomiej Bartczak

USŁUGI BUDOWLANE

Inwestycje ruszyły

PIASKOWANIE
Tel. 691 910 401
783 907 748
W gminie Gubin w Chlebowie
powstają nowe miejsca pracy.

Paliwo
energetyczne

SKLEP
ODZIEŻOWY
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UL. KOPERNIKA 1
CZYNNY 10.00-17.00

Budowa boiska przy Zespole Szkół im. M.Kopernika jest prawie na ukończeniu (zdjęcie górne)
Po kilkudziesięciu latach ul. Róży Luksemburg zaczyna być ulicą (zdjęcie dolne)
Burmistrz Bartłomiej Bartczak ogląda postęp prac przy uzbrajaniu terenu na przyszłej podstrefie KSSSE

Zapowiada się rekordowy rok, jeśli chodzi o inwestycje. W poprzednich latach miasto wydawało na nie
średnio 5 mln złotych.
W tym roku ambitny plan wynosi
20 mln zł, a więc 4 razy więcej niż
średnia z ostatnich lat. Na pierwszy ogień idzie uzbrojenie gubińskiej strefy ekonomicznej – koszt
około 3 mln złotych. Trwa także
budowa ulicy Waryńskiego oraz
częściowo R. Luksemburg i H.
Sawickiej. To zadanie kosztować

będzie 1,8 mln zł. Niebawem doczekamy się kolejnego boiska (już
czwartego) ze sztuczną nawierzchnią – przy zespole szkół imienia
M. Kopernika – to zadanie wyniesie około 1 mln zł.
Jest szansa, aby piąte boisko
powstało jeszcze w tym roku przy
SP-2. Przetarg zostanie niebawem
rozstrzygnięty. Z kolei na boisko
przy LO ul. Piastowska został
złożony wniosek do Europejskiej
Współpracy Terytorialnej. Ulice

Dzika, Miedziana, Wybickiego
oraz Roosevelta wzdłuż budynku
nr 3 (droga wewnętrzna) wraz
z wymianą sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej zostaną wykonane przez Miejski Zakład Usług
Komunalnych.
Na początku maja okaże się, czy do
Gubina popłyną kolejne fundusze.
Jest realna szansa, aby w tym roku
miasto pozyskało w sumie około 10
mln złotych ze środków unijnych.
dokończenie na str. 4

Od pierwszych dni marca tego
roku, kiedy to ogromne maszyny zaczęły przygotowywać rozległy grunt
pod zabudowę - okoliczni mieszkańcy z zainteresowaniem śledzili
szybki postęp robót. Spekulowali
też na temat zagospodarowania
obiektu. Po jakimś czasie, kiedy już
widoczne były fundamenty, okazało
się, że tuż przy wjeździe do Chlebowa od strony Gubina powstaje nowy
Zakład Wytwórni Pelet. Będzie produkował pelety - paliwo energetyczne produkowane z odnawialnych
źródeł energii głównie z wierzby
energetycznej. Przewidywana roczna produkcja pierwszej nitki wynosić będzie 10 tys. ton. Na taką ilość
gotowego produktu potrzebne jest
16 tys. ton surowca. Aby go uzyskać,
potrzeba obsadzić 120 hektarów
wierzby energetycznej, której zbiór
odbywa się co trzy lata.
- Macie aż taką ilość dostawców? pytam właściciela i zarazem inwestora. Przedsiębiorstwa ProdukcyjnoUsługowego „PAL- BUD” w Płońsku
Mariana Serwacha. - Tak! Przewidujemy taką uprawę. Zawarliśmy już
umowy z rolnikami na 300 hektarów. Mamy też na własność 170 hektarów. Cały czas szukamy nowych
plantatorów do zawarcia nowych
umów. Stwarzamy im dogodne warunki kontraktacji - mówi właściciel.
Są na etapie wdrażania pierwszego
w Polsce kombajnu do zbioru wierzby w postaci całych witek.
dokończenie na str. 2

„OSKAR”
Galeria odzieży
używanej
ul. Nowa 4A
ZAPRASZA:
- Europejskie marki
- Niskie ceny
- Nowa odzież
- Miła obsługa
- Dostawa towaru dwa
razy w tygodniu
- TERAZ CODZIENNIE
NOWY TOWAR

OTWARTE 9.00-17.00
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Urodzenia
Maciej Koziński, Natalia Andrys, Bartosz Kora, Amelia
Ciemierz, Jakub Marek, Adam
Kwiatkowski, Mikołaj Selerski,
Tobiasz Król, Dorian Maćków,
Gabriel Walewski, Dominik
Jankowiak, Gabriel Jankowiak,
Magdalena Sykała, Maciej Jachacz, Liwia Szymułowicz, Jakub
Tomaszewski, Piotr Stefaniak,
Wiktoria Towpik, Julia Nowak,
Maja Ozga, Gracjan Włóczkowski, Mateusz Wolny.

Zgony
Aleksander Hryniewicz l. 74,
Józef Krasiński l. 62, Leonarda Daszkiewicz l. 83, Krzysztof
Opara l. 49, Tomasz Fołtyn l. 37,
Alicja Kusznier l. 57.

Tradycja
i obrzęd

Jury było zaskoczone i zarazem
jednomyślne w swoim werdykcie
- mówi dyrektor biblioteki w ZS
im. M.Kopernika Danuta Siewruk
w kontekście cyklicznego konkursu „Tradycje Polskie”. Tegoroczna
edycja była związana z wykonaniem
wielkanocnych stroików. Efektem
kilkutygodniowych prac uczniów
była wystawa w szkolnej bibliotece
około 60 różnych ozdób wykonanych na wiele sposobów i z różnych
materiałów. Jury obradujące pod
przewodnictwem nauczyciela Marka Markowskiego, w którego skład
wchodziła Małgorzata Niparko
- jednogłośnie za najlepszy stroik
związany ze zbliżającym się świętem
uznało koszyczek z chleba wykonany przez Adriannę Smal - uczennicę
klasy VI. Podsumowaniem wystawy
była jeszcze „Kawiarenka Poetycka”
związana z Wielkanocą.
AB

Wielkanoc
Wielkanoc upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Poprzedzający święta tydzień stanowi okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń. Najważniejszym
okresem Wielkiego Tygodnia jest
Triduum Paschalne. Obejmuje ono
czas od wieczornej mszy w Wielki Czwartek i trwa do nieszporów
w Niedzielę Zmartwychwstania.
Z obchodami świąt wielkanocnych
związanych jest wiele zwyczajów
ludowych: śniadanie wielkanocne,
pisanki, święcone, śmigus-dyngus,
dziady śmigustne, Rękawka, Siuda
Baba, Emaus, walatka, z kurkiem
po dyngusie, wieszanie Judasza,
pogrzeb żuru i śledzia, pucheroki,
palma wielkanocna, Jezusek Palmowy. Część z nich wywodzi się ze
starosłowiańskiego święta Jarego.
Wielkanoc jest świętem ruchomym.
Może wypaść najwcześniej 21 marca, najpóźniej 25 kwietnia.
Śniadanie Wielkanocne rozpoczyna świętowanie. Wielka Niedziela
jest pierwszym dniem Wielkanocnego okresu świątecznego, zwanego oktawą wielkanocną. Okres
Wielkanocny rozpoczyna się Wigilią Wielkanocną, która równocześnie kończy okres czterdziestodniowego przygotowania Paschy, czyli
Wielkiego Postu.
W polskim zwyczaju, podczas uroczystego śniadania wielkanocnego,
członkowie rodziny składają sobie
życzenia i dzielą się święconką z koszyczka, podobnie jak podczas świąt
Bożego Narodzeniem opłatkiem.
W koszyczku wielkanocnym nie
może zabraknąć symbolu nowego życia, czyli jajek (w postaci kolorowych
pisanek, kraszanek), symbolizujące-

Paliwo energetyczne
dokończenie ze str. 1
- W drugim etapie do produkcji
zostanie również zagospodarowana nadwyżka słomy, siana i sorga
- dodaje właściciel, wyjaśniając
równocześnie, co to sorgo - to taka
roślina, jak kukurydza. Jest uprawiana w Afryce i jest mało wymagająca, a daje dużą masę. Dobrze się
sprawdza na Polskich glebach.
- Jakie zastosowanie mają takie
pelety i jak to wygląda? - pytam.
- Ma kształt bardzo małego brykietu, a przeznaczone są zarówno
dla energetyki przemysłowej, jak
i gospodarstw domowych.
- Teraz w błyskawicznym tempie
budujecie, a kiedy rozpocznie się
produkcja? - Produkcję planuje-

Adrianna ze swoją pracą
W imieniu ZO ZNP w Gubinie składam Państwu życzenia świąteczne
słowami ks. J. Twardowskiego
„Nie umiem być srebrnym aniołem
ni gorejącym krzakiem.
Tyle Zmartwychwstań już przeszło,
a serce mam byle jakie.
I wtem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy!
Zrozumie mnie mały Baranek
Z najcichszej Wielkiej Nocy…”
Prezes ZO ZNP
Krystyna Kaczmarek-Skóra

go umęczonego Chrystusa baranka
(dawniej z masła lub ciasta, obecnie
częściej cukrowego lub czekoladowego) oraz soli, która miała chronić
przed zepsuciem. Poświęcić należy również: chleb, wędlinę, chrzan,
pieprz, ciasta świąteczne. Zajączek
- obecnie członkowie rodziny obdarowują się drobnymi upominkami,
tzw. zajączkami, na które z niecierpliwością oczekują najmłodsi.
Poniedziałek Wielkanocny, zwany
też lanym poniedziałkiem, śmigusem-dyngusem. W Polsce tego dnia
polewa się dla żartów wodą wszystkich domowników, sąsiadów, również
nieznajome, co nie zawsze jest dobrze
odbierane. Tradycją Poniedziałku
Wielkanocnego na wsiach było też
robienie psikusów sąsiadom. Pisanki
Wielkanocne - najstarsze liczą sobie
ponad 5 tysięcy lat. Już w starożytności znano pisanki (w Mezopotamii,
Egipcie i Grecji). Pisanki symbolizują rodzące się życie i jednocześnie nadzieję na zmartwychwstanie.
W Polsce zwyczaj malowania pisanek pojawił się najprawdopodobniej
w połowie X wieku. W pozostałościach grodu słowiańskiego odnaleziono, podczas wykopalisk w Ostrówku,
najstarszą pisankę.
Po wprowadzeniu chrześcijaństwa
na polskie ziemie kościół katolicki na
ponad 200 lat zakazał spożywania jaj
w okresie wielkanocnym, chcąc tym
samym wypędzić zwyczaje pogańskie z polskiej tradycji. Zakazy nie
dały oczekiwanego rezultatu i kościół
postanowił, iż w momencie kiedy
pogańskie pisanki zostaną poświęcone w kościele, staną się symbolem
zmartwychwstania Jezusa.
oprac. Małgorzata
Borowczak-Turowska

my uruchomić za kilka miesięcy, we wrześniu br. - informuje
przedsiębiorca.
- Ile osób znajdzie zatrudnienie?
- pytam, bo oprócz korzyści wynikającej z ochrony środowiska, zatrudnienie jest bardzo ważne.
- Zatrudnienie znajdzie u nas 20
osób - odpowiada zapytany.
Nie pytam, na ile nowe paliwo
będzie cenowo konkurencyjne
w stosunku do tradycyjnego. Dowiemy się niebawem, kiedy już
wejdzie na rynek. Ważne jest, że
ludzie znajdą zatrudnienie, bowiem na rok 2009 przewiduje
się, że w kraju bezrobocie może
wzrosnąć do 12%.
Kaśka Janina Izdebska
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Nie pobór, a kwalifikacja
Od 1 kwietnia rozpoczęła się i potrwa do 30 czerwca kwalifikacja
wojskowa, wprowadzona zamiast poboru. Jej celem jest sprawdzenie
predyspozycji oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązkowemu stawieniu się do
kwalifikacji podlegają mężczyźni urodzeni w 1990 r oraz w latach 19851989, którzy w poprzednich latach nie stawili się do poboru, a także
mężczyźni uznani wcześniej przez komisję za czasowo niezdolnych do
służby wojskowej. Do kwalifikacji mają się też stawić kobiety urodzone
w latach 1981-1990, które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz kierunkach psychologicznych. O przeprowadzenie
kwalifikacji mogą również występować ochotniczki - studentki szkół
morskich oraz inni pełnoletni ochotnicy bez względu na płeć.
Wszyscy stawiający się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, z mocy
prawa zostaną przeniesieni do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie
komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stanie
się ostateczne. Jak przekazał inspektor Stanisław Wawrzyniak, kwalifikacjom z miasta Gubina podlega 136 mężczyzn z r.1990 i 10 starszych, odbywać się one będą od 4 do 8 maja, od godz.8.00 do 15.00
w Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim.
Z.T.

Walne w SPZG
W Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej odbyło się zebranie
sprawozdawcze.
27 marca w Izbie Muzealnej licznie stawili się członkowie SPZG, by
podsumować kolejny rok działania. Przypomnijmy. Organizacja powstała we wrześniu 2004 roku, rejestracja nastąpiła w maju 2005 r.,
zatem to już piąty rok działalności.

Sprawozdanie z realizacji planu zamierzeń oraz wykonanie budżetu
przedstawił prezes Stefan Pilaczyński. Organizacja stawia sobie coraz
wyżej poprzeczkę, choć trudności i problemów nie brakuje. W realizacji ambitnych planów pomaga władza samorządowa i liczna grupa
mieszkańców, za co w swoim wystąpieniu podziękował prezes. Zebranie jednomyślnie udzieliło zarządowi absolutorium i przyjęło nowy
plan działania.
(sp)

Powiat nie pomoże Gubinowi!
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego nie sfinansuje kosztów przejazdów
na profilaktyczne badania mammograficzne kobiet z Gubina i gminy
wiejskiej Gubin do 105 Szpitala Wojskowego w Żarach!
Pismo z powiatu dostał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie Zygfryd Gwizdalski. Mimo że na jednej z sesji dano do zrozumienia, że takie działania będą wspierane. Do tej pory we wszystkich
tego typu wyjazdach chętnie pomagał burmistrz Bartłomiej Bartczak
oraz przewodniczący Leszek Ochotny i podobnie będzie tym razem.
Uważają, że 200 lub 300 zł to nie są duże pieniądze, a pomoc dla gubinianek może okazać się bezcenna.
Dziwne są pewne decyzje naszego powiatu, chociażby popularna
schetynówka, która będzie robiona w Krośnie Odrzańskim - mimo że
w Gubinie jest kilka razy więcej dróg powiatowych. Do tego boisko ze
sztuczną nawierzchnią powstanie również w Krośnie - jako inwestycja
powiatowa. Na szczęście Gubin pod tym względem sam sobie świetnie radzi. Ostatnio coraz głośniej mówi się o budowie hali sportowej
- niestety, również w Krośnie Odrzańskim, inwestorem ma być znowu
Ols
starostwo. Życzymy powodzenia.

Informuję, że każda osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo
posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.
Powyższe reguluje uchwała nr XXII/291/2008 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 7 października 2008 roku w sprawie określania zasad udzielania
dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z późniejszymi zmianami, która dostępna jest na stronie internetowej www.bip.gubin.pl.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 455-8106 lub 068 455-81-34.
Burmistrz Miasta Bartłomiej Bartczak
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Napad w Gubinie
W poniedziałek (30. 03) gubińscy policjanci zostali powiadomieni
o okaleczeniu 53-letniego mężczyzny. W kałuży krwi w jego mieszkaniu odnalazł go sąsiad, który przyszedł w odwiedziny. Poszkodowanego
przewieziono do szpitala. Już kilka godzin po zdarzeniu zatrzymali 16letniego mieszkańca podgubińskiej miejscowości. Ze względu na wiek
sprawcy, postępowanie w tej sprawie przejął Sąd Rodzinny i Nieletnich. Napastnikowi zarzucono dokonanie rozboju z użyciem noża oraz
zniszczenie mienia. Sprawca znany już wcześniej policji za dokonanie
podobnych przestępstw, decyzją sądu został umieszczony w Policyjnej
Izbie Dziecka. Sąd postanowił również o odwieszeniu wcześniejszej
decyzji o umieszczeniu nastolatka w ośrodku poprawczym.
Życiu napadniętego mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.

Krople życia
W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie 31 marca odbyła
się cykliczna Akcja Krew, przygotowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi. Tym razem pobrano 20 litrów krwi, od 43 dawców, w tym 8
kobiet. Wśród oddających krew, jak zawsze nie zabrakło przedstawicieli policji, m.in. Emil Konieczny, czy straży pożarnej - Wojciech Liczbiński oraz długoletnich Honorowych Dawców Krwi na czele z m. in.
Andrzejem Kapustiankiem. Szczególnie cieszy udział młodych ludzi,
uczniów gubińskich szkół. Po raz pierwszy oddali krew m. in.: Patrycja
Saltarska, Paulina Krasucka, Tomasz Trokowski i Mateusz Dremo.
Zgłosiło się wiele osób, ale nie wszyscy mogli we wtorek oddać ten życiodajny płyn, gdyż obwarowania są bardzo surowe. Wystarczy, że osoba chcąca oddać krew w dniu poboru ma podwyższoną ciepłotę ciała,
to już ją dyskwalifikuje. Nie wspomnę już o przebytych chorobach…
Brawa dla uczennicy Zespołu Szkół Rolniczych! Po raz pierwszy podczas poboru krwi zdarzyło się, że ktoś wyraził wolę oddania po śmierci
swoich organów do przeszczepu. Aby dopełnić wszelkich formalności
z tym związanych, należy przy np. prezesie HDK wypełnić formularz
- oświadczenie woli - Ustawa o Pobieraniu i Przeszczepianiu Komórek,
Tkanek i Narządów z 1 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1411).

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy zdrowia, wszelkiej pomyślności mieszkańcom gminy i miasta życzą
przewodniczący Rady Gminy Stanisław Fudyma
i wójt Edward Aksamitowski
Gmina Gubin

Sesja

XXIV sesja Rady Gminy odbyła się 26 marca. Przewodniczył jej Stanisław Fudyma. Jak zawsze zgłaszano wiele interpelacji, tym razem
w większości dotyczyły dróg m. in. w rejonie Jazowa, skrzyżowań Wałowice-Wężyska i Drzeńsk Wielki-Wałowice (Stefan Turowski, Edward
Szafrański, Jan Konstanty, Zenon Tomczyk, Leszek Tomaszewicz).

Informacja wójta

Jak przekazał wójt Edward Aksamitowski, trwa przetarg na budowę
sieci wodociągowej do Budoradza, kończy się wewnętrzny remont nowej
siedziby urzędu gminy przy ul. Obrońców Pokoju 20 (internat przy granicy). Kolejne prace na zewnątrz realizowane będą wspólnie ze starostwem.
Prowadzone są uzgodnienia w przygotowaniu arkuszy organizacyjnych
szkół do nowego roku szkolnego 2009/2010.

Pozyskanie środków

Według wójta i inspektor Joanny Nestorowicz, przewiduje się pozyskanie środków unijnych na realizację do 2010 r.: remontu drogi w Jaromirowicach oraz niektórych polnych dróg dojazdowych; budowę kolektora
sanitarnego w Sękowicach i studni przy hydroforniach, na przebudowę
i rozbudowę szkoły w Chlebowie. Oczekuje się na decyzję o realizacji projektu w ramach „Odnowa i rozwój wsi” dotyczący Sękowic.

Bez podwyżek

Radni zdecydowali, że dotychczasowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opracowane przez Zakład
Usług Komunalnych w Czarnowicach przedłużone zostają do końca br.
Obecnie wynoszą: woda – 2,00 zł plus VAT, a ścieki – 3,30 zł plus VAT.

„Nie” dla szpitala

Damian Maj i Patryk Markun - uczniowei klasy II ZWB
Prezes HDK w Gubinie Kazimierz Niedźwiecki (tel. 605 179 235) zaprasza w środy do biura przy ul. Gdańskiej 17 (przychodnia), w godz.
16.00-17.00. O kontakt telefoniczny z K. Niedźwiedzkim proszeni są
członkowie HDK, którzy nie posiadają legitymacji członkowskich lub
mają jakieś pytania do prezesa. Wzorem ubiegłego roku planowana jest
akcja poboru krwi podczas Wiosny nad Nysą, chętni do oddania krwi
proszeni są o kontakt z prezesem. Małgorzata Borowczak-Turowska

Czy szczepionki przeciw HPV są groźne?
Ostatnio starostwo krośnieńskie wyszło z pomysłem zaszczepienia
dziewcząt przeciw wirusowi HPV. Pomysł od razu podchwyciły inne
gminy. Jeden z gubińskich radnych powiatowych wystosował nawet
apel w jednej z gazet, aby miasto przystąpiło do programu szczepień.
W Gubinie rozgorzała dyskusja, czy wchodzić w program, za który
w zasadzie powinno płacić ministerstwo zdrowia. Po raz kolejny chce
się obarczać gminę zadaniami państwa.
Ministerstwo zdrowia nie zdecydowało się na włączenie szczepień przeciw HPV do obowiązkowego kalendarza między innymi ze względu na to,
że badania nad skutecznością tej szczepionki nie są potwierdzone stuprocentowo. Szczepionka teoretycznie ma chronić kobiety przed zachorowaniami przez całe życie, a badania nad tym produktem są prowadzone zaledwie kilka lat. Szczepiąc dziewczęta dwunastoletnie, nie wiadomo jaka
będzie skuteczność szczepień za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.
Znane są pierwsze śmiertelne przypadki dziewcząt, które umarły
po tym, jak zostały zaszczepione. Bezpośredniego związku co prawda
nie stwierdzono, ale coraz więcej naukowców zaczyna pytać o efekty
uboczne oraz skuteczność reklamowanej szczepionki.
Niedawno naukowcy z uniwersytetu w Bielefeld zażądali ponownego
sprawdzenia skuteczności szczepionki przeciw HPV. Media zachodnie donoszą o wielkim lobby koncernów farmaceutycznych na rzecz
powszechności stosowania opisywanej szczepionki. Zadziwiające jest
to, że ostatnio odwiedził Urząd Miejski w Gubinie nie jakiś tam zaniepokojony rodzic młodej dziewczyny, czego można by się spodziewać,
tylko właśnie przedstawiciel firmy farmaceutycznej.
Przekonywał do skorzystania z produktu jego firmy. Czy skutecznie?
Dowiemy się niebawem.
Ols

Zaopiniowano negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego o przekształcenie SP ZOZ, poprzez likwidację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, gdyż dalsze udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczone jest przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, rozszerzony z 12 do
34 łóżek. Przyczyną negatywnego stanowiska jest postawienie radnych
przed faktem dokonanych już przekształceń.

Pomoc nauczycielom

Przewodnicząca ZNP Krystyna Kaczmarek-Skóra zwróciła się z prośbą o udzielenie zapomogi nauczycielom na zakup okularów czy aparatów
słuchowych. Sprawa rozpatrzona zostanie przez komisję oświaty.

Spotkanie z burmistrzem

Na prośbę burmistrza miasta Bartłomieja Bartczaka postanowiono
spotkać się z nim na sesji kwietniowej. Tematem rozmów będzie m.in.
wspólna budowa inwestycji.

Zmiana studium

Wójt Edward Aksamitowski i skarbnik Anna Kowaluk podpisali 24
marca br. porozumienie z PWE Gubin Sp. z o.o., którą reprezentowali
prezes zarządu, dyrektor generalny Jarosław Południkiewicz oraz członek zarządu, dyrektor ds. technicznych Jarosław Czyż. Porozumienie
dotyczy przystąpienia do czynności zmierzających do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, związaną z budową na terenie gminy elektrowni wraz z kopalnią odkrywkową
węgla brunatnego.
Jak przekazał kierownik referatu rolnego Jakub Piekarczyk, określone
zostaną m. in. obszar przyszłej elektrowni i kopalni oraz wpływ oddziaływania na środowisko, także tereny chronione. Studium powinno być
gotowe w ciągu roku i podlega akceptacji przez radę gminy. Następne
czynności to uzyskanie przez PWE koncesji na eksploatację i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące kopalni. Również musi być przyjęte przez radę gminy. Ostateczna decyzja to
uzyskanie pozwolenia na budowę.
W międzyczasie odbywać się będą rozmowy z mieszkańcami, konsultacje i uzgodnienia z właścicielami gruntów i zabudowań podlegających
wykupieniu. Przewidywane rozpoczęcie prac około 2015 roku, w zależności od przezwyciężenia biurokracji.
Zygmunt Traczyk



Kronika 997
W okresie od 24 marca do 8
kwietnia 2009 r. na terenie miasta i gminy Gubin odnotowano
następujące zdarzenia:
28 marca w Łazach skradziono
pojemnik z 200 kg karpia, wartość
szkody wyceniono na 3.000 zł;
1 kwietnia z terenu szpitala
miejskiego przy ul. Śląskiej skradziono rower górski wartości
300 zł, policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali Krzysztofa
P. lat 22 i Romana Ż. lat 49, którzy usiłowali sprzedać ten rower
w punkcie sprzedaży i napraw
rowerów, rower wrócił do prawowitego właściciela,
1 kwietnia nieustalony sprawca
uszkodził nissana primerę zaparkowanego na ul. Krzywoustego
w Gubinie, poprzez zarysowanie jego prawej strony, wartość
szkody 1200 zł;
4 kwietnia na ul. 3 Maja w Gubinie kierujący motocyklem honda, aby uniknąć zderzenia z jadącym przed nim samochodem
osobowym, gwałtownie hamował, czym spowodował przewrócenie się motocykla na jezdnię.
Pasażerka motocykla doznała
stłuczenia prawego kolana.
Oprac. MB-T
Informacji udzielił
oficer prasowy
KPP Krosno Odrzańskie
podinsp. Dariusz Wyrwa

Kronika PSP
Utrzymująca się dodatnia temperatura i ładna pogoda przez
ostatnie dwa tygodnie spotęgowały nienormalne zjawisko
wypalania traw. Strażacy wyjeżdżali aż do trzynastu takich
zdarzeń!
29.03. w godzinach wieczornych w Żenichowie zapalił się
samochód osobowy. Przybyły na
miejsce zdarzenia zastęp strażaków skutecznie zgasił pożar.
Straty i jego przyczynę wyjaśniają policjanci.
31.03. strażacy pouczyli jedną z mieszkanek ul. Pułaskiego,
która dość beztrosko spalała różnego rodzaju odpady, w tym pozostałości tworzyw sztucznych,
folie i kartony. Niosący się z ogniska dym spowodował ograniczenie widoczności na tej ulicy.
7.04. w późnych godzinach wieczornych zastęp strażaków został
wezwany do przewietrzenia mocno zadymionego mieszkania przy
ul. Kaliskiej. Przyczyną zadymienia była tzw. niedrożność przewodu kominowego.
Informacje przekazał
asp. sztab. Dariusz Kostyszak
dowódca JRG-PSP w Gubinie
Oprac. AB.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Gubinie to nie tylko
wyjazdy na same akcje.
Strażacy chętnie, na zaproszenie szkół lub firm, organizują np.
szkolenia i pokazy.
W sobotę 4 kwietnia strażacy
zorganizowali pokaz gaszenia
płonącego samochodu dla uczestników zawodów wędkarsko-integracyjnych w firmie PKM Wioletta Poniatowska.
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Informacje zebrał Antoni Barabasz

Na marginesie pewnego
spotkania
W dniu obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej (25.03.2009 r.) burmistrz
Bartłomiej Bartczak przebywał w Żaganiu na uzgodnionym wcześniej
spotkaniu z prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Był między innymi obecny przy podpisaniu listu intencyjnego, którym miasto Żagań
przekazało dla WAM działkę budowlaną, na której ma stanąć w przyszłym roku blok mieszkalny dla 80 rodzin żołnierzy.
„Sielankowy nastrój wczorajszego spotkania zmąciło dopiero wystąpienie burmistrza Gubina Bartłomieja Bartczaka:

iż w ramach „zielonej ścieżki” - jej trasa będzie prowadziła też na Wzgórza Gubińskie, w rejon zburzonej Wieży Bismarcka, stanowiącej dla wielu
sąsiadów starszego pokolenia jedno ze wspomnień dotyczących wyglądu
przedwojennego miasta. Padła propozycja zorganizowania wyjazdu do
Laatzen oraz - w pierwszej kolejności - pieszej wycieczki na basen do niemieckiej części miasta, aby naocznie przekonać się, ile jest prawdy w tym,
że jest on wykorzystywany głównie przez mieszkańców Gubina. Radny J.
Bartczak podkreślił konieczność wspólnej organizacji uroczystości z okazji 775 rocznicy uzyskania praw miejskich przez miasto.
Częstotliwość spotkań ustalono raz na kwartał lub wówczas, gdy będzie
taka potrzeba.

Inwestycje ruszyły

dokończenie ze str. 1
Samorząd spieszy się z przygotowaniem następnych inwestycji do
realizacji, m.in. rozbudowy gubińskiego basenu, termomodernizacji
i remontu placówek oświatowych, adaptacji wieży fary na cele turystyczne, monitoringu miasta oraz innych związanych z drogami, chodnikami czy oświetleniem.
W kolejce do zrealizowania czekają następne zadania. Na wszystkie miasto planuje w dużej mierze skorzystać ze środków zewnętrznych. Liczymy,
że już w najbliższym czasie rozpoczniemy budowę ciągu pieszo-rowerowego od przejścia granicznego do baszty przy ul. 3 Maja w Gubinie, budowę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Legnickiej, termomodernizację
budynku Urzędu Miejskiego oraz turystyczne zagospodarowanie wyspy.

Samotność na wielkim
metrażu...

- WAM wyciąga rękę po darmową ziemię pod kolejne budynki, to niech
nam przekaże 60 pustostanów, które ma w Gubinie. Nam są one bardzo
potrzebne na mieszkania komunalne - mówił na spotkaniu burmistrz.
- Dużo robimy dla Gubina. Wkrótce złożę Panu propozycję zakupu tych
mieszkań z pewną bonifikatą - przekonywał prezes.
- Jeszcze nic od was nie otrzymaliśmy. Gubin kupił 10 mieszkań po prawie wolnorynkowej cenie, a Zgorzelec otrzymał swego czasu prawie 200
pustostanów za darmo - ripostował burmistrz B. Bartczak.
Ostatecznie panowie zakończyli dyskusję na forum publicznym i w kuluarach rozpoczęli rozmowy o ewentualnym przekazaniu pustostanów
miastu i o ich cenie” - cytujemy za tekstem „Wojsko zbuduje kolejne domy
w Żaganiu” - Gazeta Lubuska z dn. 26.03.2009, autor Tomasz Hucał.
W magistracie poprosiliśmy o komentarz z tego spotkania:
- Panie burmistrzu, pan swoim stwierdzeniem „zakłócił” przebieg bardzo ważnego spotkania w Żaganiu, związanego z budową mieszkań dla
kadry w tejże miejscowości?
- Tak, to prawda. Moja reakcja na słowa prezesa WAM Kosseckiego była
dość ostra; bezpośrednio po zakończeniu części oficjalnej rozmawiałem
z nim i dyrektorem Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze Zdzisławem
Niedzielą o sytuacji naszych lokatorów. Wyjaśniliśmy sobie bardzo wiele. Trwają między nami dalsze negocjacje dotyczące zakupu kolejnej puli
tych pustostanów przez gminę Gubin. Podkreślam, że chcę doprowadzić
do takiej sytuacji, gdy wszyscy, którzy uzyskali bądź mają już tytuł prawny (w myśl art. 29 Ustawy o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP), mogli
je wykupić dla siebie ze stosowną bonifikatą. Jestem dobrej myśli, mam
nadzieję, że się dogadamy z korzyścią dla obu stron, a przede wszystkim
- mieszkańców Gubina.

Powstała nowa komisja

Komisja doraźna ds. Euromiasta Gubin-Guben zainaugurowała swoją
pracę 7 kwietnia b. roku. Tworzą ją Leszek Ochotny - przewodniczący
Rady Miejskiej, radni Danuta Andrzejewska, Ryszard Jakutowicz,
Waldemar Kowal, Jakub Bartczak, Jan Skóra. Jest to wcielenie w życie
idei zaproponowanej kilka miesięcy wstecz przez radnego J. Bartczaka
i na mocy podjętej wówczas stosownej uchwały RM. Na pierwszym spotkaniu - po dyskusji - wybrano przewodniczącego, został nim W. Kowal,
oraz zastępcę J. Bartczaka, który jednocześnie będzie tłumaczem komisji. Nowo powołana komisja, na wniosek radnego R. Jakutowicza, będzie
pracowała nieodpłatnie, bez pobierania stosownych diet - na co zgodzili
się wszyscy jej członkowie. Będzie pracowała ponadto na takich samych
zasadach, jak pozostałe komisje RM.
Nowo wybrany przewodniczący podkreślił, że jest bardzo dużo do zrobienia, dlatego jest potrzebna ścisła współpraca na poziomie poszczególnych komisji, organizacji i instytucji Gubina i Guben. - Musimy zrobić
wszystko, aby to miasto zaczęło oddychać „jednymi płucami” - stwierdził
na wstępie. Radna D. Andrzejewska zaakcentowała z kolei konieczność
większego rozpropagowania współpracy szkół i przedszkoli, aby w przyszłości całkiem zostały zniwelowane dawne antagonizmy.
L. Ochotny zwrócił uwagę na fakt, że strona niemiecka jest przekonana,

Kiedyś walczyli o to, by mieć jak największe mieszkania, o to, by każde
z np. czworga bądź nawet sześciorga pociech miało swój pokój. O to, by
się nie „gnieździli” w dziesięć osób na 25-30 metrach kwadratowych. Aż
przyszedł ten czas, że na starość zostali sami...
Pani Alina Masłowska kiedyś cieszyła się z tego, że jej rodzina mieszka
w 3-pokojowym mieszkaniu o powierzchni 64 metrów, mając dodatkowo
kuchnię i przedpokój. Lata leciały, dwaj synowe są na swoim, męża już
niestety, nie ma... Obecnie pani Alina utrzymuje się z niewysokiej emerytury, która ledwo wystarcza na przeżycie, dokonanie niezbędnych opłat
i leki, które potrafią kosztować nawet 200 złotych miesięcznie. Czynsz
wynosi około 180 złotych, a jeżeli dodać zakup węgla na sezon zimowy,
to - jak mówi - czasem nie ma co do garnka włożyć. Nic dziwnego, że
przyszedł okres, że nie mogła regulować na czas wszelkich należności za
mieszkanie. Chce je zamienić na mniejsze, ale koniecznie na dwa nieduże
pokoje, gdyż wkrótce jeden z synów chyba wróci do niej. Owszem, miała
po zgłoszeniu do MZUK-u propozycje zamiany, ale z wielu względów były
one nieodpowiednie.

Na razie czuje się bardzo samotną starszą osobą na kilkudziesięciu metrach prawie bezużytecznej powierzchni...
Sama idea utworzenia bazy zamiany mieszkań nie jest nowa - mówi kierownik Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Roman Gąsior. Podobne
wydziały lub biura z powodzeniem funkcjonują od wielu lat w innych miastach. My też próbowaliśmy taką akcję rozpropagować szerzej, ale jakoś nie
udawało nam się przekonać posiadaczy dużych lokali, aby zdecydowali się
je zamienić na mniejsze - dodaje. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, nawet telefoniczny 086/455 81 93 do godz. 15.00, do MZUK-u przy ul.
Piastowskiej. Tam też można otrzymać adresy osób chętnych do dokonania
zamiany na lokal, który będzie odpowiedni.
Kto może ubiegać się o taką zamianę? Może ona dotyczyć wszystkich najemców, mających prawa do najmu danego lokalu lub te osoby, które mają
- wydaną z różnych względów - decyzję o eksmisji. Może nią być np. poważna zaległość w opłatach za czynsz. W miarę możliwości będziemy się starać
pomóc wszystkim chcącym skorzystać z naszego pośrednictwa - dodaje kierownik MZUK.
Jak szukać pomocy? Droga nie jest skomplikowana. Wystarczy przyjść
do instytucji z odpowiednią umową dotyczącą najmu i poprosić o dokonanie wpisu w specjalnym segregatorze. Chociaż - na drugim „biegunie”
są też w naszym mieście i takie osoby, które mając wielkie zadłużenie
w opłatach czynszu i innych należności, za nic w świecie nie chcą nawet
słyszeć o propozycji zamiany zajmowanego lokalu na inny.
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Myśli
proste
i
zawiłe
Marcin Zajączkowski

Co z tym kryzysem?
Choć poczucie uciekającego
czasu to rzecz jak najbardziej
względna, to trudno mi się nie
oprzeć wrażeniu, że gna na łeb
na szyję. Jeszcze niedawno choinka, karp, za oknem zimno i nawet trochę śniegu, a za chwilkę
święcone i malowane jajka, ciepło i piękne słońce.
Atmosfera świąteczna jakby
mniejsza niż w grudniu, ale też
zupełnie inny, wynikający z tradycji charakter tych świąt. Tradycje się jednak kultywuje, niektórzy nieźle leją ostatnio wodę,
a i jaja się zdarzają, niestety nie
są to kolorowe pisanki, a bardziej
zepsute i zgniłe - po prostu zbuki.
Ze zbuków zaś, jak wiadomo, nic
się nie wylęgnie, pozostaje tylko
smród i nic więcej.
Dość jednak tych niedokończonych myśli. Są rzeczy poważniejsze, którymi większość z nas
zaprząta sobie głowę w przedświątecznym czasie. Policzymy też na
pewno, ile wydamy na nie w porównaniu z poprzednim rokiem,
wszak powoli i nas dotyka kryzys.
No właśnie, jak to jest z tym kryzysem? - zagadnął mnie niedawno
znajomy, ponieważ rozmowa dotyczyła naszych planów i inwestycji w najbliższym czasie; nie sposób było pominąć temat kryzysu.
Dość szybko ustaliliśmy, że póki
co, choć zdarzają się w skali kraju
przypadki redukcji zatrudnienia
w niektórych zakładach pracy, to
specjalnie tego kryzysu nie widać.
Oczywiście to subiektywne spojrzenie na sytuację. Swoje robią
media. Większość straszy tytułami
jednoznacznie niebrzmiącymi optymistycznie. Nie do końca jednak
oddają one faktyczny stan rzeczy.
Czytam duży tytuł jednej z większych gazet na Dolnym Śląsku będą zwolnienia w jednej z fabryk,
na bruk pójdzie około 400 osób niedobrze, myślę sobie, cóż kryzys.
Przeglądam jednak dalej gazetę i…
jednak nie jest tak źle, w środku
gazety artykuł o inwestorze, który
niebawem zatrudni prawie 1000
pracowników. Coś jednak zadecydowało, że podano je czytelnikowi
w taki, a nie inny sposób.
Wniosek, może zbyt uproszczony, ale niepozbawiony logiki
- próbuje się czytelników zastraszyć, zmanipulować.
To z kolei wpływa na określone
zachowania ludzi, którzy często
w obliczu czegoś nieznanego
i groźnego, a tak im się sprawę
przedstawia, podejmują pozbawione racjonalności i zasadności
decyzje, które w efekcie przynoszą im szkody, a że życie nie lubi
próżni, to oczywiście ktoś na tym
korzysta. Jak zatem zachować się
w obliczu kryzysu? Jak zawsze
w momencie zagrożenia, odważnie stawić mu czoło. Ci, którzy
zachowają zimną krew i w granicach zdrowego rozsądku zaryzykują, na pewno nie stracą!
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Wkurza mnie
Nie tylko śmieci, ale też amatorzy mocnych trunków „zakwitają” na wiosnę.

Taki pejzaż!
Każdego roku z utęsknieniem wypatruję wiosny. Dla mnie wiosna
jest równocześnie cudowna… i wkurzająca. I chociaż jest różna, raz
bardziej słoneczna i ciepła, kiedy indziej chmurna i zapłakana, to jedno
jest niezmienne. Sterty różnorodnych śmieci i biesiadujące grupki
mężczyzn, raczących się wszelkiego
rodzaju alkoholami. Wyrastają jak
grzyby po deszczu. Zimowy krótki
dzień, bardzo szybko zapadający
zmrok, pozbawia nas, przechodniów, wątpliwego uroku spotkania
z osobnikiem na miękkich nogach.
To wszystko wraca na ulicę czy
skwerki z pierwszymi promieniami słońca, z pierwszym powiewem
wiosennego wiatru. Taki pejzaż - jak
kiedyś śpiewała Ewa Demarczyk.
Niestety, ten „pejzaż” ma swoje rodzinne i społeczne konsekwencje.
Kiedyś - pamiętam - kiedy praca
w Polsce była obowiązkiem, a nie
jak teraz przywilejem, funkcjonował taki wierszyk: „Na podwórzu
jest kałuża, a z kałuży się wynurza.
Hipopotam powiadacie, nie to tatuś po wypłacie”. Teraz tatusiowie
niekoniecznie muszą mieć wypłatę,
żeby pić. Już kilkanaście lat zadaję
sobie pytanie - za co piją?
Potem taki tatuś przychodzi
do domu i robi porządek z żoną
i dziećmi. Bije, rozstawia po kątach.
Sąsiedzi nie reagują. Normalka. No
chyba że zadźga, to jest sensacja.
Żeby tego uniknąć, żona zabiera
dzieci i ucieka. Najpierw tuła się po
rodzinnych kątach, bo na wynajem
mieszkania jej nie stać, potem ktoś
miłosierny przygarnie na parę dni,
a często ląduje w schronisku dla ofiar
przemocy w rodzinie, gdzie będzie

koczowała wraz z dziećmi i innymi
ofiarami w kilkuosobowych salach.
Nawet rozwód niczego nie załatwi.
Bo to taki „rozwód po polsku”, bez
możliwości oddzielnego zamieszkania. Dokąd pójdzie? Nie stać jej
na kupno czy wynajem mieszkania.
Będzie tułać się po schroniskach, zostawiając zadbane mieszkanie z pijącym mężem, który w błyskawicznym tempie zrobi z niego spelunę.
Kobietom zaproponuje się pomoc terapeutyczną, podczas gdy
one i dzieci potrzebują dachu nad
głową. Pomocy terapeutycznej
i społecznej potrzebują mężczyźni
z tych rozbitych związków, chorzy
alkoholicy. To oni zajmujący duże
mieszkanie powinni zamieszkać
w schroniskach czy w domach pomocy społecznej. Oni potrzebują
pomocy pracowników socjalnych.
Niestety, ani parlamentarzyści
ani politycy samorządowi nie biorą pod uwagę takiego wyjścia. Jedynym krajem, gdzie prawodawstwo
chroni kobiety - ofiary przemocy
przed zamieszkaniem z mężem
sadystą, jest Austria. Według tamtejszych uregulowań, gdy mężowi
udowodnione zostanie znęcanie się
nad żoną czy dziećmi, ma on obowiązek opuścić zajmowane wspólnie mieszkanie. To przykład wart
rozważenia.
Druga zmora naszych czasów, to
alkohol za kierownicą.
Mimo sądów 24-godzinnych
i ostrych kar, liczba nietrzeźwych
kierowców w naszym kraju i regionie nie maleje. Dane za 2008 r.
wykazują, że na naszych lubuskich

drogach zatrzymano około 7 tys. pijanych osób za kierownicą. Spowodowali oni 76 wypadków, w których
ucierpiało 116 osób rannych, a 16
zostało zabitych. Ubiegły rok to już
trzeci, odkąd sędziowie wsadzają
nietrzeźwych za kratki. Statystycznie wychodzi, że w roku ubiegłym
w całym kraju co trzeci dzień miał
miejsce wypadek spowodowany
przez pijanego kierowcę, co 16 dni
z tego powodu ginął człowiek, a co
drugi dzień ktoś został inwalidą. Ale
to nie odstrasza kierowców. W myśl
prawa obowiązującego od 2000
roku, to przestępstwo zagrożone
karą więzienia, a od trzech lat sędziowie mogą orzekać takie wyroki
w trybie przyspieszonym. Ale to też
nie odstrasza amatorów kierownicy
i wyskokowych trunków. W skali
kraju widać wręcz wzrost tego typu
przestępstw. W 2001 r. zatrzymano
68 tys. nietrzeźwych kierowców,
a w 2007 r. - 79 tys. Spotkać ich
można na każdej drodze. Co gorsze,
wśród zatrzymanych bywają nie
tylko młodzi i lekkomyślni kierowcy-amatorzy, ale także doświadczeni zawodowcy w tirach.
Już kiedyś o tym pisałam, a teraz
powtórzę: my, społeczeństwo, każdy
z nas bierze na siebie osobistą odpowiedzialność, zezwalając na siadanie
za kierownicę uczestnikom wspólnej
biesiady. Za każdy przekręcony kluczyk w stacyjce, wiedząc, że kierowca
jest po kielichu.
Nie zezwalając na jazdę „w stanie
wskazującym”, kumpel może się pogniewać, ale na pewno możemy uratować życie nie tylko jemu. Pamiętajmy o tym przy wspólnym stole.
Kaśka Janina Izdebska

Czytelnicy pytają
Pani Alicja D., stała czytelniczka naszej gazety, poprosiła o pomoc w odpowiedzi na następujące pytania:
- Czemu służą brzydko wyglądające plastikowe (białe i czerwone)
elementy leżące wzdłuż drogi dojazdowej do mostu granicznego
w Gubinie?
By odpowiedzieć na pytanie naszej Czytelniczki, zadzwoniłem
do: rzecznika Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej, Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego i Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. W ostatnim miejscu Grzegorz
Szulc uprzejmie odpowiedział, że:
białe i czerwone separatory mają na
obecnym etapie za zadanie skanalizować ruch pojazdów. Droga dojazdowa jest dziś za szeroka i jadący
do mostu, na końcowym odcinku
drogi (przy samym moście), „wypadaliby” z jezdni. Separatory dyscyplinują kierowców. W najbliższym
czasie droga będzie przebudowywana (zwężona), pojawi się chodnik i obowiązkowa infrastruktura,
a separatory zostaną usunięte.
- Kiedy przyjeżdżający do Gubina wychodzą z dworca autobusowego, ich oczom ukazuje się widok

brzydkich bud miejskiego targowiska. Czy nie można tego zmienić?
Na to pytanie odpowiedział burmistrz Bartłomiej Bartczak. - Pani
ma sporo racji. Też jestem niezadowolony z wyglądu targowiska. To
taki gubiński Bangladesz. Ponoć moi
poprzednicy próbowali zmierzyć się
z problemem i nikomu się to nie udało. Tym bardziej mnie to mobilizuje
do działania. Zdaniem handlujących
(przeprowadziliśmy stosowną ankietę), w Gubinie zawsze było targowisko. Zatem jest sens, by miejsce to
„ucywilizować”. Myślę o hali targowej,
ale najpierw potrzebna jest jakaś wizja
i koncepcja. Handlujący nie braliby
udziału w kosztach jej wybudowania.
PS. Przy poszukiwaniu odpowie-

dzi na pierwsze pytanie, zadzwoniłem m.in. do rzecznika LOSG
w Krośnie Odrz. Korzystając z okazji rozmowy, poinformowałem
go o nieaktualnej informacji na
stronie internetowej LOSG, gdzie
m.in. można było przeczytać, że
(piątek, 3 marca): …na przejściu
granicznym w Gubinie mogą wystąpić utrudnienia w postaci wydłużonych czasów oczekiwania na
odprawę graniczną w godzinach
porannych pomiędzy godzinami
6.00-9.00… itd. Zachowanie pana
rzecznika stało się mało sympatyczne, a na moje pytanie, z kim
miałem przyjemność, odpowiedział: - dowie się pan później. Zatem czekam.
(sp)

Separatory mają za zadanie kanalizować ruch pojazdów na tej ulicy



Prawo na co dzień
prowadzi Adam Ziętka
Czy w razie podziału majątku wspólnego (wskutek rozwodu), wartość
majątku przypadającego każdemu z małżonków musi być taka sama?
Udziały w majątku dorobkowym małżonków są co do zasady równe.
Stanowi o tym art. 43 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jednakże
na podstawie § 2 wskazanego artykułu każdy z małżonków może żądać
z ważnych powodów, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się
do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się
także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci we wspólnym gospodarstwie domowym.
Należy ponadto zwrócić uwagę na niedawno wydane orzeczenie Sądu
Najwyższego, który uznał, że jeśli jeden z małżonków otrzymuje np. dom,
to sąd może obniżyć spłaty dla drugiego małżonka, jeżeli przemawiają za
tym zasady współżycia społecznego.
Czy stwierdzenie nabycia spadku należy przeprowadzić w sądzie, czy
możliwe jest również za pośrednictwem notariusza?
Od 1 marca 2009 r. spadkobiercy, poza drogą sądową, uzyskali możliwość poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Podnieść należy, iż notariusz podejmie czynności wyłącznie w przypadku, gdy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi nie występuje spór o schedę. Jakikolwiek spór
pomiędzy spadkobiercami sprawi, że nabycie spadku będzie mógł stwierdzić tylko sąd. Notariusz z udziałem spadkobierców sporządza protokół
dziedziczenia.
Istotne jest jednak, że dopiero z momentem zarejestrowania dokumentu w systemie informatycznym (prowadzonym przez Krajową Radę
Notarialną) uzyskuje on moc prawną równą sądowemu postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku. Podstawą do wykazywania prawa do
spadku, w tym przypadku, będą wypisy z oryginalnego aktu poświadczenia dziedziczenia, które otrzymają spadkobiercy.
Po dziesięciu latach pracy pracodawca (zatrudniający 22 osoby) wypowiedział mi, w związku z likwidacją zakładu pracy, umowę zawartą
na czas nieokreślony, skracając jednocześnie okres wypowiedzenia
do jednego miesiąca.
Czy oprócz odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia
przysługuje mi również odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników?
We wskazanym przypadku pracownikowi należy się zarówno odszkodowanie przewidziane w Kodeksie Pracy, jak i odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Art. 36 Kodeksu Pracy stanowi, iż w przypadku skrócenia okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia do jednego miesiąca (w związku z likwidacją zakładu pracy) pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą jego część.
Dodatkowo pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników
wypłaca odprawy pieniężne, gdy zwalnia pracownika z przyczyn leżących
wyłącznie po stronie pracodawcy. Jej wysokość zależy od zakładowego
stażu pracy. W analizowanym przypadku odprawa przysługuje w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, na podstawie art. 8 ustawy z dnia
13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
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Sonda
Czy dbasz o swoje zdrowie?

Janina Dudkiewicz
handlowiec
W obecnych czasach człowiek
jest tak zapracowany, że na zadbanie o zdrowie nie ma niestety zbyt
wiele czasu. Ale staram się w miarę możliwości dużo spacerować,
szczególnie po lesie, a w weekendy wyjeżdżam z rodziną na camping lub nad wodę łowić rybki.
Świeże powietrze dobrze wpływa
na moje samopoczucie. Poza tym
piję herbatki ziołowe.

Konrad Bancewicz
fotograf
Staram się dbać o swoje zdrowie i kondycję. Mam siedzącą
pracę, dużo czasu spędzam przy
komputerze, więc dla odmiany,
gdy tylko jest możliwość, wsiadam na rower i zwiedzam pobliskie okolice. Regularnie ćwiczę
na siłowni. No i prawie rok temu
rzuciłem palenie.

Ela Dera
sprzedawca
Praca, praca... o zdrowiu nie ma
kiedy pomyśleć... Ćwiczenia, basen, bieganie - mam nadzieję, że
kiedyś znajdę na to czas. Na razie musi wystarczyć to, iż staram
się zdrowo odżywiać, jem dużo
ryb, warzyw i owoców, unikam
chodzenia do fast-foodów. Poza
tym jestem dumna, że nigdy nie
paliłam papierosów. O zdrowie
trzeba dbać w każdym wieku.

Nowe władze!

- Gratuluję! Jesteś pierwszą kobietą prezesem PTTK w Gubinie.
Przed tobą szefowali gubińskiej
turystyce m. in. Tadeusz Firlej,
Mieczysław Jasinowski, Rysiek
Pruchniewicz, Zenon Pilarczyk.
Na ostatnim zjeździe wybrano ciebie - rozpoczynam rozmowę z Grażyną Bartkowiak. – Powiedz, czy
to, że pracujesz społecznie, wyniosłaś z domu rodzinnego? - pytam naiwnie, bo przecież wiem,
że ojciec Józef Bartkowiak całe
swoje zawodowe życie nauczyciela
- wieloletniego dyrektora szkoły
ZSR - dzielił z pracą społeczną, że
matka Maria Bartkowiak wszelkie działania artystyczne w tejże
szkole (przede wszystkim zespoły)
uzupełniała pracą społeczną. Brat
Przemysław - lekarz, wyemigrował po studiach z Gubina. I myślę,
że też w swoim mieście nie stroni
od społecznikostwa.
- Tak! Niewątpliwie wyszłam
z domu, który był tak zorganizowany, żeby bez uszczerbku dla rodziny był czas na pracę zawodową
i społeczną. Wyssałam to z mlekiem matki i ojca - śmieje się pani
Grażyna, która na co dzień poszła
w zawodowe ślady rodziców. Uczy
geografii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie.
- Od kiedy jesteś członkiem PTTK?
- pytam.
- Dokładnie od 1 lipca 1987 r. odpowiada. A wszystko zaczęło się
od ZHP. Najpierw uczestniczyła
w obozach harcerskich stacjonarnych i wędrownych, a później już
jako instruktor harcerstwa przygotowywała m. in. do konkursów turystycznych, w których jej harcerze
wygrywali w piosence turystycznej
i poznawaniu ojcowizny. Od 1994
r. była w prezydium PTTK, pełniąc
funkcję skarbnika, a dwie ostatnie
kadencje była wiceprezesem ds.
statutowych. Oprócz umiłowania
turystyki ma podstawy wynikające
z wykształcenia, bo po zdobyciu dyplomu (geografa) na Uniwersytecie
Poznańskim, skończyła podyplomowe studia o kierunku turystyka
- na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wykładała też przedmioty turystyczne w Technikum Obsługi Turystycznej przy szkole rolniczej
w Gubinie.
- Jakie plany ma pani prezes na
całą kadencję działalności PTTK
w Gubinie? - pytam
Przede wszystkim chciałaby zaktywizować młodzież, chce poprzez
koleżanki i kolegów nauczycieli
propagować turystykę.
- Kiedyś były we wszystkich szko-

łach koła turystyczne. Co się porobiło, że teraz mamy tylko w szkole
w Starosiedlu i Szkolnym Ośrodku
Wychowawczym w Gubinie?
- Brak zainteresowania spowodowany jest prawdopodobnie sytuacją społeczną i rodzinną. Poza tym
nastąpiła zmiana zainteresowań
dzieci i młodzieży z turystyki na
komputer i internet. Poznają świat
przez środki masowego przekazu,
nie wychodząc z domu - odpowiada
nie bez racji pani prezes.
No tak! - myślę. Składki trzeba płacić. Nie zawsze rodziców
na to stać. Po drugie, w szkołach
większy nacisk kładzie się na na-

Nowy prezes OM PTTK G.Bartkowiak
ukę pozwalającą startować w różnych przedmiotowych konkursach
i olimpiadach, otwierających drzwi
do lepszych szkół czy uczelni. Turystykę ogranicza się do wycieczek
szkolnych.
W dalszych planach pani prezes
jest propagowanie turystyki również wśród dorosłych. Gubiński Oddział PTTK dysponuje odpowiednią
kadrą programową przewodników,
przodowników. Są znakarze szlaków turystycznych i instruktorzy
krajoznawstwa.
Oddział miejski tworzą: Klub Górski „Dreptaki”, Klub Rowerowy
„Luz”, Koło Terenowe nr 1 i nr 2.
I dwa koła szkolne. Razem ponad
100 członków. Każdy klub czy koło
ma swój program. Realizując go,
wszyscy członkowie oddziału mogą
brać w nim udział. Nie są to programy tylko dla tych kół. Członkowie
gubińskiego oddziału uczestniczą
też w programach innych oddziałów PTTK, z terenu całego kraju.
Jest strona internetowa, a zawiadomienia o wycieczkach czy innych
imprezach są wywieszane na tablicy ogłoszeń w oddziale.
- A gdyby ktoś chciał być człon-

kiem, to jakie warunki musi spełnić? - pytam
- Według regulaminu trzeba odbyć dwuletni „staż”, polegający na
uczestnictwie w imprezach wyjazdowych, pracy społecznej w Stanicy
Wodnej w Kosarzynie. Wiek członków nieograniczony. Bierzemy pod
uwagę stan ducha, a nie stan ciała.
U nas ważna jest tolerancja - wiek,
wyznanie, narodowość nie mają
znaczenia, byleby była to osoba
koleżeńska, pogodna, lubiąca wędrówki. Czekamy na chętnych - zachęca pani prezes.
- Jeszcze jakieś plany?
-Tak! Naszą stanicę wodną w Kosarzynie chcemy rozbudować, przystosować ją do większych grup turystycznych, powiększyć miejsca
noclegowe, by można było wykorzystać w większym stopniu sprzęt
wodny: kajaki, rowery wodne, deski
surfingowe - informuje zapytana.
- No a na koniec pytanie: czy nadal
będą organizowane tak atrakcyjne
wycieczki, jakie były w ostatnich
latach? - pytam, bo sama jestem od
bardzo wielu lat członkiem PTTK
i dzięki uczestnictwu swoją wiedzę
poszerzyłam o nowe miejsca i zabytki w kraju (nie tylko góry), a także
w Niemczech , Czechach i Słowacji.
- Postaramy się, żeby nie było gorzej. Tradycyjnie mamy w planie dwie
wycieczki 2-3 dniowe wiosną i jesienią. Będą też wycieczki jednodniowe,
a także wieczory tematyczne w klubie
- relacje z indywidualnych podróży
naszych członków do ciekawych krajów świata. Wieczory wspominkowe
z wyświetlaniem filmów z naszych
wojaży. Wieczory andrzejkowe i sylwestrowe. Myślę też, że wiele okolicznościowych spotkań. Cały rok będziemy spotykali się w naszej stanicy
w Kosarzynie z ogniskami, zabawami sportowymi, zimowym kuligiem
- obiecuje pani prezes.
Dziękując za rozmowę, nie życzę
pomyślności, bo wiem, że tak będzie. Myślę też, że ta rozmowa zachęci jeszcze niezdecydowanych do
uczestnictwa i przyjemności bycia
w sympatycznym towarzystwie,
a także tych wszystkich, którzy chcą
poszerzyć swoją turystyczną wiedzę
- no i dbają o zdrowie.
Kaśka Janina Izdebska
Z ostatniej chwili
W Pniewie k/Międzyrzecza odbyła się 4 kwietnia br. III Regionalna
Konferencja Oddziałów PTTK woj.
lubuskiego. Prezes Grażynę Bartkowiak wybrano na wiceprzewodniczącą LPO PTTK oraz delegatem
z naszego województwa na XVII
Walny Zjazd PTTK w Warszawie.

Z wędką za pan brat
Teresa Jachimowicz
emerytka
Jak najbardziej. Zdrowie jest dla
mnie najważniejsze! A w moim
wieku dbanie o nie to podstawa.
Dużo spaceruję po świeżym powietrzu, robię poranną gimnastykę, na wzmocnienie organizmu biorę różne witaminki.

Wędkarze z Gubina sukcesywnie
organizują dla uczniów klas podstawowych konkursy ekologicznowędkarskie.
Inauguracyjnym był konkurs przeprowadzony w SP 3. Natomiast 3
kwietnia Koło nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego w Gubinie zorganizowało taki konkurs dla uczniów
klas starszych w Zespole Szkół im.
M.Kopernika. Zaproszono do nie-

go pięć 3-osobowych drużyn z klas
piątych i szóstych.
Po teście pisemnym i dopełniających ustnych odpowiedziach komisja konkursowa wyłoniła najlepsze
drużyny.
Na pierwszym miejscu znalazła
się reprezentacja klasy Va w składzie: Paweł Dębowczyk, Mateusz
Blicharz i Piotr Strach. Drugie
miejsce zajęła reprezentacja klasy

VIa - Radosław Jóźwiak, Bartosz
Grzelak i Hubert Winnicki. Po dogrywce - na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z klasy VIb
Daniel Rzepka, Mateusz Pieńkos
i Mariusz Pawlęty.
Zwycięzcy otrzymali z rąk organizatorów bony - jako nagrody do realizacji w sklepie „Złota Rybka”, będącym sponsorem tego konkursu.
AB.

W ubiegłym tygodniu (jako osoba towarzysząca) udałam się wraz
z zerówką i jej wychowawczynią na
spacer. Naszym celem było odnalezienie miejsc, w których wiosna
zostawiła już swój ślad. W wysprzątanych ogródkach niedaleko szkoły
pojawiły się już pierwiosnki, krokusy, żonkile i tulipany. Ptaki śpiewały wesołe melodie, a słonko uśmiechało się do nas, patrząc z góry.
Dzieci były już nieco znużone, więc
odrobinę zboczyliśmy z obranego
kursu.
Znaleźliśmy się na opuszczonym boisku i placu zabaw przy ul.
Pułaskiego (kilkanaście metrów
za nowym „kolorowym” blokiem
mieszkalnym). Dzieciom od razu
poprawiły się humory i dość szybko przystąpiły do zabawy. I dobrze,
ale… Niestety, to miejsce jest zupełnie zapomniane. Stoją tam huśtawki i drewniana konstrukcja za ślizgawką - idealne do zabawy. Szkoda
tylko, że w niektórych miejscach są
uszkodzone, a drewniane elementy
są porozrzucane, przez co stanowią zagrożenie dla dzieci. Do tego
wszędzie plączą się stare sznurki,
pełno tam papierów i plastikowych
butelek. Natrafiliśmy na niedopałki
papierosów i potłuczone szkło.
Może ktoś pomyślałby o tym miejscu. Przydałoby się wymalować
drewnianą konstrukcję, ale przede wszystkim posprzątać, by plac
przeznaczony dla dzieci był czysty
i bezpieczny. Ten tekst to apel do
służb porządkowych naszego miasta. Liczymy na szybki odzew w tej
sprawie, czyli działanie. Z pewnością będziemy śledzić poczynania w/
w służb, a ja osobiście je skomentuję w swoim czasie.
P.S. Gdyby ten apel pozostał bez
odzewu, maluchy z klasy „0” wkroczą do akcji i uporają się z panującym w tym miejscu bałaganem,
ale co niektórzy chyba powinni się
wstydzić.
Anna Kędziora

Salon PRIMAVERA - Salon TRENDY
Salon ZIELONY - Salon IMAGE
Serdecznie Państwa zapraszamy!
HIT SUPER PROMOCJA!
- Przyjdź do jednego z naszych salonów z koleżanką (która jeszcze nie jest
naszą klientką), a jedna z Was otrzyma
50% ZNIŻKI!
- Przyjdź do jednego z naszych salonów z dwiema koleżankami (które jeszcze nie są naszymi klientkami), a jedna
z Was otrzyma 100% ZNIŻKI! a więc
USŁUGA GRATIS!
* usługa gratisowa liczona będzie od sumy
ceny, jaką zapłaciły dwie koleżanki np.
1) farbowanie 100 zł,
2) trwała 60 zł
razem 160 zł:2 = 80 zł GRATIS!
Promocja dotyczy również mężczyzn.
w w w. t r e n d y h a i r s t u d i o . c o m . p l
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Twój burmistrz - Bartłomiej Bartczak

- Co jest najważniejsze dla
Gubina?
Najważniejsze, by zmianie uległ
styl myślenia liderów, a także niektórych mieszkańców. Priorytety
powinniśmy budować pod wpływem
opinii dobrych fachowców, a nie
krytykantów - politykierów. Myślenie pozytywne wspiera rozwój.
- Jakie widzi Pan priorytety?
Podporządkowanie budżetu idei
rozwoju z uszeregowanymi celami.
Miasto musi być przyjazne inwestorom, mieszkańcom i rozwojowi
młodzieży. Aby zatrzymać młodzież
w Gubinie, musi powstać kształcenie na poziomie wyższej uczelni. Służy temu tworzenie nowych
miejsc pracy, muszą się znaleźć
fundusze na pomoc przy tworzeniu
nowych firm. Już przy zainwestowaniu 25 tysięcy złotych w jedno
miejsce pracy należy wprowadzić
ulgi dla inwestora. Skorzystają na
tym już istniejące firmy, jak i nowo
utworzone. Potrzeby mieszkaniowe
wykreują działalność firm budowlanych i deweloperów.
- Jak powinien rozwijać się
Gubin?
Najważniejsza jest aktywizacja gospodarcza, nie tylko przez specjalną
strefę. Dla rozwoju strefy i zagospo-

darowania mienia powojskowego
konieczna jest współpraca z wiejską
gminą Gubin. Ważne jest doskonalenie studium przestrzennego i programu zagospodarowania. Zmianę
wizerunku miasta może przynieść
tylko spójność rozwojowa z Guben.
Dotyczy to udrożnienia komunikacyjnego, zarówno samochodowego,
rowerowego, jak i pieszego. Dalsze uzbrajanie terenów. Wreszcie
utrzymanie kompleksu kulturalnego z dużą salą widowiskową na
terenie fary winno zaktywizować
kulturalny rozwój miasta. Zagospodarowanie wyspy, gubińskich
parków i ciągów pieszych poprawi
znacznie wizerunek miasta. Miasto
będzie zielone, ekologiczne.
- Mówi Pan o tym wszystkim
z dużym przekonaniem.
Tak, bo widzę finał tych dążeń,
zresztą część przedsięwzięć jest realizowana, a na pozostałe nie trzeba będzie długo czekać. Myślę też
o stworzeniu obok krytej pływalni
otwartego basenu, sauny, gabinetów odnowy biologicznej i siłowni.
Miasto się rozwija, więc powinno
się rozwijać wszechstronnie.
- Wizja jest piękna. Czy nie ma
Pan zmartwień?
Zmartwień nie poszukuję, a trudności staram się pokonywać. Obejmując urząd burmistrza, wiedziałem, że
samo administrowanie miastem nie
daje rozwoju miasta. Wyjście z marazmu możliwe jest jedynie po stworzeniu wszechstronnej wizji rozwoju.
Tylko mali ludzie grzebią się w minionych, nieistotnych sprawach i stają
się hamulcowymi. Czasem przeraża
mnie bezprzedmiotowa paplanina,
szczególnie tych, których czas minął.
Pojawia się jakaś bibuła w obiegu dziecinada to albo dewiacje.
- Czy samorząd powinien być
upartyjniony?
Zdecydowanie nie. Często jest tak,
że interes partyjny nie idzie w parze

Bezpieczeństwo, rozwaga w ruchu drogowym, a także gotowość
udzielenia pierwszej pomocy powypadkowej to niezwykle ważne
i cenne umiejętności, które mogą być kształtowane i udoskonalane
z interesem miasta. Ostatnie 8 lat już wśród uczniów.
rządów SLD w Gubinie dobitnie to
pokazało. To nie jest moje odkrycie.
W komentarzu do rankingu miast
czytamy: „Dostępna wiedza podpowiada, że przynajmniej w kilku
przypadkach - Świebodzin, Szprotawa, Gubin - jednym z istotnych Taki właśnie cel przyświecał orga- drugie miejsce przypadło SP w Biepowodów braku aktywnej polityki nizatorom miejsko-gminnych elimi- życach, a trzecie SP nr 3 w Gubinie.
rozwojowej jest partyjny paraliż sa- nacji Ogólnopolskiego Turnieju Bez- Natomiast wśród gimnazjalistów
morządu” - autor Lech Szczegóła. pieczeństwa w Ruchu Drogowym, triumf odnieśli uczniowie z CzarnoWnioski nasuwają się same.
które odbyły się 27 marca w Szkole wic w składzie Magdalena Klepu- A czy jest coś nie do pokonania? Podstawowej nr 2 w Gubinie.
szewska, Szymon Pirko i Michał
Jedyną trudną rzeczą jest odbu- Do turnieju przystąpiły trzyosobo- Hołota wraz z opiekunem Jarosładowa śródmieścia. Sprzedaż tere- we drużyny złożone z uczniów szkół wem Winkowskim, drugie miejsce
nów budowlanych w prywatne ręce podstawowych z Gubina, Starosied- zajęło Gimnazjum nr 2 w Gubinie,
pozbawiła miasto tej możliwości. la, Strzegowa, Bieżyc, Grabic i Chle- a trzecie reprezentanci Gimnazjum
Nadchodzący kryzys gospodar- bowa oraz gimnazjalistów z Gubina, nr 1 w Gubinie. Do eliminacji poczy przypieczętował odłogowanie Czarnowic, Grabic i Chlebowa. Ich wiatowych awansowały po dwie najśródmieścia.
rywalizacja składała się z części te- lepsze drużyny z każdej kategorii.
- Miasto docenia i wspiera oretycznej polegającej na rozwiąza- W rywalizacji indywidualnej najlepzmiany pokoleniowe gubińskiej niu testu na temat zasad i przepi- si okazali się: D. Jaworski (SP Starowładzy.
sów o ruchu pieszych i rowerzystów siedle) oraz M.Klepuszewska (GimMieszkańcy obdarzyli nas dużym oraz znajomości znaków drogowych nazjum w Czarnowicach).
zaufaniem. Zobowiązują mnie głosy i części praktycznej, podczas któ- Zwycięskie drużyny otrzymały puwyborcze: „jeśli nie wy, to kto temu rej uczestnicy turnieju wykazali się chary i dyplomy, a pozostali uczestmiastu pomoże”, „w was ostatnia umiejętnościami bezbłędnego po- nicy nagrody rzeczowe ufundowane
nadzieja”.
konywania toru przeszkód rowe- przez burmistrza Bartłomieja BartCiąży na nas ogromna presja wy- rem. Ponadto, jedna osoba z każdej czaka oraz wójta Edwarda Aksaborcza. Liczymy się z nią stale. drużyny miała za zadanie udzielenia mitowskiego. Laureatom turnieju
Wspiera nas profesjonalizm wy- „poszkodowanym” pierwszej pomo- serdecznie gratulujemy i życzymy pokształconych i doświadczonych cy przedmedycznej.
wodzenia w dalszej części eliminacji.
urzędników. Krytyka ze strony do- W kategorii szkół podstawowych Organizatorzy: SP-2 w Gubinie,
świadczonych radnych to wsparcie zwyciężyła SP ze Starosiedla, w skła- Urząd Gminy w Gubinie, Urząd
przekazania pałeczki władzy.
dzie: Daniel Jaworski, Rafał Kusy Miasta w Gubinie, Komisariat Po- Podziwiam optymizm…
i Paweł Sieczkowski wraz z opie- licji w Gubinie.
Nadeszła wiosna, jest coraz cieplej, kunem Krzysztofem Olejnikiem,
Andrzej Matłacki
rozkwitają ogródki przydomowe.
Nadzieja z racji zbliżającej się Wielkanocy - święta zmartwychwstania.
Ludzie się radują. Zimowe, ponure demony mamy za sobą. Każdy To już była trzecia impreza z cyklu burgera z wielkoobrazowego filmu
chrześcijanin jest z natury optymi- spotkań wybaczania i przyjaźni w ra- biograficznego o nim, przedstastą. Życzę wszystkim mieszkańcom mach projektu „Spotkania bliskich wiającego jego wspomnienia. Dla
Gubina radosnych, pogodnych, ro- nieznajomych”, realizowanego przez wszystkich obecnych na sali była to
dzinnych Świąt Wielkanocnych. Je- Stowarzyszenie Lokalne Pro-Gubin interesująca wycieczka w nieodlestem z Wami na dobre i na złe. Prze- i Muzeum Miasta i Przemysłu w Gu- głą okołowojenną przeszłość.
kazuję znak pokoju i braterstwa.
ben, we współpracy ze Stowarzysze- K. Bramburger jest znanym arty- Dziękuję za rozmowę.
niem Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. stą malarzem. Współpracuje z guOleg Sanocki Tak samo jak poprzednio, wrażliwi bińskim środowiskiem twórców.
i pozytywnie nastawieni do świa- Mile wspominał bliskie kontakty
ta mieszkańcy Gubina i Guben, 27 z artystą malarzem z Gubina Cezamarca zebrali się w sali widowisko- rym Iwaszkiewiczem.
wej Gubińskiego Domu Kultury.
Na dociekliwe pytania z sali K.
cm obwodu. W okolicach Sulecho- Bohaterem wieczoru był Klaus Bramburger odpowiadał spokojnie.
wa rośnie ok. stuletnia, najgrubsza Bramburger, obecnie mieszka- Co do NRD, przepytywany odrzekł,
(620 cm, wysokość 17 m) w Polsce niec Guben. Urodzony na terenie że wtedy zdobył wykształcenie, dososna zwyczajna „Waligóra”.
dzisiejszego Gubina, gdzie spędził stał pracę, miał gdzie mieszkać, koNiestety, okazuje się, że w Zielo- pierwsze lata dzieciństwa. Do nie- rzystał z warunków do uprawiania
nej Górze nie ma aktualnego planu mieckiej części miasta przeniósł twórczości artystycznej. Jeśli idzie
ścieżek rowerowych, brakuje punk- się nie pod przymusem, lecz w dro- o niemiecką teraźniejszość - też
tów informacji turystycznej. Cóż się dze handlowej transakcji (rodzice kryzys, bezrobocie. Problemy - podziwić, skoro w Brukseli wojewódz- sprzedali dom tu, a kupili tam). dobne jak w innych państwach. Na
two lubuskie przedstawiono jako Programem zainteresowane są wła- pytanie, dlaczego nie starał się wejść
teren o dużej ilości jezior i lasów i… dze naszego miasta. Dyrektor GDK do środka domu, w którym mieszkał
na tym koniec prezentacji.
Janusz Gajda przywitał wicebur- jako chłopiec w Gubinie, odpowieCzas, by poważnie zajęto się pro- mistrza Justynę Karpisiak i prze- dział, iż nie chciał wywoływać wramocją, minęły czasy, gdy woda i las wodniczącego rady miejskiej Lesz- żenia, że może pragnie wrócić na
przyciągnąć mogły rzesze turystów. ka Ochotnego oraz inne szanowane to miejsce. Przecież, jak powiedział
Teraz oprócz tych walorów tury- powszechnie osoby ze społeczności wcześniej, opuścił je dobrowolnie.
stom trzeba oferować znacznie wię- polskiej i niemieckiej. J Karpisiak W końcowej części wieczoru polcej.
wyraziła uznanie i podziękowanie sko-niemiecka widownia wysłuTurystyka jest jednym z wiodą- bohaterowi wieczoru za zgodę na chała koncertu gitarowo-akordeocych sektorów wzrostu w Europie publiczne pokazanie się w dobrej nowego w wykonaniu Krzysztofa
i na świecie, rozumianych w kate- sprawie. Ciepłe słowa skierowała Pełecha i Krzysztofa Rangno. Mugoriach rozmiarów, jak i tworzenia do wszystkich obecnych.
zycy, wirtuozi zaprezentowali we
miejsc pracy, szacuje się, że obecnie Spotkanie prowadził prezes Sto- własnej wersji mazurki F. Chopina
w tym sektorze pracuje ok. 260 mln warzyszenia Pro-Gubin Waldemar i melodie latynoamerykańskie.
ludzi.
Pawlikowski. Krótko przypomniał
Stanisław Turowski
Tak więc „pieniądze leżą na łą- cel realizacji wspomnianego prokach, w lasach, nad jeziorami, nie gramu i jego humanistyczne przetylko na ulicy - trzeba tylko je pod- słania. Podkreślił aktualność ponieść”, jak mawiają znawcy tema- wiedzenia, że łatwiej jest niszczyć
tu. I tu jest wielka szansa dla Ziemi niż budować.
Projekt dofinansowany przez
Lubuskiej.
Uczestnicy wieczoru dokładniej Fundację Współpracy Polsko-NieMałgorzata Borowczak-Turowska poznali historię życia K. Bram- mieckiej FWPN

Ruszaj się, bo zardzewiejesz
Na zaproszenie Gubińskiego Towarzystwa Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 26 marca, po
raz kolejny odwiedził Gubin Mieczysław Wojecki. I jak zwykle, na
spotkanie z tym wspaniałym gawędziarzem przybyło wielu mieszkańców naszego grodu.
M. Wojecki barwnie opowiadał
przez blisko dwie godziny o Ziemi
Lubskiej z jej licznymi zabytkami.
Tylko u nas w Gubinie można spotkać najniżej położone n.p.m. krzyże
pokutne, w Jasieniu najmniejszy
w Polsce, bo mierzący zaledwie 37
cm krzyż pokutny, czy w Bytomiu
Odrzańskim wmurowanych w kościół poziomo (!) 5 krzyży.
W myśl hasła prawdziwych turystów - „Ruszaj się, bo zardzewiejesz” - trzeba siadać na rower i ruszać w plener. Prelegent na swoim
rowerze zwiedził całą Grecję.
Czas na turystykę, pisaną przez
duże „T”. Nasze województwo posiada ku temu znakomite warunki, że wspomnę muzea, zamki, zabytki, ZOO Safari w Świerkocinie,
Międzyrzecki Rejon Umocniony,
trasy rowerowe (europejski szlak
rowerowy R-1), czy europejski szlak
pieszy E-11. Z uwagi na sprzyjające

warunki, w naszym województwie
istnieje ok. 30 ośrodków służących
turystom uprawiającym jazdę konną, wykorzystywane są liczne akweny wodne. Województwo obfituje
w okazy przyrody, np. w podgubiń-

Na zdjęciu M. Wojecki
skim Komorowie znajduje się najstarszy i najgrubszy w Polsce i Europie wiąz szypułkowy, ma on ok.
450 lat, 35,5 m wysokości oraz 887

Bezpieczeństwo
to podstawa

Coraz bliżej znajomi

Kultura



Warsztaty przedmiotowe, doświadczenia chemiczne i fizyczne, pokazy multimedialne, prezentacja dokonań naukowych i artystycznych, to tylko niektóre atrakcje czekające w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Kuszącym swoją bogatą ofertą uczniów zainteresowanych edukacją w tej placówce…

ZSO otwiera swoje podwoje

Tegoroczny Dzień Otwartych
Drzwi w ZSO miał inną oprawę
niż dotychczasowe. Zorganizowane wycieczki uczniów z gubińskich
szkół podstawowych, grabickiego
gimnazjum, placówek z Czarnowic
i Chlebowa zapewniły dokładniejszą i skierowaną do większej ilości
odbiorców prezentację możliwości
szkoły przy ulicy Piastowskiej.
Najmłodsi mogli tym samym wziąć
udział w grach i zabawach tematycznych lub ciekawych doświadczeniach z zakresu elektrostatyki.
Równie interesująco prezentowało
się stoisko redakcji gazetki „K.I.T.”,
wystawa książek, poszczególne sale
przedmiotowe - z geograficznymi
filmami i konkursami, doświadczeniami chemicznymi, zabawami
językowymi, wystawami „zabawek”
matematycznych i fizycznych, prezentacjami pomocy naukowych itd.
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gubinie zachęcało również możliwością doboru profilowanych klas. Według upodobań,
zainteresowań, marzeń. Dla umysłów
ścisłych jest klasa matematyczno-in-

formatyczna, dla miłośników medycyny i przyrody - biologiczno-chemiczna. Poza tym istnieje także klasa
politologiczna, językowa i dziennikarska. Dla każdego coś miłego…
Już za kilka miesięcy spora część
uczniów rozpocznie kolejny, zupełnie nowy etap nauki. Jednak już
teraz czas na dokonywanie właści-

wych wyborów. Dotyczących szkoły, poziomu edukacji, swej przyszłości… Decyzja może być tym
trudniejsza, im mniejszą wiedzą
o poszczególnych ofertach dysponuje uczeń. Właśnie dlatego wtorkowe przedpołudnie mogło być tak
cenne dla młodzieży odwiedzającej
gubiński ogólniak.
lo

Dużym zainteresowaniem cieszyły się eksperymenty i pokazy z zakresu nauk ścisłych

Bluesowy Exces
Krzysztof „Jary” Jaryczewski,
niegdyś filar Oddziału Zamkniętego, na dobre zakotwiczył w naszym
regionie. Jego nowy zespół Exces
wydał właśnie pierwszą swoją płytę „Ex”. Jak brzmi kapela Jarego?
Wiedzą ci, którzy już kupili nowy
krążek zespołu lub byli na koncercie w klubie „Iskra”…

się autorskie utwory Jarego (śpiew,
gitara, harmonijka), również te
z czasu, gdy śpiewał w Oddziale
Zamkniętym oraz znane standardy
muzyki rockowej i bluesowej. Muzycy sięgają do numerów Hendrixa,
Claptona, Rogersa czy The Doors.
Wizytówką debiutanckiej płyty
ma być numer „Nad Lubszą”, bal-

Koncert promował pierwszą płytę co raz bardziej znanego zespołu
Krzysiek mieszka pod Gubinem
od kilku lat. W 2006 roku powołał
trio „Exces”. Do grania zaprosił Lucjana „Luca” Harańczyka (gitara
basowa, śpiew) i perkusistę Bartka
Wilka. Na repertuar grupy składają

Miło nam poinformować, że ogólnopolski, jak dotąd, Festiwal Piosenki Autorskiej
„Poetyckie Rubieże” uzyskał status festiwalu międzynarodowego. Od maja zapowiedzieli swój udział uczestnicy z Niemiec.
Koncert inaugurujący odbędzie się 7 maja
2009 r. i dzięki dofinansowaniu z Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej, będzie
bezpłatny. Swój udział w festiwalu zapowiedzieli m.in. znany niemiecki bard Hans Eckhardt Wenzel, Josho Stephan, Bogusław
Nowicki, Berndt Pittkunings oraz Krzysztof
Kiljański. Szczegóły już wkrótce! (giedek)

ladowo-bluesowy kawałek o życiu
nad rzeką, przepływającą przez
Gubin. Podczas piątkowej imprezy
w „Iskrze” kręcono fragmenty klipu
do tego utworu.
Koncert w „Progresji” na warszaw-

skim Bemowie rozpoczął trasę koncertową zespołu Exces. Później był
udział w programie „Kawa czy herbata?”, koncert w gubińskim klubie
i zielonogórskim „Kawonie”. Przed
grupą występy na scenach Pomorza, Warmii i Mazur oraz Śląska. Widzę dużo analogii w początkach
Oddziału Zamkniętego i tej nowej
kapeli - mówi Jary. I cieszę się, że
gramy to, co lubimy, nie patrząc na
obowiązujące trendy i modę - dodaje lider. Trzeba powiedzieć, że
chłopaki rzeczywiście grają i wyglądają naturalnie.
Fakt, że na trasie koncertowej
promującej nową płytę znalazł się
Gubin, a jeden z klipów nagrywano nad naszą Lubszą, nie jest
przypadkowy. Wszyscy muzycy są
silnie związani z Ziemią Gubińską.
- Gdy przyjechałem do Gubina kilka lat temu, czułem się obco. Ale
mieszkańcy bardzo ciepło mnie
przyjęli, narodziły się nowe, fantastyczne relacje. „Wkleiłem się”
w to środowisko i bardzo mi się
tu podoba - opowiada Krzysztof.
- Za całą dobroć dziękuję i życzę
wszystkim Lubuszanom szczęśliwych Świąt Wielkanocnych - dodaje kultowa postać polskiej sceny
rockowej.
MG
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Dobra energia
- Podobno pomysł na tę płytę narodził się lata temu.
No tak, pierwsze nasze spotkanie
z Big Bandem i Jurkiem Szymaniukiem miało miejsce gdzieś w końcu
lat 90., na jednym z festiwali Big
Bandów. To tam dowiedziałam się,
że w Zielonej Górze działa doskonała jazzowa orkiestra. Od tamtego momentu graliśmy razem od
czasu do czasu i zawsze są to takie
radosne spotkania. Ja, jako już taki
weteran tej muzyki, widzę, że młodzież gra, że to lubi, że jest zainteresowana jazzem, że tu zjeżdżają się
z całej Polski młodzi ludzie i dzielą
moją pasję. No i jeszcze moja Zielona Góra, w której się przecież
wychowałam. Ten pomysł musiał
się w końcu narodzić, pomysł, aby
nagrać płytę dla Zielonej Góry. No
i jest. Ogromna tu zasługa ludzi ze
Stowarzyszenia Jazzowego w Zielonej Górze. Bardzo się z niej cieszę.
- Ale to nie są twoje pierwsze doświadczenia z wielkimi jazzowymi orkiestrami?
Z Big Bandami współpracuję raczej rzadko. Ten najważniejszy projekt to oczywiście słynny koncert
w Perugii z Big Bandem wielkiego
aranżera i bandleadera Gila Evansa
ze Stingiem. To było wielkie przeżycie. Ale u Gila Evansa byli wtedy
sami wybitni muzycy, wybrańcy,
każdy musiał tam się wgrać, tak
że czasami musiałam tam się mocno dopychać. Ale Gil dbał zawsze
o mnie, pokazywał, krzycząc: „teraz ty śpiewaj, teraz ty”, a ja by-
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łam bardzo przestraszona i gdyby
nie Evans, to bym sobie za bardzo
chyba nie pośpiewała. U Jurka jest
inaczej, tu jestem taka „first line”,
trochę jak solowy instrument.
- Na płycie znajduje się kilka
utworów, które weszły na stałe
do twojego repertuaru, łącznie ze
słynną już na cały świat Papayą Urbaniaka. Mam wrażenie, że cała ta
płyta miała być taka przebojowa.
Tak, to są utwory, takie właściwie
Evergreens, które mogłyby wejść
do jazzowej klasyki. To są utwory,
które mają fajną melodykę, można je zanucić, można zapamiętać,
nawet można je zatańczyć. Ta muzyka zatacza jakby takie koło. Jazz
zaczął się przecież od tańca, na początku była to muzyka taneczna. Na
tej płycie wracamy do tej formuły.
Do tej muzyki można sobie nawet
podskoczyć. To muzyka radosna,
gdy ją gramy, to ludzie często się
cieszą i uśmiechają, ona niesie ze
sobą taką dobrą energię. Ja taką
właśnie muzykę śpiewam, taką muzykę zawsze śpiewałam od lat. Są tu
utwory Michała Urbaniaka, które
razem wykonywaliśmy w dawnych
czasach lat 70., ale są też takie moje
dwie piosenki, które znalazły się
tylko na tej płycie, piosenki, w którym opowiadam historię z mojego
dzieciństwa, wspominam przyjaciół, moją ulicę. One znakomicie się
wpasowały w to, co lubię w muzyce
najbardziej.
- Dziękuję za rozmowę.
Antoni Barabasz
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Jeden specjalny egzemplarz płyty z własnoręcznym, imiennym autografem
dla zwycięzcy, złożonym przez U. Dudziak, przeznaczamy dla czytelnika WG,
który prawidłowo odpowie na pytanie:
Które z kompozycji na płycie „Forever Green - Zawsze Zielona” U. Dudziak
zaśpiewała po polsku i poświęciła je czasom swojego dzieciństwa? Zwycięzca wyłoniony zostanie w drodze losowania. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na
adres redakcji 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14 do 21.04.2009
W jednym z wywiadów Urszula Dudziak powiedziała, że jej marzeniem
jest nagrać płytę z muzyką poświęconą przede wszystkim miejscom jej
dzieciństwa, dorastania i pierwszych
muzycznych doświadczeń. Pewnie
nie spodziewała się, że jej marzenie
kiedyś się spełni, a już na pewno
nie tak szybko. I choć ostatnia płyty
artystki, poświęcona jest wyraźnie
Zielonej Górze, to jednak adresowana jest do wszystkich jej przyjaciół,
nie tylko tych muzycznych, a może
właśnie przede wszystkim tych anonimowych, o których zapewne nie
pamiętała, większości pewnie nawet
nie znała, ale jak pokazuje to wciąż
frekwencja na jej lubuskich koncertach i żywe zainteresowanie jej muzyką, ma ich tutaj całe rzesze.
„Forever Green - Zawsze Zielona”
to kolejna płyta wydana przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe,
która dobitnie podkreśla lubuskie korzenie, także te artystyczne i muzyczne, Urszuli Dudziak - mówi Andrzej
Winiszewski z ZSJ, autor tekstu na
płycie. - Jednocześnie to wydawnictwo bezcenne zwłaszcza dla tych,
którzy w jakikolwiek sposób czują
się związani z samą U. Dudziak. Po
serii koncertów w Zielonej Górze

i Gubinie, teraz ta znakomita postać
lubuskiego środowiska muzycznego
pozostawia rodzaj pamiątki - kilka jej ukochanych piosenek, które
brzmieć powinny nie tylko w każdym zielonogórskim czy gubińskim
domu, ale każdym lubuskim.

Płyta trafiła do sklepów w całej
Polsce, ale tu w Lubuskiem chcielibyśmy, aby trafiła także do miejsc
specjalnych. A takim będzie z pewnością Księgarnia Ryszarda Kościeszy w Gubinie, któremu dziękujemy za zainteresowanie naszym
projektem.
AB

Kultura

Nr 7 z 10.04.2009

Recytowali



Sukces premiery

Odkąd bracia Lumière skonstruowali kinematograf, kino upowszechniło się, ściągając na projekcje coraz większe rzesze sympatyków nowej, X muzy. Film stał się tym samym naszym światem. Potęż- Misterium Męki Pańskiej pod tyW Gubinie odbyły się powiato- trycja Wieliczko (ZS) - kat. III. Poza nie kształtującym nas fragmentem życia…
tułem „W Obcym Kraju” opowiada
we potyczki Lubuskiego Konkursu tym awans uzyskał Błażej Kostecki
dzieje dzieci z jednej z pogańskich
Recytatorskiego. Stawką był awans z Krosna Odrzańskiego - kat. II.
rodzin mieszkających na prastarych
do przeglądu wojewódzkiego. Jury Jury ponadto doceniło i wyróżniło
polskich ziemiach. Podczas wizyty
wybrało najlepszych…
recytację następujących uczniów: Reżyser Władysław Sikora za- żową Radę Miasta z Guben. Wiemy kupców zostają porwani i wywiezieni
gadnięty przeze mnie na temat już, jak powstaje film, że składa się aż do Ziemi Świętej. Tam też cudowczasu, który poświęcił na zrobienie ze scen, które z kolei składają się nie zostają wykupieni z rąk porywanajnowszego hitu, odparł, że plan z jednego lub kilku ujęć. Wiemy, czy przez Marka, który jest bliskim
filmowy trwał 2 tygodnie. Montaż jak filmować, konstruować plan, przyjacielem Jezusa Chrystusa. Po
- rok. Ręka montażysty jest niewi- przedstawiać sens swojego indywi- ukrzyżowaniu Jezusa są świadkami
dzialna dla zwykłego śmiertelnika, dualnego myślenia. Z tą wiedzą tym jego powtórnego zmartwychwstaniedoceniana, pomijana. Ale to bardziej doceniliśmy kunszt i pracę nia. Wróciwszy z Ziemi Świętej szejego praca stanowi najistotniejsze największych mistrzów kina. A to za rzą wiarę chrześcijańską i religię,.
ogniwo produkcji filmu. Jeśli oczy- sprawą Młodzieżowej Rady Miasta, Premiera misterium przygotowawiście montażysta jest artystą…
która zorganizowała przegląd oska- nego przez młodych aktorów (poWłaśnie dlatego młodzież, realizują- rowych produkcji rodem z Holly- czynając od uczniów szkół średnich,
a na przedszkolakach kończąc) i ich
rodziców odbyła się w niedzielę 5.
kwietnia przy wypełnionych po brzegi nawach kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Komorowie.
Oglądając po raz pierwszy przedstawienie, proboszcz parafii ks. Andrzej
Piela nie krył zachwytu.
Szczęśliwe laureatki w kategorii I
Spektakl został nagrodzony przez
Komisja oceniająca (Maria Doko- Maria Cierpik (ZS), Klaudia Podolwiernych brawami i bukietem
wicz z RCAK-u w Zielonej Górze, ska (Połupin), Kacper Pietkiewicz
kwiatów dla jego reżyserki. ZaproMaciej Brodziński ze Starostwa Po- (SP-3), Dominik Kołodziejski (PSP
ponowano także nazwę dla grupy.
wiatowego oraz Marcin Gwizdalski Bieżyce) - kat. I; Agata DobryniewOdtąd młodzi artyści nazywają się
„Ziarenka szczęścia”. Zespół składa
się z dwudziestu młodych aktorów,
posiadających prawie dwuletnie
doświadczenie sceniczne.
Dzieci to w większości uczniowie SP
Podczas warsztatów kręcono sceny z życia miasta
nr 3, z którymi reżyserię misterium
ca projekt „Demokracja bez Wyjątku” wood. Sympatycy X muzy w zaciszu prowadziła Bożena Ruszczak - emez Programu „Młodzież w działaniu”, GDK obejrzeli podczas sobotniej rytowana wicedyrektor tej szkoły.
przygotowała warsztaty filmowe nocy m. in. „Wyznania gejszy”, Autorką scenariusza jest natomiast
obejmujące zarówno techniki ope- „Pulp fiction”, „Infiltrację” itp.
siostra Barbara Wycech.
AB.
ratorskie, jak i montaż. Niemiecko- Od dwuminutowej projekcji filmu
polskie zajęcia poprowadził Konrad o wyjściu robotnic z fabryki w LyoBancewicz. Efektem tych warsztatów nie i pierwszego inscenizowanego
są krótkometrażowe filmiki dotyczące filmu fabularnego („Polany ogrodżycia na pograniczu, czasem trudnej, nik”) wiele się zmieniło w świecie
czasem wesołej egzystencji obywateli kina. Od nośników po technologię
naszego euromiasta…
obróbki. Gra aktorska również przePerełki gubińskiej kinematografii szła metamorfozę. Od niemych filjuż niebawem można będzie po- mów chyba dość sporą. Patrząc zadziwiać w internecie. Podobnie jak tem na ten cały proces przeobrażeń,
spot reklamowy dotyczący projektu pozostaje jedynie zadać pytanie: na
Wyróżnieni i laureaci w kategorii II
realizowanego przez grupę „Droga” ile kino jest odzwierciedleniem paz Gubińskiego Domu Kultury) wyty- ska (Gronów), Justyna Gajda (SP- i GDK oraz Fabrik e.V, Pro Gubin, nujących trendów, a na ile je po propowało ostatecznie dziewiątkę, któ- 2), Karolina Napierała (ZS), Jakub Urząd Miejski w Gubinie i Młodzie- stu kształtuje?
MG
ra otrzymała nagrody ufundowane Miechowicz (Krosno Odrz.) - kat.
przez starostę powiatowego Jacka II; Ewelina Wacławek (Gim. 2), PaHoffmanna, i która pojedzie na prze- weł Markowski (ZS) - kat. III.
gląd wojewódzki do Sulechowa. 14. Repertuar był w tym roku niemaja (kat. I i II) i 15. maja (kat. III) zwykle różnorodny. Recytowano
w konkursie udział weźmie aż ośmiu wiersze, prowadzono monologi limieszkańców Ziemi Gubińskiej: terackie, przedstawiano fragmenty

Marzec z filmem

Wyróżnieni i laureaci w kategorii III
Aleksandra Sykała (SP-3), Natalia
Konopska i Aleksandra Wijas (SP
Bieżyce) - kategoria I; Katarzyna Rogatka (SP-1), Daria Rogowska (SP-3)
- kat. II; Justyna Konopska i Izabela
Koleśnik (Gimn. Czarnowice), Pa-

prozy. W zależności, co kto lubi…
Do czego ma predyspozycje… Ale
poezją i recytacją bawili się wszyscy. Bo one za każdym razem zmieniają i kształtują swoich odbiorców.
Na nowo…
JO

W CZASIE KONCERTU ZORGANIZOWANA ZOSTANIE ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA GUBIŃSKĄ
NAGRODĘ EDUKACYJNĄ IM. URSZULI DUDZIAK. ZBIÓRKĘ PRZEPROWADZI SIL PRO GUBIN

Historia ◆ Hobby ◆ Pogranicze
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Grzegorz Petrykowski najlepszy w pierwszej imprezie
W Gubińskiej Lidze Wędkarskiej padły pierwsze rozstrzygnięcia. Na
Nysie Łużyckiej 4 kwietnia najlepszy rezultat wśród 25 wędkarzy osiągnął Grzegorz Petrykowski. Jednym leszczem i jednym jelcem (1200
pkt.) zapewnił sobie zwycięstwo w pierwszej kolejce. Drugie miejsce za-

G.Petrykowski odbiera gratulacje i nagrodę od burmistrza Bartłomieja Bartczaka
jął Krzysztof Barański (320), trzecie Edward Liczbiński (120), czwarte
Wojciech Liczbiński (100), piąte Krzysztof Olifirowicz (80). Kolejno
punktowali: Roman Gąsior, Grzegorz Stróżniak, Artur Petrykowski
oraz Andrzej Szpyt. Wymienieni łowili jelce, płotki i kiełbie. Uklejkom
i płotkom smakowały przynęty juniorów. Sędzią głównym zawodów był
Mirosław Sztukowski, sędzią sektorowym Tadeusz Albinowski. Przy
okazji organizatorzy zebrali nad rzeką 5 worków śmieci, pozostawionych
przez mieszkańców. Bardzo słabe wyniki były zapewne spowodowane
spuszczeniem wody przez elektrownię dwa tygodnie przed zawodami.
Z okazji rozegrania pierwszego cyklu ligi kierownictwo firmy Produkcja
Konstrukcji Metalowych zorganizowało na terenie zakładu piknik.
Do rozegrania pozostały jeszcze cztery imprezy. Zgłoszenie uczestnictwa
na nr telefonu 0606 951 609. Warto dodać, że organizatorem ligi jest
Wędkarski Klub Sportowy „PKM Gubin”, którego głównym sponsorem
jest firma Wioletty Poniatowskiej PKM. Wszystkie, tj. cztery gubińskie
koła Polskiego Związku Wędkarskiego włączyły się także w imprezę.

Konkurs wiedzy wędkarskiej w SP-3
Zwycięstwem drużyny z klasy IVa zakończył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie konkurs wiedzy wędkarskiej zorganizowany przez
zarząd Koła PZW nr 1 w Gubinie, przy udziale pani od nauczania zintegrowanego Jolanty Korzeniewskiej.
Niespodzianką było to, że na zestaw trudnych pytań zadanych przez
M. Sztukowskiego i Ireneusza Korzeniewskiego, wśród uczniów klas
IV-VI najlepiej odpowiedzieli najmłodsi. Skład mistrzowskiego zespołu: Łucja Jabłońska, jej brat bliźniak Kacper oraz Mateusz Jagielski.
Gratulacje! Kolejne miejsca zajęły klasy: Vb, VIb, VIa, Va.

Zwycięzca przyjmuje gratulacje

Otwarcie sezonu dla Darka Sobczaka
Zawody spławikowe 5 kwietnia na rozpoczęcie sezonu w Kole PZW
nr 3 na jeziorze Borek wygrał prezes zarządu „Trójki” Dariusz Sobczak (1140 pkt.). W pierwszej szóstce uplasowali się ponadto: Jerzy
Kołowiecki (1060), Andrzej Tomiakowski (500), Tomasz Kowalski
i Jan Adamczak (po 460) i Bolesław Roszak (320). Wśród juniorów
bezkonkurencyjny był Arkadiusz Jankowiak (180). Brała głównie
płoć i uklejki, które się nie liczyły. Na wynik 60 pkt. udało mi się złowić
jednego okonia na czerwonego robaczka.

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

Nysa Łużycka - część 3
Och, jak cudownie unosić się wśród Nysy fal… Kiedy przeglądamy stare dokumenty i fotografie, odkrywamy kolejne oblicze Nysy Łużyckiej - jak wiemy z poprzedniego odcinka, dla miejscowych wioślarzy była
miejscem żmudnych treningów poprzedzających liczne wspaniałe zwycięstwa na poziomie europejskim,
lecz inni mieszkańcy kojarzyli ją z niepowtarzalnym wspaniałym odpoczynkiem na łodziach motorowych
lub na kajakach i małych łódkach.
O regularnych rejsach wycieczkowych po Nysie wspomina gubeński historyk Karl Gander w dziele
„Geschichte der Stadt Guben” („Historia miasta Guben”). W rozdziale
o ważnych wydarzeniach w roku
1909 znajdujemy następującą
wzmiankę: „Przewoźnik rzeczny
z Fürstenberg nad Odrą (dzielnica dzisiejszego Eisenhüttenstadt)
sprowadził do Guben statek parowy Kronprinz i regularnie urządzał
nim rejsy turystyczne do Ratzdorf,
a niekiedy też do Frankfurtu n/O
i Krosna. Zdawało się, że udrożnienie koryta Nysy na potrzeby
żeglugi śródlądowej wreszcie powinno zakończyć się sukcesem”.
Tak więc dawny Gubin był również „miastem portowym”. Jeszcze do połowy lat dwudziestych
minionego stulecia w okolicach
Wielkiego Mostu na Nysie (dzisiejszy drogowy most graniczny) do
brzegu przybijały motorowe statki
wycieczkowe. Taki motyw znajdujemy na fotografii z roku około 1914
(fot. 1). Bardzo korzystna była fizyczna bliskość ówczesnego hotelu
Central-Hotel (budynek na drugim
planie po lewej stronie, czyli dzisiejsza siedziba niemieckich służb
granicznych w Guben) i przystani
dla statków motorowych, do której
schodziło się schodami bezpośrednio z hotelu.
Inną formą wypoczynku na Nysie
były przejażdżki rodzinne małymi
łódkami lub kajakami. O takich miłych chwilach spędzonych na rzece wspomina Hannelore Mittelstädt: „Do moich najpiękniejszych
wspomnień z okresu dzieciństwa
należą nasze rejsy łódką po Górnej Nysie (w górę od elektrowni
wodnej). Kiedy latem przyjeżdżała w odwiedziny moja ciocia, to
razem z mamą nad brzegiem rzeki składały kajak. Tata nie mógł
nam pomóc, ponieważ był na
wojnie. Ja, wraz z rodzeństwem
i grupką innych dzieci, z zainteresowaniem przyglądałam się, jak
ze zwiniętej plandeki i licznych
drążków, prętów, poprzeczek i listew powstawała łódź, którą następnie wodowano.
Moja mama najpierw pływała sama. W ten sposób chciała
sprawdzić szczelność łodzi. Następnie umieszczano w niej nas,
dzieci (fot. 2). Mama i ciocia wiosłowały w górę rzeki. Po przepłynięciu określonego odcinka
zawracały. Teraz łódź spokojnie
płynęła bez użycia wioseł w kierunku Wielkiego Mostu przy elektrowni wodnej. Na krótko przed
zaporą zawracała i ponownie
wiosłowała w górę rzeki do punktu wyjściowego. Dla mnie była to
świetna zabawa.
Lecz oto pewnego dnia nieoczekiwanie zaporę przy elektrowni
podniesiono. Łódź z coraz większą prędkością pędziła w kierunku Wielkiego Mostu. Moja mama
krzyczała, ale dała radę dotrzeć

do brzegu. W następne dni niestety pływania już nie było. Jeszcze
długo mama z oburzeniem mówiła
o tym wydarzeniu.
My, dzieci, nadal biegaliśmy na
brzeg rzeki, aby tam bawić się
i kąpać. Mój brat budował z piasku wyszukane systemy kanałów,
które zawsze bardzo podziwiałam.
Ponadto prąd Nysy nawet przy zamkniętych zaporach w niektórych
miejscach potrafił o sobie przypo-

wie całkowicie otoczonej trzciną
w kolorach jesieni. Oboje kręcili się
w kółko, okręcali się wokół siebie
i poruszali się na jednej nodze. Byli
bardzo ładnie ubrani. Dziewczyna
miała sukienkę, której brzeg obszyty był białym futrem. Długo się im
przyglądałam, aż mnie odpędzili.
Chcieli być sami. Moje późniejsze
próby powtórzenia ich wyczynów
przypłaciłam kilkoma poważnymi
upadkami.

(1) Na Nysie niegdyś panował bardzo duży ruch. Czy to statki motorowe, czy też wiosłowe łodzie sportowe - na tej rzece zawsze coś się działo
mnieć. Kiedyś zostałam wciągnięta
do wody przez jakąś niewidzialną
rękę. Na szczęście mama zauważyła to zajście i szybko wyciągnęła
mnie z powrotem.
Zimą jeździłyśmy na łyżwach po
zamarzniętych rzecznych zatoczkach i oblodzonych zatopionych
przybrzeżnych łąkach. Mój brat,

Gdy mój tata przyjeżdżał z frontu na urlop, pierwsze co robił, to
z nami, dziećmi, biegł nad Nysę.
Mieszkaliśmy niedaleko wału na
Nysie. Tata pokazywał nam tam
wiele roślin, wymieniał ich nazwy
i dawał wyjaśnienia. Również obserwował z nami ptaki i inne zwierzęta w okolicy brzegu. Myślę, że

(2) Hannelore Mittelstädt z mamą i bratem w kajaku na Górnej Nysie, na drugim planie
po prawej stronie budynki byłego zakładu odzieżowego „Goflan”
który na łyżwach umiał jeździć już
od ponad roku, miał teraz uczyć
mnie. Jednak nie miał zbyt dużo
cierpliwości. Załatwił mi gruby kij
i pozostawił mnie samą. Po pewnym czasie pojęłam, jak należy się
poruszać na łyżwach i mogłam gonić za innymi dziećmi.
Pewnego popołudnia widziałam
młodą parę, która tańczyła na
lodzie w rzecznej zatoczce pra-

mój tata bardzo kochał Nysę.
Po zakończeniu działań wojennych nie odwiedzaliśmy naszych
miejsc zabaw nad Nysą. Spoglądaliśmy na rzekę z respektem i z określonej odległości, a na koniec zupełnie się do niej nie zbliżaliśmy”.
Na podst. „Gubener
Heimatkalender 2008”
i „Geschichte der Stadt Guben”
Opr. i przekład: K. Freyer
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Wieści zza Nysy

Z Euroregionu
Nie próżnują

opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Bardzo pilne zadania na dworcu
Guben. Jeśli chodzi o informacje dla podróżnych na gubeńskim
dworcu kolejowym, to do zrealizowania jest sporo pilnych zadań.
Tak wynika z analizy jakości ofert, przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Komunikacyjne Berlin-Brandenburg. Gubeński dworzec, razem
z innymi ośmioma na terenie Brandenburgii, znalazł się w najgorszej
kategorii F.
Bardzo niekorzystny jest fakt, że informacja dla podróżnych dostępna jest tylko na wywieszonych rozkładach jazdy. Informacje o zakłóceniach ruchu, wypadnięciu kursów z rozkładu czy też zmianie peronu,
w Guben nie są podawane. Nie ma tablic informujących o stacjach docelowych. Mankamentów dopatrzono się też w systemie komunikacyjnym na samym terenie dworca.
Z jednej strony usunięcie braków to kwestia finansów, gdyż nie wszystko da się zrobić od razu. Z drugiej strony Guben należy do mniejszych
dworców. W kategorii F znalazł się również dworzec w sąsiednim Eisenhüttenstadt. Dworzec w powiatowym mieście Forst figuruje w kategorii E.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 27.03.2009

Węgiel brunatny kontra wody gruntowe
Guben/Cottbus. Obszar Łużyc od wielu dziesięcioleci kojarzy się
z węglem brunatnym. Koncern energetyczny Vattenfall ciągle rozwija plany potencjalnych obszarów wydobywczych. Przedsiębiorstwo pod koniec minionego roku w ministerstwie infrastruktury
w Poczdamie złożyło dokumenty planistyczne pola wydobywczego
Jänschwalde Nord.
W dokumentach, w miarę dokładnie ustalono, za ile lat kopalnia
odkrywkowa dotrze w rejon Guben, gdzie zlikwidowane zostaną trzy
wsie. Po roku 2030 gigantyczne koparki dotrą do Kerkwitz i około pięć
lat później do Atterwasch. Do Grabko zawitają około roku 2041. Dwie
pierwsze wioski leżą około 5-6 km od Gubina, trzecia około 10 km.
Po przeprowadzeniu prawie 300 odwiertów wiadomo, że na około
3 100 hektarach znajduje się około 250 milionów ton węgla brunatnego. Pierwsze prace wydobywcze zaplanowane są na rok 2022.
Tematem interesują się mieszkańcy regionu. Słusznie pytają, czy te plany oznaczają koniec dla zakładu uzdatniania wody w pobliskim Schenkendöbern, kosztującego ponad 4 miliony euro. Pytanie nie jest bezpodstawne, bo woda czerpana jest z ujęcia bezpośrednio koło Atterwasch.
Ingolf Arnold, geotechnik firmy Vattenfall, zaprzecza obawom. Informuje, że gdy firma otrzyma prawo do wydobycia, to w roku 2018 rozpoczną się działania chroniące okoliczne wody gruntowe. Do roku 2025 cały
obszar wydobywczy ma zostać otoczony specjalną ścianą ochronną z gliniastej zawiesiny, szeroką na 1 metr i głęboką na ponad 100 metrów.
Melioracja górnicza jest zagwarantowana, gdyż ściana zaryglowuje
dopływy wód gruntowych do wyrobiska. Jednocześnie, a to jest decydujące, nie zmieni się poziom wód gruntowych po przeciwnej stronie
ściany, czyli na obszarach nieobjętych działalnością górniczą.
W ten sposób skutecznie uchronione zostaną wrażliwe wody, tereny
wilgotne i niziny rzeczne w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni. Ściana
będzie się składać z naturalnej zawiesiny gliniastej, która jest tak nieprzepuszczalna, jak folia stawu ogrodowego i dzięki swojej elastyczności jest
odporna na ruchy ziemi, gdyż reaguje niemal jak guma do żucia. Dzięki
temu woda nie może się przemieścić w żadnym niepożądanym kierunku.
Gubeńska firma wodociągowo-kanalizacyjna GWAZ od pewnego czasu uwzględniana jest w planach Vattenfall. Przed kilkoma tygodniami
po raz kolejny spotkali się burmistrz Guben Klaus-Dieter Hübner,
szef GWAZ Wolfram Nelk i I. Arnold z Vattenfall. Gubeńscy wodociągowcy i przedstawiciele Vattenfall około cztery razy w roku wymieniają się informacjami, i to już od 1996 r.
Pierwsze kontakty miedzy przedsiębiorstwami miały miejsce w połowie
lat 90., w związku z działaniami dotyczącymi Horno. Wtedy małe zakłady
wodociągowe w Horno i pobliskim Grießen dotknęły skutki spadku poziomu wód gruntowych. We właściwym czasie zapewniono dostawy wody
z pobliskiego Taubendorf. Vattenfall sfinansował prace techniczne.
Kooperacja zawsze była fair i bezproblemowa, wspomina szef GWAZ.
Podobnych wspólnych działań oczekuje się również tym razem.
Na podst. „Neiße –Echo” z 27.03.2009

Żegluga na Nysie
W listopadzie minionego roku producent artykułów cementowych
Gustav Krüger z Komorowa pod Gubinem, na terenie gubińskiego portu rzecznego zbudował sobie większy obiekt roboczy, aby z wydobytego
z Nysy żwiru produkować artykuły cementowe, przede wszystkim rury
kanalizacyjne, które mają być transportowane dalej statkiem lub koleją.
Dzięki temu atrakcyjnemu przeładunkowi firma otworzyła sobie kolejny obszar zbytu. Jest to pierwsza firma, która zrozumiała zalety placów
składowych na terenie bardzo dobrze ulokowanego gubińskiego portu
rzecznego. Miejmy nadzieję, że niebawem zrobią to również inne firmy.
Na podst. „Gubener Zeitung” z 27.03.1909
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W Gubinie odbyło się 30 marca
br. posiedzenie konwentu, któremu
przewodniczył prezes Czesław Fiedorowicz. Jak przekazała dyrektor
biura Bożena Buchowicz, 9 i 10
marca we Frankfurcie nad Odrą odbyło się trzecie posiedzenie wspólnego polsko-niemieckiego Komitetu
Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia
2007-2013, w ramach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej (EWT), na
którym po raz pierwszy wybierano
projekty do dofinansowania.
Podjęto uchwały o zatwierdzeniu
projektów na sumę 10,1 mln euro
z łącznej puli 124,5 mln euro, przeznaczonej m. in. na rozwój transgranicznej infrastruktury, poprawę
stanu środowiska w obu regionach,
nawiązywanie trwałych struktur
gospodarczych, przełamywanie barier kulturowych.

Małe projekty i projekty sieciowe
Komitet Monitorujący zatwierdził również trzy projekty polskich
i niemieckich Euroregionów: Sprewa-Nysa-Bóbr i Pro Europa Viadrina na kwotę 6,8 mln euro, umożliwiających dalsze finansowanie
w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) i Projektów Sieciowych, transgranicznej działalności
skierowanej przede wszystkim na
wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich, rozbudowę transgranicznej kooperacji oraz intensyfika-

cję kontaktów pomiędzy młodymi
mieszkańcami Ziemi Lubuskiej.
Strona polska i niemiecka mają do
wykorzystania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 124 mln euro, Euroregiony
Sprewa-Nysa-Bóbr i Pro Europa
Viadrina na FMP i Projekty Sieciowe otrzymały 11 022 000 euro,
w tym S-N-B 6 227 430 euro.
Zatwierdzone zostały już wytyczne
i wnioski do realizacji obu programów (znajdują się na stronie euroregionu), a w najbliższych dniach
podjęte zostaną decyzje o realizacji
wniosków.
Jak informuje kierownik zespołu
ds. kontraktowania Beata Kurek,
wkrótce rozpocznie się cykl szkoleń
na temat „Zasad aplikacji i kosztów
kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu
Małych Projektów”.
Do euroregionu złożono już 23 projekty realizowane na „własne ryzyko”,
m.in. z miasta Gubin - Fundacja Fara
Gubińska na temat „Ruiny obiektów
sakralnych - ochrona i adaptacja do
nowych funkcji” oraz Urząd Gminy
Gubin na projekty „Święto plonów
- Sękowice”, „Poznaj język sąsiada”
i „Straż pożarna dzieciom”.
O szczegółach informować będziemy w kolejnych numerach.

nie wśród firm do jej zrealizowania.
Miasto Gubin przedstawiło do realizacji wybudowanie 400 m ścieżki
z kostki betonowej i granitowej do
granicy polsko-niemieckiej, w ramach modernizacji ul. Kopernika.

Lubuski zespół roboczy

Prezes konwentu Cz.Fiedorowicz
wystąpił do marszałka województwa
lubuskiego Marcina Jabłońskiego o powołanie lubuskiego zespołu
roboczego, którego celem byłaby
intensyfikacja działań na rzecz „lubuskiej ofensywy” w obronie kontaktów międzynarodowych, przedstawiając rzeczowe uzasadnienie.
Marszałek uważa, iż istotną rolę
we współpracy pomiędzy różnymi
podmiotami państw członkowskich Unii Europejskiej odgrywać
mogą partnerstwa i porozumienia
realizowane w ramach Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.
Ważne wydaje się także poszukiwanie nowej formuły współpracy
transgranicznej dla euroregionów,
które zawsze przecież odgrywały
istotną rolę w stosunkach polskoniemieckich.
Jest to tym ważniejsze, gdyż
w obecnej perspektywie dostępne są znaczne środki finansowe,
powinny umożliwić podejAktualizacja ścieżek rowerowych które
mowanie przedsięwzięć na miarę
Euroregion zbiera informacje do obecnych czasów.
aktualizacji „Koncepcji ścieżek roweinformacje zebrał
rowych”, jak również czyni rozeznaZygmunt Traczyk

Na co potrzebujemy 1%
Jestem przekonany, że zdecydowana większość z Państwa doskonale zna ideę i sposób przekazywania 1% swojego podatku na rzecz
Organizacji Pożytku Publicznego.
Warto na wszelki wypadek dodać,
że jeśli nie zdecydujemy się na
darowiznę dla jakiejś organizacji,
pieniądze nie zostaną w naszej kieszeni, bo będziemy musieli i tak je
oddać fiskusowi - wtedy urzędnicy
zdecydują, na co je wydać. Media
publikowały (Gazeta Lubuska) i nadal publikują (Internet) wykaz organizacji posiadających statut OPP.
Jedną z nich jest Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
Dziękowałem Państwu za dobre
serce i przekazanie pieniędzy na
nasze konto w ramach odpisu 1%
podatku za 2007 rok. Teraz proszę
o 1% za 2008 rok. W jednym z wydań Wiadomości Gubińskich informowałem o sposobie wykorzystania
otrzymanych od Państwa pieniędzy
w 2008 roku. Z pieniędzy, jakie uda

Staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej ukazał się
kolejny, 4. numer biuletynu „Gusię zgromadzić w bieżącym roku, bin i okolice”.
chcielibyśmy zrealizować zaplanowane wydawnictwa oraz udoskonalić
techniki zapisu gromadzonych materiałów z historii miasta. Po dwóch Można w nim zapoznać się z obszerlatach funkcjonowania Sekcji Wy- nym artykułem Wiesława D. Łabędawniczej SPZG dostrzegamy duży ckiego, w którym autor szczegółowo
sens takich działań. Mamy liczne dowody na to, że z materiałów, jakimi
dysponuje SW, korzysta liczna grupa
osób, głównie studenci i młodzież
gubińskich szkół. Przybywa materiałów (głównie teksty, dokumenty i fotografie), zachodzi potrzeba coraz to
lepszej archiwizacji i np. tłumaczenia
niektórych tekstów niemieckich.
W dalszym ciągu stoimy na stanowisku, że póki nie pojawią się
profesjonalnie wydawane materiały o mieście, rozwiązaniem jest wykonawstwo własne, w niewielkich
nakładach, nieodpłatnie udostępniane mieszkańcom.
Jestem dobrej myśli, że nasza
prośba nie pozostanie bez echa.
Prezes SPZG Stefan Pilaczyński

Nowy biuletyn

wyjaśnia różnice między zdobyciem
a wyzwoleniem Gubina na początku 1945 roku. Ponadto: aktualna lista wpłacających na drugi zegar na
Baszcie Ostrowskiej, codzienność
w Izbie Muzealnej. Kolejny odcinek
„wskrzeszonych” Zeszytów Gubińskich nr 1, tym razem o Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
a także inne, warte przeczytania artykuły. Nowy biuletyn można otrzymać
w siedzibie SPZG ul. 3 Maja 2. (sp)
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Historia
miasta Gubin
Gubin w okresie średniowiecza
część 5
W XII wieku udokumentowane
zostało istnienie wsi: Bieżyce (niem.
Groß Bösitz), Czarnowice (niem.
Schernowitz), Dobre (niem. Dobern),
Grabice (niem. Reichersdorf), Jałowice (niem. Jaulitz), Jazów (niem.
Haaso), Koperno (niem. Küppern),
Kozów, Kumiałtowice (niem. Kummeltitz), Mielno (niem. Mehlen),
Nowa Wioska (Neudörfel), Wielotów
(niem. Weltho), Węgliny (niem. Oegeln) i Niemaszchleba (Chlebowo).
Teren nad Nysą wraz z Gubinem nosił nazwę pagus Selpuli - żupa Selpuli, zwaną powszechnie w literaturze
żupą plemienia Słupian. Rozciągała
się ona między Nysą a rzeką Lubszą. Ziemia na południe od Gubina
z Niemczą Łużycką (Polanowicami)
w X-XI wieku zwała się „Świętym
Krajem”, a w stronę Starosiedla „Starym Krajem”, zamieszkiwana
przez plemię Nice. W międzyrzeczu
Odry i Bobru usadowiło się wielkie
plemię Dziadoszan.
Pierwsza wzmianka o Gubinie zawarta jest w dokumencie datowanym na lata 1207-1210 w sprawie
darowizny dla klasztoru w Riesa,
w którym jako świadek pojawia się
„castellanus de Gubin”.
W drugiej wzmiance w 1211 roku
Henryk Brodaty wystawił przywilej
dla klasztoru w Lubiążu na przywóz
dwa razy w roku soli i śledzi (dwóch
statków) z Gubina lub Lubusza bez
cła. O skali handlu 800 lat temu
w Gubinie świadczy to, iż ilość transportowanej rocznie soli oceniano na
60 ton. W 24 lata później, w 1235
roku Gubin otrzymał przywilej lokacyjny od margrabiego miśnieńskiego
Henryka Dostojnego. Dano również
w tym roku miastu przywilej żeglugi. Osiem lat później (22 marca 1243
roku) książęta Przemysław i Bolesław wydali w Gnieźnie przywilej dla
kupców wędrujących przez Gubin do
Krzyżaków. Ponoć między tymi datami (1211-1235) nastąpiło włączenie
regionu gubińskiego do Marchii Miśnieńskiej, co pociągnęło za sobą szereg aktów prawnych, jak anulowanie
nadania dla klasztoru w Nienburgu
oraz założenie klasztorów w Gubinie
i Neuzelle. Przywilej lokacyjny (1235
rok) dawał miastu możliwość korzystania z pastwisk i lasów w obrębie
mili, a także zmiany pastwiska i łąki
na uprawę winnej latorośli i chmielu. Miało ono prawo handlu i wyszynku w obrębie mili, i wymiaru
sprawiedliwości. Połowa wpływów
z kar miała być użyta na rzecz miasta, które otrzymało też prawo składu soli. Prawo miejskie obowiązywało również obcych rycerzy i ich sługi
w czasie pobytu w Gubinie. Świeżo
lokowane miasto zwolnione zostało
od służb wasalnych, tzn. wysyłania
na wojnę uzbrojonych konnych oraz
otrzymało prawo budowy ratusza.
Daniel Głowiński
JEŻELI chcesz, aby przeszłość Gubina sprzed
I wojny światowej była odkryta i opisana, proszę wpłać na konto. Przyda się każdy datek:
Daniel Głowiński BZ-WBK złotówkowe 18 1090
1548 0000 0000 5409 5508. Euro: BZ-WBK 65
1090 1548 0000 0001 0790 2696.

18 kwietnia rusza Pchli Targ

Od ponad roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej organizuje na
dziedzińcu za byłym WDT-em Pchli Targ.
Targ cieszy się powodzeniem u części mieszkańców i ma stałych bywalców. Ponieważ wiosenna aura dopisuje, Pchli Targ rusza. Zapraszamy przede wszystkim wszystkich tych, którzy robili przedświąteczne porządki i wiele
rzeczy stało się im zbędne. Przynieście, Państwo, niepotrzebne przedmioty
(drobiazgi dekoracyjne, naczynia, sztućce, książki, odzież itp.) na Targ i sprzedajcie za symboliczne pieniądze innym. Idea pchlich targów polega przede
wszystkim na wyzbywaniu się rzeczy zbędnych, takich, które się w domu
opatrzyły, takich, które mogą się jeszcze komuś przydać. Organizatorzy zapewniają stolik, na którym można rozłożyć swój towar.
Serdecznie zapraszamy - początek o godz. 10.00.

Wspólna wystawa
W siedzibie gubeńskiego Heimatbundu odbyło się kolejne spotkanie
związane z przygotowywaną wspólnie
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi
Gubińskiej wystawą o komunikacji
w mieście nad Nysą kiedyś i dziś.
Organizatorzy postanowili zrobić
dużą wystawę i pokazać na niej, jak
mówi prezes Heimatbundu Lutz
Materne – wszystko, co jeździ, pływa i lata. Oczywiście kiedyś i teraz.
Przygotowania idą pełną parą. Prezes SPZG Stefan Pilaczyński zajął
się dokumentowaniem tramwaju.
Tadeusz Buczek - na co dzień opiekun Izby Muzealnej - poszukuje
zdjęć związanych z gubińską powojenną komunikacją. Strona nie-
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92 n malgorzatab-t@o2.pl

Kogo to rower?
W KP Gubin znajduje się do odbioru rower górski rogazzi, kolor niebieski. Bliższych informacji udzieli funkcjonariusz KP Gubin Kwieciński - tel. 068 476 34 11 lub 519 534 432.

Brudno
Czytelnicy zwracają nam uwagę na stan Lubszy, a ściślej mówiąc, na
jej brzegi. - Gdy wody Lubszy podniosły się, to widać, ile brudu niesie
ta rzeka. Chyba zbiera po drodze wszystkie śmieci i niesie je do Nysy
- mówią pani Jadwiga i jej mąż Stanisław. - Czy nie można częściej
sprzątać? - pytają.
Już jest wiosna, czas porządków, może teraz posprzątają?

miecka ma zobrazować inne środki
lokomocji. Organizatorzy przygotowują także szereg niespodzianek.
Otwarcie wystawy zaplanowano na 5 czerwca godz. 17.00 w sali
wystawienniczej starej farbiarni
w Guben (obok urzędu miejskiego).
Otwarcie ma związek z organizowanym w tym czasie w Guben - od 5
do 7 czerwca - II Zlotem Starych
Samochodów, tzw. oldtimerów.
W związku z tym zwracamy się do
mieszkańców miasta z prośbą o wypożyczenie fotografii pokazujących
rozwój komunikacji w naszym mieście. Prosimy o kontakt: Izba Muzealna SPZG ul. 3 Maja 2, w godzinach otwarcia izby.
(sp)

To my dziękujemy
Do redakcji zadzwoniła pani, uprzednio zgłaszająca niszczejącą i „zanikającą” mogiłę pod murem cmentarnym. Otrzymałam podziękowania za zajęcie się tematem, ale to nie mnie one się należą.
Dziękuję bardzo służbom i osobom odpowiedzialnym za utrzymanie
porządku na cmentarzu. Teraz widać, że to mogiła.

Czy to dobry sposób?
- Przesyłam Państwu wykonane przeze mnie zdjęcie przedstawiające zamalowany przez kogoś fotoradar, który znajduje się w Gubinie
przy ul. Kresowej w pobliżu dawnych jednostek wojskowych. Zdjęcie
wykonałem 30 marca 2009 r. - napisał do redakcji autor zdjęcia. Bardzo dziękujemy za informację. Jak widać, są różne sposoby omijania
przepisów.
Kolejne posiedzenie zespołu roboczego w siedzibie Gubeńskiego Związku Ojczyźnianego

Nowe kartki
W ostatnich dniach pojawiła się
kartka pocztowa (poniżej) wydana
przez Centrum Poczty - ORJ Zielona
Góra. Inicjatorem jej powstania jest
komitet organizacyjny uroczystych
obchodów 50-lecia Gubińskiego
Rolniczaka. Projektant kartki, Stefan Pilaczyński, wykorzystał grafikę Jerzego Fedro, pokazującą fragment głównego budynku szkolnego.

Kartkę można nabyć w urzędzie
pocztowym przy ul. Krasińskiego.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych parafia pw. Trójcy Świętej
wydała kartkę, którą można wykorzystać do przesłania życzeń świątecznych
(grafika poniżej). Jednym z elementów
jej wystroju jest m.in. kościół parafialny. Kartkę można nabyć po mszach
niedzielnych w kruchcie kościoła. (sp)

Strach się bać
Jak to mawiają niektórzy - „strach się bać”. - Po terenie Gubina
biegają psy, strasząc przechodniów. Na ulicy Lubelskiej często biega swobodnie duży owczarek niemiecki bez kagańca i rzuca się na
mniejsze psy. Wychodzę wieczorami na spacery i mój mały piesek
jest atakowany. Proszę o pomoc - powiedziała nam Agata.

Śmieci…
Pan Z. zadzwonił do redakcji - „na ulicy Podgórnej wysypano sterty
śmieci, no cóż, w mieście nie brakuje zanieczyszczonych miejsc”.
Pisałam już nieraz o miejscach, gdzie powstają „dzikie wysypiska”
śmieci. Takich sygnałów mamy sporo, ale czy to pomaga? Mieszkańcy
Gubina powinni natychmiast po zauważeniu takiego procederu dzwonić do straży miejskiej lub na policję. Tylko zdecydowane działania
wpłyną na przerwanie zaśmiecania miasta, na brudasów.
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Zostaw 1% podatku w Gubinie

Sękowice lśnią

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Gubina:

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Gubińskiej
ul. 3 Maja 2, 66-620 Gubin, KRS
0000203707
Fundacja „Wspólny Dom”
ul. Piastowska 51, 66-620 Gubin, KRS
0000116483
Gubińskie Towarzystwo Kultury
ul. Kresowa 149, 66-620 Gubin, KRS
000015996

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Nysa” ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin,
KRS 0000195513
Gubińskie Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Rolniczych ul. Pułaskiego 1,
66-620 Gubin, KRS 0000226799
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie
Nowej Ewangelizacji - Wspólnota Św.
Tymoteusza w Gubinie ul. Kresowa 258,
66-620 Gubin, KRS 000059009 (red)

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe z dopuszczeniem funkcji usługowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej „MIODOWA” na terenie położonym między ul. Miodową, Kosynierów, 1 Maja i Wojska Polskiego
w Gubinie.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia
(m2)

Położenie

Cena wywoławcza
(netto
złotych)

Wysokość
wadium

Uwagi,
termin
przetargów
odbytych

1

28/38

1034

Wojska Polskiego

41 800,00

4 180,00

-------------

2

28/39

1298

Wojska Polskiego

47.600,00

4.760,00

31.03.2009r.

3

28/40

1373

Wojska Polskiego

50.400,00

5.040,00

-------------

4

28/43

1659

Wojska Polskiego

60.900,00

6.090,00

-------------

5

28/44 i 28/71

1682

Wojska Polskiego

61.700,00

6.170,00

31.03.2009r.

6

28/45

1437

Wojska Polskiego

52.700,00

5.270,00

-------------

7

28/56

1401

Miodowa

51.400,00

5.140,00

-------------

8

28/60

1048

Miodowa

42.400,00

4.240,00

-------------

9

28/62 i 28/49

1257

Miodowa

46.100,00

4.610,00

-------------

10

28/63 i 28/50

1183

Miodowa

47.900,00

4.790,00

-------------

11

28/65

1432

Miodowa

52.600,00

5.260,00

--------------

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Na nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 14.11.2008 roku nr
GB-7331/110/2008-W.
12

195/2

1389

Sportowa

43.100,00

4.310,00

użytkowanie wieczyste

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, obciążonej umową dzierżawy nr 139/08 zawartą do dnia
30.06.2009 r.
13

143/5

501

Barlickiego

19.900,00

1.990,00

13

użytkowanie wieczyste 21.01.2009 r.

1. Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim, wolne są od obciążeń i
zobowiązań, z wyjątkiem poz. 13.
2. Przetarg odbędzie się dnia 14 maja 2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w
Gubinie ul. Piastowska 24.
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 maja
2009 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty
wskazać nr działki, której dotyczy).
4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub
banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium
wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.
5. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr XXI/2008
Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 czerwca 2008 r.
6. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym
osobom wadium zostanie wypłacone na wniosek w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.
7. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
8. Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług w stawce 22%
zgodnie z dnia 11 marca 2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz.
535 z późn. zm.).
9. Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25%
ceny (do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%) uzyskanej w przetargu i płatna
jest przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste
wynosić będą 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
zmiany 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.
10. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem
aktu notarialnego, zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.
11. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
12. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13. Uczestnik przetargu winien zapoznać się z warunkami uzbrojenia terenu, które uzyska u
właścicieli sieci elektroenergetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.
14. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
15. Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
16. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. 068 4558133.

Bardzo ciekawe porównanie
zamieściła poczytna Gazeta Lubuska z dnia 6 kwietnia w tekście
W sobotę 4 kwietnia dzieci i mło- organizatorzy akcji bardzo spraw- „Z tłumaczem przy boku”.
dzież z Sękowic porządkowała swo- nie działali, przygotowali ognisko,
ją wieś. Blisko 20 osób ostro zabra- z którego bardzo cieszyli się najło się za wiosenne porządki. Nie młodsi. Rada Sołecka sponsorowabyło tu żadnego przymusu. Pracę ła kiełbaski na ognisko, a pozostali
wykonano społecznie. Podczas ak- sponsorzy wręcz „zarzucili” małych
cji zebrano wory śmieci. Oczywiście pracusiów słodyczami i owocami.
w gumowych rękawicach, bo były to Może w następnej akcji jeszcze Otóż lektor, posługujący się języbardzo różne odpadki, papiery, bu- więcej młodych ludzi z Sękowic kiem angielskim, dzwonił do wszysttelki. Pracy było sporo, bo Sękowice zadba o swoją wieś, nigdy za wiele kich kandydatów chcących startować
leżą przy ruchliwej drodze wiodącej rąk do pracy. Brawo za wspaniały, w czerwcowych wyborach do Eurodo granicy.
pożyteczny pomysł i rzetelne wy- parlamentu, próbując z nimi rozmaAsia, Ewelina i Mateusz - główni konanie.
MB-T wiać językiem powszechnie uznawanym za światowy (mimo że oficjalnie
w Brukseli można się posługiwać aż
23 oficjalnymi językami). Bardzo
Młodzież z Sękowic, która zorganizowała sprzątanie wsi, dobrze ten swoisty test „przeszedł”
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli w tej akcji. jedynie kandydat PO Artur Zasada, który nie dość że włada płynnie
W szczególności: Radzie Sołeckiej, Hurtowni przy ul. Dą- językiem angielskim, to jeszcze ma
browskiego, Restauracji RETRO, McDonald’s, Salonowi Fry- doświadczenie z racji kilkuletniej
zjerskiemu „VIVA”, Zakładowi Usług Spawalniczych w Sęko- pracy w jednej z firm, gdzie językiem
wicach, Ogrodnictwu w Sękowicach, Właścicielom sklepów na co dzień był właśnie angielski!
spożywczych w Sękowicach (p. Kuropatwa i p. Nawrocka) oraz Na szarym końcu tego sprawdzianu
znalazł się kandydat z partii współwłaścicielce sklepu RANCHO.
rządzącej, który nie tylko że nie zna
języka synów Albionu, to jeszcze
Serdecznie dziękuję za pomoc w czasie rozmowy zachował się obi wsparcie dyrekcji i pracowni- cesowo - jak napisała GL. Zanim
kom Ośrodka Szkolno-Wycho- więc zagłosujemy 7 czerwca, zastaGubin, Os. E. Plater 9c/8
nówmy się poważnie, kto i z jakim
Tel. 068 455-60-09
wawczego w Gubinie.
poziomem znajomości języka będzie
dzwonoić po 16.00
Katarzyna Piatkiewicz
nas tam reprezentował...
AB.
503 732 097

Zanim
zagłosujemy

Podziękowanie

TWP SZKOLENIA BHP

- dla pracodawców
- stanowisk kierowniczych
- stanowisk robotniczych
oraz usługi związane z BHP

UWAGA LOKATORZY
Burmistrz Miasta Gubina informuje o możliwości zamiany wynajmowanych lokali komunalnych
na mieszkania powojskowe, które zostaną nabyte od Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej. Pierwszeństwo zamiany posiadać będą
lokatorzy o dochodach gwarantujących płatność czynszu, nieposiadający zaległości czynszowych
i zajmujący mieszkania komunalne
w budynkach będących własnością
gminy Gubin o statusie miejskim.
Wyboru ofert do zamiany kwater
i oceny ich kryteriów dokona komisja. Wszelkich informacji udziela Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowska 2 (tel. 068
4558 193) gdzie również prosimy
składać oferty zamian.

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

Wszelkie informacje i ogłoszenia o przetargach dostępne są na
stronie http://www.bip.gubin.pl/index.php?id=243&pp=lista

Cennik ogłoszeń drobnych,
ogłoszeń, reklam
i nekrologów w dwutygodniku
„Wiadomości Gubińskie”
OGŁOSZENIE DROBNE
Ogłoszenie zawierające maksymalnie do 16 słów. Cena ogłoszenia
drobnego wynosi 2 zł plus VAT. Ogłoszenie drobne w ramce (wymiar:
szerokość szpalty, wysokość - 3 cm). Cena takiego ogłoszenia wynosi:
• od osoby fizycznej 10 zł plus VAT
• od firm i instytucji 20 zł plus VAT
NEKROLOG
Cena standardowego nekrologu prasowego (szerokość dwie szpalty, wysokość - 5 cm) wynosi 20 zł plus VAT. Cena nekrologu o wielkości innej niż standardowa, jak przy odpłatnościach za reklamę,
w zależności od zajmowanej powierzchni.
OGŁOSZENIA I REKLAMY
Ceny reklam i ogłoszeń:
• strony czarno-białe: 2 zł plus VAT za cm2
• strony pełny kolor: strona pierwsza 4 zł plus VAT za cm2, pozostałe
3 zł plus VAT za cm2
• każda czwarta emisja reklamy (ogłoszenia) w cenie ogłoszenia
drobnego 2 zł plus VAT.
Ogłoszenia (zaproszenia, oświadczenia, życzenia,
podziękowania, informacje) instytucji samorządowych:
• Urząd Miasta Gubina, Urząd Gminy Gubin – opłata ryczałtowa
20 zł plus VAT
• pozostałe instytucje samorządowe i społeczne (jednostki i zakłady
budżetowe, placówki oświatowe, publicznej służby zdrowia, kultury, służby porządkowe i mundurowe, organizacje pożytku publicznego, związki wyznaniowe, kluby sportowe, związki zawodowe,
stowarzyszenia nieprowadzące działalności politycznej) – 0,10 zł
plus VAT za każde słowo. Za słowo uważa się wyraz, który zawiera
co najmniej trzy znaki.
ULOTKI
1 ulotka - pojedyncza kartka - 0,20 zł plus VAT za 1 szt.

Ogłoszenia ◆ Społeczeństwo

14
MIESZKANIE

DO WYNAJĘCIA kawalerka 28 m kw. w Zielonej
Górze. Tel. 606 636 569.
DO WYNAJĘCIA pokój z dostępem do kuchni i
łazienki. Tel. 504 203 398.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Tel.
791 127 765.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Osobne wejście. Tel. 790 474 922.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje, umeblowane. Tel. 512 174 450.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje, pow. ok.
90 m kw., nowe budownictwo, centrum miasta.
Tel. 068 359-45-33, 068 359-59-79.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 62 m kw. 3 pokoje,
I piętro. Tel. 603 773 240.
NOCLEGI dla firm. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA kwatery dla pracowników firmy. Tel. 517 869 689.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 78 m kw. 4 pokoje,
parter. Tel. 603 773 240.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 85 m kw. (piętro
domu) z wyposażeniem na ul. Śląskiej. Tel.
792 640 517, 068 359-34-34.
ZAMIENIĘ mieszkanie 3p, kuchnia, łazienka,
ubikacja w bloku na I piętrze na domek w Gubinie lub okolicy. Tel. 665 225 246.
SPRZEDAM mieszkanie 47 m kw. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ul. Roosevelta. Tel. 503 849 670,
507 108 387.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 61,3
m, II piętro, os. E. Plater 9c/9, komfort lub zamienię na podobne mniejsze, 2 pokoje. Tel.
510 309 448, 793 036 119.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 2-pokojowe (51 m kw.) w bloku lub zamienię na kawalerkę. Tel. 667 794 453.
SPRZEDAM mieszkanie 37 m kw. 2 pokoje, na
parterze. Tel. 513 041 848.
SPRZEDAM dom w Jaromirowicach k. Gubina,
70 m kw., co, ogród 10 arów, budynki gospodarcze, stodoła, warsztat, kuchnia letnia. Cena 160
tys. zł - do negocjacji. Tel. 511 329 070.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 50 m kw.
2 pokoje, kuchnia, łazienka, po remoncie. Tel.
661 416 061.
SPRZEDAM mieszkanie 37 m kw. parter, 2 pokoje. Tel. 513 041 848.
SPRZEDAM dom w Gubinie. Tel. 606 758 125.
KUPIĘ mieszkanie 2 pokoje komfortowe, do
II piętra, blok lub kamienica. Tel. 510 309 448,
793 036 119.
KUPIĘ dom w Gubinie lub okolicy, może być do
remontu. Tel. 500 269 059.

DZIAŁKI/LOKALE

SKLEP z płyty obornickiej 30 m kw. sprzedam
lub wydzierżawię - ul. Pułaskiego 41. Tanio! Tel.
507 107 471.
LOKALE dwa użytkowe 39 m kw. i 80 m kw. do wynajęcia w centrum miasta - parking. Tel.
068 359-00-10 do godz. 17.00.
LOKAL handlowo-usługowy 48 m kw. do wynajęcia ul. Śląska - deptak. Tel. 660 973 939.

FHU JUSKOWIAK
GUBIN, OBR. POKOJU 19
RESTAURACJA „U LECHA”
- ZATRUDNI BARMANA I KELNERA
- P OSIADA DO WYNA JĘCIA
POMIESZCZENIA POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.
TEL. 068 359-43-48
LOKAL do wynajęcia o powierzchni 85 m kw.
(piętro domu) z przeznaczeniem na biuro lub inną
działalność. Tel. 068 359-34-34, 792 640 517.
LOKAL wynajmę 55 m kw. ul. Wrońskiego - na
warsztat samochodowy lub inną działalność.
Tel. 660 973 939.

DZIAŁKĘ 1,7 ha ze stawkiem, z możliwością budowy - sprzedam. Tel. 660 973 939.
LOKAL 50 m kw. w Sękowicach 78 wynajmę
na działalność gospodarczą. Tel. 512 174 449,
512 174 450.
OBIEKT 230 m kw. po byłej piekarni ul. Żwirki i Wigury, sprzedam lub wynajmę. Tel.
606 636 569.
DZIAŁKĘ budowlaną sprzedam w Gubinie o pow.
0,56 ha. Tel. 607 721 973 lub 068 359-35-91
DZIAŁKĘ budowlaną 500 m kw. na ul. Cmentarnej sprzedam. Tel. 068 359-26-31.
DZIAŁKĘ pod budowę małego pawilonu handlowego przy cmentarzu - sprzedam. Tel.
665 532 839 - proszę dzwonić po świętach.
DZIAŁKĘ na ROD „Żwirek” sprzedam. Tel.
510 079 313.
SPRZEDAM ziemię rolną 8,60 ha. Tel.
607 721 973 lub 068 359-35-91.
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PODEJMĘ się prac budowlanych, remonty, buUrszula Kondracik
dowa - stan surowy z dachem. Tel. 603 383 173.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i monPrezes TWzK
taż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.
koło w Gubinie
PRACE remontowe, montaż paneli, boazerii, glazury, szpachlowanie, malowanie. Tel.
607 353 958.
MALOWANIE, tynki gipsowe, szpachlowanie,
dekoracyjne wykańczanie powłok malarskich, Program realizowany jest na terenie całego kraju od 2003 r. w trzech
motywy zdobnicze. Tel. 504 669 414.
modułach:
RÓŻNE
Moduł I - pomocy w aktywizoSPRZEDAM nowy, na gwarancji, automat i tele- waniu osób niepełnosprawnych
wizor. Tel. 068 359-12-52.
poprzez likwidację barier transSPRZEDAM pompę do szamba. Tel. portowych i w komunikowaniu się,
510 250 141.
w tym trzy obszary:
SPRZEDAM cegłę rozbiórkową, oczyszczoną. 1)pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,
Tel. 511 957 884.
2)pomoc w zakupie wózka inwaSPRZEDAM kamień polny. Tel. 510 250 141.
KUPIĘ pilnie małą lodówkę. Tel. 504 669 414. lidzkiego o napędzie elektrycznym,
MEBLE sklepowe, lady, regały - w dobrym sta- 3) w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwanie. Sprzedam. Tel. 695 096 277.
SPRZEDAM betoniarkę jednofazową 220 V 125l lidzkiego o napędzie elektrycznym,
pojemność, mało używaną i wiertarkę uda- tj. w zakupie części zamiennych,
rową firmy Bosch, cena do uzgodnienia. Tel. akumulatorów, dodatkowego wygaśnięcia i/lub w pokryciu kosztów
510 250 141.
jego niezbędnych napraw, remonSPRZEDAM wersalkę + 2 fotele skóro-podobne
tów, przeglądów technicznych,
kolor beż. tel. +0695 988 062
konserwacji i renowacji.
SPRZEDAM pompę do wody i krajzegę. Tel. Moduł II - pomocy w dofinanso510 250 141.
waniu przedsięwzięć realizowanych

ABC
Niepełnosprawnego (5)

Program PEGAZ 2003

SPRZEDAM MZTS 250. Tel. 723 579 484.
SPRZEDAM alufelgi do vw, bmw rozstaw śrub
100 mm z oponami Michalin pilot 195/50 r 15,
cena 600 zł. Tel. 068 455-31-41 (wieczorem).
SPRZEDAM hundai akcent poj. 1,3 rok 1995,
benzyna. Tel. 691 893 821.
SPRZEDAM używane, akumulatory samochodowe. Atrakcyjna cena. Tel. 607 721 973 lub
068 359-35-91 .
SPRZEDAM przyczepę campingową małą z wyposażeniem. Tel. 517 869 689.
ZAPRASZAMY DO SKLEPU
CZĘŚCI oryginalne z demontażu do wartburga
„EDI” NA ULICĘ PUŁASKIEGO 41.
1,3. Sprzedam. Tel. 507 107 471.
Do końca kwietnia obniżka cen do 50 %
UDOSTĘPNIĘ samochód na reklamę. Tel.
Niskie ceny!
601 152 046.
SPRZEDAM starą dużą szafę, kolor - sosna. Tel.
KUPIĘ wartburga dwusuwa. Tel. 507 107 471. 502 352 449.
GARAŻ przy ulicy Krzywej sprzedam. Tel.
PRACA
068 359-35-42 po 20.00.
PEŁEN ETAT umowa o pracę dla osób prowaUSŁUGI
dzących dział. gospodarczą oraz pracujących
MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 509 567 973. bez umowy i za granicą. Informacja telefoniczLOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
na 504 915 551.
PRANIE dywanów, tapicerek samochodowych, HOTEL ONYX zatrudni na bardzo dobrych wamebli tapicerowanych. Dojazd na terenie Gubi- runkach kucharza. Tel. 068 359-83-01.
na gratis. Tel. 509 519 227.
ZATRUDNIĘ do lekkiej pracy w ogrodzie.
PIASKOWANIE, renowacja konstrukcji staloWynagrodzenie - stawka godzinowa. Tel.
wych, czyszczenie elewacji. Tel. 691 910 401,
510 266 030.
783 907 748.
ZATRUDNIĘ fryzjerkę z doświadczeniem. Tel.
PRZEWÓZ osób międzynarodowy, Gubin i oko728 640 943.
lice 24 h: dowóz do lotnisk, imprezy okolicznośPOSZUKUJEMY OSOBY DO PRACY w
ciowe, dowóz do pracy, dowóz pod wskazany
biurze na stanowisko Doradca Klienadres. Tel. 693 049 043.
ta.
Wymagana jest bardzo dobra
PRZEWÓZ osób Polska-Niemcy, stałe wyjazdy.
znajomość
j. niemieckiego w mowie
Również lotniska. Dla stałych klientów rabaty.
i
piśmie
oraz
MS Office. Prosimy o
Tel. 604 997 251.
przesyłanie CV wraz z listem motywaDREWUTNIA ul. Basztowa poleca: wycyjnym w j. polskim i niemieckim na
roby z drewna, listwy konstrukcyjne,
adres mailowy: katrin@kunstschmielistwy wykończeniowe, sztachetki, boade-hammerman.eu
Skontaktujezerie, podbitkę, elementy mocujące, immy się z wybranymi kandydatami.
pregnaty, lakiery, akcesoria meblowe.
HOTEL ONYX zatrudni na bardzo dobrych waDOBRE CENY! RABATY!
runkach konserwatora (tzw. „złotą rączkę”). Tel.
LOTNISKA - Berlin. Tel. 510 380 834.
068 359-83-01.
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli itp. Tel.
TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE
888 806 385.
KOMINKI VOLKANO, sprzedaż - montaż - pro- JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie
dukcja, prace remontowo-budowlane. Służymy spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci odfachową poradą. Tel. 507 893 572.
naleźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń do reUSŁUGI transportowe (przewóz rzeczy i prze- dakcji! Tel. 068 455-81-92. Czekamy! Nie wstydź
prowadzki). Tel. 500 269 059.
się, przestań żyć samotnie!
KOMPLEKSOWE remonty kuchni i łazienek, pro- BIURO Matrymonialne w Guben poszukuje Pań
jektowanie, hydraulika, elektryka, malowanie, w wieku od 18 lat, które chcą poznać Panów z
rigipsy, panele, glazura itp. Tel. 509 519 227.
Niemiec. Tel. 505 405 701 (mówimy po polsku).
OCIEPLANIE budynków. Tel. 607 353 958.
POLBRUK - układanie, konkurencyjne ceny! Tel.
792 244 992.
GLAZURA, instalacje wodno-kanalizacyjne, gaW dniu 18.04.2009r. odbędzie się
zowe, instalacje elektryczne. Tel. 887 135 692.
MONTAŻ paneli, boazerii, glazury, sztukaterii, walne zebranie sprawozdawcze
rigipsów, balustrad betonowych, tynki moza- MLKS Carina w sali narad Urzęikowe, szpachlowanie, tapetowanie, malowa- du Miejskiego o godz. 18.00 ts
nie. Solidnie! Tel. 504 669 414.

Komunikat

w ramach programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, pt.
„Wózki dla Polski”.
Moduł III - pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych
- uczestników warsztatów terapii
zajęciowej i zatrudnianych w zakładach aktywności zawodowej.
Przedstawię Państwu przede
wszystkim moduł I realizowany
przez oddział PFRON.
Celem programu jest realizacja
prawa osób niepełnosprawnych
do swobodnego poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację
barier transportowych i w komunikowaniu się, umożliwiających lub
utrudniających im funkcjonowanie
w życiu społecznym i zawodowym
oraz zmniejszenie liczby osób, które z powodu tych barier mają trudności z pozyskaniem pracy i osiągnięciem życiowej samodzielności.
Pomoc w zakresie zakupu sprzętu
komputerowego mogą uzyskać:
1) pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne
z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadające ważne orzeczenie,
2) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem
lub znacznym niedowładem obu
kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie,
3) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

(albo orzeczenie równoważne), które są: uczniami szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczami kolegiów,
studentami, posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych
kształcącymi się na studiach podyplomowych, uczestnikami studiów
doktoranckich, studentami uczelni
zagranicznych, studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej,
4) niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu od 90 decybeli, realizujący
obowiązek szkolny lub obowiązek
przygotowania przedszkolnego.
W obrębie 2 i 3 adresatami są:
1) pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub
obu kończyn dolnych z jednoczesną
dysfunkcją jednej lub obu kończyn
górnych, uniemożliwia poruszanie
się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne
orzeczenie,
2) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 18 lat z dysfunkcją
jak w punkcie 1.
W ramach tego modułu programu, dofinansowanie udzielane jest
na zakup sprzętu komputerowego,
zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pokrycie kosztów
utrzymania sprawności technicznej
posiadanego wózka o napędzie elektrycznym. Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależy od wysokości dochodów brutto na jednego
członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
Do uzyskania dofinansowania do
sprzętu komputerowego i wózka
o napędzie elektrycznym niezbędny jest udział własny w kwocie nie
mniejszej niż:
1) 10% ceny w przypadku zakupu
sprzętu komputerowego,
2) 1% ceny w przypadku zakupu
wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym.
Program PEGAZ 2003 zostanie
uruchomiony w II połowie kwietnia, jak poinformował PEFRON.
Zainteresowanych proszę o kontakt ze mną tel. 607 143 080 lub
bezpośrednio PFRON w Zielonej
Górze tel. 068 320 55 80.
Więcej informacji udzielamy na
dyżurach w każdy wtorek od 10.00
do 14.00 w siedzibie TWzK w Gubinie (biuro w podwórzu WDT ul.
3 Maja 2).

KOMINKI VOLKANO
SPRZEDAŻ - MONTAŻ - PRODUKCJA

- KOMINKI
- GRILLE OGRODOWE, WĘDZARNIE
- KOMINY KWASO I ŻAROODPORNE
- JEDNO I DWUŚCIENNE
- KOMINY CERAMICZNE
- PIECE KUCHENNE, POKOJOWE, CHLEBOWE

MATERIAŁY OKŁADZINOWE:
KAMIEŃ, MARMUR, GRANIT, KLINKIER ITP.
SŁUŻYMY FACHOWĄ POMOCĄ
GUBIN, ul. ŚLĄSKA 62
Tel. 068 455 51 22, 507 893 572
www.volkano.pl

WYDAWCA: GUBIŃSKI DOM KULTURY. REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 92 - czynna poniedziałek - piątek godz. 9.00-16.00.
Marcin Zajączkowski - redaktor naczelny tel. 455 81 91, Małgorzata Borowczak-Turowska - sekretarz redakcji, tel. (068) 455 81 92. Stale współpracują z redakcją:
Antoni Barabasz, Krzysztof Freyer, Marcin Gwizdalski, Janina Izdebska, Wiesław D. Łabęcki, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki.
Druk: Wydawnictwo „LUBPRESS” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne
z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.

Sport

Nr 7 z 10.04.2009
Podopieczne Ewy Barłóg są niezawodne. Jak zwykle nie dały żadnych szans rywalkom, zachowując komplet zwycięstw od zawodów
powiatowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Piłkarki ręczne w finale

Zawodniczki pokonały kolejno
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Gubin 14:5 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno Odrz. 23:8.
W zawodach rejonowych zmierzyły się z LO Świebodzin, wygrywając pewnie i w ładnym stylu 24:12,
a w półfinale po ciężkich bojach pokonały LO Żagań 18:13.
ZSLiT godnie reprezentowały waleczne - w bramce Pola Wosik i Julita Pietraszek, w polu: Ewa Stachowiak (10), Justyna Bednarska
(7), Justyna Kostka (15), Sylwia
Świtalska (16), Gabrysia Kuchta

(5), Magda Śledź (1), Małgosia
Woryta (6), Angelika Wieczorek
(16), Natalia Janczak (1) i Monika
Kuszczak (3).
Szczypiornistki reprezentują również szkołę w rozgrywkach o Mistrzostwo Województwa w III lidze kobiet i tutaj także znakomicie
sobie radzą. Po dwóch turniejach
są liderkami tabeli, wyprzedzają
MKS Czarni Żagań, MKS Iskra Kowalów, MKS Sokół Żary oraz MKS
Lider Świebodzin. Tak trzymać
dziewczyny! Gratulujemy!
Małgorzata Borowczak-Turowska

15

Sędzia w głównej roli
W dwunastej kolejce spotkań piłkarek ręcznych drugiej ligi, Sparta
Gubin uległa liderowi rozgrywek,
ekipie Finepharm Jelenia Góra
22:35 (6:20). Było to pożegnalne
spotkanie gubinianek, rozegrane
przed własną publicznością w sezonie 2008/2009.
Niestety, to nie zawodniczki były
głównymi bohaterkami tego meczu.
Przed meczem wiadomym było, że
będzie to bardzo trudna przeprawa
dla miejscowego zespołu. Przeciwnik gubinianek to przecież lider rozgrywek. Pierwszą bramkę zdobyły

- Odechciało mi się pracy z piłką
ręczną po takich dziesięciu minutach, jakie zafundowali mi dzisiaj
sędziowie - taki krótki komentarz
usłyszałem w przerwie meczu od
trenera Sparty Kazimierza Barłóg. Zespoły zeszły na przerwę przy
prowadzeniu Finepharmu 6:20.
Drugie trzydzieści minut było tylko formalnością. Zespół z Gubina
próbował niwelować straty poniesione do przerwy. W 40 minucie po
dwóch trafieniach z rzędu Karoliny Sibińskiej, Sparta zmniejszyła
stratę do stanu 13:22.

ZSLiT Gubin najlepszy
Na początku marca odbyły się Mistrzostwa Powiatu w koszykówce
szkół średnich dziewcząt i chłopców.
Jak co roku, na parkiecie spotkały
się reprezentacje 4 powiatowych
szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno, Zespół Szkół Ogólnokształcących Gubin, Zespół Szkół
Licealnych i Technicznych Gubin
oraz Zespół Szkół Rolniczych Gubin. Rozegrano 9 spotkań.
Niestety, piłka koszykowa nie cieszy się wielką popularnością i nie
ma tradycji w ww. szkołach, toteż
turniej sędziowali zawodnicy Zastalu Zielona Góra.
Dziewczęta
ZSLiT Gubin - ZSO Gubin 16:2
ZSLiT Gubin ZSP Krosno Odrz. 14:11
Mistrzem powiatu została drużyna ZSLiT, grająca w składzie: Justyna Kostka, Ewa Stachowiak,
Anna Popławska, Justyna Bednarska, Magda Śledź, Pola Wosik,
Natalia Janczak, Justyna Mazan,
Katarzyna Majewska. Drużynę do
mistrzostw przygotowała nauczycielka wychowania fizycznego Ewa
Barłóg.
Drugie miejsce wywalczyły dziew-

częta z Krosna Odrz., a trzecie
z ZSO Gubin. Mistrzynie powiatu
rozegrały 1 kwietnia w Świebodzinie zawody rejonowe, gdzie wywalczyły awans do półfinału Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Brawo
dziewczyny! Nasze gratulacje i trzymamy kciuki za dalsze wyniki.
Chłopcy
ZSLiT Gubin ZSP Krosno Odrz. 19:14
ZSLiT Gubin - ZSR Gubin 21:8
ZSLiT Gubin - ZSO Gubin 21:12
Mistrzowie powiatu to: Łukasz
Świderski, Jarek Jóźwiak, Mateusz Grzegorek, Mateusz Baranowski, Łukasz Wolny, Tomasz Trakowski, Radek Bednarski, Bartek
Kwiecień, Bartek Guzik i Adrian
Nowicki. Opiekunem i trenerem
zespołu jest nauczyciel wf Krystian
Kosiński.
Drugie miejsce zdobyła ekipa
z Krosna Odrz., trzecie ZSR Gubin,
a czwarte ZSO Gubin.
2 kwietnia w Krośnie Odrz. odbyły się zawody rejonowe, niestety chłopcom zabrakło szczęścia,
by awansować do dalszych rozgrywek.
Małgorzata Borowczak-Turowska

Na pożegnanie
zwycięstwo!
W ostatnim swoim ligowym meczu
sezonu 2008/2009 gubińska Sparta pokonała na wyjeździe MKS MOS
Gniezno 26:22. Nasze zawodniczki
zapewniły sobie tym zwycięstwem
czwarte miejsce w ligowej tabeli.
Gubinianki na to spotkanie pojechały osłabione brakiem kilku zawodniczek. W składzie zabrakło Eweliny
Szafrańskiej, Poli Wosik, Justyny
Kostki, które z różnych przyczyn
musiały pozostać w Gubinie.
Spotkanie było wyrównane. Dopiero na pięć minut przed końcem
tej odsłony, nasze zawodniczki trzy
razy pokonują bramkarkę z Gniezna
przy zerowym dorobku miejscowych
i obejmują prowadzenie 11:9.
Na przerwę zespoły schodzą przy
prowadzeniu Sparty 13:12. Druga połowa meczu zapowiadała się
więc bardzo atrakcyjnie. W 44 minucie po raz ostatni w tym meczu
na tablicy widniał remis 18:18. Od
tego momentu zarysowała się przewaga gubinianek. Na minutę przed

końcową syreną Sparta prowadziła
26:21 i jasnym się stało, że komplet
ligowych punktów będzie zdobyczą
Spartanek.
Zespoły grały w następujących
składach:
Sparta - M. Ławrecka, A. Adamczyk, E. Stachowiak (3), K. Świstuń (4), S. Świtalska, M. Zielińska, M. Bachta (1), A. Kuźminów
(4), J. Bednarska (5), K. Sibińska
(1), S. Włodarczyk (8).
MKS MOS - M. Majchrzak, N.
Różewska (5), M. Tubacka (2),
M. Witkowska, K. Podrzycka (2),
M. Szwedek (4), M. Kostnecka,
K. Żurawik, J. Żabierek (3), D.
Siudeja, A. Kasprzak (1), L. Burdzińska (2), P. Stachowiak (3), M.
Bigoszewska.
Kary: Sparta - 2 upomnienia, 18
minut wykluczeń, 1 dyskwalifikacja
(gradacja kar);
MKS MOS - 2 upomnienia, 8 minut wykluczeń.
Paweł Zborowski

Czy tym razem sędzia odgwizda faul?
przyjezdne, za sprawą skutecznego
rzutu Katarzyny Bieńko. Dwie minuty później do wyrównania doprowadziły miejscowe po wykorzystanym rzucie karnym przez Sylwię
Włodarczyk. Kolejne minuty jednak
to dominacja Finepharmu. Twardo
grające zawodniczki z Jeleniej Góry
nie pozwalały na oddanie skutecznego rzutu miejscowym, same zaś
kontrując, zdobywały kolejne bramki. Od 9 minuty meczu na parkiecie dominację przejął trzeci zespół.
Tym zespołem byli arbitrzy meczu,
którzy najwyraźniej nie mieli swojego dobrego dnia.
Panowie z gwizdkami podjęli
w dziesięć minut tyle kontrowersyjnych decyzji, że można podzielić je na kilka ligowych meczów.
Interpretacja praktycznie takich
samych zajść była różna, wiadoma
tylko im samym.
Gubinianki w tym okresie grały
aż sześć razy bez jednej zawodniczki, gdy po stronie gości była tylko
jedna kara. Na domiar złego dyskwalifikację otrzymała Aleksandra
Kuźminów (15 minuta meczu), najskuteczniejsza zawodniczka gubińskiego zespołu, która najwyraźniej
nie wytrzymała takiego traktowania sprawy, głośno ją komentując.

Potem jednak skuteczniej zagrały jeleniogórzanki i na dwanaście
minut przed końcem meczu prowadziły czternastoma bramkami.
Końcowe minuty drugiej odsłony to
gra bramka za bramkę. Paradoksalnie, w tej połowie szczecińska para
sędziów zapomniała o atrybucie, jaki
posiadała do przerwy, w postaci karania zawodników, odpuszczając kilka ostrych zajść po obu stronach.
Trudno nadrobić coś, co popsuło
się z nawiązką. Szkoda tylko, że to
nie zawodniczki były bohaterkami
tego meczu...
Sparta: M. Ławrecka, A. Adamczyk, P. Wosik, E. Stachowiak (1),
K. Świstuń (2), S. Świtalska (3),
A. Wieczorek (1), M. Zielińska, E.
Szafrańska (2), J. Kostka (2), A.
Kuźminów, J. Bednarska (2), K.
Sibińska (2), S. Włodarczyk (7).
Finepharm: A. Pałysa, A. Pawluszczak (2), K. Kasprzak (2), P. Rabczyńska (3), A. Murczak (6), S. Latuszek (3), O. Bielecka (2), K. Bieńko
(7), D. Sawicka (4), J. Kosmala, K.
Konarzewska (6), K. Szeluk.
Kary: Sparta - 3 upomnienia, 14
minut wykluczeń, 1 dyskwalifikacja;
Finepharm - 3 upomnienia, 10 minut wykluczeń.
Paweł Zborowski

Nie tym razem
W dniach 4-5 kwietnia 2009
r. w Nysie odbył się turniej 1/4
Mistrzostw Polski Młodzików
z udziałem MLKS Volley Gubin.
Drużyna z Gubina zagrała w grupie VIII. Rywalami były drużyny:
AZS PWSZ Nysa, Delic-Pol Norwid Częstochowa i JKS Spartakus Jawor. W pierwszym meczu
drużyna z Gubina nie sprostała
faworytowi z Częstochowy, przegrywając 2:0.
W drugim, w takim samym stosunku przegrana z gospodarzami turnieju. I tym samym już po

pierwszym
dniu Częstochowa
i Nysa zapewniły sobie awans do
1/2 Mistrzostw Polski. Wygrana na
pożegnanie turnieju z Jaworem pozwoliła zająć III miejsce.
Volleya reprezentowali: Blaźniak
Bartosz, Buła Dawid, Dąbrowski Daniel, Dominik Sebastian,
Harasimczyk Mateusz, Lechocki
Przemysław , Kwiecień Wojciech,
Kosiński Mateusz, Jankowski Mateusz, Mazurkiewicz Aleksander,
Mozalewski Dawid , Przybyła Patryk, trener – Jarosław Kotapski.
(jaw)

Sum
ergo
cogito
Jeszcze raz i jeszcze raz
„Kościół w Polsce jest taki jak
ludzie, opromieniony świętością, ale i niepozbawiony wad,
nie zawsze umiejący się odnaleźć we współczesnym świecie”
- pisze Katarzyna Kolenda-Zalewska. „Grzeszenie dotyczy
wszystkich bez wyjątku, bo
grzech miażdży i złych, i dobrych, ale także rodzi w nich
piękne myśli, słowa i uczynki,
dzięki czemu dobrzeją, pięknieją i człowieczeją” - mówi
Wacław Oszajca.
I dlatego ludzie w okresie
Wielkiego Postu i Wielkanocy szczególnie zbliżają się do
Kościoła, bo nie chcą być źli,
brzydcy i zezwierzęceni. A Kościół przygarnia synów marnotrawnych. Ten okres nakazuje
nam wyzbyć się koncentracji
na własnej osobie.
Rocznica śmierci Jana Pawła
II, w tym roku czwarta, oscyluje zawsze wokół Świąt Wielkanocy. Nasz Papież przebaczył
człowiekowi, który z premedytacją próbował go zabić.
Scena, kiedy podaje rękę Ali
Agcy w geście przebaczenia,
jest kwintesencją wiary katolickiej. To przeżycie rozdzierające wewnętrznie przeciętnego
człowieka. A my miesiącami
i latami rozpamiętujemy swoje
„śmieszne” krzywdy.
Na Wielkanoc wysyłamy
i otrzymujemy kartki świąteczne z życzeniami. W tym roku
na kilka dni przed tym najważniejszym dla katolików świętem w skrzynkach pocztowych
pojawiła się ulotka krytykująca
poczynania gubińskiej władzy.
Aby odszyfrować nadawcę, musiałem użyć szkła powiększającego. Resentymentalna grupka
uznała, że to najlepszy czas do
rozpoczęcia kampanii wyborczej. Będą próbować jeszcze
raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz.
Gorzowski ksiądz Witold Andrzejewski udzielił wywiadu
na temat wydarzeń związanych z Solidarnością i jej walką
o przemiany w kraju. Był obecny w kościele na warszawskim
Żoliborzu w czasie, gdy ogłoszono, że ksiądz Popiełuszko
został zamordowany. Zaczęto
odmawiać „Ojcze nasz, ale po
słowach „I odpuść nam nasze
winy” kościół zamilkł!
Ksiądz prowadzący dobitnie
wymówił kolejny wers modlitwy, wręcz zmuszał ludzi, aby
powtarzali za nim. Dopiero po
jakimś czasie zgromadzeni powtórzyli: „Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
I powtarzali za księdzem jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze
raz.
Ireneusz Szmit
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Alfa zwyciężyła
W słoneczną niedzielę 5 kwietnia
Alfa Jaromirowie gościła u siebie
Rywala Stargard Gubiński. I tym razem zawodnicy Alfy nie byli gościnni, pokonali drużynę Rywala 2:0.
Zarząd i działacze Alfy Jaromirowice zaskakują kibiców oprawą meczu. I nie obyło się bez niespodzianek. Tym razem oprócz maskotki
Alfy - smoka, a raczej smoczka - na
boisku zaprezentowały się czirliderki w barwach Alfy. Dodatkowym
miłym akcentem były zielone i żółte
balony, które przed meczem wypuścili w powietrze zawodnicy obu
drużyn. Pozostałymi balonikami
bardzo ochoczo zajęli się najmłodsi kibice Alfy, pozwalając dorosłej
części widowni oglądać mecz.
Pierwszą bramkę dla Alfy w 8 minucie głową zdobywa Łabiszewski,
po rzucie rożnym Muchy. Kibice
„rozpieszczeni” wysokimi wygranymi Alfy czekali na dalsze gole… Nie
obyło się bez żółtych kartek, które
były następstwem ostrej męskiej

gry o każdą piłkę. W pierwszej połowie spotkania sytuacji bramkowych było mało, ponieważ walka
toczyła się głównie w środkowej
części boiska.
W 53 minucie zawodnik Rywala
minimalnie chybił po strzale głową.
Dwie minuty później szybka kontra
zawodników Alfy i Rzun w sytuacji
sam na sam, po dograniu Romanowskiego, zmusza do kapitulacji
bramkarza Rywala.
Ponad 600 kibiców otrzymało sporą dawkę emocji. Kibice, komentując mecz, podziwiali zaciętą grę zawodników obu zespołów - no może
za mało było sytuacji podbramkowych, z których powinny być gole.
I za dużo gry w środku boiska…
Bramki dla Alfy: Łabiszewski 8’,
Rzun 55’.
Alfa: Trelewski - Ostrowski,
Szmit, Tomczyk, Wiśnik, Mucha,
Romanowski, Sobolewski (76’
Butowicz), Łabiszewski, Adamczak, Rzun (68’ Kwiecień)

Za chwilę rozpoczną się derby gminy Gubin

Piekło Przytoku
W rozgrywanym po raz drugi
w dniu 6 kwietnia br. wyścigu kolarskim „Piekło Przytoku” udział
wzięli kolarze amatorzy z Gubina:
Ireneusz Lubiatowski (miejsce
47. w klasyfikacji generalnej), Zbigniew Pantkowski (miejsce 44)
i Andrzej Kopeć (miejsce 61). Impreza, wzorowana na francuskim
klasyku Paryż-Roubaix, rozgrywana była na drogach asfaltowych
oraz po bruku z kamienia polnego.
Uczestnicy mieli do przejechania
8 okrążeń po 6,7 km. Na starcie
Największy
niemiecki CYRK
po raz pierwszy
w GubinE
18.04 godz. 14.00
i 19.00
19.04 tylko raz
godz. 14.00
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Parking przy boisku „Orlik 2012” zapełnił się w kilka minut. Szatnie stały otworem. Po chwili zaludniło
się boisko.

O Puchar Burmistrza Gubina

Niedziela 5 kwietnia godz. 10.00,
słońce świeciło jakby na zamówienie,
wiaterku ani śladu. Wesołe dowcipy,
drobne kpinki podkreślające walory
przeciwników, wszystko w dobrym
tonie i pod bacznym nadzorem przewodniczących rady Leszka Ochotnego, Zygfryda Gwizdalskiego oraz
Wojciecha Sendery, którzy zagrzewali zawodników do walki.
Pani Krystyna masuje swemu Janowi plecy, a nawet uda. Pewno się
uda, może nawet wygrać… Gubińska drużyna w składzie: Bartłomiej
Bartczak, Jakub Bartczak, Tomasz Harke, Adam Kaczmarek,
Edward Patek, Tomasz Skobel,
Jan Skóra, Adam Smoliński i Patryk Sobolewski prezentuje się całkiem okazale. Są drużyny z Krosna,
Lubska i gminy wiejskiej Gubin.
Sędzia Krystian Kosiński prosi na
murawę kapitanów drużyn, losują…
Grają 2 razy po 15 minut. Jakżeby
inaczej? Pierwszy mecz rozgrywa
Gubin (m) z Krosnem. Gra wydaje
się wyrównana, tym niemniej zacięta. Obydwie strony bronią się skutecznie. Coraz szybsze ataki i po kilku
minutach kapitan B. Bartczak strzela
pierwszą bramkę, drugą P. Sobolewski i trzecią T. Harke. Dla Krosna
dwukrotnie skuteczny jest Stanisław
Kujawa. Rezultat 3:2 dla Gubina.
Krośnianie, schodząc z boiska, pocieszają się, że to przecież nie mistrzostwa świata. „Przegrana z Gubinem,
to gorzej jak przegrana w mistrzostwach świata” - prostuje wypowiedź
drugi z zawodników. „Zobaczymy, co
powiesz w Krośnie” - dodaje.
Gmina Gubin wygrywa z Lubskiem
2:1. Bramki strzelili: dla Lubska Mateusz Szaja, dla gminy Gubin obydwie
Adrian Basznica. Gmina Gubin wygrywa z Krosnem też 2:1. Zwycięskie
bramki strzelili A. Basznica i Ryszard
Eret, a dla Krosna ponownie S. Kujawa. A mogło być różnie. O wyniku zadecydowała skuteczna gra bramkarza
Jarosława Siwika - gubinianina.
Następnie Gubin gromi Lubsko wynikiem 6:1. Bramki strzelają kolej-

stawiło się ok. 100 kolarzy z lubuskiego oraz m.in. z Poznania,
Bolesławca, Częstochowy, Leszna. Zgodnie z regulaminem, jazda
poboczem na odcinku brukowym
stanowiącym blisko połowę okrążenia była zabroniona, dlatego
wyścig był dosłownie kolarskim
piekłem. Kolejne starty gubińskich kolarzy górskich w wyścigach cross country i maratonach W 19. kolejce lubuskiej okręgówki
kolarskich już w maju.
Sparta Grabik pokonała Carinę GuZe sportowym pozdrowieniem bin 1:0.
Zbigniew Pantkowski Gospodarze jedyną bramkę zdobyli w 64 minucie po strzale Gerarda Danielca. Do końca mimo
usilnych starań wynik już się nie
Cyrkowe atrakcje: zmienił i Sparta Grabik pokonała
7 słoni, żyrafa,
Carinę Gubin 1:0.
zebra, nosorożec,
Skład Cariny: Matwiejczyk - Chotygrys oraz wiele,
wiele innych
rążyk, Wolny, Kot, Piotrowski
cyrkowych
- Swoboda, Fiedorowicz, Krzepatrakcji
towski, Dobrzański - Sobczak, Dereszowski.
W najciekawszym spotkaniu 20.
kolejki lubuskiej okręgówki Carina
Gubin zremisowała na własnym terenie z Odrą Bytom Odrzański 1:1.
Od samego początku inicjatywę
przejęła ambitnie grająca Carina,
ale na pierwszy strzał przyszło nam
poczekać do 14 minuty, kiedy to zza
pola karnego uderzał bardzo aktywny Łukasz Swoboda, niestety
wprost w Oborskiego. Gra gospodarzy mogła się podobać. Szybko
wymieniane podania, częste wizyty

no: A. Kaczmarek, P. Sobolewski, J.
Bartczak, A. Smoliński i B. Bartczak.
Honorowego gola dla Lubska strzela
Marcin Biczewski. Po meczu kapitan B. Bartczak odbiera gratulacje
od Bogdana Bakalarza, burmistrza i zarazem kapitana drużyny
z Lubska.

szybkie zmiany zawodników. Gole
dla gminy strzelają R. Eret, A. Basznica, Wojciech Solecki. Po zdobyciu bramki przez B. Bartczaka wynik
3:1 utrzymuje się przez dłuższy czas
spotkania. Na 3:2 ustala wynik właśnie B. Bartczak. Ktoś mówi, że gdyby
żona B. Bartczaka przyjechała nieco

Kapitan zwycięskiej drużyny odbiera dyplom od dyrektora MOS Gubin A.Nowaka
Jest wesoło, znów sypią się dowcipy. Mecz Krosna z Lubskiem kończy wynik remisowy 3:3. Bramki
dla Krosna strzelają: 2 - Łukasz
Kameduła i S. Kujawa, dla Lubska
wszystkie 3 niezawodny B. Bakalarz.
B. Bartczak tym razem rewanżuje się
gratulacjami dla B. Bakalarza. Tak
na marginesie dialogi dwóch panów
B. B. - burmistrzów Gubina i Lubska
ładnie ukwiecały atmosferę turnieju.
Finał można nazwać derbami Gubina. Grały przeciwko sobie drużyny Gubin miasto z Gubinem gminą.
Mecz, mimo niemałego zmęczenia
zawodników, rozpoczął się bardzo
brawurowo, żywe akcje przeprowadzały obydwie drużyny. Nie trwało to
jednak długo, w 4 minucie A. Smoliński, jeden z najbardziej poprawnie
grających zawodników, otrzymuje
czerwoną kartkę - zostaje wykluczony do końca meczu. Przewinienie
było problematyczne, niejednoznaczne. Ale nikt nie zgłasza protestów. To przecież zabawa. W drużynie gubińskiej następują bardzo

wcześniej, mógłby być remis.
Zwycięstwo przypisano sędziemu.
Większość zawodników optowała
za tym, by w przyszłych turniejach
kary wykluczeń były „hokejowe” na 2, góra 3 minuty. Ekscesów żadnych nie zanotowano.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu Andrzej Nowak, podsumowując turniej samorządowy o Puchar Burmistrza Gubina, wyraził
zadowolenie z udanej, pożytecznej
zabawy - wręczył puchary.
Puchar zwycięzcy odebrał kapitan
Krzysztof Lisiecki. Zadowolenia
nie krył opiekun drużyny gminy
Gubin - Henryk Basznica, na co
dzień inspektor w urzędzie gminy,
tym bardziej że turniej strzelecki
rozegrany w przerwie zawodów wygrał również zawodnik z tej drużyny
Mariusz Zasowski, a najlepszym
strzelcem zwycięskiej drużyny był
syn opiekuna A. Basznica. Jest nadzieja, że w przyszłym roku zgłosi
się więcej drużyn, bo wszyscy optowali za powtórką rozgrywki. Ols

Meczowa huśtawka
pod polem karnym Odry i niestety,
brak egzekutora, który dokończyłby
dzieła. Goście w pierwszej połowie
atakowali z rzadka. Na początku
spotkania dwie piłki pewnie wyłapał broniący Jakub Sokółka. Niestety, w 30 minucie kontra Odry
przyniosła bramkę. Centra w pole
karne Żmudzińskiego, pierwszy
strzał Woźnicy zdołał odbić Sokółka, ale wobec dobitki był bez radny.
Po zdobyciu gola Odra znacznie się
cofnęła, licząc na kontrataki. Carina
natomiast nie mogła się otrząsnąć
i nie zdołała zmienić już wyniku i do
przerwy nieznacznie przegrywała.
Po zmianie stron gra się wyrównała. Obie drużyny grały ofensywnie. W 66 minucie trybuny ryknęły
z radości. Czerny faulował w polu
karnym Przemka Sobczaka i arbiter wskazał na „wapno”. Pewnym
egzekutorem jedenastki okazał się
nasz kapitan Przemysław Fiedorowicz. Po zdobyciu bramki Carina złapała wiatr w żagle, ale jej
ataki rozbijały się o dobrze gra-

jącą, doświadczoną obronę gości.
Odra nie pozostawała dłużna, ale
jej akcje kończyły się na naszym
polu karnym. Obydwóm zespołom należą się gromkie brawa za
ofiarną grę od początku do samego końca, dzięki czemu gubińska
publiczność nie mogła narzekać
na nudę.
Na sam koniec dodajmy, że drużyną z ławki dyrygował już, nieobecny
ostatnio, trener Andrzej Jaworski.
Carina - Odra 1:1
Carina: Sokółka - Wolny (`62
Dereszewski), Kot, Chorążyk, Piotrowski - Swoboda, Fiedorowicz,
Krzeptowski, Dobrzański - Sobolewski (`80 Jankowski), Sobczak.
W Wielką Sobotę zawodnicy Cariny Gubin udadzą się na wyjazdowy
mecz do Wschowy.
Kolejne spotkanie u siebie nasi
zawodnicy rozegrają w niedzielę 19 kwietnia o godzinie 13:00,
a ich przeciwnikiem będzie Tramp
Osiecznica.
Tomek Strzemieczny

