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Kiedy dotarły pierwsze informacje o katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, trudno było uwierzyć, że to prawda. Miliony Polaków zamarły w oczekiwaniu na potwierdzenie najtragiczniejszych wieści…

Przerwany lot nr 101...

Maria Kaczyńska 1943 - 2010 | Lech Kaczyński 1949 - 2010
Samolot na dębie wisi
w okaleczeniach licznych...
Otoczyły go liście jak gapiowie cisi,
jak dobra publiczność.
Mgła rozdziera szaty na sosnach
winowajczyni żałosna
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

I tylko cisza pozostała...

Gubinianie oddali hołd ofiarom katastrofy (fot. Urshula)
Pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem uczczono także w gubińskich szkołach np. we środę 14 kwietnia odbył się apel poświę- W samo południe 11 kwiet- delegacja radnych z burmistrzem To właśnie decyzja gen. Francony tym, którzy tragicznie zginęli. Przy żałobnej muzyce odczyta- nia 2010 roku w Gubinie na dwie zapaliła znicze, które stanęły obok ciszka Gągora sprawiła, że
no listę zmarłych i recytowano poezję.
AB minuty zamarł wszelki ruch. Roz- innych - postawionych przez udało się skutecznie przeproległy się głosy syren alarmowych mieszkańców, upamiętniających wadzić prace związane z poPrzeleciał ptak, przepłynął obłok,
przy wtórze gubińskiego hejna- ofiary tego - jakże niecodzienne- szukiwaniem niewybuchów na
opada liść, kiełkuje las.
łu. Mieszkańcy miasta oraz radni go i zarazem tragicznego w skut- Wyspie Teatralnej oraz wiceI tylko cisza jest na wysokościach
Rady Miejskiej Gubina spotkali kach - lotu.
ministra Kultury i Dziedzictwa
i dymi mgłą smoleński las…
się
obok
gubińskiej
fary
pogrążeLista
ofiar
jest
bardzo
długa,
Narodowego Tomasza Merty,
Zbigniew Herbert
ni w ciszy i zadumie nad ofiara- a straty dla Polski niepoweto- który niebawem miał przyjechać
mi katastrofy rządowego samo- wane - powiedział w symbolicz- do Gubina na tegoroczne obcholotu z najważniejszymi polskimi nej mowie żałobnej burmistrz dy „Wiosny nad Nysą”. Z Przedostojnikami na pokładzie.
miasta Bartłomiej Bartczak wodniczącym Rady Miejskiej
Radni Edward Patek i Woj- - Oprócz Pary Prezydenckiej, Leszkiem Ochotnym zaciech Sendera odczytali listę wiele osób było związanych z Gu- biegaliśmy u niego o pieniąosób, które zginęły podczas fe- binem, bądź swoimi decyzjami dze na odbudowę naszej fary.
ralnego lotu nr 101. Następnie dotykało spraw naszego miasta.
dokończenie na str. 2

Uczniowie ZS im. M. Kopernika w zadumie pożegnali najważniejsze osoby w kraju

W obliczu niewyobrażalnego nieszczęścia,
które dotknęło boleśnie nasz kraj,
wyrazy najszczerszego współczucia rodzinom
tragicznie zmarłych w Smoleńsku,
a w szczególności bliskim naszych zmarłych
kolegów z Platformy Obywatelskiej
składają członkowie koła
Platformy Obywatelskiej
w Gubinie

Z niewysłowionym żalem
przyjęliśmy wiadomość o katastrofie,
w której nasza Ojczyzna straciła prezydenta
oraz dziesiątki osób, które swoimi czynami Ją kształtowały.
Niniejszym łączymy się w bólu z rodzinami ofiar.
burmistrz miasta Bartłomiej Bartczak
wiceburmistrz miasta Justyna Karpisiak
przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Ochotny

17 IV 2010 o godz.18.00
w Kościele Trójcy Św. odbędzie się Msza Św.
w intencji Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
i ofiar tragedii w Smoleńsku.

Wspomnienia
o tragicznie
zmarłych
Już nigdy Polska nie będzie taka
sama. 10 kwietnia pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości
katyńskie w tragicznej katastrofie samolotu odeszło tak wielu Polaków. Wielu z nich znaliśmy osobiście, tak więc oprócz narodowej
żałoby, przeżywamy wewnętrzny
osobisty ból. Poprosiliśmy lubuskich posłów Marka Cebulę i Czesława Fiedorowicza oraz burmistrza Bartłomieja Bartczaka o podzielenie się z czytelnikami refleksjami oraz wspomnieniami o tych,
którzy tragicznie odeszli. (seb)
czytaj na str. 3
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Aktualności miejskie

Przerwany lot nr 101...
dokończenie ze str. 1
Co roku otrzymywaliśmy z ministerstwa po kilkaset tysięcy złotych. W najbliższy poniedziałek miało zostać wysłane zaproszenie dla T. Merty, ale jak
wiemy - wiceminister kultury już
niestety nie przyjedzie. Pomódlmy się za te ofiary i rozejdźmy się
w zadumie do swoich mieszkań.
Na pokładzie rządowego samolotu Tu - 154 M znajdowało się
96 osób. Wśród nich innymi prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, elita Wojska Polskiego,

prezesi NBP, IPN, grupa parlamentarzystów. Niestety wszyscy zginęli. Katastrofa nastąpiła
w odległości niespełna kilometra
od lotniska w miejscowości Smoleńsk w Rosji w dniu 10.04.2010
roku o godz. 08.56 czasu polskiego podczas podejścia samolotu do lądowania.
Lecieli tam, by mówić prawdę
i pamiętać o innych. Teraz pozostała tylko pamięć o nich. A Ziemia
Smoleńska ponownie została nasycona daniną polskiej krwi.
Antoni Barabasz

Żyjemy (niestety)
w ciekawych czasach…
Nie jesteśmy reżyserami własnego życia - spośród wielu wypowiedzi i refleksji usłyszanych
w ostatnich dniach w mediach
bądź od mieszkańców Gubina,
właśnie ta jedna najbardziej
utkwiła mi w pamięci i dała do
myślenia. Niestety, obecnemu
pokoleniu ów reżyser serwuje historie i scenariusze, które moglibyśmy uważać za zbyt drastyczne i nie mieszczące się w realiach
rzeczywistości. Gdyby to wszystko nie było prawdą…
Tylko w ostatniej dekadzie
byliśmy świadkami wydarzeń
z 11 września oraz śmierci Ojca
Świętego Jana Pawła II. A teraz
doszła kolejna „przeklęta” data 10 kwietnia 2010 roku. W takich
chwilach z jednej strony czujemy
smutek, ból i cierpienie. Z drugiej jednak, doceniamy nasze
własne życie, odrzucamy błahe
spory i problemy. Dojrzewamy emocjonalnie do myśli, że
często nazywając nasze kłopoty

„tragedią”, narażamy się na
śmieszność i nadużycie.
Po takich wydarzeniach jak katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem
jedna rzecz podnosi na duchu zachowanie społeczeństwa. W obliczu narodowych tragedii dajemy
świadectwo solidarności, wspólnie przeżywając trudne chwile
i nie wstydząc się płaczu. Tak jak
w całej Polsce, również w Gubinie
Polacy stanęli na wysokości zadania, gromadząc się w niedzielne
południe na Palcu Katedralnym,
aby oddać hołd ofiarom, pomodlić
się za nie, zapalić znicze. Ostatnie tragiczne wydarzenia rodzą
nadzieję, że spróbujemy stać się
dla siebie lepsi, bardziej „ludzcy”,
także w wymiarze społeczno-politycznym.
15:15, 21:37, 8:56 - obyśmy
mogli wreszcie na dłużej skończyć tę wyliczankę feralnych
godzin. Niestety, naprawdę
żyjemy w ciekawych czasach…
Andrzej Matłacki

Drodzy Lubuszanie
Wielka tragedia, jaka dotknęła
10 kwietnia 2010 r. naród polski,
jest przyczyną niewymownego żalu i bólu.
Ten dzień już na zawsze zostanie
w historii Polski naznaczony smutkiem.
W chwili tej powinniśmy być razem
oddając hołd Zmarłym.
Naszym gestem solidarności z bliskimi ofiar
Niech będzie wywieszenie na naszych domach
flagi państwowej przewiązanej czarnym kirem.
Marcin Jabłoński
Helena Hatka
Marszałek Województwa Lubuskiego
Wojewoda Lubuski

Urodzenia | Bartłomiej Łagiewka, Maja Kufel, Zuzanna Sroczyńska, Maciej Adamski, Julia
Kruhlik, Adrianna Rytych,
Wiktor Dobras, Noemi Gierstun, Anton Mickei, Lena Smolarek, Alicja Beśkiewicz, Kornelia Kuczera.
Zgony | Ignacy Caliński l. 89,

Irena Kaczor l. 85, Roman Żelichowski l. 50, Krystyna Wąsowska l. 56, Zygmunt Kostrzewa l. 92, Bogdan Feuer l. 51. n

Referendum
18 kwietnia 2010 r.

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze Bogumił Hoszowski postanowieniem nr 1
z 22 lutego 2010 r. zarządził
przeprowadzenie referendum
w Gminie Gubin przed upływem
kadencji. Jego inicjatorem była
Obywatelska Grupa Inicjatywna, której pełnomocnikiem jest
Andrzej Biliński. W złożonym
wniosku o odwołanie Rady Gminy
Gubin oraz wójta Edwarda Aksamitowskiego zarzuca się, że
oba organy samorządowe utraciły
wiarygodność i zaufanie społeczne m. in. w podejmowanych decyzjach nie przeprowadza się konsultacji społecznych nakazanych
prawem np. w sprawie budowy na
terenie gminy elektrowni i kopalni
odkrywkowej węgla brunatnego.
Uczestnicy referendum będą
głosować na kartkach formatu
A-5, na papierze koloru białego będzie treść: „Czy Pan (Pani)
jest za odwołaniem Rady Gminy
Gubin przed upływem kadencji?
TAK NIE” na papierze koloru różowego: „Czy jest Pan (Pani) za odwołaniem Edwarda Aksamitowskiego Wójta Gminy Gubin przed
upływem kadencji? TAK NIE”.
Głosowanie odbywa się w dotychczasowych obwodach, z wyjątkiem nr 9, gdzie dla Gubinka, Pleśna i Sękowic siedziba
komisji znajduje się w Urzędzie
Gminy przy ul. Piastowskiej.
Powołane zostały 8-osobowe
komisje oraz komisja gminna
w składzie: przewodniczący - Leonard Tumiłowicz, zastępca
przewodniczącego - Remigiusz
Darmach, członkowie: Robert
Stobiecki, Jolanta Wilk,
Wojciech Solecki, Danuta
Fortuna, Anna Dublańska,
Mieczysław Brzezicki.
Aby referendum było ważne,
musi wziąć w nim udział 1641
osób to jest 3/5 biorących udział
w ostatnich wyborach samorządowych.
Z. Traczyk
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Na wieżę za pół roku?!
Z architektem dr inż. Maciejem Małachowiczem o zabudowie schodów prowadzących
na szczyt wieży kościoła farnego w Gubinie rozmawia Antoni
Barabasz.
Panie doktorze, otrzymał
Pan niecodzienne zadanie
związane z zaprojektowaniem schodów prowadzących na szczyt wieży naszego kościoła farnego.
M.M. Może uściślijmy. Chodzi
tu raczej o przywrócenie funkcji
wieży kościoła farnego, czyli możliwość wejścia na poszczególne
kondygnacje, aż do ostatniej - widokowej. Twierdzę nawet, że nastąpi tu przywrócenie wieży kościoła farnego z powrotem do
życia. To jest podstawowy cel,
a same schody są jedną z metod,
aby tenże cel osiągnąć.
Szukaliśmy różnych rozwiązań, pojawiały się różne pomysły, nawet najmniej realne.
Natomiast od strony technicznej – zabytkowa wieża narzuca pewne ograniczenia. Dlatego pojawiła się koncepcja zabudowy schodów, które będą metalowe, o nietypowym kształcie.
Będą to tzw. schody wachlarzowe, tworzące formę łódki.
Czy budowa wewnątrz
wieży windy nie byłaby
bardziej funkcjonalna?
M.M. To jest możliwe do wykonania, ale byłaby to inwestycja
bardzo kosztowna. Przy opracowywaniu dokumentacji braliśmy
pod uwagę kilka możliwości.
Najbardziej racjonalne są dwie
lokalizacje. Ale jej budowa związana byłaby z dużo większym zakresem prac w samej farze.
Przy ścianie zachodniej nawy
południowej jest miejsce, gdzie
można byłoby ją wybudować.
Byłaby ona już połączona z wieloma kondygnacjami klatki schodowej. Technicznie - musiałaby być mocno przeszklona, aby
jak najmniej rzucać się w oczy
osobom przebywającym wewnątrz fary. Drugie rozwiązanie
to zabudowa windy zewnętrznej pomiędzy samą wieżą a zachodnią ścianą budowli. Jednak
takie rozwiązanie jest także dość
skomplikowane. W tym miejscu istniała bowiem romańska
wieża fary. Są tam średniowieczne wejścia, poprzez które można
byłoby połączyć windę z wejściami na poszczególnych kondygnacjach wieży. Koncepcyjnie

szukaliśmy takich rozwiązań.
Ale liczą się też koszty. Ponadto
taka forma zabudowy windy nie
pozwoliłaby jednak jej poprowadzić aż na sam szczyt wieży - do
galerii widokowej.
To, co można zrobić, to zapewnienie wejścia na jej szczyt dla
osób - tu podkreślam - pełnosprawnych. Jest kilka dróg. We
wnętrzu są zachowane dwie kręcone klatki schodowe, które są
udrożnione. Są też zachowane
fragmenty schodów, które częściowo znajdują we wnętrzu fary,
a częściowo już wewnątrz samej
wieży. Owszem, sama winda
może być tu instalacją uzupełniającą, ale ze względu na koszty
nie jest to rozwiązanie brane pod
uwagę. Przynajmniej na tym
etapie rewitalizacji. Sama dokumentacja techniczna została opracowana przez naszą pracownię architektoniczną jeszcze
w ubiegłym roku.
Jakie trudności napotkaliście Państwo przy jej opracowywaniu?
M.M. Podstawowym problemem był fakt, że nie mogliśmy
wejść na szczyt samej wieży.
Część pomiarów została zrobiona przez alpinistów! Mieliśmy
ogrom pracy do wykonania, należało bowiem przeliczyć i rozrysować te fragmenty budowli, których nie można było zobaczyć. Zrobiona została pełna dokumentacja tam, gdzie był dostęp,
czyli dolnej części wieży. Wiemy
też, że w trakcie prac będą niezbędne jej uzupełnienia. Dotyczy
to w szczególności stropów. Ale
w tym wypadku jest to nieuniknione. Z tego co wiem, niebawem,
po przeprowadzeniu niezbędnych
procedur przetargowych, przyszły
wykonawca będzie miał 5 miesięcy na wykonanie inwestycji.
Do wykonania bowiem - oprócz
klatki schodowej i stropów - jest
też sama elewacja wieży. Będzie
to wymagać bardzo precyzyjnej
koordynacji wszystkich prac.
Licząc rozpoczęcie prac na początku maja, myślę, że na przełomie września i października,
bądź z niewielkim opóźnieniem,
wieża zostanie udostępniona dla
zwiedzających.
Zatem Panie doktorze, na
początku października z lampką szampana - spotykamy się na szczycie wieży?
M.M. Tak, zdecydowanie tak!
Dziękuję za rozmowę.

10 kwietnia 2010 roku w tragicznej katastrofie lotniczej w Smoleńsku odeszli na zawsze
Śp. Izabela Jaruga - Nowacka
Poseł na Sejm RP
Wiceprzewodnicząca Klubu
Poselskiego „Lewica”
Wicepremier Rządu RP
w latach 2004 - 2005

Śp. Jolanta Szymanek - Deresz
Poseł na Sejm RP
Wiceprzewodnicząca Sojuszu
Lewicy Demokratycznej
Szef Kancelarii Prezydenta RP
w latach 2000 - 2005

Śp. Jerzy Szmajdziński
Poseł na Sejm RP
Wicemarszałek Sejmu RP
Wiceprzewodniczący Sojuszu
Lewicy Demokratycznej
Minister Obrony Narodowej
w latach 2001 - 2005

Cześć Ich Pamięci! | Rodzinom i bliskim tragicznie poległych w katastrofie lotniczej w Smoleńsku
96 obywateli naszego kraju wyrazy najszczerszego współczucia składają
członkowie i sympatycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gubinie
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Wspominamy
Wspomnienia
o Tomaszu Mercie,
Wiceministrze Kultury

Ofiary katastrofy wspomina
były burmistrz Gubina i poseł na sejm RP
Czesław Fiedorowicz

Poznałem go kilka lat temu,
byłem wtedy młokosem po studiach, działałem w Fundacji na
rzecz odbudowy gubińskiej fary.
Składaliśmy wnioski do Ministerstwa Kultury i dzięki niemu odbudowa zabytku faktycznie ruszyła.
Gdy zostałem burmistrzem, nadal
składaliśmy wnioski o kolejne dofinansowania. Przed dwoma laty
postanowiłem zaprosić go, aby
wreszcie zobaczył jak idzie odbudowa. Po 2 tygodniach od wysłania zaproszenia byłem przypadkiem w Warszawie - postanowiłem pójść do Ministerstwa
Kultury, liczyłem, że może uda
mi się spotkać z ministrem Tomaszem Mertą. Wszedłem do
jego sekretariatu, podszedłem do
pani sekretarki i zapytałem, czy
mogę choć na chwilę zobaczyć się
z panem ministrem. Spojrzałem
na jej biurko, właśnie zajmowała się pocztą i miała w ręku moje
zaproszenie. Za chwilę wyszedł
T.Merta i chwilę porozmawialiśmy, zaprosiłem go również ustnie
do odwiedzenia mojego miasta.
Rok temu z powodu kryzysu nie
udało nam się pozyskać żadnej
dotacji, mimo wszystko postanowiłem umówić się z ministrem
Mertą i pokazać mu filmy i zdjęcia z postępu prac nad odbudową
naszego zabytku. Spotkanie było
bardzo miłe i przebiegło w serdecznej atmosferze, ponowiłem
zaproszenie do nas. Przed miesiącem Ministerstwo przyznało
nam kolejną dotację, otrzymałem sygnał, że tym razem minister do nas przyjedzie. W piątek
wydałem dyspozycję swoim pracownikom, kogo mają zaprosić.
W poniedziałek miałem podpisać zaproszenia. Minister Merta
już do nas nie dojedzie!
Bartłomiej Bartczak
burmistrz Gubina

Jakże aktualne są dziś słowa
wiersza ks. J. Twardowskiego
„Spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą”, gdy na naszych oczach i w naszych głowach trwa ogólnonarodowe
opłakiwanie ofiar tragedii smoleńskiej. Odeszli wielcy politycy
i na moment, a może na zawsze,
porzuciliśmy do nich niechęć,
urazy. Dlatego trzeba o nich
mówić, przypominać ich życie.
Zawsze marzyłem, by poznać osobiście Prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego. Jakież to było wielkie przeżycie, gdy mogłem jako burmistrz
gościć tego wybitnego Polaka
w Gubinie. Sale USC specjalnie
udekorowaliśmy, by tam odbyć
to historyczne, patriotyczne spotkanie. Do dziś jestem dumny,
że w moim mieście ten wielki
człowiek zostawił swój ślad.
W sejmie RP poznałem wielu tragicznie zmarłych posłów i senatorów. Z Jerzym Szmajdzińskim, mądrym i doświadczonym
posłem, grywaliśmy w sejmie
w tenisa. Wygrał ze mną przed
ponad 10 laty prestiżowy pojedynek o 4 miejsce w sejmie i to
on pojechał na ME parlamentarzystów. Od tej chwili nasze kontakty stały się bliższe. W tenisa
grywała też Pani poseł Jolanta
Szymanek-Deresz, gratulowałem Jej sensacyjnego zwycięstwa
z posłem J. Fedorowiczem z Krakowa, który nazwał się moim kuzynem i od tej chwili zawsze pozdrawialiśmy się uśmiechami.
Sport zbliżył mnie także do marszałka Macieja Płażyńskiego,

T.Merta i burmistrz B.Bartczak

Sobota, 10 kwietnia
w objęcia, ściskamy się jakbyśmy
O godzinie 10.00 ma się roz- nie widzieli się od lat… Od piątku
począć Zjazd Regionalny Plat- minęły zaledwie trzy doby… Wyformy Obywatelskiej… Około chodzę na korytarz sejmowy, idę
9.20 wjeżdżam z grupą kilku w kierunku tablicy upamiętniaosób do Zielonej Góry, o 9.34 jącej przedwojennych parladostaję SMS-a od Grzegorza mentarzystów, zabierałem tam
Garczyńskiego, mojego asy- wszystkich, którzy do tej pory
stenta, pyta: -Co tam? Odpowia- odwiedzili mnie w Sejmie RP.
dam: - Nic. Jedziemy na zjazd. Dzisiaj nabiera ona symboliki do
… O 9.40 dzwoni, wtedy do- tej pory niespotykanej. Pod nią
wiaduję się o tragedii…, przez ustawiono stolik z księgą konnastępne 20 min. przysyła mi dolencyjną, z trudem dokonuję
kilka SMS-ów z informacjami, wpisu, brakuje słów, nie można
kto mógł być na pokładzie samo- znaleźć właściwych, zawsze bralotu... To jakiś koszmar.
kuje w takich momentach…
Wszystkie zdarzenia tygodnia O 14.00 zaczynamy wspólne
sejmowego od 7 do 9 kwietnia posiedzenie Sejmu i Senatu. Jest
były normalne, spotykaliśmy się wielu ważnych gości, o 15.30 dwui rozmawialiśmy z wieloma oso- godzinna msza, później jedziemy
bami, z którymi na tym świecie do Pałacu Prezydenta RP. Wchonie zamienimy już ani słowa. Czy dzimy przez BBN, dalej po schoto przypadek, że Grzegorza Dol- dach przez ogród z tyłu Belwedeniaka, Arama Rybickiego, Iza- ru, drzwi tarasowe, parkiet, ciembelę Jarugę-Nowacką spo- noczerwony chodnik, schody, po
tkałem w tym tygodniu, w tej których w ubiegłym tygodniu…,
samej sali Nowego Domu Po- ciąg ludzi zwalnia, zatrzymuje się
selskiego? Sklepik, gdzie po raz przed drzwiami Sali Kolumnoostatni rozmawiałem z Seba- wej…, powoli przechodzimy przez
stianem Karpiniukiem jest jeszcze jedno pomieszczenie, podtuż obok, czy to był jakiś znak? łoga trzeszczy pod naciskiem każNie znajdę na wiele pytań od- dego powolnego kroku… dwie
powiedzi…
przerażająco samotne trumny…,
Wtorek,13 kwietnia
chwila modlitwy… Byłem po raz
Jestem od rana w Warszawie, pierwszy w Pałacu Prezydenckim,
ja, zwykły człowiek, z daleka, po raz ostatni u Lecha Kaczyńw sercu wielkich wydarzeń skiego Prezydenta NajjaśniejWspółczesnej Europy.
szej Rzeczpospolitej i Marii KaOdwiedzam siedzibę Klubu czyńskiej Pierwszej Damy NajParlamentarnego Platformy jaśniejszej Rzeczpospolitej. Byli
Obywatelskiej, na ścianie tuż jak zawsze razem…
przy wejściu wiszą zdjęcia Kry- Świat, Polacy, my wszyscy bęstyny Bochenek, Grzegorza dziemy, po tej tragedii, o tyle
Dolniaka, Sebastiana Karpi- lepsi, o ile każdy z nas zmieni
niuka, Arkadiusza Rybickiego, coś w sobie…
Macieja Płażyńskiego… Napo- W sobotę 17 kwietnia 2010 r.,
tykani młodzi ludzie zatrudnie- z Andrzejem Chinalskim, weźni w klubie mają łzy w oczach… miemy wspólnie udział w uro- paradoksalnie - zginął na ziemi Emocji nie udaje się opanować, czystościach pogrzebowych
rosyjskiej w pobliżu tejże miej- z wieloma z nich padamy sobie w Warszawie…
scowości. To jest jakaś symbolika
tego zdarzenia, Myślę, że wszyscy
powinniśmy zdawać sobie sprawę
z tego, że Pan Bóg nie patrzy na
rozpoczętą bądź zakończoną kadencję władzy, na jakieś niedokończone sprawy, dzieci...
W pewnym momencie wzywa
nas przed Swoje Oblicze i wszyscy powinniśmy być w jakimś
sensie na to przygotowani. Również funkcja, którą sprawujemy
w tym momencie - nie jest ważna.
Przed oblicze Boga jedni stawią
się wcześniej, inni później, ale
chyba wszyscy powinniśmy tak
żyć, aby być gotowi na przejście
w inny wymiar - już za chwilę, bo
śmierć przychodzi niespodziewaM. Cebula w rozmowie z tragicznie zmarłym G. Dolniakiem
nie, niczym złodziej...
AB
gdy ten zdobył jedyną bramkę dla
Polski w przegranym 1:2 meczu
Sejmu RP z Bundestagiem w Berlinie, a ja ten mecz organizowałem. Gdy w 2006 r. wystąpiłem
z PO, znacznie lepiej się rozumieliśmy. W ławach poselskich zetknąłem sie niemal ze wszystkimi
parlamentarzystami. 2 lata siedziałem obok Arama Rybickiego, legendarnego twórcy postulatów Solidarności. To był bardzo
skromny i szlachetny człowiek.
Namawiałem Go, by w imieniu
PO szukał porozumienia NSZZ
Solidarność. Przyznawał mi rację,
a Maciej Jankowski, nasz lubuski i krajowy wiceprzewodniczący, był zawsze gotowy do
rozmów... Szkoda, że się nie dogadali. Z Wiesiem Wodą wciąż sie
przekomarzałem, gdy ten świetny mówca wchodził na trybunę
nie raz krzyknąłem „Wiesiu tylko
nie lej wody...”. Nie uroni już ani
kropli. Chciał bardzo, bym przystąpił do PSL po opuszczeniu
PO. Z Grzesiem Dolniakiem
w ostatniej mojej kadencji prowadziłem liczne spory z trybuny
i miłe pogawędki w ławach poselskich. To był bardzo sumienny
poseł i fajny kolega. Z Panią poseł
Grażyną Gęsicką bardzo się polubiliśmy, gdy twardo Ją broniłem
na komisji podczas rozpatrywania wniosku PO o Jej odwołanie.
Mogłem już wówczas w 2007 r.
jako niezależny poseł mówić
prawdę i przypomnieć Jej zasługi dla polskiej polityki regionalnej. Dziś wszyscy o tych posłach
mówią dobrze. Czy człowiek musi
umrzeć, by o nim mówić dobrze?

Wspólny ból i żal...
Chwilę po zakończeniu ceremonii upamiętnienia ofiar rządowego samolotu. „Wiadomości”
poprosiły burmistrza Gubina
o krótką wypowiedź:
Panie burmistrzu, nasz kraj
spotkało wielkie nieszczęście. Często brakuje nam
słów, aby wyrazić ten ból...
B.B. Tak, rzeczywiście, myślę,
że żadnymi słowami nie jesteśmy w stanie opisać tego, co się
stało. Historia zatoczyła śmiertelny krąg. Po raz kolejny miejscowość Katyń odbiera nam –
Polakom - najlepsze, najważniejsze i najbardziej światłe osoby
w państwie. Lech Kaczyński Prezydent RP, który często krytykował Rosję, próbując swoimi
wypowiedziami skierować rosyjskich polityków na właściwe tory

Ofiary katastrofy wspomina
poseł na sejm RP
Marek Cebula
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Z magistratu

Rusza pełną parą
Architekt dr inż. Maciej Małachowicz wykładowca z Politechniki
Wrocławskiej rozmawiał 7 kwietnia br. z burmistrzem Gubina Bartłomiejem Bartczakiem. Jest on autorem i projektantem zabudowy klatki schodowej wewnątrz wieży kościoła farnego. W związku z pozyskaniem 6 milionów złotych na renowację zabytkowej
fary gubińskiej, ruszają niebawem prace budowlane. Dr Małachowicz podczas spotkania przedstawił kolejne etapy realizacji odbudowy. Przypomnijmy, że zakłada on odtworzenie klatki schodowej wewnątrz wieży i udostępnienie jej zwiedzającym turystom.
Na etapie prac projektowych należało wziąć pod uwagę dość ograniczoną przestrzeń wieży. Wiele wskazuje na to, że miasto - po zakończeniu rewitalizacji - czekać może prawdziwy boom turystyczny. Dzięki szeroko zakrojonej promocji obiektu za granicą, należy
się spodziewać, że stanie się ona znaczącym obiektem turystycznym
nie tylko w mieście, ale całym regionie lubuskim. Najważniejszym
elementem promocji jest organizowana przez Urząd Miasta i Gubiński Dom Kultury wystawa w Brukseli „Gubińska Fara - niezwykłe świadectwo współpracy polsko-niemieckiej”.
Pozostaje też wciąż otwarte pytanie - jak powinno wyglądać najbliższe otoczenie samego kościoła? Przed laty część terenu została
sprzedana prywatnym inwestorom (mimo upływu ponad dekady,
żaden z nich nie zdecydował się do chwili obecnej na rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji). Kilka lat temu prof. Domaradzki
z Wrocławia nadzorował część prac wykopaliskowych na terenie
fragmentu byłego śródmieścia, którego właścicielem jest Regina
Jankowska.
W spotkaniu wzięli udział mgr inż. arch. Anna Małachowicz asystentka projektanta i rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gubina
- Do przetargu dotyczącego realizacji projektu zabudowy klatki
schodowej zgłosiło się dwóch oferentów.
Na jednej z następnych stron - w naszym stałym cyklu wywiadów - zamieszczamy rozmowę z dr M. Małachowiczem.

Informacje przygotował Antoni Barabasz

Mówią o nas w Europie
Gubinowi z racji przygranicznego położenia bliżej do Europy niż
wielu większym i ważniejszym miastom. Ale nie tylko kwestia geograficznego położenia sprawia, że o Gubinie i jego sprawach w Europie się rozmawia.
We środę 14 kwietnia burmistrz B. Bartczak gościł w Poczdamie.
Odbywało się tam posiedzenie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds.
Gospodarki Przestrzennej Polski - Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.
Wielkim wyróżnieniem było już samo zaproszenie na to organizowane na szczeblu rządowym spotkanie. Na posiedzeniach komitetu rozmawia się o tak strategicznych sprawach transgranicznych jak: zagospodarowanie akwenu Morza Bałtyckiego, ewentualne rozmieszczenie elektrowni jądrowych w pasie transgraniczym. Tymczasem naszego burmistrza poproszono o przedstawienie działań związanych z odbudową fary.
Jak podkreślali niemieccy uczestnicy tego roboczego spotkania,
choć mają do czynienia z dużą ilością projektów czy działań na pograniczu polsko-niemieckim, to ten w porównaniu z innymi nierzadko dość abstrakcyjnymi działaniami wygląda na bardzo merytorycznie i z dbałością o szczegóły przeprowadzany.

Gubin w Europarlamencie
Miasto Gubin jako jedno z nielicznych w Polsce dostąpiło zaszczytu zaprezentowania się na arenie Parlamentu Europejskiego. Dzieje się tak dzięki dobrej współpracy burmistrza z europosłem Arturem Zasadą, który zachwycony Gubinem, a konkretnie kościołem farnym, postanowił zorganizować wystawę.
Już wiadomo, że oficjalne otwarcie ekspozycji odbędzie się w siedzibie parlamentu we wtorek 27 kwietnia br., o godz. 18.30 w sali
noszącej imię Yehudi Menuhina. Zaproszenie do jej zwiedzenia
zostało wystosowane do Przewodniczącego PE Jerzego Buzka.
Elementami wystawy będą między innymi okazałe fotografie kościoła farnego w Gubinie przedstawiające jego historię, a także wizje
po zakończeniu prac rewitalizacyjnych. W trakcie wystawy zostanie zaprezentowany film dokumentalny (w trzech wersjach językowych), traktujący o kolejnych etapach odbudowy i genezie powstania samej Fundacji. Znany gubiński satyryk Tadeusz Raczkiewicz z kolei jest autorem komiksu „Droga do gwiazd”, w którym
jednym z elementów fabuły jest motyw fary. Trzecim elementem
wystawy będą materiały promocyjne dotyczące Gubina, jak grafiki
znanego artysty Jerzego Fedry (został ostatnio wybrany w skład
zarządu Polskiego Związku Artystów Plastyków) przedstawiające
nasze miasto. Za realizację artystyczną całej wystawy odpowiada
artysta plastyk Leszek Moszej z Gorzowa Wlkp. (między innymi
autor ekspozycji województwa zachodniopomorskiego na targach
Polagra). O wystawie i owocach wizyty gubińskiej delegacji poinformujemy w następnym wydaniu „WG”.

Burmistrz przegląda jeden z projektów przebudowy śródmieścia

Awaria wodociągu
przy ul. 3 Maja
Przez kilka godzin woda nie płynęła w poniedziałku na wtorek
nocą w mieszkaniach zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego, Konopnickiej, Plac Katedralny Roosvelta i Westerplatte.
Awaria nastąpiła około godz. 20.00 - mówi prezes PUM Leszek
Linda - Woda płynęła, aż udało się nam dokopać do uszkodzonej
rury. Prace trwały całą noc.
Przed godziną 6.00 mieszkańcy mogli już korzystać z kranów. Jak
powiedział nam Zenon Tomczyk, kierownik sieci wodociągowej,
przyczyną awarii było zmęczenie materiału - co często zdarza się
po okresie zimowym. Zmiany temperatury wpływają wtedy niszcząco na osłabiony metal. Wczesna wiosna to czas największej
liczby awarii. Aby usunąć usterkę w pełni musieliśmy ściągać z terenów wschodnich Polski specjalną opaskę, którą zamontowaliśmy w czwartek w godzinach południowych. Dlatego też musieliśmy przerwać znowu dostawę wody do mieszkańców, aby awarię
całkowicie usunąć. Tą drogą chcieliśmy przeprosić mieszkańców
za utrudnienia w dostawie wody.
seb

Burmistrz z europarlamentarzystą na tle fary
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Czy osoby
publiczne
są bezpieczne?
Tragedia pod Smoleńskiem
zmusza do zastanowienia się
nad stanem bezpieczeństwa tzw.
osób publicznych.
Przestarzałe samoloty, rozlatujące się samochody służbowe
czy budynki grożące katastrofą budowlaną - w takich warunkach często pracują osoby pełniące ważne funkcje rządowe czy
samorządowe. Z reguły jest tak,
że obawa przed atakami opozycji czy medialną nagonką powoduje, iż ważne decyzje są odkładane na później.
Postaramy się sprawdzić, jak
wygląda sytuacja na naszym podwórku. Byliśmy w magistracie,
by dowiedzieć się, jakie są największe bolączki, problemy i zagrożenia osób publicznych w Gubinie. Niektórym udało się zaradzić, inne wydatki w tej dziedzinie ciągle - z racji na inne potrzeby - niestety bywają ciągle przekładane.
Urząd Miejski w Gubinie dysponuje starym volkswagenem
transporterem, który w zasadzie (ze względu na intensywność eksploatacji) nadaje się
tylko do jeżdżenia po mieście.
Pomimo tego burmistrz Bartłomiej Bartczak nie zdecydował się na kupno nowego
samochodu służbowego. Więc
co z wyjazdami? W podróże
służbowe jeździ własnym samochodem. Podczas jednego
z takich wyjazdów o mały włos
nie doszło do tragedii. Był to
wyjazd do Laatzen. Auto z gubińską delegacją zostało uderzone na autostradzie pod Berlinem. Nikomu nic się nie stało,
ale remont samochodu był konieczny.
Także w budynku Urzędu
Miejskiego, którego remont
przez wiele lat był odkładany,
mógł zdarzyć się dramat. Podczas prac remontowych okazało się, że instalacja elektryczna
była w tak złym stanie, że mogła
spowodować pożar. W jeszcze
gorszym stanie był jeden ze
stropów, który mógł doprowadzić do katastrofy budowlanej.
Dobrze więc, że na termomodernizację magistratu udało się
pozyskać blisko 1,5 mln zł środków unijnych. Mimo wszystko decyzja ta była przedmiotem bezpardonowych ataków
opozycji. Gubiński SLD wydał
specjalną ulotkę, w której napisano, że burmistrz remontuje sobie pałac.
Podsumowując - należy podkreślić, że bezpieczeństwo osób
publicznych jest wartością samą
w sobie, nie można bać się wydatków na ten cel, a tym bardziej
nie powinno się atakować osób,
które o to dbają. 
(red)

Wkurza mnie
Niepełnosprawny pan Paweł czuje się poszkodowany przez policjantów, więc

Szuka sprawiedliwości!

Jak bardzo człowiek musi być
zdesperowany i nieszczęśliwy,
pozwalając sobie na telefon
w drugi dzień świąt wielkanocnych – myślę, umawiając się na
rozmowę z panem Pawłem Czerniewskim w jego domu. Przecież nie jestem pogotowiem,
strażą pożarną ani policją, więc
tego niepełnosprawnego młodego człowieka musiało spotkać wielkie nieszczęście - kombinuję. - Policja wobec mnie zastosowało przemoc, używając
pałki. - cały dzień tłucze mi się
w głowie zasłyszane w słuchawce zdanie. Na miejscu zdumienie. Dlaczego? Dlaczego dopiero teraz i to w tak nietypowym
dniu, pan Paweł alarmuje o sprawie, która miała miejsce w nocy
z 23 na 24 października 2009 r.?
Kaśka Janina
Izdebska

- Przez te parę miesięcy próbowałem sprawę sam wyjaśnić.
Ale do tej pory komendant Komisariatu Policji w Gubinie nie
znalazł dla mnie czasu. Pisałem
do Komendy Powiatowej w Krośnie Odrz., do Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp., do
prokuratury. Nigdzie nie mogę
znaleźć sprawiedliwości. Liczę,
że pani mi pomoże. Jestem niepełnosprawny, a policja zamiast
mi pomóc to jeszcze zachowała
się wobec mnie agresywnie - żali
się pan Paweł.
Swojego rozmówcę znam
dobrze, bo parę razy pisałam
o nim w związku z podpalaniem piwnicy i złośliwościami ze strony sąsiadów w byłym
mieszkaniu przy ul. Dąbrowskiego. Pod nowym adresem mieszka
ponad rok i muszę stwierdzić, że
robi wrażenie ładne słoneczne,
dwupokojowe, dobrze urządzone mieszkanie. Oprócz przyzwoitych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i medialnego,
moją uwagę przykuwa laptop.
Cała regałowa półka zajęta jest
lekarstwami.
- Laptop dostałem od telewizji. - wyjaśnia pan Paweł.
- Jak to się stało, że zmienił pan
adres? – pytam.
- Pan burmistrz bardzo mi
pomógł. - chwali rozmówca.
Pan Paweł cierpi na epilepsję,
niedowidzenie, niewydolność
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nerek, niewydolność oddechową. Od wielu lat stara się o możliwość wszczepienia stymulatora
nerwu błędnego, który pozwoli
mu na utrzymanie równowagi.
Na ten stymulator zbiera fundusze przez wiele lat. Pomagało mu w tym wiele indywidualnych osób, organizacji i instytucji. Dotarł z problemem
nawet do telewizji, która zorganizowała szereg koncertów
w Polsce. Szczęśliwie okazało
się, że jest możliwość wszczepienia stymulatora z funduszu
NFZ, a dokona tego już 26 kwietnia br. w Warszawie neurochirurg prof. Ząbek. I właśnie z konsultacji z profesorem wracał
pan Paweł, gdy stanął o północy przed zamkniętymi drzwiami
swojego mieszkania. Klucze do
niego miała matka mieszkająca
z partnerem na innej ulicy. Bojąc
się agresywnego - jak go określa - partnera matki, zadzwonił
na policję żeby pomogli mu odzyskać klucze. Dowiedział się,
że policja nie jest taksówką. Poszedł więc sam. Kluczy mu nie
wydano, więc pozostał w mieszkaniu partnera matki. Ten zadzwonił na policję, która siłą wyprowadziła z mieszkania pana
Pawła. - Jeden z nich „pukał”
mnie pałką w okolice brzucha.
Byłem półprzytomny i niewiele pamiętam - tłumaczy poszkodowany, który z powodu braku
kluczy do rana w deszczu siedział na ławce. Dopiera o siódmej rano poszedł do znajomych,
prosząc o herbatę. Był zziębnięty i przemoczony.- Zamiast uzyskać pomoc w odzyskaniu kluczy
do mojego mieszkania, zostałem
poturbowany. Jak policja może
tak traktować niepełnosprawnego - zastanawia się rozmówca.
No chyba nie może - myślę
wkurzona. Zaczynam od Komendy Powiatowej w Krośnie
Odrz. Sprawę zna rzecznik prasowy komendy Norbert Marczenia. Ma też dostęp do dokumentacji, ale jest na urlopie. A mnie
goni termin.
Rzecz niebywała. Z-ca rzecznika Justyna Kulka porozumiewa
się z nim i po jakimś czasie pan
Norbert, nie bacząc na swój czas
odpoczynku, jedzie do komendy
i przedstawia mi dokumentację
(dziękuję).
I tak: Pan Czerniewski 15 grudnia 2009 r. złożył skargę na działania funkcjonariuszy w Gubinie do Komendy Wojewódzkiej
w Gorzowie Wielkopolskim.

22 grudnia 2009 r. skarga po
przyjęciu została przekazana do
Komendy Powiatowej w Krośnie
Odrz. Wszczęto działania wyjaśniające, które nie potwierdziły zarzutów. 20 stycznia 2010 r.
zainteresowany otrzymał odpowiedź, że interwencja była
prawidłowa i nie miały miejsca
żadne niedozwolone czynności.
Potwierdzili to na piśmie świadkowie, czyli matka p. Pawła i jej
partner.
I tu muszę się na chwilę zatrzymać, albowiem dla mnie nie są to
obiektywni świadkowie. To oni
sami wezwali policję przeciwko Pawłowi, ten zaś nie składa
broni i wnosi skargę do prokuratora, przedstawiając zaświadczenie lekarki, która badając go
po pięciu dniach od tego zajścia, stwierdziła sińce sugerujące
uderzenie. Dalej z dokumentów
wynika, że Paweł Czerniewski
wraz ze swoją matką Krystyną
Maksymowicz stawili się razem
na rozmowę z z-cą komendanta powiatowego nadkomisarzem
Rafałem Szydzikiem. I tu Paweł
bronił swoją matkę przed zarzutem potwierdzenia nieprawdy
(sprawa w Sądzie Grodzkim).
Łatwo można się w tym wszystkim pogubić, bo to on mówił mi
jak się boi, że po wszczepieniu stymulatora urządzenia wykrywającego zbliżające się ataki, matka
bijąc go po głowie (bo - twierdzi
- matka z partnerem często i chętnie używają przemocy fizycznej
wobec niego) no więc matka może
rozregulować lub zniszczyć urządzenie. Zresztą pan Paweł uważa,
że matka jest niezrównoważona
psychicznie, a sąd nakazał badania u psychiatry.
W gubińskim komisariacie
bardzo dobrze znają Pawła z częstych interwencji. Nie tylko oni,
bowiem zna go też wiele stowarzyszeń, organizacji i osób prywatnych, bo ten niewątpliwie
nieszczęśliwy chory człowiek, jak
na niepełnosprawnego potrafi ze
zdumiewającą siłą i znawstwem
walczyć o swoje przetrwanie, zaś
obarczenie mnie obowiązkiem
sprawiedliwości i potwierdzenia
winy dwóch policjantów z miejskiego komisariatu przerasta
moje możliwości.
Myślę, że jeżeli prawdą jest
nadużycie przez policjantów
swoich uprawnień, zważywszy,
że dotyczy to osoby chorej, a przy
tym nadwrażliwej emocjonalnie
- obciąży ich sumienia i może być
przestrogą na przyszłość.
n

Majówka u Kopernika | 1 maja 2010 r. Zespół Szkół im. M. Kopernika zaprasza mieszkańców Gubina na Plac Jana Pawła II
w godz. 13.00-17.00 na tradycyjną Majówkę.
Przewidziane są różne atrakcje m. in.: loteria (wszystkie fanty pełne), lody podbiegunowe, kwitnące ogrody, zabawy sportowe, płonące naleśniki, unikatowe książki, domowe pierogi, zaczarowane przedmioty, babcine wypieki z angielską herbatką, odlotowe makijaże, lubuski popcorn, wojskowa grochówka ze swojskim chlebem. Uczestnicy festynu będą mogli podziwiać wyczyny strażaków. Organizatorzy serdecznie zapraszają.
MB-T
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Kochajmy ludzi…
Poniedziałek, tuż przed godziną 15.00. Stoję w Netto przy stoisku mięsnym. Sprzedawczynie
obsługują dwie klientki. Do lady
podchodzi starszy pan i jedną ze
sprzedawczyń (niską blondynkę z końskim ogonkiem) prosi
o wodę. - Zaraz - warczy blondynka. Za chwilę - W czym mam
panu podać? - pyta, pokazując
wymownie połączone dłonie. Ale ja chciałem tylko prosić o łyk
zimnej wody. Blondynka idzie na
zaplecze, przynosi kubek, napełnia wodą i podaje mężczyźnie.
Stoję obok i robi mi się

niesamowicie przykro. W obliczu polskiej tragedii wszędzie słychać: Kochajmy ludzi,
tak szybko odchodzą… Ten
człowiek, droga pani, poprosił
tylko o kubek zimnej wody, nie
chciał kawy. A może kiedyś tak
się zdarzy, że pani mama lub
tato poproszą kogoś o wodę …
Będzie im przykro, gdy spotkają się z takim jak pani zachowaniem. A może kiedyś pani będzie
potrzebowała łyk zimnej wody?
Proszę się zastanowić i choć
przez chwilę zarumienić. Kochajmy ludzi…
(sp)

Co tam panie na
rynku słychać?

Na tzw „rynku spożywczym”
miasto planuje inwestycje. Mają
pojawić się stoły i nowe zadaszenie. Choć nie ma wątpliwości co do konieczności przeprowadzenia zmian, to handlujący
mają jednak swoje zdanie w tej
sprawie.
Na targowisku byliśmy w okresie przedświątecznym. Rozumiem, że niezbędne są pewne
inwestycje - mówi Artur Kuś.
Potrzeby są jednak różne. Jakie?
A choćby toalety. Póki co kupcy
korzystają z toalet publicznych,
które znajdują się na targowisku. Przepisy sanitarne sugerują, by dla sprzedających
była osobna toaleta. Na rynku
mamy dwa ujęcia wody, niestety z tego przy toaletach na razie
nie możemy korzystać. Proszę
też zobaczyć jak wygląda ogrodzenie od strony postoju taksówek. Przez całą zimę zwożono
tam śnieg i pod jego ciężarem
metalowe odgrodzenie się odkształciło.
Chcielibyśmy również mieć
możliwość handlu ze swoich
stoisk od strony „eurodeptaku” - mówi pani Magda. Rozmawialiśmy w tej sprawie z burmistrzem. Jesteśmy gotowi,
żeby ujednolicić wygląd swoich
stoisk i poprawić ich estetykę.
Co do samego projektu zadaszenia i stołów to uważam, że nie
zostały uwzględnione niektóre
propozycje samych sprzedających. Wydaje się, że to wizja zarządcy - mówi pan Artur. Niech
pan zobaczy - pokazuje na drewnianą budę. Po pożarze na targowisku w Słubicach wszystkim
kazano zlikwidować drewniane konstrukcje. Dostosowaliśmy
się, a buda miejska stoi.
Udaliśmy się więc do Zbigniewa Lewandowskiego, referenta ds. targowiska Wydziału
Komunikacji i Inwestycji UM
w Gubinie, prosząc o wyjaśnienia. Jeśli chodzi o ujęcie wody
przy toaletach, to po prostu na

czas zimy faktycznie nie udostępniliśmy możliwości korzystania z niego. Jednak w najbliższym czasie będzie już
można z niego korzystać. Co do
projektu - był on konsultowany ze sprzedającymi na targowisku. Nie jest to wcale żadna
moja wizja. Wiadomo, że pomysłów było tyle, ilu ludzi, trzeba
więc było wybrać i zatwierdzić
jeden projekt, a że nie spełnia
on oczekiwań wszystkich, naprawdę trudno takiemu zadaniu sprostać. Co z drewnianą
budą? - pytamy Lewandowskiego. Zgłaszałem swoim przełożonym, że można by ją wymienić
na inną konstrukcję. Buda służy
pracownikom firmy ochraniającej nasze targowisko.
Co z możliwością handlu od
strony eurodeptaku? - pytamy
rzecznika prasowego Urzędu
Miasta Gubina: Pan burmistrz
zna problem, był na targowisku
i rozmawiał o planowanych inwestycjach z handlowcami. Pomysłów i zdań było sporo, ale
wiadomo, że można realizować
tylko jeden projekt i takowy był
konsultowany ze sprzedającymi. Jeśli chodzi o możliwość
handlu w stronę nowego ciągu
pieszego, to doceniając gotowość kupców do zmiany estetycznej wyglądu stoisk uważamy, że handel taki nie jest możliwy. Proszę zauważyć, że dokładnie wzdłuż ogrodzenia biegnie ścieżka rowerowa. Przepisy dość jednoznacznie zabraniają handlu w takim obszarze
- mówi rzecznik.
Pozostaje więc oczekiwać na
zapowiadane na targowisku
zmiany. To ważne, bo to miejsce dające wielu ludziom pracę,
jednak z racji swojego usytuowania w reprezentacyjnym obszarze
naszego miasta jego wygląd nie
powinien odbiegać od europejskich standardów wyglądu i funkcjonowania miejsc targowych.
Marcin Zajączkowski
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W iadomości
__Gubińskie

Sonda
Jak oceniasz służbę
zdrowia i co chciałbyś
w niej zmienić?

Halina Stępień
pielęgniarka
Jest duży wybór lekarzy pierwszego kontaktu, ale dużo gorzej
jest z wizytami u specjalistów.
Są mało dostępni, zwłaszcza
w małych miastach. Choroba i wizyty u lekarzy to stres.
Trzeba dbać o komfort psychiczno-fizyczny pacjentów.

Józef Storto
właściciel restauracji
Personel powinien służyć pacjentom, a często traktują oni
swą pracę jako działalność
usługową. Jest za dużo biurokracji. Obsługa administracyjna jest zbyt rozbudowana.
Powiem krótko: Służbę zdrowia należy sprywatyzować!

Martyna Brenneis
uczennica
Opieka stomatologiczna powinna być całkowicie bezpłatna (są dopłaty do wypełnień
ubytków itp.). Lekarze powinni być z powołania, a nie
z przymusu lub dla interesu. W szpitalach brakuje odpowiedniej opieki, środków,
a nawet miejsc w oddziałach.

Barbara Dymińska
emerytka
Lekarz powinien mieć odpowiednie podejście do pacjenta
i pracy, którą wykonuje. Jest
zbyt długi czas oczekiwania
na wizyty, badania, rehabilitację itp. Bez „łapówek” ciężko
coś załatwić, a tak nie powinno być, bo wszyscy są równi
w obliczu choroby.
A. K.

Społeczeństwo

Zdrowie
najważniejsze!
7 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Zdrowia. Jest
to święto ustanowione przez
Pierwsze Zgromadzenie Ogólne
Światowej Organizacji Zdrowia
w 1948 roku. Obchodzone jest
rokrocznie w rocznicę powstania
tej organizacji. Jego celem jest
zwrócenie szczególnej uwagi na
najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Światowy
Dzień Zdrowia odbywa się co
roku pod innym hasłem. Dotychczas były to m.in.: Zdrowe środowisko dla dzieci, Rusz się po
zdrowie, czy też Zdrowie psychiczne: Nie odrzucaj, spróbuj
pomóc. W tym roku obchody
zostały poświęcone urbanizacji
i zdrowiu. Temat ten został wybrany z uwagi na wpływ urbanizacji na zbiorowe i indywidualne zdrowie mieszkańców świata.
A czy gubinianie potrafią zadbać
o zdrowie? Jak najbardziej!
Często chodzę na działkę, gdzie
odpoczywam i regeneruję siły.
No i staram się zdrowo odżywiać

- mówi pan Czesław. Z kolei
pani Jadwiga dodaje - Zdrowie jest najważniejsze! Musimy
o nie dbać każdego dnia. Często
spaceruję, biorę różne witaminy. Jak tylko coś mnie zaczyna boleć, nie czekam z tym tak
jak inni, ale od razu idę do lekarza. Im szybciej, tym lepiej.
Jesteśmy coraz bardziej zabiegani, co z pewnością nie sprzyja prowadzeniu zdrowego trybu
życia. Mimo to… - Nie ma co się
wykręcać zabieganiem i pracą.
Bez zdrowia naszego ciała nic
nie zdziałamy. Ja na przykład
staram się dbać o linię. Szczupła sylwetka przecież też istotnie
wpływa na nasze zdrowie - przekonuje pani Marta. Jedno jest
pewne - nieważne, czy mieszkamy w małej miejscowości, czy też
w metropolii. Jak chcemy, znajdziemy sposób na to, aby swojemu zdrowiu poświęcić należytą
uwagę i o nie zadbać. Przecież nie
bez powodu i kozery często powtarzamy, że jest najważniejsze…
Andrzej Matłacki
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Tragedia powodowana jest przez zdarzenia nagłe - niespodziewane. Przynosi nieszczęście ludziom, czasem
bardzo wielu ludziom. Jest też doświadczeniem, ostrzeżeniem. Po dokładnej analizie zyskuje aspekt poznawczy,
naukowy, który chroni przed powtórzeniem się podobnych nieszczęść. Jednak życie toczy się dalej niezależnie
od wyciągniętych wniosków.

Gdzie czysta energia?

Polska energetyka w 95%
oparta jest na węglu. Dyrektywa unijna zobowiązuje nasz kraj
do tego, żeby do roku 2020 uzyskiwać co najmniej 20% energii
ze źródeł odnawialnych.
Jesteśmy krajem-wyspą bez
elektrowni jądrowej. Szwecja,
Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy korzystają z tego rodzaju źródła energii.
A my nie, może jesteśmy na tyle
bogaci, albo też....
Elektrownie jądrowe uważane
są za bardzo ekonomiczne, wydajne, oceniane tuż za źródłami odnawialnymi, jeśli chodzi
o bezpieczeństwo i wpływ na środowisko. Być może to droga do
spełnienia przez nasz kraj wymogów i uniknięcia miana truciciela energetycznego Europy.
Nie wyklucza to również znacznej korekty programu energetycznego kraju, a w szczególności wysokości nakładów finansowych na budowę nowych kopalń.
Protesty też pewno będą, dopóki
nie zgaśnie ostatnia żarówka.
W czwartek 8 kwietnia blisko (poprzedzających egzaminy) wy- Czarnobyl nadal straszy, może
11 tys. uczniów klas VI z woje- słuchali wielu cennych rad. Padły nawet bardziej niż Hiroszima.
wództwa lubuskiego przystąpi- życzenia „połamania długopiMit Czarnobyla
ło do sprawdzianu szóstoklasi- sów”, a każdy uczeń przy wejściu
sty. Tak też było i w gubińskich do gabinetów otrzymał symbo- To już 24 lata temu, 26 kwietnia
szkołach podstawowych. Był to licznego „kopniaka” na szczęście. nastąpił wybuch. Sprawa, która
pisemny test wiedzy, sprawdza- Potem nastąpiło sprawdzenie list stała się straszakiem świata, była
jący umiejętność czytania, pisa- obecności, odczytanie regulaminu przysłowiowym nadmuchanym
nia, liczenia i wykorzystania po- testu i oficjalne otwarcie kopert. balonem. Straszak broni jądrosiadanej wiedzy w praktyce. To Rozpoczęła się godzina zmagań. wej uzyskał po katastrofie czarnobylskiej polityczne uzasadnienie. Rozumowanie wygląda
w przybliżeniu tak: to przecież
tylko elektrownia eksplodowała,
a nie bomba. Wyobraźnia widzi
widok bomby w nieobliczalnych
skutkach. Hiroszima i Czarnobyl
stworzyły mit nuklearny niemożliwy do obalenia. Czarnobyl był
bodajże największą kartą przetargową w zimnowojennym pokonaniu komunizmu. Awaria amerykańskiej elektrowni Three Mila
Island w 1979 r. pozostała nienagłaśnianą i jako niezauważoną, przemilczaną niemal do dziś.
Obydwie elektrownie pod względem produkowanej mocy można
uznać za porównywalne. DlaczeOtwarcie kopert z testami egzaminacyjnymi przez dyrektora SP 3 w Gubinie
go o amerykańskiej awarii prawie
ich pierwszy tak ważny egza- Na jak najlepszych wynikach nic nie wiemy, a awaria w ukraińmin, którego wyniki będą miały zależy uczniom, ale również ich skim Czarnobylu podnieciła całą
wpływ na wybór szkoły gimna- rodzicom i pedagogom. Ten eg- opinię publiczną i wywarła takie
zjalnej.
zamin to świadectwo pracy (ich piętno na świadomości pokoleń.
Uczniowie gromadzili się wszystkich) włożonej w edukaCzego nie wiedzieliśmy...
w szkołach na przynajmniej pół cję w ciągu 6 lat spędzonych
godziny przed rozpoczęciem w szkole podstawowej i duży Rosjanie nigdy nie ujawnitestu. Zaopatrzeni w długopisy, krok naprzód do dalszej nauki. li, że Czarnobyl produkował,
ołówki i przybory geometryczne Nabywana wiedza z pewnością jako jedyny w ZSRR, pluton dla
prowadzili żywe dyskusje, śmiali nie raz zostanie wykorzystana celów militarnych. Produkcja
się itp. Bezstresowo wyczekiwa- w życiu codziennym, dlatego energii była tu tylko kamuflali godziny 9.00.
drogi uczniu: „Ucz się, ucz, bo żem. Bo wszystko co wiązało się
Na krótkich spotkaniach z dy- nauka to potęgi klucz”
ze zbrojeniem w imperium zła
rekcją i gronem pedagogicznym
Anna Kędziora było ukryte. Do dziś trwają spory

Ucz się, ucz…

czy program „zamknięta zorza”
wokół Czarnobyla to ochrona
ludzi, czy tajemnicy państwowej. Jedynym niewybaczalnym
błędem technologicznym Czarnobyla był brak kopuły ochronnej, która zabezpiecza w razie
awarii przed przedostaniem
się pyłu radioaktywnego do atmosfery. Spowodowało to więcej
szkód niż sam wybuch.
Rewizja programu
energetycznego
Energię z węgla uzyskujemy
przestarzałym, najbardziej niekorzystnym dla środowiska sposobem, poprzez wydobywanie
i spalanie. Mamy okazałe zasoby
wód geotermalnych - niewykorzystane. Nie wykorzystujemy
energii wiatrowej, w niedużym
stopniu korzystamy z energii
wodnej. Niewielkie zasoby ropy
i gazu ziemnego nie dają bezpieczeństwa energetycznego.
W ostatnim okresie, po latach
zastoju, coś jakby drgnęło. Zaczyna się mówić o pozyskaniu
gazu z łupków metodami sprawdzonymi w USA. Pokłady łupków
są dość pokaźne, głównie w pasie
od Chełma-Lublina po Gdańsk.
Podobno firmy amerykańskie
coś już robią w tym względzie,
ale horyzontu czasowego nikt
jeszcze nie określił.
Właśnie zbliża się rocznica katastrofy jądrowej w Czarnobylu,
która w naszej pamięci ciągle żyje.
Tymczasem wicepremier Waldemar Pawlak w towarzystwie
Hanny Trojanowskiej - pełnomocnika rządu ds. energii jądrowej, 16 marca ogłosił wolę rządu
zbudowania do 2030 r. pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Jakże znajomo brzmią nazwy
lokalizacyjne Żarnowca i Klempicza. Wymienia się też Kopań,
Nowe Miasto, Choczewo, Bełchatów. Zbadano w sumie możliwości lokalizacyjne i zakwalifikowano wstępnie 27 miejsc, które
mogą być rozpatrywane dla powstania elektrowni jądrowych.
Elektrownia kosztować będzie
około 10 mld euro.
Refleksja z autopsji
Pamiętam, już po katastrofie czarnobylskiej przebywałem
z rodziną na wczasach w Choczewie, gdzie można podziwiać
walory jedynego w Polsce rezerwatu bażyny. No i podziwialiśmy
nie tylko to. Właśnie ucichły prasowe rozpisywania się o sukcesie
energetycznym kraju, gdy zbliżało się oddanie do użytku pierwszej
elektrowni atomowej, która miała
potanić prąd i dać go tyle ile trzeba.
dokończenie na str. 10
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Twój wicestarosta

Janina
Pawlik

Jak się zostaje starostą?
Pani przykład jest nietypowy, bo nie jest Pani radną
powiatu.
Nominowała mnie Rada Powiatu na wniosek Starosty Jerzego Hoffmanna. Z polityką
w moim odczuciu nie miało to
nic wspólnego. Pani Anna Szcześniewicz zagadnęła mnie jako
pierwsza o to, czy chciałabym
kandydować.
Przypomnijmy Pani karierę.
Pracę w „Carinie” zakończyłam
na stanowisku głównego mechanika, następnie byłam kierownikiem budowy w firmie „Malbud”,
naczelnikiem Wydziału Komunalnego w Gubinie, prezesem
Przedsiębiorstwa Oczyszczania
Ścieków.

Kiedy doczekamy się
nazwy powiatu gubińskokrośnieński? Jest to chyba
konieczne, gdy istnieją 2 powiaty krośnieńskie?
Jest w tej sprawie wniosek
chyba radnego Leszka Turczyniaka. Trzeba podjąć stosowną
uchwałę. Wiem, że popiera to
Grzegorz Świtalski.
Dlaczego nie dokończono
odnowienia elewacji budynku Delegatury Powiatu
w Gubinie?
Część należąca do Starostwa
jest gruntownie odremontowana. Pozostaje do zrobienia
część należąca do Gminy Wiejskiej Gubin. Na przyspieszenie
remontu nie mamy wpływu. Proponowaliśmy wójtowi Edwardowi Aksamitowskiemu wspólne wykonanie remontu tak, jak
wspólny jest projekt...

Za co odpowiada wicestarosta?
Odpowiada za budownictwo,
ochronę środowiska, geodezję,
gospodarkę nieruchomościami,
komunikację, inwestycje.
A kto odpowiada za zdrowie?
Z mocy ustawy o samorządzie powiatowym za zdrowie mieszkańców powiatu odpowiada starosta.
Podobno kontrakt szpitala z NFZ jest w tym roku
niższy o 20% w stosunku do
2009 r.
Jest tylko nieco niższy, ale nie
o 20%. Największe cięcia objęły
Oddział Wewnętrzny. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej istnieje od 1 stycznia tego roku. Jak
nas informuje nasz radca prawny
Wojciech Banach - członek rady
nadzorczej, NZOZ działa oszczędnie, uporządkowano wiele spraw
i nie generuje już długów.
Ile długu trzeba spłacić?
Ponad 16 mln zł, ale okres
spłaty jest korzystnie wynegocjowany.
Ile wpłynie do kasy powiatu za pałac w Brzeźnicy?
Przetarg wygrali państwo Duberowie, wylicytowali kwotę
1755 tys. zł. Są różnice zdań co
do bonifikaty, której wysokość
50% jest za wysoka ze względu
na dobry stan techniczny budynku. Rozstrzygnie to sąd.
Kiedy rozpocznie się
remont drogi na ulicy Kresowej?
Plac budowy już przekazano wykonawcy. W najbliższym
czasie ruszą roboty.
Czym jeszcze może się Pani
pochwalić?
Zarząd Powiatu jest 5-osobowy.
Moje propozycje czy sugestie są
wystarczająco brane pod uwagę.
A w Gubinie robi się dużo.
Może przykłady...
Proszę bardzo. Termomodernizacja wszystkich obiektów powiatowych w Gubinie i Krośnie.
W Gubinie remont Domu Dziecka, wspomnianej Delegatury
za ponad 6 mln zł, utworzenie
Ośrodka Wsparcia „Integracja”.
W tym roku zakupimy wóz bojowy
z wysięgnikiem i dodatkowym wyposażeniem dla Straży Pożarnej
w Gubinie. Dokończymy remont
drogi w Bieżycach. Drobniejszych
inwestycji nie będę wymieniać.
A kiedy gubinianin zostanie starostą?
Zapewne przyjdzie na to czas.
Czy jeszcze coś?
Chcę podkreślić wspaniałą, rzeczową współpracę z burmistrzem
Gubina Bartłomiejem Bartczakiem. Myślę, że na tej współpracy
korzystają obydwie strony.
Dziękuję za rozmowę.
Oleg Sanocki

Potrzebujemy dobrych gospodarzy
Z przedstawicielem grupy inicjatywnej, która złożyła wniosek
o referendum w sprawie odwołania Rady Gminy i wójta Andrzejem Bilińskim, rozmawia
Marcin Zajączkowski.
Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy i wójta
tuż, tuż… Co było przyczyną,
powstania Grupy Inicjatywnej, która zebrała podpisy potrzebne by je zorganizować?
Za podstawową przyczynę
należy uznać nierespektowanie
wyniku referendum w sprawie
budowy kopalni węgla brunatnego. Uważamy, że nasza gminna
władza powinna uhonorować
głos swoich wyborców tak jak
to się stało w sąsiedniej gminie
Brody. Tam wójt i radni po referendum wycofali się ze swoich
wcześniejszych decyzji, nie tak
jak to ma miejsce w gminie
Gubin. Trzeba powiedzieć jedno,
że w Brodach postąpiono tak, jak
nakazuje obowiązujące prawo
zapisane w Konstytucji RP oraz
ustawie o samorządzie gminnym, które wskazuje wyraźnie, że w pierwszym rzędzie to
społeczeństwo w drodze referendum ma prawo decydowania o najważniejszych dla niego
sprawach. W naszym przypadku decyzja radnych jako przedstawicieli społeczeństwa jest niejako na drugim planie, inaczej
mówiąc referendum odebrało
radnym możliwość decydowania w sprawie budowy kopalni.
W związku z tym obowiązkiem
radnych i wójta było odwołanie
uchwały o przystąpieniu gminy
Gubin do prac nad studium zagospodarowania przestrzennego w kierunku budowy kopalni.
W całej tej sprawie najbardziej
niedorzeczne jest to, że rozpoczęcie prac nad studium praktycznie zbiegło się z datą listopadowego referendum i wtedy
zatrzymanie prac nie wiązałoby się z dużymi kosztami. Zresztą tych kosztów można było całkowicie uniknąć, gdyby radni
i wójt od samego początku zachowali się w sposób odpowiedzialny, wystarczyło tylko
traktować mieszkańców gminy
Gubin w sposób poważny i partnerski. Trzeba było postąpić tak,
jak powinien postąpić każdy
prawdziwy przedstawiciel społeczeństwa, czyli wstrzymać się
z wszelkimi decyzjami, do chwili
uzyskania naszej odpowiedzi
w referendum. Przecież gdy we
wrześniu podpisywano umowę
z firmą, która ma wykonać projekt zmian w studium, było już
wiadomo kiedy będzie referendum, co więcej, właśnie trwała
kampania referendalna.
Podczas kampanii referendalnej dotyczącej kopalni organizowaliśmy wiele spotkań z mieszkańcami, na które przychodził
Pan wójt i radni. W trakcie dyskusji często nasi radni podkreślali „dobrze, że ktoś się wziął

i doprowadził do referendum
- gdy poznamy zdanie naszych
mieszkańców, będziemy wiedzieli jak mamy głosować”.
Prawdziwego szoku doznaliśmy
na pierwszej sesji Rady Gminy po
listopadowym referendum, gdzie
stwierdzono, że radni i wójt nie
muszą liczyć się z naszym głosem
i nie mają zamiaru wykonać decyzji jaką podjęło społeczeństwo.
W związku z tym zwróciliśmy
się pisemnie z wezwaniem o respektowanie woli społeczeństwa,
które zostało całkowicie przez
nich zignorowane.
Chcemy podkreślić jedno naszym zamiarem nie było doprowadzanie do kolejnego referendum w gminie, chociaż
w trakcie poprzedniej kampanii
referendalnej pojawiało się sporo
głosów za tym, aby odwołać radę
i wójta. Mieszkańcy wskazywali na wiele zaniedbań dotyczących naszej gminy, byli bardzo
rozżaleni nie tylko powstałą sytuacją, ale również wieloletnim
zastojem gospodarczym gminy.
Przede wszystkim wskazywano
na brak starań w pozyskiwanie
dodatkowych środków finansowych, brak zaangażowania radnych w rozwiązywanie podstawowych problemów, które tyczą
danego okręgu wyborczego, co
więcej wytykano radnym fakt
braku ich kontaktu z wyborcami
w trakcie trwania kadencji.
Należy podkreślić jedno,
gdyby rada i wójt wycofali się
ze sprawy budowy kopalni odkrywkowej, nikt nie składałby
wniosku o ich odwołanie przed
upływem kadencji. W tym przypadku szereg zaniedbań i ogólnie niedostateczna ocena pracy
radnych i wójta stanowiłyby problem mniejszej wagi.
Dobrze, a dlaczego nie
można było poczekać z tym
do jesieni, kiedy to odbędą się
wybory samorządowe?
Dla nas sprawa jest oczywista nie można czekać na dokończenie kadencji, ponieważ obecna
władza nie chce uznać wyniku
referendum z listopada. Obawiamy się, że determinacja radnych
i wójta w działaniach na rzecz
budowy kopalni doprowadzi do
tego, że przed upływem kadencji
uchwalą plan zagospodarowania przestrzennego gminy w kierunku budowy kopalni. Na podstawie decyzji radnych kopalnia będzie mogła uzyskać koncesję i rozpocząć swoją działalność na naszym terenie lub co
gorsze weźmie i odsprzeda zgodę
na wydobycie węgla firmie działającej tuż przy naszej granicy.
Jest to całkiem możliwy scenariusz zwłaszcza, że dość często
okazywało się, że nie wszystko, co mówią nam przedstawiciele inwestora, jest zgodne
z prawdą. Nie będziemy przypominać wszystkich wypowiadanych nieścisłości.
dokończenie na str. 12
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O sobie samym
Redaguje Andrzej Matłacki

Marcin Muszyński
ksiądz
Uważam, że nasze miasto...
Cóż, mimo że pracuję w Gubinie od czterech lat, to w jakiś
sposób zaczynam się identyfikować z tym miejscem. Cieszę
się sukcesami Gubina, tak jak
i ogarnia mnie smutek, kiedy
dzieje się tutaj coś złego.
Moje ulubione miejsce w Gubinie to...
Nie ma takiego, ale zawsze
lubię miejsca ciche i spokojne.
Mój największy sukces...
Nie mam jakichś większych
sukcesów, którymi mógłbym
się pochwalić.
Mój największy błąd...
O wszystkich błędach staram
się długo nie pamiętać.
Denerwuje mnie...
Obłuda ludzi i zakłamanie. Nie
lubię osób, które chcą udowodnić, że są kimś innym, niż w rzeczywistości.
Często myślę o...
W jaki sposób zmienić siebie,
by jeszcze bardziej ludziom
ukazać wartość wiary w Jezusa
Chrystusa.
Szkołę wspominam...
Bardzo sympatycznie, szczególnie szkołę podstawową. Jeżeli
mam możliwość, jak najczęściej
staram się spotykać z kolegami
i koleżankami ze szkolnych ławek.
W przyszłości planuję...
W tej chwili myślę o wakacjach. Spróbuję trochę odpocząć.
Muzyka, film, czy książka?
Wolny czas spędzam...
Słuchając filmowej muzyki lub
czytając książki. Właśnie jestem
po lekturze „Kościół dla średnio zaawansowanych” Szymona Hołowni.
Tradycyjna polska kuchnia,
czy...
Jak dla mnie, liczy się tylko
rosół i schabowy. Każdy normalny obiad powinien tak wyglądać!
Mam słabość do...
Sportu, szczególnie piłki nożnej.
Trudno mi czasem odmówić sobie
obejrzenia meczu w telewizji.
Moja dewiza życiowa brzmi...
Nie czyń drugiemu, co tobie
nie miłe.
n
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Rock budzi emocje

Już 24 kwietnia w Gubińskim
Domu Kultury wystąpi zespół
Ocean. W rozmowie z „WG”,
wokalista grupy Maciej Wasio
opowiada o swoich fascynacjach
muzycznych oraz zbliżającym się
koncercie w naszym mieście.
Ocean ma na koncie cztery
płyty. Którą z nich uważacie
za najważniejszą bądź najbardziej przełomową?
Do każdej naszej produkcji
podchodzimy tak, aby stworzyć coś dla nas przełomowego
i rozwijającego. Płyta „Cztery”
jest niewątpliwie przełomowa
pod względem swojej szczerości i bezpośredniości, także ze
względu na całkowicie odmieniony skład, z realizatorem
dźwięku włącznie.
Jak ocenia Pan polską
scenę rockową?
Ma taką samą przyszłość jak
i przeszłość - długą i krętą. Rock
zawsze był tam, gdzie pojawiały się emocje, a że nasz kraj z takowych słynie, to i rock pojawia się tu w różnych okresach

i różnych barwach. Scena niewątpliwie rośnie w siłę. Ma to
związek głównie z pojawieniem
się mediów skoncentrowanych
na rocku oraz ich niepodważalnym sukcesem.
Wasze inspiracje muzyczne to...
Każdy z nas jest odrębną kopalnią muzyki, więc ciężko tutaj wymienić wszystkie nasze inspiracje.
Wspólne dla nas wszystkich jest
to, że dzielimy muzykę na dobrą
i złą, bez podziału na kategorie
wagowe. Cieszy nas przy tym fakt,
iż nasze definicje „dobrej muzyki”
mają bardzo wiele cech wspólnych, co bardzo usprawnia wspólne muzykowanie.
Jak wspomina Pan współpracę z Leszkiem Kamińskim?
Leszek to wulkan energii, któremu udało się wycisnąć zarówno z nas, jak i z tego materiału, więcej niż się kiedykolwiek
spodziewaliśmy. To człowiek,
który zaraża swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem. Na
pewno był to też dla nas poważny

poligon oraz lekcja sprawnej
i efektywnej pracy studyjnej.
Niedługo koncert w Gubinie. Zagracie w sali oddalonej od granicy z Niemcami
tylko 100 metrów. Jest to
chyba dość nietypowa dla
Was sytuacja?
Bez wątpienia będzie to najdalej oddalony na zachód koncert
w naszej historii. Nie ma też co
ukrywać, że powoli zastanawiamy się, jak to by było pójść jeszcze bardziej w lewo (uśmiech).
Najbliższe plany na przyszłość?
Jak najwięcej koncertować oraz
wykorzystać piękną letnią aurę
do tworzenia nowej muzyki.
Chcemy koniecznie skierować
energię panującą w zespole na
właściwe tory i może do końca
roku pojawić się w studio. Czas
pokaże. Na ten moment planujemy pojawić się w Gubinie
i zagrać jakby kończył się świat
- do zobaczenia niebawem.
Rozmawiał
Andrzej Matłacki

Metal ponad podziałami
Polska, Brazylia, Bułgaria…
Co łączy te trzy kraje? Mają
silne reprezentacje w siatkówce
mężczyzn? Też. Ale tym razem

z odległych zakątków świata. Memory Remains” oraz „Orion”.
Jako pierwszy zaprezentował się Następnie na scenie zameldolokalny zespól Damage, który wał się zespół z Bułgarii - Euzagrał covery zespołu Metalli- fobia. Kapela grająca melodyjny death metal przedstawiła
publiczności utwory ze świeżo
wydanej płyty „Insemination”.
Wrażenie robił fakt, że wokalnymi obowiązkami podzieliło
się całe trio. Oprócz własnych
kompozycji, muzycy zagrali dwa
świetne covery: „Pull The Plug”
Death oraz „Roots Bloody Roots”
Sepultury.
Największą atrakcją wieczoru
był występ grupy Krow. Brazylijczycy w pełnili potwierdzili, że są obecnie jedną z najlepszych na świecie kapel łączących
thrash i death metal. W set liście
przeważały kawałki z najnowszeWokalista grupy Krow - Guilherme
go albumu „Before the Ashes”.
chodzi o miłość do muzyki oraz ca. Mistrzowie thrash metalu Było to po prostu półgodziny
wspólny występ w naszym mie- w czerwcu zagrają w Warsza- ekstremalnego i precyzyjnego
ście. W środę 7 kwietnia w Pubie wie, ale dzięki naszym uzdolnio- metalu. Nieprzeciętne umiejętności instrumentalne, agresywne brzmienie, szybkie solówki,
ciężkie riffy - to wszystko sprawiło, że metalowe święto w pełni
się udało.
Warto wspomnieć również
o wyjątkowej magii i jedności
między muzykami a fanami.
Wspólne rozmowy, pozowanie
do zdjęć, uśmiechy, podpisywanie płyt, przybijanie „piątek”…
Takie momenty sprawiają, że bez
względu na narodowość, czy też
poglądy, muzyka potrafi łączyć.
I sprawiać radość.
Serdecznie dziękujemy sponsorom imprezy, którymi byli: GuBułgarzy udowodnili, że świetnie czują się w deathmetalowych klimatach
biński Dom Kultury, Urząd MiejSuchy odbył się niezapomnia- nym chłopakom już teraz można ski w Gubinie, sklep „U Grzegony wieczór dla fanów ciężkich było na żywo usłyszeć tak kulto- rza”, ośrodek szkolenia kierowbrzmień. Po raz pierwszy w hi- we utwory jak „Enter Sandman”, ców „MotoWiwa” oraz restaurastorii Gubina zagrały zespoły „For Whom The Bells Tolls”, „The cja „Romano”. Andrzej Matłacki

Miejska Biblioteka
Publiczna w Gubinie
serdecznie zaprasza na spotkanie
z Krzysztofem Wielickim
19.04.2010 godz.19.00;
miejsce: czytelnia ogólna I piętro MBP
Wielki Himalaista - Krzysztof Wielicki (urodzony w gminie Ostrzeszów w Szklarce Przygodzickiej, 5 stycznia1950 roku). Pan Wielicki to
polski wspinacz, himalaista, alpinista, a także taternik. Jako piąty człowiek na Ziemi jest zdobywcą Korony Himalajów oraz Karakorum.
Jako pierwszy człowiek zimą wszedł na Lhotse, Kangczendzongę oraz Mount Everest. Na szczycie Lhotse stanął samotnie w czasie nocy sylwestrowej, jeszcze w gorsecie, który nosił po uszkodzeniu kręgosłupa w górach. Z kolei na Broad Peak praktycznie dostał się solo w ciągu jednego dnia (było to pierwsze na świecie wejście na ośmiotysięcznik w ciągu doby). Nowe drogi wyznaczył podczas samotnej wspinaczki na Shisha Pangme oraz Dhaulagiri. Samotnie zdobył też szczyt Gasherburm II, a świadkami jego wejścia
na Nanga Parbat, jedną z największych ścian Ziemi, byli jedynie pakistańscy pasterze obserwujący jego wyczyn z oddalonych łąk. Brał
udział w aż 4 próbach wejścia na K2. I dopiero niedawno, bo podczas ostatniej, letniej wyprawy w 1996 roku, wytrwałość została nagrodzona - Krzysztofowi udało się wejść na szczyt Filarem Północnym z dwoma włoskimi alpinistami. Po biwaku, niedaleko szczytu,
zejście zamieniło się w dramatyczną akcję (na szczęście szczęśliwie
zakończoną) sprowadzania skrajnie wycieńczonego Włocha.

Konkurs na logo
Dark Side Festival już na trwałe wpisał się w harmonogram najważniejszych imprez kulturalnych Gubina. Dzięki
niemu w naszym mieście gościły tak uznane zespoły jak
Vader, Acid Drinkers, czy też Hate. W sierpniu tego roku
odbędzie się kolejna edycja festiwalu, na którym wystąpi następna gwiazda... Czas, aby festiwal zyskał oficjalne
logo. Na propozycje prac czekamy do końca maja pod adresem: wiadomoscigubinskie@go2.pl. Zwycięzca konkursu otrzyma podwójną wejściówkę na koncert Dark Side
Festival 2010.
Andrzej Matłacki

wygraj bilety na koncert

Dla pierwszych dwóch osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie

z jakim wybitnym realizatorem dźwięku współpracował zespół Ocean?

czeka nagroda: podwójna wejściówka na koncert kapeli w Gubinie
oraz płyta. Na odpowiedzi czekamy pod adresem: wiadomoscigubinskie@go2.pl

Złote gody
Miasto ma kolejnych Jubilatów, Urzędu Stanu Cywilnego w Gubi- dodatkowym elementem tak
którzy spędzili ze sobą po pół nie Kazimierę Jóźwiak były ważnego wydarzenia.
AB.
wieku. Są to Państwo Helena
i Wiktor Marciszonek oraz
Zofia i Władyslaw Zielińscy.
W liście gratulacyjnym podpisanym przez wiceburmistrz Gubina
Justynę Karpisiak, która wręczyła w imieniu Prezydenta RP
dostojnym Jubilatom Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie
czytamy: 50 lat temu przysięgaliście sobie wierność i nieskończoną
miłość. Dziś składam Wam serdeczne gratulacje za tak pięknie
dotrzymane zobowiązanie.
Uroczystość odbyła się 10 kwietnia. W tak ważnej chwili Jubilatom towarzyszyli członkowie
najbliższej rodziny i krąg znajomych. Lampka szampana i życzeSzczęśliwi małżonkowie
nia przekazane przez Kierownika

Internet - sieć, która łączy

Pod tym właśnie hasłem odbyła
się już 10 edycja „Festynu przedmiotów ścisłych” organizowanego przez nauczycieli zespołu matematyczno-przyrodniczego Gimnazjum nr 2 w Gubinie. Festyn
rozpoczął się 19.03.2010 roku.
W tym dniu przeprowadzona
została ankieta wśród uczniów
gimnazjum. Jej celem było otrzymanie odpowiedzi na pytanie,
jak ważną rolę odgrywa internet w życiu młodych ludzi i do
jakich celów go wykorzystujemy. W kolejnym dniu wyniki festynu zostały przedstawione na
forum szkolnym przez Grzegorza Świtalskiego. Wywołały
one bardzo żywą dyskusję zarówno wśród uczniów, jak i wśród nauczycieli. Następne dni poświęcone były przysłowiowemu „łamaniu głowy”. Najpierw odbyła
się rywalizacja pomiędzy klasami Gimnazjum nr 2. Uczniowie
pod opieką wychowawców rozwiązywali zestawy zadań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ich zadaniem było również przygotowanie w formie plakatu projektu strony internetowej. Rywalizacja była bardzo zacięta, każda
klasa chciała wygrać. W perspektywie bowiem miała bardzo
atrakcyjne nagrody. Ostatecznie
I miejsce zajęła klasa III b, wygrywając wycieczkę do kina do
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Zielonej Góry (nagroda obejmuje pokrycie kosztów przejazdu
i bilety). II miejsce zdobyła klasa
II b - uczniom tej klasy w ramach
nagrody pokryte zostaną koszty
przejazdu do kina. III miejsce,
po burzliwej dogrywce z klasą
II b, zajęła klasa III e, a nagrodą
dla niej jest deser w restauracji
McDonald’s w Gubinie.
Kolejnego dnia odbył się konkurs wiedzy informatycznej przygotowany przez Roberta Przyworskiego. W tym dniu gośćmi
Gimnazjum nr 2 byli również
uczniowie klas szóstych SP 2
i SP 3. Uczestniczyli oni wraz
z uczniami klas I i II naszego gimnazjum w grach i zabawach logicznych. Jest to wspaniała okazja
do sprawdzenia swoich możliwości w zakresie logicznego myślenia. W tej formie rywalizacji najlepszymi okazali się: w kategorii klas VI: I miejsce Natalia Lisiecka SP 2, II miejsce Daria
Rogowska SP 3, III miejsce Karolina Sęk SP 3, Danuta Stachyra SP 2, Patryk Janiak
SP 3. W kategorii klasy I Gimnazjum: I miejsce Zuzanna Karpisiak, II miejsce Bartosz Lenda,
III miejsce Paweł Granda.
W kategorii klas II Gimnazjum:
I miejsce Przemysław Flis, II
miejsce Agata Kłosowicz, III
miejsce Krzysztof Grabowski.
W przedostatnim dniu festynu

odbyła się debata na temat „Sieć
dzisiaj” przygotowana przez
Michała Papciaka. Po niej
uczniowie klasy III b Gimnazjum nr 2 Michał Koźmiński
i Marek Matuszak, przedstawili prezentację multimedialną
pt. „Historia sieci”.
W piątek 26 marca odbyło się
podsumowanie festynu. W auli
szkolnej dyrektor ZSO Halina Bogatek wręczała nagrody wszystkim zwycięskim uczestnikom
konkursu. Podczas uroczystości zaprezentowano wyniki oraz
zdjęcia z poszczególnych dni festynu. W ramach podsumowania
odbył się również konkurs - chyba
najbliższy tematycznie uczniom z zakresu gier komputerowych.
Spotkał się on z dużym zainteresowaniem zarówno uczestników,
jak i widzów.
Należy wspomnieć, że pomysłodawcą tego jakże ciekawego i cyklicznego przedsięwzięcia jest wicedyrektor ZSO Anna Januszkiewicz. Szczególne podziękowania
należą się organizatorom, a także
sponsorom: dyrektor Halinie
Bogatek, Radzie Rodziców ZSO,
Starostwu Powiatowemu w Krośnie Odrzańskim oraz Restauracji McDonald’s.
Do zobaczenia nie tylko w sieci,
ale przede wszystkim w naszym
Gimnazjum nr 2 już za rok.
Marek Matuszak
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Drzwi otwarte
w ZSO
30 marca swoje podwoje otworzył gubiński „Ogólniak”. Każdy
zainteresowany mógł zwiedzić
szkołę, zobaczyć poziom wyposażenia poszczególnych klas, porozmawiać z nauczycielami bądź
uczniami...
Młodzież planująca edukację w tej placówce mogła również wziąć udział w grach i zabawach tematycznych (zabawy
polonistyczne, językowe, dla
szkół podstawowych, historyczne) lub ciekawych doświadczeniach z zakresu fizyki i chemii.
Równie interesująco prezentowało się stoisko redakcji gazetki
„K.I.T.”, wystawa książek, dyplomów i pucharów, kronik szkolnych, prac plastycznych, historyczna oraz wystawa dokumentująca współpracę międzynarodową ZSO. Nie mniej ciekawie
było w poszczególnych salach
przedmiotowych - z geograficznymi i historycznymi filmami
i konkursami, obserwacjami mikroskopowymi, prezentacjami
pomocy naukowych itd.
Warsztaty przedmiotowe z zakresu chemii i biologii, występy sceniczne, pokazy multimedialne,
prezentacje dokonań naukowych
i artystycznych, prezentacje zdjęć
z imprez szkolnych, filmy, reportaże przygotowane przez uczniów,
materiały dokumentujące Jesienne
Spotkania z Literaturą, prezentacja
koła rycerskiego, prezentacja folderu o klasie matematyczno-informatycznej itp. to pozostałe atrakcje czekające w Zespole Szkół Ogólnokształcących, kuszącym swoją
bogatą ofertą uczniów zainteresowanych edukacją w tej placówce.
Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Gubinie zachęca również możliwością doboru profilowanych klas.
Według upodobań, zainteresowań, marzeń. Dla umysłów ścisłych jest klasa matematyczno-informatyczna, dla miłośników medycyny i przyrody - biologiczno-chemiczna. Poza tym
istnieje także klasa politologiczna, językowa i dziennikarska z odpowiednio poszerzonym

programem edukacyjnym. Dla
każdego coś miłego. Podobnie
jest w Gimnazjum nr 2. Proponowane profile to humanistyczny, biologiczno-chemiczny, matematyczno-informatyczny oraz
ogólny.
Ale same profile, bogate wyposażenie klas i znakomite wyniki
nauczania nie są jedynymi wabikami na młodych. ZSO ma
także doskonałą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Powstały m. in.
koła dziennikarskie, biologiczne, chemiczne, fizyczne i historyczne. Uczniowie mogą również uczyć się języka rosyjskiego na zajęciach dodatkowych.
Ponadto burmistrz Bartłomiej
Bartczak pozwolił na zwiększenie w roku szkolnym 2010/2011
liczby godzin matematyki w LO
i Gimnazjum nr 2. Te działania
pomogą uczniom osiągać jeszcze
lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gubinie przystąpił
także do projektu edukacyjnego „Fizyka jest ciekawa” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013. W gmachu przy
ulicy Piastowskiej będą go realizować Anna i Grzegorz Świtalscy. Dzięki temu projektowi
szkolna pracownia fizyki zdobyła sprzęt i oprogramowanie
za 90 tys. zł, a uczniowie będą
mogli brać udział w wykładach
organizowanych przez wyższe
uczelnie z Wrocławia, Poznania, Zielonej Górze.
Już za kilka miesięcy spora
cześć młodzieży rozpocznie kolejny, zupełnie nowy etap nauki.
Jednak już teraz czas na dokonywanie właściwych 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 młodych ludzi odwiedzających popularny gubiński „Ogólniak”.
Lo

Uczniowie LO podczas prezentacji
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Gdzie czysta energia
dokończenie ze str. 6
Przy niechęci córek pojechaliśmy do Żarnowca. Na teren
budowy elektrowni wstęp
był wzbroniony. Ukończono budowę nowoczesnej drogi
okalającej jezioro. W dali za
jeziorem Żarnowieckim widniały kolosy żelbetowe bloków
energetycznych, okolone pięknymi drzewostanami bukowymi porastającymi pagórki. Malowniczy krajobraz Szwajcarii Kaszubskiej. Ktoś przygodnie spotkany stwierdził z nutką
żalu w głosie: „tyle pieniędzy
wtopiono i na nic”. Czarnobyl
i awaria w elektrowni wstrząsnęły światem. Może dobrze, że nie

kontynuowano budowy w tej podejrzanej wtedy technologii. Ale
następnego Czarnobyla w sensie
katastrofy już nie było.

Z Ziemi Gubińskiej

Nr 8 z 16.04.2010

Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer przy wsparcirciu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej

Liceum przy ulicy Piastowskiej - część 3

Z poprzedniego odcinka mogliśmy dowiedzieć się, że budynek dzisiejszego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w okresie przed rokiem 1945 doskonale wkomponowywał
Sentencja
się w willowy krajobraz ówczesnej Grüne Wiese, czyli dzisiejszej ulicy Piastowskiej,
Profesor Zbigniew Jaworowski subtelnie uporządkowana fasada główna budziła podziw, a architektoniczna wznio- ekspert, lekarz radiolog pod- słość obiektu podkreślała wzniosłość celu, w którym powstał. Wielu informacji dokreśla, że żaden z reaktorów pro- starcza miejscowa gazeta „Gubener Zeitung” z 1908 roku.
dukcji radzieckiej czy rosyjskiej,
poza Czarnobylem nie uległ Poznaliśmy lokalizację i prze- rozpościera się przy sali. Ściany skomunikowano ze sobą szenigdy awarii. Francuzi niemal znaczenie różnych szkolnych frontowe tego całkowicie wolno- rokimi dwuczęściowymi schocałą energetykę opierają na elek- pomieszczeń. Duży nacisk w tej stojącego budynku jak również dami, w skrzydle głównym potrowniach jądrowych. Mają naj- kwestii kładziono na funkcjonal- jego elementy architektonicz- łączone są głównymi schodaczystsze środowisko, podobnie ność. Dziś przyjrzymy się między ne otynkowano w kolorze żółta- mi trzyczęściowymi, które proKorea. Polska ma kupić techno- innymi wyposażeniu wewnętrz- wego piaskowca, podczas gdy wadzą też do auli znajdującej
logię koreańską. Chcemy czystej nemu obiektu, gdyż w ślad za portal główny z dwoma boczny- się na górze. Schody te spraenergii z bezpiecznej technologii.
wiają monumentalne wrażeOleg Sanocki
nie za sprawą wolnych przejrzystych przestrzeni. Aula również jest skromna (foto 2), spokojne i prosto tonowane ściany
i sklepienia, z miłymi naturalKrystyna Kaczmarek-Skó- Kotapskiej (przewodniczącej
nie laserowanymi drewnianymi
ra została na kolejną kadencję sekcji emerytów i rencistów).
rzeźbami, które są wystawione
szefową ZNP w Gubinie.
Przewodniczącą komisji rewina działanie ciepłego światła,
Kampanię sprawozdawczo-wy- zyjnej została Izabela Ziętka
które w pomieszczeniu rozchoborczą organów Związku Nauczy- (Ośrodek Szkolno-Wychowawdzi się dzięki sześciu dużym pacielstwa Polskiego województwa czy), członkami - Małgorzatynowo antykizowanym oknom
lubuskiego zainaugurował Od- ta Fredrych (Zespół Szkół
ze szkłem w ołowianych opradział Związku Nauczycielstwa im. M. Kopernika) i Włodziwach, sprawiają, że to pomieszPolskiego w Gubinie. Na zebra- mierz Rogowski (sekcja emeczenie emanuje melancholijnym
niu w galerii Gubińskiego Domu rytów i rencistów).
nastrojem.
Kultury wybrano nowy zarząd na Oddział w Gubinie liczący 195
„O młodzieży, o złoty czasie
czele z prezesem K. Kaczmarek- członków docenił Zarząd Główny 1 - Szkolne podwórze również umożliwiało wizualne ogarnięcie sporej części architek- róż, drogi i ścieżki posypane
Skórą. To już jej czwarta kadencja. ZNP w Warszawie za obelisk na
tonicznego bogactwa budowli; czy mały obiekt pośrodku to dawna fontanna ?; foto: są kwiatami”, to ciepłe powiePrzedstawiciele 16 ognisk z miasta cmentarzu komunalnym upadzenie wita nas w kuluarach.
Gubener Heimatbund
i gminy wiejskiej Gubin obdarzy- miętniający nauczycieli (2008 r.)
„Pracy błogosławieństwo jest
li koleżankę Krysię zaufaniem na i opiekę nad mogiłami gubińskich wytwornością architektoniczną mi oknami łukowymi i czterema domu szczęściem”- tak brzmi inkolejne cztery lata. W imieniu nauczycieli. Medal ZNP TON szedł wysoki poziom technicz- pilastrami wykonano ze śląskiego skrypcja umieszczona w drugim
ustępującego zarządu oraz sekcji 1939-1945 wręczyła Bożena ny. Również pod tym względem piaskowca i ożywiono bogatymi skrzydle budynku, zwiastująca
emerytów i rencistów rekomendo- Mania - członek Zarządu Głów- źródłem interesujących szcze- rzeźbami z czterema figuralny- ciężką pracę.
wała Aldona Siebyła. Podkre- nego ZNP, prezes ZNP okręgu lu- gółów jest lektura prasy z tam- mi grupami dzieci reprezentują- Za sprawą zmiennych różnic
ślono jej umiejętności negocjacyj- buskiego w Zielonej Górze.
tego okresu:
cymi młodzież. Głowy przy prze- wysokości poszczególnych
ne i mediacyjne, które pozwalają W nowej kadencji Oddział - Budynek szkolny posiada, dłużonej Achenbachstraße (dzi- części budynku, za sprawą niena dobrą współpracę z organami ZNP zamierza m.in. poświęcić jak powiedziano, 17 klas, wy- siejszej ulicy Zwycięstwa) przed- jako mocno wzburzonych posamorządu terytorialnego. Aktyw- więcej działań pracownikom posażonych w ławki szkolne, stawiają główne postacie z naj- wierzchni dachów, za sprawą
nie uczestniczy w pracach wielu niepedagogicznym i wzmoc- dające się złożyć przez podnie- bardziej znanych bajek (Czerwo- zmiennych linii kalenic i kantów
organizacji społecznych (prze- nić z nimi więź, w większym sienie części bocznych ku górze. ny Kapturek, Jaś i Małgosia itd.). okapów stworzono bogato rozwodniczy Radzie Miejskiej Se- stopniu korzystać z konsulta- Jeżeli w późniejszym czasie klas Podłogi wszystkich pomieszczeń członkowaną i zarazem zaniorów, działa w Stowarzyszeniu cji społecznych, stworzyć bank szkolnych nie wystarczy, to bez
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, To- informacji o ośrodkach wypo- żadnych trudności można dobuwarzystwie Przyjaciół Dzieci). Wy- czynkowo-rekreacyjnych po dować trzy dalsze klasy, które
różnia się empatią, odwagą w po- atrakcyjnych cenach, zabiegać w przybudówce w kierunku zedejmowaniu decyzji. Jest zawsze o utrzymanie dotychczasowe- wnętrznym mogą tylko popradyspozycyjna, twórcza i życzliwa. go sposobu naliczania Zakła- wić wygląd ogólny. WystarczaFunkcję zastępcy powierzono dowego Funduszu Świadczeń jącą ilość pomieszczeń klozetoGabrieli Nazaruk z Zespołu Socjalnych czy przeciwstawiać wych z pomieszczeniem wstępSzkół w Grabicach, sekretarza się komercjalizacji oświaty. De- nym dogodnie umieszczono na
i kronikarza - A. Siebyle (Przed- legatami na konferencje okrę- każdym piętrze. Poprzez wyszkole Miejskie nr 3), skarbni- gową w czerwcu br. zostały K. starczające oświetlenie, wieka - Marzannie Strzelec (Pu- Kaczmarek- Skóra i Jolanta trzenie i utrzymywanie podcibliczne Gimnazjum w Czarno- Olszewska, dyrektor Przed- śnienia w tych pomieszczeniach
wicach), a członka - Marii szkola Miejskiego nr 3.
wł łatwo można pozbyć się wszelkich niemiłych zapachów. Pomieszczenia dla nauczycieli są
tak ułożone, że ulicę i szkolne 2 - Szkolna aula urzekała skromnością, którą również można odebrać jako przejaw dostojeńpodwórze (foto 1) łatwo można
stwa; foto: Gubener Heimatbund
ogarnąć wzrokiem. Mieszkanie dyrektora jest przestrzen- lekcyjnych, również auli, wyło- mkniętą masę budowlaną, która
nie oddzielone od szkolnego żone są linoleum, w sali gimna- sprawia, że również front połuzgiełku, a osobne schody spra- stycznej i sali rysunków są pod- dniowy przedstawia się w kowiają, że jest ono dostępne od łogi z pasm dębowych, rozległe rzystnym świetle i która w kieulicy. Sala gimnastyczna zo- korytarze, które na każdym pię- runku Grüne Wiese (dzisiejsza
stała przyłączona do budynku trze wspaniale ozdobiono pięk- ulica Piastowska), ulicy podpogłównego w pożądanej odległo- nie wykonanym kranem, wyło- rządkowanej zabudowie willości (…). Jest dostępna zarówno żone są płytkami podłogowymi wo-podmiejskiej, dzięki auli wystamtąd [z podwórza] przez po- marki Mettlach.
gląda jak budowla reprezentamieszczenie wstępne przedsion- Poszczególne piętra, które cyjna, która wydaje się być odka jak też bezpośrednio z budyn- w skrzydle budynku przy prze- powiednią, aby tej części miasta
Krystyna Kaczmarek-Skóra w siedzibie ZNP w Gubinie
ku. Plac do gimnastyki i zabawy dłużonej Achenbachstraße nadać godny wygląd.
n

Gubiński ZNP po wyborach
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Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer

Wieści zza Nysy
O zachowaniu się na autostradzie*
Niestety niemieckie autostrady często kojarzą się z całkowitą swobodą jazdy, ze swoistym Eldorado i wolną amerykanką, gdzie można „grzać”, ile fabryka dała, gdzie policja zagląda rzadko i nie kontroluje tak regularnie i drobiazgowo, jak na obszarach zabudowanych. Nic bardziej
mylnego, gdyż za naruszenie przepisów korzystania z autostrady przewidziana jest kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności.
Niezastosowanie się do wymogu ruchu prawostronnego, połączone ze spowodowaniem utrudnienia ruchu drogowego, grozi grzywną w wysokości 80 euro. Wjazd na autostradę w miejscu do tego
nieprzewidzianym i spowodowanie przez to zagrożenia dla innego
uczestnika ruchu drogowego to 75 euro grzywny. Wjazd na autostradę bez ustąpienia pierwszeństwa przejazdu użytkownikowi
pasa przelotowego również kosztuje 75 euro grzywny.
To, że na autostradzie zawracanie, jazda wstecz lub pod prąd są zabronione, jest logiczne i samo przez się zrozumiałe. Takie zachowania na wjeździe lub wyjeździe autostradowym kosztują 75 euro. Jeśli
dojdzie do nich na bocznym pasie ruchu lub poboczu, kara wyniesie
130 euro grzywny oraz 200 euro, gdy zdarzą się na pasie przelotowym.
Parkowanie na autostradzie to 70 euro grzywny. Używanie pobocza autostrady w celu szybszego poruszania się do przodu to
75 euro grzywny. Jazda pojazdem mechanicznym, którego wysokość łącznie z ładunkiem przekracza 4,20 metra to 70 euro grzywny.
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Z Euroregionu
Spotkanie winiarzy
Z inicjatywy Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Muzeum Miasta
w Guben spotkali się 1 kwietnia br. winiarze z obu zaprzyjaźnionych miast.
Przedstawiona została informacja o tradycjach winiarskich

i dokonano degustacji wina gubeńskiego i gubińskiego. Guben
ma już stowarzyszenie Gubener
Weibau e. V., któremu przewodniczy Helmut Moelle, Gubin
poszukuje chętnych.
Podpisane zostało porozumienie

Jubileuszowa klientka
„Dialogmedia”

W czwartek 1 kwietnia w Zielonej Górze - mieszkanka Gubina,
pani Małgorzata Bazan, została 25-tysięcznym użytkownikiem pakietu „Dialogmedia”: telewizji cyfrowej wraz z wypożyczalnią filmów na życzenie, internetu i telefonu. Skorzystała ze specjalnej oferty promocyjnej Telefonii „Dialog”, która
gwarantuje jej rok bez opłat

za usługę IPTV. Zakup telewizji możliwy jest w połączeniu
z telefonem, z internetem, lub
oczywiście z obydwiema usługami jednocześnie - wtedy średnia miesięczna opłata za 3 usługi
wypada najkorzystniej.
Do wyboru są 3 taryfy telefoniczne oraz 7 prędkości Internetu (od 1 do 50 Mbps).
(red)

Bardzo ważne!
Zmuszanie do zmiany toru jazdy na autostradzie jest w Niemczech przestępstwem drogowym i podlega surowym karom. Dopuszcza się go na przykład ten, kto przy pomocy sygnału świetlnego (dosłownie „klaksonu świetlnego”) przymusza innych uczestników ruchu drogowego do opuszczenia swego toru ruchu. Takie
zmuszanie zagrożone jest karą grzywny lub nawet karą pozbawienia wolności do lat trzech.
* - Przepisy dotyczące autostrady mają zastosowanie również
w przypadku dróg o podobnym sposobie korzystania
Źródło: Kodeks Drogowy RFN

Podziękowania dla gubińskich pomocników
Guben. Mieszkanka Guben Angelika Salis (53) będzie
Gubińska laureatka (z prawej) z przedstawicielką firmy Dialog
potrzebować przynajmniej trzech miesięcy, aby powrócić do zdrowia po wypadku, jakiego przed kilkoma tygodniami doznała w Gubinie. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że natychmiast po wypadku zaopiekowało się nią kilku mieszkańców Gubina, którym Zajęcia pod hasłem „Nasza z dzieckiem w zakresie określoza otrzymaną pomoc usilnie chce teraz podziękować na Wielkanoc” dla dzieci objętych nym przez indywidualny prołamach gubińskiej prasy.
Wczesnym Wspomaganiem Roz- gram wczesnego wspomagania.
woju w Ośrodku Szkolno-Wy- Dzieci uczęszczają na cotygoDo wypadku doszło 8 marca rano. W okolicy mostu granicznego chowawczym w Gubinie.
dniowe zajęcia rewalidacyjnospadła z roweru podczas hamowania. Doznała poważnego złamania Już drugi rok w naszym Ośrod- wychowawcze, logopedię oraz
nogi. Pierwszą myślą po wypadku było stwierdzenie, że jest Niemką ku odbywają się zajęcia dla rehabilitację. Zajęcia proponoi teraz leży tu, po polskiej stronie, zupełnie sama na ziemi: „To było małych dzieci. Wczesne wspo- wane dziecku dostosowane są
jakieś nieprzyjemne uczucie”. Jednak samotność nie trwała długo, maganie rozwoju dziecka to wie- do jego indywidualnych możligdyż na miejscu pojawiło się sześciu mężczyzn. Teraz musiała im lospecjalistyczne, kompleksowe wości psychofizycznych.
powiedzieć, kim jest. Wtedy okazało się, że jeden z pomagających i intensywne działania mające na Chcąc zapewnić naszym najznał język niemiecki. To on zaproponował zawiezienie A. Salis bez- celu stymulowanie funkcji od- młodszym wychowankom możpośrednio do szpitala w Guben i na własnych rękach wniósł do izby powiedzialnych za rozwój psy- liwość wspólnej zabawy opartej
chomotoryczny i komunikację na radości, akceptacji, zaufaniu,
przyjęć, gdzie tylko zdążyła krótko mu podziękować.
W momencie wypadku była zszokowana. Jednak mimo oszoło- małego dziecka od chwili wy- organizujemy wspólne spotkania
mienia doskonale zapamiętała, że wszyscy, którzy wtedy wokół niej krycia niepokojących objawów z rodzicami.
stali, chcieli pomóc: „To tak mnie ucieszyło. Nie spodziewałam się, w rozwoju do czasu podjęcia 31 marca nasi mali podopieczże w Gubinie gotowość do niesienia pomocy jest tak duża”. Chęt- przez dziecko nauki w szkole. ni brali udział w zajęciach o tenie osobiście podziękowałaby swoim wybawcom, ale minie jesz- Zakres wczesnego wspomagania matyce świąt wielkanocnych.
cze wiele tygodni, zanim zupełnie ozdrowieje.
rozwoju dziecka może dotyczyć: W trakcie tychże zajęć wykorzyrozwoju motorycznego, rozwoju stano wiele metod wspierających
Porównanie z naszego podwórka
mowy i języka, orientacji i poru- rozwój dziecka, takich jak: styszania się w przestrzeni, uspraw- mulacja polisensoryczna wg pór
Wiele tygodni, również po skomplikowanym złamaniu nogi, do niania widzenia, słuchu, umie- roku, zajęcia manualne, ćwiczezdrowia dochodziła (i jeszcze będzie dochodzić) nasza redakcyjna jętności samoobsługi i funkcjo- nia oddechowe, trening relaksakoleżanka Małgorzata Borowczak-Turowska, o której jako nowania w środowisku.
cyjny. Kolory wiosny, wspólna
zespół pamiętaliśmy przez cały trudny dla niej okres zimowy, Wspomaganie rozwoju to rów- nauka poprzez zabawę, odwiepraktycznie od pierwszej chwili po wypadku. Odwiedzaliśmy ją nież pomoc i wsparcie udziela- dziny zajączka wywołały uśmiech
często i licznie w długie zimowe wieczory i myślę, że dziś nasza ne rodzicom i rodzinie w naby- na twarzach naszych dzieci.
Gosia bez wahania powtórzy za A. Salis: „Tak to mnie ucieszyło…”. ciu umiejętności postępowania
dokończenie na str. 12

Nasza Wielkanoc

o współpracy, które podpisali przewodniczący i (ze strony
Gubina) Paweł Milewicz
i Henryk Kowalski.
W ramach 775-lecia delegacje
z obu miast wezmą udział w historycznym korowodzie. Z.T.

Uczniowie
przywitali
wiosnę po
europejsku,
z uśmiechem
na twarzy
Początek wiosny to wyjątkowy
czas. Przyroda budzi się do życia.
Również my zaczynamy podchodzić do wszystkiego z większym
entuzjazmem i optymizmem. Nie
inaczej jest z młodymi pociechami.
W Zespole Szkół im. M. Kopernika uczniowie „podstawówki” nadejście wiosny przywitali w europejskim stylu. Każda
z klas, w ramach konkursu
„Podróż po Europie”, przebrała się w narodowe stroje takich
państw jak Francja, Włochy,
Hiszpania, Rosja, Grecja oraz
nasze polskie. Uczestnicy konkursu zaprezentowali przedstawienia teatralne, podczas których szkolna publiczność mogła
poznać obyczaje poszczególnych
krajów, ich tańce narodowe oraz
dowiedzieć się, z kogo lub czego
najbardziej słyną.
Występy uczniów oceniało jury
w składzie: dyrektor Genowefa
Barabasz, wicedyrektor Dorota
Grzelak oraz Sylwia Kasowska. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła klasa V b, która zaprezentowała walory i obyczaje Francji. Drugie miejsce zajęły
ex aequo: „rosyjska” klasa V a,
„grecka” VI b oraz „hiszpańska”
IV a. Natomiast trzecia pozycja
przypadła klasom: VI a, która
pokazała co jest najlepsze i najpiękniejsze w naszym kraju oraz
IV b przybliżającej kulturę Włoch.
W nagrodę cała zwycięska ekipa
zjadła pyszny obiad w restauracji
„Retro”. Pozostali laureaci również zostali obdarowani atrakcyjnymi podarunkami.
Tak więc szkolne obchody nadejścia długo wyczekiwanej
wiosny przebiegły w proedukacyjnej formule. A dzięki temu,
że zabawa ta zbiegła się z pojawieniem się ciepłej i słonecznej
pogody, każdemu dopisywał fantastyczny humor.
Andrzej Matłacki
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Potrzebujemy dobrych gospodarzy
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30.03. funkcjonariusze policji zatrzymali 25-letniego
obywatela Niemiec, na podstawie zarządzenia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu osoby podejrzanej
wyd. przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze V Wydział Śledczy.
8.04. nieustalony sprawca wybił szybę wystawową sklepu znajdującego się
na ulicy Obrońców Pokoju
(szkody 400 zł).
9.04. policjanci zatrzymali
do wytrzeźwienia i wyjaśnienia dwóch młodych mieszkańców Gubina (17 i 15 lat),
którzy wcześniej w rejonie
ulicy Budziszyńskiej skradli
obywatelom Niemiec pieniądze, dokumenty, telefon komórkowy oraz kartę kredytową, a następnie jednego z nich
pobili. Sprawę prowadzą gubińscy policjanci.
Krosno Odrzańskie
i Gubin: W okresie od 6 do
13 kwietnia br. policjanci zatrzymali 10 nietrzeźwych kierujących oraz 10 posiadających sądowy zakaz kierowania pojazdami.
oprac.
Małgorzata
Borowczak-Turowska

Kronika PSP
Ponawiamy po raz kolejny
apel: szanowni Państwo - nie
wypalajmy traw i nieużytków.
Ostatnie dwa tygodnie, to 15
interwencji związanych z gaszeniem naumyślnie podpalonych łąk i ugorów.
03.04. na ul. Cmentarnej
doszło do karambolu 3 samochodów. Jeden z kierujących wymusił pierwszeństwo przejazdu. Przy usuwaniu skutków, na miejscu zdarzenia pracowały dwa zastępy
strażaków i dwie karetki pogotowia. Straty oszacowano
na około 20 tysięcy złotych.
11.04 jeden zastęp - na
prośbę policji - udzielał
pomocy osobie, która ma problemy z poruszaniem się.
13.04. na ul. Łukowej
doszło do kolizji dwóch samochodów. Na miejscu zdarzenia pracowały dwa zastępy strażaków i załoga karetki
pogotowia. Straty oszacowano na około 5 tysięcy, a kierujący jednym z samochodów
- uciekł z miejsca zdarzenia!
Strażacy na przestrzeni
ostatnich 2 tygodni odnotowali również 3 fałszywe
alarmy.
Informacje przekazał
zastępca dowódcy
JRG-PSP w Gubinie
asp. Wojciech Liczbiński
oprac. AB.

dokończenie ze str. 7
Należy jednak wspomnieć, że
nie było żadnego wsparcia rządowego dla inwestycji i nikt z rządu
nie słyszał o planach budowy
elektrowni, co zostało potwierdzone z trybuny sejmowej. Inwestor również nigdy nie przedstawił nam przyznanego pakietu emisyjnego dla elektrowni jak
i kopalni, a wielokrotnie żądaliśmy okazania stosownych dokumentów. Należy też dodać, że dzisiejsza sytuacja firmy PWE Gubin
jest jeszcze bardziej skomplikowana przez wycofanie się ze spółki
jednego z jej twórców, jakim była
ENEA. Z naszego punktu widzenia wydaje się też ważnym stan
prawny i sytuacja finansowa
KWB Konin, która znajduje się
na etapie rozpoczętego już procesu prywatyzacyjnego.
Często wypowiadane przez
przedstawicieli naszej władzy
twierdzenia o ponadlokalnym
charakterze inwestycji też wydają
się być nieuprawnione, ponieważ
obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego nie mówi nic o budowie kopalni w naszym rejonie,
natomiast raport środowiskowy
stwierdza negatywny wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko przyrodnicze regionu.
Często też nasi włodarze powołują
się na dokument rządowy o nazwie
„Polityka energetyczna Polski do
2030 r.”, który jak na razie pozostaje tylko w sferze zamierzeń
rządu bez żadnych dokumentów
wykonawczych i jaki będzie ostateczny kształt całości trudno jest
dzisiaj jednoznacznie stwierdzić.
Dlatego w tym stanie prawnym
bardzo negatywnie odbieramy
prowadzoną politykę naszych
władz, zmierzającą do udzielenia zgody na udzielenie koncesji na wydobycie węgla słabej
spółce węglowej przy całkowitym ignorowaniu opinii mieszkańców gminy Gubin.
Jakie są szanse na wygranie referendum i co będzie,
jeśli jego wynik będzie negatywny?
Nie można rozpatrywać wyniku
referendum w kategoriach sportowych, my nie stawaliśmy do zawodów z władzami gminy, żeby
mówić o wyniku referendum
w kategoriach wygrał-przegrał.
Referendum to narzędzie demokracji, które daje społeczeństwu

możliwość uczestniczenia w bezpośrednim sprawowaniu władzy
lub dokonywania oceny pracy
wybranych wcześniej przedstawicieli w trakcie trwania ich
kadencji. Wszyscy wiemy, że
przez wiele lat jako mieszkańcy
gminy Gubin nie byliśmy chętni
do uczestnictwa w decydowaniu
o przyszłości naszej wspólnoty.
Zawsze zdawaliśmy się na nasze
władze i nie interesowaliśmy się
jakie one podejmują decyzje.
Dopiero teraz w obliczu widma
budowy kopalni zobaczyliśmy,
że mamy jakieś prawa i możemy
upominać się o ich respektowanie. Dla nas wszystkich to była
lekcja demokracji, a dla naszych
obecnych i przyszłych przedstawicieli nauczka, że nie można
praktycznie zaraz po wyborach
lekceważyć swojego elektoratu.
W tym sensie, to było i jest nasze
wspólne zwycięstwo nawet tych,
których praca będzie oceniana
w niedzielnym referendum.
Jaka będzie ocena pracy obecnych radnych i wójta zależy
w pierwszym rzędzie od tego,
czy będzie uzyskana wymagana frekwencja wyborcza, natomiast osiągnięty wynik zależy
od całego społeczeństwa gminy
Gubin. Jako Grupa Inicjatywna
wskazaliśmy na pewne niewłaściwe decyzje naszych radnych
i wójta, informowaliśmy społeczeństwo o naszych działaniach
mających na celu wyegzekwowanie wyniku referendum w sprawie kopalni.
Jeżeli społeczeństwo ulegnie
opiniom, że nie ma sensu brać
udziału w referendum lub udzieli ponownie kredytu zaufania
obecnym radnym i wójtowi, to
wypada nam tylko mieć nadzieję, że nasi przedstawiciele opamiętają się w końcu i zaczną być
naszymi reprezentantami, a nie
- tak jak to wygląda do tej pory
- spółki węglowej.
Grupa Inicjatywna przygotowała tylko podstawy do przeprowadzenia referendum odwoławczego, reszta należy do
mieszkańców gminy Gubin, co
z tego wyniknie pokaże najbliższa przyszłość. Dlatego wypada
nam tylko zaapelować o czynny
udział w referendum i o wyrażenie swojej opinii zgodnie z własnym sumieniem.
Jesteście grupą ludzi
dobrze znającą specyfikę

Nasza Wielkanoc
dokończenie ze str. 11
Mamy już za sobą wspólne zajęcia o tematyce jesiennej prowadzone metodą stymulacji polisensorycznej wg pór roku, spotkanie mikołajkowe, bal karnawałowy. W najbliższym czasie
oprócz cotygodniowych zajęć
nasi mali podopieczni spotkają
się ze swoimi rodzicami oraz terapeutami na wspólnym oglądaniu przedstawienia pt. „Beatka

i Katarzynka” w wykonaniu młodzieży z klasy uzawodowionej
z naszego Ośrodka. Będziemy
mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych
o tematyce wiosennej.
Celem zajęć w wczesnego wspomagania rozwoju jest wspieranie
dziecka w jego rozwoju, wspólne poznawanie świata oparte na
poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnym zaufaniu.
A. J.
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i problemy gubińskiej gminy,
jakie zatem macie pomysły
na jej rozwój?
Dla nas jest to bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że
bardzo często zarzucano nam
chęć przejęcia władzy w gminie.
Nasi przeciwnicy bardzo często
mówili o nas, że przygotowujemy
teren pod jesienne wybory i do
tego celu służy nam referendum
odwoławcze. Często w naszym
działaniu zarzucano nam interesowność, a nie troskę o nasze
wspólne społeczne sprawy.
Nie mamy gotowego pomysłu
na rozwój gminy, ponieważ nie
podchodziliśmy do tego tematu
od tej strony. Bardziej możemy
powiedzieć, czego oczekujemy
od naszej obecnej i przyszłej
władzy niż to, że mamy skuteczne antidotum na zastój cywilizacyjny naszej gminy.
Przy okazji spotkań z mieszkańcami różnych wsi mieliśmy możliwość wysłuchania
ich ocen dotyczących obecnej
władzy i oczekiwań w stosunku do przyszłej, dzisiaj mamy
osobiste spojrzenie na całość
problemów i potrzeb naszej
gminy. Z przerażeniem patrzymy na ilość pracy, jaka powinna
być wykonana w wielu wsiach
gminy, często zastanawiamy się
dlaczego dopuściliśmy do tego,
że przez całe lata nie zainwestowano tam ani grosza, doprowadzając praktycznie wszystko do
ruiny. Zadajemy też sobie pytanie, gdzie byliśmy wcześniej
i dlaczego godziliśmy się na
tak kiepskie gospodarowanie
w gminie, ulegając obiegowej
opinii, że lepiej być nie może,
bo gmina jest biedna.
Od naszej przyszłej władzy będziemy oczekiwać sprawnego
zarządzania opartego na reprezentowaniu w pierwszym rzędzie
naszych interesów. Oczekujemy,
że przyszła władza będzie dla
nas, a nie my dla władzy. Mamy
nadzieję, że uda nam się wybrać
dobrych gospodarzy, którzy potrafią sprawnie zarządzać gminą
i pozyskiwać dla niej środki zewnętrzne. Muszą być to ludzie,
którzy będą mieli wizję rozwoju
tej gminy na miarę dwudziestego pierwszego wieku, w końcu
to my im płacimy, więc będziemy kontrolować i skutecznie wymagać efektów.
n

Jak hartowała się
stal
Przebojowość burmistrza Czesława Fiedorowicza była
ogólnie znana. W roku wyborczym nabierało to szczególnego
znaczenia. Właśnie finalizowano
w mieście sztandarowe budowy
prawie jak za czasów Gierka, by
oddać je dla uczczenia wyborów.
Kończono gazociąg dla Gubina,
oddano nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Most na wyspę
przypieczętował sukcesy inwestycyjne burmistrza tuż przed
wyborami - oddano go do użytku
18 września.
Fetowano przyznanie dla
Gubina i Guben Flagi Expo
2000.
22 sierpnia zorganizowano
w Gubine wspólną przysięgę żołnierzy Bundeswehry i 5 Kresowej z udziałem Janusza Onyszkiewicza Ministra Obrony.
„Wiadomości” poprzez wywiady „10 minut z...” Tadeusza
Żachunia, promowały kandydatów na radnych z Unii Wolności. Co i rusz przyjeżdżał ktoś
ważny do Gubina, a to wojewoda, a to minister.
Ale bezrobocie rosło. Handlujący na rynku spożywczym spierali się z urzędnikami miejskimi o „plac bankruta”. Nadeszła
6 sierpnia manifestacja gubinian
przed Urzędem Rady Ministrów,
w której nie brał udziału nikt
z Lubska, nie przyniosła pożądanego skutku. Powiatu gubińsko-lubskiego nie zatwierdzono. Gubińska Izba Gospodarcza
opublikowała w tej sprawie list
otwarty, wytykając burmistrzowi błędy. Oczywiście burmistrz
tłumaczył się szeroko, lecz mało
skutecznie. No i 14 września na
uroczystym ostatnim apelu rozformowano 5 Dywizję w Gubinie. Pozostała tylko zmechanizowana brygada. Sytuacja dla
koalicji rządzącej Gubinem tuż
przed wyborami stawała się niezbyt ciekawa. Wywody prasowe
żadnego korespondenta wojennego już nie skutkowały. Może
nawet dolewały oliwy...
Nasuwa się pewien wniosek.
Nawet, gdy się robi dużo pożytecznych rzeczy, los może nam
płatać figle. Splot okoliczności
może zniweczyć wszelkie wysiłki. Na pewno socjotechniki nie
są najważniejsze.
Oleg Sanocki

PZERiI zaprasza
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gubinie zaprasza członków na spotkanie z okazji Światowego
Dnia Inwalidy, które odbędzie się 29 kwietnia (czwartek) o godz. 11.00
w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury.
Ponadto 1 maja (sobota) 2010 r. ZR PZERiI zaprasza na zabawę taneczną w lokalu „Zenek”. Odpłatność dla członków związku - 35 zł. MB-T

Projekt pn. ”Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
- ul. Piastowska 24 w Gubinie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013

Głównym celem realizacji
projektu jest poprawa stanu
środowiska poprzez
zmniejszenie emisji szkodliwych
substancji do atmosfery,
a także zoptymalizowanie gospodarki
cieplnej poprzez zmniejszenie strat
energii w budynku Urzędu Miejskiego
w Gubinie ul. Piastowska 24.

wartość projektu: 1 915 056,34 PLN
poziom dofinansowania ze środków unii Europejskiej: 78 %
1 493 674,52 PLN
FUNDUSZE EUROPEJSKIE...
...dla rozwoju lubuskiego

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony

Apel do Lubuszan

Szkolenie BHP

- dla pracodawców,
- stanowiska kierownicze,
- robotnicze
- i inne usługi z tym
związane.
Gubin, os. E. Plater 9c/8

Tel. 504 651 510

13

Listy

Lubuski Regionalny
Program Operacyjny
Priorytet III
Działanie 3.2 Poprawa
jakości powietrza,
efektywności energetycznej
oraz rozwój i wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii

Szanowni Mieszkańcy województwa lubuskiego!
Pożary pól i łąk co roku powodują olbrzymie straty w środowisku naturalnym. Badania naukowe dowodzą, że wypalanie
traw nie prowadzi do użyźniania gleby, lecz ją niszczy. Warto
również pamiętać, że jest to wykroczenie, za które grozi wysoka
grzywna, a ponadto może skutkować utratą dotacji unijnych.
Pamiętajmy, że pola i łąki są
miejscem życia ogromnej liczby
zwierząt i owadów, pożytecznych dla człowieka i chronionych prawem. Wiosna jest okresem, w którym ptaki na tych terenach zakładają swoje gniazda i znoszą jaja. Proces wypalania traw stanowi więc bezpośrednie zagrożenie zarówno dla
dorosłych osobników, jak i piskląt. Pożary łąk i pół często
wymykają się spod kontroli, co
powoduje pożary domów i gospodarstw, stwarzając zagrożenie dla życia zamieszkujących
w nich ludzi. Apeluję więc do
mieszkańców naszych lubuskich
wsi i miast o współczucie dla ginących w ogniu roślin i zwierząt.
Zachęcam przede wszystkim rolników, by dawali dobry przykład troski o ziemię, przypominając zarazem swym dzieciom
o tym, jakie niebezpieczeństwo
niesie ze sobą zabawa z ogniem.
Jestem przekonana, że troska
o środowisko naturalne stanie
się naszym wspólnym dobrem,
a praktyka wypalania traw zniknie z polskich wsi i miast.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
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na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych
z przeznaczeniem pod budowę zespołu garażowego.
Lp. Nr działki

PowierzchCena wywoławcza Wysokość Termin przetarPołożenie
nia (m²)
(netto złotych) wadium gów odbytych

Uwagi

1

187/29

26

ul. Sportowa
obręb 2

2.100,00

210,00

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

Wydana decyzja
o warunkach zabudowy
GB-7331/113/2004-W
z dnia 20.08.2004r.

2

187/30

25

ul. Sportowa
obręb 2

2.100,00

210,00

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

Wydana decyzja
o warunkach zabudowy
GB-7331/113/2004-W
z dnia 20.08.2004r.

3

187/31

25

ul. Sportowa
obręb 2

2.100,00

210,00

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

Wydana decyzja
o warunkach zabudowy
GB-7331/113/2004-W
z dnia 20.08.2004r.

4

187/32

25

ul. Sportowa
obręb 2

2.100,00

210,00

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

Wydana decyzja
o warunkach zabudowy
GB-7331/113/2004-W
z dnia 20.08.2004r.

5

187/33

25

ul. Sportowa
obręb 2

2.100,00

210,00

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

Wydana decyzja
o warunkach zabudowy
GB-7331/113/2004-W
z dnia 20.08.2004r.

6

187/34

25

ul. Sportowa
obręb 2

2.100,00

210,00

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

Wydana decyzja
o warunkach zabudowy
GB-7331/113/2004-W
z dnia 20.08.2004r.

7

187/35

25

ul. Sportowa
obręb 2

2.100,00

210,00

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

Wydana decyzja
o warunkach zabudowy
GB-7331/113/2004-W
z dnia 20.08.2004r.

8

187/36

26

ul. Sportowa
obręb 2

2.100,00

210,00

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

Wydana decyzja
o warunkach zabudowy
GB-7331/113/2004-W
z dnia 20.08.2004r.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2010 r. o godz. 11.00 w sali nr 218 Urzędu Miejskiego
w Gubinie ul. Piastowska 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do
dnia 17 maja 2010 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747
(w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miejskiego w Gubinie. W 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.
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia
aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe
w całości ponosi nabywca. Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług w stawce 22% zgodnie z dnia 11 marca 2004 r. „ o podatku od towarów i usług”
(Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu uczestnika 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, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika,
który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Przetarg zostanie 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).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od
dnia 16 kwietnia 2010 r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można
uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie,
ul. Piastowska 24 – pokój nr 307, tel (068)4558143, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl

W odpowiedzi na zarzut Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Fudymy.
W opublikowanym na łamach „Wiadomości Gubińskich” nr
7/2010 z 2 kwietnia materiale zatytułowanym „Trzeba podejmować wyzwania” Stanisław Fudyma naruszył moje dobra osobiste i z tego powodu napisałem poniższe wyjaśnienie. Nie sposób
jednak odnieść do wszystkich jego tendencyjnie zmanipulowanych wypowiedzi, tak więc w moim wyjaśnieniu dla przykładu
poruszam tylko jedną z nich, tę która bezpośrednio mnie dotyczy.
Chciałbym się odnieść do zarzutu stawianego mi przez Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Fudymę, w którym to
właśnie wymienił mnie z imienia i nazwiska jako przeciwnika budowy „Orlika” w Grabicach. Otóż, na jednej z sesji Rady
Gminy, stojąc przed wyborem budowy „Orlika” w Grabicach lub
rozbudowy szkoły w Chlebowie, do której jest już przygotowana cała dokumentacja, powiedziałem, że „skłaniałbym się w tej
sytuacji do rozbudowy szkoły”, co wcale nie znaczy, że jestem
przeciwny budowie „Orlika”. Uznałem, że należy najpierw ukończyć inwestycję, w którą gmina już po raz kolejny zainwestowała środki na dokumentację, a budowę boiska można odłożyć
na później. Wszyscy radni łącznie z Przewodniczącym Stanisławem Fudymą zgodzili się z moją opinią.
Jako radny, a co za tym idzie osoba publiczna, krytyki się nie
boję, byle była oparta na prawdzie.
Ponadto chciałbym dodać, iż w przeciwieństwie do Przewodniczącego Rady Gminy, ja jako radny i praworządny obywatel będę
brał udział w referendum i zachęcam do tego wszystkich mieszkańców Gminy, bo takie jest prawo i moralny obowiązek obywatela demokratycznego kraju. 
Stefan Zygmunt Turowski

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.

Cennik reklam i ogłoszeń
Podstawową jednostką jest moduł reklamowy o wymiarach 46 mm
x 48 mm. Koszt modułu: strony czarno białe - 75 zł plus VAT, w kolorze - dopłata 35%, pierwsza strona - 45%.
Ogłoszenia ramkowe - Zwykła ramka: osoby fizyczne 10 zł plus
VAT, firmy 20 zł, ramka w kontrze: osoby fizyczne 12 zł plus VAT,
firmy 24 zł plus VAT, ramka z szarym tłem: osoby fizyczne 15 zł
plus VAT, firmy 30 zł plus VAT.
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Gubińska Moto-Wiwa w czołówce najlepszych ośrodków szkolenia kierowców. Ze
zdawalnością 41,65% uplasowała się na drugim miejscu wśród średnich firm szkolących od 100 do 250 kursantów.

Podpatrzone, zasłyszane…

Moto-Wiwa na podium

„Szkoła OK.” - to tytuł, którym
Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Zielonej Górze już
po raz trzeci wyróżniania najlepsze ośrodki szkolenia oraz najlepszych instruktorów.
Wśród zdobywców tego prestiżowego tytułu znajduje się gubińska szkoła nauki jazdy Moto-Wiwa. Z analizy rankingów
w kolejnych latach wynika, że
wyróżniane ośrodki utrzymują
się w czołówce, a nawet poprawiają statystykę.
- Jesteśmy zadowoleni

z rezultatów, zwłaszcza że Moto-Wiwa to dość duża szkoła.
Chcielibyśmy podziękować
naszym instruktorom, którzy
przyczynili się do sukcesu,
mimo że ich praca wcale nie jest
łatwa - mówi Dariusz Waszkowiak. - Dziękujemy również wszystkim kursantom za
zaufanie jakim nas obdarzają.
Ponadto to dla nas miły prezent
z okazji 10-lecia istnienia ośrodka - dodaje Leon Wieliczko.
Warto zaznaczyć, że wyróżnione szkoły otrzymały specjalnie

Od lewej: L. Wieliczko, D. Waszkowiak

przygotowane na tę okazję listy
gratulacyjne od Przewodniczącego Lubuskiej Rady BRD Marszałka
Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego oraz specjalne nalepki na samochody, które
w sposób szczególny zwracają
uwagę potencjalnych kursantów.
Według WORD celem tych
działań jest oczywiście podniesienie poziomu przygotowania kandydatów na kierowców,
co w rezultacie powinno przekładać się na poprawienie statystyki zdawalności egzaminów i poprawę w ten sposób
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bo dobrze przygotowany kierowca - to bezpieczniejsze drogi oraz spadek liczby zdarzeń drogowych i ich ofiar. O poziomie szkolenia w Wiwie może
świadczyć opinia byłej kursantki Agnieszki - Jestem bardzo
zadowolona ze szkolenia w Moto-Wiwie. Naukę rozpoczęłam
w lutym br., a 31 marca zdałam
już egzaminy państwowe! Dziękuję za bardzo dobre przygotowanie do egzaminów.
Małgorzata
Borowczak-Turowska

redaguje
Małgorzata
Borowczak-Turowska

kontakt
tel. (068) 455 81 92
malgorzatab-t@o2.pl

Drodzy Czytelnicy

Po blisko półrocznej przerwie (spowodowanej moją chorobą)
wraca na łamy naszej gazety rubryka „Podpatrzone, zasłyszane”. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o telefony i listy - Piszcie Państwo, co Was cieszy, a co denerwuje w Gubinie. Czekam na sygnały od Państwa pod ww. numerami telefonów lub zapraszam do redakcji.

Do odbioru…
Okres świąt Wielkiej Nocy to czas wzmożonych zakupów, pośpiechu i… gubienia różnych przedmiotów. Na osiedlu Barlickiego znaleziono pęk kluczy, które można odebrać, po uprzednim kontakcie z dzielnicowym.

Czym skorupka za młodu…
- Rodzice bawią się z dziećmi na placu, w piaskownicy. Sielski „anielski” obrazek, gdyby nie mamusie siedzące na ławeczce
palące papierosy i dłubiące słonecznik. Wokół ławeczki niedopałki
i skorupki słonecznika - mówi pani Anna. - Dziwi mnie postępowanie tych pań, bo dają bardzo zły przykład swoim latoroślom.
Przysłowia są mądrością narodów, mawia się „czym skorupka za
młodu nasiąknie…”!

Przywracana do funkcji
Wielka Sobota to w kościele katolickim dzień oczekiwania. Wierni
czuwają przy symbolicznych grobach Chrystusa Pana i święcą pokarmy, które zostaną spożyte podczas tradycyjnego wielkanocnego śniadania. Jest to jedna z ważniejszych tradycji świąt wielkanocnych. W koszyczkach znajdują się tradycyjne pokarmy, jak jaja,
masło, chleb, wędliny i wielkanocne wypieki. Najważniejsze są tego
dnia modlitwy przy symbolicznym
grobie Chrystusa Pana i honorowa straż pełniona zwykle przez
strażaków - zarówno zawodowców z PSP, jak i członków ochotniczych jednostek, szczególnie na
terenach wiejskich.
Ponad 200 wiernych, mieszkańców obu części euromiasta, zgromadziło się w Wielką Sobotę o godzinie 14.00 wewnątrz gubińskiej
fary w celu poświęcenia tradycyjnego posiłku. Poświęcenia zgromadzonych darów dokonał proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej.

Księże proboszczu, po kilkudziesięciu latach fara w Gubinie odzyskuje w tym momencie swoje
dawne przeznaczenie. Co ksiądz
w tej chwili odczuwa?
Mówi ks. proboszcz Ryszard
Rudkiewicz: jak wspomniałem podczas święcenia pokarmów, jest to dla mnie ogromne
wzruszenie. Jadąc tu, stawiając
samochód na parkingu, czułem
wzruszenie, szczególnie gdy zobaczyłem we wnętrzu fary tyle
osób - mieszkańców polskiego
Gubina i niemieckiego Guben.
Święta wielkanocne są bowiem
świętami zmartwychwstania,
świętami życia, powrotu Jezusa,
który umarł, do życia. Jest to dla
mnie znakiem, że nasza fara w podobny sposób zmartwychwstaje. Ks. Jan Guss, były długoletni proboszcz naszej parafii, napisał niedawno książkę o kościele w Chłomsku, nadając jej tytuł
„O świątyni, która zmartwychwstała”. Rzeczywiście, i nasza

Święcenie pokarmów to również świąteczna tradycja

fara także zmartwychwstaje cały
czas, a dzisiejsze wydarzenie jest
dla mnie szczególnym znakiem.
Bezpośrednia relacja telewizyjna z uroczystości prowadzona przez red. Andrzeja Locha
z ośrodka telewizyjnego w Gorzowie Wlkp. (oddział Zielona Góra) została wyemitowana na ogólnopolskim kanale
TVP INFO.
Najważniejsze wydarzenia
mają zwykle miejsce wieczorem, w czasie trwania liturgii Wigilii Paschalnej. Towarzyszyliśmy takiej uroczystości w kaplicy
w Wałowicach, którą celebrował
ks. prob. Andrzej Piela z parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego z Komorowa.
Jest to zwyczaj wywodzący się
z czasów starożytnego Cesarstwa
Rzymskiego, zwany niekiedy obrzędem poświęcenia ognia. Z poświęconego przez kapłana ogniska
najpierw zapalany jest paschał, od
którego wierni zapalają świece.
Istotnym elementem tej uroczystości jest bardzo rozbudowana Liturgia Słowa, na którą
składa się siedem czytań, Liturgia Chrzcielna oraz odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych.
Na koniec jest czytana Liturgia
Eucharystyczna. Odbywa się też
procesja, w czasie której kapłan
niesie Najświętszy Sakrament.
Jej zakończenie odbywa się tradycyjnie w Niedzielę Wielkanocną popołudniową modlitwą noszącą nazwę nieszporów.
Antoni Barabasz

Oj mamy, mamy - dajcie dobry przykład…

Czyja zguba?
- W pobliżu poczty od dłuższego czasu stoi samochód, o którym
zapomniał właściciel - zadzwonił do redakcji nasz czytelnik. Zaproponował, by tym pojazdem zajęli się funkcjonariusze Straży
Miejskiej lub Policji.
Drogi Czytelniku, kolega redakcyjny sprawdzał czy samochód
tam stoi - pojazdu już nie ma. Pozdrawiam.

Głupota…
- W drugi dzień świąt wielkanocnych wieczorem na ul. 3 Maja pękła
rura wodociągowa. Naprawa trwała do wczesnych godzin rannych.
Należą się duże słowa uznania dla pracowników naprawiających tę
awarię. Jednak znaleźli się następnej nocy dowcipnisie. Poprzecznie ustawili pachołki na ulicy, czym zmusili kierowców do zmiany
kierunku jazdy - ulicą M. Konopnickiej - powiedział pan Andrzej.
Ciśnie się na usta jedno pytanie: czy to akt głupoty, czy szczeniacki wybryk? Przez takie nieprzemyślane zachowania kierowcy musieli jeździć wkoło, by dojechać do centrum.

Jedni pracują, inni bawią się ich kosztem…

Ogłoszenia | Społeczeństwo

Nr 8 z 16.04.2010
MIESZKANIE

DZIAŁKI/LOKALE

KWATERY (z parkingiem) dla firm,
45 osób. Tel. 517 869 689.
KUPIĘ mieszkanie komfortowe,
do małego remontu, do 40 m kw w
bloku, 2 pokoje, parter lub I piętro.
Tel. 793 036 119.
DO WYNAJĘCIA kawalerka. Tel.
504 203 398.
DO WYNAJĘCIA duży pokój. Tel.
512 201 746.
WYNAJMĘ dom 7-pokojowy o pow.
500 m kw, mieszczący 15 osób – dla
firm. Tel. 791 379 011.
WYNAJMĘ pokoje, 1 i 2 osobowe z
łazienką. Tel. 791 379 011.
WYNAJMĘ mieszkanie w Gubinie
, 3 pokojowe z kuchnią i łazienką, 75 m kw, ul. Oświęcimska. Tel.
695 407 449.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie, ok. 88
m kw, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
nowe budownictwo. Tel. 68 359 45
33 lub 359 59 79.
DO WYNAJĘCIA elegancko wyposażony pokój osobie odpowiedzialnej.
Tel. 68 455 65 55 lub 665 769 797.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w kamienicy: 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
pow. 43 m kw., ogrzewanie gazowe.
Centrum miasta. Tel. 792 039 555.
PANI po 40 szuka pokoju w Gubinie.
Tel. 888 205 224.
STARSZA PANI przyjmie bezpłatnie
pracującą lub rencistę, niepalącą osobę
na pokój w domku jednorodzinnym.
Wiadomość w redakcji.
ZAMIENIĘ na większą kawalerkę, 30
m kw. I piętro, w centrum, bezczynszowa. Tel. 68 455 34 65.
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy bezczynszowe 84,90 m kw. Tel.
785 517 824.
SPRZEDAM dom. Tel. 503 486 627.
SPRZEDAM apartament. Tel.
505 024 100.
SPRZEDAM mieszkanie. Tel.
505 024 100.
SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe
51,6 m kw. Tel. 781 204 761.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie w Świnoujściu. Tel. 501 509 731.
SPRZEDAM mieszkanie po kapitalnym remoncie. Tel. 68 387 29 90.
SPRZEDAM małą kamieniczkę po
gruntownym remoncie, do zasiedlenia, pow. 160 m kw., przyległy
garaż 60 m kw. Gubin centrum,. Tel.
667 578 607.
SPRZEDAM M-4 os. E. Plater. Tel.
605 871 080.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkania dwu i trzypokojowe. Tel.
501 687 791.
SPRZEDAM nowy dom 136 m kw.,
działka 1470 m kw., Gubin ul. Dzika
9. Tel. 607 358 639, 605 644 208.
SPRZEDAM nowy dom parterowy z
garażem, pow. całkowita 150 m kw,
użytkowa 116 m kw, z częściowym
wyposażeniem, działka 841 m kw.
Cena : 380 tys. do uzgodnienia – w
rozliczeniu możliwe mieszkanie minimum 60 m kw. Tel. 691 566 245.
SPRZEDAM dom w Pleśnie. Tel.
696 946 067.

DO WYNAJĘCIA sklep spożywczy z
wyposażeniem, ul. Kosynierów. Tel.
68 455 34 65.
SPRZEDAM działkę rekreacyjną 0,5
hektara, staw, domek koło Żytowania. Tel. 503 160 380.
LOKAL NA KAŻDĄ DZIAŁALNOŚĆ
www.poltrag.pl

WYNAJMĘ pomieszczenie o pow.
600 m kw w Gubinie, przy ul. Wyzwolenia. Tel. 888 465 199. po godz.
18.00.
SPRZEDAM teren pod zabudowę,
1,5 ha. Atrakcyjna lokalizacja. Możliwość podziału na mniejsze działki.
Tel. 790 504 081.
SPRZEDAM działkę budowlaną 15
arów w Bieżycach koło Gubina. Tel.
607 283 285.
SPRZEDAM działkę budowlaną
21 arów w Jaromirowicach. Tel.
503 160 380.
SZUKASZ LOKALU?
MAMY IDEALNY DLA CIEBIE!
PPHU POLTRAG SP. Z O. O.
502 719 865

SPRZEDAM działki budowlane w
centrum Gubina. Tel. 668 305 868.
SPRZEDAM działkę budowlaną we
wsi Drzeńsk Mały, 4400 m kw. z garażem, w skład działki wchodzi las.
Cena: 75.000 Tel. 502 558 407.
SPRZEDAM działkę ze stawem
1,17 ha. z prawem zabudowy. Tel.
660 973 939.
KUPIĘ działkę budowlaną lub inny
grunt. Tel. 503 486 627.
DO WYDZIERŻAWIENIA teren ogrodzony 7 arów (pomieszczenia gospodarcze, energia, woda). Gubin – Jaromirowie. Tel. 888 981 183.
SPRZEDAM działkę budowlaną z zabudowaniami gospodarczymi w centrum Gubina. Tel. 68 387 29 90.
MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM Żuk A-11 B, stan dobry.
Tel. 722 032 634.
SPRZEDAM forda modeno 1,8 TD
1999 rok. Tel. 722 129 910.
JADĄC 13.04. OD KOMOROWA
DO UL. KALISKIEJ (PRZEZ UL. DOLNĄ,
ŻOŁNIERSKĄ, PRZEZ POLA,
UL. POLESKĄ)
ZGUBIŁEM SZYBERDACH OD KAMPINGU,
BIAŁY PLASTIKOWY.
ZNALAZCĘ PROSZĘ O KONTAKT TEL.
507 107 471, 68 359 99 84

SPRZEDAM skuter Junak – nowy,
motocykl Knight – nowy. Tel. 68 455
34 65.
SPRZEDAM akumulatory samochodowe. Tel. 607 721 973, 68 359 35 91.
SPRZEDAM motor Choperr Suzuki
Maruder poj. 125 cm, rok 1999. Tel.
607 721 973, 68 359 35 91.
SPRZEDAM BARDZO TANIO
MUROWANY GARAŻ Z KANAŁEM.
TEL. 602 401 294.

WYNAJMĘ lub kupię garaż w

kompleksie garażowym przy ulicy obsługa. Na terenie Gubina dojazd
Wojska Polskiego. Tel. 696 171 932. do klienta gratis. POL – PLUS GUBIN,
ul. Śląska 52a (były sklep MARS). Tel.
SPRZEDAM GARAŻ WŁASNOŚCIOWY
68 359 47 17, 501 71 47, fax 68 359
UL. ZWYCIĘSTWA
58 64.
(Z KANAŁEM I ŚWIATŁEM).
NA ZAMÓWIENIE piekę ciasta, gotuję
TEL. 603 816 525, 68 470 22 50.
– pierogi, krokiety, gołąbki, itp.
SPRZEDAM garaż ul. Krzywa - 19 Smacznie i tanio! Tel. 68 455 65 55
m kw., elektryczność, kanał, nowy lub 665 769 797.
dach. Sprzedam pilnie i tanio! Tel. MATEMATYKA, korepetycje. Tel.
667 578 607.
889 137 910.
MATEMATYKA, korepetycje. Tel.
USŁUGI
509 567 973.
ŚWIADECTWA energetyczne. Tel. LOTNISKA – komfortowo, cała
604 482 675.
Europa. Tel. 697 924 253.
NAPRAWA, konserwacja i montaż LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel.
gazowych urządzeń grzewczych. 888 806 385.
Autoryzowany serwis JUNKER, PRZEPROWADZKI, Tel. 888 806 385.
TERMET WOJCIECH SENDERA. Tel. PENSJONAT agroturystyczny So502 643 030, 68 359 55 55.
snówka-Kosarzyn przyjmuje zgłoKOMPUTERY: naprawa, instalacja szenia na organizację komunii, wczaoraz konfiguracja systemów Win- sów, przyjęć itp. Tel. 506 640 583.
dows, sieci, oprogramowanie, usuRÓŻNE
wanie wirusów, doradztwo przy
zakupie komputera i inne. Tel. SPRZEDAM Yorki ul. Morska 11/4.
609 118 304.
Tel. 68 359 38 68.
RZUĆ PALENIE!
JEDNORAZOWA TERAPIA BICOM 2000.
WTORKI 12.00-18.00
AMBULANS PRZY NETTO
(UL. 3-GO MAJA).
TEL. 68 388 93 32, 500 459 907.

POGOTOWIE krawieckie - potrzebujesz szybko naprawić lub przerobić
ubranie – zadzwoń tel. 509 437 389.
REMONTY mieszkań - szpachlowanie, malowanie, glazura. Tel.
722 032 634.
MONTAŻ paneli, glazury, sztukaterii, regipsów, tynki mozaikowe, szpachlowanie, malowanie. Solidnie! Tel.
504 669 414.
SCHODY drewniane, balustrady wyrób i montaż. Komorów, ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.
MONTAŻ i obsługa instalacji gazowych, wodnych i CO. Montaż pieców
gazowych. Szybka i fachowa obsługa Tel. 886 481 216.
POLBRUK – układanie. Tel.
792 244 992.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja
wszystkich pieców i podgrzewaczy
gazowych. Waldemar Kościów. Pol-Plus Gubin, ul. Śląska 52 a (były
sklep Mars). Tel. 501 714 747.
MONTAŻ, projektowanie, wycena,
obsługa, sprzedaż, na bardzo dobrych warunkach, instalacji grzewczych, sanitarnych, wodnych. Dowóz
towaru do klienta na terenie Gubina
gratis. POL – PLUS GUBIN, ul. Śląska
52a (były sklep MARS). Tel. 68 359 47
18, 501 71 47 47, fax 68 359 58 64.
MONTAŻ, projektowanie, wycena,
obsługa, sprzedaż na bardzo dobrych warunkach, klimatyzacje,
solary, pompy ciepła, kominki, piece
c. o. grzejniki płytowe, rury, otuliny.
Dowóz towaru do klienta na terenie
Gubina gratis. POL – PLUS GUBIN,
ul. Śląska 52a (były sklep MARS).
Tel. 68 359 47 18, 501 71 47 47, fax
68 359 58 64.
SERWIS pieców gazowych, doradztwo, montaż, sprzedaż, roczna

MOIM KOCHANYM WNUKOM
JOLI I JARKOWI
Z OKAZJI URODZIN CÓRECZKI
ZOSI – WIELE MIŁOŚCI,
SZCZĘŚCIA I RADOŚCI ŻYCZY BABCIA.

SPRZEDAM betoniarkę 125l i
150lprodukcji niemieckiej. Stan
bardzo dobry. Cena 600 zł. Tel.
510 250 141.
SPRZEDAM tanio blaty kuchenne,
parapety wewnętrzne, płyty pilśniowe. Wszystkie nowe! 25 zł/ 1 mb. Tel.
668 305 868.
SPRZEDAM drut walcówkę, średnica 6 mm, w dobrej cenie. Tel.
606 610 653.
SPRZEDAM meble pokojowe kolor
olcha, wymiary 2,30 m wysokość,
3,30 m długość. Tel. 602 310 494.
SPRZEDAM piec węglowy C.O. o
mocy 1,2 kW. Fabrycznie nowy. Cena
do uzgodnienia. Tel. 501 792 377.
SPRZEDAM wózek 3-funkcyjny w bardzo dobrym stanie
„Chicco” (różowy). Cena 600 zł. Tel.
661 604 276.
SPRZEDAM drewno kominkowe
opałowe, liściaste, łupane, cięte
30-40 cm. Transport gratis. Tel.
609 138 452 lub 68 359 91 19.
SPRZEDAM piec do wypieku pizzy –
jednokomorowy – nowy, rożno do
kurczaków. Tel. 68 455 34 65.
PRACA
ZATRUDNIĘ kelnera lub kelnerkę
z podstawową znajomością języka
niemieckiego. Tel. 788 843 545.
ZATRUDNIĘ panienkę lub panienkę
niepełnosprawną do zaopiekowania
się kotkami z możliwością zamieszkania. Zamieszkanie darmowo oraz
wynagrodzenie za pracę. Wymagania osoba niepaląca, samotna do 35
lat, tel. 660 373 591.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub starszą osobą. Tel. 665 535 356.
POTRZEBNA osoba do biura ze znajomością języka niemieckiego. Tel.
697 836 123, 68 359 21 60.
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Wystawa w innym terminie
W poprzednim numerze „WG”
informowaliśmy o planowanym na 16 kwietnia otwarciu
wystawy „Granica – jaka granica?”. Przypomnijmy, że dotyczy ona prezentacji projektów
z zakresu infrastruktury, działalności społecznej, gospodarki i kultury, które są realizowane wspólnymi siłami przygranicznych miast. Ze względu
na żałobę narodową, otwarcie
wystawy przesunięto na piątek 23 kwietnia. Godzina pozostała bez zmian - 18.00.
Andrzej Matłacki

Zaproszenie
17 kwietnia od godz. 10.00
do 16.00 w sali Szkoły Muzycznej przy Friedrich-Wilke-Platz
(Urząd Miejski w Guben) odbędzie się spotkanie pod hasłem
„Przeszłość i teraźniejszość”.
W programie między innymi
wystąpienia: Kurt Noack „Moje
przeżycia w stalinowskich obozach pracy”, Rosemarie Schuder
(pisarka) „Korzenie antysemityzmu w XIX wieku”, Andreas Peter
„Niedocenieni Honorowi Obywatele - Książę Heinrich zu Schoenaich-Carolath”, Opitz (Fuerstenberg/Oder) - Zapomniana historia NRD„Socjalistyczne współzawodnictwo, donosy”, Heike Rochlitz (dyrektor Muzeum Miasta i
Przemysłu Guben) „Pokazywać i
wspominać” - o pracy w muzeum
w Guben.
Wstęp wolny. Przy okazji
będzie można nabyć książki o
tematyce związanej z Guben i
okolicą.
sp

23 IV 2010

.
w kazdy
czwartek
od godziny 20.00
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Sport

Gdy gospodarze przegrać nie mogą…
Carina Gubin zremisowała w spotkaniu wyjazdowym
z Orłem Szlichtyngowa 2:2. Do
przerwy także był remis, tyle że
1:1. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Daniel Szydłowski
w 30 minucie oraz Przemek
Fiedorowicz dziesięć minut
po przerwie.
Carina rozpoczęła spotkanie z Orłem w następującym
składzie:
Karol Matwiejczyk - Wojciech
Winograd, Paweł Piotrowski,
Jacek Grzebielucha - Krzysztof
Jutrzenka, Piotr Sobolewski,
Łukasz Swoboda, Przemysław
Fiedorowicz, Rafał Zych - Daniel

Szydłowski, Robert Dawidziak.
Po meczu trener Andrzej Jaworski powiedział:
Z czterech rozegranych wiosną
meczów, ten był najsłabszy. Nie
chcę nikogo usprawiedliwiać, ale
na tak fatalnej murawie jeszcze
nie graliśmy, była to bardziej wybijanka, niż gra w piłkę nożną, a to
mojemu zespołowi zdecydowanie „nie leży”. Ponadto graliśmy
bez pauzującego za kartki Adama
Woryty i Grzegorza Purczyńskiego. Mimo wszystko uważam,
że był to mecz do wygrania. Po samobójczej bramce Jacka Grzebieluchy, wyrównał strzałem
zza pola karnego D. Szydłowski.

Później mieliśmy jeszcze kilka niezłych sytuacji, ale nic z nich nie
wynikało. Po przerwie prowadzenie Carinie dał P. Fiedorowicz,
ale gospodarze szybko wyrównali. W ostatnich piętnastu minutach rzuciliśmy się do ataku,
gdyż bardzo chcieliśmy wygrać,
ale niestety się nie udało. Ponadto chciałbym zaznaczyć, że nigdy
nie komentuję pracy sędziów, ale
ta dzisiaj była fatalna. Nie dość, że
nie uznano nam trzech bramek,
w tym na 3:2 w 92 minucie, to na
domiar złego Orzeł strzelił bezpośrednio bramkę z rzutu wolnego
pośredniego. Sędzia gola uznał...
Tomek Strzemieczny

Powstał gubiński klub fanów speedway’a
Na zebraniu, które miało miejsce 10 kwietnia, został zawiązany klub fanów żużlowej drużyny
zielonogórskiego Falubazu. Spośród ponad 30-osobowej grupy
zawiązał się zarząd, który aktualnie jest reprezentowany przez
Piotra Cybulskiego - prezesa

i Sandrę Dobosz, która pełni
funkcję skarbnika. Na zebraniu
organizacyjnym wstępny akces
zgłosiła większość z obecnych głównie uczniowie i młodzież.
Organizatorzy postawili sobie ambitne cele, takie jak doprowadzenie
do wykonania bluz z logo Falubazu

Spotkanie organizacyjne gubińskiego fanklubu w klubie Iskra

Grad medali zdobyli karatecy z gubińskiego Klubu Kyokushin Karate, którzy wzięli udział
27.03.2010 r. w Turnieju Karate
Kyokushin o Puchar Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Na starcie zameldowało się 72 zawodników i zawodniczek reprezentujących 4 kluby z Gubina, Grodziska
Wlkp., Nowej Soli i Zielonej Góry.
Zawodnicy rywalizowali w 3
konkurencjach: walk w lekkim
kontakcie, kata oraz walk

Zielona Góra, banera zabieranego
na każdy zorganizowany wyjazd na
mecze ligi speedway’a oraz innych
emblematów, które mają być dostępne dla wszystkich członków
klubu. Najbliższe plany to wyjazd
na mecz pomiędzy drużyną Unibaxu Toruń a żużlowcami z Zielonej
Góry, na który wybiera się 11-osobowa ekipa.
Życzymy zawodnikom przede
wszystkim bezkontuzyjnej jazdy
i jak największej liczby zdobytych oczek w czasie rozgrywek
ligi - powiedziała fanka „czarnego sportu” z Gubina.
W sprawach organizacyjnych
ustalono wysokość składki członkowskiej, która dla osób uczących
się wynosi 10 złotych, a pozostałych - 30 zł. Spotkania członków
będą się odbywały w szkole nauki
jazdy Dakar w piątki w godzinach
15.00-18.00.
Telefon kontaktowy do skarbnik - 721 123 632.
AB.
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Sum ergo cogito
Dlaczego dopiero teraz?

Marek Król: „W Polsce ludzie mający osiągnięcia wywołują niechęć i agresję. Dotyczy to rzesz bezinteresownych zawistników,
sfrustrowanych osiągnięciami swoich współziomków. Stworzyli oni swoistą szkołę niszczenia tych, których nie można prześcignąć”. Ta ocena nader celnie oddaje sytuację w polityce. Ale
nie tylko. Również np. w sporcie.
Schadenfrende - radość z cudzej krzywdy, niepowodzenia, uciecha
z cudzego nieszczęścia. Aż dziw bierze, że to określenie nie ma polskiego rodowodu. I raptem jedno wydarzenie przecina ten łańcuch
złej woli. W kilka sekund nasi bliscy znajomi (choć tylko z ekranu
telewizyjnego) rozstali się z życiem w sposób jakże gwałtowny.
Nasz prezydent konsekwentnie, z wielkim zaangażowaniem walczył o to, aby mord katyński został przez władze rosyjskie uznany za
ludobójstwo. Nie ustawał na tej drodze. I u kresu tej drogi, w sensie
dosłownym, oddał życie. Piszę u kresu, ponieważ wiele wskazuje
na to, że za chwilę nastąpi wielki przełom w stosunkach polsko-rosyjskich. A jego przyczyną jest kolejna tragedia naszego narodu.
I w tym znaczeniu miała ona sens. Jest jeszcze kolejny aspekt. To
fakt, że teraz świat dowie się o zbrodni katyńskiej, bo dotychczas
niewiele osób zdawało sobie z niej sprawę. Muszą przecież paść pytania: Po co polska wieloosobowa grupa elity politycznej i wojskowej wybrała się do tego „zapadłego” rejonu? Co to za rocznica? Co
tam się stało siedemdziesiąt lat temu? I cały świat dowie się wreszcie prawdy o męczeńskiej śmierci polskich żołnierzy i policjantów.
W kontekście tej wielkiej tragedii słychać zewsząd nawoływania
o zjednoczenie się wokół wielkich ważnych wartości. Odczuwamy
nieodpartą potrzebę jedności, bycia razem. Niestety dopiero w takich
momentach. I na jak długo? Ksiądz prałat stwierdził: „Z tego tragicznego faktu wykrzesano już tak wiele dobra”. „My Polacy, mamy
taką naturę, że w trudnych chwilach chcemy być razem” powiedziała
spikerka telewizyjna. Dlaczego tylko w trudnych chwilach? Pytam.
Jest tyle akcentów rosyjskich w tym wypadku. Wytwór radzieckiej myśli konstrukcyjnej (z 1968r.), samolot Tu 154, zbudowany w 1990r. W roku 2009 wyremontowany w rosyjskiej
Samarze. Niby-lotnisko w rosyjskim Smoleńsku. Celem wyprawy - rosyjski Katyń.
I tylko polska, taka swojska, ułańska fantazja człowieka decydującego się na lądowanie w arcytrudnych warunkach, wbrew zaleceniom kontrolera lotów. Czy tę decyzję podjął pierwszy pilot?
Virginia Satir: „Płacz to nie objaw słabości, ale wrażliwości”.
Więc płaczmy. Wszak nikt nie może zostać obojętnym na te wydarzenia. I wykorzystajmy godnie fakt, że to nie my lecieliśmy
w tym samolocie.
n

13 medali karateków z Gubina

reżyserowanych. Gubinianie
wywalczyli 4 złote, 4 srebrne
i 5 brązowych medali, a drużynowo zajęli drugie miejsce za
ekipą z Zielonej Góry. Wysiłek włożony podczas licznych
przygotowań do zawodów opłacił się. Nasi zawodnicy prezentowali bardzo dobre przygotowanie fizyczne jak i techniczne, co łatwo przełożyło się na
zdobyte medale. Zawodników
przygotował sensei Krzysztof
Dubiel 3 Dan. Oto wyniki - Kata

Dzieci rocznik 2000 i młodsi: 1
Adrian Szkołuda - Gubin, 2
Michał Taberski - Gubin, 3
Michał Lenarczyk - Ziel. Góra.
Kata Kadetów rocznik 1997 –
1998: 1 Marcin Orzeszko - Ziel.
Góra, 2 Kamil Chojnacki Gubin, 3 Kamil Mirosz - Nowa Sól.
Kata Kadetek rocznik 1997 – 1998:
1 Sarah Lukaszyn - Gubin, 2
Klaudia Dunia - Ziel. Góra, 3 Anna
Adamyan - Gubin.
Kata Juniorów Młodszych Open
rocznik 1993 – 1994: 1 Sylwester

Ireneusz Szmit

Wdowiak - Nowa Sól, 2 Joanna
Kalinowska - Ziel. Góra, 3 Dawid
Bosak - Gubin.
Kata Seniorów Open: 1 Damian
Galiński - Ziel. Góra, 2 Agnieszka Bohaczyk - Nowa Sól, 3 Rafał
Mielżyński - Gubin.
Kumite Junior Młodszy: 1 Sylwester Wdowiak - Nowa Sól, 2
Dawid Bosak - Gubin, 3 Bartosz
Galiński - Ziel. Góra.
Kumite Seniorów - 70 kg:
1 Błażej Dziurdziewicz Gubin, 2 Rafał Mielżyński

- Gubin, 3 Łukasz Bosak
- Gubin.
Walki reżyserowane Seniorów: 1 Rafał Mielżyński & Błażej
Dziurdziewicz - Gubin, 2 Bartosz Galiński & Oskar Gudwiłowicz - Ziel. Góra, 3 Łukasz
Bosak & Dawid Bosak - Gubin.
Klasyfikacja Drużynowa: 1 Zielona Góra - 70 pkt., 2 Gubin
- 37 pkt., 3 Nowa Sól - 28 pkt.,
4 Grodzisk Wlkp. - 17 pkt.
kd

