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Sklep Euforia
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 ajnowocześniejsze
urządzenia MEGASUN
*Łóżka w najbogatszych
wersjach
*AQUA
*AROMA
*KLIMA
*Najwyższej klasy lampy
*Profesjonalne kosmetyki

Zapraszamy 24 h
Gubin, Al. Łużyckie 1a
(0 68) 359 77 76

ul. Jedności Robotniczej 8
Gubin
Tel. (068) 455-13-37
781 283 690
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schody
parapety
blaty kuchenne i łazienkowe
płytki granitowe

WIELKA WYPRZEDAŻ!
LIKWIDACJA SKLEPU!
Gubin, ul. Roosevelta 4

OBNIŻKA NA
WSZYSTKO
50%

Witacze witają
Wydział Europejski Urzędu Miejskiego kierowany przez Annę Wróbel zrealizował kolejny projekt.
W ramach tego projektu przybywających do miasta z różnych kierunków pozdrawiają tzw. „witacze”, zaś
na terenie miasta pojawiły się estetycznie wykonane tablice ze zdjęciami
i informacjami o zabytkach Gubina.
Można je zobaczyć m.in. na początku
ul. Piastowskiej (historia ulicy), obok
miejsca, gdzie przed laty stała przy ul.
Dąbrowskiego synagoga, w pobliżu
Baszty Ostrowskiej czy w parku im.
Waszkiewicza, w miejscu willi Wolfa.
Takich tablic ustawiono dziesięć.
Kulminacyjnym momentem w rea-

lizacji projektu był spacer „Szlakiem
zabytków Euromiasta” z udziałem
przedstawicieli obu miast. Po gubeńsko-gubińskich zabytkach oprowadzał znany w obu miastach historyk,
członek Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Gubińskiej Hans-Joachim
Bergmann. W sposób arcyciekawy
przybliżył historię wielu interesujących miejsc. H-J.Bergmann to kopalnia wiedzy o mieście. Interesujące
szczegóły z przeszłości ubarwiały tę
ciekawą lekcję historii.
Projekt zrealizowany przez Wydział Europejski doskonale wpisuje
się w czas nadchodzących wakacji,
a tym samym wzmożonych wędró-

wek gości i turystów. Rzucające się
w oczy tablice będą doskonale spełniały rolę informatorów, będą okazją
do poszerzenia wiedzy o gubińskich
zabytkach przez wszystkich, którzy
z treścią tablic zechcą się zapoznać.
Jan Dulas z zainteresowaniem
oglądał nowo postawioną tablicę
w miejscu, gdzie kiedyś stała synagoga. - To dobry pomysł, by w takich jak to miejscach móc poczytać
o zabytkach. A może w przyszłości
postarać się o to, by dodatkowo pokazać obrys budowli tam, gdzie uległa całkowitemu zniszczeniu - zasugerował.
dokończenie str. 3
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Burmistrz i prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej zapraszają 1 czerwca br. o godz. 10.00
mieszkańców miasta na uroczyste
uruchomienie zegara na Baszcie
Ostrowskiej.

Urodzenia

Agata Chlebowska, Natalia Nowacka, Iga Maternia, Maja Pokusa,
Kaja Pokusa, Bartłomiej Suwald,
Szymon Gil, Bartosz Kaczorek,
Kinga Kowalczuk, Gabriela Lubowiecka, Hubert Wysocki, Nikola Cieślarska, Julia Plucińska,
Jakub Mroziński, Iga Plichowiec,
Mateusz Mońka, Natalia Hajdul.

Zgony

Władysław Śpiewak l. 87, Antoni
Gawlik l. 82.

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Gubin i rada sołecka
w Drzeńsku Wielkim

GTK wybierało
Od uczczenia chwilą ciszy tych, którzy odeszli w ostatnim czasie, rozpoczęło się w sobotę 17 maja walne
zebranie Gubińskiego Towarzystwa
Kultury. Po powitaniu członków i zaproszonych gości prezes Stanisław
Turowski przekazał prowadzenie zebrania Włodzimierzowi Rogowskiemu. Po odczytaniu i zaaprobowaniu
przez członków porządku zebrania
prezes S.Turowski złożył sprawozdanie z działalności za okres 20042008. Wspomniał o niedostatkach,
zwłaszcza tych, które dotyczą spraw
finansowych, ale mówiono też o sukcesach, a tych nie brakowało. Prezes
wspomniał o kolejnych publikacjach
GTK, to kolejny 10. numer „Zeszytów Gubińskich” czy też kalendarium
wydane z okazji 50-lecia GTK. Wspomniał również o promocji książki Tadeusza Firleja „Z wierszy zbudowany
jest ten świat”, spotkaniach integracyjnych ze środowiskiem twórczym
z Zielonej Góry. I corocznych konkursach o „Złote pióro”: „Zrobiliśmy tyle,

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Jan Bakalarz. Po
sprawozdaniu komisji rewizyjnej,
które za nieobecną przewodniczącą
komisji Danutę Kutę odczytała Maria Bartkowiak, głosowano za absolutorium dla zarządu GTK. Członkowie udzielili go jednomyślnie.
Po krótkiej przerwie zgłoszono
kandydatury do nowego zarządu.
W tajnym głosowaniu wybrano zarząd w składzie: prezes S.Turowski,
wiceprezesi W.Rogowski, Stefan
Pilaczyński oraz członkowie zarządu Roman Niparko i J.Bakalarz skarbnik. Do komisji rewizyjnej wybrano: M. Bartkowiak, D. Kutę i Idę
Kaczanowską.
W późniejszej dyskusji członkowie podkreślali potrzebę przyciągnięcia młodszych osób, nawiązania współpracy z nauczycielami
w gubińskich szkołach czy potrzebie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jan Skóra
przedstawił projekt nagrania filmu

ZAPRASZAJĄ
na wystawę sprzętu z czasów
PRL i konkurs na najstarszy zarejestrowany samochód.
Impreza odbedzie się w ramach
Wiosny nad Nysą w dniu 31 maja
2008r od godziny 15.00.
Miejsce:
plac przy Domu Myśliwych
w Drzeńsku Wielkim
Na imprezę przyjechać będzie
można specjalnie przygotowanymi wozami drabiniastymi. Postój
ul. Dąbrowkiego.
Organizatorzy przygotowali
bufet z tradycyjnymi potrawami
z czasów PRL.
W to jedno popołudnie przeniesiemy się w czasy wszystkim
nam znane. Powspominajmy.
Konkurs na najstarszy samochód jest otwarty, a więc może
w nim wziąć udział każdy posiadacz samochodu z czasów PRL
Nagrody ufundowali:
I miejsce w kwocie 400
zł - AUTO MYJNIA Prus Mariusz
ul.Kujawska
II miejsce w kwocie 350 zł (wymiana płynów i olejów) - AUTO
CHOS Stanisław Paszkowski
III nagroda - fundator Ryszard
Kościesza.
Uwaga: usługi dotyczą każdego
auta osobowego (niekoniecznie
najstarszego).

Dyżury radnych

Danuta Andrzejewska
Ryszard Jakutowicz

oraz przewodnicząca Rady Osiedla
nr 4 Leontyna Kaczor zapraszają na dyżury w każdy poniedziałek, w godz. 17.00-18.00 w Szkole
Podstawowej Nr 3 sala 104.

Biuro poselskie

Marka Cebuli

czynne:
wtorek 12.00-18.00
ul.Wyspiańskiego 8
(biurowiec Horex-u)
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W Łomach wylądował szybowiec
Ku zdumieniu pasących się na łące krów, no i radości dzieci, zamiast
tradycyjnych bocianów, nieodłącznego elementu pejzażu, na łące w Łomach wylądował szybowiec. Takiego zjawiska jeszcze we wsi nie oglądano. Naturalnie, oprócz dzieci i mieszkańców, zjawiła się policja i straż
graniczna. Sprawcą zamieszania był młody berlińczyk, który chciał
wylądować w Ratzdorf, ale awaria jednego ze skrzydeł zmusiła go do
lądowania na łące. Dopiero późnym wieczorem specjalna laweta (też
ciekawa) o kształtach kadłuba dużego samolotu bez skrzydeł - zabrała
niesprawny szybowiec i jego właściciela.
KJI

Niespodziewany „gość” na polu pod Łomami

Patryk zwycięzca…
15 maja w Krośnie Odrzańskim odbyły się powiatowe eliminacje IX
Edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „Wakacje
z LUPO”.
Bezapelacyjnie eliminacje te wygrał uczeń klasy VI b Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie Patryk Walko.
Następne miejsca zajęli uczniowie SP z Wężysk - 2. Łukasz Florecki
i 3. Agata Stolarska. Na dalszych miejscach uplasowali się pozostali
członkowie naszej ekipy: Patryk Hołownia SP Bieżyce, Sylwia Kwiatkowska SP Strzegów i Piotr Rogielski SP Grabice.

Stefan Pilaczyński składa gratulacje Stanisławowi Turowskiemu
na ile nas było stać” - zakończył spra- o Gubinie, promującego m.in. kulwozdanie prezes. Warto zaznaczyć, że turę i jej twórców.
nie tak dawno S.Turowski dostał tytuł
(m.z)
Honorowego Obywatela Gubina.

Bezrobocie - raport
Powiatowy Urząd Pracy filia w Gubinie na 2008 rok otrzymał 2 002 265
zł na aktywne formy aktywizacji osób
bezrobotnych. Jest lepiej…
Piotr Puszkarski - zastępca dyrektora PUP ds. filii w Gubinie - poinformował, że środki przeznaczono
na: staże, przygotowanie zawodowe,
szkolenia, roboty publiczne i dotacje
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Za tę kwotę uaktywniono 354 osoby. Poza środkami
na różne formy aktywizacji osób bezrobotnych, Urząd Pracy pozyskał:
- 1 093 450 zł - z projektu EFS
„Kapitał ludzki”, który obejmie 122
osoby bezrobotne (z tego na dotacje
przeznaczono 560 000 zł - 40 osób
podjęło własną działalność gospodarczą),
- 999 184 zł - z projektu „Lubuskie
Naszą Przyszłością”, który obejmie
354 osoby bezrobotne (z czego na
utworzenie 46 nowych miejsc pracy
- pracodawcy otrzymają 644 000 zł).
Łącznie na aktywne formy pozyskano do 20 maja kwotę 4 094 899
zł, za którą uaktywnionych zostanie
826 osób bezrobotnych. W przygotowaniu jest już kolejny wniosek na

staże, przygotowanie zawodowe i refundacje, który realizowany będzie
w czerwcu i lipcu br.
Od kilku lat na gubińskim rynku
pracy widać ożywienie, spowodowane dużą ilością tworzonych miejsc
pracy przez lokalnych pracodawców.
Duża liczba osób bezrobotnych decyduje się na podjęcie własnej działalności gospodarczej, tylko w tym roku
są to 74 osoby.
Może nie jest to widoczne gołym
okiem, gdyż miejsca pracy tworzone
są w ilości od 1 do 10 przez lokalne
firmy, jednak ma to ogromny wpływ
na spadek liczby zarejestrowanych
osób bez pracy.
W chwili obecnej w mieście i gminie Gubin zarejestrowanych jest 2451
osób bezrobotnych (1318 kobiet),
z czego z prawem do zasiłku 408
(182 kobiety), bezrobotni do 25 roku
życia - 405 (204 kobiety), a powyżej
50 roku życia - 566 (248 kobiet). Długotrwale bez pracy pozostają 1672
osoby (961 kobiet), bezrobotni bez
kwalifikacji zawodowych ogółem 772
osoby, w tym 442 kobiety.
Małgorzata
Borowczak-Turowska

Patryk z opiekunem mł. asp. M. Frygą

Jak powiedział nam P. Walko - konkurencja była duża, zadania trudne, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe (A, B czy
C) oraz na udzieleniu odpowiedzi na pytania otwarte i wyczerpujące
uzasadnienie tych odpowiedzi.
Zwycięzcę uhonorowano okazałym pucharem i nagrodą rzeczową
MP-4. W najbliższym czasie, 31 maja w Gorzowie Wlkp., Patryka czeka
finał wojewódzki.
Serdecznie gratulujemy Patrykowi oraz opiekunom z ramienia KP
Gubin, mł. asp. Mieczysławowi Frydze i nauczycielowi z SP Bieżyce
Tomaszowi Kołodziejowi. 
MB-T
*

*

*

Gubińska ekipa eliminacji powiatowych serdecznie dziękuje burmistrzowi Bartłomiejowi Bartczakowi za okazaną pomoc.
31 maja o godz. 16.00 KP Gubin wspólnie z Gimnazjum w Czarownicach przeprowadzi sprawdzenie wiedzy dotyczącej ruchu drogowego
oraz praktycznych umiejętności jazdy motorowerem (boisko szkolne
Szkoły Podstawowej nr 2). Na tej podstawie dyrektorzy gimnazjów będą
mogli wydać uczniom swoich szkół karty motorowerowe.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
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Witacze witają
dokończenie ze str.1
Warto podkreślić przy okazji, że
estetyczne wykonanie tablic zapewniła agencja reklamowa „Art-Grafik”, zaś gustowne otoczenie roślin
wykonali pracownicy z Urzędu Miej-

Od ponad 16 lat Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie, kierowany przez
Krzysztofa Szymańskiego i Jolantę Ślusarczyk współpracuje z Francją. Ze strony polskiej współpracę zapoczątkował ówczesny dyrektor
skiego, kierowani przez Alicję Rato- szkoły Józef Bartkowiak, a stronę francuską prezentowali Christian
wicz. Teksty powstały przy udziale Gasquet - prezes Stowarzyszenia Francja - Polska, LOT - Lubuskie,
członków SPZG.
Etienn Leboucher - sekretarz stowarzyszenia, a także Lesław SidoroMyślę, że mieszkańcy będą mieli wicz - wiceprezes.
tablice „na oku” i zatroszczą się o ich
w miarę długi żywot. 
(sp)

Do zobaczenia…

Hans Joachim Bergmann opowiada o ulicy Piastowskiej
Naczelnik Wydziału Europejskiego Urzędu Miejskiego w Gubinie Anna Wróbel:
Na projekt pozyskaliśmy kwotę blisko 50 tys. złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki tym środkom zamówiliśmy trzy
duże „witacze” o wymiarach 150 x 500cm, stoją
one na rogatkach miasta, w tym obok mostu do
Guben.
Ustawiono również 10 tablic informacyjnych, na których są opisane najciekawsze miejsca w Gubinie, łącznie ze zdjęciami przedstawiającymi ich dawny wygląd. W ramach tego projektu zostały też
wykonane trzy wielkogabarytowe reklamy wizualne. Umieściliśmy
je na autobusach obsługujących trasy z Gubina do Zielonej Góry,
Cottbus i Żar. Reklamują - zachęcając do odwiedzenia Gubina - tegoroczną „Wiosnę nad Nysą”.
Został też wydany minifolder o Gubinie w trzech językach i kilkutysięcznym nakładzie. Ponadto zamówiono zdjęcia lotnicze Gubina
i okolic. Przy samych tablicach informacyjnych nasadzono kwiaty.
Cały projekt powstał w wyniku wielokrotnych spotkań urzędników miejskich z obu magistratów, stowarzyszeń i organizacji społecznych działających po obu stronach miasta: PTTK, SPZG, PRO
Gubin, GUBIEN. Naszym marzeniem jest, aby w mieście pojawiły
się kolejne tablice informacyjne.
Mamy sygnały, że pomysł podoba się mieszkańcom, także Niemcom, i mam nadzieję, że turystom odwiedzającym Gubin. Te tablice
mogłyby zostać zagospodarowane przez firmy, organizacje czy osoby prywatne, stwarzając warunki także do reklamy ich profilu produkcji i działalności. Chcemy też, aby przy okazji powstał swoisty
album starych zdjęć umieszczonych na tych tablicach. Miejsc wartych upamiętnienia mamy wiele. A Wydział Europejski jest otwarty
na wszelkie propozycje mieszkańców naszego miasta.
AB.

Przez minione lata w zagranicznych stażach zawodowych wzięło
udział blisko 550 uczniów. Połowa
z nich mogła skorzystać z tej oferty
dzięki wsparciu finansowemu Unijnego Programu „Leonardo da Vinci”
realizowanego od 1999 roku.
Uczniowie ZSR odbywają staże
zawodowe w lokalach francuskich,
gdzie wykonują wszelkie prace
związane z funkcjonowaniem hoteli i pensjonatów. Poznają specyfikę
hotelarstwa francuskiego, niemal
na każdym stanowisku pracy, od
pokojowej do recepcjonistki. A co
najważniejsze, jak podkreślają uczniowie, doskonalą język francuski
i zdobywają nowe doświadczenia
zawodowe.

Od lewej: A. Kłyszejko, K. Bulok, W. Korczewska, L. Dobiegała, P. Grabski,
L. Sidorowicz, S. Miecznikowska, K. Szulc, I. Miecznikowska i K. Pielech

15 maja br. kolejna grupa uczniów
wyjeżdżająca do Gramot spotkała
się na ostatnim zebraniu organizacyjnym z L. Sidorowiczem, przedstawicielem Organizacji Przyjmującej, który pełni od lat bardzo ważną
rolę. Jest nie tylko łącznikiem między polską młodzieżą a francuskimi
pracodawcami, ale jednocześnie
tłumaczem i oddanym przyjacielem naszych uczniów. W spotkaniu
udział wzięła także kierownik szkolenia praktycznego Lilianna Dobiegała, która wyjaśniła młodym
ludziom, co ich czeka we Francji,
czego mogą spodziewać się tam na
miejscu. Jakie czekają ich zadania,
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak należy realizować plan praktyk
w ramach INTERREG III A Polska (województwo lubuskie) - Kraj Związkowy Brandenbur- zawodowych. Zbigniew Barski
gia, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

Kryształowe serce
Prawdziwą sztuką jest umiejętność
czerpania radości i satysfakcji z życia w każdym jego momencie. Niewątpliwie łatwiej przychodzi to tym,
którzy poprzez swoją aktywność
działają na rzecz innych, na rzecz
społeczności, w której żyją /.../
Kazimierz Niedźwiecki, od ponad
40 lat Honorowy Dawca Krwi, oddał
już ponad 28 litrów. Burmistrz Bartłomiej Bartczak przekazał na ręce
K. Niedźwieckiego list gratulacyjny,
życząc jeszcze wielu lat w zdrowiu.
Podkreślił rolę, jaką w społeczeństwie
pełnią członkowie HDK.

K. Niedźwiecki posiada najwyższe
odznaczenia - „Kryształowe Serce”
i „Zasłużony dla zdrowia narodu”,
był wielokrotnie nagradzany okolicznościowymi dyplomami, np.
dyplomem uznania za zasługi, nadanym z okazji Jubileuszu 50-lecia
Honorowego Krwiodawstwa na Ziemi Lubuskiej.
Gratulujemy i jednocześnie bardzo
dziękujemy za systematyczne oddawanie krwi, która uratowała wiele
istnień ludzkich.
Małgorzata
Borowczak-Turowska

przeprowadził szkolenie BHP, przestrzegając uczniów przed czyhającymi niebezpieczeństwami w pracy.
Jak mówił, działajcie w myśl zasady
„dwa razy pomyśl, zanim coś raz
zrobisz”.
Na twarzach młodzieży widać było
skupienie, ale i jednocześnie radość.
Jak mówiły dziewczęta, zdają sobie
sprawę, że czeka ich tam normalna
praca, bez taryfy ulgowej. Jednak
wiedzą od koleżanek, że będzie też
czas wolny, który można wykorzystać w bardzo atrakcyjny sposób.
Nawiązało się w minionych latach
wiele znajomości, które przetrwały,
że nie wspomnę o wielkiej miłości
Polaka i Francuzki…
Młodzież wyjechała w sobotę, dwa

dni po tym spotkaniu. Z klasy II
Technikum Handlowego: Katarzyna
Bulok, Wioletta Korczewska, Ariel
Kłyszejko i Piotr Grabski, a z klasy II Technikum Żywienia: Kamila
Pielech, Ilona i Sonia Miecznikowskie oraz Krzysztof Szulc.
Młodzi ludzie pojechali z myślą
o zdobyciu nowych doświadczeń,
z nadzieją na poznanie i zwiedzenie
Francji oraz z myślą o pogłębieniu
znajomości języka francuskiego,
czego im serdecznie życzymy. Niech
wrócą do Polski ze wspaniałymi
wspomnieniami i nowymi doświadczeniami, oby tylko przyjemnymi.
Małgorzata
Borowczak-Turowska

Kronika 997
Policjanci podsumowali działania
„Prędkość” przeprowadzone w środę
14.05. br. na drogach naszego województwa. Kierowcy byli kontrolowani
przez fotoradary, policyjne patrole wyposażone w tradycyjny sprzęt i przez
policjantów jeżdżących radiowozami
z wideorejestratorami.
Za pomocą wideorejestratorów ujawniono 201 przypadków przekroczenia
dozwolonej prędkości. Było to najczęstsze przewinienie, jakiego dopuszczali
się kierowcy. Łącznie odnotowano 651
takich przypadków.
Na kierowców nałożono 188 mandatów karnych. Sfotografowani uczestnicy ruchu niebawem także poniosą
odpowiedzialność za popełnione wykroczenia. Ta akcja trwała dzień… a rok
ma 365 lub 366 dni.
Lubuscy policjanci po raz kolejny zorganizowali 19 maja akcję, tym razem
pod hasłem „Trzeźwość”. Działania te
miały przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W pierwszych trzech miesiącach 2008
r. na terenie naszego województwa policjanci zatrzymali 2033 nietrzeźwych
uczestników ruchu. Każda z tych osób
była potencjalnym sprawcą wypadku
drogowego. Nietrzeźwi kierowcy i użytkownicy dróg zagrażają życiu i zdrowiu
innych.
Lubuska „drogówka” kontrolowała
stan trzeźwości kierujących, czy kierowcy nie jadą pod wpływem środków
odurzających oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego.
Warto przypomnieć, że: - prowadzenie pojazdu mechanicznego
w stanie po spożyciu alkoholu
(od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we
krwi) jest zagrożone karą aresztu albo
grzywną w wysokości co najmniej 50 zł,
- prowadzenie innego pojazdu (np. roweru) w stanie po spożyciu alkoholu
jest zagrożone karą aresztu do 14 dni
albo grzywną; w obu tych przypadkach
może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów,
- prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (powyżej
0,5 promila alkoholu we krwi) jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
- prowadzenie innego pojazdu w stanie nietrzeźwości jest zagrożone karą
grzywny, karą ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.
W obu tych przypadkach może zostać
orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów lub podanie wyroku do publicznej wiadomości. Oby wyroki te były
podawane do publicznej wiadomości,
z ujawnieniem danych osobowych
sprawców, może to stanowić będzie
hamulec. Możliwe, że wówczas kierowca będący pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających zanim zasiądzie
za kierownicą pojazdu, pomyśli o konsekwencjach.

Oprac. M.B-T

O mieszkaniach w „Polsce Zbrojnej”

Od stycznia br. toczy się w mediach burzliwa dyskusja o decyzji
Oddziału Regionalnego Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej w Zielonej
Górze dotyczącej wykwaterowania
najemców lokali, którym skończyła
się umowa najmu.
Do sprawy tej powrócił również
redaktor
Bogusław
Politowski
w artykule „Ludzie bezdomni” zamieszczonym w nr. 19 z 11 maja „Polski
Zbrojnej”. Autor podkreśla: „bitwa”
między lokatorami a WAM-em trwa
już od roku w kilku miejscowościach
województwa lubuskiego. Aby rea-

lizować statutowe obowiązki, WAM
musi doprowadzić do odzyskania
200 wynajętych przez siebie lokali.
Całej sprawie spokojnie przyglądają się natomiast gminne samorządy
i władze, które tak naprawdę, jak auator, ponoszą największą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.
W następnym numerze naszej gazety
zaprezentujemy ceny mieszkań oferowane przez WAM nie tylko w Gubinie,
ale i w innych miejscowościach.
Z ostatniej chwili...
Jak informuje „Polska Zbrojna” nr
20 z dnia 18 maja br., WAM wstrzyma

się z wnioskami o eksmisję cywilnych
lokatorów zamieszkujących jej lokale
w Gubinie i Głogowie - ustalili 7 maja
sekretarz stanu ds. społecznych i profesjonalizacji w MON Czesław Piątas
i delegacja parlamentarzystów z tych
terenów.
Podczas spotkania ustalono, że do
czasu rozstrzygnięcia złożonych wniosków o wydanie decyzji w sprawie
zamieszkania, nie będzie żadnych
eksmisji, a wszystkie wnioski w tej
sprawie będą rozstrzygane indywidualnie, z uwzględnieniem ich specyfiki.
Zygmunt Traczyk.

Miasto i okolice
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z magistratu
Wszystkiego najlepszego!
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Informacje zebrał Antoni Barabasz

Problem nadal aktualny!

Prowadzone są intensywne działania w sprawie mieszkań tzw. „wamowskich”. W ciągu ostatnich dwóch tygodni burmistrz Bartłomiej Bartczak
dwukrotnie (13.05 i 19.05.2008r.) spotykał się z grupą mieszkańców. Poinformował o toczących się rozmowach, w tym o przeszło trzygodzinnym
spotkaniu z dyrektorem biura Oddziału Regionalnego WAM w Zielonej
Górze Zdzisławem Niedzielą. Została wystosowana petycja do Wojewody
Lubuskiego, pod którą zainteresowani mogli złożyć swoje podpisy. W czasie pierwszego spotkania burmistrz przedstawił obszerną korespondencję (np. z dnia 25.05.2007r., 28.05.2007r., 30.05.2007r.) kierowaną do
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Zielonej Górze,
Prezesa WAM w Warszawie, szefostwa MON i polityków od przeszło roku
w tej sprawie, jak też wymijające odpowiedzi kierowane do Urzędu Miejskiego... Wiele odpowiedzi na pisma przychodziło z dużym opóźnieniem!
W najbliższym czasie planowana jest wizyta burmistrza oraz wypracowanie oficjalnego stanowiska z władzami Głogowa, którego sytuacja jest
mniej korzystna niż Gubina (w Głogowie znajduje się garnizon wojskowy).
Tematem tym zostały zainteresowane w bezpośredniej rozmowie wojewoda Helena Hatka oraz posłanka Bożenna Bukiewicz (szefowa PO
w województwie), biorące udział w uroczystości poświęconej 35-leciu istnienia gminy Dąbie. B. Bukiewicz została zaproszona do odwiedzenia Gubina podczas najbliższej „Wiosny nad Nysą”.

Z okazji zawarcia związku małżeńskiego życzenia samych szczęśliwych i pogodnych dni w zdrowiu, miłości i zgodzie. Obyście zawsze żyli w dostatku i cieszyli
się powodzeniem.
Państwu Bartczakom życzy redakcja Wiadomości Gubińskich

•

Drodzy Państwo Młodzi!
Niech się w życiu Wam powodzi, bądźcie zawsze zakochani, wzajemną miłością
oczarowani. Pełni wiary i radości życzymy Wam wszelkiej pomyślności!
Państwu Bartczakom-członkowie Stowarzyszenia Pro-Gubin

•

Luizie i Bartłomiejowi
BARTCZAKOM
najserdeczniejsze życzenia
na nowej drodze życia

składa
Stowarzyszenie Kobiet Guben/Gubin „Nysa”

Kursy dokształcające
Przedstawiciele Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach i Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprezentowali na spotkaniu z dyrektorami gubińskich szkół i przedszkoli projekty
kursów kwalifikacyjnych i doskonalących organizowanych przez Centrum.
Jest możliwość skorzystania z wielu form dokształcania, warunkiem jest
pokrycie - niekoniecznie w środkach finansowych - 15% kosztów kursu.
Uczestniczący w spotkaniu burmistrz Bartczak był mocno zainteresowany
tą formą podnoszenia kwalifikacji. Po przeprowadzeniu konsultacji w placówkach oświatowych zostaną podjęte decyzje, w których zajęciach będą
uczestniczyć gubińscy pedagodzy.

Marcin Zajączkowski

Myśli umajone

W dniu 10 maja 2008r. burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak zawarł związek małżeński z panną Luizą-Marią Pühse. Uroczystość odbyła się w gubińskim kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej

Państwu

Myśli
proste
i
zawiłe

Z inicjatywy burmistrza, 21 maja odbyła się narada robocza z udziałem
kadry kierowniczej urzędu miejskiego. Dyskutowano na niej różne warianty rozwiązania problemu. - Nie zostawimy tej sprawy samej sobie – podkreślił burmistrz.
Z uwagi na poufność wypracowywanych decyzji, nie możemy podać istotnych szczegółów.

Trwają przygotowania
Dyrektorzy gubińskich placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim, przedstawili 14
maja na spotkaniu z władzami samorządowymi propozycje organizacji
swoich jednostek na rok szkolny 2008/2009. Z opiniami dyrektorów
zapoznali się burmistrz Gubina B.Bartczak, wiceburmistrz Justyna
Karpisiak, przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Młodzieży, Sportu i Turystyki Tomasz Kaczmarek i naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Regina Midzio-Kaczmarek. W gestii gminy Gubin o statusie
miejskim znajdują się 3 przedszkola, Zespół Szkół Ogólnokształcących
(Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 2), Zespół Szkół im. Kopernika (Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1), Szkoły Podstawowe
nr 2 i nr 3.
Dla Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
organem prowadzącym jest starostwo powiatowe w Krośnie Odrz.

Jak twierdzą antropologowie,
trudno by szukać kultury, społeczności czy cywilizacji, której obca
byłaby zabawa.
Roger Caillois, francuski socjolog kultury i filozof, analizował
dość wnikliwie zjawisko zabawy.
Jego zdaniem, główne jej cechy
to dobrowolność, wyodrębniona
przestrzeń i element niepewności.
Wszystkie te składniki są niezbędną determinantą dobrej zabawy
Tak się jakoś składa, że maj jest
u nas miesiącem „wspólnego biesiadowania”. Sporo jak zawsze
festynów, i dobrze! Chyba też żaden z organizatorów nie narzekał
na frekwencję i zainteresowanie
mieszkańców. Pozytywny to objaw, świadczący o tym, że jednak
istnieje zapotrzebowanie na podobne przedsięwzięcia, a przed
nami przecież na zakończenie
maja „Wiosna nad Nysą”.
Festyny są świetną okazją do
promocji organizatorów i dają
możliwość prezentacji dorobku
gubińskich artystów: od tych najmniejszych do najbardziej znanych
i popularnych.
A nie mamy się czego wstydzić.
Poziom poszczególnych grup czy
zespołów więcej niż dobry.
Świadczą o tym nagrody czy wyróżnienia, które są ich udziałem.
Nie byłoby ich jednak, gdyby nie
talent, pasja, ale i chyba przede
wszystkim ciężka praca.
Tym sposobem od zabawy i rozrywki przejdę do zagadnienia pracy. Wspomniany, trwający aktualnie miesiąc, zaczyna się już od
lat świętem pracy. Dziś ma ono
zupełnie inny wydźwięk i charakter, pozbawiony propagandowej
otoczki. Inaczej też spoglądamy
na pracę. Poprzedni system zapewniał ją każdemu obywatelowi,
a niepracujący byli traktowani niemal jak ideowi wywrotowcy. Dziś
nierzadko o nią ciężko, a gdy już ją
mamy, to robimy wszystko, by jej
nie stracić.
Nie tylko statystyki, ale i obserwacja tego, co dzieje się w Gubinie
wskazuje, że bezrobocie maleje,
a wśród niepracujących sporo jest
takich, którzy prawdopodobnie
pracować po prostu nie chcą lub
też - świetnie prosperując w tzw.
szarej strefie - zwyczajnie nie mają
potrzeby wykazywać, że gdziekolwiek pracują.
Inną kwestią są warunki pracy,
pojęcia słusznej lub też sprawiedliwej płacy czy podmiotowego, a nie
przedmiotowego traktowania pracownika przez pracodawców, ale to
nie tylko nasz gubiński problem.
Pamiętając, że po pracy zawsze
przychodzi czas odpoczynku,
przyjrzymy się zatem z zainteresowaniem imprezom z okazji tegorocznej „Wiosny nad Nysą”, być
może uda nam się ciekawie i radośnie spędzić następny czekający
nas - ostatni majowy, a pierwszy
czerwcowy weekend.

Publicystyka
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Wkurza mnie
Chcemy, żeby nasze miasto było uporządkowane, pełne roślinności. I piękne.

To też nasz wspólny interes!
Budujący jest fakt, że mieszkańcy
Gubina są żywo zainteresowani jego
estetycznym wyglądem, czystością.
To świadczy o patriotyzmie lokalnym,
o dbałości o swoją małą ojczyznę.
Niepokojące zaś jest zjawisko jakiejś
niemocy w rozwiązywaniu problemów związanych z przestrzeganiem
prawa, a zatem odpowiednich przepisów i znaków.
A oto jeden z wielu przykładów.
Od dłuższego czasu czytelnicy zwracają uwagę na parkowanie samochodów w różnych, nieprzeznaczonych
do tego celu miejscach.
- Gubin staje się coraz ładniejszy,

ładne skwerki z kwiatami robią dobre wrażenie na przejeżdżających
przez Gubin, w tym także w kierunku Niemiec. Wszystko byłoby dobrze,
gdyby nie samochody parkowane
przed samymi sklepami w tym ciągu kamienic przy ul.Wyspiańskiego.
Nikt nie respektuje znaku zakazu
parkowania stojącego w bardzo widocznym miejscu - mówi jedna z kilku
osób proszących o zajęcie się sprawą
i napisanie o tym. Pora więc zająć
się tematem na łamach naszej prasy.
Najpierw sprawdzam. Zgadza się. Stoi
znak zakazu, ale też równo sznureczkiem stoją samochody.

przy Komendzie Powiatowej Policji
w Krośnie Odrz. Olgierda Malickiego.
- Przepis mówi, że pas ruchu, którego dotyczy znak zakazu, to jezdnia
z chodnikiem. Tam, gdzie stoją samochody, czyli w ciągu wyłożonym
polbrukiem, znak nie obowiązuje. To
jest miejsce poza pasem drogi - objaśnia asp. Białek - chyba żeby kierowcy
przejeżdżali przez chodnik i wzdłuż
chodnika, to już byłaby inna sytuacja. Zresztą w tej sprawie właściciele
posesji spotkali się już z burmistrzem
- dodaje.
- I co wynika z tego spotkania? - pytam wiceburmistrz Karpisiak.
- Odpowiedzią niech będzie fakt,
że samochody w dalszym ciągu tam
parkują Myślę, że brak możliwości
zmiany tego stanu jest nadinterpretacją przepisu. W tej sprawie apelowali również radni osiedla nr 1
w Gubinie - wyjaśnia pani burmistrz
i uważa, że postawienie w tym miejscu
np. ławeczek rozwiązałoby sprawę.
Podobnego zdania jest kierownik ruchu drogowego asp. Malicki, zgadzając się równocześnie z wypowiedzią
asp.Białka. - Miasto jako właściciel
terenu może zagospodarować ten
sporny ciąg np. klombami kwiatów
i ławeczkami. Będzie wygodnie, ładnie i skończą się spory - uważa.
Czy to będzie salomonowe wyjście?
Rozumiem właścicieli samochodów.
Gdzieś muszą parkować. Nie wiem tylko, czy akurat tam. Wiem natomiast,
że stanowczo za mało jest w mieście
parkingów. To powinno być jedno
z priorytetowych działań naszych włodarzy, albowiem z roku na rok zwiększa się ilość posiadanych pojazdów.

Jeżeli chcemy, by Gubin był miastem
nie tylko przychylnym dla mieszkańców, ale też i uporządkowanym, zbudujmy parkingi, a potem bezwzględnie
egzekwujmy przestrzeganie prawa. Bo
samymi nakazami i zakazami nie rozwiążemy problemów.
A że można się uporać z czymś na
pozór niemożliwym, niech świadczy
deptak przy ul.Śląskiej. Po wielu latach „walki” z parkującymi samochodami, ale też i po wybudowaniu parkingu, od jakiegoś czasu deptak jest
tylko dla pieszych. „Chcieć to móc”
- mówi porzekadło.
Sprawa z ostatniej chwili
- Proszę napisać o tym, że na deptaku przy ul Śląskiej nikt nie podlewa
kwiatów w gazonach - zaczepiają
mnie właściciele sklepów i mieszkańcy, kiedy tamtędy przechodzę.-dodając, że podlewają sami bo im kwiatów
żal.
- Kto ma to robić? - pytam Alicję
Ratowicz z magistratu, odpowiedzialną m.in. za zieleń miejską. - Przetarg
na tę usługę wygrał gubiński PUM
i należy to do jego obowiązków mówi zapytana. W dalszej rozmowie
dowiaduję się, że krzewy na skwerku
(o których też mówili informatorzy)
zasadzone były trzy lata temu i nie ma
potrzeby podlewania ich, ponieważ
już się ukorzeniły.W gazonach, w tych
dniach kwiaty zostaną wymienione
(teraz są bratki). Donice z kwiatami
zawisną też na lampach.
Pani naczelnik obecuje, że będzie
osobiście sprawdzała podlewanie roślin w mieście, zwracając szczególną
uwagę na te na deptaku.
Wierzymy i trzymamy za słowo.
Kaśka Janina Izdebska

Waldemar Pawlikowski w nim władzy) zmieniam kanał na
swój ulubiony program telewizji
czeskiej. Cały ten cyrk z reklamami
mogę jeszcze wybaczyć telewizjom
komercyjnym, ale od publicznej
powinno wymagać się trochę więcej.
To ona powinna kształtować gusta,
Nie chcę spłycać problemu mówiąc, a nie ogłupiać ludzi „Modą na
że Amerykanie faszerują się tylko sukces”. Kiedyś też i nasza dwójka
hamburgerami, połykając telewizyj- starała się ciągnąć jakiś poziom, ale
ne teleturnieje, gdyż w dużej mierze ostatnio - poza nielicznymi wyjątkami
to oni kształtują media demokratycz- - chyba odchodzi od tego założenia.
ne w tym dobrym znaczeniu. Ale my Pocieszającym faktem swego czasu był
chyba bierzemy z nich wszystko to co w naszej telewizji program (u Czechów
najgorsze. Już sam głupieję i zastana- jest ich więcej) dotyczący muzyki
wiam się, gdzie ja mieszkam? Jak tak jazzowej, prowadzony przez Marcina
dalej pójdzie, to niebawem będę się Kydryńskiego, który jednak nie wbił
zastanawiał,
się w szczytowy czas oglądalności. To
zrozumiałe. Jazz wcale nie musi mieć
którędy mi na imię
wielu zwolenników, ale miłośnicy
i zacznę gadać na dobre po czesku. i tak z zapałkami w oczach doczekają
I jeszcze te nachalne reklamy. Ale właściwej godziny.
tego to wszędzie pełno. Nim zdążę I co tu robić? A może po prostu
się wciągnąć w dane dzieło filmowe,
założyć własną telewizję TV Gubin?
nagle rozprasza mnie 15-minutowy
blok reklam z pampersami na czele Swego czasu taka istniała, aczkolwiek
i uśmiechniętą panią z „Providenta”, wiele krytyki padało pod adresem
namawiającą do wątpliwie atrakcyjnej jakości emitowanych w niej prograszybkiej pożyczki. Cóż, tonący się mów, jednak przyciągała o stałych
brzytwy chwyta. Gdy już jest po godzinach wiele osób przed ekrany,
wszystkim, trudno mi ponownie chociażby po to, aby zobaczyć śpiesię
pozbierać
i
zaangażować wające pociechy na eliminacjach Pro
w „oskarowe” dzieło. Wiedząc, że Arte w Gubińskim Domu Kultury. To
za kolejne pół godziny sytuacja się jest właśnie fenomen regionalizmu!
powtórzy, rezygnuję i chcąc nie Jestem przekonany, że znalazłoby się
chcąc - czarodziejskim pilotem (ile wiele ciekawych historii do opowie-

dzenia i zobaczenia.
Jest mnóstwo tematów, które
można naświetlić, dotyczących bezpośrednio nas samych, naszej małej
ojczyzny. Można opowiedzieć o bliskiej rzeczywistości w jej dobrych
aspektach, ale także i złych jej przejawach. Wiadomo, że taka telewizja

nem. Taka TVG najlepiej, aby była
dotowana z budżetu miasta, gdyż
będzie istniała dla mieszkańców
i im służyła. Poza tym, dzięki temu
stworzono by nowe miejsca pracy.
Wiem, że obecny budżet jest już
rozdysponowany. Jednak myśląc
o przyszłości, zwrócę się z gorą-

sama się nie utrzyma, gdyż z reklam
wątpię, aby dało się wyżyć, a poza
tym miałaby ona inny charakter. Bo
przecież nie chodzi o to, aby była telewizją czysto komercyjną, lecz naszą
gubińską, mówiącą o ważnych sprawach związanych z miastem i regio-

cą prośbą do wszystkich radnych
i Burmistrza Miasta Gubina o rozważenie tej propozycji. A samych
mieszkańców o wyrażenie na ten
temat swoich opinii.
PS. Ciągle się zastanawiam, skąd
się wzięło określenie „czeski film”?

Samochody parkujące przed kamienicami przy ul. Wyspiańskiego
zwłaszcza dobrze prezentuje się centrum, którym jest niewątpliwie teren
położony przy głównych światłach.
Okazałe, kolorowe zabudowania
z ciągiem sklepów, równe chodniki,


Czy to zgodne z prawem drogowym,
pytam kolejno aspiranta Andrzeja
Białka z Komisariatu Policji w Gubinie, wiceburmistrz Justynę Karpisiak
i kierownika sekcji ruchu drogowego

Telewizja Gubin
Odwiedzający mnie znajomi nie
mogą się nadziwić, że tak lubię
oglądać telewizję czeską. Lecz to nie
dlatego, że mam jej dobry odbiór.
Wręcz przeciwnie. Muszę jeszcze
powalczyć z anteną, bo mocno śnieży. Przede wszystkim oglądam dlatego, że emitowane w niej programy
są bogate tematycznie i ciekawe.
Szczególnie umiłowałem sobie jej
program 2. Mam jeszcze problemy językowe, bo chociaż wiele podobieństw znajdziemy i w naszym
języku - wszak to słowiańskie - to
jednak melodia inna. A może podoba mi się też dlatego, że jej do
końca nie rozumiem? Gdy już się
dokształcę językowo, dopiero wtedy się o tym przekonam. Jak na
razie, umila mi wieczory spędzone
w domu. Oglądając różne programy, muszę przyznać, że bardzo mi
się podoba u Czechów ich dystans
do samych siebie. Czego nie powiedziałbym o nas. Tyle jadu się wylewa i „wrzasku” - chyba tylko po
to, aby zaistnieć przez pięć minut.
I coraz więcej u nas amerykańskości, która rozpanoszyła się na dobre.

Zachodniopomorska Spółdzielcza
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
z siedzibą w Szczecinie poszukuje
pracowników na stanowisko:
Negocjator Terenowy
(windykator)
Miejsce pracy:
Gubin, Kostrzyn, Sulęcin, Świebodzin
Rodzaj pracy:
praca dodatkowa
na umowę zlecenie
Główne zadanie: terenowa windykacja należności klientów ZSKOK
Zakres obowiązków:
• ustalenie przyczyn opóźnień w spłacie
należności,

•m
 otywowanie klientów do zapłaty wymagalnych należności,

• b ezpośrednia windykacja w miejscu

zamieszkania zobowiązań dłużnika wobec ZSKOK,
• terminowa realizacja zleconych czynności do wykonania w terenie.

Oferujemy:
• p racę na podstawie umowy zlecenia praca dodatkowa,

•w
 ynagrodzenie uzależnione od wyników przeprowadzonych czynności.

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail:
a.kurowski@zskok.pl lub listowne na
adres: Zachodniopomorska SKOK,
ul. Hutnicza 1, 71-642 Szczecin.
Ponadto aplikacje można składać
w oddziałach ZSKOK mieszczących
się w miejscowościach wymienionych
na wstępie - adresy oddziałów znajdują się na stronie www.zskok.pl
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów,
Rencistów
i
Inwalidów
w Gubinie prosi swoich członków korzystających
z turnusów rehabilitacyjnych, aby po powrocie
z nich kontaktowali się z tutejszym Zarządem
Rejonowym w celu omówienia warunków,
z jakimi spotkali się na tych turnusach (czy
odpowiadały ofertom podawanym przez
ośrodki).
Zarząd
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Sonda
Z czym kojarzy się Państwu słowo
„mama”?
Bogumiła
Wiśniewska
bibliotekarka
„Mama”
to
najpiękniejsze
słowo
świata.
Kojarzy mi się z ciepłem, pielęgnowaniem,
bezpieczeństwem,
przekazywaniem rodzinnych tradycji, zwyczajów. No i mamina
kuchnia… Pamiętam jeszcze, jak
mama włączała audycje radiowe.
Poznawałam wówczas ciekawy
świat, który utrwalił się w dziecięcej pamięci…

Za parę lat nasz Gubin odmłodnieje. Jestem tego pewna. To mu się Stowarzyszenie liczy obecnie blisko 180 członków. W stowarzyszeniu
są również panowie. 16 maja członkowie Stowarzyszenia Kobiet Gunależy.
bin/Guben „Nysa” odbyli w Grüne Gürke w Guben walne zebranie, na
którym wyłonili nowe władze.

A jednak wracają!

Powszechnie uważa się - i jest
w tym dużo prawdy - że młodzież
po studiach ucieka z Gubina. To
prawda tylko częściowa, bowiem są
tacy, którzy wracają. Pani Adrianna
Czesnowska (na zdjęciu) jest jedną
z nich. Ta atrakcyjna gubinianka,
po skończeniu szkoły podstawowej

szłości zamierza poszerzyć swoją
ofertę o działania fizykoterapeutyczne.
Teraz marzy jej się zorganizowanie
grupy osób, które nie czują się na
siłach, by ćwiczyć np. aerobik, a które mogłyby uprawiać gimnastykę
ogólnie usprawniającą. Praktykując

i liceum ogólnokształcącego, jakiś
czas utrzymywała się z pracy na
bazarze (iluż osobom nasz gubiński bazar wypełnił życiorys). Potem
skończyła szkołę w Poznaniu, kierunek fizykoterapia i została dyplomowanym technikiem tej specjalizacji. W trakcie dwuipółletniej nauki
odbyła praktyki w renomowanych
gabinetach masażu i fizykoterapii
w Poznaniu - i wróciła do Gubina,
gdzie bez trudu znalazła zatrudnienie w gabinecie rehabilitacji i fizykoterapii przy gubińskim szpitalu. Mając dwuletnią praktykę, postanowiła
się usamodzielnić. W kwietniu tego
roku otworzyła swój gabinet masażu
przy ul. Śląskiej i już ma stałych pacjentów z miasta, okolicy i Niemiec.
- Do rozmowy z panią skłonił mnie
telefon jednej z pani pacjentek. Uważała, że jest pani dobrym fachowcem
i należy panią promować. Wie pani,
która to pacjentka? - pytam panią
Adriannę. - Nie wiem - mówi zaskoczona moją obecnością - ale jest mi
bardzo miło, że mnie doceniają - dodaje z uśmiechem.
Na razie oferuje tylko masaż w zależności od potrzeb - leczniczy, wyciszający, także kosmetyczny, np.
łagodzący objawy cellulitu. W przy-

w poznańskich gabinetach, poznała
taką ćwiczącą grupę ludzi w każdym
wieku. I nie chodzi tu o gimnastykę
indywidualną, która jest praktykowana w gubińskich gabinetach, ale
właśnie o małą np. pięcioosobową
grupę ćwiczącą.

Paulina
Jadanowska
uczennica
Mama kojarzy
mi się ze wszystkim, co najlepsze. Z dobrym
kontaktem, z zaufaniem… Mogę
mamie powiedzieć wszystko…
Ona jest wyjątkowa…
Alicja
Piotrowska
pracownik USC
Mama to najbliższa osoba. Najukochańsza. Można
się jej zwierzać, wszystko powiedzieć. Bo ona wszystko wybaczy.
Bez względu na to, co się zrobiło.
Damian
Chodorowski
uczeń
„Mama”
to
opiekuńczość,
pracowitość,
zaufanie,
miłość. Wszystkiego tego zaznałem.
I jestem szczęśliwy. Dzięki mojej
kochanej mamie. Życzę jej dużo
szczęścia i udanych wakacji, bo
wiem, że o tym marzy… Oby jej się
układało w życiu…
Ala Wiązowska
z synem
Maciusiem
fizjoterapeutka
Przede wszystkim opieka, odpowiedzialność,
tolerancja… To są określenia,
które kojarzą mi się ze słowem
„mama”. Z własnego doświadczenia wiem też, że bycie mamą wiąże się z brakiem własnego czasu.
Ale lubię takie poświęcenie…
Marcin
Gierstun
przewodniczący
zarządu
Fundacji Fara
Gubińska
Mama to bliskość i opiekuńczość. Kojarzy mi
się to słowo z czasem beztroski
i niemyślenia o problemach. Życzę mojej mamie wiele zdrowia
i radości z wnuków. I aby miała
ich jak najwięcej.
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Lubi swoją pracę
Pasjami czyta książki. - To mój cały
świat - mówi. Ale też chętnie jeździ
rowerem ze swoją córką, 11-letnią
Agatą.
Pytam, czy nie tęskni za dużym
miastem, za Poznaniem, spędziła
tam przecież kilka lat. - Tak - mówi
- brakuje mi wyjazdów do Poznania, praca i dom ograniczają mnie
czasowo. Pamięta, jak bała się dużego miasta, a najbardziej tramwaju.
Jednak w swoich planach zawodowych zawsze uwzględniała powrót
do Gubina. To jej miasto.
Pytam, czego brakuje jej najbardziej. - Przede wszystkim kina - odpowiada.
Jestem pewna, że za kilka lat Gubin
zapełni się młodymi, wykształconymi gubiniakami, którzy zmienią oblicze tego miasta. I - pani Adrianno
- na pewno będzie kino.
Kaśka Janina Izdebska

Wiosna - chce się żyć
W Zespole Szkół im. M.Kopernika
zorganizowano po raz drugi warsztaty integracyjne z udziałem uczniów niepełnosprawnych. Główny
temat zajęć to „Wiosna - chce się
żyć”.
W miłej atmosferze uczniowie
chętnie współdziałali podczas pracy
zespołowej: rozwiązywali krzyżówki
i zagadki o tematyce wiosennej, rozpoznawali i nazywali kwiaty, przedstawiali na plakatach wiosnę w polu,
ogródku i wiejskiej zagrodzie. Wykazali się też wiedzą matematyczną.
Zajęcia integracyjne przyczyniły się
do poszerzenia wiadomości i umiejętności z z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

Pozwoliły zdobyć nowe doświadczenia. Prowadzące warsztaty Małgorzata Fredrych (SP-1), Elżbieta Tomczak i Alina Rojczuk (SP-4) starały
się fachowo usprawniać u uczniów
niezaburzone funkcje psychiczne
i fizyczne, korygować i kompensować
nieprawidłowości rozwojowe.
W czasie wspólnych zajęć dzieci uczyły się pracy zespołowej oraz
postępowania zgodnego z zasadami
współżycia w grupie, tj. uczciwości,
życzliwości i solidarności. Takie
kontakty integracyjne w dużej mierze przyczyniają się do zmiany stosunków uczniów szkół masowych
do jednostek niepełnosprawnych.
red

Nowa „Nysa”

Przewodnicząca Christine Knapik
przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności stowarzyszenia
za okres od poprzednich wyborów:
założenia na lata 2006 i 2007 zostały zrealizowane w stu procentach, a nawet więcej; odbyło się
zdecydowanie więcej spotkań niż
zaplanowano; plan pracy został
zrealizowany, no może z jednym
wyjątkiem… W tamtym roku nie
odbyło się Święto Ziemniaka, gdyż
było za mało chętnych. Jeszcze wiele ciekawych wydarzeń przed nami
(powtarzamy wyjazd do Austrii, do
Karpacza, Zakopanego, Świebodzina - spływ kajakowy). Będziemy
kontynuować piątkowe spotkania.
Wielkim problemem jest zarejestrowanie stowarzyszenia w Polsce,
sąd już dwukrotnie znalazł jakieś
dziwne „uchybienia”, bo Niemka
zakłada stowarzyszenie, po stronie
niemieckiej dawno jesteśmy zarejestrowani; najważniejsze, że działamy i jesteśmy, odbyliśmy np. kursy
komputerowe, zajęcia na pływalni, mamy cały szereg aktywnych
członków.
Po wystąpieniu przewodniczącej
komisja rewizyjna w składzie: Wanda Hasiuk, Maria Falicka i Hella
Krüger, przedstawiła stan finansów,
po czym otrzymała absolutorium.
Zarząd otrzymał absolutorium jednomyślnie, nie było zastrzeżeń do
jego pracy.

działań na rzecz obu miast, na rzecz
dzieci z Polski i Niemiec, choinki,
pozyskiwanie pieniędzy na odbudowę fary czy na pomoc osobom ubogim i chorym. Członkowie „Nysy”
bardzo aktywnie działają w swoich
środowiskach, są postrzegani jako
ludzie czynu. - To władze winny
uczyć się od stowarzyszenia, co
znaczy wspólne wykonywanie zadań, zacieśnianie przyjaźni polskoniemieckiej i co oznacza integracja
w codziennym życiu mieszkańców
Guben i Gubina - podkreśliła Małgorzata Borowczak-Turowska, autorka tej relacji.
Elwira Gliniecka zaproponowała,
by wykorzystać obecną na zebraniu
telewizję lubuską do nagłośnienia
problemów z rejestracją stowarzyszenia w Polsce. Relację z wyborów
przygotowywali z TV 3 Info: Janusz
Mazur i operator Mariusz Gabriel.
Leokadia Firlej pokreśliła, iż trzeba ponownie, po raz trzeci, próbować zarejestrować stowarzyszenie
w Polsce. Zadania tego podjęły się
Regina Olech, Barbara Sawicz
i Janina Walczak.
Po dość burzliwej dyskusji, przystąpiono do wyborów nowych władz
„Nysy”. Do zarządu Stowarzyszenia
Kobiet Gubin/Guben „Nysa” wybrano: Marianne Pansow, Sabinę Siwkę, B. Sawicz, W. Hasiuk,
Ch. Knapik, Reginę Schulz oraz
Heter Bärbel, a do Komisji Rewizyj-

Nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia Kobiet Guben-Gubin „Nysa”.
Czwarta od lewej przewodnicząca Ch. Knapik, druga od lewej Barbara Sawicz,
piąta od lewej Sabina Siwka
Podczas dyskusji członkowie poruszali wiele spraw związanych
z problemami, na jakie natrafiają
w urzędach po obu stronach Nysy.
Franciszek Knapik podkreślił: - nie
trzeba uprawiać wielkiej polityki,
ale jednak działalność nasza ma
znaczenie polityczne, wiele mówiliśmy o integracji, od 1 maja 2004,
gdy Polska weszła do UE, stąd tak
ważne są kontakty polsko-niemieckie, wspólne zrastanie się, ale brakuje podkreślenia ze strony Guben,
że taka praca istnieje, że zacieśnia
się współpraca polsko-niemiecka.
To właśnie tu, w stowarzyszeniu istnieje od ponad dziesięciu lat wspólna praca mieszkańców obu miast.
Tu nawiązywane są kontakty i zawiązują się przyjaźnie. Członkowie
stowarzyszenia mają za sobą wiele

nej: Krystynę Abramczyk, H. Krüger oraz Leokadię Lutyńską.
Na koniec zebrania Komisja
Uchwał i Wniosków w składzie: E.
Gliniecka, K. Abramczyk i Erika Suchanow przedstawiła trzy uchwały
dotyczące:
1. Kontynuowania zebrań członków stowarzyszenia w dotychczasowej formie, tj. piątkowych spotkań.
2. Zobowiązania zarządu do zajęcia się sprawą członków, którzy nie
biorą aktywnego udziału w pracach
stowarzyszenia (tzw. „martwe dusze”, a w języku niemieckim „trupy
w kartotece”).
3. Podjęcia działań w celu zarejestrowania stowarzyszenia w Polsce.
Nowemu zarządowi życzymy dalszej
owocnej pracy i samych sukcesów.
MB-T
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Powiatowa
Olimpiada Sanitarna
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To już niemal tradycja, że w połowie maja Straż Graniczna zaprasza mieszkańców miasta na festyn będący jednym z ważniejszych punktów obchodów kolejnych jubileuszy jej istnienia. Nie tylko mieszkańcy, ale
i przede wszystkim zapracowani mocno na co dzień funkcjonariusze SG mogą w rodzinnym gronie odpocząć wśród kolegów i znajomych.

Świętowali w Gubinku

W Gubinie 20 maja odbyła się Powiatowa Olimpiada Sanitarna, w której wzięły udział 24 drużyny reprezentujące różne szczeble szkół, ogól- W tym roku świętowano na tenie 60 zawodników z miasta i gminy Gubin oraz miasta i gminy Krosno renie Placówki Straży Granicznej
Odrzańskie.
w Gubinku. Nie zabrakło atrakcji.
Przede wszystkim były to pokazy
Uroczystego otwarcia olimpia- II miejsce - Gimnazjum nr 2 Gubin sprzętu i umiejętności funkcjonady dokonał burmistrz Bartłomiej - Paulina Jadanowska i Patryk riuszy SG - jak zawsze zainteresoBartczak, witając ciepłymi słowami Wawrzyniak.
waniem cieszyły się quady, którymi
zawodników i opiekunów drużyn III miejsce - Gimnazjum nr 1 Gubin: można było pojeździć, był też pokaz
oraz wręczając ufundowaną przez Marta Kaczmar i Karolina Sibińska. pościgu za samochodem, który nie
siebie flagę czerwonokrzyską prezeW kategorii szkół
zatrzymał się do kontroli. Oprócz
sowi Zarządu Rejonowego Polskieponadgimnazjalnych
tego można było sobie postrzelać
go Czerwonego Krzyża Grażynie I miejsce - Zespół Szkół OgólnoHrabskiej.
kształcących Gubin - Justyna TuZ okazji święta Straży Granicznej 16 maja o godzinie 10.30
w Placówce SG w Gubinku odbyło się wręczenie aktów mianowania na kolejne stopnie.
W korpusie oficerskim otrzymali je: na stopień majora - kpt. SG
Janusz Więckowski; na stopień
kapitana - por. SG Tomasz Eret,
por. SG Przemysław Magalas;
na stopień porucznika - ppor. SG
Anna Winiszewska.
W korpusie chorążych: na stopień starszego chorążego sztabowego - chor.sztab. SG Karol Cholewiński, chor.sztab. SG Walerian
Jaros. Na stopień chorążego
Wśród zaproszonych gości byli: rowska, Rita Brzyszcz, Katarzyna sztabowego - st.chor. SG Fabian
starosta Janina Pawlik, dyrektor Siwczak, Natalia Sosnal oraz Rafał Adamczuk, st.chor. SG Tomasz
Hajkowicz, st.chor. SG Andrzej
Szpitala Powiatu Krośnieńskie- Dulski.
go Wojciech Rutkowski, Andrzej II miejsce ZSLiT Gubin - Justyna Kostura, st.chor. Zbigniew KraBiałek radny i przewodniczący Ko- Emilian, Małgorzata Tomczyk, kowian, st.chor. SG Piotr Miazgomisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Patrycja Malinowska, Angela Piet- wicz, st.chor. SG Paweł Nowicki.
Na stopień starszego chorążego
Ochrony Środowiska i Bezpieczeń- kiewicz i Żaneta Sengier.
stwa Publicznego oraz inspektor ds. III miejsce - Zespół Szkół Rolni- - chor. SG Daniel Bazan, chor. SG
obrony cywilnej Rafał Wypych.
czych Gubin - Katarzyna Jeziorek, Piotr Bolewski, chor. SG Tomasz
Komisja pod przewodnictwem El- Patrycja Laskowska, Jolanta Pę- Kosiński, chor. SG Maria Ksiukżbiety Strońskiej, w składzie: Ma- dzioch, Grzegorz Turowski oraz Szafrańska, chor. SG Rafał Pawlik, chor. SG Krzysztof Pirko,
riola Gawłowska, R. Wypych, Mateusz Stasiak.
Bogumił Stasiak i Ireneusz Staro- Drużyny, które uplasowały się na chor. SG Bogdan Spychała, chor.
sielec czuwała nad sprawnym prze- pierwszych miejscach, będą repre- SG Anna Strusińska, chor. SG
biegiem współzawodnictwa, a także zentowały powiat krośnieński na Marcin Tumiłowicz. Na stopień
nad poprawnością wykonywanych Wojewódzkiej Olimpiadzie Sani- chorążego - mł.chor. SG Julita
zadań.
tarnej, która odbywać się będzie Haszler, mł.chor. SG Artur Szmigiel.
Po bardzo dramatycznych zmaga- w dniach 29-30 maja w Sławie.
W korpusie podoficerskim: na
niach w kategorii klas III-IV szkół Serdeczne gratulacje dla zwycięzpodstawowych
ców. Trzymamy kciuki za Wasze stopień sierżanta sztabowego st.sierż. SG Tomasz Tobiański.
I miejsce zajęła drużyna Szkoły Pod- dalsze sukcesy.
stawowej nr 2 Krosno Odrzańskie,
Małgorzata Na stopień starszego sierżanta:
w składzie: Dorota Nowoj i HonoBorowczak-Turowska sierż. SG Mariusz Chudy, sierż
SG Jacek Kwaśny, sierż. SG Słarata Lewczuk.
womir Sienkiewicz, sierż. SG
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1
Organizatorzy olimpiady serdeczFryderyk Studziński. Na stoGubin - Anita Chwałek i Magdalenie dziękują sponsorom za ufundopień sierżanta - plut. SG Patryk
na Michlewicz.
wanie nagród i pomoc: Burmistrzowi
Ferens, plut. SG Edyta JednoroIII miejsce - Szkoła Podstawowa
B. Bartczakowi, Staroście Powiatu
wicz, plut. SG Maciej Kaczmanr 2 Gubin - Katarzyna Borkowska
Krośnieńskiego Jackowi Hoffmannorek, plut. SG Waldemar Kaczi Sylwia Brancewicz.
wi, Edwardowi Aksamitowskiemu
marek, plut. SG Tomasz Karski,
W kategorii klas V - VI
Wójtowi Gminy Gubin, Kowalstwu
plut. SG Rafał Kwiecień, plut.
I miejsce - SP 2 Gubin - Andżelika
artystycznemu HAMMER J. i A. SiSG Krzysztof Michna, plut. SG
Kamińska i Anna Pierzchała.
kora oraz A. i A. Wiczak, wszystkim
Łukasz Mikołajczyk, plut. SG
II miejsce - SP 2 Krosno Odrz. - Kaaptekom za środki opatrunkowe, PoAdam Sękowski, plut. SG Mamila Matras i Daniel Jarszy.
wszechnej Spółdzielni Spożywców
riusz Sajewicz, plut. SG Piotr
III miejsce - SP 3 Gubin - Marta
oraz Gminnej Spółdzielni w Gubinie
Wieszczyk. Na stopień plutonoWieliczko i Elżbieta Lehmann.
za pieczywo oraz Zespołowi Szkół
wego - kpr. SG Emila Olejnik,
W kategorii szkół gimnazjalnych
Rolniczych za bardzo smaczną grokpr. SG Mirosława Piesiak, kpr.
I miejsce Gimnazjum Czarnowice chówkę.
SG Katarzyna Półbratek.
Justyna Gajda i Izabela Koleśnik.
Brązowym medalem za zasługi
dla
Straży Granicznej został odApel
znaczony mjr Adam Gasiewicz
Drodzy Mieszkańcy Gubina i gminy Gubin, członkowie Fundacji
„Wspólny Dom”, z siedzibą na ul. Piastowskiej, podczas tegorocznej
„Wiosny nad Nysą” organizują zbiórkę publiczną.
Z okazji Święta Straży Granicznej
Na swoim stoisku zorganizują licytację bardzo ciekawych przedmiotów,
wszystkim funkcjonariuszom i pracowna którą serdecznie Państwa zapraszają. Prezes fundacji Edmund
nikom cywilnym najserdeczniejsze żyŚladowski przeznaczył do licytacji m. in. swoje trofeum – statuetkę
czenia spokoju, radości i zadowolenia
laureata „Społecznika”, jaką otrzymał, dzięki też Państwa głosom.
z wykonywanych obowiązków składa
Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na letni wypoczynek dzieKomendant Placówki SG w Gubinku
ci i młodzieży z ubogich rodzin.
mjr Paweł Żuk
MB-T

z broni sportowej lub korzystając
z oferty Bractwa Chorągwii Gubińskiej - z łuku. Chętnych nie brakowało. Dzieci dokazywały na dmuchanym zamku, były przejażdżki
bryczką. Strażacy z Niemiec przyjechali samochodem z wysięgnikiem
- kto chciał, mógł pooglądać terminal ze sporej wysokości. Do tego
była smaczna grochówka i inne
atrakcje kulinarne. Tradycyjnie

nie zabrakło emocji sportowych.
Rozegrano mecz siatkówki pomiędzy kadrą dowódczą a pozostałymi
funkcjonariuszami SG. Wynik meczu nietypowy 1:1, ze względu na złe
warunki atmosferyczne. W zabawie
i świętowaniu nie przeszkodziła nawet burza, chwilę później na niebie
nad Gubinkiem można było podziwiać przepiękną tęczę.

(m.z)

Komendant Placówki Straży Granicznej w Gubinku mjr Paweł Żuk
dziękuje za zorganizowanie święta Straży Granicznej
Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Czesławowi Fiedorowiczowi
n Wójtowi Gminy Gubin Edwardowi Aksamitowskiemu
n Burmistrzowi Bartłomiejowi Bartczakowi
n Dyrektorowi Banku PKO BP Mariuszowi Lasikowi
n Dyrektorowi Tesco w Gubinie panu Bramborowi
n oraz wszystkim innym, którzy wzięli udział i przyczynili się do
zorganizowania naszego święta
n Prezesowi

Społeczeństwo
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Sobotni dzień 17 maja był bardzo słoneczny, pogodny, słonko mocno grzało. Można było opalać się i poleniuchować. Nie dla wszystkich jednak był to dzień wolny. Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2,
z dyrektorem Bogusławem Wypychem na czele, uczniowie, ich rodzice i dziadkowie pracowali dosłownie
w „pocie czoła”.

W samo południe

Szkoła i boisko szkolne tętniło życiem. Gdzie nie spojrzeć, kolorowe
stoiska. Każdy tu mógł coś dla siebie
wybrać… Od stoisk z książkami, starociami, cackami z ceramiki, kwiatami, po ubrania i oczywiście była
oblegana loteria fantowa. Każdy los
wygrywał, a nagrodami głównymi
były rowery. Jednego z nich szczęśliwym właścicielem został Kamil
Wierzba, uczeń SP-2.
Młodzi sprzedawcy oferowali dla
podniebienia cudeńka: galaretki,
pajdę chleba z ogórkiem, napoje,
słodycze, a dorośli krzątali się przy
gofrach i gorących potrawach, jak
przepyszna grochówka czy bigos.
Mimo kilku awarii kabli, z przeciążenia instalacji elektrycznej, sprzedano złocistych frytek na kwotę ponad 300 zł. Oferowano w sprzedaży
przenośnej lody, które tego dnia
cieszyły się wielkim powodzeniem,
ale jednak najbardziej oblegana
była cukiernia z ciastami, ciastkami
i ciasteczkami oraz gorącymi napojami - kawą i herbatą. Była hitem

tego dnia. Kolejki, jak za dawnych
lat.
Policjanci gubińscy Mieczysław
Fryga i Piotr Skubakowski znakowali rowery, które łatwiej odnaleźć
w razie kradzieży. W dmuchanym
zamku swój raj znalazły najmłodsze
pociechy. Nieopodal, obok boiska
rozgrywano 10 konkurencji sportowych, każdy mógł tam sprawdzić
swoje umiejętności, swoją kondycję.
Było wiele zabawy i śmiechu podczas pokonywania toru z przeszkodami. Oczywiście za zdobyte punkty
były nagrody, nikt nie odszedł z pustymi rękoma. Dla wszystkich były
upominki.
Strażacy, jak zwykle niezawodni,
przygotowali ciekawy pokaz. Najodważniejsi schłodzili się w rozpylanej z węża wodzie, ogromna frajda
dla dzieci, a chłodek był potrzebny.
Uczestnicy festynu szukali odrobiny
cienia.
Na estradzie - przegląd pokoleń artystów. Od przedszkolaków po „Gu-

bińskie Łużyczanki”. Ludwika Dalecka, nauczycielka prowadząca część
artystyczną festynu, wcieliła się tego
dnia w konferansjerkę i wodzireja.
Młodzi artyści śpiewali i tańczyli, budząc zachwyt widowni. Przedszkole
Miejskie nr 1 przygotowało bardzo
barwny i urozmaicony program artystyczny. Wszyscy wykonawcy nagradzani byli głośnymi brawami.
Danuta Kaczmarek wraz ze swoimi
Łużyczankami (mimo połowy składu) zaśpiewały kilka znanych już
gubinianom piosenek. Widownia im
bardzo ochoczo wtórowała.
Muzyka i śpiewy rozbrzmiewały,
mimo upału… do momentu, gdy
chmury zakryły jasne niebo i zaczął
padać ulewny deszcz. Mimo tej pogodowej niespodzianki, festyn należy uznać za niezwykle udany, gdyż
pozyskano sporo funduszy na potrzeby szkoły.
Brawo, kolejny egzamin, tym razem z organizacji - zdany na pięć.

Parafialne świętowanie
Już po raz piąty w parafii Trójcy
Świętej odbył się odpustowy festyn.
W tym roku specjalnym gościem był
Honorowy Obywatel Gubina, były
proboszcz tej parafii, ksiądz Zbigniew Samociak, który na wszystkich
mszach św. głosił odpustowe kazania.
Atrakcji jak zwykle nie brakowało.
Występy na scenie rozpoczęła Gubińska Orkiestra Dęta, poza nią na
scenie prezentowały się dzieci z SP
2 w Gubinie, szkoły muzycznej, jak
zawsze niezawodny chór „Gloria Domine”, Folklorgruppe z Guben, wokaliści z Gubińskiego Domu Kultury,
zespół pana Andrzeja Nowackiego
i na zakończenie zespół „Plus Braders”, który zaprezentował repertuar

znanych przebojów w świetnie przygotowanych aranżacjach. Konkurencje sportowe przygotowywał i przeprowadzał Ireneusz Szmit. Wszyscy
mogli spróbować specjałów polskiej
kuchni. Przy takim menu zapewne
wielu zrezygnowało z niedzielnego
obiadu w domu. Jak zawsze można
też było wygrać coś w grze fantowej,
a główną nagrodą był dobrej klasy
rower. Całość prowadzili, zachęcając
publiczność do zabawy: ksiądz Ireneusz Mastej, Andrzej Winiszewski
oraz Halina Nodzak. Wszystko to odbywało się pod bacznym okiem i kontrolą gospodarza festynu, proboszcza
Ryszarda Rudkiewicza.
(m.z)

M.B-T
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie składa serdeczne podziękowania za
wsparcie festynu szkolnego następującym firmom i osobom:

Rowerowy slalom

Rondo - Zbigniew
i Krzysztof Fijołek

n W
DF

n

Urząd Miasta

n M
 eble

Tapicerowane
A.Z.Iwaniccy

-

n Z
akład Fotograficzny - Elżbieta

Łuczyńska
Amatorów słodkości nie brakowało

Grają „Plus Braders”

n

Horex - A. i E. Horoszkiewicz

n

Sklep Eko

n

PKM Wioletta Poniatowska

n

PPHU „Poltrag” Adam Pydyś

n

Oczyszczalnia Ścieków

n S
alon

fryzjerski - Dorian We-

nus
n

Salon kosmetyczny - Issima

n K
sięgarnia

- Państwo K. R.

Kościesza

Prezentacje artystyczne

n

M. Czarnecki

n

Ryszard Gacki

n

Mc Donald’s

n

Avon

n

Sklep Meloman

n

Sat-Man R. Bielaszewski

n

Sklep Best-Hits

n

Galeria

n S
klep

Kleks - Państwo Kuż-

dżeń

Każdy mógł coś wybrać dla siebie

n

Agora

n

Sklep „Sylwia”

n

Irhon oraz Pani Jastrzębska

Dziękujemy wszystki, którzy wzięli w festynie udział.
Serdecznie zapraszamy
Do zobaczenia za rok!

Przy mikrofonie ks. Zbigniew Samociak, po jego
lewej stronie Halina Nodzak, po prawej ks. Ireneusz

Organizatorzy festynu składają podziękowania:
Burmistrzowi Miasta Gubina za ufundowanie roweru w grze fantowej, ofiarodawcom, którzy ufundowali: talony na darmowe strzyżenie, masaże odchudzające i wstęp na dancing.
Zarządowi PSS Społem w Gubinie, właścicielom zakładu Fructo Fresch w Czarownicach,
właścicielom spółki Horex. Pani, która dostarczyła mięso na bigos i flaki. Prezesowi PUM
za dostarczenie elementów na budowę sceny, wszystkim panom, którzy budowali scenę
i pomagali przy ustawianiu stoisk, a szczególnie Kazimierzowi Rajchelowi za całokształt
przygotowań festynu. Policji za utrzymanie porządku i działania na rzecz bezpieczeństwa
uczestników festynu. Dyrekcji Gubińskiego Domu Kultury za udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego i obsługę techniczną, Małgorzacie Skowron za prowadzenie gier i zabaw
z dziećmi. Ireneuszowi Szmitowi za profesjonalne przeprowadzenie zawodów sportowych.
Alicji Gil - dyrektorce PSM w Gubinie za przygotowanie koncertu uczniów szkoły muzycznej.
Danucie Kaczmarek za wspaniały koncert Gubińskiej Orkiestry Dętej. Ludwice Daleckiej za
przygotowanie do występu dzieci z SP 2 w Gubinie. Wokalistom z Gubińskiego Domu Kultury. Scholi Młodzieżowej z parafii Trójcy Świętej. Folklorgruppe z Guben. Zespołowi pana
Andrzeja Nowackiego z Gubina. Chórowi „Gloria Domine”. Neokatechumenom z Zielonej
Góry. Zespołowi „Plus Braders”. Wszystkim paniom, które przygotowywały i sprzedawały
ciasta, napoje i przeróżne potrawy.
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REGULAMIN OBIEKTU IMPREZY 47. WIOSNA NAD NYSĄ GUBIN 31 MAJA - 1 CZERWCA 2008
REGULAMIN OBIEKTU
(Plac Jana Pawła II i tereny zielone pomiędzy ul. Westerplatte,
Roosevelta, 3 Maja, Dąbrowskiego w Gubinie)
1. Organizatorem imprezy 47. Wiosny Nad Nysą w dniach 30.0501.06.2008 r. jest Gubiński Dom Kultury.
2. Właścicielem obiektu jest Gmina Gubin o Statusie Miejskim.
3. Wstęp na obiekt jest wolny.
4. Obiekt służy do przeprowadzania imprez rekreacyjnych,
artystycznych i widowiskowych.
5. Korzystanie z obiektu dozwolone jest dla wszystkich pod
warunkiem przestrzegania regulaminu imprezy, obiektu oraz
zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.
6. Handel dozwolony jest w wyznaczonych miejscach, wyłącznie za
zgodą właściciela obiektu lub organizatora imprezy.
7. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych osób przebywających na obiekcie.
8. Osoby przebywające na terenie obiektu korzystają z ochrony
służb porządkowych oraz mogą korzystać z informacji o przebiegu
imprezy i regulaminie w namiocie Organizatora zlokalizowanym
w pobliżu sceny głównej.
9. Zabrania się ponadto wnoszenia na obiekt:
- broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być
użyte jako broń, pojemników do rozpylania gazu, substancji
żrących lub farbujących,
- butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych
z kruchego, pękającego lub twardego materiału,

- fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, drzewców
do flag i transparentów, napojów alkoholowych itp.
10. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na obiekt.
11. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu oraz wnoszenia
i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz substancji
psychotropowych.
12. Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia obiektu.
13. Każdy, kto przebywa na obiekcie, powinien zachowywać się tak,
aby nie szkodził ani nie zagrażał innym.
14. Każdy, kto przebywa na obiekcie, zobowiązany jest do przestrzegania
zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni
i niezaśmiecania terenu.
15. Ze względów bezpieczeństwa, widzowie zobowiązani są dostosować
się do zaleceń służb porządkowych - ochrony oraz konferansjera
imprezy.
16. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na obiekcie należy
niezwłocznie powiadomić osoby funkcyjne będące na obiekcie oraz
stosować się do nakazów i poleceń służb ratowniczych i porządkowych
- ochrony.
17. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.
ORGANIZATOR
Dyrektor Gubińskiego Domu Kultury
/-/
Janusz Gajda
Gubin, 05.05.2008 r.

Program 47. Wiosny nad Nysa - Gubin 30 maja - 1 czerwca 2008
PIĄTEK, 30 maja 2008

SOBOTA, 31 maja 2008

NIEDZIELA, 1 czerwca 2008

11.00 Biegi uliczne „Gubińska Mila” - ul. 3 Maja
12.00 Finał konkursu czytelniczego dla szkół średnich
na temat życia i twórczości Zbigniewa
Herberta - Miejska Biblioteka Publiczna
16.00 Mecz Policjanci-Duchowni - Skate Park,
ul. Miodowa
17.00 Przedstawienie w ramach powiatowego
programu „Bezpieczne Gimnazjum” - scena
plenerowa GDK
18.00 Inauguracja 47.Wiosny Nad Nysą - Wręczenie
Gubińskiej Nagrody Kulturalnej - Wystawa
zdjęć Doroty Kasowskiej „Gubin” - Galeria
„Ratusz” GDK
19.00 CADILLAC - muzyka lat 60. i 70. - scena
plenerowa GDK
21.00 Plenerowa projekcja filmu „Biegnij Lola,
biegnij!” (Niemcy) - scena plenerowa GDK

9:30 Otwarcie nowego boiska sportowego w SP nr 3
10.00 - 16.00 Turniej tenisa ziemnego - boisko SP nr 3
od 10.00 Halowy turniej piłki siatkowej im.
K. Maternika - hala ZSR
10.30 Przejazd zabytkowych aut i motocykli z Niemiec,
ul. Śląska i trasa korowodu
11.00 Korowód - przejście ulicami: Dąbrowskiego,
Obrońców Pokoju, 3 Maja, Roosevelta
13.00 Prezentacje Gubińskiego Domu Kultury - Pl.
Jana Pawła II
14.00 Prezentacje szkół - Pl. Jana Pawła II
16.00 Kultura ulicy. Hip-Hop - Pl. Jana Pawła II
16.00 Pokazy ratownictwa WOPR i Wasserwacht na
Nysie - Aleje Łużyckie
17.15 Pokaz walki - Gubiński Klub Karate Kyokushin
- Pl. Jana Pawła II
17.45 Grupa
folklorystyczna
GUBIŃSKIE
ŁUŻYCZANKI - Pl. Jana Pawła II
18.15 Przedstawienie plenerowe GDK - scena
plenerowa GDK
18.30 PLUS BRADERS - najlepsze piosenki - Pl. Jana
Pawła II
19.30 THE POSTMAN - coverband The Beatles - Pl.
Jana Pawła II
21.00 Koncert ANDRZEJA CIERNIEWSKIEGO
22.30 Kultura ulicy. Hip-Hop - Pl. Jana Pawła II
23.00 Koncert GRUPY OPERACYJNEJ - Pl. Jana
Pawła II
0.00 - 3.00 Disco w plenerze, grają: DJ MESIA - Berlin
DJ INFINITY (SONIC TRIP) - Wrocław
DR MIKE - Gubin

9.00 - 12.00 Ruchomy, międzynarodowy plener
malarski
9.00 Gry i zabawy sportowe dla dzieci - skwer przy
ul. Kopernika
10.00 U
 roczyste odsłonięcie zegara na Baszcie
Ostrowskiej - ul. 3 Maja
10.00 T
 urniej miast Gubin-Guben-Laatzen-Kwidzyn
- skwer przy ul. Kopernika
12.30 Prezentacje zespołów z Miast Partnerskich Pl. Jana Pawła II
13.30 Prezentacje gubińskich przedszkoli - Pl. Jana
Pawła II
15.00 Międzynarodowa Giełda Kontaktów - Sala
Widowiskowa GDK
15.00 Koncert uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej w Gubinie - Pl. Jana Pawła II
15.45 Koncert Gubińskiej Orkiestry Dętej - Pl. Jana
Pawła II
16.30 PROGRESSIV `71 - polsko - niemiecki zespół
muzyczny - Pl. Jana Pawła II
17.30 MAKE-UP - najlepsze hity lat 80.,
Pl. Jana Pawła II
19.00 Koncert ZBIGNIEWA WODECKIEGO - Pl.
Jana Pawła II
21.00 Koncert U2 coverband - ZOO TV (Niemcy)
- Pl. Jana Pawła II
23.00 Pokaz ogni sztucznych - Pl. Jana Pawła II
Fara udostępniona do zwiedzania w godz.
12.00 - 18.00 od piątku do niedzieli

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
31 maja - 1 czerwca

10.00 - 17.00 Drzwi otwarte Baszty Ostrowskiej
i Izby Muzealnej
od godz. 10.00 „Pchli Targ” - dziedziniec Izby
Muzealnej
10.00 - 17.00 Wystawa
„Gubin
naszych
lat” - dziedziniec Izby Muzealnej
10.00 Prezentacje rycerskie. Turniej. Rycerze
Chorągwi Gubińskiej

Kultura

10

Nr 10 z 23.05.2008

47. Wiosna Nad Nysą
30.05. - 1.06. 2008

Gwiazdy imprezy

sobota

The Postman

Plus Braders

niedziela
Make - Up
to zespół, który w doskonały
sposób
oddaje
klimat
muzyki lat 80. Hity
największych
gwiazd
z TAMTYCH LAT usłyszą
Państwo o godz. 17:30.
Zapraszamy!

to rodzimy zespół grający najpiękniejsze
piosenki. W ich repertuarze każdy z Państwa
na pewno znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy
na godz. 18:30!

- ideowi spadkobiercy The Beatles.
Z wielką pasją wcielają się w chłopców
z Liverpoolu, gwarantując niezapomniany
sceniczny show. All You Need Is... przyjść
na ich koncert na godz. 19:30!

Andrzej Cierniewski
Grupa Operacyjna

to artysta o niezwykłym głosie, nawiązujący
świetny kontakt z publicznością. Przeboje takie
jak: „Słodka Karolina” czy „Dwie morgi słońca”
wprawią Państwa w doskonały, zabawowy
nastrój. Zapraszamy na godz. 21:00!

DJ Infinity (Sonic Trip)

- lokalna, lubuska gwiazda, która ostatnio
osiągnęła już status krajowej. Na koncertach
Mieszka i Ziemowita w Hip-Hopowym rytmie
bawi się tysiące Polaków. Teraz także u nas!
Zapraszamy na godz. 23:00!

DJ Mesia

DR Mike

O północy zapraszamy na dyskotekowe rytmy pod farą. Zagrają dla Was: DJ Mesia - Berlin, DJ
Infinity - Wrocław i Dr Mike - Gubin.

sponsorzy:

Zbigniew Wodecki
Magiczne
nazwisko.
Magiczna
postać.
Od
wielu
lat
„Oczarowuje”
swoich
fanów z „Chałup” czy
z „Tańca z gwiazdami”.
A zawsze „Zaczyna od
Bacha”.
Niesamowity
talent.
Świetny
wokalista,
znakomity
skrzypek
i
trębacz.
Przyjdź, zobacz i zapytaj,
jak wyglądała jego „Droga
do gwiazd”? Godz. 19:00

ZOO TV - Niemcy
to najlepszy niemiecki coverband zespołu
U2.
Tych 4 mężczyzn ma
już za sobą występy
m.in.
w
U.S.A.,
Turcji czy Belgii.
Teraz czas na Polskę.
Oczywiście
zaczynamy od Gubina!
Radzimy
zabrać
przyciemniane
okulary, bo gwiazdy
tego
wieczoru
zaświecą najjaśniej.
Godz. 21:00!

patronat medialny:
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Lubuska Fala… z gubińskim rodowodem
- Projekt narodził się z konieczności
- mówi jego pomysłodawca i właściciel wytwórni fonograficznej Andrzej
Winiszewski. Powstał z inicjatywy
dwójki lubuskich dziennikarzy radiowych, dla których głównym celem
jest promocja zespołów, wykonawców i wszelkich działań artystycznomuzycznych związanych z regionem
lubuskim. „Motorem napędowym”
i pomysłodawcą jest oprócz A. Winiszewskiego - dziennikarza muzycznego związanego z Radiem Zachód, jego
radiowa koleżanka Ewa Szatkowska
z Radia Plus.
- Idea jest bardzo prosta: promować lubuską muzykę i zespoły, które mimo wysokiego poziomu artystycznego, jak dotąd nie wydały
profesjonalnego materiału muzycznego. My jako firma zapewniamy
możliwie najlepszą jakość edytorsko-wydawniczą i dobrą promocję
oraz dystrybucję, muzycy mają
myśleć tylko o muzyce.
Wśród zespołów, które znalazły
się w zestawie płyty CD Lubuska
Fala vol.1, jest także gubiński zespół
Exces Krzysztofa Jaryczewskiego,
legendarnego twórcy i wokalisty
Oddziału Zamkniętego w równie
legendarnym składzie Jaryczewski,
Szlagowski, Pogorzelski i Mścisławski. Na płycie pojawia się także
nigdzie niepublikowana dotąd wersja słynnego przeboju OZ „Ten wasz
świat”. Z Jarym występują basista
Lucjan Harańczyk i perkusista
Bartek Wilk z Nowej Soli - współtworząc zespół Exces.
Wydawnictwo LaFalla Recor-

Staramy się, aby w Gubinie była
możliwość jej zakupu w którymś
ze sklepów. Od 28 maja będzie dostępna na stronie internetowej wydawnictwa LaFalla Records www.
lubuskafala.pl
Samą premierę płyty zaplanowano
na środę - 28 maja, o godzinie 19.00
w Zielonej Górze, w Piwnicy Artystycznej Kawon.
Jednak najważniejszy jest fakt, że

Współtwórca Lubuskiej Fali
Andrzej Winiszewski
zaczęli się nią interesować dziennikarze muzyczni z rozgłośni radiowych w całej Polsce. Miała swoją
promocję w TVP 2 i w radiowej
Trójce. Plany wydawcy projektu
są bardzo sprecyzowane. Seria ma
obejmować utwory młodych, utalentowanych muzycznie ludzi. Na-

Jedna z tych płyt może być twoja. Po prostu weź udział w naszym konkursie
ds, wydające Lubuską Falę, jest
w ogromnej części efektem pracy
kilku mieszkańców Gubina. Wśród
nich jest Rafał Fedro, twórca całej
graficznej strony projektu i Paweł
Storto, współpracujący przy realizacji nagrań gubińskiego Excesu.
Inne zespoły zarejestrowane na
tzw. voluminie pierwszym „Lubuskiej Fali” to zielonogórski „The
Foo” - zespół powstały w 2006
roku, związany ze środowiskiem
chrześcijańskim. Klasą w sobie jest
też szprotawianka - Karolina Tuz,
kompozytorka, pianistka i przede
wszystkim wokalistka. Przygotowuje właśnie swoją debiutancką płytę
- Moja rola w tym projekcie jest
raczej techniczno-merytoryczna podkreśla Winiszewski i dodaje: nakład naszej pierwszej płyty wynosi
1000 egzemplarzy. Będzie ona rozprowadzana przede wszystkim na
terenie województwa lubuskiego.

grania niektórych z nich są już przygotowywane do wydania na kolejnej
części Lubuskiej Fali. W planach jest
także wydanie płyty z samymi utworami K. Jaryczewskiego oraz innej
o roboczym tytule „Lubuska Fala Gwiazdy”. - Znajdą się na niej być
może niepublikowane dotąd nagrania Urszuli Dudziak, a także piosenki Felicjana Andrzejczaka czy
Krzysztofa Kilijańskiego i kilku
innych lubuskich artystów. Z niektórymi już dogadaliśmy szczegóły
- podkreśla A.Winiszewski.
W innej serii, roboczo nazwanej
„Archiwum”, być może znajdą się
nagrane w poznańskim studiu pod
koniec lat 90. utwory muzyczne formacji Sky, której liderem był Brytyjczyk Paul Crips. Razem z nim
nagrywali wtedy muzycy z Gubina,
wspomniany L. Harańczyk, Jarosław Polański i perkusista Wojciech Wystop. Nagrano wówczas

- znakomite pod względem muzycznym - 4 utwory. Ten materiał przetrwał w radiowej taśmotece, podobnie jak nagrania zespołu Dobre
Piwo z Gubina! - Rozmawiałem już
o tym z P.Crips’em, był zaskoczony,
że w ogóle ktoś jeszcze w Gubinie
o tym pamięta - mówi Winiszewski. - Gdyby się nam udało wydać
ten materiał, byłaby to naprawdę
wielka sensacja!
Trzy pytania do K.Jaryczewskiego:
Antoni Barabasz: Jak doszło do
powstania twojego lubuskiego tria
Exces?
KJ: Przeprowadziłem się tu trzy
lata temu... Zawsze chodził za mną
blues, ale jakoś nigdy poza jednorazowymi wydarzeniami nie udało mi się rozwinąć w tym temacie
z moim zespołem Jary Band, z którym gram od kilku lat. I tu właśnie
nadarzyła się okazja... Poznałem
Luca Harańczyka, Pawła Rymkiewicza (którego potem zastąpił
Bartek Wilk z Nowej Soli). Czasem dołączają w chórkach Justyna
Obara i Justyna Świrniak.
Zaczęliśmy
grać,
próbować
i stwierdziłem, że brzmi to nieźle.
AB: Jak nagrania Excesu trafiły na
składankę Lubuska Fala? Czy są to
pierwsze opublikowane utwory tego
lubuskiego tria?
KJ: Andrzej Winiszewski wpadł
na pomysł, by wydać taką składankę i cały cykl płyt CD pod wspólną
nazwą Lubuska Fala, w założonej
przez siebie wytwórni. Przedsięwzięcie ma pokazać i uaktywnić środowisko muzyczne w woj. lubuskim.
Od razu spodobał mi się ten projekt,
tym bardziej że podziałał na nas mobilizująco. Te nagrania zainicjowały
również działanie Jary-Studio.
AB: Co poradziłbyś młodym, dopiero startującym muzykom, którzy chcieliby wypłynąć na szersze
wody?
KJ: Trzeba przede wszystkim dużo
grać. Dzisiaj, żeby nagrać materiał,
wystarczy dobry komputer, trochę
elektroniki, jakieś niezłe mikrofony
i jazda. Jedno, co się nie zmieniło, to
dźwięk źródłowy. To musi być najlepsze: instrumenty, wzmacniacze
(najlepiej lampowe). Potem szukać
wydawcy albo wydać własnym
sumptem i sprzedawać na koncertach. Można umieszczać w sieci
i tam potem handlować utworami.
Dobrze nakręcić jakiś clip, zawsze
można go gdzieś pokazać. Zrobić
sobie jakiś folder reklamowy, plakaty. A może warto poszukać menadżera, nawet trzeba na pewnym
etapie. Jedno wiem na pewno: jak
się nie poddajesz, pozytywnie myślisz i wierzysz w siebie, to sukces
wcześniej czy później przychodzi.
Teraz mamy niespodziankę dla
Czytelników!
Na telefoniczne hasło „Lubuska
Fala” do redakcji „Wiadomości”
(068/455 81 92) można będzie
otrzymać jeden z 10 biletów na promocję Lubuskiej Fali w Zielonej Górze, które autorzy projektu przekazali w związku z premierą płyty.
Ponadto wśród czytelników, którzy poprawnie odpowiedzą na konkursowe pytanie - K. Jaryczewski
rozlosuje 3 płyty z imiennymi dedykacjami dla zwycięzców.
Pytanie i kupon konkursowy na
str. 17

Olimpijski ogień w drodze do Gubien
Polsko-niemieckie stowarzyszenie GUBIEN organizuje w Guben, w ramach
obchodów tegorocznej Wiosny nad Nysą, imprezę OLYMPIADA 2008. Tym
samym udowadnia, że rozgrywki olimpijskie mogą się odbywać nie tylko
w dużych metropoliach, ale w każdym miejscu na Ziemi.
Z tej okazji stowarzyszenie GUBIEN zaprasza wszystkich mieszkańców Gubina
i Guben do wzięcia udziału w imprezie OLYMPIADA 2008, w sobotę 7.06.2008.
Projekt OLYMPIADA jest polsko-niemieckim świętem o charakterze sportowokulturalnym. Pierwszy raz w historii zostanie stworzona jedna wspólna drużyna
mieszkańców Gubina i Guben. Team GUBIEN będzie się składał tak samo
z Polaków, jak i Niemców. Nie będzie żadnej rywalizacji na tle narodowościowym.
Najważniejsze są obustronne zrozumienie i wzajemna akceptacja.
Dyscypliny rozgrywane w ramach OLYMPIADY 2008, choć noszą znamiona
sportowej rywalizacji z Pekinu, w rzeczywistości mają być po prostu dobrą
zabawą i okazją do lepszego poznania się. Do rozgrywek przeciw GUBIEN
przystąpi drużyna ze SŁUBFURTU, czyli polsko-niemieckiego Teamu złożonego
z przedstawicieli niemieckiego miasta Frankfurt nad Odrą z jednej strony
i polskich Słubic z drugiej.

W ramach OLYMPIADY 2008 odbędą się różne zawody, a centralnym
ich punktem będzie Wyspa na Nysie. Po oficjalnym otwarciu zostanie
rozegrana pierwsza dyscyplina - spływ kajakowy. Następnie przyjdzie czas na
jazdę rowerową w tandemach oraz mecz piłki nożnej. We wszystkich tych
konkurencjach będą występować przedstawiciele GUBIEN i SŁUBFURTU.
W końcowej części imprezy przewidziany jest jeszcze maraton koncertowy
oraz symboliczne zakończenie obchodów OLYMPIADY 2008.
Aby GUBIEN mógł zmierzyć się z drużyną SŁUBFURTU, niewątpliwie
potrzebuje wsparcia ze strony mieszkańców zarówno Gubina, jak i Guben.
Każdy, kto może w jakikolwiek sposób pomóc - wziąć udział w zawodach,
zaangażować się w przygotowania czy wspomóc nas finansowo - proszony
jest o kontakt z Klausem Pocherem, tel. 693 041 585 lub Andrzejem
Winiszewskim, tel. 606 107 104, adres email: info@gubien.net. Dalsze
informacje w internecie: www.gubien.net
Wasz Team GUBIEN
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Badania naukowe już wielokrotnie udowodniły, że głośne czytanie dziecku uczy myślenia, rozwija pamięć
i wyobraźnię, buduje więź między rodzicem i dzieckiem. I jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość
pociechy.

Zalety głośnego czytania

Bogumiła Wiśniewska, bibliotekarka ZSO, rozpoczęła w ubiegłym
roku akcję propagującą czytanie
na głos. W przedsięwzięciu skie-

ki - Alicja Tyl, Małgorzata Jarosz,
Izabela Pochyła oraz B. Wiśniewska czytają wybrane utwory, prezentując młodzieży światy, których

rowanym do uczniów wzięli udział
nauczyciele z placówki oświatowej
przy ulicy Piastowskiej. Prawie setka słuchaczy miała możliwość wtajemniczenia w ulubioną literaturę
swoich nauczycieli.
W tym roku podobnie. Akcja trwa
4 dni. W jej trakcie panie polonist-

jeszcze nie poznali. Na liście odczytywanych książek znalazły się:
„Cień wiatru” Carlosa Ruiza Zafona,
„Dziewczynka w czerwonym płaszczyku” Romy Ligockiej i wiele innych ciekawych pozycji.
- Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomaga mu pokony-

Taneczne show
„Basta”, „Basta-Junior” oraz
„Flesz” ze Studia Tańca Nowoczesnego „Etna” w Krośnie Odrzańskim to najlepsze składy taneczne
w powiecie. Tak orzekło jury podczas tegorocznej gali Pro Arte. Impreza odbyła się w Gubinie.
12 zespołów i 160 wykonawców
rywalizowało o miano najlepszego
zespołu tanecznego w regionie i bilet na rywalizację w Świebodzinie
28 maja. Komisja - Anna Toma-

macja taneczna „Odlotowe Agentki” ze szkoły podstawowej w Strzegowie.
Wysoka stawka nawet przez moment nie przeszkodziła w zabawie.
Klaszcząca publiczność oraz grupy
taneczne energicznie i głośno reagowały na udane układy występujących. Niektóre składy pokusiły się
nawet o akrobatykę i rozwiązania
iście cyrkowe. Wspaniała zabawa
w rytm szybkiej, podrywającej do

wać problemy wieku dorastania
- wyjaśnia B. Wiśniewska. Codzienne 20 minut przy książce
okazuje się doskonałą szczepionką przeciwko wielu niepożądanym
wpływom i zagrożeniom ze strony
współczesnej cywilizacji dla umysłu i psychiki dziecka. Stymuluje
rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię. Staje się alternatywą dla telewizji i wirtualnego
świata. Przynosi wiedzę, tak ważną na współczesnym rynku pracy.
Świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość
informacji. Ludzie, którzy nie czytają, nie nadążą za tymi zmianami
i zostaną zepchnięci na margines
współczesnego życia. To samo dotyczy społeczeństw.
„Naród, który nie czyta, mało wie.
Naród który mało wie, podejmuje złe decyzje - w domu, na rynku,
przy urnach wyborczych. Te decyzje odbijają się na całym narodzie.
Niewykształcona większość może
przegłosować wykształconą mniejszość - to bardzo niebezpieczny
aspekt demokracji” - taką sentencję
można znaleźć w podręczniku głośnego czytania Jima Trelease. I niech
stanie się ona dla nas drogowskazem ku dobrym rozwiązaniom.
MG

Polsko-niemiecki
konkurs fotograficzny
Galeria „Ratusz” GDK i Muzeum Miasta
i Przemysłu w Guben zapraszają wszystkich
chętnych, bez limitu wiekowego, do wzięcia
udziału w I Edycji Polsko-Niemieckiego Konkursu
pt. „Złoto natury. Lubuskie - Brandenburgia
2008”.
Konkurs ma w swoim założeniu wyłonić
najlepsze prace ambitnych fotografików
z obu państw, jak również ukazać piękne
miejsca nie zawsze należycie reklamowane,
a warte odwiedzenia chociażby z racji ich
niepowtarzalnego uroku i specyfiki. Idąc za
przysłowiem „cudze chwalicie, swego nie
znacie”, chcemy pobudzić nie tylko ambicje
twórcze, ale także sprowokować do bliższego
poznania ciekawych miejsc po obu stronach
granicy.
Przedmiotem fotografii mają być pejzaże,
miejsca szczególnie atrakcyjne, o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
z województwa lubuskiego i Brandenburgii.
Uczestnicy konkursu z Polski i Niemiec mają
za zadanie odnaleźć po obu stronach granicy
miejsca, w których piękno natury zainspiruje
ich do stworzenia prac o wysokich wartościach
artystycznych i które zostaną później ocenione
przez międzynarodowe jury. Najlepsi otrzymają
nagrody pieniężne i rzeczowe.
Prace należy wysłać do 28 maja br. na adres:
Gubiński Dom Kultury ul. Westerplatte
14, Gubin 66-620. Bliższe informacje można
uzyskać na stronie internetowej www.gdk.
gubin.com.pl w dziale Galeria „Ratusz” i pobrać
odpowiednie formularze lub telefonicznie pod
numerem (068) 455 82 04.

Nagrody:
Grand Prix - 400 euro ufundowane
przez Sparkasse Guben n 1 miejsce 350 euro ufundowane przez Burmistrza
Miasta Gubina n 2 miejsce - 250 euro,
ufundowane przez Dyrektora GDK
n 3 miejsce - 150 euro oraz trzy
równorzędne wyróżnienia po 50 euro
ufundowane przez Poltrag i FotoŁuczyńska.
Serdecznie zapraszamy
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Dobrze wychowani
Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka, nawet jeśli byłby
ubrany w łachmany? Ruch ciała, mimika, sposób bycia, wysławiania się,
uśmiechu, postępowania nawet w drobnych spawach - wszystko to mówi
nam o tym, kim jesteśmy. To dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych
ludzi, budzących sympatię i szacunek. A w czym tkwi istota savoir-vivre’u?
Po prostu to wgląd na innych. W tym tkwi ambaras dobrego wychowania,
aby obcować z ludźmi w sposób kulturalny.

Zwyciężczynie z okolicznościową statuetką
Pamiętają dobrze o tym organizatorzy międzyszkolnego konkursu „dobre
wychowanie” - Klub Kobiet Niezależnych, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie, Gubiński Dom Kultury. Dlatego po raz kolejny przygotowano świetną zabawę dla uczniów w postaci turnieju o znajomości bon tonu. Pytania
i zadania były zróżnicowane i o różnym stopniu trudności. Na przeszkody
nie zwracała w ogóle uwagi grupa z SP-2, pewnie zmierzając ku zwycięstwu. Walkę z nią podjęli uczniowie z SP-3. Brązowy medal przypadł SP-1.
Mimo zaproszenia, nie stawił się żaden przedstawiciel gminy.

Wszyscy uczestnicy konkursu
W konkursie wzięły udział dzieci najlepsze w swoich placówkach. Dzięki
temu o zasady savoir-vivre’u otarła się spora liczba uczniów ze szkół podstawowych. Dla wszystkich uczestników organizatorzy ufundowali ciekawe nagrody, dyplomy i książki. Statuetki natomiast wykonała firma PKM
W.Z.Poniatowscy. Ich wręczeniem zajęła się komisja oceniająca - Grażyna
Sikora, Wioletta Poniatowska, Nina Ptak, Zdzisława Paszkowska, Żaneta Bukowska.
Na uroczystej gali, prowadzonej przez Kaśkę Janinę Izdebską, nie zabrakło atrakcyjnych przerywników - wystąpiła trupa teatralna z gubińskiego LO ze śmieszną inscenizacją „Bajkonerzy”, a muzycznie zabawiali publiczność wokaliści ze studia wokalnego GDK, prezentując szeroki wachlarz
swoich możliwości.
Warto wspomnieć, że inicjatywa konkursu należy do Ż. Bukowskiej, bibliotekarki z SP-2, która zorganizowała pierwszy taki turniej w Gubinie.
Tak ważne dla niej okazały się dobre maniery i wychowanie na co dzień.
MG
n organizator: Klub Kobiet Niezależnych, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie, Gubiński Dom Kultury n miejsce: sala widowiskowa GDK

n

szewska (RCAK), Monika Pundyk
(RCAK), Maciej Brodziński (Starostwo Powiatowe) - najwyżej oceniła 3 krośnieńskie składy należące do Studia Tańca Nowoczesnego
„Etna” prowadzonego przez Sylwię Szostak. Wyróżnienia ponadto otrzymali: formacja taneczna „Gryps” z GDK, zespół dziecięcy
„Kropeczki” z SP-1 w Gubinie i for-

wspólnego tańca muzyki. Kto wie?
Może ktoś z tych młodych ludzi
złapał bakcyla i zatańczy w przyszłości na deskach warszawskiej
Romy?
MG
organizator: Gubiński Dom Kultury www.gdk.gubin.com.pl n miejsce: sala widowiskowa GDK
n

Dnia 18.05.2008r. uczniowie i nauczyciele PSM I st. w Gubinie
wspaniałym koncertem uświetnili festyn parafialny przy kościele
św. Trójcy.
Różnorodność form - takich
jak taniec, śpiew, muzyka
instrumentalna, rozrywkowa i klasyczna wzbudziła
ogromne zainteresowanie,
a artyści nagradzani byli
gromkimi brawami.

Społeczeństwo

Nr 10 z 23.05.2008

Nauka oszczędzania
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
wspólnie z Ministrem Edukacji
Narodowej organizuje coroczny
konkurs ph. „Dziś oszczędzam
w SKO - jutro w PKO”.
W Szkole Podstawowej nr 2 organizacją całorocznego konkursu
zajęły się panie Dorota Łoposzko
i Anita Majer. Od 17 września 2007
roku do 15 kwietnia 2008 roku panie organizowały różnorodne formy
spotkań, zarówno edukacyjne, jak
i zabawowe, których celem było wyrobienie w młodzieży nawyku świadomego oszczędzania.
W klasach młodszych wdrażaniem
do systematycznego gromadzenia
pieniędzy zajęła się pani Dorota
Balczyńska. Wszyscy jej podopieczni należą do Szkolnej Kasy Oszczędności, co dało wyraz m.in. w tematycznych pracach plastycznych,
które wyeksponowane na zasadach
wystawy wszyscy mieli przyjemność
oglądać.
Przez siedem miesięcy członkowie
SKO zorganizowali cztery okolicznościowe kiermasze. Ozdoby bożonarodzeniowe, wielkanocne czy
karty walentynkowe były wykonane
własnoręcznie przez młodzież inspirowaną przez obie wychowawczynie. Barwne kiermasze były miłym
akcentem na szkolnym korytarzu
w przedświąteczny czas.
Nie tylko zdolnościami manualnymi uczniowie miło zaskoczyli społeczność szkolną, również talentami
kulinarnymi. Przepyszne galaretki,
z różnorodnością dodatków, zachwyciły kubeczki smakowe niejednego ucznia. Wyroby cukiernicze
oprócz spodziewanego zysku przyniosły niespodziewany efekt uboczny - sympatię chłopców.
Nie tak smacznie, ale za to niezwykle twórczo trwały prace zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki
„Echa SP 2”. Kolejne edycje tego
pisemka informowały o szkolnych
wydarzeniach, prezentowały posta-

cie nauczycieli w przeprowadzanych
wywiadach oraz stanowiły przegląd
tematów tzw. na topie. Oczywiście
sprzedaż „Echa…” zasiliła budżet
SKO.
W tym długoterminowym planie
działań pań D. Łoposzko i A. Majer
nie zabrakło również konkursów tematycznych, które popularyzowały
wiedzę ekonomiczną oraz stanowiły
formę reklamową PKO. Hasło: „zamiast chipsów, słonecznika, odłóż
kasę do słoika, a kosmetyki, ciuchy
nowe będziesz miał odlotowe”, okazało się nie tylko zdrowe, ale i bardzo roztropne. Sympatię wzbudziła
również dewiza SKO: „oszczędzaj
kasę, a niedługo będziesz mógł wyruszyć w trasę”, która rezolutnie
przypominała o zbliżających się wakacjach.
W siedzibie PKO uczniowie mieli
możliwość, dzięki dyrekcji banku,
panu Mariuszowi Lasikowi i pani
Danucie Pietrzak, zapoznania się
z zasadami oszczędnego gospodarowania finansami oraz poznania zasad nowoczesnej bankowości i możliwości, jakie daje. Członkowie SKO
wzięli udział w konkursie umiejętności samodzielnego pozyskiwania
informacji, który został przeprowadzony przez pracowników banku.
Kolejne konkursy, utrwalające
wiedzę o bankowości, połączone
z wiedzą matematyczną, odbywały
się już w szkole.
Fundusz SKO zasiliła również
sprzedaż surowców wtórnych oraz
sprzedaż biletów na szkolne zabawy
taneczne.
Trudno nie zauważyć, że dzieci
uczyły się przedsiębiorczości i aktywności. Nawyk systematyczności
i wytrwałości z pewnością będzie
przydatny na kolejnych etapach życia.
Z wypracowanych zasobów zyskała również szkoła, gdyż część zarobionych pieniędzy przeznaczono na
zakup roślin na tereny zielone przy
placówce.
ŻB

Gubin - moje miasto
Szkoła Podstawowa nr 3 w Gubinie zorganizowała 8 maja akademię
pod hasłem „Gubin moje miasto”.
Organizatorkami przedsięwzięcia
były panie Grażyna Dymarczyk-Radoś i Elżbieta Lipnicka - opiekunki
szkolnego Koła Przyjaciół Gubina.
Do uczestnictwa w akademii zostali
zaproszeni członkowie Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
Tadeusz Buczek i Adek Leda. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, uczniowie recytowali wiersze

Tadeusza Firleja, zaśpiewano piosenkę „Moje miasto”, skomponowaną przez Edmunda Rodziewicza.
T.Buczek za wspaniałą pogadankę
o dziejach Ziemi Gubińskiej został
obdarowany wiązanką kwiatów. Na
zakończenie uroczystości zwycięzcy
rozstrzygniętego wcześniej konkursu wiedzy o Gubinie Ania Kawałek,
Dariusz Łożewicz, Anita Tomiałkowska i Patryk Janiak otrzymali
nagrody.
(AL)

O dziejach Ziemi Gubińskiej opowiada Tadeusz Buczek
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Był sobie raz śmieć. Wyprodukowany przez człowieka. Ot, taka zwykła, pozostała po konsumpcji, resztka.
Odtrącona, wyrzucona, rusza w świat wraz z całą swoją paczką.

Dzieje zwykłego śmiecia

Z domu śmieć trafia albo do blokowych kontenerów, albo do mniejszych pojemników wystawionych
przed jednorodzinnymi domkami.
Taki mały kubeł to koszt około 125
zł, jeśli człowiek pragnie mieć własny. Jeśli nie, to może wydzierżawić
od PUM-u za 3,88 miesięcznie. Pojemniki opróżniane są raz na tydzień,
jeśli podpisano umowę z firmą posiadającą zezwolenie na wywóz śmieci
(w Gubinie jest to PUM lub w przy-

odpadów komunalnych. Do ich
zbierania stosuje się odpowiednie
pojemniki lub worki. Śmieci posegregowane na szkło, makulaturę
i plastik wywożone są co 3 miesiące. Jeśli jednak człowiek produkuje je w nadmiarze, w każdej chwili
może zadzwonić pod nr 68 455 82
70 i poprosić o odbiór (od niedawna) odpadów wielkogabarytowych
i tych posegregowanych. Trafiają
one do odpowiednich boksów, ule-

Selektywna zbiórka odpadów?
padku mienia powojskowego - Usługi
Transportowe J. Mackoić). Opłata za
tę usługę zawarta jest z reguły w uiszczanym czynszu. Nieczystości trafiają
w efekcie na wysypisko w Drzeńsku
Małym. Rocznie z terenów miasta
i gminy wywożonych jest ponad 5300
ton śmieci.
Od kilku lat prowadzi się w Polsce selektywną zbiórkę odpadów.
Jej celem jest poprawa i ochrona
stanu środowiska naturalnego oraz
racjonalne wykorzystanie pozyskanych w wyniku segregacji surowców
wtórnych. Większość firm zajmujących się wywozem śmieci świadczy usługi odbioru segregowanych

gają zgniataniu i wywożone są przez
określone firmy.
Jeśli już zdecydujemy się segregować odpady, zakupimy kolorowe
worki lub pojemniki, przestrzegajmy określonych zasad i wrzucajmy
do worków/pojemników właściwe
odpady. Dla chcących zgłębić wiedzę
w materii, co i gdzie wrzucać, proponuję internetową stronę: www.
gazetapodatnika.pl/artikul/413.
Mieszkańcy naszego miasta mają
duże problemy z zachowaniem ekologicznych zasad, czego dowodem
jest zdjęcie - jedno z wielu zrobionych
w różnych zakątkach Gubina. Kuleje
też potężnie uświadomienie w zakre-

sie używania tzw. reklamówek.
Od 1 czerwca chińscy sklepikarze
nie będą już mogli wciskać klientom
darmowych plastikowych torebek.
Dlatego wkrótce do mody wrócą
lniane torby czy siatki. Chiny chcą
w ten sposób skończyć z foliowym
dywanem zaścielającym Państwo
Środka. Francja wprowadziła taki
zakaz już dawno temu, wychodząc
tym samym naprzeciw narastającej
inwazji plastikowych śmieci.
Robiąc zakupy, nikt nie zastanawia
się nad ilością nieczystości, jakie w rezultacie wygenerują plastikowe siatki. Mimo iż opakowanie produktów
wydaje się być niezbędne, materiały, z jakich są wykonane, na dłuższą
metę mogą stać się powodem klęski
ekologicznej. Polietylen to substancja
ropopochodna, z której wyprodukowane są wszelkiego rodzaju przezroczyste folie, pudełka i inne opakowania spożywcze, ale przede wszystkim
bezpłatne torby rozdawane klientom
przy kasie. Dwadzieścia minut po
zapakowaniu zakupów do bagażnika, zawiezienia do domu i rozpakowania, plastikowe woreczki kończą
życie w koszu na śmieci. Nic bardziej
błędnego. Polietylen jest prawie nieśmiertelny - rozkłada się dopiero po
400 latach! Jeszcze kilka szokujących danych? 1,8 mln - tyle torebek
dziennie zużywają mieszkańcy Warszawy; 2 mln - tyle ptaków, ssaków
morskich oraz ryb ginie rocznie na
świecie od połkniętych plastikowych
torebek; 95% - o tyle spadło zużycie
toreb plastikowych po wprowadzeniu w Irlandii opłaty 15 eurocentów
za jednorazówkę.
Czy robiąc zakupy, mieliście Państwo możliwość wybrania torby?
Swego czasu w „Czerwonym Jabłuszku” wisiała kartka z prośbą
o przychodzenie z płóciennymi siatkami. - Jak reagują na to ludzie? zapytałem. - Śmieją się - odpowiedziała pani zza lady. Ciekawe, jak
na tego typu prośby będą reagować
nasze wnuki?
MG

Bezpieczni w komputerowym świecie
Pod takim tytułem 15maja br. odbył
się I Środowiskowy Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych z miasta i gminy Gubin. Organizatorem była Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 3 w Gubinie. Część
teoretyczną z wykorzystaniem TESTICO, nowoczesnej multimedialnej
pomocy dydaktycznej, przygotowała
Małgorzata Granda, część praktyczną Izabela Baranowska - nauczycielki informatyki w SP-3. Trudne
zadania pozwoliły wyłonić naprawdę
najlepszych uczniów w tej dziedzinie.
Laureaci: Przemek Flis SP-2 Gubin; Martyna Smolarek SP-Bieżyce; Aleksandra Dyba SP-3 Gubin;
Bogdan Kusy SP-1 Gubin; Jakub
Bukowski SP-2 Gubin.
Wyróżnieni: Mateusz Turowski
SP-Grabice; Artur Przyborski SPStarosiedle; Paulina Sobota SP-3
Gubin; Krzysztof Grabowski SP-3
Gubin.
Konkurs ten był również okazją do
przypomnienia w formie prezentacji multimedialnej oraz dyskusji
o zasadach bezpiecznego korzysta-

nia przez młodzież i dzieci z komputera i internetu. Organizatorzy
serdecznie dziękują sponsorom:
Urząd Miasta Gubina, Urząd Gminy
Gubin, Computer Studio Grzegorz
Bakalarz, Ośrodek Szkolenia Informatycznego „MAGRA”.
Dziękują także członkom Klubu
Młodych Informatyków ze Szkoły Policealnej przy Zespole Szkół

Rolniczych w Gubinie, Radosławowi Ostapkowiczowi i Mikołajowi
Rusowi za pomoc informatyczną
w czasie konkursu i pracę w komisji
konkursowej.
Wszyscy wyrazili chęć kontynuacji
konkursu w przyszłym roku. Zapewne wpisze się on na stałe w kalendarz konkursów środowiskowych
naszego miasta.

Prezentacja multimedialnej pomocy dydaktycznej

Historia ◆ Hobby ◆ Pogranicze
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Pani Krysia
Pielęgniarka Krystyna Gwizdalska
w Domu Dziennego Pobytu, prowadzonym przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, bywa w każdy
poniedziałek.
W pół roku po przejściu na emeryturę, w roku 2001 stała się wolontariuszką. Przychodzi systematycznie do DDP przy ul. Gdańskiej, aby
zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom
cukru. Nie tylko to. Pani Krysia
bardzo skromnie tłumaczy mi: - Zachęcam też do kontroli u lekarza.

Szerzę profilaktykę żywienia w zależności od wieku i schorzeń oraz
sposobu prowadzenia życia w starszym wieku. Proponuję dietę. Jest
obopólna radość. Ja mam zajęcie
i nie wypadam z rytmu. Muszę coś
poczytać. Alicja Iwaszkiewicz, pracownik socjalny DDP, z satysfakcją
uzupełniła: - Jest to jakby kontynuacja medycznej opieki męża Zygfryda. Państwo Gwizdalscy byli ze
mną, z Domem Dziennego Pobytu
od chwili powstania.
(wł)

Pielęgniarka Krystyna Gwizdalska podczas badania
ciśnienia pensjonariuszek Bożeny Oświęcimskiej i Marianny Suchockiej

Ułańskie spotkanie po latach
Ułani Karpaccy. Przebyli cały bitewny szlak libijski i włoski. Poznali
smak zwycięstwa pod Tobrukiem,
Monte Cassino, Anconą i Bolonią. Spadkobiercy tradycji karpackich ułanów przez wiele lat pełnili służbę w Gubinie. W 1992 roku
nazwę Ułanów Karpackich przyjął 73. pułk zmechanizowany stacjonujący w pobliżu dworca PKP.
Po raz pierwszy od 2001 roku,
w Poznaniu w dniach 25-27 kwietnia odbył się zlot ułańskich pokoleń.
Obecni byli bohaterscy żołnierze,
którzy przeszli cały szlak bojowy
Pułku Ułanów Karpackich podczas
II wojny światowej. W świetnej formie, dziarscy, prawdziwi. Panowie
Tomasz Skrzyński, Józef Pleban,
Mieczysław Herod oraz przybyły
z Anglii Jerzy Palejowski. Spotkali się, aby kontynuować pułkową
historię. Pomimo wielu trudności
udało się zebrać kilkudziesięciu żołnierzy i sympatyków żołnierzy, któ-
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Z Ziemi Gubińskiej

Groß-Breesen
Dom
majątku
ziemskiego
w Groß-Breesen stoi w głębi dawnej trójbocznej zagrody rolnej. Od
północy wygląda jak wielki dom
chłopski. Ścianę przednią powiększono i upiększono, dobudowano
zewnętrzne schody, klasycystyczny
szczyt na górnej kondygnacji oraz
dwa skrócone skrzydła boczne.
Obie stare lipy stojące przed budynkiem niebawem wyzioną ducha.
Za budynkiem jest stary park o powierzchni około 3 hektarów, składający się z drzewostanu charakterystycznego dla dolin rzecznych
(dęby szypułkowe, jesiony i wiązy).
Są też buki czerwone, kasztanowce,
dęby czerwone, świerki, lipy, klony
i pospolite buki. Nie brakuje krzaków i ziela. Wokół stawu stoją olchy
i białe wierzby. Swój azyl znalazły tu
rozmaite płazy i ptaki.
Zagroda i dom majątku pamiętają lepsze czasy. Wielkie podwórze,
garaże firmy MTS i jej następców wszystko to obraz upadku i ruiny.
Do domu majątku wchodzę przez
rozbite drzwi. W dawnym przedpokoju są piękne nisze, szerokie
schody i wszędzie odłamki szkła, segregatory, papier, wysłużone meble
biurowe.
Na pierwszym piętrze znajdują się
duże jasne pomieszczenia z sufitami
stiukowymi i dobrze zachowanymi
reliefami ściennymi. Wielkie drzwi
i wysokie okna, jasny ogród zimowy, wielki balkon, widok na park.
Drugie schody prowadzą na górną
kondygnację.
Jednak wszędzie na klatce schodowej i w pomieszczeniach jest
brud, śmiecie, bazgroły ugrupowań
lewicowych i prawicowych. Kiedyś
„zamek” był też „klubem młodzieżowym”.
Ten obraz upadku nie przeszkadza kani szybującej nad majątkiem
i wsią, wsią z kościołem, szkołą,
trzema restauracjami, pomnikiem
poległych żołnierzy, cmentarzem
i plebanią, starą piekarnią i wieloma
małymi zakładami rzemieślniczymi.
W kościele znajduje się tablica
upamiętniająca muzyka Johanna
Crügera. Niezapomniany pozostaje
też pedagog Ernst Tillich.

rzy w herbie nosili palemkę. Wśród
gości byli m.in. dowódca 73 pz UK
płk. rez. Jarosław But, dowódcy
batalionu czołgów UK płk Mariusz
Woźniak oraz płk Jan Rokosik. Nie
zapomniał o swoich żołnierzach gen.
broni Mieczysław Stachowiak, który przed laty dowodził gubińskimi
ułanami.
O godną oprawę uroczystego apelu
i pełen atrakcji pobyt zatroszczyli się
żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych im. Stefana Czarnieckiego
na czele z komendantem płk. Jarosławem Wierzcholskim. Spotkanie
„doprowadził do skutku” ofiarną pracą chor. Przemysław Kopij, przed
laty żołnierz gubińskiego pułku oraz
batalionu czołgów, wspierany przez
chor. Tomasza Sędzikowskiego.
PS. Powyższy tekst jest skierowany
w formie informacji dla bardzo licznego grona byłych żołnierzy 73 pz
UK mieszkających w Gubinie.
W 1989 r. 73. pułk czołgów śred(sp, pk, foto Tomasz Szulejko) nich w Gubinie, jako jeden z pierwszych w Wojsku Polskim, otrzymał
zaszczytne imię Pułku Ułanów Karpackich, a w 1992 r. nazwę wyróżniającą Ułanów Karpackich. Były to
pierwsze nazwy związane z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie.
Uroczystość odbyła się 26 sierpnia,
przybyła na nią grupa kombatantów z Polski i zza granicy, m.in.
Mieczysław Naruszewicz, rzeźbiarz zamieszkały w Warszawie,
autor pomnika 1000-lecia jazdy
polskiej, Józef Pleban z Olsztyna,
Tomasz Skrzyński.
Ułani mają bogaty, trudny i pełen
chwały szlak bojowy od Tobruku
poprzez Monte Cassino, Anconę do
Bolonii. Szczycą się tym, że nie przegrali ani jednej bitwy, ani potyczki,
również żaden ułan nie dostał się do
Uczestnicy zlotu zwiedzili poznańskie lotnisko wojskowe.
nieprzyjacielskiej niewoli.
Pamiątkowa fotografia z F-16 w tle

Nie wolno też pominąć milczeniem Krwawej Niedzieli 19 listopada 1933 roku, kiedy 80 członków SA
(dowódca Standartenführer SchulzSembten) w restauracji Lindner
brutalnie zaatakowało 14 mieszkańców zaklasyfikowanych jako
„lewicowych”. Dwie ciężko ranne
osoby zmarły. Recz niezwykła - stary Schulz-Sembten „swych ludzi”
nigdy nie witał pozdrowieniem hitlerowskim.
Wieś Groß-Breesen leży 5 kilometrów na północ od Guben/Gubina.
W 1952 włączono ją do miasta Guben. Rozciąga się wzdłuż drogi.
Wciąż mówi się jeszcze o słowiańskim zamku warownym Borchelt
niedaleko hotelu „Waldow” i starej lokalizacji wsi. W roku 1293
wieś nazywała się Bresyn, w 1347
Bresin, w 1410 Großen Breesen,
w 1465 Grossin Breßin i Grossen
Breesen w 1527.

Kościół wiejski w Groß-Breesen
Właścicielami cząstkowymi byli
Franke, Ziegenfraß, von Unruh,
von Grünberg i von Bomsdorf. Od
początku XVII wieku są to głównie
trzy udziały, należące do posiadłości
ziemskiej Brody. Od roku 1800 te
udziały są ponownie w jednej ręce;
Hermann do 1833, von Kutschbach
do 1853 i Cäsar. Oskar Cäsar był
ostatnim właścicielem. Powołano go
do Volkssturmu. Wojna skończyła

się dla niego w kotle pod Halbe.
Na wiejskim cmentarzu znajdują
się groby tej rodziny. Żonę i potomków ze wsi wypędzono. Rodzina Cäsar utrzymuje kontakty z dzisiejszymi mieszkańcami.
Zmarłych więźniów obozu jenieckiego w Groß-Breesen z pierwszej
wojny światowej chowano w brzozowym lesie (Breszyn, Birkenwald,
Brzozowy Las) na cmentarzu położonym na wschód od Nysy - w Budoradzu. Tak zwany „ruski obóz”
przy wale Nysy, na wschód od
Gärtnerstraße, miał do 15 000 jeńców z Rosji, Francji, Belgii, Anglii
i Rumunii.
Do parafii Groß-Breesen należały
niegdyś Bresinchen, Breslack, Budoradz, Coschen, Groß-Breesen,
Grunewald i Żytowań. O kościele wspomniano już w 1293 i 1632,
a w 1852 zastąpił go nowy.
Małą wieś Grunewald pomiędzy
Guben i Groß-Breesen w roku 1544
nabył od klasztoru Siegmund von
Bomsdorf, w 1565 zostaje ona wymieniona jako „folwark Bomsdorf”.
Nazwa miejscowości przypuszczalnie sięga do czasów gubeńskiego
kapitana solnego von Grunewalda.
W roku 1928 Grunewald zostaje
włączony do Groß-Breesen. Pomiędzy 1675 i 1812 mały majątek ziemski wiele razy zmienia właściciela.
Jako ostatni nabywa go sołtys Kaschke i kowal Butke, który jest również właścicielem karczmy wiejskiej.
Rzecz osobliwa: od 1743 w Grunewald było biuro celne, które „w celu
utrzymania kamiennej grobli przez
Grunewald i Groß-Breesen pobierało opłatę drogową”.
Historyk Gander wymienia wieś
w swoich legendach o „rybie bez
ogona” albo o zatopionym kościele
przy Dickwieder. A wyrocznia, chusteczka z czarnymi plamami (tak
się opowiada w roku 1812) prorokuje, że najmłodszy syn rodu von
Kutschbach nie powróci z wojny.
Ziemię wygnanej rodziny Cäsar
(540 ha) rozdano 115 wnioskodawcom, 39 z nich to wypędzeni.
Tekst i foto:
Hans-Joachim Bergmann
Opr. i przekład: K. Freyer

Ułani Karpaccy bezdomni?
Do 1998 r. corocznie odwiedzali
swój pułk i Gubin, gdzie czuli się
z nim związani przyjaźnią i braterstwem. Podczas zlotu w 1991 r. odwiedził ich biskup polowy WP gen.
bryg. Sławoj Leszek Głódź, który
podczas ulewnego deszczu odprawił mszę św. przed katedrą.
Ułani osiągali sukcesy w walkach, ale kontynuowanie ich tradycji zdaje się być przegraną bitwą. Po rozformowaniu pułku, ich
dokonania przejął batalion czołgów 5. Kresowej Brygady Zmechanizowanej, dowodzony przez
mjr. Jana Rokosika. Batalion
otrzymał nawet sztandar ułański
ufundowany przez wachmistrza
Czesława Jakubika, zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych. Po
kolejnej reorganizacji i likwidacji
garnizonu gubińskiego, tradycje
ułańskie przejął batalion czołgów

(przeniesiony z Gubina) 3. Brygady Zmechanizowanej im. Romualda Traugutta w Lublinie, który
obecnie został skadrowany i nie
ma możliwości organizacji zlotu.
By jednak godnie czcić kombatantów, na wniosek byłego gubińskiego żołnierza, chor. Przemysława
Kopija, zaopiekował się nimi komendant CSWL w Poznaniu, płk
Jarosław Wierzcholski. Na zlot
w kwietniu przybyli m.in. dowódcy ppłk Jarosław But i ppłk J. Rokosik. Były życzenia od gubińskich
przełożonych.
Podczas zlotu miło wspominano
pobyt w Gubinie i szkoda, że dziś
brak możliwości zaproszenia ich
do naszego miasta.
Pozdrawiamy jednak ułanów
z zawsze przyjaznego im Gubina.
Z.Traczyk
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Wieści zza Nysy
opr. i przekład: K. Freyer

Kto ma dbać o most?

GUBEN/GUBIN. Spór o nowy most dla pieszych pomiędzy
gubeńskimi Tarasami Nadnyskimi i Wyspą Teatralną w Gubinie
odżywa ponownie. O ile przed kilkoma tygodniami w centrum
dyskusji był brak zezwolenia w trakcie budowy, to tym razem
chodzi o kwestię, która strona odpowiedzialna jest za konserwację
i naprawy.
List do partnera
Podczas posiedzenia gubeńskiej rady miejskiej, w której chodziło
o planowany wieczór parlamentarny z udziałem radnych z obu stron,
burmistrz Guben Klaus-Dieter Hübner poinformował, że otrzymał list
od swego gubińskiego partnera, burmistrza Bartłomieja Bartczaka.
W liście Bartczak powiedział, że strona gubińska nie czuje się zobowiązana do ewentualnych prac remontowych.
Bartczak uzasadnił to między innymi tym, że układ, który Hübner i wcześniejszy burmistrz Gubina zawarli w roku 2004, wcale nie dotyczy obecnego
mostu. Hübner powiedział, że sposób podejścia do sprawy przedstawiony
w liście jest dla niego niewytłumaczalny. Są jasne układy, dodał.
Sprzeczność z umową
Gubiński burmistrz w rozmowie prasowej przedstawił swój punkt widzenia. Według niego układ obu burmistrzów z roku 2004 jest sprzeczny
z niemiecko-polską umową o mostach. Umowa ta określa, że inwestor jest
również odpowiedzialny za konserwację i remont. „Strona niemiecka ma
na przykład jako inwestor wszystkie prawa gwarancyjne”, mówi Bartczak.
Jest to błąd poprzedniego gubińskiego burmistrza, że podpisał wspomnianą umowę.
Do tego ta umowa dotyczyła zupełnie innej lokalizacji mostu niż obecna.
Według niej most powinien być zbudowany dalej na północ. Aby zmieścić
się w planowanych kosztach, strona gubeńska mogła zmienić lokalizację
mostu, aby był krótszy i tym samym tańszy. „Ciągle próbuje się nas obwiniać. To nie jest fair”, powiedział Bartczak na koniec.
na podst. „Lausitzer Rundschau” z 09.05.2008

Z Euroregionu

Rada Euroregionu
W Guben odbyło się 7 maja br. posiedzenie Rady Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, w którym wzięli
udział członkowie ze strony polskiej
i niemieckiej, a przewodniczył wybrany ponownie na przewodniczącego zarządu Dieter Friese, starosta powiatu Sprewa-Nysa.
Wyróżnienia za działalność
Rozpoczęło się miłym akcentem
wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym we współpracy transgranicznej. Na wniosek strony polskiej - Filharmonii Zielonogórskiej
im.Tadeusza Bairda, prezes konwentu Czesław Fiedorowicz wręczył statuetkę Wilfriedowi Wilke,
dyrektorowi muzycznemu kościoła
św.Mikołaja w Cottbus. Jako działacz muzyczny, dyrygent, organista,
wniósł znaczny wkład w zbliżenie
obu narodów. Jest m.in. współorganizatorem
Międzynarodowego
Festiwalu Organowego, na którym
prezentują się wykonawcy polscy
i niemieccy. Na wniosek strony

W latach 2001-2007 na działania
partnerskie wykorzystano 1,5 mln
euro. Po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej współpraca partnerska
na naszym terenie rozwija się dynamicznie, a w jej ramach realizowane są różnorodne działania w wielu
zakresach tematycznych. Do najważniejszych zaliczyć należy rekonstrukcję Berlinerstrasse w Guben,
przezwyciężenie niemieckiej biurokracji przy budowie mostu z Wyspy
Teatralnej w Gubinie do Guben, oddanie do użytku budynku w parku
róż i stadionu rowerowego w Forst.
Pionierami we współpracy i udzielaniu pomocy byli strażacy (którzy
również uczestniczyli w posiedzeniu). Przewodniczący zapowiedział,
że nadal będą realizowane różnorodne projekty.
Zwrócił także uwagę, że nie ma już
kontroli granicznej, ale pozostała
bariera językowa. którą trzeba pokonywać. W Gubinie i Guben powinny
powstać polsko-niemieckie przed-

Niedziela kwitnących drzew

Wczoraj doczekaliśmy się niedzieli kwitnących drzew, jakiej już się nie
spodziewano. Początek okresu kwitnienia drzew bardzo się opóźnił za
sprawą nieprzyjemnej zimnej pogody, dopiero w ostatnich tygodniach
ciepłe deszcze potężnie wsparły rozwój całego świata roślin. Kwiaty
drzew owocowych mienią się w czarującej czystości, pąki otwierają się
również na jabłoniach, magnolie w pełni otworzyły swe baśniowe kielichy, nawet kasztanowce zaczynają kwitnąć. Większość drzew już rozwinęła liście, a spóźnialskie spieszą się, aby im dorównać.
Spacer po Wzgórzach Gubińskich każdemu miłośnikowi natury da
możliwość ujrzenia zachwycających, uroczych obrazów w rozmaitych
formach. Wczoraj taką jednomyślną opinię wypowiadali liczni turyści,
którzy odwiedzili miasto podczas kwitnienia drzew. Od wielu lat ruch
turystyczny nie był tak intensywny, jak wczoraj. Liczbę turystów można
było oszacować na tysiące. Już pociągi poranne były pełne przybyszy,
a każdy nowy pociąg przywoził gromady gości. Na ulicach miasta, jak
też wszystkich uliczkach na wzgórzach, od wczesnych godzin porannych
panowało niezwykłe ożywienie. Pogoda do wędrówki była wspaniała, do
tego w wyniku burzowego deszczu w sobotnie popołudnie wszystkie
drogi były całkowicie wolne od kurzu (…). Wszystkie lokale na wzgórzach przez cały dzień były szczelnie wypełnione gośćmi, niekiedy przepełnione, a liczne pilne ręce z ledwością sprostały naporowi głodnych
i spragnionych. Co jak co, ale niemal wbrew oczekiwaniom była to niedziela kwitnących drzew, z której każdy mógł być zadowolony.
na podst. „Gubener Zeitung” z 12.05.1908

Uwaga opryski w lasach
Jak poinformował Nadleśniczy inż. Konstanty Cichowski, w drugiej i trzeciej
dekadzie maja br. na terenie Nadleśnictwa Gubin realizowane będą agrolotnicze
zabiegi ratownicze, prowadzące do ograniczenia liczebności szkodliwych
owadów leśnych - barczatki sosnówki oraz strzygoni choinówki. Do zabiegu
zakwalifikowano drzewostany o łącznej powierzchni 2 954 ha, położone
wewnątrz obszaru, wyznaczonego następującymi miejscowościami:
Mielno - Strzegów - Markosice - Nowa Wioska - Węgliny - Suchodół - Mielno
Zgodnie z wytycznymi Terenowej Stacji Ochrony Lasu, do zabiegu użyte
zostaną preparaty RIMON-100EC o działaniu żołądkowym, zakwalifikowane
do IV klasy toksyczności – środki praktycznie nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt
(w tym Rimon – III klasa toksyczności dla ryb i glonów). Nośnikiem w/w środków
ochrony roślin będzie ekologiczny olej mineralny IKAR-95EC, posiadający 7dniowy okres karencji.
Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września 1991
o lasach (tekst jedn. Dz.U. Nr 45/2005 poz. 435), na czas zabiegów agrolotniczych
wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz dotyczyć będzie
obszaru, opisanego wyżej, a szczegółowy termin jego obowiązywania podany zostanie
do publicznej wiadomości odrębnym komunikatem.
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Na zdjęciu Bodo Arend (z lewej) i Daniel Zołoteńko w rozmowie z dziennikarką
Radia Zachód Magdaleną Piekarz
niemieckiej - Urzędu Miejskiego
w Cottbus przewodniczący D.Friese
wręczył statuetkę Krzysztofowi
Kaliszukowi, zastępcy prezydenta Zielonej Góry ds. komunalnych
i funduszy europejskich, organizatorowi zawodów, a także imprez
hippicznych, szczególnie dla osób
niepełnosprawnych, zaangażowanego w sprawy turystyki i polskoniemieckiej wymiany młodzieży.
Sprawozdanie strony niemieckiej
(D.Friese)
Partnerstwo na pograniczu jest
nieodzownym elementem współpracy gospodarczej i komunalnej.

MIAŻDŻYCA
skuteczne leczenie
terapią chelatową
Gubin ul. Gdańska 17
pokój 131
tel. 601 934 352
604 523 407

szkola, należy poszukiwać dalszych
form współpracy. W tym celu należy opracować plan do 2013 roku,
uwzględniający drogi komunikacyjne korzystne dla mieszkańców oraz
realizację projektów inwestycyjnych. Nie musimy już usuwać blizn
historii, ale musimy współpracować
i wspólnie inwestować.
Sprawozdanie strony polskiej
(prezes Cz.Fiedorowicz)
Uczestnicy obrad otrzymali 50stronicowe opracowanie, w którym
w większości zamieszono informacje prezentowane na konferencji euroregionu 21 kwietnia i omawiane

już w naszej gazecie. Dodał również,
że przy poparciu strony niemieckiej
zniknęła kontrola graniczna, zrealizowano 254 mikroprojekty na kwotę ponad 1 mln euro. Na projekty
PNWM w latach 2004-2007 wydano 1 540 499 zł, wzięło w nich udział
prawie 13 tys. młodych Polaków
i 12 tys. Niemców.
Powstaje szlak turystyczny Odry,
przygotowujemy się do wrześniowych obchodów 15-lecia Euroregionu. Podkreślił też, że należy przeznaczyć znaczne środki na partnerstwo,
ale także realizować miniprojekty,
w tym naukę języka sąsiada.
Republika polsko-łużycka?
Przedstawicielka ministerstwa rozwoju regionalnego Sylwia Pędzińska przedstawiła informację o stanie
wdrażania Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Brandenburgia 2007-2913.
Krytycznie odniesiono się do programu Partnerstwo Odry, które
w założeniach dąży do rozwoju Berlina i województwa wielkopolskiego kosztem polsko-niemieckiego
pogranicza. Jak powiedział prezes
Cz.Fiedorowicz, powinien to być program Odra-Nysa, a przewodniczący
D.Friese dodał, że może powołać polsko-łużycką republikę. Nasz region to
nie tylko grzyby, ryby i wypoczynek,
ale rozwój - to nasz program, a nie
berliński i wielkopolski.
Była też informacja o przedsięwzięciach turystycznych, którą
przedstawił K.Kaliszuk. W Cottbus
ma powstać centrum informacji
turystycznej z wypożyczalnią rowerów (także przez stronę polską),
wzdłuż drogi krajowej nr 32 powstanie ścieżka rowerowa GubinZielona Góra oraz z Zielonej Góry
przez Lubsko do Brodów (jest już
z Brodów do Zasiek i Forst). Planuje
się też połączyć przez Nysę ciekawe
szlaki w regionie, przez Gubin i na
Łuku Mużakowskim.
Wzorowe partnerstwa
Zaprezentowano przykłady wzorowo rozwijających się partnerstw
w
euroregionie:
komunalnego
Drebkau-Czerwieńsk oraz OSP
Markosice-Gross Gastrose, które
zaprezentowali strażacy Edward
Kałużny, Daniel Zołoteńko oraz
Jorg Fischer i Bodo Arend. Opisywaliśmy już ich dokonania, m.in.
naukę języka niemieckiego, zawody
i obozy młodzieżowe czy spływ pontonami. Prezentacje nagrodzono
brawami i wiązankami kwiatów.
Uczestnicy posiedzenia podziękowali organizatorom za gościnność
i dobrą organizację.
Zygmunt Traczyk
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Osadnictwo
naturalne
i prehistoryczne
na Ziemi Gubińskiej
część IV
Ze względu na mało żyzną ziemię,
zajmowano się głównie zbieractwem, łowiectwem i myślistwem.
Dopiero odkąd wprowadzono pług
zwrotny z żelaza, uprawianie roli
przynosiło efekty, jednak było to
ciężkie zajęcie. Tam gdzie stała
woda gruntowa, powstawała podściółka piachu, na najwyższym sosnowym odpowiedniku. Zaś gdzie
rosły niezgłębione moczary, ziemia
była daleko wybijana.
Człowiek w takim przypadku przenosił się na wilgotniejsze obszary.
Woda z rzeki Nysy była bardzo dobrym środkiem do nawadniania
piaszczystego gruntu. Nysa pewnie
już istniała w neolicie (końcowa
epoka kamienia), więc i również
w młodszej epoce kamienia można
było się dostać łodzią z Czech do
Bałtyku. Brzegi Nysy były idealnym
miejscem do zasiedlenia. W takim
założeniu woda była ogólnodostępna. Znalezione sporadycznie rzeczy
z neolitu (kamienie i sztylety) na
terenie powiatu gubińskiego poświadczały o bardzo luźnych zasiedleniach tego regionu. Bardziej znane są osiedlenia z początkiem epoki
brązu, między 1600 r. a 220 r. p.n.e.
Drugie udokumentowane znalezisko pochodzi z 1847 roku, z moczarów przy Beitsch w dzisiejszym
powiecie Guben. Odnaleziono tam
m.in. brązowy hełm, ostrze sztyletu
i uszko szyi pierścionka.
Epoka brązu (1800-600 p.n.e.)
to okres pozwalający znaleźć dziś
liczne przedmioty ukryte w ziemi wszelkiego rodzaju monety, naczynia, broń i popielnice z ludzkimi prochami. Przykładowo w 1954 roku,
w starej żwirowni w Bresinchen
odnaleziono 103 przedmioty z epoki
brązu, były w tym 2 tyczki sztyletu,
8 sztyletów, 2 naczynia ceramiczne,
10 uszek szyj pierścionków i okrągłe pierścionki. Jest to dotąd jedno z największych znalezisk brązu
w całej Brandenburgii. Łużycka kultura epoki brązu i wczesnej epoki
lodowcowej (Billendorfer Gruppe)
ukazuje również - poprzez miejsca
pogrzebów - miejsca osiedleń w czasie od 1300 do 400 r. p.n.e.
Ziemie obecnego Gubina są bardzo
bogate w prehistoryczne znaleziska,
szczególnie łużyckie. Przetrwały tu
różnego rodzaju naczynia, przedmioty codziennego użytku, które
dały nam wyobrażenie o ludziach
zamieszkujących niegdyś nasze ziemie. Kultura gubińska miała trwały
wpływ już od początku epoki. Podczas górniczego wydobycia miedzi
odkurzono epokę brązu. Przedmioty znalezione przy Nysie i do ujścia
Odry wykonane były z metalu pochodzącego z obszaru kultury unietyckiej (Aunjetitzer). Znaleziska
z okresu brązu kultury Aunjetitzer
pochodzą z Brieskow, powiat Fürstenberg; Dolgelin, powiat Seelow;
Müncheberg, powiat Strausberg
i przede wszystkim z rejonu od Bresinchen po powiat Guben.

Studenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina z
Frankfurtu nad Odrą pracowali w ubiegły piątek i sobotę (16-17 maja
2008 roku), w ramach ćwiczeń naukowych, w gubińskiej farze.

Pracowali na rzecz fary

Efektem prac studentów jest m.in.
przygotowanie ekspozycji lapidariów dla Izby Muzealnej. Od strony naukowej opiekę nad pracami
sprawował dr Grzegorz Podruczny - historyk sztuki z Uniwersytetu Viadrina ze Słubic oraz dr Adam
Górski - epigrafik z Uniwersytetu
Zielonogórskiego - zajmujący się tą
dziedziną badań.
Dla zwiedzających zostaną udostępnione trzy oczyszczone płyty
nagrobne. - Studenci przeprowadzili również na terenie Gubina
i Guben sondaż wśród mieszkańców dotyczący wykorzystania
fary w przyszłości. Pytani wypełnili ponad 200 ankiet, a zebrany
materiał ma duże znaczenie informacyjne dla Fundacji - powiedzieli „Wiadomościom” Marcin Gierstun i Jakub Bartczak z Zarządu
Fundacji Fara Gubińska Centrum
Spotkań Polsko-Niemieckich.
Projekt został dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
programu Interreg III A 20042006 pod nazwą „Wykorzystanie
innowacji technologicznych w badaniach nad rewaloryzacją zabytkowej fary w Gubinie”.
O samych tablicach mówi dr A.
Górski, pracownik naukowy Uni-

Dr Adam Górski (z lewej) podczas prac
przy farze, po prawej Marcin Gierstun

wersytetu Zielonogórskiego: studenci obecnie przygotowują tablice epigraficzne do prezentacji
szerokiej publiczności. Szkoda,
a wiemy to z zapisów historycznych, że duża część tablic została
w jakiś sposób zniszczona podczas
remontu gubińskiej fary w XIX
wieku. Płyty epigraficzne z epoki
baroku i renesansu zostały wówczas wykorzystane do remontu,
część jako wzmocnienia podłogi,
część została zamontowana jako
krawężniki w schodach. Przetrwały one działania wojenne.
My do chwili obecnej znaleźliśmy
33 tablice, są jednak w większym
bądź mniejszym stopniu uszkodzone. Przynoszą nam informacje
o elicie społeczeństwa ówczesnego
Gubina. Było to miasto bogatych
mieszczan.
Wykonanie takiej tablicy było
bardzo drogie. Koszt pochówku
Daniel Głowiński wahał się w granicach 3-5 ta-

larów, łącznie z konduktem pogrzebowym i udziałem księdza
w ceremonii. Natomiast sama
płyta kosztowała nawet 200-400
talarów! Trudno w tej chwili mówić o ówczesnych dochodach, ale
dobrą skalą porównawczą może
być fakt, że roczny czynsz za wynajem domu wahał się w granicach kosztów pogrzebu. Tak więc
koszt jednej tablicy mógł być nawet 100-krotnie wyższy! Pozwalali sobie na nie tylko najzamożniejsi
mieszczanie, często pretendujący
do stanu szlacheckiego.
Warto wspomnieć, ze mieszczaństwo było w tamtym okresie często bardziej zamożne od szlachty.
Jednak z uwagi na swoje pochodzenie - nie miało tych samych
praw. Tablice te stanowiły tym
samym jedną z form zaprezentowania swoich aspiracji.
Osobiście mam duże nadzieje
związane z kolejnym etapem prac.
Być może, że pod miejscem, w którym znajdował się ołtarz, są nienaruszone krypty grobowe. Tam
mogą być najciekawsze znaleziska.
Z badań, które były przeprowadzane za pomocą tzw. georadaru
- zostało zlokalizowanych kilka
krypt - są one jednak zasypane.
Myślę, że w toku dalszych prac
archeologicznych uda nam się
odkryć jeszcze wiele cennych materiałów. Musimy w tym celu dotrzeć do samej podstawy kościoła.
Czekają one na nas ponad 100 lat.
Dr A. Górski jest adiunktem na
Uniwersytecie
Zielonogórskim,
szefem jedynej w kraju Pracowni
Epigraficznej. Prowadzi ona szerokie badania na terenie zachodniej
i północnej Polski - od 5 lat organizuje konferencje epigraficzne,
które cieszą się coraz większym
zainteresowaniem środowisk naukowych.
Dorobek naukowy jest publikowany w monografii Corpus Inscriptionum Poloniae. Tom X jest
poświęcony województwu lubuskiemu, dotychczas w jego ramach
ukazały się zeszyty naukowe dotyczące Międzyrzecza i Wschowy.
Obecnie są w druku zeszyty poświęcone Świebodzinowi i lapidarium w Kożuchowie. W ciągu 2-3
lat gubińska fara będzie również
miała w ramach tomu X swoje
opracowanie epigraficzne.
Podczas trwającej tydzień Polsko-Niemieckiej „Wiosny nad
Nysą”, w galerii „Ratusz”, w sobotę
7 czerwca o godz. 11 odbędzie się
prezentacja książki o gubińskiej farze w języku polskim. Jej autorem
jest historyk-regionalista Andreas
Peter. Publikacja została przetłumaczona z języka niemieckiego
przez Klausa Pochera z Guben.
Cena książki - 29,99zł. Fundacja
zaprasza wszystkich chętnych na
spotkanie z autorem.
Fara
będzie
udostępniona
dla zwiedzających w godz. 1218, w piątek i sobotę (tj. 30 i 31
maja) oraz 1 czerwca w niedzielę,
w godz. 12-16.
Antoni Barabasz
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92

Pięknie i oszczędnie

Gubin z wiosną pięknieje. Nie tylko dlatego, że gdzie nie spojrzysz zieleń i kwiaty.
Remontowane są bloki mieszkalne - tak dzieje się m. in. na Placu Katedralnym. Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowlane DA-SA s.c. ociepla, remontuje i maluje blok, połowa pracy już za nim.
Pięknie i estetycznie zaczyna ten blok wyglądać. Oby więcej takich nowinek można Państwu przekazywać.
M.B-T

Suchy wiąz wycięty

Na wniosek właścicieli posesji przy ul. Królewskiej 9, Zarząd Dróg Powiatowych wyciął stary, suchy wiąz. 11 maja w godzinach przedpołudniowych wstrzymano ruch drogowy w tym miejscu. Z zachowaniem
szczególnych warunków ostrożności przy wycince dużego drzewa stosownej pomocy udzieliła straż pożarna. Zezwolenie na wycięcie podpisał burmistrz Gubina.
(wda)

Podczas wycinki wiązu przy ul. Królewskiej 9

Wiatrak przy ul. Krzywej

Nie dane było gubinianom podziwiać uroków fermy wiatrowej. Nie
doszło do inwestycji elektrowni wiatrowej na Wzgórzach Gubińskich
w 2006 r., więc ktoś zamontował wiatrak na garażu przy ul. Krzywej.
Nareszcie krajobraz miasta nabrał w tym rejonie nowoczesnego technologicznie wyglądu, a prąd też się przyda.
(popatrzmy na foto z przymrużeniem oka)
(wda)

Listy
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Na ryby, na grzyby…
Do redakcji 19 maja przyszedł Stanisław Baran, mieszkaniec Gubina,
ze wspaniałym okazem prawdziwka znalezionym na Wzgórzach Gubińskich.
Gratulujemy panu Stanisławowi takiego dużego i zdrowego znaleziska,
zwłaszcza że nie był to jedyny tak dorodny egzemplarz.
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Odpowiedź na list z dnia 9 maja 2008 r.
Szanowna mieszkanko osiedla nr 1, my mieszkańcy osiedla nr 4 „Barlickiego”, na osiedlu Komorów, a nie wsi
Komorów, jesteśmy bardzo zaskoczeni Pani wypowiedzią. Słusznie Pani zauważyła, że przy ul. Roosevelta jest
boisko, na którym odbywają się różnego rodzaju rozgrywki i festyny.
Zapraszamy Panią do nas i prosimy zobaczyć, jak wygląda nasze osiedle i gdzie młodzież może pograć w piłkę
lub zapraszamy na festyn.
Nie wiemy, skąd wzięło się u Pani takie uprzedzenie do naszego osiedla i naszej młodzieży. Przecież wszystkie
dzieci nasze są i czas skończyć z podziałami na dzieci Wasze i nasze.
Jeszcze raz potwierdziła się stara maksyma „Im więcej mam, tym więcej chcę”.
Z poważaniem mieszkańcy osiedla nr 4
(nazwiska znane redakcji)

Wszystkim
124 ofiarodawcom
fantów, które otrzymałyśmy
w sklepach, na targowisku
i w salonach usługowych na
Festyn Parafialny przy Kościele Trójcy Świętej
Serdecznie dziękujemy
Anna Drozd i Halina Wysocka

Wiosną, latem…

Niezależnie od pory roku mieszkańcy Gubina dokarmiają zwierzęta i ptaki. Bardzo często nad Lubszą spotkać można panią Janinę rzucającą chleb
dzikom kaczkom. Na placu im. Jana Pawła II wiele osób dokarmia gołębie, niektórzy systematycznie tu przychodzą i przyjeżdżają codziennie.
Tak więc gołąbki nie mogą narzekać na brak opieki. A jednak…

Jak widać, kto nosi - nie prosi. Przezorny, tak na wszelki wypadek

Zaciemnienie…

- Najpierw był maleńki zaciek, później prośby o interwencję odpowiednich służb. Później brak odpowiedzi i milczenie, a zaciek na
ścianie wciąż się powiększał - powiedział nam mieszkaniec domu przy
ul. Dąbrowskiego. - Już nie mam słów ani sił, by wciąż upominać się
o likwidację tego zacieku

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

Konkurs „WG”
Pytanie: Jaki tytuł nosi ostatnia
autorska płyta Krzysztofa Jaryczewskiego?
Odpowiedzi prosimy przynosić
lub nadsyłać do redakcji Wiadomości Gubińskich w terminie do
4 czerwca br. do godz. 16.00
(kupon obok po lewej)
Wśród prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy trzy płyty „Lubuska
Fala”.

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

Kupon nr 10/2008

Wilgotny pas muru widać „gołym okiem”, nie trzeba być ekspertem…
Zabytkowy dom

Konkurs „WG” 10/2008
Odpowiedź: ..................................
......................................................
......................................................
......................................................

Imię...............................................
Nazwisko.......................................
Adres.............................................
tel.: ...............................................

Na bezpłatne ogłoszenie drobne w najbliższym numerze „WG”, które
ukaże się 6 czerwca 2008 r.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie z poprzedniego numeru:
dysonans poznawczy.
Z prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy nagrodzoną. Los
uśmiechnął się do pani Anny
Baran. Prosimy o kontakt z redakcją w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Wypełniony kupon należy dostarczyć do redakcji „WG” do 3 czerwca 2008 r., do godz. 16.00.
imię, nazwisko i adres ogłoszeniodawcy: ....................................................................
.......................................................................................................................................
BEZPŁATNE OGŁOSZENIE TYLKO DLA OSÓB PRYWATNYCH.

Ogłoszenia
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MIESZKANIE
POKÓJ, kuchnia, łazienka do wynajęcia.

Tel. 791 127 765.
POKÓJ duży, umeblowany, z dostępem
do kuchni, łazienki, do wynajęcia. Tel.
504 203 398, 512 201 746.
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany, z dostępem do kuchni i łazienki, CO, w centrum
miasta. Tel. 790 474 922.
DO WYNAJĘCIA pokój, przyjmę odpowiedzialną osobę. Tel. (068) 455-65-55.
DO WYNAJĘCIA pokój, osobne wejście.
Gubin, Kaliska 51.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie, 2 pokoje,
kuchnia - umeblowane. Tel. 600 729 943.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. (068)
455-65-55.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 80 m kw.,
umeblowane. Cena atrakcyjna, ul. Kosynierów 49/9 (IV piętro). Tel. (068) 359-65-72.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie o pow. 54 m
kw. ul. Pułaskiego. Tel. (068) 359-66-00.
DOM firmie wynajmę. Tel. 791 127 765.
KUPIĘ DOM Tel. (068) 359-82-79 lub 605
689 057.
SPRZEDAM mieszkanie 49,4 m kw. po generalnym remoncie - do zamieszkania od
zaraz. Tel. 607 590 321.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, w bloku
na os. E. Plater. Tel. 515 312 061.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, z garażem ul. Kosynierów 49a oraz działkę
budowlaną 5,6 ara ul. Spokojna. Tel.
669 640 296.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie w
centrum Gubina. Tel. 501 687 791.
DOM jednorodzinny 140 m kw. po remoncie, wraz z ogrodem 1500 m kw., garażem,
budynki gospodarcze, Legnicka 13. Sprzedam, cena 250 tys. zł. Tel. (068) 359-4313.
DOM 500 m kw. do zamieszkania sprzedam
lub zamienię w rozliczeniu na mieszkanie.
Tel. 510 638 234.
ZAMIENIĘ mieszkanie 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, piece, na parterze - na 2 pokoje, w
starym budownictwie, może być na piętrze.
Tel. 781 283 678.

usługi. Tel. 512 174 449, 512 174 450.
DO WYNAJĘCIA
pawilon handlowy o pow. 45 m2
TEL. 068/455 40 02
DO WYNAJĘCIA plac w centrum miasta,
o pow. 550 m kw. Tel. (068) 455-40-74 lub
455-40-71.
DZIAŁKĘ przemysłową 1600 m kw. w Lubsku, z możliwością podziału na dwie. Tel.
504 370 020.
DO WYNAJĘCIA
pawilon handlowy o pow. 35 m2
POD HANDEL ART. TYTONIOWYMI
I SPOŻYWCZYMI
TEL. 068/455 40 02
SPRZEDAM atrakcyjną działkę w Gubinie
przy ul. Kresowej. Tel. 605 248 041.
SPRZEDAM działkę budowlaną 875 m kw.
przy ul. Kosynierów. Tel. 694 556 415.
SPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawkiem,
z możliwością zabudowy. Tel. (068) 35958-83.
Do wynajęcia powierzchnie od
40-100 m2 (od 15zł/ 1 m2, I piętro)
w nowo wybudowanych lokalach
w ścisłym centrum Gubina na
wszelkiego rodzaju działalność
gosp., adaptacja wg uznania.
„POLTRAG” tel.
068/455 40 02, 501 410 111
SPRZEDAM działkę budowlaną uzbrojoną
30 arów w Bieżycach. Tel. 695 395 168.
SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 500
m kw. ul. Cmentarna. Tel. (068) 359-26-31.
DO WYNAJĘCIA
duża powierzchnia pod działalność handlowo – usługową
adaptacja wg uznania
TEL. 068/455 40 02
DZIAŁKA w Pleśnie o powierzchni 2300
m kw. z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe. Sprzedam. BONI Nieruchomości tel. 605 644 208.

MOTORYZACYJNE

FORD ESCORT benzyna + LPG, rok 1995,
sprzedam lub na części. Rejestracja i
DZIAŁKI/LOKALE
ubezpieczenie do listopada 2008, cena do
POSZUKUJĘ do wynajęcia lokalu w Gubi- uzgodnienia. Tel. (068) 376-30-34.
nie na biuro, 40-60 m kw., stan b. dobry, FORD ESCORT 1993 rok, pojemność 1,4,
ubezpieczony, po przeglądzie, w dobrym
media. Tel. 601 587 681.
stanie, podgrzewane elektrycznie lusterka.
FIRMA PPHU „POLTRAG” SP. Z O O.
Cena do uzgodnienia. Tel. (068) 359-65-29.
oferuje następujące lokale
FIAT CINQUECENTO rok 1993, przebieg
do wynajęcia:
109 tys. km, garażowany. Sprzedam. Tel.
Pawilony handlowe o pow. 35
513 041 784.
2
i 36 m na placu handlowym „POLWSZYSTKIE części do forda fiesty r. 1988TRAG”- ul. Chopina
1996 r. Tel. 507 214 013.
Pawilon handlowy o pow. 45 m2 RENAULT 1,9, rok 1993, stan dobry, zasiAleje Łużyckie 1a
lanie również gazowe. Cena 4500 zł. Tel.
(068) 359-31-49 lub 601 579 080.
Apartament o podwyższonym stanMOTOR SUZUKI 125 GN, poj. 125 cm, rok
dardzie - Gubin, ul. Śląska
1997. Sprzedam, cena do uzgodnienia. Tel.
2
Lokal o pow. 60 m pod działalność
607 721 973.
gastronomiczną lub PUB na piętrze
MOTOR YAMAHA kross TDR 125 N, poj.
budynku (taras i osobne wc)
125 cm, 1997 rok. Sprzedam, cena do
Lokal handlowy o pow. 40 m2 po
uzgodnienia. Tel. 607 721 973.
remoncie kapitalnym w piwnicy buŻAGLÓWKĘ oraz łódkę - stan bardzo dodynku – ul. Obr. Pokoju 21 – wejbry. Sprzedam, cena do uzgodnienia. Tel.
ście od frontu
607 721 973.
Pomieszczenie magazynowe o pow.
GARAŻ sprzedam, murowany, z kanałem
70 m2 wraz z przyległym terenem przy ul. Żymierskiego. Tel. 601 345 077.
ul. Śląska 45
GARAŻ murowany ul. Piastowska - obok
boiska ogólniaka, cena do uzgodnienia. Tel.
Info: PN-PT: Tel.: 068/ 455 40 02
(068) 359-30-82, 609 351 559.
godz. 8-15 lub 501 410 111

PIEKARNIA wraz z wyposażeniem, pow.
227 m kw. do sprzedaży. Tel. (068) 455-4081/74.
LOKAL do wynajęcia Sękowice 78, ok. 300
m kw., na działalność gospodarczą lub inne

czenia. Tel. (068) 359-33-24.
WŁOSKI - korepetycje. Tel. 607 612 865.
KOREPETYCJE - MATEMATYKA. Tel.
509 567 973.
KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum. Tel. 782 834 193.
SZKOLENIA kierowców: przewóz osób,
rzeczy, ADR, operatorów wózków widłowych. Tel. (068) 372-03-75, 508 024 066.
NAPRAWA pralek, zmywarek, kuchenek
elektrycznych. AGD Service, ul. Kołłątaja 10
(godz. 10.00-16.00). Tel. (068) 359-46-54.
INSTALACJE hydrauliczne, elektryczne,
kompleksowe. Tel. 509 519 227.
NAPRAWA głowic do silników spalinowych, toczenie, szlifowanie oraz frezowanie.
Komorów ul. Świerczewskiego 1. Tel. (068)
359-55-33.
NOWO OTWARTY ZAKŁAD
KRAWIECKI
ul. Obrońców Pokoju 21 I piętro.
Atrakcyjne-konkurencyjne ceny!
Skrócenie spodni i rękawa już od 8 zł
W ŚRODY oraz powyżej 5szt.
10% taniej.
Co 10 usługę w kwocie 8 zł GRATIS!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
USŁUGI blacharsko-dekarskie. Tel. (068)
359-52-46 lub 669 308 369.
INDYWIDUALNA OKULISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA Ryszard
Kowaluk, Gubin ul. Gdańska 17
poniedziałek, czwartek 8.00-12.00
wtorek 14.00-18.00.
UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA. Tel. (068) 359-34-68
(czynny w godzinach pracy lekarza).
BUS (5 osób) - wyjazdy do np. Tuszyna,
Warszawy, transport, odbiór rzeczy. Ładowność 1,2 t. Tel. 667 997 486, 695 469 181.
ZAWIOZĘ - przywiozę lotniska w kraju i za
granicą. Tel. 787 331 699.
DOCIEPLANIE, elewacje, profesjonalnie.
Tel. 880 576 862, 691 910 401.
PIASKOWANIE - antykorozja, malowanie.
Postarzanie drewna. Tel. 783 907 748, 691
910 401.
ELEWACJE - renowacja, czyszczenie,
klinkier, kamień naturalny, beton. Tel.
783 907 748, 691 910 401.
MASAŻ STÓP, świecowanie uszu w domu.
Tel. (068) 455-43-13 wieczorem.
AMADEUSCH zespół muzyczny. Możliwość
przesłuchania nagrań. Tel. 506 113 207.
NAPRAWA, konserwacja, regulacja gazowych urządzeń grzewczych, autoryzowany
serwis. Junkers, Termet Wojciech Sendera.
Tel. (068) 359-55-55, 502 643 030.
NAGROBKI GRANITOWE
CENA od 1200 zł, PZU GRATIS, RATY
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 40
Tel. (68) 359-56-95, 698 146 854
OGRODY kompleksowe zagospodarowanie przydomowych terenów zielonych:
automatyczne systemy nawodnień, oczka
wodne, kaskady, ścieżki, podjazdy, tarasy
z polbruku, granitu, kamienia polnego. Tel.
663 931 512.
BONi - Biuro Obrotu Nieruchomościami
- Bożena Bakalarz - Gubin, ul. Śląska 21
tel. 455-3000 lub 0605 644 208 www.BONi.
pl usługi w zakresie pośrednictwa w kupnie, sprzedaży, wynajmie nieruchomości.
Współpraca z bankami w zakresie kredytowania nieruchomości.
CHCESZ się nauczyć grać w szachy bądź
podnieść swoje umiejętności. Zadzwoń.
Tel. 782 834 193.
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i montaż. Komorów ul. Młyńska 10, tel.
609 351 799.

SPRZEDAM WERSALKĘ
I FOTELE. Tel. 691 074 418.

SCHUDNIJ! Nie myśl jak! Zadzwoń
- zapytaj! Tel. 791 417 761.
BERLIN - lotniska. Przewóz osób busem.
Tel. 888 806 385.
POMOC w Niemczech - doradztwo handlowe, usługi tłumacza (sekretarskie), wszelkie
zakupy, wyjazd po auto, spotkania biznesowe, negocjacje handlowe, reklama firmy,
itp. Tel./fax (068) 359-76-61, 660 077 295,
0049 1788335243 (24 h).

PRALKĘ wirnikową “Franię” z podgrzewaczem wody (trzy temperatury). Sprzedam,
cena 100 zł. Tel. 698 813 935.
SPRZEDAM 47-tomową “Sagę o ludziach
lodu”, cena 200 zł. Tel. (068) 359-83-50.
SUKNIĘ ślubną rozmiar 36-38, model z
2007 roku, do sukni dodaję podwójny welon
i koło. Suknia z trenem - 1300 zł. Sprzedam.
Tel. 500 189 963.
SPRZEDAM szafy używane, sypialnia. Tel.
664 591 456.
SPRZEDAM 3 kozy mleczne i 4 koźlaki
młode. Tel. (068( 455-38-93.
SPRZEDAM butlę gazową oraz bojler elektryczny duży na ciepłą wodę. Tel. (068)
455-21-95.
POTRZEBNY codzienny dojazd na godzinę
8.00 do Zielonej Góry. Chętnie zabiorę się
z dojeżdżającym do szkoły lub pracy. Tel.
691 659 735.
ODDAM gruz budowlany, ceglany, betonowy i z betonu komórkowego. Tel.
665 487 674.
SPRZEDAM drzwi pokojowe z szybą, z
płyty prawe 78x190 i drzwi pełne 90x198
lewe, orzechy włoskie po 3 zł/kg i marchew
0,80 zł/kg. Tel. 603 206 713.
SPRZEDAM piec CO 17 kW ze sterownikiem plus pompa, używany dwa sezony.
Tel. (068) 359-82-44.

DERMATOLOG KOSMETOLOG
Ewa Włosińska-Strzelecka
Bezpłatnie (w ramach NFZ) udziela
porad - wtorki 10.00-14.00.
Gubin, Śląska 35 (szpital).
Tel. 509 302 559.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, instalacje sanitarne, hydraulika, murowanie,
szpachlowanie, montaż okien i drzwi, ścianki działowe, glazura, montaż paneli. Tel.
(068) 455-13-78.

RÓŻNE
SIATKA ogrodzeniowa - produkcja i sprzedaż, w ofercie siatka leśna. Gubin, ul. Kaliska 96 B. Tel. (068) 359-66-76.
SPRZEDAM dachówkę karpiówkę (klinkier) 4.750 szt. Cena za 1 szt. 0,50 zł. Tel.
781 299 566.
PIERWSZY ZJAZD absolwentów Podoficerskiej Szkoły Zawodowej im. Rodz.
Nalazków w Elblągu dn. 30/31 sierpnia
2008. Wszystkie informacje na stronie:
www.nalazki-zjazd.pl lub tel. 608 521 723.
SPRZEDAM yorki - suczki szczeniaki (miniaturka i standard). Tel. 665 454 312.
SPRZEDAM owczarki niemieckie długowłose - Gubin, tel. (068) 359-32-72,
513 041 781.
ŚRUTOWNIK z silnikiem 7 kW, piłę tarczową z silnikiem 3 kW, siewnik ogrodniczy
ręczny, siatkę ocynk, oczka 3 cm, do budowy klatek, hydrofor 300-litrowy z silnikiem
1,5 kW i pompą (komplet) sprzedam. Tel.
(068) 359-43-13.
SUKNIĘ ślubną w kolorze białym z bolerkiem plus dodatki. Tel. 516 443 340.
WÓZEK głęboki+spacerówka, w kolorze
zielono-oliwkowym. Sprzedam, stan bardzo
dobry. Tel. 516 443 340.
AKORDEON, płyty, radio, zegar, wideo,
kolumny i wiele innych rzeczy. Tel. (068)
359-73-06.
PROSZĘ o dachówki z rozbiórki. Tel.
663 039 972.
HEBLARKĘ, szlifierkę, krajzegę na siłę
sprzedam. Tel. (068) 455-65-55.
HURT - DETAL
- wyroby śrubowe - luzem i konfekcja,
gwoździe budowlane luz. i op. 1 kg,
strzemiona zbrojeniowe i wieszaki
fasolkowe do elew. ogrodz.
USŁUGI
- szlifowanie głowic samochodowych,
powierzchni płaskich, sitek i noży,
obróbka plastyczna metali na prasach mimośrodkowych (cięcie, gięcie, tłoczenie)
PROHAMET - Lubsko pl. Wolności 12
tel. (068) 457-40-44, 504 370 020
(dojazd od ul. Mickiewicza).

SPRZEDAŻ i montaż dachówki blachodachówki. Tel. 509 519 227.
GRUPA Anonimowych Łasuchów „Ścieżka” wtorki 17.00-17.30. Tel. 518 654 107.
USŁUGI
Pawilon przy granicy ul. Obr. Pokoju róg ul.
NIEMIECKI - tłumaczenia przysięgłe, meChopina. ZAPRASZAM!
LAWETA, TRANSPORT OSOBOWY
dyczne, techniczne, zwyczajne. Tel. (068)
NOŻYCE krążkowe do blachy, wałek do
NAJTANIEJ. Tel. 500 691 633.
455-66-40 lub 607 325 684.
heblarki, piłę + blachy na stół - nowy.
ANGIELSKI - kursy, korepetycje i tłuma- SCHODY drewniane, balustrady, wyrób Sprzedam. Tel. 504 370 020.

PRACA
POSZUKUJĘ instruktorów nauki jazdy. Tel.
(068) 372-03-75, 508 024 066.
SZUKAM liderów do marketingu wielopoziomowego - Oriflame. Tel. 887 284 527 lub
rej. online: www.my.oriflame.pl/pmcreator
PRACA - docieplania, tynki strukturalne
(zarobki ok. 2400 zł). Tel. 880 576 862,
691 910 401.
CHĘTNIE zajmę się dzieckiem do 4.
roku życia. Kobieta na emeryturze. Cena
do uzgodnienia. Tel. (068) 359-67-02,
665 638 851.
WYKONAM prace porządkowe w mieszkaniu bądź w firmie. Tel. 508 766 796.
PRZYJMĘ na staż lub przygotowanie zawodowe do sklepu spożywczego w Gubinie. Tel. 609 498 102.

TOWARZYSKIE
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci odnaleźć „drugą połowę”. Napisz,
zadzwoń do redakcji! Tel. (068) 455-81-92.
Czekamy! Nie wstydź się, przestań żyć samotnie!

MATRYMONIALNE
NIEMIEC 29 lat - pozna Panią w celu matrymonialnym, która poważnie myśli o życiu,
w wieku do 40 lat, może być z dzieckiem.
SMS na tel. 880 620 860.
PAN z Niemiec pozna miłą panią w
wieku do 50 l. Pan jest niezależny
finansowo. Proszę tylko o poważne
oferty. Tel. +49 01734625090.
Postfach-Adresse:
Postfach 7131 Soht SN
15871 Eisenhüttenstadt

Poszukiwana

osoba na stanowisko

sprzedawcy

w sklepie spożywczym
w Sękowicach
Kontakt pod numerem

tel. 509 130 289

WYDAWCA: GUBIŃSKI DOM KULTURY. REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 92 - czynna poniedziałek - piątek godz. 9.00-16.00.
Marcin Zajączkowski - redaktor naczelny tel. 455 81 91, Małgorzata Borowczak-Turowska - sekretarz redakcji, tel. (068) 455 81 92. Stale współpracują z redakcją:
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Zespoły z naszego regionu bliskie były zdobycia kompletu punktów

Wybrano prezesa
Walne zebranie sprawozdawczowyborcze Ludowego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Gubin, które
odbyło się 20 maja 2008 r. w Zespole
Szkół Rolniczych, podsumowało kadencję i wybrało nowe władze.
Na czele siedmioosobowego zarządu stanął ponownie Wojciech
Białek. Wiceprezesem został Tomasz Kaczmarek, a sekretarzem

19

Elżbieta Lipnicka. W ukonstytuowanym organie władzy LLKS funkcje członków piastują: Waldemar
Bajor, Dominik Białek, Jarosław
Kotapski, Roman Kwapich. Komisję rewizyjną stanowią: Grzegorz
Biłan (przewodniczący) oraz członkowie Piotr Konopacki i Kazimierz
Sokalski.
(wł)

Dwa zwycięstwa i remis
W meczach 22 kolejki grupy
pierwszej klasy A najbardziej efektowne zwycięstwo odniosła Alfa
Jaromirowice, pokonała ona 6:0
Kruszywo Raduszec Stary. Bramki
dla Alfy zdobywali Rafał Adamczak
i Tomasz Bomba (na zdjęciu) po
2, Radosław Supeł, Mateusz Bryszewski. Nie gorzej spisały się dwa

Opozycja

inne zespoły z naszego regionu. Rywal Stargard Gubiński wygrał 4:1
z Cargovią Kargowa. Z kolei zespół
Relaksu Grabice na własnym boisku
zremisował z Victorią Szczaniec 1:1.
Jest to niespodzianka, ponieważ od
dotychczasowego wicelidera spodziewano się zwycięstwa nad zespołem z dołu tabeli
(m.z)

Carina w kratkę
Zwycięstwo i porażkę zanotowali
piłkarze gubińskiej Cariny w dwóch
ostatnio rozegranych, 30 i 31 kolejce, spotkań zielonogórskiej klasy
okręgowej.
W niedzielę 18 maja na stadionie
miejskim w Gubinie wygrali 4:3

z Pogonią Przyborów, natomiast
w środę 21 maja ulegli na wyjeździe
zespołowi Zjednoczonych Lubrza.
Cieszy spora skuteczność gubinian.
Martwi to, że liczba bramek zdobytych jest równa tym, które wpadały
do ich siatki.
(oprac.m.z)

1.

Sprotavia Szprotawa

31

76

96-19

2.

Vitrosilicon Iłowa

31

73

94-30

3.

Polmo Kożuchów

31

68

93-34

4.

Piast Czerwieńsk

31

65

74-24

5.

Odra Bytom Odrzański

31

59

56-28

6.

Pogoń Wschowa

31

57

74-38

7.

Tramp Osiecznica

31

54

53-41

8.

Syrena Zbąszynek

31

50

68-57

9.

Pogoń Przyborów

31

42

58-59

10.

Piast Parkovia Trzebiechów

31

40

55-53

11.

Budowlani Lubsko

31

37

50-81

12.

Zjednoczeni Lubrza

31

37

35-78

13.

Błękitni Świdnica

31

35

49-61

14.

Carina Gubin

31

31

53-66

15.

Błyskawica Lubinicko

31

24

43-72

16.

Medyk Cibórz

31

21

43-104

17.

Iskra Małomice

31

19

27-88

18.

Pogoń II Świebodzin

31

7

10-98

Wójt Gminy Gubin oraz Rady Sołeckie wsi Sękowice i Gubinek
zapraszają 25 maja 2008 r. do Sękowic
na festyn z okazji
„Dnia Chłopa”.
Program: 13.00 – Msza Święta, 14.00 – Przemarsz na boisko, 14.15 Przemówienie Gospodarza festynu, 14.30 – Blok artystyczny:
- występy zespołów dziecięcych,
- występ artystów z Gubińskiej Szkoły Muzycznej,
- występ wokalistów z Gubińskiego Domu Kultury,
- występ zespołu „Strzegowianki”
18.00 – Zabawa taneczna – gra zespół „Tacy Sami” z Lubska.
W trakcie festynu każdy znajdzie coś dla siebie. Zapewniamy mnóstwo
atrakcji dla dzieci, zamek dmuchany, gry, konkursy, stoiska gastronomiczne,
wystawy, loterię fantową oraz wiele innych atrakcji.
Zapraszamy również do zwiedzenia wystawy pn. „Gmina Gubin
w retrospekcji” zorganizowanej przez Izbę Muzealną z Gubina.

Sum ergo cogito

źródło:www.alfa-jaromirowice.pl

1

Zenit Ługów

22

51

83-16

2

Sparta Nietkowice

22

50

71-22

3

Relaks Grabice

22

47

66-30

4

Zorza Mostki

22

47

58-31

5

Alfa Jaromirowice

22

39

53-32

6

Sokół Kalsk

22

39

48-24

7

Kruszywo Raduszec Stary

22

29

39-66

8

Bizon Wilkowo

22

28

55-68

9

Pogoń Wężyska

22

27

39-39

10 Rywal Stargard Gubiński

22

27

46-53

11

Zryw Rzeczyca

22

18

39-70

12 Zieloni Łagów

22

17

35-78

13 Victoria Szczaniec

22

15

32-64

14 Cargovia Kargowa

22

8

29-100

Opozycja w Radzie Miasta? Pojedyncza osoba? Tak, w konkretnej sprawie? Zgoda. Ale dyscyplina partyjna, czyli głosowanie
i przemawianie zgodnie z nakazem, jest dla mnie śmiesznym
naśladowaniem zachowań parlamentarnych. Opozycja niemal
zawsze i w każdym temacie to coś
boleśnie destrukcyjnego.
Nie takich działań oczekuję od
radnych, jako ich wyborca. Tych
kilkanaście osób, moim zdaniem,
powinno przemawiać własnym
głosem, zgodnie z własnym sumieniem.
Z Gazety Lubuskiej dowiaduję
się, że gubiński basen obchodził
10-lecie istnienia. To dziwne,
gdyż dobrze pamiętam, że prowadziłem na nim zajęcia z młodzieżą już w 1980 roku. Gubińska
pływalnia nie przynosi zysków.
Czy ktokolwiek myślał jednak, że
będzie inaczej, gdy była oddawana do użytku?
Mnożą nam się różnorakie festyny. Może by spróbować skoordynować ich terminy, aby nie odbywały się np. dzień po dniu. To
wydarzenia, które uatrakcyjniają
naszą szarą codzienność. Warto więc je racjonalnie dozować.
Dostarczają coś dla ciała (smakołyki, ale i ćwiczenia sprawnościowe) i coś dla ducha (występy
grup muzycznych, tanecznych,
teatrzyki). Przy okazji zbierze się
trochę pieniążków dla załatania
dziur finansowych instytucji, które organizują festyny. Uaktywnia
się także rzesza ludzi pracujących
społecznie. I to jest chyba największe osiągnięcie tego ruchu.
A co w świecie wielkiego sportu?
Szybkimi krokami zbliża się Euro
2008 w piłce nożnej. Niektórzy
dziennikarze próbują delikatnie
krytykować decyzje personalne
odnośnie składu naszej drużyny
narodowej, ale także podważać
dokonania Leo Beenhakkera. Są
to sprytne ruchy przygotowawcze.
Na razie to taka zakamuflowana
opozycja. W razie gdyby naszym
się nie powiodło, wystrzelą z „grubej rury”: a nie mówiłem? Ale gdy
się Polakom powiedzie, będą piać
peany w pierwszym szeregu. Tak
tak, wiem, że to polityka, ale w jej
najgorszym wydaniu.
Ireneusz Szmit
Nr 22/08
Ogłoszenie było wywieszone

Gubin, dnia 14 maja 2008 r. 
w terminie 23.05.2008r do 13.06.2008r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
L.p.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg
ewidencji

Pow. działki w (m2), forma zbycia

Opis nieruchomości

Nr Zarządzenia

Forma zbycia

Cena Lokalu zł.

Cena
udziału w
gruncie zł.

1.

ZG2K/00005135/9

Dz. nr 181/6 ul. Śląskiej 10/2

234 m2 - współwłasność gruntu w udziale
203/1000

lokal mieszkalny

57/2008 17.03.2008r.

tryb przetargowy

131.100,00

2.538,77

Nr 23/08
Ogłoszenie było wywieszone

Gubin, dnia 14 maja 2008 r.
w terminie 23.05.2008r do 13.06.2008r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
L.p.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

Pow. działki w (m2), forma
zbycia

Opis nieruchomości

Nr Zarządzenia

Forma zbycia

Cena lokalu zł

I opłata z tyt. użytk. wieczystego gruntu zł.

1.

ZG2K/00004287/2

Dz. nr 366/1 i 363/9
ul. W. Polskiego 6

425 m2 - współużytkowanie wieczyste gruntu w
udziale 74/1000

lokal mieszkalny nr 3

42/2008 05.03.2008r.

tryb przetargowy ograniczony

6 300,00

181,38

Sport

20

Worek
medali
Dwanaście medali indywidualnych i dwa komplety za sztafety
padło łupem gubińskich pływaków na VI Ogólnopolskim Mityngu
Pływackim Olimpiad Specjalnych.
Dwunastoosobowa ekipa z Gubina
reprezentowała województwo lubuskie podczas zawodów rozegranych w Ostrowcu Świętokrzyskim,
w dniach 25-27 kwietnia br.
Na najnowocześniejszej w kraju
pływalni „Rawszczyzna” wystartowali: Magdalena Siwik, Magdalena Kowal, Bożena Szałapska,
Paweł Krupiński, Damian Twardochleb, Michał Wysocki, Marcin Ratajczak i Adam Kowal pod
opieką Alicji Idczak i Ziemowita
Patka. Ekipę bezpiecznie dowieźli
na imprezę Anna Krupińska i Andrzej Kowalczyk.
Złote medale wywalczyli: Marcin Ratajczak na 200m stylem
dowolnym i Magdalena Kowal na
25m stylem dowolnym oraz sztafeta 4x25m stylem dowolnym (Paweł Krupiński, Magdalena Kowal,
Magdalena Siwik, Adam Kowal)
Po srebrne medale sięgnęli: Marcin
Ratajczak na 25m stylem motylkowym, Michał Wysocki na 100m
stylem dowolnym, Damian Twardochleb na 50m stylem grzbietowym, Bożena Szałapska na 25m
stylem dowolnym, Magdalena Siwik na 25m stylem grzbietowym,
Magdalena Kowal na 25m stylem
dowolnym i sztafeta 4x50m stylem
dowolnym (Marcin Ratajczak, Bożena Szałapska, Michał Wysocki
i Damian Twardochleb).
Brązowe medale zawisły na szyjach: Michała Wysockiego za
200m stylem dowolnym, Damiana
Twardochleba za 100m stylem dowolnym, Magdaleny Siwik za 25m
stylem dowolnym i Pawła Krupińskiego za 25m stylem motylkowym.
Uczestnicy zawodów zostali zaproszeni do Bałtowskiego Parku Jurajskiego, gdzie między innymi podziwiali modele dinozaurów w skali 1:1.
W przyszłym roku pływalnia „Rawszczyzna” w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie areną zmagań uczestników IX Ogólnopolskich Letnich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych.
Jest szansa, że gubińscy pływacy
powtórzą sukcesy z tego roku.

Ma 25 lat, kawaler, mieszka w Zawadzie, pracuje, jest piekarzem.
W wolnych chwilach trenuje i gra w piłkę nożną w Żenisz Żenichów na
pozycji obrońcy. Miły, no może troszkę nieśmiały, młody człowiek.

Z tarczą

Leszek Kowalak, bo o nim mowa,
to bohater walki wieczoru Gali TaiKick-Boxingu, w kategorii ciężkiej
(od 80 kg), która odbyła się 20
maja. Mimo że faktycznie waży 77
kg, przystąpił do dwurundowej nierównej walki z przeciwnikiem cięższym od niego o 18 kg! Po dwóch
rundach przeciwnik uznał wyższość
naszego zawodnika.
Leszek ma za sobą wiele sukcesów,
do największych zalicza III miejsce
Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej, II miejsce w turnieju O Puchar
Prezydenta Zielonej Góry w 2006
roku i właśnie zwycięstwo w Gali.
Od 5 lat trenuje w Lubsku, pod czujnym okiem trenera Andrzeja Tumiałowicza.
- Żałuję bardzo, że w Gubinie młodzież nie trenuje tej sztuki walki.

Takie treningi wielu chłopców uczą
pokory, systematyczności, pracy
nad sobą, a przede wszystkim pozwalają na upust energii we właściwym kierunku - powiedział L. Kowalak.
A co w najbliższym czasie cię czeka, jakie plany? - pytam mojego rozmówcę. - Jesienią Mistrzostwa Polski, więc trening, trening i jeszcze
raz trening - odpowiedział z uśmiechem Leszek.
A my będziemy trzymać mocno
kciuki za tego ambitnego zawodnika. Pozostaje tylko życzyć spełnienia marzeń o zwycięstwie.
Małgorzata Borowczak-Turowska

Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Wojciech Liczbiński mistrzem PKM

Mistrzem klubu wędkarskiego PKM w dyscyplinie spławikowej został
Wojciech Liczbiński (na zdjęciu czwarty od lewej). Podczas dwóch
tur zdobył 3 punkty. Kolejno „na pudle” w imprezie na Nysie Łużyckiej,
w pobliżu ul. Piwnej, 17 maja 2008 r. stanęli: Jarosław Dwornik (4)
i Grzegorz Strużniak (5). Z ryb najczęściej na przynętę łakomiły się
ukleje, płotki, jelce i klenie.

Młodych ludzi chcących bliżej poznać
tajniki walk oyama karate zapraszamy
na stronę: www.oyama-karate.lubsko.pl

Mistrzowie „Jedynki”

Mistrzem Koła PZW nr 1 w Gubinie, w dyscyplinie spławikowej, wśród
kobiet została Wielisława Malinowska. Na Odrze, koło Kosarzyna, 18
maja 2008 r. uzyskała 1560 punktów. Tytuł I wicemistrzyni przypadł
Małgorzacie Kuś (1080), a II wicemistrzyni - Ewie Nowackiej (600).
Wśród juniorów mistrzem został Przemysław Sęk - 180 punktami.
I wicemistrz - Mateusz Jakubowski (140), a II wicemistrz - Łukasz
Płocha (80). Z kadetów najlepszy rezultat, 320 punktów, miał Tomasz
Płocha. Tuż za nim uplasował się Dawid Szpyt (300), a następnie Marcin Stachowiak (80).
Mistrzostwo seniorów „Jedynki” zdobył Krzysztof Olifirowicz - 7520
punktów. I wicemistrzem został Roman Gąsior (7100), II wicemistrzem
- Krzysztof Barański (5720). Z największą rybą, leszczem o wadze 3,2
kg Remigiusz Lisiecki był czwarty (5420). Piątą pozycją musiał zadowolić się Grzegorz Petrykowski (4280). Brały przede wszystkim leszcze, krąpie i klenie.

W Grand Prix nasi w czołówce

Wędkarze klubu sportowego PKM z Gubina na kolejnych dwóch
klasyfikacyjnych zawodach wśród elity zawodowców Okręgu PZW
Zielona Góra osiągnęli dobre wyniki. W „Pucharze Wiosny” ObrzycaGórzykowo 1 maja 2008 r. czwarte miejsce zajął W.Liczbiński, zdobywając 3380 punktów. Dziewiąty był K.Olifirowicz (1800), jedenasty
- J.Dwornik (1380), a piętnasty - Edward Liczbiński (960). Jak na
marne brania tego dnia, niezły wynik osiągnął też dwudziesty drugi
Marek Wojtasik (600).
Na Odrze w Krośnie Odrzańskim trzy dni później w walce o puchar
burmistrza najlepszy wynik z PKM osiągnął R.Gąsior. Bardzo dobry
wynik 5860 punktów dał mu dopiero ósmą pozycję. K.Barański był
dziesiąty (5420). W pierwszej dwudziestce najlepszych zawodników, z klubu PKM byli ponadto: G.Strużniak (XII miejsce - 4820),
W.Liczbiński (XIII m. - 4740), K.Olifirowicz (XVI m. - 4100).
Wśród ponad czterdziestu wędkarzy nieźle punktowali: Andrzej
Szpyt (2960), M.Wojtasik (2700), J.Dwornik (2580). W obu zawodach triumfowali zawodnicy klubu Profi: Bogdan Samuel (4520)
i Mariusz Brzeziński (9480).

Leszek prezentuje swoje trofea

Ziemowit Patek

GRAND PRIX FITNESS
AUTORITY POLSKA
w kulturystyce mężczyzn i fitness sylwetkowym kobiet „OPEN”
14.06.br. hala ZSLiT, ul. Krakowska
godz. 12.00 - eliminacje
godz. 15.00 - zawody

Na zdjęciu ekipa województwa
lubuskiego z pływakami z Gubina

Nr 10 z 23.05.2008

n

główny organizator: Sklep Sportowy „Witamina” Gubin

n

główny sponsor: Firma Fitness Autority Polska
Serdecznie zapraszamy!
Tel. 605 343 185

Na czele bez zmian
W rozegranych w środę 20 maja Gubinek został przełożony na środę
br. meczach 9 kolejki Gubińskiej 28.05.2008 r. godz. 17.00.
Ligi Piłki Nożnej odbyły się dwa
spotkania. Jeden mecz przeniesio- Nysa
9 23 38-4
no na późniejszy termin. W tabeli SG-Gubinek
bez zmian, na czele zespół Nysa SG
Gubinek.
Pizza RAB
7 14 17-7
Pocztylion - Nysa SG-Gubinek 1:1
(1:1)
Pocztylion
9 14 17-13
Kusy (18) - Sajewicz (3)
Amigole
9 8 12-30
Amigole - ENEA 4:4 (1:3)
Eret (9), Filipczak (13), Łączyński Łużyczanie
8 7
7-12
(20,34) - Nowok (17, 30), Sokalski SG-Gubinek
(27), Łabanowicz (39)
ENEA
8 4 9-34
Mecz Pizza RAB - Łużyczanie SG-

