Co wkrótce wypięknieje?
Jak podaliśmy ostatnio, 3 wnioski złożone
przez Gminę Gubin znalazły się na liście zatwierdzonych projektów EWT, co oznacza dofinansowanie blisko 9 mln zł. Nie sposób nie cieszyć się
z tak ogromnych kwot, zwłaszcza iż przyczynią
się one do upiększenia centrum miasta. Projekty
gubińskie to: zagospodarowanie Wyspy Teatralnej, budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych
przy gubińskim liceum oraz projekt pn. „Zielona
Ścieżka”. Zagospodarowanie gubińskich parków,
budowa chodników i ścieżek rowerowych pozy-

tywnie wpłynie na estetykę miasta. Odżyje również Egzotarium, będą nowe nasadzenia, ławki,
oświetlenie itp. Wypięknieje Park Waszkiewicza
i amfiteatr. Modernizacja obejmie także Plac
Chrobrego, natomiast w Parku Mickiewicza doczekamy się nowej fontanny z iluminatorami.
Zakończenia prac należy się spodziewać w 2010.
W ramach projektu zmodernizowanych zostanie
siedem ważnych punktów miasta, a prace modernizacyjne przebiegać będą etapami.
dokończenie na str. 8

Wyspa Teatralna niebawem stanie się prawdziwą atrakcją turystyczną miasta

Ciąg pieszy od granicy do Baszty Ostrowskiej
ożywi historyczne centrum miasta

Na ul. Piastowskiej powstaną aż 4 boiska sportowe

MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ TAŃCA
TOWARZYSKIEGO
PONAD 100 PAR KLASY „A”
Z POLSKI I UKRAINY
POKAZY MISTRZÓW, GODZ. 18:00
30.05.2009 SALA ZSLiT,
UL. KRAKOWSKA OD 9:00 DO 20:00
BILETY: DOROŚLI 10 ZŁ, DZIECI 5 ZŁ

ODZIEŻ DAMSKA
NOWO OTWARTY
SKLEP „GRAF”

(dawny żłobek)
ul. Obrońców Pokoju 21
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Miasto i okolice



Urodzenia
Szymon Majchrzak, Anna Drapa, Julia Kandulska, Szymon
Gawron, Martyna Chlebowska,
Szymon Łowkiel-Sadowski, Nadia Bobryk, Antoni Murawa, Antonina Badura, Oliwier Żurek,
Julia Ginibor, Julia Krajewska,
Stanisław Drgas, Julia Szóstek,
Oliwia Szymkowiak, Anna Sarnakowska, Klaudia Kwiecińska,
Daniel Bławat, Maria Stefanowicz, Maciej Wiśniewski, Dawid
Rafalski, Oskar Matecki, Zofia
Leśniewska.

Zgony
Władysław Wypych l. 73, Roman Piszczek l. 62, Maria Walkowiak l. 97, Władysław Kaluta
l. 67, Julian Ambroszkiewicz l. 87,
Jarosław Hudek l. 39, Marian
Kolasiński l. 62.

Nowe poradnie
w szpitalu
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatu Krośnieńskiego
Wojciech Rutkowski poinformował, że na terenie szpitala w Gubinie uruchomione zostały poradnie:
- Poradnia K - czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.0012.00 (rejestracja tel. 068 359-3216 w. 167 lub osobiście. Pacjentki
przyjmowane są bez skierowania
(w ramach NFZ),
- Poradnia Diabetologiczna - czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 14.00-18.00
- wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (pacjenci
przyjmowani są w ramach NFZ).
Rejestracja tel. 068 359-32-16 w.
113 lub osobiście.
Cieszy, że ułatwiony jest dostęp do
specjalistów i to w centrum miasta,
o co niejednokrotnie prosili mieszkańcy miasta.
MB-T

Jeszcze
troszkę
Już bliżej, jak dalej - mawiają
mieszkańcy Witaszkowa o remoncie
zabytkowego kościółka. Już wszystko zrobione, został tylko dach. Tylko… Łatwo powiedzieć, ale potrzebne są wciąż fundusze. Aby skończyć
ten remont, mieszkańcy Witaszkowa organizują zabawę taneczną 13
czerwca br. o godz. 20.00 w Starosiedlu (świetlica wiejska).
W czasie zabawy odbywać będą się
loterie i sprzedaż cegiełek, a grać
i śpiewać będzie Ania Szklarz znana gubińskiej publiczności.
Organizatorzy serdecznie zapraszają na zabawę taneczną. MB-T

Nieczynna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Filia w Gubinie od
1 lipca do 31 sierpnia 2009 roku
będzie NIECZYNNA z powodu
inwentaryzacji.
MB-T

Sprawna i elegancka
W samo południe, 27 maja, radni rozpoczęli sesję Rady Miejskiej
w Gubinie.
Burmistrz Bartłomiej Bartczak
zwięźle raportował swoje działania
od ostatniej sesji kwietniowej.
Wnioski i interpelacje zgłosili:
Wojciech Sendera, Danuta Andrzejewska, Jan Skóra, Halina
Wojnicz, Waldemar Kowal, Zygfryd Gwizdalski, Ryszard Jakutowicz, Jakub Barczak, Edward
Patek. Wszyscy otrzymali satysfakcjonujące odpowiedzi.
Sprawy szkół omówiła wiceburmistrz Justyna Karpisiak. 21 maja
analizowano z dyrektorami szkół
arkusze organizacyjne, jako przygotowanie do nowego roku szkolnego.
Do szkół zapisano 1914 uczniów,
jest to mniej o 80 w porównaniu
do ubiegłego roku. W Szkole Podstawowej nr 2 ilość klas pierwszych
zmniejszy się o jedną, podobnie
w Gimnazjum nr 1.
Zatrudnionych zostanie 207 nauczycieli i 65 pracowników administracji.
Żaden nauczyciel nie straci pracy.
Poszukuje się nauczycieli języków
obcych. Nikt nie zapisał do szkoły
sześciolatków. Pani H. Wojnicz po
kilku pytaniach gratulowała burmistrzowi uzyskania 17 mln zł z funduszy europejskich.
Burmistrz B. Bartczak złożył życzenia radnym z okazji Dnia Samorządowca.
Oświadczył, że ulica Klonowa będzie miała w br. projekt oświetlenia. Potrzebę pomalowania skrzynek gazowych na ul. Śląskiej zgłosi
się pisemnie do zarządcy.
Remont ulicy Wybickiego obejmuje tylko tereny miasta, bo nie można
zmusić ani Spółdzielni Mieszkaniowej, WAM-u, czy innych właścicieli
do partycypowania w kosztach. Remont, a raczej budowa ulicy Wroń-

skiego zależy od środków uzyskanych
z powiatu, podobnie jak rozwiązanie
problemów szpitala.
Poinformował też o działaniach
związanych z wcześniejszymi interpelacjami. W sprawie złego stanu muru przy ulicy Królewskiej, co
zgłaszał radny Jan Skóra, wystąpiono do pani konserwator zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich. Na interwencję Andrzeja
Białka uzgodniono z wykonawcą
Zarządem Dróg Powiatowych dokonanie poprawek na chodniku
przy ulicach 3 Maja - Obrońców
Pokoju. Przy ulicy Krasińskiego
teren został wyrównany, ubytki
uzupełnione tłuczniem, studzienki
udrożniono. Na wniosek radnego
W.Sendery zmobilizowano Zarząd
Dróg Powiatowych do wyrównania
nawierzchni ulicy Wrońskiego. Burmistrz dziękował radnym za pomoc
w nadzorze nad wykonaniem wielu
zadań w mieście.
Stwierdził, że przy zainteresowaniu radnych i mieszkańców, wszelkie prace są lepiej wykonywane.
Dziękował imiennie radnej H. Wojnicz za wyrozumiałość i poparcie
dla Wydziału Europejskiego. Prezes
Leszek Linda poinformował na zapytanie W. Sendery, że interpelacja
Tomasza Kaczmarka z poprzedniej
sesji została załatwiona pozytywnie.
PUM podpisał stosowne umowy
z Henrykiem Białym i tym samym
zostały uregulowane sprawy wodno-kanalizacyjne ul. Zacisze.
Bardzo ciekawy integracyjny głos
pojednania usłyszeliśmy od radnego
W. Kowala. Zauważył on, że są ludzie
w mieście, którzy rozniecają nastroje niepokoju przeciw burmistrzowi.
Uważają, że im perfidniejsze opinie
będą krążyć – tym lepiej. Zauważa
się napastliwe bezpodstawne negacje najlepszych osiągnięć.
dokończenie na str. 5
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Oni znają zasady
Mamy już wyniki III Edycji Międzyszkolnego Konkursu Dobrego Zachowania, który odbył się 20 maja br. w sali GDK z udziałem publiczności. Osiem drużyn, w tym sześć podstawowych i dwie gimnazjalne,
w różnych konkurencjach walczyły o najwyższą lokatę. Czas umilali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Gubinie. Organizatorami byli:
Klub Kobiet Niezależnych, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie i Gubiński Dom Kultury. A oto wyniki: szkoły podstawowe - I miejsce SP nr 2
w Gubinie; II m. SP w Grabicach; III m. SP nr 3 w Gubinie
Gimnazja - I m. Gim. nr 2; II m. Gim. nr 1. Pozostałe szkoły - SP nr 1
w Gubinie, Chlebowie, Strzegowie uzyskały wyróżnienia.

W tym roku było wiele podchwytliwych pytań, co stanowiło dodatkowy stopień trudności, jednak uczestnicy w lepszym czy słabszym stopniu dobrze sobie z nimi poradzili. Byli świetnie przygotowani. Wszyscy
uczestnicy otrzymali w nagrodę piękne albumowe książki, dyplomy,
komplety farb plakatowych, zaś szkoły statuetki, a nauczyciele podziękowania. Były też słodkie upominki w postaci czekolady.
KJI

I miejsce w Sulęcinie
Gubińska Orkiestra Dęta pod kierownictwem Danuty Kaczmarek, podczas Dni Sulęcina (1-3 maja) została tegorocznym laureatem Festiwalu Orkiestr Dętych. Zdobyła I miejsce (nagrodę pieniężną) i puchar burmistrza
Sulęcina. Jej „rywalami” były nie tylko orkiestry z całego województwa,
ale i z Niemiec. Konkurencja była spora. Podczas obchodów Dni Sulęcina
wystąpiła również gościnnie grupa śpiewacza „Gubińskie Łużyczanki”.
Orkiestra liczy dwudziestu członków w wieku od 13 do 72 lat. Wśród
nich są uczniowie i absolwenci PSM I stopnia w Gubinie, byli członkowie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz znakomici muzycy byłej Wojskowej
Orkiestry Dętej. Najstarszy z nich 72-letni Stanisław Biskupski - saksofonista, a trębacz Stanisław Chmielewski, skończył 70 lat. Z okazji
jubileuszu otrzymał od kolegów muzyków symboliczny upominek.

Radny pilnuje
Nasi radni, którzy są blisko ludzi,
często najlepiej wiedzą, co w danym
rejonie należy zrobić w pierwszej
kolejności. Mieszkańcy najpierw
szeptają radnemu, a ten potem zabiega u burmistrza, żeby ta czy inna
inwestycja została przeprowadzona.
Tak było w przypadku ulicy Wybickiego. Radny Waldemar Kowal
(pierwszy z lewej) już od kilku lat
prosił o remont tej właśnie ulicy.
Często zabierał głos na sesjach, pisał
pisma, ale jak do tej pory były inne
priorytety. Wreszcie nadszedł czas

na ul. Wybickiego. Godne pochwały
jest to, że zarówno mieszkańcy, jak
i sam radny W. Kowal w dalszym
ciągu interesują się wykonywaną
właśnie inwestycją. Pan Ryszard
Gozdek zabiega o to, aby droga
była dopasowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Panowie Piotr
i Sebastian Schneider dopytywali
o łuk drogi - chodzi o to, aby był wystarczająco szeroki, żeby samochody
tam jeżdżące i parkujące wzajemnie
sobie nie przeszkadzały.
(m.z)

Wspólne rodzinne zdjęcie orkiestry i „Łużyczanek”
Orkiestra została powołana z inicjatywy byłego dyrektora ZSR w Gubinie, Józefa Bartkowiaka (także D.Kaczmarek, Władysława Hubera
i Piotra Kaczmarka). Dzięki dużej pomocy finansowej, także burmistrza
miasta Bartłomieja Bartczaka, zostały zakupione cztery instrumenty
dęte, komplet perkusyjny, kilka pulpitów. Kolejne pulpity oraz instrumenty, tj. trąbka, saksofon altowy zostały zakupione własnym sumptem
za pieniądze z koncertów i nagród. Ciągle jeszcze brakuje instrumentów
i pulpitów. Stąd jest konieczność pobierania odpłatności za koncerty.
Jak mówi kierownik orkiestry - „Naszym mecenasem i dobrym duchem jest dyrektor ZSR w Gubinie Krzysztof Szymański. Zapewnia
nam salę do ćwiczeń i pomieszczenie na skład instrumentów, również
wspiera finansowo. Przyjacielem orkiestry jest także Janusz Gajda,
dyrektor Gubińskiego Domu Kultury”.
W skład orkiestry wchodzą: wspomniani wcześniej S. Chmielewski
i S. Biskupski, Paweł Koziuk, P. Kaczmarek, Marek Supron, Mariusz
Karczewski, W. Huber, Łukasz Fijałkowski, Patryk Filipczak, rodzeństwo Hania i Adrian Kaczmarek, Igor Karasiński, Robert Jakubowski,
Dominik Zołoteńki, Kazimierz Bujnicki, Przemek Lewandowski, Roman Stopa, gościnnie Robert Kaczmarek i Marek Kałużny oraz kierownik orkiestry D. Kaczmarek.
Serdeczne gratulacje i do zobaczenia na „Wiośnie nad Nysą”. MB-T
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Jarmark Nysy
Deszcz, wiatr, słońce, deszcz, wiatr… - to sceneria sobotniego (16
maja) jarmarku staroci na placu im. Jana Pawła II, przygotowanego
przez Stowarzyszenie Kobiet Gubin-Guben „Nysa” z Christine Knapik
i Sabiną Siwką na czele.
Nic jednak nie było w stanie zakłócić wspaniałej atmosfery kiermaszu. Koleżanki z Niemiec i z Polski wystawiały mnóstwo atrakcyjnych
towarów. Czego tam nie było! Od odzieży poprzez urządzenia różnego
typu, obrazy, maszyny, naczynia, do ozdób, jak niektórzy nazywają „bibelotów” włącznie. Można było kupić cuda i cudeńka.
Dzięki uprzejmości dyrektora Gubińskiego Domu Kultury Janusza
Gajdy i akustyka GDK Pawła Bardzika oraz młodzieży współpracującej z GDK, nie zabrakło wspaniałej oprawy muzycznej poprawiającej
humory sprzedającym i kupującym w ten deszczowy dzień.

Mimo fatalnej pogody, wielu mieszkańców Guben i Gubina odwiedziło jarmark, o czym świadczyć mogą duże ilości sprzedanych wszelakiego rodzaju ciast i bigosu. Trzeba przyznać, że panie ze stowarzyszenia
wspaniale gotują i wypiekają. Ciasta ich wypieku słyną z tego, że są
pyszne. Na imprezie nie zabrakło burmistrza Bartłomieja Bartczaka,
który wspomógł kwestę na rzecz chorego Tomka Sobisza.
W zorganizowanie jarmarku włączyło się wiele członkiń z obu stron
Nysy, nie sposób wymienić wszystkich nazwisk… Stowarzyszenie to
jedna wielka rodzina, gdzie nie ma podziałów; czy to ze względu na
narodowość, czy zapatrywania polityczne, czy status majątkowy. Razem jeździ się na wycieczki, razem na zebraniach i razem się pracuje,
a jak jest okazja - razem bawi się. Nie ma bariery językowej, bo powoli
poznaje się język sąsiadów.
Imprezę należy uważać za bardzo udaną. Sprzedano wiele towarów,
tym bardziej że ceny ich były symboliczne, często 50 centów czy złotówka, dwa złote. Zebrano 140 euro i ponad 500 zł, część tych pieniędzy zostanie przekazana Fundacji Odbudowy Fary.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie jarmarku oraz mieszkańcom Gubina i Guben
za udział w jarmarku, mimo braku słonecznej pogody. Do zobaczenia
w sierpniu, na następnym jarmarku staroci.
Małgorzata Borowczak-Turowska

Miasto billboardów
To nazwa akcji profilaktycznej dialogu społecznego, której głównym
hasłem jest „STOP PRZEMOCY, STOP NARKOTYKOM, STOP PATOLOGII”. Głównym zadaniem akcji jest przedstawienie i ukazanie w postaci wielkoformatowych billboardów i banerów problemów nurtujących młodych ludzi i społeczność miasta Gubina.
Organizatorami akcji są: burmistrz i nieformalna grupa młodzieżowa
Otwarte działająca przy Gubińskim Domu Kultury, Komisariat Policji
w Gubinie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, koordynatorem jest pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień Urszula Jaryczewska. Instytucjami wspierającymi będą firmy z Gubina,
chętne do sponsorowania nagród w konkursie dla młodych twórców.
Billboardy sfinansował Urząd Miejski w Gubinie ze środków przeciwdziałania narkomanii.
Głównym patronem akcji jest burmistrz Bartłomiej Bartczak.
Wielkoformatowa forma prezentowana w głównych częściach miasta
ma zainicjować dialog społeczny, który ma ostrzegać i aktywizować
społeczność lokalną do zapobiegania i ukazywania światłu dziennemu patologii, takich jak przemoc w szkole i rodzinie, zażywanie narkotyków, pijanych kierowców na drogach, wandalizmu, nietolerancji
społecznej oraz konsekwencji płynących z owych zagrożeń, które przez
wielu ludzi są marginalizowane i nie są zauważane.
MBT
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Co z tymi biletami?
Wiadomości Gubińskie z dnia
30.01.2009 w tekście Wiesława
Łabęckiego relacjonowały, że podczas posiedzenia Prezydium Rady
Miejskiej Seniorów Gubina (w skład
którego wchodzą Stowarzyszenia:
Pionierów Miasta Gubina; Wdowy
po Byłych Żołnierzach Zawodowych;
Oficerów 5-tych Dywizji Wojska Polskiego „Kresowiak” i Związki: Nauczycielstwa Polskiego; Sybiraków,
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych oraz Byłych Żołnierzy
Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Wojska Polskiego), które odbyło
się dnia 17.1.2009 r. padły konkretne propozycje odnośnie zmian cen
biletów za przewozy autobusowe.
Podczas spotkania pomysł rozpisania przetargu na usługi komunikacji miejskiej podała Pani Krystyna
Kaczmarek-Skóra, o tym, że w komunikacji miejskiej nie powinno być
bezpłatnych przejazdów, a bilety powinny najmniej kosztować 50 groszy,
gdyż zero opłaty zawsze deprawuje
referował Pan Józef Kuta. Twierdzono także, że po mieście powinny
jeździć małe, ekonomiczne autobusy
(Władysław Wechman), w zakresie
rozkładu jazdy powinno się zasięgnąć
opinii uczniów oraz osób starszych
(dojazdy do szkół, kursy do cmentarza, na dworzec PKS i do stacji kolejowej po uruchomieniu szynobusu) i tym samym zamknąć dyskusję
pojedynczych osób, widzących tylko
swój interes.
To stanowisko zostało przedstawione przez Grażynę Garbacz
w imieniu Rady Seniorów na Komi-

sji Planowania i Budżetu 4. lutego
2009 r. Zdaniem Rady Seniorów
wprowadzenie symbolicznych opłat
dla osób powyżej 65 roku życia było
zasadne. Zygfryd Gwizdalski (honorowy obywatel miasta) stwierdził,
że z bezpłatnych biletów powinny
korzystać tylko dzieci do lat 4 i honorowi obywatele miasta. Dodając
następnie, że należy zmniejszyć
ilość kursów.
Bardzo konkretny wniosek złożyła
Danuta Andrzejewska, otóż uważała, że należy zlikwidować autobus
z ul. Barlickiego o godz. 17.00, gdyż
kolejny jest o 17.30, a także w soboty i niedziele kurs o godz. 10.07,
gdyż kolejny jest o 10.47. Ponadto
kurs w niedzielę o 11.30 jedzie do
ul. Barlickiego, ale z powrotem już
nie zabiera ludzi.
Edward Patek zaproponował aby
jednak na razie kursy pozostawić
bez zmian, bo wprowadzi się więcej
zamieszania niż pożytku, wnioskując jednocześnie o pozostawienie
cen szkolnych biletów miesięcznych na tym samym poziomie.
Projekt „uchwały biletowej” został przedstawiony w poniższym
brzmieniu:
1/ za jednorazowy przejazd jednej
osoby:
a/ nieposiadającej uprawnień do
ulg - 2,40 zł
b/ p
 osiadającej uprawnienia do
ulg - 1,20 zł
c/ opłata za bagaż, wózek dziecięcy, psa - 2,00 zł
2/ o
 płaty za bilety miesięczne
imienne ogólnodostępne:

a/ bilety miesięczne szkolne - 30,00 zł
b/ bilety miesięczne imienne ogólnodostępne - 60,00 zł.
Ponadto uchwała reguluje kwestie
uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów oraz do korzystania z przejazdów z 50% ulgą.
Na Sesji Rady Miejskiej 25 lutego
2009 r. „uchwałę biletową” przyjęto 14 głosami. Na wniosek dwóch
komisji: oświaty, kultury, młodzieży, sportu i turystyki oraz zdrowia,
spraw socjalnych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego
uchwałę uzupełniono zapisem: „do
korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są psy-przewodnicy osób niewiadomych”.
W związku z wnioskami i uwagami mieszkańców Gubina, burmistrz Bartłomiej Bartczak pismem
z dnia 11 maja br. zwrócił się do
przewodniczącego rady miejskiej
Leszka Ochotnego o dokonanie
zmian w uchwale, co do cen usług
przewozowych (bilet za 50 gr.), dla
opiekunów osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji oraz osób
po 65 roku życia.
Niebawem będzie wiadomo jak
powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy PKS, gdyż przez 3
miesiące PKS prowadził analizy,
które mogą wpłynąć na obniżenie
cen biletów.
Z powyższych względów zarzut
jakoby młodzi podnieśli ceny bilety osobom starszym jest fałszywy.
Z tekstu wynika, że wiek w podejmowaniu decyzji nie miał żadnego
znaczenia.
(jab)

Gratuluję Gubinowi
- Panie Prezesie, 5-6 maja, 3 gubińskie projekty zostały pozytywnie ocenione przez komitet monitorujący Programu Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia. W ramach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej, ponad
8 mln złotych wpłynie do Gubina.
Proszę opowiedzieć o kulisach.
Jako członek komitetu monitorującego, nie mogę przekazywać
szczegółowych informacji z obrad,
ale kilkoma refleksjami chętnie się
podzielę.
Program EWT (przez Niemców nazywany Interreg IVa) nieco się różni od Interreg IIIa. Mniejsze szanse
akceptacji mają projekty typowo
infrastrukturalne, a każdy z rozpatrywanych projektów musi mieć
dobre transgraniczne uzasadnienie
i specjalną koncepcję wydarzeń polsko-niemieckich, kontaktów międzynarodowych, międzyludzkich,
które zostaną osiągnięte dzięki ich
realizacji. Największym osiągnięciem tego komitetu w odniesieniu
do gubińskich projektów jest to,
że były one rozpatrywane wspólnie
z gubeńskimi.
Niektóre z tych projektów były
rozpatrywane już na posiedzeniu
w marcu i zostały odsunięte na ko-

lejne posiedzenie po to, by rozpatrywać je wspólnie. O to także i ja
zabiegałem. Jeśli w latach 20072013 projekty realizowane po obu
stronach granicy mają tworzyć bądź
pogłębiać sieć wzajemnych powiązań, to w Euromieście Gubin-Guben projekty muszą być obustronne. W tym miejscu cieszę się, że
moje dziecko Euromiasto wchodzi
w kolejne fazy rozwoju. Dziękuję za
to władzom obu miast.
Wracając do projektów będących
przedmiotem zainteresowania, to należy podziękować i pogratulować władzom Gubina, burmistrzowi trafności
złożonych projektów, które tak dobrze
uzupełniają się z gubeńskimi.
Szkoda zmarnowanych lat 19982006, gdy Guben składał ciekawe
projekty do Interregu, zmieniające
wygląd centrum miasta, a Gubin
zlekceważył ten czas, zabiegając
bezskutecznie o projekty, które
w żaden sposób nie były wspólne
z Guben, a nawet czasem konkurencyjne, tak jak modernizacja basenu
(projekt odrzucony przez Komisję
Europejską jako konkurencyjny dla
odnowionego basenu w Guben, a do
tego generujący dochody). Jedynie
projekt kościoła farnego współgrał
z projektami strony niemieckiej.
Podczas tego komitetu zaakcepto-

wano 3 projekty miasta Gubin i 2
miasta Guben, co jest też krokiem
odwracającym niebezpieczną dysproporcję w projektach polsko-niemieckich w poprzednich latach.
Do roku 2006 wielokrotnie więcej projektów i środków z tego
samego programu pozyskało Guben niż Gubin. A gołym okiem
widać, że potrzeby są dokładnie
odwrotne.
Należy pogratulować Gubinowi
wysokiej kompetencji pracy Urzędu Miasta, który w krótkim czasie
po 2006 potrafił stworzyć nowe
projekty i znaleźć to trudne porozumienie z Guben. Wspólne pismo
obu burmistrzów zrobiło duże wrażenie na gremium decyzyjnym. To
otwiera szanse na kolejne projekty,
zwłaszcza te związane z zagospodarowaniem obu brzegów Nysy, która
jest najbardziej wspólna.
Ważne jest to, że wymuszono od
Guben, w ramach zaakceptowanego projektu modernizacji stadionu lekkoatletycznego, specjalny program dostępności stadionu
na preferencyjnych zasadach dla
sportowców i uczniów z Gubina, to
samo dotyczy pełnego korzystania
z obiektu sportowego na ul. Piastowskiej przez gubinian.
dokończenie na str.8

Nowe wydanie albumu Gubin/Guben - W informacji turystycznej przy Frankfurter Strasse w Guben dostępny jest w sprzedaży
nowy album fotograficzny ze zdjęciami Euromiasta Gubin-Guben. Fotografie wykonane przez Bugusława Świtałę przedstawiają
wyjątkowe obrazy podwójnego miasta i są jednocześnie niezwykłym udokumentowaniem naszych czasów. Krótkie opisy podane są
w trzech językach: niemieckim, polskim i angielskim.
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Informacje zebrał Antoni Barabasz

Obraz Matki Bożej
Rokitniańskiej
18. czerwca 2009 r. mija XX rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej. Cała diecezja już od roku przygotowuje się do tego ważnego
jubileuszu. Jednym z elementów przygotowania jest Peregrynacja Ikony
Rokitniańskiej po wszystkich dekanatach diecezji. W naszym mieście 16 i 17
maja mieliśmy okazję spotkać się z Ikoną Rokitniańską w kościele Matki
Bożej Fatimskiej. Mszy św. na rozpoczęcie 24-godzinnego czuwania przewodniczył biskup Adam Dyczkowski wraz z wszystkimi kapłanami dekanatu Gubin. Następnie trwało nieustanne czuwanie przed Obrazem, gdzie
można było, wpatrując się w cudowne oblicze Madonny Rokitniańskiej,
wyszeptać prośby i podziękowania, jednocześnie mówiąc „Jestem, Pamiętam, Czuwam”. Następnego dnia w niedzielę, uroczystą Mszą św o godzinie
15.00, odprawioną przez ks. dziekana Mariana Grażewicza pożegnaliśmy
Obraz, przekazując go do kościoła konkatedralnego w Zielonej Górze.
Podczas uroczystej kolacji burmistrz Bartłomiej Bartczak wręczył biskupowi A. Dyczkowskiemu książkę ilustrującą postępy w odbudowie
fary. Przypomnijmy, że ksiądz biskup od początku uczestniczył w działaniu na rzecz odbudowy gubińskiego kościoła.
(ksi)

mistrz B. Bartczak zachęca wszystkie gubińskie organizacje do podejmowania inicjatyw, przygotowania i realizacji projektów w ramach tego funduszu. Praktycznie każda instytucja i organizacja w Gubinie współpracuje
z partnerem niemieckim. Mając takie możliwości, Gubin powinien i musi
je wykorzystać. Wiedząc, iż dużym problemem i przeszkodą w przeprowadzaniu projektów przez jednostki gubińskie było i jest zapewnienie
środków na ich realizację (koszty realizacji projektów w ramach FMP są
refundowane dopiero po zakończeniu projektu), burmistrz zaproponował wsparcie. Każdej jednostce organizacyjnej gminy Gubin o statusie
miejskim, która zechce realizować projekt, udzielona zostanie pożyczka
w wysokości 95% wartości planowanego projektu, natomiast 5% wartości
projektu (wkład własny beneficjenta) zostanie również zagwarantowane
z budżetu miasta.
Nie rozpoczął się jeszcze nabór do Funduszu Małych Projektów, jednakże już można realizować projekty na własne ryzyko, pamiętając o zasadach funduszu (więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Euroregionu: www.euroregion-snb.pl).
Anna Wróbel

Atrakcyjne
działki budowlane

Szkolenie z Funduszu
Małych Projektów

Na zaproszenie burmistrza miasta Gubina Bartłomieja Bartczaka 13
maja 2009 o godz. 12 w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się szkolenie z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) - Brandenburgia. Szkolenie przeprowadzone
zostało rzez pracowników biura Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr: Beatę
Kurek oraz Martę Krupińską. Gościem specjalnym był prezes Eurore-

gionu Czesław Fiedorowicz. Spotkanie zorganizowane zostało przede
wszystkim dla gubińskich organizacji i instytucji: szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i fundacji. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem, szczególnie nauczycieli z gubińskich szkół i przedszkoli.
Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) - Brandenburgia to doskonała okazja do realizacji projektów polsko-niemieckich dofinansowanych do wysokości 15 tys. euro.
W porównaniu z poprzednim okresem wsparcia i Programem Interreg
IIIa, wprowadzono kilka istotnych zmian korzystnych dla beneficjentów.
W ramach projektów realizowanych z Funduszu Małych Projektów Eu-

roregionu SNB, kosztami kwalifikowalnymi są m. in.: koszt tłumaczenia
wniosku projektu oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Bur-

Polecamy do sprzedaży na nowo powstającym osiedlu kilkanaście działek budowlanych położonych w obrębie ulic: Miodowa,
Wojska Polskiego, 1 Maja i Kosynierów, z widokiem na dolinę Nysy
Łużyckiej. Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ustalającym warunki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej.
Wszystkie działki posiadają dostęp do niezbędnej infrastruktury
technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna i energetyczna).

Nr 10 z 29.05.2009

Co z siedzibą
SLD?
Czytelnicy pytają, co z siedzibą SLD?
Jak wygląda historia użytkowania lokalu przez SLD, zapytaliśmy kierownika MZUK Romana Gąsiora:
„W dniu 15 czerwca 1999 r. Zarząd Miasta Gubina uchwałą nr
29/226/99 wyraził zgodę na użyczenie lokalu użytkowego położonego w Gubinie przy ul. Wojska
Polskiego 31, m. in. Klubowi Radnych SLD i SdRP. Uchwała ta została podjęta na podstawie uchwały
nr XXIV/109/96 Rady Miejskiej
w Gubinie z dnia 23.01.1996r.
w sprawie zasad wynajmowania komunalnych lokali użytkowych oraz
ustalania czynszu najmu. Na podstawie pierwszej z wymienionych
uchwał, PUM Sp. z o.o. w Gubinie
w dniu 1 listopada 1999 r. zawarł
z Klubem Radnych SLD i SdRP, reprezentowanym przez pana Lecha
Kiertyczaka umowę najmu wskazanego powyżej lokalu użytkowego.
Umowa ta tylko z brzmienia była
umową najmu, gdyż z jej postanowień wynika brak jakiejkolwiek
odpłatności za ww. lokal. W dniu
1 kwietnia 2000 r. PUM Sp. z o.o.
zawarł z Radą Wojewódzką SLD
w Zielonej Górze umowę użyczenia nr 1/2000 dotyczącą przedmiotowego lokalu. Natomiast dopiero 5 kwietnia 2000 r. Zarząd
Miasta Gubina podjął uchwałę nr
70/586/2000 w sprawie użyczenia
m.in. Klubowi Radnych SLD i Radzie Wojewódzkiej SLD wskazanego lokalu. Uchwała ta weszła w życie z dniem jej podjęcia, a podpisał
ją ówczesny burmistrz miasta Lech
Kiertyczak. Umowa ta poza nałożeniem na biorącego w użyczenie
obowiązku opłaty mediów i zarządu
jest umową nieodpłatną. W 2003
roku, w ramach aneksu, lokal SLD
wynosił 57,9 mkw”.
Znamy więc fakty. Można by było
jednak zapytać, co by było, gdyby
ten lokal miasto wynajęło wg zasad
rynkowych? Obliczenia wskazują,
że zysk z wynajmu przez te wszystkie lata przyniósłby ponad 100 tys.
zł przychodu…
(m.z)

Przed Wiosną
nad Nysą
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać
w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24, pok. nr 9 lub
pod nr tel. 068 4558133.
WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA BUDOWĘ WŁASNEGO DOMU!
ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ!

W Urzędzie Miejskim 25 maja br.
Poradnia Profilaktyki Terapeutycznej z Zielonej Góry przeprowadziła
szkolenie skierowane do gubińskich
sprzedawców alkoholu, uczulające
głównie na to, komu sprzedawany
jest alkohol w ich placówkach.
Pracownicy poradni uczyli, jakich
terminów i argumentów należy używać podczas odmowy sprzedaży alkoholu. Z kolei 26 maja br. odbyło
się spotkanie zorganizowane przez
burmistrza Bartłomieja Bartczaka, mające na celu przeciwdziałanie
narkomanii i alkoholizmowi w czasie
48. Wiosny nad Nysą. W spotkaniu
udział wzięli: burmistrz, pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania
problemów uzależnień Urszula
Jaryczewska, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, członkowie
miejskiej komisji ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz pedagodzy szkolni.
MB-T
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Wkurza mnie
Przeniesienie uroczystości z Gdańska - rocznicy XX-lecia wolnych wyborów w Polsce - wielkiego
święta zwycięskiej Solidarności, w obawie przed strajkiem Solidarności 80 zakrawa na groteskę.

Zyski i straty!
4 czerwca 2009 r. minie dokładnie 20 lat nowej, „niezależnej” rzeczywistości. Piszę w cudzysłowie,
bo niestety każdy (w tym władza)
od kogoś lub czegoś zależy.
„4 czerwca skończył się w Polsce
komunizm” - tymi słowami aktorka
Joanna Szczepkowska w dzienniku
telewizyjnym zamknęła epokę PRL.
Teraz tłumaczy się z tego w napisanej przez siebie książce „4 czerwca”.
Pisze, że do jej powstania zainspirowało ją zdanie przygodnie spotkanego mężczyzny, który zapytał: „Chciałem zapytać wręcz, czy pani jest taka
głupia, czy taka inteligentna?”
Wypowiedziane zdanie uzmysłowiło jej, że nie dla wszystkich było
to oczywiste. Byli tacy, którzy przyjęli tę wypowiedź jako wybryk.
Bo czyż nie jest wybrykiem historii
fakt, że najbardziej przegraną klasą są ci, którzy najliczniej walczyli
o zmiany ustrojowe w Polsce? Którzy liczyli na wyższe zarobki, a co za
tym idzie - wyższy standard życiowy. Ci, którzy po transformacji stali
się zagubioną klasą. Nawet w pojęciu partii lewicowych „robotnik”
wyparował jak kamfora, roztopił
się w dominującej rzeszy pracowników najemnych. Z badań wynika, że
w latach 1995-2005 dochód na osobę w rodzinach robotniczych spadł
w stosunku do średniej krajowej
z 0,84 do 0,77 pkt. Lista wielkich
zakładów z lat 80. to dziś najczęściej spis bankrutów. Podobny los
spotkał pracowników pegeerów. Za-

pomnieć o nich to zapomnieć o hasłach z sierpnia 1980 r. i socjalnych
hasłach Okrągłego Stołu.
Tak więc przegranymi na transformacji są robotnicy, schodząc
relatywnie w dół w stosunku do
średniej. O tych ponad 40% zatrudnionych współcześnie w Polsce,
wykonujących prace fizyczne - najczęściej władza przypomina sobie
podczas konfrontacji społecznych.
Ale mamy też „wielkie fiesty”
Rosnące zarobki, większe możliwości konsumpcyjne, atmosferę luzu,
swobody. Polacy kupują nowe samochody, wymieniają sprzęt rtv, podróżują po świecie, liczba milionerów
rośnie. Nowe komputery, mikrofalówki upiększają polską szarzyznę.
A z drugiej strony to wpadanie
w euforię, ogłaszanie „czasu balangi” jest przesadą. Tym bardziej że ta
„balanga” nie obejmuje wszystkich
(wciąż mamy obszary biedy i dramatów ludzkich). Po drugie koszty społeczne namiastki „wielkiego
żarcia” są olbrzymie. Obojętność
rodaków na to, co się dzieje w życiu
publicznym i dookoła nich, zaharowywanie się w pracy i zarzynanie kredytami. Narodziny polskiej
klasy średniej - poczęte poprzez
sztuczne zapłodnienie - odbywa się
w wielkich bólach.

czał, że największym wrogiem wygranej Solidarności będzie sama
Solidarność. Nikt nie przypuszczał,
że po latach wielopartyjna Solidarność będzie gnoiła swoich ówczesnych przywódców. Że najwyższą
władzą w państwie stanie się IPN
- instytut, który bez sądu, w jednej
chwili złamie niejeden piękny życiorys. Archiwiści, historycy, prokuratorzy w jednym. Ekspresowa droga
osądzania ludzi. Kwit, dochodzenie
i wyrok. Szybko. Długa jest lista
grzechów, jakie IPN popełnił w ciągu ostatnich dziesięciu lat istnienia.
Od gloryfikowania podhalańskiego
bandyty „Ognia”, po zmanipulowanie wyborów ostatniego prezesa
(sprawa Andrzeja Przewoźnika, rywala Kurtyki).
Minęło 20 lat od upadku PRL.
Czas najwyższy na zamykanie rachunków. Nierozstrzygnięte niech
rozstrzygnie historia.
Ten rok jest rokiem znamiennym,

bo minie20 lat nowych czasów
z pięcioletnim stażem w Unii Europejskiej. A przecież tak lekko i bezproblemowo to my do tej Unii nie
wchodziliśmy. Debata przed referendum była bardzo dramatyczna
i brutalna. Straszono nieszczęściami, jakie spadną na naszą biedną
ojczyznę, gdy wpadniemy w szpony
Unii, a właściwie to Niemców, któPodczas pierwszych
rzy nas wykupią.
wolnych wyborów
Efekty po pięciu latach są większe,
4 czerwca 1989 r. nikt nie przypusz- niż myśleli najwięksi optymiści. Już

zrealizowano 98 tys. projektów za
70 mld zł, najwięcej środków trafiło
na drogi, oczyszczalnie, transport,
szkolenia i stypendia. Niemniej ciągle jesteśmy prawie na końcu Unii
pod względem zamożności. To pozytyw. Naganne jest nasze życie polityczne, pełne chamstwa. Poziom
debaty publicznej stoczył się niemal
do poziomu rynsztoka. A przecież
jest jednym z elementów kultury,
o której teraz słów kilka.
W ciągu minionych lat rozrywka (często bardzo niewyszukana)
opanowała życie kulturalne, wypierając kulturę poważną, zwłaszcza
literaturę i teatr. Co w porównaniu
z Polską „komunistyczną” spowodowało zadziwiające obniżenie poziomu. Z uczestnictwem w kulturze
jest marnie, tymczasem paradoksalnie powstają reprezentacyjne
gmachy opery (białostocka) i sale
koncertowe. Rozbudowuje się teatry muzyczne, które zamierzają rywalizować o widza z multipleksami.
W Polsce dzieje się to samo, co na
świecie - kultura wyższa wypierana
jest przez rozrywkę.
Wkurza mnie, że pewne nazwy
zmieniły swoje znaczenie, bo jeśli
galeria - to handlowa, jeśli salon
- to telefonii komórkowej, jeśli festiwal - to pierogów, a dni - to truskawki.
Ale czy na tym kończy się udział
statystycznego Polaka w życiu kulturalnym? Może to znak czasu?
Kaśka Janina Izdebska

Sprawna
i elegancka
dokończenie ze str. 2
Dla przykładu budowa nawierzchni ulicy Wybickiego kosztować
będzie 200 tys. zł, niezadowoleni
twierdzą, że to jest za mało. Już
w poprzedniej kadencji wnioskowałem wykonanie tego potrzebnego
zadania – bezskutecznie. W ubiegłym roku ze skutkiem. Jak ruszyły roboty – niektórym przeszkadza
hałas. W jakim my żyjemy mieście?
My radni powinniśmy solidarnie
bronić tego co uchwalamy, jak również burmistrza, gdy realizuje nasze
zadania i uchwały. W zgodzie, zrozumieniu i wzajemnym poparciu
możemy zrealizować więcej.
W sprawach różnych przewodnicząca Rady Osiedla Jadwiga Małolepsza poprosiła o spowodowanie
remontu ulicy Wrońskiego.
Na uwagę zasługuje sprawne
prowadzenie sesji przez przewodniczącego Leszka Ochotnego. To
już kolejna sesja, gdzie radni skupiają się na istotnych dla miasta
problemach, bez zbędnej polemiki
obejmującej najczęściej jakieś tam
drugorzędne tematy. Jest to wynik
coraz skuteczniejszego konsensusu wypracowanego w czasie posiedzeń komisji rady.
Wygląda na to, że wszyscy zrozumieli, iż konstruktywne działania
dają dobre efekty. Uchwały przyjmowano sprawnie, bez sprzeczek,
rozwijania ubocznych wątków, najczęściej 15 głosami kompletu radnych. Zgoda buduje…
Ols

Spotkania bliskich nieznajomych - pod niebieskim dachem
To już czwarta impreza w ramach
projektu „Spotkania bliskich nieznajomych” realizowanego przez Stowarzyszenie Pro Gubin, Gubiński Dom
Kultury, we współpracy z Muzeum
Miasta i Przemysłu w Guben. Poprzednio o swoich przeżyciach związanych z wojną opowiadali: Harry
Kebsz z Bieżyc, Jerzy Czabator z Gubina, Klaus Bramburger z Guben.
Teraz (29 kwietnia) organizatorzy
zaskoczyli publiczność pomysłem
doprawdy przyszłościowym, o znaczeniu historyczno-kulturowym,
choć nie pierwszym „umocowanym” w tej scenerii. Bohaterowie
wieczoru - Günter Quiel i Joachim
Klos z Guben z mieszkańcami obu
części naszego Euromiasta spotkali
się w ruinach gubińskiej fary. Bez
strachu o deszcz, bo spotkanie miłośników najnowszej historii odbyło się pod najpewniejszym dachem,
pod gołym niebem przykrywającym
ten zabytkowy, piękny obiekt.
Słowo do publiki skierował dyrektor Gubińskiego Domu Kultury
Janusz Gajda; następnie całość poprowadził prezes Stowarzyszenia
Pro-Gubin Waldemar Pawlikowski. Na początku krótko uzasadnił
cel tego cyklu imprez. Że ważne,
szczególnie na granicy, są działania
zbliżające narody. - To zagadnienie
dotykające tu niemal każdej rodziny. Idzie o pokazanie krzywdy zwią-

zanej z niespodziewanym opuszczeniem macierzy. Próbujemy odnaleźć
drogi do siebie. Jesteśmy normalnymi sąsiadami - podsumował.

rów, jak w edycjach poprzednich
wspomnianych spotkań, była projekcja filmu dokumentalnego, biograficznego, obrazującego ich prze-

Bohaterowie spotkania: od lewej Joachim Klos i Günter Quiel
Cykliczne „Spotkania bliskich nieznajomych” cieszą się zainteresowaniem władz miasta. Na prowizorycznie przygotowanych ławkach miejsca
zajęli m.in.: burmistrz Bartłomiej
Bartczak, zastępca burmistrza Justyna Karpisiak, przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Ochotny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zygfryd
Gwizdalski, prawie wszyscy radni,
dyrektor Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben Heike Rochlitz.
Główną autoprezentacją bohate-

życia okołowojenne oraz dzisiejszą
niezwykłą aktywność na rzecz miejscowej społeczności. Opowiadali też
o sobie na żywo.
G. Ouiel - urodził się (z matki Polki) w Poznaniu. Dziś na emeryturze. Miejscem jego zatrudnienia był
m.in. Uniwersytet Viadrina. Wulkan intelektualny, z pasją zajmuje
się remontem kościoła farnego, ma
przekonanie, że obiekt niedługo będzie pełnił wyjątkowo ważną rolę
kulturową. Zdecydowanie odrestau-

rowaniem rzeczonego obiektu trudzi
się od 2005 roku. Jest bardzo przekonany do tego, co robi. Ma swój
wielki udział w prowadzeniu robót
wewnątrz budowli, w oczyszczaniu
jej wnętrza z gruzu. Zadowolony jest
bardzo ze współpracy z polską stroną
w ramach Fundacji Gubińska Fara.
Pełen zachwytu dla zaangażowania
w tym dziele braci Bartczaków, braci
Ochotnych. W obiekcie i na obiekcie
- podkreślił - niedawno rosły drzewa,
niczym w pierwotnym lesie. A mogą
w niedalekiej przyszłości odbywać
się tu koncerty operowe czy wspólne,
narodowościowo i wyznaniowo, nabożeństwa. Jeszcze z odpowiednim
wykorzystaniem sąsiedniego ratusza. - To ogromna atrakcja, szansa
dla turystyki. Nie ma takiego obiektu
w żadnym europejskim mieście - zaznaczył z dumą.
J. Klos - urodził się w pobliskiej
Zawadzie. Obecnie na emeryturze.
Jest byłym znakomitym sportowcem, mistrzem pływania; bardzo
dużo pracuje z młodzieżą, m.in. zajmuje się sportami wodnymi, wykorzystuje oczywiście graniczną Nysę.
Z powodzeniem uprawia winiarstwo. Odwiedza rodzinną wieś, ma
tu przyjaciół. Wciąż pełen humoru
i werwy. Rozmiłowany w urokach
naszej skromnej „aglomeracji”.
Burmistrz Bartłomiej Bartczak
potwierdzał refleksje, które przeka-

zał G. Quiel. Serdecznie wyrażał się
o postawie zdesperowanego zwolennika odbudowy zabytkowego obiektu sakralnego. B. Bartczak serdecznie zauważył, że G. Quiel ma w sobie
pierwiastek polskości. Mówił o momentach poważnych, ale i humorystycznych dotyczących kontaktów
z obu bohaterami spotkania, przypominając starania o poparcie władz
centralnych, np. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na
koniec B. Bartczak wyraził opinię, że
tu, bez wielkiej polityki prowadzi się
pomyślnie obustronną polsko-niemiecką współpracę przygraniczną.
Niewątpliwie odbudowa kościoła
farnego jest przykładem mądrego
współdziałania sąsiadujących ze
sobą nacji, zmierzających ku pokojowej przyszłości.
W końcowej części spotkania jakże symbolicznego w tej scenerii jego uczestnicy wysłuchali pięknego koncertu (akordeon, saksofon)
popularnych melodii wykonanych
pod dyrekcją Marka Kotowicza.
Stanisław Turowski

Projekt dofinansowany przez Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej FWPN
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Sonda
Czy wybierasz się na wybory
do Parlamentu Europejskiego?

Małgorzata Milczarek

filolog
Jeżeli nic nie stanie mi na
przeszkodzie, to jak najbardziej.
Staram się regularnie chodzić
na wybory, a te są szczególnie
ważne, ponieważ wybieramy polityków, którzy będą nas reprezentować w Europie. Możliwość
głosowania to nasz wielki przywilej, z którego powinniśmy korzystać i go szanować.

Szkoła laureatów
Jak co roku, uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących stanęli do rywalizacji w najważniejszych konkursach
i olimpiadach w kraju. Stawką był nie
tylko laur zwycięstwa, ale także oceny
celujące z danych przedmiotów oraz
zwolnienie z egzaminów…
I po raz kolejny w konfrontacji
z rówieśnikami z innych placówek
województwa, a nawet z całej Polski, okazali się lepsi, zdobywając
najwyższe laury. Także na szczeblu
centralnym.
Na tegoroczną sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży przy ulicy Wiejskiej
w Warszawie pojedzie Marek Matuszak z Gimnazjum nr 2. Ale to
niejedyny sukces Marka. Pod opieką
Teresy Grajek został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Drogi do wolności” oraz wraz

ska), matematycznego (Wojciech
Stachyra), biologicznego (Dominika Bielańska), historycznego
(Przemysław Wypych, Tomasz
Pruszczyński, M. Matuszak). Ponadto drugie miejsce we wspomnianym już OKH „Multitest”
zajęła Sandra Potoczanin, drugie
miejsce przypadło także M. Lendzie
w Powiatowym Konkursie Ortograficznym. W Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” najlepszy w województwie okazał się
T. Pruszczyński, laureatką konkursu „Moje pierwsze wiersze” została
Agnieszka Krawczyk. „Srebrne
medale” przypadły Monice Śniatyńskiej w Powiatowym Konkursie
Ortograficznym i Patrykowi Wawrzyniakowi za Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”.
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Gmina Gubin

Najlepsi cykliści z Czarnowic
Drużyna rowerzystów z Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach - opiekun Jarosław Winkowski, od 2002 r. kwalifikuje się corocznie do finału
wojewódzkiego (także była szkoła podstawowa), osiągając znaczące wyniki.
W br. już po raz piąty zakwalifikowali się do mistrzostw ogólnopolskich,
w których w 2005 r. zajęli II miejsce, a w 2006 uzyskali miano najlepszych
(I m.). Otrzymali wiele cennych nagród, m. in rowery.
W tegorocznych mistrzostwach, w skład drużyny wchodzą: Magdalena
Klepuszewska, Michał Hołota i Szymon Pirko. Po zwycięstwie w eliminacjach miejsko-gminnych, powiatowych i wojewódzkich, walczyć będą
ponownie o czołowe miejsce w kraju, od 26 do 29 maja w Kołobrzegu.
Wśród najlepszych zawodników jest także M. Klepuszewska, zajmując
w kolejnych szczeblach i w każdej konkurencji I miejsca.
Zadania do wykonania nie są łatwe, trzeba pomyślnie zaliczyć bardzo
trudny test z przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, pokonać sprawnościowy tor przeszkód, przejechać bezbłędnie przez miasteczko ruchu drogowego i praktycznie udzielić pierwszej pomocy. Drużynę wspomagają dawni zawodnicy, absolwenci szkoły,
dziś już maturzyści, m. in. w pierwszej pomocy Justyna „Krysia” Turowska i Marzanna Strzelec, a w przepisach, torze przeszkód i sędziowaniu
Sławek Kasprzak, Kamil Pawłowski, Piotr Szymułowicz.
Opiekun i zawodnicy dziękują za wsparcie wójtowi Edwardowi Aksamitowskiemu, dyrektor Barbarze Dobek i gronu nauczycielskiemu. Zwracają się jednocześnie o sponsoring, konieczne są części do rowerów, także
rowery, mogą być stroje promocyjne, przydałyby się również odżywki.

Tablica interaktywna

Mieczysław Kita

strażnik miejski
Nie ma takiej możliwości, abym
nie poszedł zagłosować. Zawsze
chodziłem na wybory i nic się
w tym względzie nie zmieniło. Po
to one są, aby mieć możliwość
wpływu na otaczającą nas rzeczywistość.

Grzegorz Lewandowski

introligator
Nie pójdę na wybory. Nie
identyfikuję się z żadną partią
Zawiodłem się na naszych politykach - czuję się przez nich
oszukany. Więc nawet jakbym
chciał zagłosować, to nie ma na
kogo...

Gubińskie ZSO przy Piastowskiej to fabryka olimpijczyków
z Magdą Zakrzewską, Aleksandrem Franczakiem i Martą Lendą zdobył pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym
„Multitest” (nauczyciel - Żaneta Cichosz). M. Lenda może pochwalić się
również zdobyciem tytułu laureata
konkursu polonistycznego. Najlepszym chemikiem natomiast okazał
się Piotr Kulewicz. Ich opiekunami
są kolejno: Jolanta Palus i Wioletta
Kucharska-Spiralska.
Spośród uczniów Liceum im. Bolesława Chrobrego na brawa zasługuje Jakub Czubaty, który pod
kierunkiem Joanny Matuszak
został laureatem Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego „Drogi
do wolności” i Katarzyna Siemiątkowska, zwyciężczyni konkursu
Mistrz Kultury Języka Polskiego
(nauczyciel Halina Bogatek).
Poza wspomnianymi osiągnięciami ZSO może pochwalić się finalistami: konkursu polonistycznego
(Ewelina Wacławek, Olga Bukow-

Tymi, którzy potrafią „zarazić” młodzież umiłowaniem mądrości, zainteresować poruszaną tematyką i wywołać chęć pogłębiania wiedzy, byli poza
wcześniej wymienionymi: Alicja Tyl,
Magdalena Sikiewicz-Witczak, Jan
Skóra, Agnieszka Tomczyk i wielu,
wielu innych pedagogów.
Zdobyta wiedza przyda się na maturze czy podczas testów gimnazjalnych. Umiejętność pisania prac,
przygotowanie materiału, poruszanie
się w określonej tematyce, sporządzanie bibliografii, rozwiązywanie
równań, przygotowanie prezentacji
multimedialnej - to wszystko okaże
się niezbędne tym, którzy postawią
na intelektualny rozwój podczas
studiów. - Dla mnie najważniejsza
jest wewnętrzna satysfakcja i poczucie pewności siebie - wyjaśnia
P. Kulewicz z gimnazjum przy ulicy
Piastowskiej. - Absolutnie nie uważam, że zmarnowałem czas, który
poświęciłem na zdobywanie chemicznej wiedzy - dodaje.
lo

Zespół Szkół w Grabicach wzbogacił się o cenną pomoc - tablicę interaktywną, wartości 7000 zł, którą ufundowało Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Energetyczne sp. z o.o. w Gubinie. Na uroczyste spotkanie 22 maja
br. przybyli przedstawiciele PWE, prezes Jarosław Południkiewicz, członek zarządu, dyrektor ds. technicznych Jarosław Czyż, kierownik biura
Dominik Klonowski, specjalista ds. public relations Sławomir Pawlak.
Obecni byli także wiceprezes zarządu ENEA Sp. z o.o. Jakub Kamyk,
wójt E. Aksamitowski, kierownik referatu rolnego Jakub Piekarczyk.
Jak przekazał prezes, prezent to uznanie za dobrą współpracę z gminą, wójtem oraz szkołą, dyrekcją i gronem pedagogicznym. Dziękując za dar, dyrektor Teresa Wojtowicz i zastępca dyrektora Teresa Przygalińska podkreśliły, że ten cenny nowoczesny sprzęt audiowizualny służyć będzie nie tylko
uczniom, którzy będą bogatsi o nowe formy nauki w drodze po wiedzę, ale
także nauczycielom, jako nowe doświadczenie, wymagające wiele pracy.
Podziękowanie przekazał również wójt, mówiąc o aktualnych działaniach
związanych z budową elektrowni i odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Jak powiedział, zysk to sprawa wtórna, ważne jest polepszenie, a nie
pogorszenie warunków życia mieszkańców i o tym należy informować.
Tablica interaktywna współdziała z komputerem i projektorem multimedialnym, pełni rolę wielkiego monitora, reaguje na dotyk specjalnego pióra.
Osoba stojąca przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony
w komputerze. Ma własne oprogramowanie ułatwiające nauczycielowi oraz
pozwalające na robienie notatek i zapisywanie ich w pamięci komputera.

Melioracje w gminie

Jak przekazał szef Inspektoratu Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krośnie Odrzańskim Miłosz Jasek, na wniosek gminy, do końca br. prowadzone będą na jej terenie prace melioracyjne. Planowane rozpoczęcie robót od czerwca po przeprowadzeniu przetargu, koszt około 200
tys. zł. Głównym celem jest zabezpieczenie terenu przed podtopieniem.
Prace będą wykonywane na rzekach: Lubsza od ujścia do Nysy - teren
gminy, około 7 km; Młynna - cała, Pole-Żenichów, Illa - dopływ Lubszy,
Ładzica - Strzegów-Późna, Strumień od Kosarzyna.
Dodatkowo w ramach „Programu dla gospodarki wodnej”, w porozumieniu z gminą, zatrudniono 10 osób bezrobotnych do wykonania prac
melioracyjnych na kanale Sadzarzewice-Węgliny, około 7 km, Młynna
i Golec po około 4 km. Program realizowany będzie przez cztery miesiące,
koszt około 60 tys., w tym refundacja.
Znaczne koszty ponosi Inspektorat w przepompowywaniu wody z rzeki
Strumień do Odry w rejonie Kosarzyna. Prace wykonywane są, gdy następuje wysoki stan wody w Odrze. Już w br. wydano około 100 tys. zł.
Anną Pomiotło, Małgorzatą Łusz- Dalej nic nie wiadomo o remoncie i przebudowie wałów w rejonie Połęczyńską, Anną Durawą, Ryszar- cko-Chlebowo, co przy ich przerwaniu przy wysokim stanie wody grozi
dem Cieleniem.
zatopieniem terenów w tym rejonie.
W rozmowach pośredniczyła tłumaczka z Chlebowa Joanna Karbowiak.
Celem współpracy polsko-nie- Sołtysi Grochowa, Kaniowa, Pola i Przyborowic zapraszają w niedzielę
mieckiej jest szerzenie wzajemnego (31 maja) na festyn do Grochowa z okazji „Dnia Chłopa”. O godz.13.00
zrozumienia narodów poprzez orga- rozpocznie się msza św. w kościele w Kaniowie, a następnie, po przejściu
nizację wspólnych przedsięwzięć kul- do Grochowa, wystąpienie wójta i blok artystyczny: prezentacja teatru
turalnych, sportowych, turystycznych Małe Conieco, zespół „Osieczanki”, zespoły szkolne oraz blok rekreacyji proekologicznych, a także stworze- no-sportowy: mecze piłki nożnej oldbojów i w piłkę siatkową, przeciąganie połączenia przez Nysę, będącego nie liny, „Bieg Grochowski”. Od godz. 20.00 zabawa ludowa.
przedłużeniem szlaku rowerowego W ramach imprez towarzyszących: pokazy służb mundurowych, znakowaOdra-Nysa.
nie rowerów, loteria, strzelnica, konkurs wiedzy ekologicznej dla dzieci. Bęzuzi@ dzie zamek dmuchany, także stoiska gastronomiczne. Zygmunt Traczyk

Podpisanie umowy
Tomasz Jachimowicz
Na pewno pójdę! Uważam, że
należy uczestniczyć w takich
wydarzeniach. To nasz moralny
obowiązek. Poprzez głosowanie
mamy możliwość decydowania
o naszym losie. Idę na wybory,
ponieważ nie chcę dopuścić do
sytuacji, że w ważnych dla mnie
sprawach ktoś inny za mnie zadecyduje. Najwięcej pretensji
mają zawsze ci, co nie chodzą na
wybory...

List intencyjny w sprawie współpracy
pomiędzy
Europejskim
Centrum Spotkań Odra-Nysa e.V.
a polskimi wsiami Chlebowo, Łomy,
Kosarzyn podpisano 19.05.2009
w Chlebowie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Europejskiego Centrum
Spotkań Odra-Nysa e.V. z Ratzdorf:
prezes zarządu Steffen Schreiber,
Gabriele Burchardt, Harald Görilz
i Jurgen Pahn oraz sołtysi wiosek:
Kosarzyna - Andrzej Krystyniuk, Łomów - Tadeusz Rudaniecki i Chlebowa - Barbara Majkusiak wraz
z Radą Sołecką Sołectwa Chlebowo:

„Dzień Chłopa” w Grochowie
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Pierwszy majowy
Zespół Szkół im. M. Kopernika, 1
maja - co już jest tradycją - zorganizował dla mieszkańców Gubina
festyn. Pogoda dopisała, frekwencja
również. Jak zwykle niczego nie mogło zabraknąć. Organizatorzy postarali się o strawę dla duszy (liczne
występy na scenie plenerowej solistów i zespołów artystycznych) oraz
dla ciała - garmażerka, stoiska z ciastem, potrawami, napojami.
Odbywały się loterie, jak zawsze cieszące się największą popularnością,
były liczne stoiska z m. in. książkami,
roślinami, z materiałami promującymi gubińskie szkoły średnie. No i naturalnie odbywały się licytacje.
Trudno tu operować nazwiskami
organizatorów i występujących, gdyż
można kogoś pominąć. Powiem tylko, że zaangażowani byli wszyscy.
I nauczyciele, i rodzice, i sami uczniowie. Odbyły się też pokazy karate
i strażaków oraz sprzętu, chętni mogli oglądać festyn z lotu ptaka. Kilka
godzin wyśmienitej zabawy.

go” Zdzisław Liszak, „Best-Hits”
B.Mróz, M.Staszkiewicz, „Komtel” Sylwia Piórkowska, „Satman“
Robert Bielaszewski, Firma Handlowa „Niezapominajka” Grażyna
Woś, Sklep wielobranżowy „Ewa”
Ewa Gawin-Nowak, Handel Art.
Przemysłowymi „Lotos” Wiesława
i Ryszard Jabłońscy, Sklep odzieżowy „Matrix”, Warsztat szewski
Hanna Ostrowska, Sklep „Sylwia”
Sylwia Ostrowska, Studio Paznokci „Kawon” Ewelina Chmielewska-Nowak, Fryzjer „Asi” Joanna
Jermek-Kononowicz, Agencja Handlowo-Usługowa „Ania”, Bukieciarnia Kinga Kościuk, Gospodarstwo
Ogrodnicze Władysław Tymiec,
Salon Kosmetyczny „Papillon” Alfred Mańkowski, Salon fryzjerski
„Passja” Marta Dziokan-Pawelec,
Zakład Fryzjerski „Szyk” Sylwia
Gajda, Salon fryzjerski ViVa Mariusz Duź i Teresa Duź, Studio fryzur „Babylon” Hanna Stopińska,
Solarium ul. Śląska, Salon fryzjer-

Nie zabrakło strawy dla ciała - pysznej grochówki
Wszystko dzięki wypróbowanym
przyjaciołom szkoły. Są to: Zakład
Mebli Tapicerowanych Iwaniccy,
Sebastian Jaworski, Burmistrz Gubina, Regina Jankowska, GS Gubin
Stanisław Fudyma, MOS - Basen,
market Eko, Stacja benzynowa bp,
Kantor Krystyna Lisiak, Sklep zoologiczny Krzysztof Karaluch, Sklep
odzieżowy „Dusia” Marzena Stawska, Sklep „Cemark” Cecylia Klimowicz, Drogeria „Natura”, Han-



Twój radny - Tomasz Kaczmarek

- Pamiętamy Pana z bieżni razem
z bratem. Jak to wygląda aktualnie?
W ostatnich 5 latach Michał w kraju jest niepokonany zarówno na 10
tys. metrów, jak i w przełajach. Jest
w kadrze narodowej, a ja jestem
jego drugim trenerem.
- A coś z Pana kariery?
Najbardziej utkwiła mi w pamięci sztafeta Zielona Góra – Cottbus,
w której zawodnicy przebiegają często po kilka odcinków. Ja musiałem
pokonać 36 km, biegnąc z Zielonej
Góry do Leśniowa, z Brzózki do
Dzikowa i awaryjnie jeszcze końcówkę dystansu. Schudłem 5 kg.
I nie spałem 2 noce.
- Czym zajmuje się komisja kultury
rady miejskiej, którą Pan kieruje?
Pełna nazwa komisji brzmi Kultury,
Oświaty, Młodzieży, Sportu i Turystyki. Pole działania mamy szerokie,
wachlarz zagadnień, którymi się zajmujemy to niemałe spektrum. Staramy się poznawać bieżące problemy
wszystkich podległych nam instytucji,
takich jak: szkoły, przedszkola, Miejski Ośrodek Sportu, Gubiński Dom
Kultury oraz kluby sportowe, organizacje pozarządowe, których w naszym
mieście nie brakuje. W miarę możli-

ski „Marzena”, Zakład fryzjerski
„Awangarda” Jowita Gargalis, Zabiegi kosmetyczne Dariusz Chodorski, Mix-Styl Magdalena Bachta, Zakład Jubilerski Kwapich,
Apteka „Prywatna” Teresa Grudzień, Koło Wędkarskie nr 1 PZW
w Gubinie, Sklep wędkarski „Złota
Rybka”, Teresa Samociuk, Sklep
„Smyk”, Nadleśnictwo, „Modico’ Tegoroczne powiatowe obchody
Alicja Gwiazdowska, Salon Fryzjer- święta Państwowej Straży Pożarnej
ski „Orange” Małgorzata Pawłow- odbyły się 26 maja w sali krośnieńskiego zamku. W tym uroczystym
dla strażaków dniu uczestniczyły
poczty sztandarowe Komendy Powiatowej PSP w Krośnie oraz OSP
z Czarnowa. Z ramienia Komendy
Wojewódzkiej PSP wziął udział st.
kpt. Grzegorz Stachowiak - zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Krośnie
na czele z komendantem mł. bryg.
Piotrem Radnym, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Gubina asp. sztab. Dariusz Kostyszak,
prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Wiesław
Mackowicz, komendant powiatowy
Strawą dla duszy były występy na plenerowej scenie
policji, przedstawiciele wojska. Liczdlowcy z rynku przemysłowego, ska, Firma Handlowo-Usługowa ne grono samorządowców powiatu
Pracownia komputerowa „PeCeT” „Juskowiak” Wanda Juskowiak, reprezentowali między innymi staRobert Wieczorek, Zakład Prze- PW Import-Export art. tytoniowe rosta powiatu krośnieńskiego Jacek
twórstwa Mięsnego „Lita” Tadeusz i spożywcze Robert Pałka, Edward Hoffmann, przewodnicząca Rady
Witkowski, Kwiaciarnia „Flora”, Patek, Apteka „Pod Basztą”, FHU Powiatu Anna Szcześniewicz, burKsięgarnia Ryszard Kościesza, Drew-Arte Agnieszka Stojek, Mar- mistrz Krosna Odrz. Andrzej ChiSklep muzyczny „Meloman” Piotr ket Rondo, Market Horex, Piekar- nalski, wójt gminy Dąbie Krystyna
Sucharek, Sklep wielobranżowy nia Sikora, Gubiński Dom Kultury, Bryszewska, wójt gminy Bobrowice
„Kleks” Krzysztof Kużdżeń, Kwia- Straż Pożarna, Firma Fructofresh Leszek Olgrzymek, gminy Maszewo
ciarnia „Pablo” Agata Kopyra, w Czarnowicach Grażyna Ulrich- Dariusz Jarociński.
Sklep przemysłowy Aldona Lat- Zwolińska.
W części oficjalnej święta asp. sztab.
kowska, Sklep drogeryjny „MarMB-T Artur Bohatkiewicz został odzna-

wości popieramy pomysły i potrzeby
dyrektorów i prezesów tych wszystkich instytucji i stowarzyszeń. Komisja złożyła po kilka propozycji do budżetu w 2008 i 2009 r. o zwiększenie
środków na sport, co poprawiło pracę
w klubach sportowych. Dofinansowanie pielęgniarek w szkołach i przedszkolach zapewnia opiekę medyczną
dla dzieci i młodzieży. Po wizytach we
wszystkich podległych nam instytucjach radni z komisji podjęli decyzję
o potrzebie remontów: w przedszkolach i szkołach, które są realizowane
już 2 lata.
- Kto jest laureatem tegorocznej
Nagrody Kulturalnej?
Obrady Kapituły odbędą się 1
czerwca, w związku z tym nie znam
odpowiedzi na to pytanie. Przewodniczący komisji w mojej osobie
jest jednocześnie przewodniczącym
Kapituły, która przyznaje Nagrodę
Kulturalną im. Corony Schröter,
której wręczenie następuje co roku
w dniu rozpoczęcia WnN. Zapraszam pana redaktora na posiedzenie komisji, będzie miał pan wtedy
namacalny dowód naszej pracy,
jaką wkładamy w rozwój Gubina.
- Co Pan sądzi o powiększeniu
Miejskiej Biblioteki o księgozbiór
Biblioteki Pedagogicznej?
Na posiedzeniu komisji pani burmistrz Justyna Karpisiak poinformowała nas o zamiarach Marszałka
Województwa w sprawie zamknięcia Biblioteki Pedagogicznej w Gubinie. Najważniejsze jest to, że cały
księgozbiór zostanie przekazany
na rzecz naszej Biblioteki Miejskiej
nieodpłatnie, która wzbogaci swoje
zasoby. W Gubinie jest dużo młodych nauczycieli oraz studentów,
którzy na pewno będą korzystać
z tego księgozbioru. W związku
z tym przekazaniem cieszę się, że
sprawy tak się potoczyły.
- Co uważa Pan za najważniejsze

dla Gubina?
Na pewno inwestowanie w kapitał ludzki. Mam tu na myśli dzieci
i młodzież z naszych szkół i przedszkoli, ponieważ to jest przyszłość
tego miasta, a czyha na nich bardzo
dużo niebezpieczeństw w dzisiejszych czasach. Dlatego bardzo się
cieszę z tak dużej ilości boisk budowanych w Gubinie oraz modernizacji placówek oświatowych. Inwestycje materialne są bardzo ważne
i potrzebne dla rozwoju miasta, ale
należy pamiętać o tym, że budujemy
to wszystko dla naszego młodszego
pokolenia, które wykształci się i powinno powrócić do Gubina. Dlatego
musimy teraz dbać o ich prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy oraz
starać się o pozyskiwanie środków
finansowych na rozwój miasta dla
poprawy infrastruktury i zmniejszanie bezrobocia. Mam nadzieję,
że środki i inwestorzy pozyskani
w ostatnim czasie przez burmistrza
Bartłomieja Bartczaka pozwolą
nam na dynamiczny rozwój miasta,
a zarazem społeczeństwa.
- Jak zapowiada się tegoroczna
Wiosna nad Nysą?
Komitet organizacyjny, wraz z panem Januszem Gajdą - dyrektorem GDK, stanął na wysokości zadania i nasze miejskie święto w tym
roku będzie bardzo atrakcyjne dla
wszystkich mieszkańców, ponieważ program jest tak pomyślany,
że każda grupa wiekowa znajdzie
dla siebie coś, aby oderwać się od
codzienności. Z naszej komisji
w komitecie organizacyjnym działa ze mną pani Halina Wojnicz.
W związku ze zbliżającymi się obchodami Wiosny nad Nysą w imieniu swoim i komisji życzę wszystkim mieszkańcom miłej zabawy.
A będzie wiele atrakcji.
- Dziękuję za rozmowę.
Oleg Sanocki

Odznaczenia dla (nie tylko) strażaków
czony odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Awanse na
wyższe stopnie otrzymali: na mł. ogn.
Robert Jaśko, Leszek Łopatkiewicz,
na st. strażaka Tomasz Gruszecki,
Szymon Kowalczuk, Marek Tulimowski, Bartosz Glaz, Rafał Andrzejewski. Odbyło się też ślubowanie na
strażaka, z gubińskiej jednostki złożył

dla Pożarnictwa” odznaczono radnego asp. sztab. Andrzeja Białka
z komisariatu policji w Gubinie
oraz Uwe Erkenbrechera, komendanta straży pożarnej w Guben.
Wcześniej, w dniu 16 maja podczas
wojewódzkich obchodów Święta
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
- odznaczono odznaką „Zasłużony

Wspólne zdjęcie awansowanych i odznaczonych strażaków z Gubina
je na Sztandar Komendy Powiatowej
PSP najmłodszy stażem funkcjonariusz z Gubina Wojciech Naglik.
Podczas uroczystości nadano dwa
odznaczenia dla funkcjonariuszy
spoza PSP.
Brązowymi medalami „Za Zasługi

dla Ochrony Przeciwpożarowej”
asp.sztab.Kazimierza Sokalskiego, a Złotymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” mł. asp. Marka
Sochańskiego, st. ogn. Zdzisława
Sikorskiego i st. ogn. Zbigniewa
Suprunowicza. Antoni Barabasz

Społeczeństwo



Co wkrótce wypięknieje?
dokończenie ze str. 1
jekty szły do kilku różnych funduszy.
Z pieniędzy cieszy się zapew- Dla przykładu boiska w mieście były
ne gubińskie liceum, gdyż dzięki zgłaszane do Ministerstwa Sportu,
programu Orlik 2012, Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Cel był prosty - jak tu nam nie
dadzą to dadzą, gdzie indziej. Kolejnym przykładem jest tu Wyspa Teatralna, burmistrz Bartłomiej Bartczak zgłosił ją do listy indykatywnej
marszałka województwa. Gdy wyspa
już się na niej znalazła, w zasadzie
można było ogłosić sukces i spocząć na laurach. O tym, jak ciężko
jest wprowadzić inwestycje na listę
indykatywną, przekonało się Lubsko, które złożyło 10 projektów i żaden nie dostał pieniędzy. Wnioski
Gubina, które znalazły się na liście
pieniądzom unijnym zostaną tam indykatywnej to: Wyspa Teatralna
wybudowane aż cztery boiska: do (3,2 mln, w tym 1,6 mln dofinansosiatkówki, piłki nożnej, piłki ręcz- wanie) oraz uzbrojenie terenów innej oraz koszykówki. Dodatkowo westycyjnych (6 mln, w tym 3 mln
bieżnia i skocznia w dal.
dofinansowanie). Tak więc 1,6 mln
Nie jest tajemnicą, że niektóre pro- zł z LRPO oznaczało, że drugie tyle

dołoży gmina i wyspa wypięknieje.
W Gubinie podejście do projektów
jest jednak inne, władze cenią każdą
złotówkę, dlatego zgłoszono wyspę
jeszcze do EWT, gdzie nie dają 50
% dofinansowania, tylko 85%. Okazało się, że gubińska wyspa przeszła
i tu, jednak zamiast 1,6 mln, dostaniemy o milion więcej, czyli prawie
2,6 mln zł.
Jak widać, dla obecnej władzy, nie
jest problemem ściąganie środków
zewnętrznych, większym zmartwieniem jest, czy pisać do tego, czy do innego programu, po prostu, kto da więcej.
Warto dodać, że w latach 2003-2006
Gmina Gubin pozyskała niecałe 2 mln.
zł środków unijnych. W przeciągu roku
udało się do tej pory pozyskać ponad
19 mln zł środków unijnych. Obecne
władze miasta planują kolejne inwestycje z udziałem środków unijnych,
jest szansa, aby do końca roku liczba
pozyskanych środków zewnętrznych
przekroczyła 30 mln zł.

Wydatkujemy pozyskane fundusze
- Panie burmistrzu, udało się pozyskać sporo pieniędzy unijnych. Czy
to już koniec, czy możemy się spodziewać następnych projektów?
Złożyliśmy trochę wniosków do
różnych funduszy i czekamy na
decyzje o dofinansowaniu. Jestem
świadomy, że nie dostaniemy unijnej kasy na wszystkie zadania, ale
trzeba wyszarpać jak najwięcej.
Oprócz wniosków złożonych do

LRPO, szykujemy kolejne wnioski
do EWT.
Będzie to między innymi punkt informacji turystyczno-gospodarczej dla
naszych gubińskich przedsiębiorców
oraz przystosowanie Nysy do turystyki wodnej. Z wnioskami na pieniądze
unijne jest trochę jak z toto lotkami im więcej wysyłasz, tym większe szanse na wygraną - mówi z uśmiechem
burmistrz Bartłomiej Bartczak. Oto

lista projektów zgłoszonych do
LRPO. W sumie projekty opiewają na ponad 50 milionów złotych.
Przypomnijmy, że przed wyborami obecnej władzy budżet Gubina
oscylował wokół 30 milionów złotych. W tym roku prawdopodobnie
przekroczymy magiczną granicę
50 milionów. Wszystko z powodu
dużych środków unijnych, które
wpłyną do naszego miasta.

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli
w Gubinie.
Projekt zakłada kompleksową
modernizację systemów grzewczych oraz termomodernizację 6
budynków użyteczności publicznej:
3 szkół i 3 przedszkoli w Gubinie.
2. Adaptacja budynków powojskowych na mieszkania socjalne
w Gubinie.
Projekt zakłada kompleksową
modernizację dwóch budynków
powojskowych przy ul. Wyzwolenia
w Gubinie. Poprzez przebudowę
i adaptację pomieszczeń planuje
się stworzenie 90 mieszkań socjalnych, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych o niskich dochodach i mieszkańców o specjalnych
potrzebach.
3. Rewitalizacja obszarów powojskowych na Osiedlu Komorów
w Gubinie.
Projekt zakłada modernizację
i budowę 11 dróg (ul.Barlickiego,
Buczka, Findera, Fornalskiej, Hoża,
Kasprzaka, Luksemburg, Sawickiej,
Krasickiego, Lampego, Cmentarna)
o łącznej pow. 3,4 km.
4. Rewitalizacja starówki w Gubinie - przebudowa placu z fontanną.
Projekt zakłada rewitalizację obszaru w centrum miasta o pow. 17560
m kw. poprzez modernizację placu
wraz z przebudową fontanny i zmianę
zagospodarowania terenu w rejonie
ulic: Obr. Pokoju, 3 Maja, Słowackiego, Dąbrowskiego, Wyspiańskiego
w Gubinie. Budowane będą nowe
nawierzchnie drogowe (parkingi,
chodniki, jezdnie) - 5697 m kw., nawierzchnie architektoniczne - 6025 m
kw., powierzchnie zieleni-2558 m kw.

5. Rewitalizacja terenów starego
miasta w Gubinie.
Projekt zakłada rewitalizację obszaru w centrum miasta poprzez modernizacje placów przy ul. Roosevelta i Konopnickiej, m. in. na funkcję
rekreacyjno-sportową, uporządkowanie dróg wewnętrznych, ciągów
pieszych, budowę pól parkingowych,

czeniami na usługi rehabilitacyjne,
fitness, siłownię, kawiarenkę itp.
Zakłada się wybudowanie parkingu, zagospodarowanie terenu przyległego o elementy małej architektury i zieleni.
7. Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej.
Projekt zakłada kompleksową mo-

zmianę zagospodarowania terenu
w rejonie ulic: Konopnickiej, Chrobrego. Planuje się nowe nawierzchnie drogowe, chodniki, nawierzchnie
architektoniczne, powierzchnie zieleni. Przewiduje się także zamontowanie elementów małej architektury
(słup ogłoszeniowy, pergola, zestawy
oświetleniowe, lampy, kinkiety, słupki łańcucha, łańcuch, ławki, kosze).
6. Rozbudowa basenu krytego
w Gubinie.
Projekt zakłada rozbudowę basenu krytego w Gubinie o nową ofertę
turystyczno-sportową. Przewiduje
się budowę odkrytego basenu wraz
z urządzeniami zabawowymi, wybudowanie obiektu socjalno-szatniowego, z wydzielonymi pomiesz-

dernizację systemów grzewczych
oraz termomodernizację dwóch
budynków użyteczności publicznej:
Urzędu Miejskiego oraz Przychodni Zdrowia w Gubinie.
8. Adaptacja wieży Kościoła Farnego w Gubinie na punkt widokowy.
Projekt zakłada zagospodarowanie
wieży - zabytkowych ruin kościoła
farnego w Gubinie z XIV w. Przewiduje się montaż stropów wewnątrz
wieży wraz z komunikacją, renowację ścian wewnętrznych i zewnętrznych, rekonstrukcję attyki i pomostu
widokowego na szczycie wieży, wyposażenie wieży. Planuje się otwarcie punktu widokowego, informacji
turystycznej i ekspozycji stałych.
bum

Nr 10 z 29.05.2009
dokończenie ze str. 3
Na 11 dotychczas zaakceptowanych
projektów na obszarze Euroregionu
„Sprewa-Nysa-Bóbr”, 5 będzie realizowanych w Gubinie i Guben.
- Podczas gdy Pan zabiegał o gubińskie sprawy, niektórzy gubińscy radni z SLD atakowali burmistrza o to, że siedziba euroregionu
nie jest remontowana, pojawiły
się nawet głosy, aby budynek zabrać stowarzyszeniu.
Z wielkim zdziwieniem i smutkiem przeczytałem te wypowiedzi
radnego, który jawi się jako znawca spraw polsko-niemieckich, które pokazują jak wielkie pokłady
niechęci, niezrozumienia, a wręcz
świadomej dezinformacji mogą
drzemać w głowach osób pełnią-

Każdej osobie publicznej w Gubinie
przypominam adres właściciela:
ul.Piastowska 18, a nie 24.
Media
szeroko
informowały
o trudnościach niemieckiego stowarzyszenia, współtworzącego euroregion. Chcę uspokoić. Główne
problemy zostały oddalone, ale taki
stan uzasadnia to, by w pierwszej
kolejności zająć się problemami
dalszego funkcjonowania, a poprawę warunków pracy oddalić na
czas późniejszy. Chcemy, by budynek w Gubinie był docelowo miejscem pracy pracowników obu biur
i w tym kierunku zmierzamy. Musimy najpierw to uzgodnić, by przejść
do koniecznego remontu.
Co do obecnych warunków pracy,
odwiedzający nasze biuro widzą, że

Gratuluję Gubinowi
cych publiczne funkcje. O siedzibę
euroregionu walczyły różne miasta,
oferując wszystko, w tym i udział
finansowy w remoncie obiektów
na biura, czy wręcz wyremontowane biura. Biuro jest w Gubinie,
a stowarzyszenie, którego jestem
społecznym prezesem, kupiło budynek, by ugruntować siedzibę tu,
na ul. Piastowskiej.
Zatem nie prosiło o pomoc, radni
też nie zaoferowali pomocy w remoncie tej jednej z najważniejszych
instytucji w Gubinie (mimo że do
kilku niemiejskich dołożono trochę
z kasy miasta), tylko stowarzyszenie ze składek wszystkich 62 gmin
i powiatów euroregionu zapłaciło
za kupno nieruchomości. Żenującymi były dyskusje o wysokości kwoty
za ten budynek. Po pierwsze, z kilkudziesięciu znanych mi w województwie przypadków nawet biedne gminy podobne budynki oddają
za przysłowiową złotówkę takim instytucjom, które tak wiele pieniędzy
pomagają gminom zdobyć i które
tworzą tak wiele stabilnych miejsc
pracy (obecnie 13 gubinian pracuje
w biurze euroregionu), a po drugie
- zapomnieli ci, którzy to powinni
wiedzieć, że dzięki pieniądzom od
partnerów niemieckich uratowano
ten budynek. Gdyby budynek miał
inne przeznaczenie niż na polskoniemiecki euroregion, należałoby
zwrócić pieniądze za ogromne nakłady na dach i opierzenia (rynny
i wykończenia z miedzi zostały zerwane przez lokalnych złodziejaszków), piec, ogrzewanie, kanalizację
i inne wydatki, za doprowadzenie
tego budynku do stanu użytkowania, partnerom z Brandenburgii lub
Komisji Europejskiej. Poniesione
dotychczas wydatki znacząco przekraczają wartość tego budynku,
będącego zabytkiem, który musi
być sprzedawany z 50% bonifikatą,
z uwzględnieniem realnych kosztów zużycia budynku z XIX wieku.
Chcemy i musimy ten budynek remontować. A może ja źle odczytuję
intencje Pana Radnego, może zadając
takie pytanie, chce wnioskować z powyższych powodów o dofinansowanie
remontu biura, może ma sponsora?
Obie propozycje przyjmujemy.
Ponieważ każdy właściciel ma
problem z troską o dobro publiczne, a takim jest budynek euroregionu (zostanie na zawsze własnością
stowarzyszenia), to co najmniej
niestosownym jest zadawanie pytań burmistrzowi w tej sprawie.

są one nadal wciąż lepsze od tych,
jakie ma wiele instytucji w Gubinie.
Nauczmy się szanować i pomagać
euroregionowi, który tak bardzo jest
związany z Gubinem i dzięki niemu
tak wiele środków pozyskuje.
- Można śmiało powiedzieć, że
wielkie unijne pieniądze dla Gubina pozyskano w latach 90., następnie do 2006 roku były to śladowe
kwoty. Przełom nastąpił dopiero
teraz. Jak Pan to wytłumaczy?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi
na pytanie o przyczyny takich postaw,
których wynikiem był brak wniosków
albo też chybione pomysły.
Moim zdaniem, by pozyskiwać
pieniądze z funduszy polsko-niemieckich, potrzebna jest ogromna
determinacja, niecodzienna pracowitość, umiejętna praca zespołowa,
a przede wszystkim właściwe pojmowanie podstaw programowych
i istoty kontaktów Gubin-Guben na
zasadach partnerskich.
Niezręcznie jest mi oceniać intencje swoich następców, nie potrafię
i nie chcę odczytywać ich zamiarów, ale przez te 8 lat na przełomie
wieków, Gubin po prostu zrezygnował z aktywnej współpracy polsko-niemieckiej, koncentrując się
na własnych sprawach wewnętrznych. Można realizować taką politykę, gdy miasto leży 100 lub 200
km dalej, ale nie w momencie, gdy
leży na granicy, kiedy była już znana koncepcja Euromiasta GubinGuben, tak hucznie prezentowana
na światowej wystawie Expo 2000
w Hanowerze. Dlaczego Gubin nie
poszedł za ciosem po roku 2000?
Dlaczego nie wykorzystano wielkiej szansy? Dlaczego przespano te
kilka ładnych lat? O to należy pytać
„śpiących”.
Ja do dziś jestem wdzięczny wszystkim za zdolność do „porozumienia
gubińskiego” dla pozyskiwania jak
największej ilości środków pomocowych. Z przykrością odbierałem czas
antagonizowania, niechęci do współpracy. List do Euroregionu, chyba
z 2004 roku, od zastępcy burmistrza
(został na pamiątkę) pokazuje, jak
wiele było złej woli do współpracy
z zachodnim sąsiadem, zdolności porozumienia w pozyskiwaniu funduszy unijnych na tę współpracę. Mam
nadzieję, że to już definitywnie zamknięta przeszłość i taki czas nigdy
nie powróci.
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”
jest w Gubinie i dla Gubina zawsze.
rozmawiał Marcin Zajączkowski
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Gwiazdy Wiosny nad Nysą ◆ Kultura

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zorganizowało w tym roku Lubuskie Derby Muzyczne. Imprezę poświęconą
młodym ludziom i ich amatorskiej twórczości. Imprezę, dzięki której
słynne hasło For Those About To Rock (We Salute You) grupy AC/DC
wciąż jest aktualne.

Piosenkarka, autorka tekstów, producentka, kompozytorka, aktorka. Na polskiej scenie od 17 lat. Zdobywczyni Nagród: MTV
Europe Music Award, Bursztynowy Słowik,
Superjedynka, Fryderyk, Polska Wokalistka
Roku. Nagrała 11 płyt oraz 27 singli. Muzykę Kasi scharakteryzować można jako
mieszankę rocka i popu z bardzo dobrymi,
osobistymi tekstami. Niedziela, godz. 20:00.

Derby dla Knight Rider

Tego zespołu nikomu przedstawiać nie
trzeba... Na polskim rynku muzycznym istnieje od 1965 roku. 14 nagranych płyt. Ponad 150 utworów, z czego 21 to absolutne
i ponadczasowe hity! Obecnie skład „Czerwonych Gitar” tworzy trójka z pierwotnego
składu zespołu: Jerzy Skrzypczyk, Jerzy
Kosela, Henryk Zomerski oraz młode pokolenie: Marek Kisieliński, Mietek Wądołowski,
Arkadiusz Wiśniewski. Sobota, godz. 20:00.

Farben Lehre, polski zespół punk-rockowy, który powstał w 1986 roku z inicjatywy
Wojciecha Wojdy. Pierwszy koncert zespołu
miał miejsce w Płocku, 13 października. Następnie Farben Lehre koncertowało w całej
Polsce, a także w Niemczech, Włoszech,
Irlandii, Francji, Słowacji, Czechach, na
Ukrainie i Białorusi. Na jednej scenie występowali m.in. z Exploited, Die Toten Hosen, Vibrators, G.B.H., Dritte Wahl, Smola
a Hrusky i Ine Kafe. Sobota, godz. 22:00.

Gubin został gospodarzem eliminacji powiatowych, które odbyły się
27 maja w GDK. Do konkursu przystąpiły dwa zespoły: Teoria Agrestu
i Knight Rider. Każdy z zespołów
miał do dyspozycji 20 minut, aby
w tym czasie przekonać do siebie
jury. A o tym, która z kapel przejdzie
do kolejnego etapu konkursu, decydowała rada artystyczna w składzie:
Beata Tecław z Państwowej Szkoły
Muzycznej w Gubinie, Lucjan Harańczyk z zespołu Exces oraz Andrzej Matłacki z GDK. Jako pierwsza
na scenie zaprezentowała się grupa
Teoria Agrestu. Zespół miał utrudnione zadanie, ponieważ obecnie
nie posiada wokalisty. Na szczęście
trio muzyczne wybrnęło z tej opresji
znakomicie, bazując podczas występu na improwizacji. Następnie do
boju przystąpili metalowcy z Knight
Rider. To była uczta dla fanów mocnych i ciężkich brzmień. Zespół
przedstawił covery legendarnych
zespołów Metallica, Misfits i Proletaryat. Po występach w napięciu
oczekiwano na werdykt, która z ka-

pel zostanie nominowana do prezentacji wojewódzkich. Po naradzie jury
okazało się, że zaszczyt ten przypadnie zespołowi Knight Rider, którego
skład obecnie tworzą Mateusz Piątek - wokal, gitara, Michał Rudziak
- perkusja oraz Łukasz Kolanowski
- gitara basowa. Warto podkreślić,
iż dla zwycięzcy Lubuskich Derbów
Muzycznych przewidziana jest nagroda w postaci możliwości nagrania
płyty promocyjnej (4 utwory - 50 godzin) w studiu „Poly Sound” w Zielonej Górze oraz nagranie teledysku
w pracowni wideo-art. Nasi muzycy
obiecali, że podczas prezentacji wojewódzkich, które odbędą się w piątek
19 czerwca w Zielonej Górze, dadzą
z siebie wszystko!
Kiedy emocje konkursowe już
opadły, można było wysunąć bardzo
pozytywny wniosek. Otóż oglądanie
i słuchanie występów gubińskich
kapel podczas derbów muzycznych
dało nam dowód na to, iż dla wielu
młodych ludzi rock wciąż stanowi
ważną część życia.
Andrzej Matłacki

Finisaż tolerancji
Trio „Exces” to nowy projekt Krzysztofa „Jary”
Jaryczewskiego - założyciela „Oddziału Zamkniętego”. Zespół istnieje od 2006 r. Obok
lidera tworzą go: Lucjan Harańczyk - bas,
Bartosz Wilk - perkusja. Podczas WnN wraz
z muzykami gościnnie wystąpi współzałożyciel i gitarzysta „Oddziału Zamkniętego”
- Wojciech Pogorzelski. W programie utwory
z debiutanckiej płyty pt. „Exces” oraz największe hity „OZ”. Niedziela, godz. 18:00.

Zespół powstał w 2006 roku. Gra w składzie: Emma - gitara, wokal; Martin - mandolina, piano, harmonijka, Moxy - kontrabas;
Seb - perkusja, akordeon, instr. perkusyjne,
Sarah - wiolonczela, Chris - skrzypce. Muzyka, którą tworzy określana jest w Wielkiej
Brytanii jako miejski folk. Radio BBC uznało Jessica’s Ghost za jeden z brytyjskich
zespołów nowej fali. Wydał debiutancką
płytę „Winning Hand”. Sobota, godz. 18:00.

Zespół CZEKOLADA powstał w 2008 roku. Tworzą go: założyciel i lider zespołu, wokalista i gitarzysta Robert Mazurkiewicz, Janusz Lewandowski
– gitara basowa, Łukasz Kotowski – instrumenty
klawiszowe, Łukasz Kielnar – gitara solowa, Paweł Kurek – perkusja oraz Arkadiusz Goliwąs
- gitara basowa. Ma w swoim dorobku I nagrodę
w Plebiscycie Radia „Zachód” - „Przebojem na
antenę”. 19 czerwca ukazał się pierwszy singiel
zespołu „Przed podróżą”. Niedziela, godz. 17:00.

Alchemist Project – polski duet DJ-ski powstały w 1999 roku w Zielonej Górze. Zadebiutował wydanym w 2005 r. albumem „City
of Angels”. Do tego utworu stworzyli teledysk
ukazujący się na antenie Polsatu 2. W programie zespołu m.in. jeden z największych hitów
2007 roku „Krishna”. Piątek, godz. 23:00.



W lutym br., w ramach projektu
„Demokracja bez Wyjątku” z Programu „Młodzież w Działaniu” odbyły się
międzynarodowe warsztaty artystyczne. Celem spotkania było budowa, poprzez wspólną twórczość plastyczną,
pozytywnych relacji międzyludzkich
oraz zwalczanie wszelkich barier pomiędzy pełnosprawnymi, a „sprawnymi inaczej”. W zajęciach udział wzięli
wtedy podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej (jako gospodarz spotkania), uczniowie Europaschule oraz
Gimnazjum nr 2 i ZSLiT w Gubinie.
W wyniku twórczych prac powstały niezwykle pomysłowe i kolorowe
kolaże, przedstawiające podobizny
uczestników warsztatów.
Efekty powstałych dzieł mogliśmy
podziwiać 22 maja w gubińskiej galerii, gdzie odbył się finisaż. Doszło
do niego w głównej mierze z powodu
ogromnej chęci ponownego spotkania polsko-niemieckich przyjaciół - autorów przepięknych kolaży.
Każdy, kto tego dnia odwiedził galerię, mógł na własne oczy przekonać
się, ile pasji i zaangażowania włożyli w powstanie tych oryginalnych
dzieł młodzi twórcy. Po uroczystym
otwarciu wystawy odbyła się prezentacja medialna, na której przedstawiono wiele zdjęć pokazujących „od
kuchni” proces powstawania dzieł.
Następnie zgromadzona publicz-

SŁAWEK ORZEŁ
wystartuje
w Mistrzostwach Województwa
Lubuskiego „STRONGMAN”
Sobota, godz. 15.00.

ność przystąpiła do oglądania polsko-niemieckiej twórczości. Można
było także porozmawiać z niektórymi twórcami wystawionych prac. Na
gości czekał także bogato zastawiony
słodki szwedzki stół. Każdy ze zwiedzających mógł z bliska przekonać
się, że w wyniku twórczych działań,
nawet tych niekonwencjonalnych,
można udowodnić, iż sposób postrzegania świata nie zależy od przynależności narodowej, rasowej bądź
stopnia niepełnosprawności, lecz od
naszego stopnia tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.
Dzięki temu finisażowi autorzy dzieł
mogli jeszcze raz przypomnieć sobie
wspaniałe chwile oraz niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła im w procesie
ich tworzenia. A zwiedzający mieli okazję podziwiać prace, które z pewnością
intrygują i dają wiele do myślenia. A oto
przecież w sztuce chodzi... Wszystkie
dzieła można obecnie podziwiać w Gubińskim Domu Kultury.
Wielkie podziękowania za wkład
w organizację wystawy należą się:
Oli Kaczmarek, Ani Kawałek, Marcinowi Gwizdalskiemu, Krzysztofowi Ptak, Januszowi Gajdzie,
Waldemarowi Pawlikowskiemu,
Dorocie Chwałek, Michałowi Bujnickiemu, Ewelinie Kuznowicz
oraz Grzegorzowi Świtalskiemu.
Andrzej Matłacki

Program Wiosny nad Nysą
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REGULAMIN OBIEKTU
(Plac Jana Pawła II na terenach zielonych pomiędzy ul. Westerplatte, Roose
velta, 3 Maja, Dąbrowskiego w Gubinie)

Mistrzostwa województwa lubuskiego „STRONGMAN”
z udziałem Sławka Orła Dyscyplina specjalna: Rozbijanie
Unijnej Kasy skwer przy ul. Kopernika
16.30 „Gubińskie Łużyczanki” Pl. Jana Pawła II
17.00 „Studio 1” z Guben - prezentacje Tae Boo Pl. Jana Pawła II
18.00 „Jessica’s Ghost” (Liverpool, Wlk. Brytania)
Pl. Jana Pawła II
20.00 „Czerwone Gitary” Pl. Jana Pawła II
22.00 „Farben Lehre” Pl. Jana Pawła II
23.00 „Niepokonani” - hity muzyki biesiadnej Pl. Jana Pawła II
15.00

9.30
12.00
12.30
13.00
15.00
17.00

19.00

Biegi uliczne „Gubińska Mila im. Jurka Gąsiora”
ul. 3 Maja
Uroczyste otwarcie boiska sportowego
przy Zespole Szkół im. M. Kopernika
boisko przy zespole szkół, ul. Racławicka
Mecz inauguracyjny - Kobiety
boisko przy zespole szkół, ul. Racławicka
Mecz inauguracyjny - Mężczyźni
boisko przy zespole szkół, ul. Racławicka
Turniej siatkówki plażowej „55+”
boisko ZSR, ul. Pułaskiego
Inauguracja 48. WnN.
Wręczenie Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. C. Schröter
Uroczyste uruchomienie zegara na Baszcie.
ul. 3 Maja, koło Baszty Ostrowskiej
Koncert w ramach MFPA „Poetyckie Rubieże”
Piwnica Artystyczna „Retro”, ul. Chopina 1
„ARCHIPELAG WOLNOŚCI”
- INTERNATIONAL CLUBBING PICKNICK
Plac Jana Pawła II

22.00

Dave & Savage
rezydenci piątkowych imprez w klubie „Zenek”
Plac Jana Pawła II
Sammy Fernandez feat. Okan Fe’ DJ & Live Percussion
(Niemcy) Plac Jana Pawła II
Sentez

23.00

ALCHEMIST PROJECT

00.00

DR MIKE

01.00

Nider

20.00
21.00

„SERCE DWÓCH MIAST BIJE RYTMEM HIP-HOPU”
od 15.00 Miejska akcja graffiti
17.00

Przegląd squadów hip-hop, grup dance i break dance
Klub „Iskra”

9.00

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pierwszej fabryki w Gubińskiej Strefie Ekonomicznej
Teren Strefy Ekonomicznej, ul. Cmentarna
Turniej tenisa ziemnego - boisko przy SP nr 3
Korowód - przejście ulicami: Dąbrowskiego, Obrońców
Pokoju, 3 Maja, Roosevelta
Prezentacje gubińskich przedszkoli gościnnie wystąpi
przedszkole Regenbogen z Guben
Pl. Jana Pawła II
Prezentacje gubińskich szkół Pl. Jana Pawła II
Pokazy ratownictwa WOPR i Wasserwacht na Nysie
przy Alejach Łużyckich

10.00
10.00
12.00
13.30
14.00

III Rajd Weteranów Trasą Odry i Dębu
Zabytkowe auta i motocykle
przejazd ulicami: Śląska, Obrońców Pokoju, 3 Maja
12.00 Wystawa zabytkowych aut i motocykli Pl. Chrobrego
Imprezy na Placu Jana Pawła II:
13.00 Finał konkursu „Gubiński Mam Talent”
13:45 Koncert Gubińskiej Orkiestry Dętej
14.15 Pokaz walki - Gubiński Klub Karate Kyokushin
15.00 Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
15.45 Prezentacje Gubińskiego Domu Kultury
17.00 „Czekolada”
18.00 „Exces” gościnnie Wojciech Pogorzelski „Oddział Zamknięty”
20.00 Kasia Kowalska
11.30

Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego - Sala ZSLiT, ul. Racławicka - 30.05., godz. 9:30, wstęp 10 zł, dzieci i młodzież szkolna 5 zł
Finał konkursu czytelniczego dla szkół średnich na temat życia i twórczości Juliusza Słowackiego - Miejska Biblioteka Publiczna, 5.06., godz. 12:00
Turniej Halowy Piłki Siatkowej im. K. Maternika - 6-7.06., Sala ZSR, ZSLiT
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej - stadion miejski, ul. Sikorskiego
I Zlot Miłośników Samochodów Terenowych Gubin 2009 - strzelnica w Bieżycach, 6.06., godz. 13:00 - darmowa grochówka oraz przejazdy dla dzieci
Wideoteka Lata 70., 80., 90. - 5.06., godz. 20:00, Klub „Zenek”, wstęp
od 21 lat, 5 zł
Gorączka Sobotniej Nocy w Zenku - 6.06., godz. 20:00, Klub „Zenek”,
wstęp od 18 lat, 5 zł do 22, 10 zł po godz. 22.
Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Festiwal Działań Twórczych 1-7.06.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej:
Izba Muzealna czynna 6-7.06. godz. 10-16
Wejście na Basztę Ostrowską 6-7.06. godz. 10-16
Pchli Targ - dziedziniec Izby Muzealnej 6-7.06. godz. 10-16
Wystawa fotograficzna „Gubińskie pochody 1. Majowe
dziedziniec Izby Muzealnej 6 - 7.06. godz. 10-16
Pokaz filatelistyczny „Gubin na polskich znakach pocztowych”dziedziniec Izby Muzealnej 6 - 7.06. godz. 10-16

1. Organizatorem imprezy 48. Wiosny
Nad Nysą w dniach 05-07.06.2009 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 - ochrony 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 do dostosowania
się do zaleceń służb porządkowych ochrony oraz spikera 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

Historia ◆ Społeczeństwo ◆ Pogranicze
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Promenada zamiast przejścia
Guben. Dziewiątego maja gubeński burmistrz Klaus-Dieter Hübner
uroczyście przekazał do użytku nową promenadę spacerowo-wypoczynkową wzdłuż brzegu Nysy. Powstała w miejscu byłego przejścia
granicznego i wygląda niemal tak samo, jak jej poprzedniczka z czasów
przedwojennych. Dzięki temu jest miłym ukłonem w stronę najstarszych mieszkańców miasta, pamiętających tamten okres.
Według historycznego wzoru - za sprawą schodów, utwardzonej drogi wzdłuż nadbrzeżnego muru i ławek - powstała zielona brama do Guben. Za nadbrzeżnym murem znajduje się przystań dla łodzi i kajaków
- punkt startowy przedsięwzięć z dziedziny turystyki wodnej.
Brakuje jeszcze zjazdu dla osób niepełnosprawnych, który zostanie
wykonany w kolejnej fazie przedsięwzięcia, w ramach realizacji projektu „Turystyka wodna”.
Koszty wykonanej części przedsięwzięcia wyniosły około 146 500
euro, z czego 97 500 euro to środki ze źródeł zewnętrznych.
Na podst. „Neiße-Echo“ z 22.09.2009

Niedziela Kwitnących Drzew
Wczorajsza Niedziela Kwitnących Drzew pokazała, że dalekosiężne
wysiłki w celu ściągnięcia turystów, aby pokazać im nasze wzgórza
z sadami owocowymi, okrytymi kwiecistym dywanem, nie poszły na
marne. Było tylu turystów, ilu dotychczas chyba nie naliczono…
Na dworcu kolejowym już od wczesnego poranka panował duży ruch,
ponieważ wszystkie planowe pociągi z wycieczkowiczami, chcącymi
obejrzeć gubeńskie kwitnienie drzew, były pełniusieńkie.
Po godzinie 9.00 napór ludzi kolosalnie się wzmógł, ponieważ w czasie około 40 minut przybyły cztery pociągi specjalne i na perony wyległy setki widzów. Ogólnie rzecz biorąc, wczoraj koleją przywieziono
do Guben około 5 000 ludzi. Pociągiem specjalnym z Berlina przybyło
930 osób (…).
Niechaj wszystkim turystom podoba się nasze piękne miasto nad
Nysą i niechaj zaczerpną z tego faktu motywację, aby każdego roku
przynajmniej raz powracać tutaj w okresie kwitnienia drzew.
Na podst. „Gubener Zeitung” z 11.05.1909

Biblioteka Miejska kolejny raz zaskoczyła inwencją, ciekawym pomysłem.

Anioły, czarny
księżyc i pies
W bibliotece zorganizowano 15
maja br. spotkanie z wyjątkowym
człowiekiem, Karlem Grenzlerem,
urodzonym w 1954 r. w Łebie.
Absolwent bibliotekoznawstwa na
krakowskim UJ-ocie, mieszkający na
stałe w niemieckim Hamm, gdzie kie-

riusz Lebioda mówi „Karl Grenzler
napisał książkę, która jest próbą
odtworzenia psychiki psa, jego myśli i zachowań, a nade wszystko pojęcia ludzkiego świata. „U psa jest
zawsze dzisiaj. Pies nie rozróżnia
wczoraj lub jutro”.

Z Euroregionu

Kronika 997

Posiedzenie konwentu
Przy udziale prezesa Czesława Fiedorowicza oraz burmistrza Gubina
Bartłomieja Bartczaka obradował
18 maja konwent euroregionu, na
którym m. in. zaakceptowano porządek XXXII Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, która odbędzie się 3
czerwca (środa) w auli Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Głównym tematem będzie sprawozdanie z działalności od 11 grudnia 2008 r. oraz
udzielenie konwentowi absolutorium. W tym samym dniu, również
w auli uniwersyteckiej, odbędzie się
konferencja inaugurująca uruchomienie Funduszu Małych Projektów
i Projektów Sieciowych oraz wręczenie wyróżnień za najlepiej zrealizowane projekty INTERREG III A.
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poprawy sytuacji na drogach wodnych pogranicza polsko-niemieckiego (ochrona przeciwpowodziowa,
warunki przepływu i żeglugi). Oceniono też postępy stworzenia ram
prawnych wspólnego Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy
Służb Granicznych, Policji i Służb
Celnych w Świecku.

Koncepcja ścieżek
rowerowych

Jak przekazała dyrektor biura Bożena Buchowicz, ogłoszony został
przetarg na aktualizację „Koncepcji
ścieżek rowerowych w Euroregionie
Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Propozycje zgłosiło 35 członków,
nowe ścieżki chce budować dziewięć samorządów, w tym miasto
Gubin i powiat krośnieński, 17 saPosiedzenie komitetów
morządów będzie aktualizowało,
Prezes konwentu Cz. Fiedorowicz a osiem nie przewiduje zmian.
uczestniczył w posiedzeniach polWspółpraca transgraniczna
sko-niemieckich komitetów: 12 maja
we Wrocławiu ds. Współpracy MięPolska-Saksonia
dzyregionalnej, gdzie podkreślono, Dobiegają
końca
rozmowy
że doświadczenia lat ubiegłych wy- o realizacji „Programu Operacyjkazały dużą ilość wnioskodawców, nego Współpracy Transgranicza środki finansowe pochodzące nej Polska-Saksonia 2007-2013”,
z INTERREG nie wystarczyły, by w którym uczestniczy również Eusprostać wszystkim oczekiwaniom. roregion Sprewa-Nysa-Bóbr. PrzeWiele wniosków musiało być odrzu- widuje się, że na Fundusz Małych
conych. Komitet opowiedział się za Projektów otrzymamy średnioroczkontynuacją współpracy w ramach nie 490 tys. euro, a rozpoczęcie zaProgramu INTERREG na lata 2014- planowano od 1 września br.
2020 oraz wyraźnym podwyższeKursy PNWM
niem środków finansowych. Komitet zaapelował o wysoką frekwencję Polsko-Niemiecka
Współpraca
wyborczą 7 czerwca, by parlament Młodzieży organizuje kursy:
europejski został jeszcze bardziej - od 28 lipca do 5 sierpnia w Uniumocniony.
wersytecie Europejskim Viadrina 12 i 13 maja również we Wroc- dla tłumaczy grupowych, zgłoszenia
ławiu, odbyło się XXVIII posie- do 5 czerwca, koszt własny - 200 zł;
dzenie Komitetu ds. Współpracy - od 6 do 20 września br. w Morawie
Przygranicznej Polsko-Niemieckiej koło Wrocławia - tandemowy kurs jęKomisji Międzyrządowej. Omó- zykowy dla animatorów polsko-niewiono i przedstawiono informacje mieckiej wymiany młodzieży, zgłoo wymianie nauczycieli w placów- szenia do 12 czerwca, koszt 250 zł.
kach dydaktycznych na pograniczu, Szczegółowych informacji udziewspółpracy transgranicznej w ratow- la kierownik Jednostki Centralnej
nictwie medycznym oraz dwustron- PNWM Krzysztof Zdobylak, tel. 0nej polsko-niemieckiej umowie do- 68 455 80 53.
tyczącej wspólnych działań w celu
Zygmunt Traczyk

U pana Klosa w Zawadzie
Niemal tradycją stały się polsko- rozumem. Kolejne spotkanie zgroniemieckie spotkania organizowa- madziło sporą grupę osób, wśród
ne przez Joachima Klosa, miesz- których spotkać było można przedkańca Guben. J.Klos, radny miejski, stawicieli SPZG, sąsiadów J.Klosa
urodził się przed wojną w Zawadzie mieszkających w Zawadzie, histo(Saude). Dziś w miejscu swego ryka gubeńskiego Gerharda Guurodzenia organizuje spotkania, nię i wielu innych gości z obu stron
podczas których Polacy i Niemcy Nysy. Delektowano się winem,
opowiadają o przeszłości, jak i cza- z wyrobu którego słynie gospodarz
Dyrektor miejskiej biblioteki Roman Niparko wygłasza słowo wstępne o K. Grenzlerze. sach współczesnych. I nie przeszka- spotkania i bigosem, który przydzają im swary polsko-niemieckie gotowali państwo Pokrątkowie.
ruje Gustav-Lübecke-Museum. Pisarz, Kolorytu spotkaniu dodał udział na szczytach władzy. Spotkania są Działania zacnego gubenianina są
poeta, członek wielu stowarzyszeń lite- znanego lubuskiego pisarza Ja- dowodem na to, że ludzie tu, na przykładem wartym naśladowania
rackich, polskich i niemieckich, w tym nusza Koniusza, który czytał naj- pograniczu, kierują się własnym i odnotowania.
(sp)
Związku Literatów Polskich. Tworzy ciekawsze fragmenty z twórczości
w dwóch językach oraz tłumaczy wiele Grenzlera, przy jakże kokieteryjnej Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu 19 maja spotkania Sekcji Emeutworów polskich i niemieckich. Wy- opozycji Marii Wasik - dyrektora rytów i Rencistów ZNP Gubina i Żagania: kol. prezes Krystynie Kaczmarek-Skórze, Teresie Kępce, „Łużyczankom” i Danucie Kaczmarek, Waldemarowi Pawdał tomik wierszy „Czarny księżyc” Biblioteki Wojewódzkiej.
i „Moje anioły”, z których fragmenty Sala konferencyjna biblioteki led- likowskiemu, Dorocie Chwałek (galeria), Tadeuszowi Buczkowi i Wiesławowi
prezentowano na spotkaniu.
wie mieściła uczestników tego wy- Łabęckiemu (Izba Muzealna), pracownikom stołówki ZSLiT, T. Piszczek - kierownik
Głównym przedmiotem prezen- darzenia. Wielu wychodziło dum- internatu oraz gubińskiemu bardowi Tadeuszowi Kolasińskiemu, wiernemu sympatacji była książka „Podobno jestem nie z książką Grenzlera w ręku, tykowi ZNP oraz Urzędowi Miasta za ufundowanie drobnych upominków.
Sekcja E i R ZNP Gubin
psem”, o której w posłowiu Da- najczęściej z dedykacją autora. Ols

W okresie od 19 do 25 maja
2009r. na terenie miasta i gminy
Gubin odnotowano następujące
zdarzenia:
19 maja gubińscy policjanci w Żytowaniu zatrzymali 52letniego mieszkańca Krosna
Odrzańskiego kierującego samochodem daewoo (ponad 2
promile w organizmie). Natomiast na ul. Gdańskiej zatrzymano 47-letniego mieszkańca Gubina, który jechał rowerem, będąc
w stanie nietrzeźwości (1,44 promila w organizmie).
20 maja nieustalony sprawca
skradł radio samochodowe wartości 399 zł z zaparkowanego
przy ul. Kresowej volkswagena
golfa. Czynności w tej sprawie
prowadzą gubińscy policjanci.
21 maja na ul. Roosevelta nieustalony sprawca włamał się do
pomieszczenia gospodarczego,
skąd skradł materiały budowlane i elektronarzędzia bosch
wartości 1300 zł. Postępowanie
w tej sprawie prowadzą gubińscy
policjanci.
22 maja nieustalony sprawca
włamał się do mieszkania znajdującego się przy ulicy Grunwaldzkiej w Gubinie, skąd zabrał laptop i inne rzeczy o wartości 2800
zł. Postępowanie w tej sprawie
prowadzą gubińscy policjanci.
oprac. MB-T
Informacje przekazał
oficer prasowy
KPP Krosno Odrzańskie
Norbert Marczenia

Kronika PSP
Ostatnie dwa tygodnie to 3 pożary, a raczej podpalenia traw
i nieużytków.
15.05. dwa zastępy strażaków
zabezpieczały lądowanie i pomagały w transporcie chorego pacjenta do śmigłowca Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
18.08. Przy ulicy Kosynierów
wybuchł pożar w komorze silnika samochodu osobowego (posiadającym instalację gazową);
gasiły go dwa zastępy strażaków.
Straty oszacowano na około 15
tysięcy złotych.
18.05. strażacy gasili palące
się sadze w przewodzie kominowym, w jednym z budynków,
w Żytowaniu. Jego przyczyna to
brak nadzoru kominiarskiego
nad instalacją kominową (nie
tylko w tym przypadku).
20.05. w godzinach nocnych
dwa zastępy strażaków gasiły pożar zabudowań gospodarczych
przy ul. Kaliskiej. Przyczyna to
przypuszczalnie
zaprószenie
ognia przez właściciela posesji,
straty oszacowano na kwotę około 10 tysięcy złotych.
23.05. w Gubinku zapalił się
stóg słomy. Straty oszacowano
na 2 tys. zł. Przyczyną było przypuszczalnie podpalenie. Gasił
go zastęp strażaków i jednostka
OSP ze Starosiedla.
Informacje przekazał
dowódca JRG PSP w Gubinie
asp. sztab. Dariusz Kostyszak
Oprac. AB.

Historia ◆ Społeczeństwo
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Historia
miasta Gubin
Gubin w okresie średniowiecza
część 8
Miasto lokacyjne umocnione zostało obwarowaniami. Początkowo
był to wał drewniano-ziemny z palisadą. W roku 1311 Gubin otrzymał zezwolenie na budowę murów.
Wzniesiono je zapewne w pierwszej
połowie XIV wieku. Pasmo murów
od strony zachodniej, północnej
i wschodniej biegło równolegle do
koryta Nysy i Lubszy, od południa
zaś linią prostą lekko załamującą
się na zewnątrz. W pasie obwarowań znajdowały się 3 bramy, z których Klasztorna strzegła wjazdu do
miasta od zachodu, Krośnieńska
od północy, a Ostrowska od strony
południowej. Wody rzek stanowiły
naturalne wzmocnienie fortyfikacji.
Od niezabezpieczonej strony południowej przekopano fosę, zasilaną
wodami obu rzek. W obrębie strzeżonego miasta przed Bramą Ostrowską znajdowała się, pochodząca
zapewne z późniejszego średniowiecza, kaplica św. Anny. Została ona
zaznaczona na zrekonstruowanym
przez J. Siedlera średniowiecznym
planie Gubina.
Karl Gander (uczeń Hugo Jentscha) w swoim dziele Geschichte
der Stadt Guben, jak i później Stanisław Kowalski (w swojej pracy doktorskiej) stwierdzają, iż począwszy
od XIII stulecia istnieją źródła pośrednie, pozwalające na przybliżone
ustalenie liczby mieszkańców. Wielkość kościoła parafialnego (obecnie odbudowywany kościół farny),
podaje nam w przybliżeniu liczbę
gubinian. W I połowie XIII wieku
mieszkańcy Gubina postawili z obecnego kościoła farnego trzy nawy, co
przynosiło (wg Rudolfa Lehmanna)
2 tys. mieszkańców. Jak na tamte
czasy było to miasto duże. Dwieście
lat później Gubin miał ponad 3 tys.
mieszkańców. W 1294 roku udokumentowano już pierwsze wzmianki o kościele farnym, a w 1519 rozbudowano kościół już o 8 filarów.
Pierwsza wzmianka o proboszczu
tego kościoła Mikołaju pochodzi
z 1259 roku. Gubin należał wtedy do
diecezji miśnieńskiej. Po likwidacji
cmentarza w 20-30. latach XIII wieku wzniesiono właśnie trójnawową
romańską bazylikę. Po pożarze na
przełomie XIII/XIV wieku przedłużono prezbiterium, a następnie po
wyburzeniu murów bazyliki pozostawiono jedynie zachodnią ścianę
z wieżami i wzniesiono kościół halowy. Z 1414 roku pochodzi informacja
o szkole, która istniała w północnowschodnim narożniku kościoła równolegle do prezbiterium. Następną
przebudowę fary rozpoczęto w XV
wieku, poszerzając i podwyższając
prezbiterium. Wprowadzono także ambit i wieniec kaplic, włączając
budynek szkoły. Podobnie przebudowano nawy, a w miejsce wież romańskich na osi kościoła wzniesiono jedną wieżę. W ostatnim etapie
prac założono sklepienia sieciowe
na całości kościoła, wprowadzając
filar na osi (rozwiązanie charakterystyczne dla bawarskiego architekta
Stettheimera).
Daniel Głowiński

Dni Kopernika
Rok 2009 to Międzynarodowy Rok
Astronomii. Z tej też okazji Dni Patrona Szkoły w Zespole Szkół im.
M. Kopernika obchodzone są ze
szczególnym zaangażowaniem. Program obchodów Dni Patrona Szkoły
opracowały D.Milto, pedagog SP-1
Anna Macewicz-Żuk i T.Kusy. Znalazło się w nim wiele atrakcyjnych
imprez. W kwietniu uczniowie klas
IV-VI wykonywali prace plastyczne
związane z tematyką wszechświata
oraz różne pojazdy kosmiczne, które
wg wyobraźni uczniów pozwolą im
zwiedzić przestworza. Wystawę prac
zorganizowano w auli szkolnej, a 1
maja br. najciekawsze prace prezentowane były w plenerze na festynie
szkolnym.
Ponieważ z Toruniem, miastem rodzinnym naszego Patrona, związane
są toruńskie pierniki, kiermasz tych
smacznych wypieków zorganizowano wśród uczniów naszej szkoły.
Niektóre klasy z bardzo dużym zaangażowaniem wykonywały to zadanie.
Pierniczki były smaczne i ciekawie
ozdobione. Oczywiście próbowali je
uczniowie i taką możliwość mieli gubinianie na naszym festynie.
Ważnym elementem „kopernikowskiego” programu był Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o M.Koperniku
i wszechświecie, do którego zastały
zaproszone szkoły miejskie i gminne. Konkurs przebiegał w przyjemnej atmosferze zabawy. Po wielu
zmaganiach I miejsce zajęła SP1, dla której o punkty (cukierki)

walczyli: Julia Dominiak, Magda
Grzecznowska, Oliwia Błaszczyk
i Przemek Rozwadowski. Na drugim miejscu znalazła się SP w Bieżycach w składzie: Anita Carewicz,
Aleksandra Piasecka, Agata Jas
i Damian Kuba. Miejsce III zajęła
SP w Grabicach reprezentowana
przez uczniów: Mateusz Turowski,
Patryk Stępień, Szymon Dwornicki i Bartosz Stadnik. Miejsce IV
przypadło SP-2, którą reprezentowali: Bartosz Lenda, Jan Portych,
Piotr Palus i Michał Okręglicki.
Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się nie tylko dużą
wiedzą o temacie, ale również wysoką kulturą osobistą i zrozumienia
idei rywalizacji w formie zabawy, za
co serdecznie dziękujemy im oraz
opiekunom i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.
W programie jest też „Bieg ku
Słońcu”, impreza cykliczna organizowana przez nauczycieli wuefistów.
W tym roku odbyła się 26 maja.
Kolejnym punktem programu będzie spotkanie w plenerze pt. „Spojrzeć w gwiazdy”. Przy ognisku, harcerskich pląsach uczniowie będą
mieli okazję obserwować niebo
przez teleskopy udostępnione przez
pasjonatów kosmosu.
Na zakończenie obchodów 40osobowa grupa uczniów podąży do
Torunia, by odwiedzić miejsce narodzin M.Kopernika, a także posmakować toruńskich pierników.
Anna Macewicz-Żuk
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Tak to u nas bywa
Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej radny Zygfryd Gwizdalski ubolewał nad sposobem sadzenia drzewek w mieście. No i dużo w tym racji. Wystarczy porównać, jak robią to sąsiedzi w Guben. Ich nasadzenia
przeżywają, nasze nie. Nasze biedne pobuja się trochę i albo pada ofiarą wandala, albo wiatru.
Jakby w odpowiedzi na zarzuty radnego, za kilka dni wokół drzewek
na skwerze vis a vis środkowego pawilonu pojawiły się podpórki. Nawet robiły wrażenie. Ale jakież było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem
robotników przybijających misternie listewki wokół uschłych drzew.
Ręce opadają.

Często mieszkańcy zwalają winę niemal za wszystko na młode plecy burmistrza. Wszak on tu gospodarzem. Ale czy ma pilnować, jak
pracują niemyślący robotnicy? Stare porzekadło mówi, że kowal miał
cążki, by paluszków nie poparzyć. U nas bywa inaczej.
Powszechnie wiadomo, iż brak w mieście miejsca dla parkujących
samochodów. Ale kiedy przespacerujemy się po miejskich parkingach
miejsca jeszcze są, a samochody parkują na chodnikach. Przykład?
Proszę zobaczyć, jak wygląda ta sprawa obok baszty. Ale najlepiej zaparkować prawie w domu. No, gdyby klatki schodowe były szersze, to
kto wie. I kto tu jest winien?
(pis)

Równi i równiejsi?
- Ponad dwa tygodnie temu mój syn otrzymał mandat za spożywanie
piwa w obrębie sklepu przy ul. Miodowej. Mandat wystawili funkcjonariusze Straży Miejskiej. Nie mam pretensji, że syn otrzymał ten mandat, ale mam żal, że Straż Miejska nie wszystkich traktuje tak samo.
Robią wyjątki. Mieszkam naprzeciwko sklepu i widziałam, że w piątek (15 maja) strażnicy z komendantem nie wystawili mandatu osobie
spożywającej piwo. A była to identyczna sytuacja, jak wyżej opisana
- dotycząca syna. Strażnicy kazali dopić mężczyźnie piwo i iść do domu.
W sobotę sytuacja się powtórzyła… Dwóch chłopców w wieku około 20
lat piło piwo. Podeszli strażnicy miejscy i mandatu nie wystawili.
Pytam, jak to jest? Jedni płacą, a drudzy są tylko pouczani? - powiedziała matka Tomasza, pani Ewa Wylangowska, mieszkająca na
ul. Miodowej.
Strażnicy miejscy pełniący służbę 15 lipca wyjaśniają - owego dnia,
w związku ze zgłoszeniem, były legitymowane dwie osoby. Te osoby
piły alkohol (piwo) w obrębie sklepu spożywczego na ul. Miodowej,
co jest ustawowo zabronione. W związku z tym podjęto czynności
mandatowe w wysokości 100 zł. Po dwóch tygodniach legitymowaliśmy w tym samym miejscu osobę, która otworzyła piwo, lecz jeszcze nie spożywała go, dlatego udzielono pouczenia. Nadmieniamy, że
pouczenie też jest karą.
Jedna rada - nie pić piwa w miejscach niedozwolonych…

Narkotyki w Gubinie
- 15 maja w Gubinie na ulicy Poleskiej doszło do awantury domowej.
24-letni mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec pozostałych
członków rodziny. Zachowanie młodego mieszkańca Gubina spowodowało, że w następnym dniu policjanci przeszukali jego pokój, w którym znaleźli 24 gramy marihuany.
- 16 maja gubińscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn za posiadanie narkotyków. U jednego z nich znaleziono 24 gramy marihuany.
Dwaj kolejni mieli tak zwane „strunówki” z amfetaminą.
W tym samym dniu (16 maja), kilka minut przed 18 00, gubińscy
policjanci od kolegi pracującego w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wlkp. telefonicznie otrzymali informację, że był on przypadkowym świadkiem sprzedaży narkotyków. Jednego z mężczyzn
zdołał zatrzymać sam. Drugiego zatrzymał wspólnie z gubińskimi policjantami. 19-letni gubinianin miał przy sobie jedną „strunówkę”, zaś
30-letni mężczyzna, który oferował narkotyki do sprzedaży miał przy
sobie dwie „strunówki” z amfą.
Całej zatrzymanej trójce przedstawiono zarzuty za posiadanie narkotyków.
MB-T

Ogłoszenia ◆ Listy
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Do redakcji
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Sendera przesłał do nas list
adresowany do Starosty Krośnieńskiego. Jego treść publikujemy poniżej:
Gubin, dnia 26-05-2009r.
W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu do rządowego programu polegającym na przekształceniu szpitali w spółki prawa handlowego proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i wątpliwości.
1. C
 zy ewentualne przekształcenie SP ZOZ SPK w N ZOZ będzie wiązało się ze zmianą struktury organizacyjnej szpitala (umiejscowienie oddziałów i ich wielkość), jeżeli tak, to w jakim zakresie?
2. Czy powołanie w miejsce ZOZ spółki kapitałowej (z o.o. lub akcyjnej) skutkowałoby powołaniem własnej Rady Nadzorczej z Prezesem, czy wiązałoby się z przekazaniem zarządzania Szpitalem spółce zewnętrznej?
3. P
 roszę także o odniesienie się do treści apelu Rady Miejskiej Krosna Odrzańskiego skierowanego do Rady Powiatu zamieszczonego w artykule „ Jaka jest przyszłość szpitala w Krośnie” - Gazeta
Tygodniowa nr 10 (17) z dnia 22-05-2009r.
Czy Zarząd Powiatu ma zamiar, zgodnie z cytowanym apelem, utrzymywać i rozwijać jedynie placówki umieszczone w Krośnie Odrzańskim?
Do wiadomości: 1. Rada Miejska w Gubinie, 2. Burmistrz Miasta
Gubina, 3. Wiadomości Gubińskie, 4. Gazeta Tygodniowa.
Z poważaniem Wojciech Sendera

Świat kamieni

GRANIT – MARMUR
- schody granitowe
- parapety
- blaty kuchenne i łazienkowe
- kominki
- płytki: podkopowe, ścienne, tarasowe

GUBIN
ul. Jedności Robotniczej 8
Tel. 781 283 690

Do redakcji doszły sygnały od
czytelników, którzy pytają, czy
faktycznie podczas tegorocznej
Wiosny Nad Nysą nie będzie
pokazu fajerwerków? Nie ma go
na plakacie. Czy może ma to być
niespodzianka?
Poprosiliśmy o odpowiedź dyrektora GDK Janusza Gajdę – organizatora tegorocznego święta
miasta.
„Decyzją zespołu organizującego
tegoroczną Wiosnę Nad Nysą,
w tym roku nie będzie pokazu fajerwerków. Jest to spowodowane
znacznym podrożeniem kosztów
usług, w tym także kosztów usług
pirotechnicznych. Myślę, że w dobie kryzysu bardzo niepopularną
decyzją byłoby „puszczenie z dymem” 10.000 zł. Lepiej już przeznaczyć te pieniądze na wynagrodzenia i inne koszty osobowe,
aby skorzystali na tym ludzie.”
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Wszystkie organizacje, firmy, stowarzyszenia
działające na terenie miasta i gminy Gubin chcące wziąć udział w korowodzie podczas 48. Wiosny
Nad Nysą prosimy o kontakt z Organizatorem imprezy. Chęć wzięcia udziału w korowodzie należy
zgłosić najpóźniej do czwartku, 4.06.2009r. mailem: gubinskidomkultury@wp.pl lub telefonicznie
684558168(169)
Serdecznie zapraszamy!
Pracownikom Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego
w Gubinie serdeczne podziękowania
za zaangażowanie i pomoc w ciężkiej chorobie

ROMANA PISZCZKA
dziękujemy
wdzięczna rodzina
Przyjaciołom i znajomym
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w pożegnaniu
ukochanego Męża, Taty i Dziadka

ROMANA PISZCZKA
składa
wdzięczna rodzina

Cennik ogłoszeń drobnych,
ogłoszeń, reklam
i nekrologów w dwutygodniku
„Wiadomości Gubińskie”
OGŁOSZENIE DROBNE
Ogłoszenie zawierające maksymalnie do 16 słów. Cena ogłoszenia
drobnego wynosi 2 zł plus VAT. Ogłoszenie drobne w ramce (wymiar:
szerokość szpalty, wysokość - 3 cm). Cena takiego ogłoszenia wynosi:
• od osoby fizycznej 10 zł plus VAT
• od firm i instytucji 20 zł plus VAT
NEKROLOG
Cena standardowego nekrologu prasowego (szerokość dwie szpalty, wysokość - 5 cm) wynosi 20 zł plus VAT. Cena nekrologu o wielkości innej niż standardowa, jak przy odpłatnościach za reklamę,
w zależności od zajmowanej powierzchni.
OGŁOSZENIA I REKLAMY
Ceny reklam i ogłoszeń:

Wybory do parlamentu europejskiego
Wójt gminy Gubin Edward Aksamitowski wydał obwieszczenie o siedzibach, numerach i granicach obwodów głosowania:
- nr 1 - S
 zkoła Podstawowa w Bieżycach (także dla wyborców niepełnosprawnych) - Bieżyce
i Żenichów;
- nr 2 - B
 udynek po byłej szkole w Wałowicach - Drzeńsk Wielki, Wałowice;
- nr 3 - S
 P ZOZ Wiejski Ośrodek Zdrowia w Polu - Dobre, Grochów, Kaniów, Pole, Przyborowice, Zawada;
- nr 4 - P
 ubliczne Gimnazjum w Czarnowicach - Czarnowice, Dobrzyń, Koperno;
- nr 5 - Zespół Szkół w Grabicach - Brzozów, Grabice, Jazów, Kozów, Luboszyce, Markosice,
Nowa Wioska, Polanowice, Sadzarzewice, Węgliny, Wielotów;
- nr 6 - Z
 espół Szkół w Chlebowie - Chlebowo, Kosarzyn, Łomy, Ponik, Rybołowy, Żytowań;
- nr 7 - P
 ubliczna Szkoła Podstawowa w Strzegowie - Mielno, Późna, Strzegów;
- nr 8 - P
 ubliczna Szkoła Podstawowa w Starosiedlu - Gębice, Sieńsk, Starosiedle;
- nr 9 - b udynek po byłej szkole w Sękowicach - Gubinek, Pleśno, Sękowice;
- nr 10 - Nadleśnictwo Gubin ul. Dolna 19 - Budoradz, Drzeńsk Mały, Dzikowo, Jaromirowice,
Komorów;
- nr 11 - SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim (także dla niepełnosprawnych) - Chęciny, Chociejów, Kujawa, Łazy, Stargard Gubiński, Witaszkowi.
Lokale czynne będą od godz.8.00 do 22.00.

Z.T.

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

• strony czarno-białe: 2 zł plus VAT za cm2
• strony pełny kolor: strona pierwsza 4 zł plus VAT za cm2, pozostałe
3 zł plus VAT za cm2
• każda czwarta emisja reklamy (ogłoszenia) w cenie ogłoszenia
drobnego 2 zł plus VAT.
Ogłoszenia (zaproszenia, oświadczenia, życzenia,
podziękowania, informacje) instytucji samorządowych:
• Urząd Miasta Gubina, Urząd Gminy Gubin – opłata ryczałtowa
20 zł plus VAT
• pozostałe instytucje samorządowe i społeczne (jednostki i zakłady
budżetowe, placówki oświatowe, publicznej służby zdrowia, kultury, służby porządkowe i mundurowe, organizacje pożytku publicznego, związki wyznaniowe, kluby sportowe, związki zawodowe,
stowarzyszenia nieprowadzące działalności politycznej) – 0,10 zł
plus VAT za każde słowo. Za słowo uważa się wyraz, który zawiera
co najmniej trzy znaki.
ULOTKI
1 ulotka - pojedyncza kartka - 0,20 zł plus VAT za 1 szt.

Ogłoszenia ◆ Społeczeństwo
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MIESZKANIE

DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Osobne
wejście. Tel. 790 474 922.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Tel.
791 127 765.
DO WYNAJĘCIA pokój, osobne wejście. Kaliska 51.
Tel. 788 605 911.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, kuchnia, łazienka umeblowane. Tel. 600 729 943.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Tel.
791 127 765.
DO WYNAJĘCIA lub sprzedaży mieszkanie 3 pokoje, os. E. Plater. Tel. 068 359-36-07.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie (od lipca) os. E. Plater.
Tel. 068 359-60-69, 605 854 310.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje, kuchnia,
łazienka. Tel. 068 359-31-27.
NOCLEGI dla firm. Tel. 791 127 765.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 50 m kw.
2 pokoje, kuchnia, łazienka, po remoncie. Tel.
661 416 061.
SPRZEDAM MIESZKANIE OS. E. PLATER 12D/1,
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 64,9 M KW.
TEL. 605 149 482
WWW.TOPSCHRANK.DE/APARTAMENT
SPRZEDAM mieszkanie 37 m kw. parter, 2 pokoje.
Tel. 513 041 848.
SPRZEDAM mieszkanie w bloku 3 pokoje plus
kuchnia plus garaż - Gubin, Kosynierów 49/1. Tel.
609 118 297.
SPRZEDAM lub zamienię na mniejsze w bloku,
mieszkanie 110 m kw. z garażem w podwórku. Tel.
068 359-62-15, 781 937 251.
SPRZEDAM pilnie po atrakcyjnej cenie, mieszkanie w bloku (51 m kw.) lub zamienię na kawalerkę.
Tel. 667 794 453.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe bezczynszowe o pow. 83 m kw. plus duży oszklony balkon.
Tel. 698 517 268.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje 63 m kw. w bloku
II piętro. Tel. 696 073 332 lub 889 043 745.
SPRZEDAM dom w Gubinie ul. Batalionów Chłopskich 13. Tel. 068 455-61-12, 885 894 504.
SPRZEDAM dom pow. 110 m kw., wolno stojący,
stan surowy zamknięty wraz z budynkiem gospodarczym. Tel. 516 976 285.
SPRZEDAM domek jednorodzinny. Tel. 662 300 701.
SPRZEDAM dom i budynki gospodarcze 7 km od
Gubina - Polanowice 6. Tel. 510 250 141.
SPRZEDAM dom w Brodach z zabudowaniami gospodarczymi. Tel. 603 904 527.
SPRZEDAM dom w Gubinie ul. 1 Maja 11. Tel.
667 997 044.

KUPIĘ mieszkanie do 60m.kw. na niższej kondygnacji w Gubinie. tel. 069 291 07 82

DZIAŁKI/LOKALE

SKLEP przy ul. Morskiej sprzedam. Tel. 068 35962-91, 699 477 482.
PAWILON przy ul. Obrońców Pokoju 21 (były bar
„Perełka”) sprzedam. Tel. 068 459-19-70 w godz.
popołudniowych, 729 083 292.
LOKAL wynajmę 55 m kw. ul. Wrońskiego - na
warsztat samochodowy lub inną działalność. Tel.
660 973 939.
LOKAL sprzedam na działalność usługową 86,70
m kw. w Markosicach (14 km od Gubina). Cena 34
tys. zł. Tel. 601 348 286 po 17.00.
LOKAL 78 m kw. w ciągu handlowym ul. Chopina
do wynajęcia. Tel. 510 638 234.
LOKAL handlowo-usługowy 48 m kw. do wynajęcia ul. Śląska - deptak. Tel. 660 973 939.
OBIEKT 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki i Wigury)
sprzedam lub wynajmę. Tel. 606 636 569.
DZIAŁKĘ budowlaną 23 ary w Jaromirowicach
sprzedam. Tel. 503 160 380.
DZIAŁKĘ budowlaną sprzedam w Gubinie o pow.
0,056 ha. Tel. 607 721 973 lub 068 359-35-91
DZIAŁKĘ sprzedam 4180 m kw. Tel. 603 218 590.
DZIAŁKĘ budowlaną całkowicie uzbrojoną o pow.
37 arów położoną w Kostrzynie n/O sprzedam. Tel.
095 752-05-11.
DZIAŁKI pod budownictwo i inwestycje ul. Pułaskiego - Poniatowskiego. Sprzedam. Na życzenie
wybuduję dom. Tel. 668 305 868.
DZIAŁKĘ pod budowę mieszkania, o pow. pół hektara - sprzedam. Tel. 508 680 061.

DZIAŁKĘ 1,7 ha ze stawkiem, z możliwością budowy - sprzedam. Tel. 660 973 939.
DZIAŁKĘ rekreacyjną ze stawkiem pół ha - Żytowań. Tel. 503 160 380.
ROD im.„KRESOWIAK”w Gubinie przy ul. Barlickiego posiadaosiemwolnychdziałekrekreacyjno-warzywnych
do objęcia w użytkowanie. Potencjalni użytkownicy w
pierwszym roku użytkowania zwolnieni są z wszelkich
opłat. Kontakt - prezes Wojciech Białek tel. 691 951 456;
gospodarz Wiesław Łabęcki tel. 601 267 322.
DZIAŁKĘ pow. 40 a - Bieżyce - sprzedam. Tel.
502 559 384.
SPRZEDAM działkę 0,16 ha w Jaromirowicach tel.
502 636 590.
SPRZEDAM ziemię orną 8,60 ha. Tel. 607 721 973
lub 068 359-35-91.
SPRZEDAM ziemię z przeznaczeniem pod budowę. Tel. 662 300 701.

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
- instalacja oraz konfiguracja Windows
- oczyszczanie komputera
- instalacja programów
- usuwanie wirusów oraz inne…
DOJAZD DO KLIENTA!
Tel. 0 792 617 991.
MONTAŻ paneli, boazerii, glazury, sztukaterii, rigipsów, balustrad betonowych, tynki mozaikowe,
szpachlowanie, tapetowanie, malowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414.
USŁUGI tapicerskie. Renowacja mebli tapicerowanych. Tel. 693 041 599, 068 359-18-09.
USŁUGI fryzjerskie na telefon. Tel. 724 152 391.
NUMEROLOG. Dobieranie odpowiednich imion
dzieciom oraz imion do bierzmowania. Pomoc w
ustaleniu predyspozycji zawodowych i w wyborze
kierunków kształcenia. Wzmacnianie osobistego
potencjału. Neutralizacja negatywnych wibracji.
MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM samochody: nissan 93’ i vw 91’. Tel. Tel. 600 801 089.
511 048 814.
RÓŻNE
SPRZEDAM samochód volkswagen polo, rocznik
SPRZEDAM fotelik samochodowy i spacerówkę.
1989 r. Tel. 068 359-52-46.
Tel. 603 464 751.
SPRZEDAM motor honda GL500 (CX500), 1984, 75
SPRZEDAM yorki. Tel. 068 359-38-68.
tys. km, 50kW, 500ccm, wał kardana, turystyk. Tel.
SPRZEDAM bojler elektryczny w dobrym stanie
609 950 336 po 19.00.
firmy EGS 1,6 kW, 70 litrów - atrakcyjna cena. Tel.
SPRZEDAM samochód peugeot 106 z salonu, rocz660 077 295, 068 359-76-61.
nik 1997. Cena 6 tys. zł. Tel. 500 763 733.
SPRZEDAM kominek z płaszczem wodnym, do podłąWYPOŻYCZĘ przyczepę - lawetę (posiada burty), z haczenia do centralnego ogrzewania, użytkowany trzy
mulcem, najazdy, wyciągarka, długość 5 metrów, dosezony, moc 19kW, pompa, elektroniczny czujnik tempuszczalna masa 2600 kg. Tel. 660 721 300, 502 730 555.
peratury. Cena 2500zł. Tel. 609 950 336 po 19.00.
SPRZEDAM używane akumulatory samochodowe.
SPRZEDAM laptop Fujitsu-Siemens na gwarancji.
Atrakcyjna cena. Tel. 607 721 973 lub 068 359-35-91.
Cena 750 zł. Tel. 724 152 391.
SPRZEDAM wszystkie części do mercedesa 124.
SPRZEDAM Playstation 2 z jednym padem. Tel.
Można zobaczyć - Rydla 5. Tel. 792 557 405.
068 359-52-46.
SPRZEDAM wózek spacerowy „baby Dreams” w
USŁUGI
komplecie śpiworek, parasolka, folia, kolor graMATEMATYKA - korepetycje. Tel. 509 567 973.
natowo-beżowy. Gratis fotelik samochodowy, tel.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
504 796 343
USŁUGI geodezyjne „SadGEO”. Tel. 693 395 222.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, wiek bez znaczenia.
pieców i podgrzewaczy gazowych. Waldemar Koś- tel. 068 359 81 34 lub 785 724 210
SPRZEDAM kompletne wyposażenie sklepu odzieciów. Tel. 501 714 747.
PIASKOWANIE, renowacja konstrukcji stalowych, żowego tel. 501 714 747.
czyszczenie elewacji. Tel. 691 910 401, 783 907 748. SPRZEDAM betoniarkę 150 l jednofazową i kamień
polny - cena do uzgodnienia. Tel. 510 250 141.
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
SPRZEDAM meble pokojowe - antyki do renowaŻYTOWAŃ 17A
cji.
Tel. 508 680 061.
Tel. 068 455-31-25
SPRZEDAM
meble przedwojenne odrestauroCZYNNE CAŁĄ DOBĘ 24H
wane:
szafę,
kredens, komodę i bieliźniarkę. Tel.
- ORGANIZUJE
693
686
210.
imprezy okolicznościowe do 60 osób
SPRZEDAM komputer, karta graficzna - Nvidia
(wesela, imieniny, urodziny, komunie itd.)
GeForce DDR 32 MB, procesor Intel Pentium III 850
- ZAPRASZA
na dobre jedzenie, specjalność - bigos, grillo- MHz, 320 MB pamięć, 2 dyski twarde 8 i 4 GB. Tel.
788 605 911.
wanie, wędkowanie, tańce,
JEŻELI chcesz, aby przeszłość Gubina sprzed I wojny
hulanki, swawole i inne uciechy,
światowej była odkryta i opisana, proszę wpłać na
które prowadzi sam szef
konto. Przyda się każdy datek: Daniel Głowiński BZGrzegorz Walczak.
WBK złotówkowe 18 1090 1548 0000 0000 5409 5508.
GOSPODARSTWO OFERUJE NOCLEGI, PARKING
Euro: BZ-WBK 65 1090 1548 0000 0001 0790 2696.
STRZEŻONY, CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE.
PRANIE dywanów, tapicerek samochodowych,
mebli tapicerowanych. Dojazd na terenie Gubina
gratis. Tel. 509 519 227.
PRZEWÓZ osób - krajowy i międzynarodowy, Gubin i okolice 24 h: usługi dla instytucji i klubów,
dowóz: do lotnisk, pracy, pod wskazany adres, imprezy okolicznościowe. Tel. 693 049 043.
PRZEWÓZ osób Polska-Niemcy, stałe wyjazdy. Również
lotniska. Dla stałych klientów rabaty. Tel. 604 997 251.
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli itp. Tel.
888 806 385.
PRZEWÓZ osób. Polska - Niemcy. Tel. 515 354 735.
POLBRUK - układanie, konkurencyjne ceny! Tel.
792 244 992.
BUDOWA domków jednorodzinnych stan zamknięty z dachem, remonty ogólnobudowlane.
Tel. 603 383 173.
GLAZURA, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, instalacje elektryczne. Tel. 887 135 692.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż.
Komorów ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.
KOMPLEKSOWE remonty kuchni i łazienek, projektowanie, hydraulika, elektryka, malowanie,
rigipsy, panele, glazura itp. Tel. 509 519 227.
PAPAY-BUD wykładanie kostki brukowej i układanie
granitu, wjazdy, podjazdy, chodniki, wystawiamy rachunki, konkurencyjne ceny. Tel. 663 978 853.

PRACA

ZATRUDNIĘ na staż do pracy w kwiaciarni. Tel.
601 893 752.
ZATRUDNIĘ fryzjerkę na cały etat lub pół etatu, na dobrych warunkach finansowych. Tel.
509 426 640.
HOTEL ONYX zatrudni na dobrych warunkach kucharza. Tel. 068 359-83-01.
PODEJMĘ pracę, posiadam prawo jazdy kat. B+E,
busa forda transita 5-osobowego, plus kasta. Tel.
601 863 799.
HOTEL ONYX zatrudni barmana. Tel. 068 359-83-01.
PRACA w ogrodzie dla uczciwego emeryta. Tel.
510 266 030.
HOTEL ONYX zatrudni recepcjonistkę-barmankę.
Tel. 068 359-83-01.
MYCIE okien - nie masz czasu - zrobię to za Ciebie,
posprzątam itp. Tel. 796 260 578.
HOTEL ONYX zatrudni konserwatora, tzw. „złotą
rączkę”. Tel. 068 359-83-01.

TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE

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!

Nr 10 z 29.05.2009

Olimpiada sanitarna
Każdy z nas może być świadkiem
wypadku, którego ofiara oczekiwać
będzie pomocy. Mimo naszych najszczerszych chęci, możemy mieć
problem z jej udzieleniem. Powód?
Brak podstawowej wiedzy medyczno-sanitarnej. Na szczęście wielu młodych ludzi poznaje zasady
udzielania pierwszej pomocy. A weryfikacja ich umiejętności nastąpiła
18 maja w hali sportowej Zespołu
Szkół Licealnych i Technicznych
w Gubinie, gdzie odbyła się Rejonowa Olimpiada Sanitarna. Wzięło
w niej udział 14 szkół z miasta i gminy Gubin. Uczestnicy olimpiady

najlepsze okazało się Gimnazjum
z Czarnowic (w składzie Justyna
Gajda i Izabela Koleśnik), II m.
zajęło Gimnazjum nr 2 z Gubina,
a III m. Zespół Szkół im. M. Kopernika z Gubina.
Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce zajął Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
w Gubinie (skład drużyny: Milena
Sulikowska, Agnieszka Podhorecka, Katarzyna Rusek, Katarzyna
Koziuk oraz Anna Jacheć), II m.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Gubinie, a III m. Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie.

Udzielenie pierwszej pomocy to bezcenna umiejętność
mieli za zadanie udzielenia pierwszej pomocy powypadkowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami
sanitarnymi. Należało zdefiniować
u poszkodowanych rodzaj urazu,
zmierzyć się m.in. z przypadkiem
złamania otwartego nogi, urazem
głowy bądź klatki piersiowej. Zmagania olimpijczyków obserwowała
komisja w składzie: Elżbieta Strońska - ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala w Gubinie, Joanna
Mikuta - kierownik biura PCK
Krosno Odrz, Andrzej Zaborowicz
- Zarząd Rejonowy PCK w Krośnie
Odrz., Rafał Wypych - inspektor
sanitarny oraz Mariola Gawłowska z Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
Po dwugodzinnych zmaganiach
poznaliśmy laureatów olimpiady:
w kategorii drużyn klas V-VI szkół
podstawowych: I miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa z Bieżyc (w składzie Marlena Hołownia i Dominika Majewska), II m. przypadło Szkole Podstawowej nr 2 z Gubina, a III m. Zespołowi
Szkół im. M. Kopernika z Gubina.
W kategorii szkół gimnazjalnych

Olimpiada sanitarna stała na wysokim poziomie. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wcielili się
w rolę sanitariuszy, dbając o każdy
szczegół przy udzielaniu pomocy.
Szczegół, który może uratować komuś zdrowie bądź życie... Wszystkie zwycięskie drużyny obdarowane zostały nagrodami rzeczowymi.
Ale nie one były tu najważniejsze,
a fakt, iż wiele młodych osób udoskonaliło umiejętności, które w życiu potrafią być bezcenne.
Sponsorzy: wójt gminy Gubin
Edward Aksamitowski, burmistrz
Gubina Bartłomiej Bartczak, starosta powiatu krośnieńskiego Jacek Hoffmann, Bank Spółdzielczy,
BZ WBK, PKO BP, GS „Społem”,
PSS „Społem”, Horex, Rondo, Księgarnia Ryszarda Kościeszy, cukiernia Magdalenka.
Ponadto serdeczne podziękowania
należą się Zespołowi Szkół Rolniczych i Robertowi Mikołajczykowi
za przygotowanie pysznej grochówki oraz nauczycielom z Zespołu
Szkół Licealnych i Technicznych.
Andrzej Matłacki

MAX PARKIET
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www.maxparkiet.eu
e-mail: maxparkiet@maxparkiet.eu
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Zmiany po Okręgowym Zjeździe PZW
Na XXV Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w Zielonej Górze, który odbył się 10 maja 2009 r. w Zielonej Górze podjęto kilka uchwał,
które mogą ucieszyć wędkarzy - poinformował jeden z delegatów Jerzy
Buczek z Koła PZW nr 1. Powraca się do łowienia „żywców” podrywką,
w tych samych wodach, w których będą łowione na nie drapieżniki. Łowienie nocne z łodzi może odbywać się na akwenach o powierzchni 10
ha, już od 1 maja do 30 września. Okres ochronny szczupaka zaczyna
się 1 stycznia i trwa do 30 kwietnia.
Zjazd wybrał nowe władze. Prezesem Zarządu Okręgu został kolejną kadencję Adam Zwarycz. Gubinianina Mariana Olejniczaka, prezesa „Jedynki” ponownie wybrano na wiceprezesa ds. gospodarki i ochrony wód.
Kolega Marian będzie reprezentować nas także na Zjeździe Krajowym
PZW. Prezes koła PZW nr 4 Jan Taberski został wybrany do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Oprócz ww. z Gubina delegatami na Okręgowym
Zjeździe byli: Dariusz Sobczak i Sławomir Jankowiak (z „Trójki”), ponadto Witold Szela z Chlebowa i Henryk Raduński z Wężysk.

Tomasz Bądzielewski mistrzem Trójki
Na zawodach w Kole PZW nr 3 w dyscyplinie spławikowej, przeprowadzonych na Odrze (za Kosarzynem, tzw. „Kamienie”) 17 maja,
mistrzostwo zdobył Tomasz Bądzielewski. Młody, ale już bardzo
doświadczony wędkarz, leszczem i krąpiami uzyskał 3 740 punktów.

Na zdjęciu stoją od prawej mistrz T. Bądzielewski, I wicemistrz Bolesław Roszak, II wicemistrz Dariusz Sobczak i III wicemistrz Sławomir Jankowiak, klęczy junior Arkadiusz Jankowiak (IV miejsce)
Pozostali łowili przede wszystkim płotki i uklejki. Pierwszym wicemistrzem został Bolesław Roszak (1240), a drugim wicemistrzem
- prezes Dariusz Sobczak (840). Czwarte miejsce przypadło Sławomirowi Jankowiakowi (780), piąte - Janowi Adamczakowi (600),
szóste - Jerzemu Kołowieckiemu (600). Kolejne miejsca w pierwszej
dziesiątce zajęli: Jan Krawczyk (260), Jan Bądzielewski (260), Jerzy
Marciniak (220) i Franciszek Szachniewicz (120).
Mistrzostwo wśród juniorów zdobył Arkadiusz Jankowiak. Sędzią głównym zawodów - sprawnie przeprowadzonych - był Franciszek Hajkowicz.

Mistrzostwa spławikowe w kole nr 1
Na Odrze 10 maja br. odbyły się Spławikowe Mistrzostwa Koła nr 1.
Ogółem w czterech kategoriach startowało 35 uczestników. Wyniki
w poszczególnych kategoriach:
seniorzy - 1 miejsce Tadeusz Albinowski, II. Krzysztof Olifirowicz,
III. Krzysztof Barański. Kobiety: I miejsce Wielisława Malinowska.
Kadeci: I miejsce Maciej Petrykowski. Juniorzy: I miejsce Przemysław Sęk, II. Tomasz Płocha, III. Artur Petrykowski.

Karatecy na rowerach!
Wielką frajdę zafundował Klub
Karate w Gubinie, w osobie senseja
Krzysztofa Dubiela, swoim uczestnikom. W minioną sobotę zorganizowano wycieczkę rowerową do
Kosarzyna nad jezioro Borek. Duża
ponadczterdziestoosobowa grupa
karateków, w różnym wieku, w towarzystwie rodziców - opiekunów,
wyruszyła o 10.00 w kilkunastokilometrową podróż rowerami do celu,
jakim była stanica WOPR w Kosarzynie, by tam aż do godz. 18.00

uczestniczyć w bardzo atrakcyjnym
programie. Wspólne zabawy z rodzicami, przeciąganie liny, skoki na
specjalnie przywiezionej trampolinie, pływanie kajakami i łódkami,
trening, wspólne grillowanie.
Znakomicie udało się wszystko, co
było zaplanowane, nawet pogoda
dostosowała się do ogólnej zabawy
i z zachmurzonego o poranku nieba
wyjrzało słońce.
Impreza na medal. Radośnie i wychowawczo. Brawo!
KJI

Czyj rower?
Ponownie zwracam się do Państwa z pytaniem, kto „zgubił” lub komu
ukradziono rower - „góral”? W gubińskiej KP zabezpieczony jest rower,
odnaleziony na terenie Gubina. Właściciel „górala” proszony jest o kontakt z dzielnicowym mł. asp. Michałem Kwiecińskim, tel. 519 534 432.
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Z Ziemi Gubińskiej
Stadion miejski w Gubinie ma już 74 lata. Oddano go do użytku wiosną 1935 roku, czyli w dwa lata po dojściu do władzy NSDAP w ówczesnych Niemczech. Czy już wtedy było wiadomo, że nie będzie służył sportowej rywalizacji, lecz przede wszystkim do szerzenia nienawiści do drugiego człowieka? Wspomnienia
o tamtych czasach zdają się udzielać odpowiedzi twierdzącej.

Stadion miejski w dawnym Gubinie
Rainer Ludewig wspomina: „Gu- binie (…), niestety bez pięknych tara- jak np. SA, militarne ćwiczenia
beński stadion otwarto w roku 1935. sów. Pomnika również już nie ma”. Hitlerjugend, wiece NSDAP, zbiórki
Znajduje się on na wschód od Parku Manfred Augustyniak potwierdza wojskowe (foto 2) itp. Zatem obiekt
był wykorzystywany przez NSDAP
oraz jej formacje do obwieszczania
antyludzkiej polityki i wprowadzania w błąd mieszkańców miasta”.
Waltraud Hoffmann przypomina
sobie, że: „Na uroczystym otwarciu
w dniu 1. czerwca byłam tam także
ze swoją klasą, ponieważ wszyscy
musieliśmy tam iść. Stadion miał
być obiektem sportu i rywalizacji.
Tego dnia na uroczyste otwarcie
jako gość honorowy miał przybyć Adolf Hitler. Wszyscy czekali
na niego całe godziny, lecz on nie
przybył. Potem zerwała się wielka
burza. Wszyscy byliśmy mokrzy.
Miałam dopiero 10 lat, ale wszyst(1) – Przedwojenny wygląd dzisiejszego stadionu miejskiego z pomnikiem ku czci ko mogę sobie przypomnieć tak
żołnierzy poległych w pierwszej wojnie światowej na drugim planie pośrodku. dokładnie, jak gdyby było to wczoCzy dzisiejsza ściana w zachodniej części stadionu może być pozostałością tego pomnika? raj. Następnie nasz nauczyciel dał
nam 10 fenigów, abyśmy mogli
Koeniga (…). Na tym stadionie odby- lokalizację stadionu i pomnika oraz pojechać do domu pociągiem”.
wały się między innymi zbiórki Hit- dodaje: „Stadion młodzieżowy ot- Eberhard Wittchen może polerjugend, Związku Dziewcząt Nie- worzyli, a pomnik odsłonili wysocy twierdzić, że otwarcie odbyło się 1.
mieckich oraz organizacji Jungvolk, rangą przedstawiciele NSDAP i ich czerwca 1935 roku: „Z okazji 700którego członkiem był mój wujek. goście pierwszego czerwca 1935 lecia miasta Guben, pierwszego
Jungvolk można porównać z Młodymi Pionierami w okresie NRD”.
Bärbel Koschack mówi: „Stadion
był w północnej części miasta, w (ówczesnej) dzielnicy Chöne. Budowa
rozpoczęła się w roku 1934, w pobliżu lotniska. Tuż obok prowadziła
droga do Żytowania i nazywała się
wtedy Szosa Żytowańska. W dniu
1. czerwca 1935 roku było otwarcie
nowego stadionu, zwanego wtedy
stadionem młodzieżowym. Przeczytałam to z książek. Moi rodzice
byli tam osobiście. Kamienny blok
(foto 1) to pomnik ku czci żołnierzy
poległych w pierwszej wojnie światowej. Na stadionie było miejsce dla
25 000 widzów. W tym czasie był on
największym obiektem sportowym
(2) – Powitanie 29. Pułku Piechoty na stadionie w listopadzie 1938 roku na obszarze Dolnych Łużyc i (ówprzykład imprezy militarno-propagandowej w ostatnich miesiącach pokoju
czesnej) Wschodniej Brandenburgii.
Do stadionu należała łąka, na której r. w ramach obchodów Dnia Par- czerwca 1935 roku oddano stadion
odbywały się uroczystości, oraz dwa tyjnego Okręgu Kurmark (partii do użytku. Do obiektu sportowego,
boiska treningowe do piłki nożnej. NSDAP), w trakcie wielkiej imprezy oprócz boiska głównego, do dziś
Mecz inauguracyjny rozegrały re- propagandowej. Gazeta „Gubener należy łąka, na której mogą odbyprezentacje miast Guben i Forst. Pod Zeitung” informowała o tym w arty- wać się uroczystości, i dwa boiska
koniec drugiej wojny światowej ten kule „Gubeńskie przeżycie - 50 000 do piłki nożnej (…)”
obiekt sportowy znalazł się w strefie maszerowało dla Hitlera”. Na staNa podst. „Der Boote”
walk i znacznie ucierpiał. Stadion dionie odbywały się zawody sporz 02.05.2009
dalej funkcjonuje w dzisiejszym Gu- towe organizacji faszystowskich,
Opr. i przekład: K. Freyer

To już jedenasty
Ukazał się kolejny 11. tom Zeszytów Gubińskich, wydawanych przez
Gubińskie Towarzystwo Kultury.
W zeszycie zebrane są tematycznie,
wyróżnione 43 utwory z dziesięciu
edycji konkursu „O Złote Pióro”.
Cechą wspólną utworów jest tematyka różnorakich wątków polsko-niemieckich. Przeważa proza.
Pomysł skomponowania zeszytu
przedni. Stanisław Komar w słowie
wstępnym pisze: „Literatura zawsze
odbija rzeczywistość. Dlatego cieszy fakt, że mało jest rozpamiętywania przeszłości, przypominania
doznanych krzywd, wypominania
ich. Autorzy zajęli się obrazowa-

niem przełamania lodów, wyzbycia
się niechęci, nawiązywania znajomości i przyjaźni. Opisują to co łączy, a nie to co dzieli sąsiadujących
ze sobą ludzi i narody. To dobrze
świadczy o nas samych. Oznacza, że
wyzbyliśmy się zarówno wrogości
do Niemców jako takich oraz obaw
i lęków…”. Interesujący jest tekst
Jana Bakalarza rozszerzający tło
historyczne, omawiający na podstawie unikalnych źródeł stosunki polsko-niemieckie w latach 1831-1832.
Wiele pomysłów, myśli przewodnich, tekstów, głoszonych idei zachwyca. Myślę, że nikt nie odważy
się uszeregować tych utworów we-

dług ważności, wartości literackiej,
warsztatu twórczego, kompozycji,
obrazowości czy też przychylności odbioru. Nie mogę jednak powstrzymać się od pewnej własnej
opinii - wyrażenia zachwytu.
Wśród dobrych utworów, w jednym
jest coś szczególnego - wizjonerstwo.
To utwór „Na rozstaju dróg” Jakuba Bartczaka, który wyraził w nim,
w 2001 roku, swoje doświadczenia,
cele życiowe i dążenia. Wtedy jeszcze
szukał swojego miejsca. Dziś można
by powiedzieć, że swym działaniem
dopisuje dalszą część tego utworu swojego życia.
Oleg Sanocki

Sport
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Sum ergo cogito

Coraz więcej gubinian trenuje tenis ziemny. Korty tenisowe zlokalizowane są w Gubinie przy Zespole Szkół Rolniczych ul. Pułaskiego (naprzeciwko budynków szkoły). Rozpoczął się sezon, 1 maja
ruszyły zajęcia w szkółce tenisa ziemnego. Wszyscy chętni do gry
w tenisa mogą zasięgnąć informacji i dokonać zapisu - Piotr Gręda
tel. 503 425 055. Nie siedź w domu - ruszaj się! Tenis jest wspaniałą formą relaksu dla ludzi w każdym wieku. I trzeba dodać, że jest
szczególnie widowiskowym sportem, zwłaszcza w wykonaniu pań
- mówią baczni obserwatorzy wyczynów gubinianek…
M.B-T

Skandynawski wzorzec

Alfa w okręgówce!
Alfa Jaromirowie - Sparta Nietkowice 3:1 (17 maja)
Gospodarze wygrali po meczu,
w którym nie podlegało dyskusji,
że są zespołem lepszym. Bramki
dla Alfy zdobyli: Toamsz Mucha
2 (78’ k, 90’), Radosław Rzun 60’.
Skład Alfy: Trelewski - Ostrowski,
Szmit (73’ Bryszewski), Tomczyk,
Matuszak, Mucha, Romanowski,
Tórz, Łabiszewski, Rzun, Butowicz
(69’Supeł).
Alfa Jaromirowie - Zorza Mostki
6:0 (24 maja)
Bardzo spokojnie rozpoczęli grę

zawodnicy obu drużyn. W pierwszej połowie Alfa zdobyła dwie
bramki ze strzału Rzuna i Muchy.
Goście próbowali zagrozić bramce Damiana Przewoźnika, były to
tylko pojedyncze akcje. Przeciwnicy grali bez przekonania, że z Alfą
można wygrać. Alfa w drugiej połowie strzeliła jeszcze cztery bramki:
ponownie Rzuna i Muchy oraz dwie
Łabiszewskiego.
Na tablicy (od tego spotkania
z elektronicznym zegarem) widniał
wynik 6:0.
Bramki dla Alfy: po 2 Rzun, Łabi-

szewski, Mucha. Alfa: Przewoźnik Ostrowski, Szmit (46’ Łabiszewski),
Matuszak, Tomczyk, Adamczak,
Mucha, Tórz, Bryszewski (70’ Alejun), Rzun, Butowicz (46’ Supeł).
W meczach piłkarzom towarzyszyła maskotka zespołu - smok oraz
czirliderki (w barwach Alfy) umilające tańcem czas kibicom w czasie przerwy. Pomimo już pewnego
awansu Jaromirowizanie nie odpuszczają jak widać żadnemu przeciwnikowi.
Małgorzata
Borowczak - Turowska

Zwycięstwo i remis
Gubinianie po bardzo dobrym
meczu odprawili z kwitkiem Błękitnych Świdnica. Takie mecze chcielibyśmy oglądać jak najczęściej! Trzy
barmki zdobył Daniel Szydłowski,
a jedną Przemysław Sobczak.
Carina Gubin - Błękitni Świdnica 4:1 (2:1)
Carina: Matwiejczyk - Chorążyk,
Piotrowski, Fiedorowicz - Sobolewski, Dereszewski, Swoboda, Dobrzański, Krzeptowski - Sobczak
(`73. Rudewicz), Szydłowski.
Carina po dobrym meczu zremisowała w Lubsku z Budowlanymi
2:2. Od początku spotkania lekką
przewagę osiągnęli przyjezdni. Je-

dank bramkę w 23. minucie zdobyli gospodarze. Do przerwy nic już
się nie zmieniło i gospodarze prowadzili z Cariną 1:0.
W 62 minucie bramkę zdobył D.
Szydłowski i było 1:1! Niecałą minutę później nasz zespół stracił
najgłupszą bramkę w tym sezonie.
Kamil Krzeptowski odegrał piłkę
do Karola. Matwiejczyka, który przy
próbie wybicia nie trafił w nią. Futbolówka zmierzała do bramki, ale
„Matwiej” dopadł ją jeszcze przed
linią i odbił w bok, niestety zrobił
to na tyle niefortunnie, że piłka wylądowała pod nogami napastnika
Budowlanych. Strata takiej bramki

podziałała na nasz zespół niczym
płachta na byka. Bardzo ambitnie
grająca Carina wyrównała dwie minuty przed końcem meczu, bramkę
po dobrze wykonanym rzucie wolnym zdobył Przemysław Fiedorowicz W doliczonym czasie gry nasz
zespół mógł jeszcze przechylić szalę
zwycięstwa na swoją korzyść.
Budowlani Lubsko - Carina
Gubin 2:2 (1:0)
Carina: Matwiejczyk - Chorążyk,
Wolny, Dobrzański - Krzeptowski, Piotrowski, Sobolewski, Fiedorowicz, Dereszewski (`73. Rudewicz) -Szydłowski, Sobczak
Tomek Strzemieczny

Nie ma to jak kajak!
Od jakiegoś czasu mówiło się
o możliwości powrotu rekreacyjnego
wykorzystania naszych gubińskich
rzek. Turystyka wodna jest wpisana także w działania podejmowane
wspólnie z sąsiadami z Guben.
O tym, że już dosłownie każdy, kto
zapragnie, będzie mógł przepłynąć
Nysą kajakiem, przekonamy się podczas Wiosny nad Nysą.

Panowie
Tomasz Dereszczuk
i Krzysztof Zawada postanowili wziąć
sprawy w swoje ręce. Zakupili 5 kajaków. Dobre, angielskie marki „Vista”.
Użytkowane zaledwie przez rok - mówi
Krzysztof. Zbudowane z polietylenu,
sprawdzają się na rzekach, gdzie czasem niemal szoruje się po dnie, a i nie

brakuje innych „przeszkód”, które mogłyby spowodować ewentualne poważne uszkodzenia sprzętu. W okolicy nikt
nie pływa na podobnym sprzęcie.
Wypożyczenie takiego kajaku będzie kosztować około 35 złotych od
osoby, w zależności od trasy.
Trasy, które w okolicach Gubina polecamy, to spływ od wyspy do ujścia
Nysy do Odry. Ciekawa jest też trasa

„po mieście”, czyli po Lubszy, od okolic ulicy Krakowskiej i Rodziewiczówny po samo ujście Lubszy do Nysy.
Miasto od tej strony wygląda zupełnie inaczej - dodaje Tomasz. Trzeba
przyznać, że od momentu wpłynięcia
Lubszą do Gubina, jest to rzeka czysta, gorzej jest wcześniej, zwłaszcza
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przy wioskach, gdzie mieszkańcy
chyba traktują rzekę nierzadko jak
śmietnik - mówią obaj panowie.
To jednak nie koniec możliwości popływania. Współpracujemy
z innymi firmami, które zajmują się
podobną działalnością. Więc w sumie można się dogadać co do innej,
interesującej klientów trasy. Mamy
też kuchnię polową, tak by po przyjemnym wysiłku, można było zjeść
jakiś smaczny posiłek.
Na Wiosnę nad Nysą będziemy na
parkingu przy wsypie - mówi Tomek,
będziemy mogli zaserwować jakiś
ciepły posiłek, a chętni będą mogli
przepłynąć kawałek Nysą. Wycieczka
kajakiem po Nysie będzie też atrakcją dla gości z naszych miast partnerskich. Tak ustaliliśmy podczas wizyty
w gubińskim magistracie. Magistrat
będzie ich promował na stronie internetowej miasta, wpisując kajakowe spływy jako atrakcję dla chcących
odwiedzić nasze miasto.
Dla chętnych chcących popływać
kajakami podajemy numery kontaktowe: Krzysztof: 512 024 105,
Tomek: 509 519 227.
To przyjemny i ciekawy, a do tego
zdrowy sposób spędzania wolnego
czasu, zachęcamy więc do skorzystania z okazji! Marcin Zajączkowski

Polskie dzieci tragicznie źle się odżywiają, co prowadzi do poważnych
chorób, nie tylko w starszym wieku. Wg prof. Naruszewicza z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 11% młodzieży ma nadciśnienie. Jeżeli
matka je tłusto i za dwoje oraz pali papierosy, rodzi dziecko ze zmianami
miażdżycowymi! Zdaniem profesora, miłośnikom okrąglutkich pociech
należy oświadczyć: dzieci z nadwagą ryzykują chorobę niedokrwienną serca, podatność na cukrzycę, nadciśnienie, uszkodzenie układu kostnego,
osłabienie odporności, a dziewczęta skłonność do nowotworów piersi.
Największe problemy stanowią wszechobecne słodycze, bez kontroli
spożywane przez dzieci. Najgorsze z nich to: lizaki, krówki, twarde cukierki i batony. Obklejają one zęby, stwarzając doskonałe warunki do
próchnicy. Nieprawdą jest, że dzieci powinny jeść żelki i galaretki. To sam
cukier i chemia. Na kościec najkorzystniej wpływa wapń z mleka i jego
przetworów. Landrynek, cukierków i czekolady nie powinny jeść dzieci
z zaburzeniami koncentracji, nadpobudliwe ruchowo. Nagłe „wyrzuty”
cukru zwiększają ich aktywność i rozkojarzenie. Niebezpieczeństwo stanowią specjalne jogurty z morzem cukru oraz gazowane i bardzo słodkie
cole. Automaty z colą powinny zniknąć ze szkół. Dzieci jak ognia powinny
unikać chipsów, szkodliwych dla układu nerwowego i zwiększających ryzyko nowotworów, spowalniających metabolizm hemoglobiny i wywołujących stany zapalne, ponieważ zawierają trujący akrylamid. Szkodliwa
jest w nich także ogromna ilość soli i tłuszczów.
Co zatem powinny jeść dzieci? Ryby, warzywa, owoce i mleko. To wiadomo. Ale także można spożywać: suszone owoce, batoniki z całych orzechów
(mają błonnik, minerały i witaminy), sezamki i chałwę (bardzo kaloryczne, ale posiadają witaminy, lecytynę, magnez, potas, wapń, cynk i fosfor),
czarną czekoladę (2-3 kostki dziennie, im więcej kakao zamiast cukru, tym
zdrowsza), desery mleczne (koktajle, budynie) zawierają cukier, ale także
witaminy i minerały oraz desery owocowe. Należy unikać potraw smażonych, nie dodawać do jedzenia tłuszczów, usuwać go z mięsa, nie słodzić
napojów i potraw (np. placków), jeść mało żółtego sera, a produkty mleczne niskotłuszczowe.
Pisałem niedawno o tym, ale powtórzę. Dzieci nie mogą wychodzić
z domu bez śniadania. Do szkoły należy zaopatrzyć je ponadto w zdrowe drugie śniadanie. Doktor Jacek Roik w Tarnowie przez ćwierć wieku
walczył o wprowadzenie w tamtejszych sklepikach szkolnych produktów służących zdrowiu uczniów, aż wreszcie osiągnął sukces. Niestety,
to chlubny wyjątek.
Czy zdrowe żywienie wystarczy? NIE. Pod względem aktywności fizycznej jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, mówi prof. Naruszewicz.
Ruch to zasadnicza sprawa. Organizm nie dopuszcza wtedy do odkładania blaszek miażdżycowych, które zatykają naczynia krwionośne. Podczas
ćwiczeń zwiększa się produkcja enzymów neutralizujących szkodliwe
wolne rodniki. To darmowe lekarstwo bez ubocznych skutków.
Krzysztof Stachurski przestrzega: nad aktywnym stylem życia dziecka
trzeba pracować od jego urodzenia. Odwiedzanie placów zabaw, organizowanie wycieczek rowerowych, zimowe jazdy na nartach i sankach to
pole dla pierwszej aktywności. Później jest miejsce i czas na udział w terminach sportowych kilka razy w tygodniu. I ostrzeżenie! Limitować telewizję i komputer! Pamiętajmy: dziecko nie rozumie, że nieprzemyślane
odżywianie i godziny spędzone przed telewizorem czy komputerem przyniosą w efekcie otyłość i choroby. Zamiast teoretyzować rodzice powinni
wciągnąć je do aktywności fizycznej poprzez własny przykład. To najskuteczniejsza droga.
W omawianych kwestiach wzorem dla nas, Polaków, powinni być
Skandynawowie. Masowo uprawia się tam sport. Modyfikowane są nawyki żywieniowe. Wiedzę o żywieniu wprowadzono tam do szkół jako
przedmiot obowiązkowy! Dzieci w szkołach dostają bezpłatne posiłki
skomponowane tak, by wdrażać zdrowe przyzwyczajenia. W Finlandii
w ciągu ostatnich 30 lat od wprowadzenia wymienionego programu
prozdrowotnego liczba przedwczesnych zgonów spadła o 85%.
Któż z nas nie pragnie długiego i zdrowego życia dla swoich pociech?
Nie zwlekajmy więc z podjęciem właściwych decyzji. Ireneusz Szmit

W czasie „Wiosny nad Nysą” 6 czerwca br. odbędzie się I Zlot Miłośników
Samochodów Terenowych Gubin’2009. O godz. 8.00 - na placu B. Chrobrego - zbiórka, o godz. 10.00 samochody wezmą udział w korowodzie.

Miłośnicy samochodów

Od godz. 13.00 w Bieżycach
(strzelnica) odbędzie się impreza
dla fanów samochodów terenowych,
przejazd na czas samochodów terenowych po torze z przeszkodami.
Atrakcyjne nagrody. W programie
liczne niespodzianki dla widzów,
grochówka z wkładką (gratis).
W dniach 11-14 czerwca kolejna

edycja Lupusówki w Kosarzynie,
ośrodek Nad Borkiem; 48 godzin
za kierownicą!
Bliższych informacji o imprezach
udzieli Olo, tel. 609 138 452.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników samochodów terenowych, zapowiadają się bardzo
ciekawe imprezy.
MB-T

