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„Osiemnastolatkowie”

Minęło 18 lat od 21 maja 
1992 roku, kiedy - jako wyda-
nie okolicznościowe z okazji 
„Wiosny nad Nysą” - ukazał się 
pierwszy numer „Wiadomo-
ści Gubińskich”. Sześciostro-
nicowa gazeta swą zawartością 
przypominała raczej biuletyn 
samorządowy, jak większość 
ówczesnych licznie powstają-
cych periodyków lokalnych. 
Publicystyki nie było jeszcze 
za wiele - tekst „Dzieci i TIR-y” 
Krzysztofa Szmigielskie-
go, którego temat z perspek-
tywy czasu wspominamy jako 
zmorę Gubina, trochę sportu 
(był to dopiero zalążek strony 
prowadzonej przez Andrzeja 
Gornowa, który od czwartego 
numeru wszedł do zespołu re-
dakcyjnego), program telewizyj-
ny na całą stronę, coś o matu-
rach, cała strona reklam, jakieś 

Jej powstanie... to wysiłek wielu ludzi i przeświadczenie, że jest ona w naszym mie-
ście niezwykle potrzebna. Jest to gazeta dla mieszkańców i o mieszkańcach naszego 
miasta. Chcemy towarzyszyć wszystkim ważnym wydarzeniom w mieście... 

(to cytat z artykułu „Od redakcji” w nr 1 WG)

„Wiadomości...” z dowodem

kilka ogłoszeń „z prac Zarzą-
du Miasta”, budżet miasta na 
1992 r. i co ciekawe „Wieści 
z magistratu” - tytuł, który 
przetrwał do dziś. Tadeusz 
Żachuń wystartował z rubryką 
„Humor i Satyra”, a Henryk Ko-
strzewa z krzyżówką. Redakto-
rem naczelnym był Jerzy Śnia-
tała, a do zespołu redakcyjnego 
weszli redaktorzy: Ryszard Si-
biński, T. Żachuń i Adam Ko-
walski z Żar – doświadczony pu-
blicysta i były redaktor naczel-
ny kilku periodyków. Wydawcą 
„WG” był Zarząd Miasta. Skład 
i łamanie robiła redakcja „Gazety 
Nowej” w Zielonej Górze, dru-
kowanie odbywało się w żarskiej 
spółdzielni „Poligraf”.

Dobrym nowatorskim chwy-
tem marketingowym było 
umieszczanie na pierwszej 
stronie zwiastunów: „Dziś 

w numerze” oraz „W następ-
nym numerze.”

Ku doskonałości

Drugi numer „Wiadomości...” 
z 11 czerwca można uznać już 
za profesjonalny samorządowy 
periodyk. Z najciekawszych pu-
blikacji należy wymienić „Gubin 
- perła Łużyc Wschodnich” Wi-
tolda Piwońskiego, dziennik 
„Z wyprawy w Kaukaz” Wiesła-
wa Galewskiego, „Gubińscy 
Ułani” Zygmunta Traczy-
ka. Doskonalono szatę graficz-
ną, kolorystykę, układ stałych 
rubryk, zwiększało się grono 
osób piszących. Częstym go-
ściem redakcji przy ul. Słowac-
kiego był burmistrz Czesław 
Fiedorowicz, żywo interesu-
jący się rozwojem pisma i jego 
potrzebami.

dokończenie na str. 5

„Członkowie Obywatel-
skiej Grupy Inicjatywnej 
– Andrzej Biliński, Dorota 
Prugar-Wasilewska, Do-
rota Schewior, Eugeniusz 
Świderski, Paweł Zajkow-
ski, Wiesław Szymuło-
wicz – przepraszają Edwar-
da Aksamitowskiego, Wój-
ta Gminy Gubin, za poda-
nie do publicznej wiado-
mości nieprawdziwej infor-
macji, że Wójt Gminy nie 
respektuje głosu społecz-
ności lokalnej, podejmując 
strategiczne dla nich decy-
zje w sposób autorytarny 
i totalitarny oraz że repre-
zentuje wyłącznie interesy 
spółki PWE Gubin”

W związku z niebezpieczną sy-
tuacją hydrometeorologiczną 
i licznymi wystąpieniami z brze-
gów rzek, szczególnie Wisły i Odry 
oraz ich dopływów na południu 
Polski, burmistrz Gubina Bartło-
miej Bartczak powołał w dniu 
19 maja br. sztab kryzysowy, które-
go zadaniem jest obserwacja stanu 
poziomu wody na Nysie Łużyckiej 
i Lubszy oraz bieżące monitorowa-
nie wysokości stanu wody Odry 
w powiecie krośnieńskim.

W jego skład weszli, oprócz bur-
mistrza, wiceburmistrz Justyna 
Karpisiak, inspektor ds. Obrony 
Cywilnej i Zarządzania Kryzyso-
wego UM Rafał Wypych, ko-
mendanci: Państwowej Straży 
Pożarnej - mł. kpt. Dariusz Ko-
styszak, komendant komisaria-
tu policji w Gubinie nadkomisarz 
Dariusz Łytkowski, Komen-
dant Straży Miejskiej - Krzysz-
tof Dubert, przedstawiciel PUM 
- Zenon Tomczyk.

Obecnie na terenie wojewódz-
twa lubuskiego nie występu-
je zagrożenie dla zdrowia, życia 
i mienia mieszkańców. Brak jest 
także informacji o zagrożeniu in-
frastruktury. Wody utrzymują 

Czy grozi 
nam powódź?

się w korytach rzek. Z informa-
cji, jakie napływają do Urzędu 
Miejskiego z Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu wynika, iż sytuacja na 
lewobrzeżnych dopływach Odry 
jest stabilna. Zbiorniki pozosta-
ją w gotowości do przyjęcia nad-
miaru wody. Do wykorzystania 
jest tzw. pełna pojemność po-
wodziowa. W rejonie działania 
RZGW we Wrocławiu są jednak 
przekroczone stany alarmowe 
na całym odcinku Odry. Ciągle 
padające deszcze w Czechach 
i województwach południowych 
Polski sprawiają, iż wzrasta za-
grożenie powodziowe w dolinie 
Odry, również w obszarze admi-
nistracyjnym województwa lu-
buskiego. Na najbliższe dni spo-
dziewana jest także niekorzystna 
prognoza pogody - niosąca ciągłe 
opady. Stabilna sytuacja na 
lewych dopływach Odry pozwala 
jednak domniemywać, iż w przy-
padku braku opadów w woj. dol-
nośląskim rzeka będzie musiała 
przeprowadzić masy wody jedy-
nie z obszaru Czech i wojewódz-
twa opolskiego. 

dokończenie na str. 2
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__ AktuAlności miejskie

Urodzenia | Laura Wiktorska, 
Zuzanna Kowalczyk, Mateusz 
Bielawski, Krystian Szponar, 
Dawid Rychliński, Vanessa Ko-
chanowska, Maja Miroszek, 
Gabriela Łukawska, Alan Mul, 
Jakub Krajewski, Maja Ciszew-
ska, Angelika Cemborowska, 
Kacper Kotewicz, Wiktoria Ta-
rarako, Zofia Łobodziec, Seba-
stian Fritsch, Zuzanna Malec-
ka, Julia Artym, Paweł Toma-
szewski, Kacper Skorupiński, 
Filip Bułaj, Filip Grabowski.

Zgony | Krystyna Piotrowska 
l. 62, Konstanty Cichowski 
l. 64, Zbigniew Krasucki l. 51, 
Zdzisław Hryszkiewicz l. 59, 
Aniela Wilk l. 88, Tyberiusz Su-
chodolski, Dariusz Bogdano-
wicz l. 45, Władysława Jarosz 
l. 87, Ludwika Aleksandrowicz 
l. 87, Władysław Grabowski 
l. 84, Grażyna Makaś l. 49.  n

W zespole organizacyjnym 
obchodów odpowiada Pan za 
przedsięwzięcia kulturalne, to 
poważne zobowiązanie.

Zobowiązano mnie do ogrom-
nej pracy, jest to normalnością, 
a nawet przyjemnością.

A rok obchodów zaczął się 4 
miesiące temu.

Nawet wcześniej, bo pierwsze po-
siedzenie zespołu odbyło się w li-
stopadzie. Wchodzą w jego skład 
zacni, odpowiedzialni, doświad-
czeni i gotowi w każdej chwili 
do działania ludzie: Pani Justy-
na Karpisiak - wiceburmistrz 
Gubina, dyrektor Genowefa Ba-
rabasz, Andrzej Nowak - dy-
rektor MOS-u, Marcin Gwiza-
dalski i zaproszeni radni.

Że umie Pan mobilizować 
ludzi do działania, jest to po-
wszechnie zauważalne. Niektó-
rych dziwi (i jest to zdziwienie 
pozytywne), że do wielu kul-
turalnych przedsięwzięć anga-
żują się Panie Janina Izdebska 
i Danuta Kaczmarek.

Mam dobre układy z wymie-
nionymi, doświadczonymi ani-
matorkami kultury, moimi po-
przedniczkami. Służą mi zarów-
no radą, jak i pomocą. Wynika to 
zapewne z tego, że z domem kul-
tury związany byłem, można po-
wiedzieć, od zawsze - od podsta-
wówki, gdy działałem w różnych 
grupach młodzieżowych organi-
zowanych przez Panią Izdebską.

Ale Uniwersytet Trzeciego 
Wieku to Pana dziecko.

Od wielu lat przy GDK, głównie 
dzięki zespołowi „Łużyczanki”, 
skupiają się doświadczone, po-
ważne, aktywne osoby, „głodne” 
kultury - trzeba było rozszerzyć 
ofertę działania. W kwietniu 2009 
r. była inauguracja - otwarcie tego 
Uniwersytetu. A że ziarno padło 
na podatny grunt, to całkiem 
spora grupa integrujących się 
osób zdobywa coś dla ciała i dla 
ducha. Przerwa wakacyjna trwała 
tylko miesiąc. Aktualnie jest to już 
projekt realizowany przy wspar-
ciu finansowym Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Młodzież też coraz częściej znaj-
duje coś pożytecznego w GDK.

W różnych formach działania 
obejmujemy ponad 200 mło-
dych ludzi. Instruktorzy się nie 
nudzą, młodzież zapewne też nie. 
Ale wracając do roku obchodów 
775-lecia Gubina. Obchody roz-
poczęliśmy 22 lutego Koncer-
tem Chopinowskim. Kulminacyj-
nym punktem obchodów będzie 
„Wiosna nad Nysą” w dniach 4-6 
czerwca. Cały program i plan ob-
chodów gubinianie znajdą w tym 
właśnie numerze „Wiadomo-
ści...”, więc nie będę omawiał go 
szczegółowo. W Galerii Ratusz 
zainstalujemy ciekawą wystawę 
„20-lecie Gubińskiego Samorzą-
du”. W piątek 4 czerwca na Placu 
Jana Pawła II będzie zorganizo-
wana dyskoteka dla młodzieży, 
prowadzona przez wyjątkowego 
gościa - specjalistę w tej branży. 
Sobotę 5 czerwca zdominuje za-
pewne zabawa z udziałem gwiazd 
programu „Jaka to melodia” - 
Robert Janowski i Michał 
Rudaś oraz przy dźwiękach 
zespołu „Trubadurzy”. Zo-
baczymy bardzo interesujący 
teatr uliczny. To będzie impreza 
rangi wojewódzkiej, relacjono-
wana przez Radio Zachód. Nie-
dziela 6 czerwca to wspólny ko-
rowód historyczny mieszkańców 
Guben i Gubina, porównywalny 
do tego z 2000 r. Jak wynika ze 
zgłoszeń, weźmie w nim udział 
kilka tysięcy osób. Niedzielne ob-
chody odbywać się będą pod pa-
tronatem Radia Gubin. Korowód 
i niedzielne atrakcje relacjono-
wać będzie także Telewizja Ogól-
nopolska.

Czy jeszcze czymś Pan nas za-
skoczy?

Atrakcją programu będzie 
występ zespołu niemiecko-ka-
nadyjskiego MerQury, tak 
dobrze przyjętego przez gubi-
nian w 2007 r. Tuż po nich wy-
stąpi po raz pierwszy w Gubi-
nie gwiazda europejska dużego 
formatu. Będzie to Belgijka 
- Kate Ryan, znana z MTV 
i Viva. Około południa między 
sceną a targowiskiem rozłoży 
się Wioska Piastowska, w której 
można będzie obejrzeć średnio-
wieczną zbrojownię, warzenie 
jadła, tkanie na bardzie, wybi-
janie monet, które będą nagro-
dami w licznych konkursach, 
jak strzelanie z łuku, miotanie 
topora czy oszczepu...

A kasa miejska to wytrzyma?
Wyda nawet mniej niż w latach 

poprzednich, bo 2/3 wydatków 
pokryjemy z funduszy zewnętrz-
nych. Cztery wnioski przyjął Eu-
roregion Sprewa-Nysa-Bóbr, 
a jeden Fundacja Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej w War-
szawie.

I to będzie koniec obchodów?
Obchody trwają cały rok, za-

kończone będą w grudniu Wi-
gilią Miejską.

Dziękuję za rozmowę n

775-lecie Gubina

Zebranie RO 
nr 4 Barlickiego
Rada Osiedla nr 4 Barlickiego 
serdecznie zaprasza mieszkań-
ców na zebranie sprawozdaw-
cze, które odbędzie się 25 maja 
o godz. 17.00 w Szkole Podsta-
wowej nr 3 (ul. Kresowa). MB-T 

Bezpieczna 
wiosna

W dniu 12.05.2010 r. sztab Ko-
mendy Powiatowej Policji doko-
nał kontroli miejsca przeprowa-
dzenia imprezy masowej /koncer-
ty 49. Wiosny nad Nysą/. Zgodnie 
z nową ustawą o imprezach ma-
sowych organizator ma obowią-
zek zasięgnąć opinii wszystkich 
służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo mieszkańców biorą-
cych udział w imprezie.  

W spotkaniu udział wzięli: Na-
czelnik Wydziału Sztabu Poli-
cji KPP w Krośnie Odrzańskim  
podinsp. Dariusz Wyrwa, Kie-
rownik OPI KPP w Krośnie Od-
rzańskim mł. asp. Adam Wieja, 
Kierownik Referatu Prewencji 
KP Gubin asp. sztab. Andrzej 
Białek, Kierownik OPI KP 
Gubin asp. Dariusz Gromek, 
Dyrektor GDK Janusz Gajda, 
Komendant Straży Miejskiej 
Krzysztof Dubert oraz in-
spektor OC i ZK Urzędu Miej-
skiego Rafał Wypych. Po do-
konaniu przeglądu obiektu, na 
którym odbędzie się impreza, 
oraz przejrzeniu wszystkich wy-
maganych dokumentów, wnio-
sek organizatora zaopiniowano 
pozytywnie.

Teraz już tylko od uczestników 
zależy, czy 49. WnN odbywająca 
się w tym roku w ramach Jubile-
uszu 775-lecia Gubina i Guben, 
będzie imprezą bezpieczną.

dokończenie ze str. 1 
Szacunkowe wyliczenia mówią, 

że przepływy na Odrze będą 
mniejsze od tych z „powodzi ty-
siąclecia” w 1997 roku. Obec-
nie Instytut Hydrologii i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu nie 
wydał jeszcze ostrzeżenia dla ob-
szaru województwa lubuskiego, 
jednak możliwość wystąpienia lo-
kalnych podtopień i ewentualne-
go przerwania wałów przeciwpo-
wodziowych jest poważnie brana 
pod uwagę. Fala kulminacyjna 
jest spodziewana w powiecie kro-
śnieńskim w terminie 22-23 maja 
br. (sobota-niedziela). 

W żadnym wypadku tzw. 
„cofka” nie powinna zagrozić Gu-
binowi - mówi insp. R. Wypych 
w rozmowie z „Wiadomościa-
mi” - posiadamy ponad 50 ton 
piasku do zabezpieczenia przed 
ewentualnymi podtopieniami 
i 5000 szt. worków. Jednak 

sztab kryzysowy musi być przy-
gotowany na najgorsze sytuacje, 
stąd też wizyty jego przedstawi-
cieli we wszystkich placówkach 
oświatowych na terenie miasta, 
które zostały wyznaczone na 
miejsca ewentualnych punktów 
zbiórki poszkodowanych. Np. 
Zespół Szkół im. M. Kopernika 
jest przygotowany do przyjęcia 
około 600-700 osób. Wydano 
zalecenia, aby placówki przygo-
towały niezbędne zapasy herbaty 
i innych napojów oraz środków 
czystości. W czasie spotkania 
w szkole, dyrektor zespołu Geno-
wefa Barabasz otrzymała zalece-
nie (podobne otrzymali również 
pozostali dyrektorzy szkół), aby 
we wszystkich klasach zostały 
przeprowadzone przez nauczy-
cieli niezbędne pogadanki, jak 
się należy zachować w wypad-
ku powodzi bądź innych klęsk 
żywiołowych. A.B.

Czy grozi nam powódź?

Państwowa Szkoła Muzycz-
na I stopnia im. K. Serockiego 
w Gubinie z przytupem świę-
tuje 35-lecie swojego istnienia. 
I słusznie. Należy ona bowiem do 
placówek, których wychowaw-
cze, artystyczne i kulturotwór-
cze oddziaływanie przynosi wie-
lorakie korzyści całemu przygra-
nicznemu regionowi. Historia 
szkoły sięga roku 1974. Wtedy 
bowiem zarządzeniem Ministra 
Kultury i Sztuki powołana zosta-
ła Państwowa Szkoła Muzycz-
na I stopnia w Gubinie, działa-
jąca początkowo jako filia kro-
śnieńskiej placówki muzycz-
nej. Od następnego roku dzia-
łała już jednak jako samodziel-
na placówka artystyczna. 

W 1977 roku wspólnie ze Spo-
łecznym Ogniskiem Artystycz-
nym szkoła została usytuowana 
w budynku przy ulicy Piastow-
skiej, skąd co roku „wypuszczała 
w świat” wielu utalentowanych 
muzyków. Warto wspomnieć 
choćby o Izie i Arturze Pace-
wiczach, Jarosławie Bucz-
kowskim, Krzysztofie Świ-
talskim, Iwonie Wiśniew-
skiej czy też Danielu Kubi-
szu. Obecnie w szkole uczy się 
102 uczniów, pod okiem 19 pra-
cowników (w tym 15 nauczycieli). 

Jubileusz szkoły wkompono-
wał się w obchody 775-tej rocz-
nicy nadania praw miejskich Gu-
binowi oraz Roku Chopinowskie-
go. Główne uroczystości odbyły 
się w środę 19 maja w sali kame-
ralnej PSM, która tego dnia pękała 
w szwach. Swoją obecnością za-
szczycili: wiceburmistrz Justyna 
Karpisiak, wizytator Krystyna 
Kracz, radni miejscy i powiato-
wi, przedstawiciele gubińskich sto-
warzyszeń i instytucji, dyrektorzy 
szkół, duchowieństwo, byli pra-
cownicy muzycznej szkoły, dyrek-
torzy szkół muzycznych z regionu 
lubuskiego oraz goście z Niemiec, 
w tym dyrektor szkoły muzycznej 

35 lat muzycznych pejzaży
w Guben Andreas Zach. Jakie 
atrakcje zostały przygotowane? Oj, 
działo się sporo! Przede wszystkim 
popis swoich umiejętności zapre-
zentowali uczniowie szkoły: chó-
rzyści, pianiści Michał Lenda 
i Maja Jaryczewska, duet fleto-
wy Justyna Turowska i Alek-
sandra Dyba, gitarzysta Ja-
rosław Siergiej oraz trąbkarz 
Kacper Musiał. Galowy koncert 
uświetnił także występ specjalnych 
gości - absolwentów, którzy zawo-
dowo zajmują się muzyką. Z tej 
okazji publiczności wysłucha-
ła: skrzypaczki Alicji Bezdzi-
czek, gitarzystki Pauliny Buko-
wieckiej, fortepianisty Artura 
Bezdziczka, duetu fletowego 
Beaty Tecław i Darii Pucia-
tej oraz Jarosława Buczkow-
skiego. Ponadto z rąk dyrekto-
ra Alicji Gil pracownicy szkoły 
otrzymali nagrody oraz wyróż-
nienia. Moc braw dostali Małgo-
rzata Góralczyk i Urszula An-
druszkiewicz, które otrzyma-
ły nagrody od Dyrektora Depar-
tamentu Centrum Edukacji Arty-
stycznej. W trakcie spotkania nie 
obyło się bez wielu podniosłych 
słów, wzruszeń, wspomnień... 
Dzień wcześniej przedstawiciele 
szkoły udali się na miejski cmen-
tarz, aby uczcić pamięć byłych 
pracowników, złożyć kwiaty, za-
palić znicze... Jubileusz jest wspa-
niałą okazją do promocji naszej 
szkoły - mówi dyrektor A. Gil, do-
dając - Siłą i atutem PSM w Gubi-
nie jest to, że w większości przy-
padków nauczycielami są nasi 
wychowankowie. A absolwen-
ci, którzy nas opuszczają, konty-
nuują naukę w szkołach wyższe-
go stopnia. I to jest nasz praw-
dziwy sukces i powód do dumy! 
Czują się emocjonalnie związani 
z tym miejscem, co pomaga w bu-
dowaniu sukcesów. Nietrudno się 
domyślić, że musiało się ich wiele 
uzbierać przez te wszystkie lata?... 

dokończenie na str. 11

Janusz Gajda, dyrektor Gubińskiego Domu Kultury przepyty-
wany przez Olega Sanockiego
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 Z magistratu

Kopalnia może dać Gubinowi miliony z podatków. Jeśli 
gubińskie złoża ujęte zostaną do zasobów bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju, inwestycja ruszy za kilka 
lat, mówi burmistrz Bartłomiej Bartczak. 

Radio Zachód coraz częściej zagląda do Gubina. Do-
wiadujemy się, że wynika to z widocznej w regionie ak-
tywności obydwu części Euromiasta.

11 maja Marek Turowski z Radia Zachód spotkał 
się w Galerii Ratusz z burmistrzem B. Bartczakiem, wi-
cestarostą Janiną Pawlik, Piotrem Puszkarskim, 
kierującym filią PUP w Gubinie i radnym Edwardem 
Patkiem, przedstawicielem gubińskich przedsiębior-
ców. Perspektywy rozwoju Euromiasta Guben-Gubin 
do 2030 r. omówił burmistrz Bartczak. Stwierdził, że 
jeszcze kilka lat temu nie wyobrażano sobie inwesto-
wania w Gubin 21 mln zł rocznie. Strefa Inwestycyj-
na do niedawna była jakąś mglistą mrzonką. Aktual-
nie funkcjonuje 2 inwestorów, a następni pukają do 
drzwi. Ożywa śródmieście dzięki projektowi „Zielona 
Ścieżka”, zaawansowana jest rewitalizacja Wyspy Te-
atralnej, odbudowuje się gubińska fara.

Nie czekamy z założonymi rękami, jest wiele pomy-
słów, coraz to nowe wcielamy w życie. P. Puszkarski 
wyraził zadowolenie, że Urząd Pracy z Urzędem Miej-
skim mówią jednym głosem o pomocy pracodawcom. 
I nie są to tylko słowa, bo rosną wydatki na przygoto-
wanie nowych miejsc pracy.

Czy nie obawiacie się wyludnienia Gubina, gdy Niemcy 
od stycznia otworzą swój rynek pracy? - pyta redaktor.

Wręcz przeciwnie - twierdzi burmistrz Bartczak. - 
W związku z rosnącymi kontaktami zarówno insty-
tucji miejskich, organizacji społecznych, szkół - wzra-
sta wzajemne zaufanie. Rywalizujemy , wspierając się 
równocześnie. Niestety społeczeństwo za Nysą starzeje 
się szybciej niż nasze. Już dziś nasza młodzież odbywa 
praktyki szkolne w Guben. Na pewno niektórzy skuszą 
się wyższymi zarobkami. Po co mają jeździć do Ho-
landii, Anglii czy gdzieś tam daleko, skoro praca jest 
tuż-tuż. Mamy już przykłady zatrudnienia obywate-
li Niemiec w Gubinie. Myślę, że wykształceni gubinia-
nie będą pracować w Berlinie, Cottbus, Dreźnie a wy-
kwalifikowani fachowcy w Guben. Wszystkiego też nie 
da się przewidzieć. 

Bezrobocie w Gubinie spadło w kwietniu o 60 osób. 
- zauważyła starosta J. Pawlik.

Dyrektor Puszkarski mówi, że analizowanie tylko stopy 
bezrobocia nie daje pełnego obrazu. Liczna grupa 40-50 
latków, którzy pracowali w przemyśle skórzanym lub 
odzieżowym na taśmach produkcyjnych i wykonywa-
li określoną czynność, często nie może się jakoś przesta-
wić, choćby nawet na pełny zawód szewca czy krawca. Bez 
woli przekwalifikowania się i intensywnej nauki przyucza-
nia w zawodzie, nic nie da się zrobić. Świadczą o tym pół-
roczne staże dorosłych w różnych branżach. Do rzadkości 
należy zatrudnianie tych stażystów na stałe. Zatrudniam 

Euromiasto wyszło 
z eksperymentów

zdolnego stażystę na rocznym stażu po maturze - mówi 
E. Patek - i jestem z jego pracy zadowolony. Szkoła dała 
mu wystarczające podstawy w informatyce, pracy biu-
rowej, umiejętność kontaktu z ludźmi, jest aktywny. Jeśli 
tylko zechce, podpiszę z nim umowę o pracę na stałe. Padło 
pytanie do J. Pawlik, czy podpisałaby decyzję o budowie ko-
palni. To kompetencje wyższych organów. - odpowiedziała.

Mam nadzieję, że kopalnia kiedyś powstanie - mówi 
B. Bartczak - i będzie to duża szansa przynajmniej dla 
jednego pokolenia i dla rozwoju Gubina. 

Rozwija to E. Patek mówiąc, że nie tylko rozwiną się 
stacje benzynowe, ale całe zaopatrzenie: zakłady mięsne, 
piekarnie, handel, bum będzie w budownictwie miesz-
kaniowym, kolejowym, drogowym. 

Gdy zapadną decyzje o budowie kopalni, trzeba na-
tychmiast kształcić specjalistyczne kadry. - dodaje 
Puszkarski. 

Powiem więcej - rozwija tę myśl burmistrz Bartczak 
- Rzeka jest już tylko symboliczną granicą, bardziej 
łączy niż dzieli, aktualnie w rozwoju turystyki wodnej. 
Być może kiedyś w jakiejś formie zintegrują się samo-
rządy Gubina i Guben.

A wszystko zaczęło się od wspólnej oczyszczalni ście-
ków. - kończy debatę J. Pawlik. Oleg Sanocki 

Od lewej: B.Bartczak, J.Pawlik, P.Puszkarski, E.Patek 
z red. M.Turowskim

T. Kuczyński, M. Koziol, Rolf Kuhn oraz B. Bartczak podpisują umowę

W ruinach Kościoła Farnego podpisano porozumienie 
o współpracy pomiędzy miastem Gubin, Politechniką 
Brandenburską w Cottbus a Uniwersytetem Zielonogór-
skim. Celem zawartej umowy jest realizacja działań na 
rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, pomoc na-
ukowa przy odbudowie Kościoła Farnego oraz utworze-
nie w nim centrum kulturalnego. Miasto Gubin repre-
zentował burmistrz Bartłomiej Bartczak, niemiecką 
uczelnię prorektor Mattias Koziol, a Uniwersytet Zie-
lonogórski - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagra-
nicą Tadeusz Kuczyński. Nasi goście zgodnie podkre-
ślali, iż połączenie sił w procesie odrestaurowania fary 
jest nie tylko ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem, ale 
przede wszystkim możliwością wzięcia udziału w pro-
jekcie, który będzie służył kolejnym pokoleniom, będąc 
jednocześnie doskonałą wizytówką regionu.

W myśl podpisanego porozumienia, przy odbudowie fary 
służyć pomocą będą konserwatorzy zabytków, architek-
ci, urbaniści, planiści miejscy oraz inżynierowie budow-
nictwa z obu uniwersytetów. Przy czym, co podkreślono, 
zagwarantowano zachowanie charakteru budowli sakral-
nej, przy uwzględnieniu aspektów urbanistycznych miast 
Gubin-Guben. Planowana jest rozbudowa nawy kościel-
nej i utworzenie w niej w niedalekiej przyszłości centrum 
spotkań polsko-niemieckich oraz organizowanie imprez 
kulturalnych, wystaw i koncertów muzycznych. 

Zaangażowanie obu uczelni w projekt obudowy gu-
bińskiej fary nabiera wyjątkowego znaczenia. Zysku-
jemy nie tylko istotne wsparcie specjalistyczne i eks-
perckie, ale również przekonanie, iż przywracanie do 
życia tej niezwykłej budowli odbywa się w atmosferze 
wzajemnego zrozumienia i wyczucia w polsko-niemiec-
kich stosunkach sąsiedzkich. Andrzej Matłacki

Eksperckie wsparcie
dla fary

Powstaje kolejny 
nowoczesny obiekt

65 rocznica zakończenia 
II wojny światowej

W sobotę 8 maja mieszkańcy Gubina spotkali się pod 
pomnikiem, aby upamiętnić 65 rocznicę zakończenia 
II wojny światowej. Delegacje ze szkół, kombatanci, in-
stytucje państwowe, a także władze miasta złożyły wią-
zanki kwiatów. Licznie zgromadzeni gubinianie w ten 
sposób, po raz kolejny, uczcili pamięć poległych podczas 
II wojny światowej oraz dali wyraźne świadectwo pamię-
ci o tamtych trudnych czasach. seb

Jeszcze do niedawna mieliśmy problem z brakiem jasnej 
i klarownej koncepcji rozbudowy infrastruktury spor-
towej w Polsce. Brakowało nowoczesnych kompleksów 
sportowych, boisk, na których bezpiecznie i w godnych 
warunkach można uprawiać ulubione dyscypliny. Na 
szczęście w ostatnim czasie sytuacja zmieniła się diame-
tralnie. W ciągu dwóch lat oddano do użytku sześć no-
woczesnych obiektów! Od niedawna nasze oczy cieszy 
wspaniały kompleks boisk przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących, a obecnie prowadzone są intensywne prace 
przy budowaniu kolejnego „Orlika”, tym razem przy 
ulicy Roosevelta. Roboty zaczęły się w kwietniu tego 
roku i zostały podzielone na dwa główne etapy: budowę 
boisk wraz z ogrodzeniem oraz budowę zaplecza. Prze-
targ na realizację obu projektów wygrała zielonogórska 
firma Kabet. W wyniku prac budowlanych powstaną dwa 
boiska. Pierwsze, pokryte trawą syntetyczną o grubości 
60 mm, przeznaczone będzie do gry w piłkę nożną. Na-
tomiast drugie będzie służyć do gry w koszykówkę i siat-
kówkę. Na nim zostanie nałożona dwuwarstwowa na-
wierzchnia tartanowa typu EPDM. Każde z boisk, oprócz 
ogrodzenia sięgającego czterech metrów, będzie posia-
dało sztuczne oświetlenie, a dodatkowo czynne będzie 
oświetlenie dozorowe, umożliwiające kontrolę obiektu 
przez całą dobę. Warto wspomnieć, że obiekt przy ulicy 
Roosevelta będzie wyjątkowy. Otóż wzdłuż boisk posta-
wiona zostanie trzyrzędowa trybuna o pojemności 216 
krzesełek, dzięki czemu w komfortowych warunkach 
będzie można oglądać wybrane rozgrywki. Finanse na 
realizację projektu „Moje boisko-Orlik 2012” pochodzą 
ze środków zewnętrznych oraz z budżetu miasta. 

W piątek 14 maja plac budowy odwiedzili burmistrz 
Bartłomiej Bartczak oraz Naczelnik Wydziału Ko-
munalnego i Inwestycji Krzysztof Olifirowicz-Ka-
linowicz, którzy przyjrzeli się postępom. Nie kryto 
zadowolenia, iż prace przebiegają zgodnie z planem, 
a nawet są prowadzone szybciej, niż przewidziano. Oczy-
wiście boiska będą ogólnodostępne, a docelowo gospo-
darzem i zarządcą obiektu ma zostać Miejski Ośrodek 
Sportu w Gubinie. Cykl inwestycyjny zakłada zakoń-
czenie prac w ciągu trzech miesięcy. Tak więc na prze-
łomie lipca i sierpnia będziemy mogli się cieszyć z od-
dania do użytku kolejnego wspaniałego obiektu spor-
towego, który w dużym stopniu przyczyni się do popu-
laryzacji aktywnego i zdrowego stylu życia. 

Andrzej Matłacki 

K.Olifirowicz, B.Bartczak, Leszek Kalinowski na placu budowy nowego Orlika



4 Nr 10 z 21.05.2010iadomości
Gubińskie

W
__ społeczeństwo | publicystykA

Zapożyczając myśl z piosenek 
jednego z moich ulubionych zespo-
łów napiszę, że „pełzający pod pod-
łogą bezczelnie podły czas” właśnie 
dopadł redakcję przypominając, 
że 18 urodziny za pasem.  Zwykło 
się świętować okrągłe jubileusze. 
Jednak 18 urodziny w naszej tra-
dycji i kulturze też mają swoją dużą 
wymowę. Stanowią one, jak to się 
mawia, wstęp w dorosłe życie.

Z gazetą jest trochę inaczej. 
Musiała dojrzeć bardzo szybko. 
O ile - jak to w życiu bywa - no-
worodkiem zainteresowano się 
szybko, oglądano, podziwiano, 
głaskano, to jednak już wtedy 
rodziły się zapewne pytania o to, 
co z niego wyrośnie. A rosnąć 
musiał dość szybko i stale budzić 
zainteresowanie środowiska, 
a także szybko się uczyć, by wy-
robić o sobie dobre zdanie i opinię 
solidności. I choć czasami zda-
rzało się zrobić w pieluszki czy 
w późniejszych latach nieźle na-
rozrabiać, to było to dobre dziec-
ko. Z opiekunami tegoż dzieciaka 
było różnie. Pierwsi z wielką pie-
czołowitością dbali o to, by dobrze 
się rozwijało, potem…bywało, 
krótko mówiąc, różnie…dla nie-
których było oczkiem w głowie, 
inni traktowali jego istnienie jako 
coś oczywistego, jedni prowadzali 
za rączkę, inni dawali więcej swo-
body. Jak już nieco podrosło, to 
chciano się go jakoś pozbyć…albo 
pojawiał się brak koncepcji co do 
jego istnienia w przyszłości. Tyle, 
że dojrzewający dzieciak zaczynał 
sam powoli być świadomy swoje-
go bytu, choć niekoniecznie było 
mu po drodze z przeznaczeniem. 
Bunt nastolatka trwa…może dla-
tego, że zespół redakcyjny jest 
dość młody, a kto nie młody wie-
kiem, to duchem!

Jaka przyszłość 18 latka? 
Trudno powiedzieć? Ma swoje 
plany, z drugiej strony oczekiwa-
nia opiekunów trzeba brać pod 
uwagę, zwłaszcza, że ciężko się ta-
kiemu młodzieńcowi od razu wy-
puścić na szerokie wody. Prezen-
tów specjalnych na urodziny spo-
dziewać się nie należy. Te najpięk-
niejsze robią nasi Drodzy Czytel-
nicy i miło, kiedy przywieziona 
rano z drukarni gazeta wieczo-
rem znajduje się w śladowych ilo-
ściach na półkach sprzedawców.  
Pozostaje więc wznieść toast! 
Zdmuchnąć świeczki na torcie 
i zanucić piosenkę odgrzaną nie 
tak dawno przez Farben Lehre: 
„Dzisiaj Twoje osiemnaste uro-
dziny, wszystkiego najlepszego 
i szczęśliwych lat, róża tylko jedna 
także jest przyjemna … na kwiaty 
przyjdzie jeszcze czas”. n

100 lat!

Marcin 
Zajączkowski

  Myśli proste 
i zawiłe
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Wydajesz, zarabiasz 
i nic nie płacisz

Ostatnie zmiany na rynku kont osobistych w Polsce znacznie uła-
twiają klientom indywidualnym przenoszenie rachunków z banku 
do banku. Same banki starają się jak mogą o pozyskiwanie nowych 
klientów, oferując im zniżki i udogodnienia, o jakich kilka lat temu 
nie było nawet mowy. Konta są bowiem nie tylko bezpłatne, ale rów-
nież pozwalają posiadaczom na zarabianie pieniędzy! O tym, jak to 
jest możliwe, rozmawiam z Jolantą Korzeb Dyrektorem 1 Oddzia-
łu Banku Zachodniego WBK S.A. w Gubinie. 
No właśnie. Jak można zarabiać na koncie? Oprocentowanie kont oso-
bistych, jeżeli jeszcze któryś z banków je proponuje, jest niewielkie.
- Klienci Banku Zachodniego WBK mogą zarabiać za pomocą karty 
płatniczej wydawanej do konta o nazwie Wydajesz i Zarabiasz. Za-
sada jest bardzo prosta. Wystarczy po prostu płacić kartą za zakupy, 
a 1% wartości tych płatności wróci co miesiąc na konto. Policzmy: 
Jeżeli posiadacz konta wydaje co miesiąc w sklepach za pomocą kar-
ty tysiąc złotych, to wówczas na jego konto wraca 10 zł. Miesięczny 
koszt posiadania karty to 3 złote. Zostaje nam zatem 7 złotych. Jeżeli 
wydajemy za pomocą karty więcej niż tysiąc złotych, miesięcznie na 
nasze konto trafia z powrotem kwota odpowiednio wyższa. 
O czymś chyba jednak Pani zapomniała? A co z kosztami posiada-
nia rachunku? 
- W nowym Koncie Wydajesz i Zarabiasz, które weszło do na-
szej oferty w tym roku, klient, na którego rachunek wpływa mi-
nimum 1000 zł miesięcznie, nie płaci za konto. To - jak myślę 
- wymóg bardzo łatwy do spełnienia. Gdyby się jednak zdarzyło, 
że nie będzie takich wpływów, wówczas pobierzemy co miesiąc 
za prowadzenie rachunku 7 zł. To niewygórowana kwota, biorąc 
pod uwagę wymienione wyżej zalety tego konta. 
Nadal jednak nie poruszyliśmy kwestii, która - jak pokazują bada-
nia - bardzo interesuje Polaków. A co z bankomatami? Pewnie tyl-
ko wypłaty z bankomatów sieci Banku Zachodniego są bezpłatne. 
- Tutaj także wprowadziliśmy rewolucyjne wręcz zmiany. Posia-
dacze nowego Konta Wydajesz i Zarabiasz w ogóle nie płacą za 
wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce. Dotyczy to zarówno 
bankomatów Banku Zachodniego WBK, jak i innych banków 
lub sieci bankomatowych. Bez względu na to, w jakim bankoma-
cie na terenie Polski posiadacz nowego Konta Wydajesz i Zara-
biasz wypłaca gotówkę, nigdy nie płaci za to prowizji. 
A co z możliwością przeniesienia rachunku do Banku Zachodniego 
WBK? Czy pomagają Państwo osobom, które się na to zdecydują? 
- Tak, jak najbardziej. W zasadzie wystarczy tylko przyjść do 
naszego oddziału, złożyć wniosek i udzielić nam pełnomocnic-
twa, a my zadbamy już o całą resztę formalności, tj. zamknięcie 
starego rachunku, na prośbę klienta powiadomimy o nowym nu-
merze rachunku pracodawcę, ZUS, Urząd Skarbowy. Formula-
rze wniosku i pełnomocnictwa można pobrać na naszych stro-
nach internetowych www.indywidualni.bzwbk.pl/przewodniki 
Pomagamy również klientom korzystającym z usług bankowości 
internetowej. Stworzyliśmy dla nich eKonwerter, czyli specjalny 
program, który umożliwia szybkie i łatwe przeniesienie listy od-
biorców przelewów internetowych z innego banku. 
Widziałam, że Nowe Konto Wydajesz i Zarabiasz reklamuje gwiazda 
światowego kina Gerard Depardieu. Co on właściwie robi w tej reklamie? 
 - Uczy pracowników naszego banku jak płacić klientom.
Do końca maja br. trwa w Banku Zachodnim WBK promocja po-
legająca na wypłacaniu 100 zł klientom, którzy otworzą nowe Kon-
to Wydajesz i Zarabiasz wraz z kartą płatniczą i usługami banko-
wości elektronicznej. W reklamie uczymy się jak to robić. W rze-
czywistości nie robimy tego jak prawdziwi twardziele czy samura-
je, tylko jak normalni pracownicy bankowi, czyli przelewamy te 
pieniądze na konto. Na taki bonus może liczyć każdy, kto nie po-
siadał w naszym banku przez ostatnie 12 miesięcy konta osobiste-
go złotowego oraz na tym koncie przez 2 kolejne miesiące zapew-
ni wpływy w wysokości przynajmniej tysiąc złotych miesięcznie. 
A czy w reklamie występują prawdziwi pracownicy Banku? 
- Faktycznie część osób, które statystowały w spotach reklamo-
wych, gra samych siebie, czyli pracowników Banku Zachodniego 
WBK. Specjalny casting odbył się bowiem również w banku. Sta-
raliśmy się, aby były to osoby najbardziej widoczne w tej reklamie. 
Czyli jest jednak szansa, że ktoś z Banku Zachodniego WBK zapła-
ci nam jak samuraj? 
- Niewielka, ale jest... Proszę przyjść do oddziału i samemu się 
przekonać. Serdecznie zapraszam. 

Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Borowczak-Turowska

„Czytam, myślę, działam” - pod 
takim hasłem 12 maja w Zespo-
le Szkół Rolniczych (tradycyjnie, 
jak co roku) odbył się Turniej 
Szkół Gimnazjalnych z terenu 
miasta i gminy Gubin. 

Turniej sprawdzał ogólną 
wiedzę uczniów trzecich klas 
gimnazjum, ich sprawność fi-
zyczną, wyobraźnię i zdolności 
manualne, językowe oraz infor-
matyczne. Każda drużyna wy-
stawiła siedem trzyosobowych 
drużyn do konkurencji w dzie-
dzinach: informatycznej, języko-
wej, ogólnej wiedzy, kulinarno-
manualnej, mechaniczno-manu-
alnej, ekologiczno-turystycznej, 
sprawnościowej.

Startowało 5 szkół: Gimna-
zjum nr 1 i nr 2 z Gubina, Gim-
nazja z Chlebowa, Grabic i Ma-
szewa. Zabrakło gimnazjalistów 
z Czarnowic. 

Pomysłodawczynią i główną 
organizatorką zmagań gimna-
zjalistów jest polonistka ZSR 
Anna Bożek-Romanowska. 
Pomagali i prowadzili imprezę: 
Joanna Rutkowska-Mazur 
i Michał Piętaka.

Pierwszą część turnieju - kuli-
narno-manualną (lepienie pie-
rogów) - przygotowaną i pro-
wadzoną przez Alicję Szy-
mańską, wygrali reprezentan-
ci Gimnazjum z Grabic. Drugą 
część - ekologiczno-turystyczną 
- przygotowaną przez Katarzy-
nę Zienkiewicz, wygrali repre-
zentanci Gimnazjum nr 2 w Gu-
binie. Trzeci blok pytań z wiedzy 
ogólnej (pod hasłem: Jak znasz 
Polskę?) przygotował Dariusz 
Granda. Zwyciężyło Gimna-
zjum nr 2. Lilianna Dobiega-
ła zadbała o część mechaniczną, 
którą wygrało Gimnazjum z Ma-
szewa. Najlepszą sprawnością 

Gimnazjada 2010
fizyczną popisało się Gimnazjum 
nr 1. Tym blokiem zajął się Ry-
szard Zakrzewski. W części 
językowej prowadzonej przez 
Maję Olejnik-Rutkowską 
najlepsi okazali się uczniowie 
z Gimnazjum nr 1, podobnie jak 
w części informatycznej, którą 
prowadził Rafał Ziemba. Gim-
nazjaliści z Maszewa mieli najle-
piej przygotowane hasło turnie-
ju. To oni zdobyli 3 punkty.

Trzeba dodać, że rywalizacja 
między gimnazjalistami była 
zacięta. Uczniowie wykazali się 
dużą wiedzą, byli bardzo za-
angażowani w walce o punkty 
i wspaniałe nagrody. Za ufundo-
wanie wielu bardzo atrakcyjnych 
nagród dziękujemy sponsorom.

Nad przebiegiem poszcze-
gólnych konkurencji i całością 
zmagań czuwała komisja w skła-
dzie: starosta Jacek Hoff-
mann, wiceburmistrz Justy-
na Karpisiak, dyrektor oddzia-
łu BZ WBK w Gubinie Jolan-
ta Korzeb, wicedyrektor ZSR 
Jolanta Ślusarczyk, dyrek-
tor ZSR Krzysztof Szymański 
oraz pisząca te słowa Małgo-
rzata Borowczak-Turowska.

W tegorocznych zmaganiach 
najlepsi okazali się uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Gubinie - wy-
grali 25 punktami. Gimnazjum 
nr 1 uzyskało 23 punkty i zajęło 
drugie miejsce. Trzecie miejsce 
przypadło w udziale Gimnazjum 
z Chlebowa. 

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom Gimnazja-
dy szerokiej wiedzy i umiejęt-
ności. Dziękujemy nauczycie-
lom za przygotowanie młodzie-
ży do trudów zmagań w turnie-
ju. Brawo! Do zobaczenia za rok. 

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Na Jubileusz 

775-lecia GubiNa
Gubińskie Towarzystwo Kultury zaprasza na 
promocję książki Włodzimierza Rogowskiego 
„Z historii Banku Spółdzielczego w Rzepinie i 
jego ddziałów (1947-2009)”, która odbędzie się 
27 maja (czwartek), o 17.00, w Galerii „Ratusz” 
Gubińskiego Domu Kultury. jg

Gimnazjaliści z Chlebowa podczas zaciętej rywaliacji
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Kaśka Janina 
Izdebska

Czy Gubin jest prowincją?
Wkurza mnie

Z jednej strony chce się 
uciec z prowincji (miastecz-
ka) i wyjść w świat. A gdy 
już nastąpi to wyjście, poja-
wiają się i nostalgia, i chęć 
powrotu, i odkrycie warto-
ści lokalnego świata, z któ-
rego się wyszło i który nas 
ukształtował.

Burmistrz robi sobie kam-
panię wyborczą - dobiega mnie 
głos mężczyzny z kilkuosobowej 
grupy stojącej przed farą popu-
larnie zwaną katedrą.

Muzyka organowa szerokim 
strumieniem sączy się przez 
otwory okienne, wypełniając 
plac na zewnątrz swym uroczy-
stym dźwiękiem. 

Stoję jak urzeczona. Marzyłam 
o takiej chwili przez długie lata 
sąsiadując z jej ruinami.

Doczekałam się za sprawą kil-
kunastu, a może kilkudziesięciu 
zapaleńców, którzy swoją wizją 
i uporem doprowadzili do tego, 
że w oczyszczonych murach jesz-
cze na „klepisku” mogą odbywać 
się takie spotkania mieszkańców 
z obu stron Nysy jak wigilia czy 
święcenie jajek wielkanocnych, 

a teraz całodobowy koncert orga-
nowy. Chłonąc muzykę i urok su-
rowego wnętrza monumentalnych 
murów katedry, nie mogę ukryć 
rozczarowania. Przed farą i w jej 
wnętrzu prawie sami Niemcy. 
Rozmawiają, słuchają w sku-
pieniu. Zwiedzają. Gubiniaków 
można policzyć na palcach.

Dzielę się swoimi spostrzeże-
niami z przypadkowo spotkany-
mi znajomymi (w Gubinie sami 
znajomi).

- Gubiniacy mogliby przyjść 
z samej ciekawości - zauważam - 
bo z Guben przyjeżdżają specjal-
ne autokary przywożące chętnych. 
Albo nie ma u nas tradycji uczest-
nictwa w tego tupu sztuce, albo je-
steśmy za leniwi - spekuluję.

- Niemcy przyjeżdżają do 
siebie. Oni ciągle uważają, że to 
ich - odpala jedna z rozmówczyń.

 Ciężka sprawa. Możemy upięk-
szać nasze miasto (i to już jest 
widoczne), możemy spacerować 
nowymi arteriami, zagospodaro-
wać Wyspę Teatralną, przerzu-
cać kładki przez Nysę, ale naj-
trudniej przemeblować mental-
ność w człowieku.

I nawet Unia Europejska nie 
ma takiej czarodziejskiej różdż-
ki, za pomocą której staniemy 
się Europejczykami.

Lubimy krytykować, szukać 
dziury w całym. Ciężko nam 
zauważyć starania i to co już 

zrobiono. Bez względu na to, 
kto jest burmistrzem, najchęt-
niej wytykamy błędy, nie zauwa-
żając pozytywów. Każda następ-
na lokalna władza, czy nam się to 
podoba czy nie, jest w pewnym 
sensie kontynuatorką poprzed-
niej. Często zdarza się, że kończy 
to, co poprzednik zaczął, zbiera-
jąc splendor. Zupełnie inne moż-
liwości mieli ci przed transfor-
macją, inne mają obecnie. Umie-
jętność ich wykorzystania równa 
się sukces.

Tego nie można odmówić obec-
nemu burmistrzowi Bartcza-
kowi. Poza opłotki w świat wy-
prowadził mały Gubin, chociaż 
na mapie świata nie ma go wcale, 
a na mapie Polski jest maleńkim 
znakiem.

W mieście też nie jest źle. 
Wolno bo wolno, ale przybywa 
zakładów dających zatrudnie-
nie, maksymalnie wykorzystuje 
się wszelkie możliwe zewnętrzne 
fundusze do realizacji inwesty-
cji, działań edukacyjnych i kul-
turowych. 

Jeżeli tak ma wyglądać kam-
pania wyborcza burmistrza, to 
niech ona trwa nieprzerwanie.

Można i trzeba krytykować, ale 
konstruktywnie, dostrzegając też 
i pozytywy. 

Sama krytyka tylko dla krytyki 
jest… wkurzająca.

Kaśka Janina Izdebska

dokończenie ze str. 1 
Od czwartego numeru poja-

wiły się dowcipy rysunkowe 
Stanisława Kościeszy, póź-
niej zastąpi go Tadeusz Racz-
kiewicz.

Od szóstego numeru rozpoczę-
ła się moja przygoda z „Wiado-
mościami...”. Wówczas zaczą-
łem redagować „Przyrodę Ziemi 
Gubińskiej”. W dziesiątym nu-
merze „WG” po raz pierwszy po-
jawił się wywiad „10 minut z...” 
dyrektorem Januszem Gury-
nowiczem. Pomysłodawcą tego 
cyklu był Piotr Chlebny, później 
przez kilka lat rubrykę redagował 
T. Żachuń, któremu zawdzięcza-
my też projekt graficzny winiety.

„Wiadomości...” drukowano ko-
lejno w drukarniach: „Roygraf” 
w Żarach, „Dechnik” w Lubsku 
i najdłużej (do dziś) w „Lub-
press” w Zielonej Górze, aktu-
alnie Media Regionalne. Wzra-
stała objętość: od nr 68 - 8 stron, 
w lutym 1998 - już 10 stron, od 
maja 2000 - 12 stron. Od wigilij-
nego wydania z 1999 r. „Wiado-
mości...” wydawane są w kolorze.

Ludzie „Wiadomości...”

Redaktorzy naczelni: Jerzy 

Śniatała, Ryszard Sibiński, Oleg 
Sanocki, Stanisław Turow-
ski, Stefan Pilaczyński i ak-
tualnie Marcin Zajączkowski. 
Skład komputerowy wykonywa-
li: Jan Serbinowski, Leszek 
Polak, Jarosław Nowak, 
Anna Antkowiak-Łojko, ak-
tualnie Karol Jurgielewicz. 
Redaktorkami dyżurnymi były 
kolejno: Małgorzata Bodna-
riuk, Małgorzata Hamer-
ska, Barbara Firlej-Mali-
nowska i Małgorzata Bo-
rowczak-Turowska - obec-
nie sekretarz redakcji. 

W zespole redakcyjnym 
w różnych okresach pracowa-
li: Antoni Barabasz, Lucjan 
Dziubek, Krzysztof Freyer, 
A. Gornow, Jerzy Gąsior, 
Marcin Gwizdalski, Janina 
Izdebska, Anna Kędziora, 
Stanisław Komar, A. Kowal-
ski, H. Kostrzewa, S. Koście-
sza, Wiesław Łabęcki, An-
drzej Matłacki, Ryszard 
Pantkowski, Stanisław Pa-
tycki, Teresa Przygalińska, 
Walenty Robowski, Mał-
gorzata Szmidt, Z. Traczyk, 
Józef Wójtowicz, Andrzej 
Winiszewski i T. Żachuń. 

W „Wiadomościach...” publiko-
wali znani gubinianie: Bartłomiej 
Bartczak, Jakub Bartczak, Witold 
Banach, Kazimierz Barłóg, Da-
riusz Bocheński, Stefan Chlebny, 
Jan Chrobak, Konstanty Cichow-
ski, Jerzy Czabator, Aleksander 
Dobrucki, Jarosław Felkel, Cze-
sław Fiedorowicz, Lech Fikus, 
Barbara Firlej-Malinowska, 
Tadeusz Firlej, Zygfryd Gwiz-
dalski, Dorota Hadada, Jacek 
Hadada, Edmund Herman, An-
drzej Horoszkiewicz, Zenon Ja-
gieluk, Janusz Jans, Bogusław 
Jaskułowski, Urszula Kon-
dracik, Franciszek Konieczny, 
Danuta Kuta, Krzysztof Laskow-
ski, Andrzej Łuc, Anna Łuka-
siewicz, Zygmunt Mazurkie-
wicz, Kazimierz Niedźwiedzki, 
Regina Olek, Jolanta Olszewska, 
Jerzy Opara, Grzegorz Perlak, 
Piotr Puszkarski, Józef Suwała, 
Teresa Szczur, Ireneusz Szmit, 
Józef Winiszewski.

Dotychczasowe jubileusze

Z okazji ukazania się 100 
numeru „WG” 13 kwietnia 1996 r. 
w sali Gubińskiego Domu Kul-
tury zorganizowano spotka-
nie z czytelnikami. J. Śniatała 

w tymże wydaniu „WG” zapytał: 
„Czy doczekamy 200., 500. wy-
dania?” Były to prorocze słowa. 
Mnie przypadło zrobić „Jubile-
uszowe obrachunki” - wyliczy-
łem, że w 100 wydaniach roz-
poznać dało się 178 autorów, 
a ponad 1000 artykułów i notatek 
napisał T. Żachuń. W 200. nume-
rze zapewne podwoił swój doro-
bek. Niestety nie ma go już wśród 
nas, jak i J. Śniatały, W. Robow-
skiego, W. Piwońskiego. 

Ale mimo zmiany redaktorów, 
burmistrzów, radnych „Wiado-
mości Gubińskie” trwają. 

W setnym numerze w „10 
minut z...” Eugeniusz Ku-
rzawa - dziennikarz „Gazety 
Lubuskiej”, znawca prasy re-
gionalnej, powiedział: „...je-
steście konsekwentni. Jak coś 
uruchomiliście na którejś stro-
nie, to cały czas leci, cały czas 
tam jest! Gazeta jest ustabili-
zowana, poszczególne rubry-
ki pojawiają się regularnie co 
dwa tygodnie w tym samym 
miejscu. To jest ważne dla czy-
telnika”. 

Mamy 420 numer - proroctwo 
Śniatały jest bliskie spełnienia.

Oleg Sanocki

„Wiadomości...” z dowodem

Odpis aktu notarialnego 
z dn. 27.06.1990 r. stanowi, że 
Mirosław Jaskólski wraz z żoną 
Bożeną Jaskólską są współwła-
ścicielami w 1/2 części nierucho-
mości położonej w Gubinie przy 
ul. Budziszyńskiej 6. Drugim 
współwłaścicielem ww. nieru-
chomości jest Roman Jaskól-
ski (syn Jerzego Jaskólskiego) 
zam. w Sękowicach. W budyn-
ku mieszkalnym, o którym mowa 
powyżej, zamieszkuje Jerzy J. 
(brat Romana) z ich matką.

Konflikt pomiędzy współwłaści-
cielami zrodził się w momencie in-
gerencji pana Jerzego. Początkowo 
były to drobiazgi. Z czasem jednak 
wzrosły na sile i stały się napraw-
dę uciążliwe. W konflikt zaanga-
żowano: adwokatów, kominiarzy, 
straż pożarną, policję, Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowla-
nego i wiele innych osób. Państwo 
Mirosław i Bożena skarżą się na 
złośliwości ze strony Romana Ja-
skólskiego i jego żony Magdaleny. 
Pismo w sprawie usunięcia kwia-
tów i roślin posadzonych na ich 
posesji i poniesienia kosztów z tym 
związanych przez „winowajcę”, to 
mały epizod w tej smutnej historii. 
Kwestią sporną jest też korzystanie 
z bieżącej wody i wywóz nieczysto-
ści stałych, chociaż protokół zdaw-
czo-odbiorczy Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej mówi, że pan 
Mirosław ma podpisaną umowę 
wskazującą, że budynek jest pod-
łączony do sieci wodno-kanaliza-
cyjnej, gazowej i elektrycznej, więc 
może korzystać z mediów w takim 

samym stopniu, jak drugi współ-
właściciel. To prawdopodobnie 
przez „życzliwość” Romana J. 
w budynku pojawili się przedsta-
wiciele Powiatowego Inspektora-
tu Nadzoru Budowlanego w Kro-
śnie Odrz. - mówi pani Bożena. 
Niestety ich działania wykaza-
ły niewłaściwy stan techniczny, 
zagrażający życiu i zdrowiu osób 
przebywających w tym budynku. 
Stwierdzono, że obydwa przewo-
dy kominowe wymagają odbudo-
wy. Specjalistyczna ekipa nie zo-
stała wpuszczona na strych przez 
drugą stronę konfliktu. Wobec 
ustalonych nieprawidłowości 
przedstawiciele Komendy Po-
wiatowej Straży Pożarnej naka-
zali odłączenie pieca c. o. Z tego 
powodu odłączono także dopływ 
gazu. Można by sądzić, że wszyst-
ko dla dobra mieszkańców tego 
domu, tylko że do tej pory te nie-
prawidłowości nikomu nie prze-
szkadzały. Wszystkie kontrole i in-
terwencje poszczególnych służb 
były sprowokowane przez uciąż-
liwych współwłaścicieli. Państwo 
Mirosław i Bożena (w swej bez-
silności) próbują te sprawy roz-
wiązywać poprzez adwokata, ale 
to kolejne wydatki, stracony czas 
i nerwy, i w sumie nie wiadomo, 
dokąd ten konflikt ich zaprowa-
dzi. Czas pokaże.

Należy mieć nadzieję, że sprawy 
zostaną szybko rozwiązane na 
drodze pokojowej, bo konflikty 
nie służą nikomu, a kompromis 
może być bezcenny dla zwaśnio-
nych stron. red

Na ostrzu noża

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Gminie, którym kieruje 
Aldona Robowska, działa od 
lipca 1990 r. Od początku umoż-
liwia osobom i rodzinom prze-
zwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie potrafią 
sami pokonać.

Na uwagę zasługuje dożywia-
nie dzieci w szkołach. Obiady 
otrzymują uczniowie: jedno-
daniowe po 2 zł - Gimnazjum 
i Szkoła Podstawowa w Gra-
bicach - 73 osoby; po 6 zł - 
Szkoła Podstawowa w Strze-
gowie - 20 osób, Zespół Szkół 
w Chlebowie - 75 osób i Gimna-
zjum w Czarnowicach - 37 osób. 
Uczniowie z gminy korzystają też 
z dożywiana w innych szkołach. 
Posiłki dwudaniowe oferują dzie-
ciom: w Gubinie - Zespół Szkół 
nr 1, Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2, 
LO, ZSR, Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy oraz Szkoła Podstawowa 
w Brodach. Bułki w cenie 0,73 zł 
otrzymują uczniowie w Bieżycach 
- 30 i Starosiedlu - 35. Codzienne 
wyżywienie w granicach 10 zł otrzy-
muje także 12 uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
Koszt tych świadczeń to 251.995 zł 
(dane za rok 2009). Z.T.

Pomoc społeczna 
w gminie
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Sonda
Czego, twoim zdaniem, 

brakuje „Wiadomo-
ściom Gubińskim”?

Wioletta Prokopowicz
właścicielka sklepu

„Wiadomościom” niczego 
nie brakuje, wszystko jest na 
swoim miejscu. Tematy związa-
ne ze zdrowiem, urodą itp. mają 
swoje miejsce w innych czaso-
pismach. Przeglądam różną 
prasę i zawartość „WG” w zu-
pełności mnie satysfakcjonuje.

Norbert Pilich
kierownik Plus-a 

Bardzo lubię czytać kronikę 
policyjną i PSP. Sugerowałbym 
trochę bardziej ją rozbudować. 
Brakuje mi wykazu zbliżają-
cych się imprez kulturalnych 
w naszym mieście. Interesu-
jącym dodatkiem byłyby cie-
kawostki motoryzacyjne.

Renata Potoczna
kasjerka 

Przeglądam gazetę dość sys-
tematycznie i ogólnie podoba 
mi się jej skład. Myślę, że 
można by poruszyć „babskie” 
tematy: zdrowie, uroda, ho-
roskop i „porady sercowe”.

Mariusz Lasik
dyrektor banku 

Najbardziej interesują mnie 
sprawy dotyczące miasta 
i pod tym względem „WG” 
spełniają moje oczekiwa-
nia. Z przyjemnością czytam 
teksty dotyczące szkół i GDK. 
Powinno być trochę mniej 
polityki, a więcej spraw spo-
łecznych, wywiadów z cie-
kawymi ludźmi. Ale ogólnie 
jest ok. AK

W poniedziałek 19 kwietnia 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyło się spotkanie z wy-
bitnym polskim wspinaczem, ta-
ternikiem, alpinistą i himalaistą 
w jednej osobie - Krzysztofem 
Wielickim. Piąty człowiek na 
świecie, który zdobył Koronę Hi-
malajów i Karakorum, na Mount 
Everest, Kanczendzongę i Lhotse 
wszedł zimą jako pierwszy, a na 
Broad Peak dostał się w ciągu 
jednego dnia, co było pierwszym 
w historii wejściem na ośmioty-
sięcznik w ciągu doby… To za-
ledwie kilka osiągnięć naszego 
głównego bohatera, który zna-
lazł czas, aby spotkać się z miesz-
kańcami Gubina i podzielić się 
swoimi opowieściami o najwięk-
szych przygodach swojego życia.

Przygodę ze wspinaczką zaczą-
łem w 1970 roku. Zawsze chciałem 
zdobywać góry zimą, bo wtedy 
jest najtrudniej. Góry to moja 
pasja, wdrapywanie się na szczyty 
było realizacją moich marzeń. - za-
znaczył na wstępie K. Wielicki. Jego 
zdaniem wyprawy można podzie-
lić na dwie kategorie: udane (szczyt 
zdobyty) i szczęśliwe (wszyscy 
zdrowi wracają do domu). Pytany 

Wizyta króla gór

Zdrowo i Bezpiecznie

o najważniejsze czynniki decydują-
ce o powodzeniu wyprawy stwier-
dził - 50 % sukcesu to dobry dobór 
składu ekipy, niezbędna jest też 
wytrwałość, samozaparcie, umie-
jętność walki z przeciwnościami 
losu oraz w dużej mierze doświad-
czenie. Człowiek naprawdę wiele 
może wytrwać i przeżyć, trzeba 
tylko uwierzyć w siebie. - A co ze 
strachem i obawą o utratę zdro-
wia, bądź jeszcze tragiczniejszy-
mi konsekwencjami? - Jedziemy 
w góry po życie, a nie po śmierć… 
Strach buduje wyobraźnię, wy-
zwala emocje i to jest pozytyw-
ne. Raczej należy wystrzegać się 
lęku, który paraliżuje nasze za-
chowanie. - wyjaśnia himalaista. 
Król gór wspominał także o swojej 
znajomości m.in. z Jerzym Ku-
kuczką, czy też Wandą Rutkie-
wicz-Błaszkiewicz, którzy towa-
rzyszyli mu w wielu eskapadach. 
Uczestnicy spotkania z K. Wielic-
kim mieli możliwość obejrzenia 
prezentacji multimedialnej stwo-
rzonej z setek fotografii z poszcze-
gólnych wypraw człowieka, który 
potrafił spełniać swoje wielkie i naj-
skrytsze marzenia. 

Andrzej Matłacki 

Przekonała się o tym całkiem 
niedawno jedna z mieszkanek 
naszego miasta - Kinga Rogan. 
To 6-letnia dziewczynka… Już 
jako 3-miesięczne niemow-
lę znalazła się w szpitalu, gdzie 
wykryto u niej niedrożność dróg 
żółciowych. Dwa miesiące póź-

niej przeszła operację, ale nieste-
ty nie dała ona oczekiwanych re-
zultatów i stało się jasne, że prze-
szczep jest nieunikniony. Opera-
cja się powiodła, ale życie dziec-
ka na dobre związało się z kon-
trolnymi wizytami u lekarzy… 
Mimo problemów zdrowotnych 
Kinga jest uśmiechniętą żywą 
dziewczynką, lubiącą się bawić.

W czasie licznych wizyt w szpi-
talu zrodził się pomysł, by speł-
nić choćby jedno większe marze-
nie dziewczynki. Inni mali pa-
cjenci i ich rodzice wspominali 
o fundacji Mam Marzenie, która 
zajmuje się spełnianiem marzeń 
dzieci cierpiących na choroby 
zagrażające życiu. Mama Kingi 
- Małgorzata nawiązała kon-
takt z fundacją i w niedługim 
czasie jej wolontariusze pojawi-
li się w domu marzycielki. Dość 
szybko udało się ustalić, czego 
najbardziej pragnie dziewczyn-
ka. Był to „Pokój Księżniczki”.

Po niespełna 3 miesiącach 
zaczęto realizować zamierzo-
ny plan. Do małego pokoiku 
w bloku ruszyła ekipa remon-
towa (oddelegowana przez kie-
rownika MZUK - Romana Gą-
siora) by przygotować go dla 
małej księżniczki. Zakup nie-
zbędnych materiałów: klejów, 
farb, tapet itp. oraz prace związa-
ne z remontem pokoju nadzoro-
wane były przez władze naszego 
miasta: burmistrza Bartłomie-
ja Bartczaka i wieburmistrz 
Justynę Karpisiak. Dzięki 
ich zaangażowaniu pomalowa-
no i odnowiono okno, wymalo-
wano sufit i położono tapety.

W ostatnim dniu mała marzy-
cielka, w sukience księżniczki, 
pojechała na mały poczęstunek 
do hotelu, potem odwiedziła 

fryzjera, restaurację Mc Donal-
d’s, a końcowym etapem „po-
dróży” był park, w którym miała 
miejsce sesja zdjęciowa. Około 
godziny 15.00 (nieco zmęczo-
na) księżniczka Kinga dotarła do 
domu. Tam czekali na nią goście 
i niespodzianki: 3 wspaniałe, ko-

lorowe i słodkie torty, szampan 
Piccolo i dużo prezentów od 
władz i fundacji. Kinga otrzymała 
książeczki, malowanki, kosmety-
ki, biżuterię, lalkę z ubrankami, 
a co najważniejsze spełniło się 
jej największe marzenie o pokoju 
księżniczki. Jej mama nie kryła 
wzruszona, a sama zainteresowa-
na była nieco zawstydzona i nie-
śmiała, ale zadowolona. Po słod-
kim poczęstunku dziewczynka 
została zaprowadzona do swo-
jego pokoju. Wszystkie przygo-
towane niespodzianki zrobiły na 
niej ogromne wrażenie. Zasia-
dając, w towarzystwie plusza-
ków, na nowym łóżeczku z kró-
lewską pościelą, Kinga powie-
działa: „Nie tak sobie wyobraża-
łam mój pokój, ale jest piękny”. 
Dziewczynka podziękowała 
wszystkim gościom, a wolon-
tariuszce (głównodowodzącej) 
Monice Piaskowskiej poda-
rowała samodzielnie wykona-
ne korale i bransoletkę. Pani 
Monika także zostawiła, oprócz 
części swojego serca, coś dla 
małej marzycielki. Był to srebr-
ny łańcuszek z wisiorkiem, tali-
zman na szczęście. Później były 
dyplomy i podziękowania zło-
żone na ręce wszystkich, zaan-
gażowanych w to przedsięwzię-
cie, osób.

Kinga oraz jej rodzice: pani 
Małgosia i pan Tomek są 
bardzo wdzięczni za trud wło-
żony w urzeczywistnienie dzie-
cięcego marzenia. Jedyne, czego 
mogliby sobie jeszcze życzyć, to 
nowe okno w pokoju córki. Oczy-
wiście pragną także, by Kinga 
cieszyła się zdrowiem i nigdy nie 
przestawała marzyć, gdyż marze-
nia się spełniają.

Anna Kędziora

Marzenia 
się spełniają

11 maja 2010 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 3 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Gubinie odbył 
się II Środowiskowy Konkurs 
„Zdrowo i Bezpiecznie”. Ucznio-
wie klas II i III mogli wykazać 
się wiedzą z zakresu: udzielania 
pierwszej pomocy, zdrowego ży-
wienia, bezpieczeństwa nad wodą 
i dbania o własne zdrowie. 

W części teoretycznej uczest-
nicy mieli do rozwiązania test 
składający się z 25 pytań. Część 
praktyczna obejmowała popraw-
ne wezwanie pomocy przy wyko-
rzystaniu numerów alarmowych, 
ułożenie osoby poszkodowanej 
w pozycji bezpiecznej. W jury za-
siedli przedstawiciele straży po-
żarnej J. Wojtal i W. Naglik, 
ratownik medyczny pan R. Mo-
drzejewski oraz R. Wypych - in-
spektor do spraw obrony cywil-
nej. Zadaniem konkursu było 
nie tylko sprawdzenie wiedzy 

na temat bezpieczeństwa, ale 
również jej poszerzenie. Korzy-
stając z obecności fachowców, 
dzieci miały możliwość zadawa-
nia pytań, obejrzały film i pokaz 
o tym, jak prawidłowo udzie-
lać pomocy w nagłych wypad-
kach. W zmaganiach konkurso-
wych szkoły uzyskały następują-
ce lokaty: klasy II I m. SP-1, II m. 
SP-2, III m. SP-3; Klasy III I m. 
SP-2, II m. SP-1, III m. SP-3.

Uczniowie otrzymali dyplomy 
i nagrody książkowe ufundowa-
ne przez Radę Rodziców. Jeżeli 
wiedza i umiejętności osób doro-
słych byłyby tak duże jak dziewię-
cio- i dziesięciolatków, to na na-
szych ulicach moglibyśmy czuć się 
bezpieczni. Konkurs przygotowały 
panie Augustyna Nowak-Ma-
gnowska i Bożena Urbano-
wicz. Więcej informacji na stronie 
internetowej www.sp3gubin.iap.pl 

A. Nowak-Magnowska 

K. Wielicki wpisuje się do księgi pamiątkowej

Księżniczka Kinga
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Ryszard Sibiński
redaktor naczelny „WG” w latach 1997-1999

Oleg Sanocki
redaktor naczelny „WG” w latach 1999-2001

Stanisław Turowski
redaktor naczelny „WG” w latach 2001-2002

Stefan Pilaczyński
redaktor naczelny „WG” w latach 2002-2007

Marcin Zajączkowski
redaktor naczelny „WG” od 2007

Redaguje andRzej Matłacki

Uważam, że nasze miasto... 
rozwija się jak Feniks – dźwi-
gnięte z popiołów.
Moje ulubione miejsce w Gu-
binie to... 
pod pomnikiem „Świętowita”, 
słuchanie hejnału Gubina, będąc 
wyobraźnią przy scytyjskiej rybie 
na wyspie.

Nie wyobrażam sobie dnia bez… 
pobytu w redakcji „WG”.
Mój największy sukces... 
nie rozczulanie się nad sobą 
i radość z sukcesów znajomych. 
Wymarzone miejsce na wa-
kacje… 
zakątki Ziemi Gubińskiej.
Ostatnio najbardziej działa mi 
na nerwy... 
mówiący drób z pisakami.
Często myślę o... 
niespełnionej, niespełnionych...
Bałbym się…
ale się nie boję o zmianę burmi-
strza w Gubinie.
W przyszłości planuję... 
zjadać owoce... życia słodkie...
też maliny i takie tam „delicje 
dla mężczyzny”.
Muzyka, film, książka? najchęt-
niej wolny czas spędzam... 
opędzając się od much i innego 

Uważam, że nasze miasto…
to najpiękniejsze miejsce na 
Ziemi. Tu się urodziłem, tu wy-
darzyły się wszystkie najważniej-
sze rzeczy w moim życiu, tu mam 
przyjaciół i znajomych.
Moje ulubione miejsce w Gu-
binie…
tu, gdzie teraz mieszkam - kawa-
łek wsi w środku miasta - ulica 
Repatriantów. Piękne, spokoj-
ne miejsce, pełne zieleni, zapo-
mniane nieco - może i dobrze 
- przez włodarzy naszego miasta 
(nie tylko obecnych). 

Mój największy sukces… 
To dla każdego pewnie coś 
innego. Dla mnie moje córki i …
ponad 4 kilogramowy sandacz.
Wymarzone miejsce na wa-
kacje… 
Mała wieś, bez sklepu, z kilko-
ma domami, gościnnymi ludźmi 
i pięknym czystym jeziorem. Mały 
drewniany domek. Wokół pola, 
łąki, zapach skoszonego siana i… 
cisza. Tam czas płynie inaczej… To 
Mazury, adresu jednak nie podam.
Ostatnio najbardziej działa mi 
na nerwy… 
mój pies, a właściwie suka, która 
ujada za każdym razem, gdy ktoś 
wychodzi bez niej z domu. Tak 
dzieje się właściwie od prawie 
dziesięciu lat, ale ostatnio od-
bieram to jakoś inaczej. 
Często myślę o… 
tym, jak wiele się zmieniło wokół 
mnie przez ostatnie lata. Prze-
staję coraz bardziej rozumieć 
ten świat i ludzi i myślę, że coraz 
mniej jest on mój. Ale mam swój 
azyl, kawałek mojego świata, do 
którego bardzo chętnie uciekam. 
Bałbym się… 
skoku na bungee i nurkowania 
na dużej głębokości. Boję się 
też brawury, a często niestety 
też zwykłej głupoty kierowców. 
W przyszłości planuję… 
wybrać się z moimi przyjaciółmi 
na wielkie sumy. I wcale nie musi 
to być Hiszpania czy Włochy. Bo 
w łowieniu ryb najważniejsza 
wcale nie jest ryba. To tak, jak 
z łapaniem króliczka…
Muzyka, film, książka? Najchęt-
niej wolny czas spędzam… 

Uważam, że nasze miasto... 
będzie kiedyś piękne.
Moje ulubione miejsce w Gu-
binie to... 
ławeczka obok ratusza, szkoda, 
że mam tak mało czasu, by popa-
trzeć na ludzi, przyrodę, zabytki.

Nie wyobrażam sobie dnia bez... 
Internetu.
Mój największy sukces... 
kochana żona, córka, syn i wnuki.
Wymarzone miejsce na wa-
kacje… 
powrót do korzeni, choć na 
kilka dni.
Ostatnio najbardziej działa mi 
na nerwy... 
nieodpowiedzialne teksty na 
forum internetowym, budowa-
ne na kompletnym braku orien-
tacji w tematyce miejskiej.
Często myślę o... 
tym czego nie zrobiłem kiedyś, 
a powinienem zrobić, ale dziś już 
jest za późno.
Bałbym się... 
nicnierobienia
W przyszłości planuję... 
wykonać fotografie ciekawych 
miejsc w Gubinie. „Przymierzam 
się” do tego od lat.
Muzyka, film, książka? najchęt-
niej wolny czas spędzam... 
przy komputerze i ciekawej 
książce (najlepiej pamiętniki z II 
wojny światowej).
Moje ulubione danie to... 
placki ziemniaczane.
Mam słabość do... 
chałwy.
Moje dewiza życiowa brzmi... 
Pamiętaj, aby dzień nie był stra-
cony, zrób coś dla innych, środo-
wiska, miasta.

Uważam, że nasze miasto… 
jest wyróżnione klimatycznie, przy-
rodniczo, kulturowo. Dobrze się tu 
mieszka. Prawie jak w Kaliszu.
Moje ulubione miejsce w Gu-
binie to… 
Miejska Biblioteka Publiczna. 
Specjalnie - jej segment peda-
gogiczny.

Nie wyobrażam sobie dnia bez… 
przeczytania chociaż kilkudzie-
sięciu stron książki.
Mój największy sukces… 
środowisko rodzinne, acz to 
osiągnięcie sobie zawdzięczam 
tylko w skromnym stopniu.
Wymarzone miejsce na wa-
kacje… 
Nie lubię dłuższych wyjazdów. 
Chciałbym bardziej efektywnie 
- w mojej gubińskiej pracowni 
intelektualnej…
Ostatnio najbardziej działa mi 
na nerwy… 
raczej nic nie jest w stanie wy-
prowadzić mnie z równowagi.
Często myślę o… 
perspektywach (i „perspekty-
wach”) ludzkości.
Bałbym się… 
za dużych przywilejów wszel-
kich władz.
W przyszłości planuję… 
skuteczniej wyciągać konse-
kwencje względem siebie.
Muzyka, film, książka? Naj-
chętniej wolny czas spędzam… 
W zasadzie wolnego czasu nie 
mam. A jeśli już… to przy książ-
kach, czasopismach, śledząc wy-
brane programy radiowe i tele-
wizyjne.
Moje ulubione danie to… 
placki ziemniaczane.

Imponuje mi jego urok i znacze-
nie dla regionu z okresu przed-
wojennego.
Moje ulubione miejsce w Gu-
binie to...

jest dużo takich miejsc, w któ-
rych warto się zatrzymać, ale nie 
mam tego jednego ulubionego.
Nie wyobrażam sobie dnia bez…
wielu rzeczy, które są niezbęd-
ne, aby normalnie funkcjono-
wać, ale same w sobie nie sta-
nowią istotnej wartości. 
Mój największy sukces...
udaje mi się realizować to, co 
sobie zaplanowałem.
Wymarzone miejsce na wa-
kacje…
wszystko mi jedno, byle można 
było odpocząć spokojnie przy-
najmniej przez miesiąc.
Ostatnio najbardziej działa mi 
na nerwy...
staram się panować nad nega-
tywnymi emocjami.
Często myślę o...
jeśli myślę…to przelewam to na 
papier - wiersz, esej, tekst pu-
blicystyczny. Lubię powłóczyć 
się gdzieś myślą.
Bałbym się…
boję się wielu rzeczy, strach 
jest jednak czymś normalnym, 
byleby się tylko nie przerodził 
w lęki albo fobie.
W przyszłości planuję...
wydać przynajmniej jedną 
książkę.
Muzyka, film, książka? najchęt-
niej wolny czas spędzam...
wszystko po trochę. Muzyka 
codziennie przynajmniej w go-
dzinnej dawce. Film rzadziej, nie 
oglądam wszystkiego, co popad-
nie, lubię kino ambitne i filmy, 
które zmuszają do przemyśleń. 
Jeśli książka, to coś z filozo-
fii albo psychologii społecznej, 
lubię praktyczne lektury.
Moje ulubione danie to…zo-
baczę, czym mnie oczaruje 
w kuchni moja przyszła żona.
Mam słabość do... 
coś by się znalazło, ale po co ktoś 
ma wiedzieć, czym mnie „kupić” :)
Moje dewiza życiowa brzmi...
ponieważ wszystko co nas otacza 
bezpowrotnie przemija, zacytu-
ję Goethego „trwaj chwilo, jesteś 
piękna”. n

na rybach, choć ostatnio również 
w ogródku. Lubię też rodzinne 
wyjazdy w plener i dobre kino. 
Moje ulubione danie to… 
schabowy, zasmażana kapusta 
(najlepiej mojej Mamy) i nieco 
ziemniaków. Lubię też bardzo 
barszcz ukraiński (taki z kapustą 
i fasolką) oraz biały barszcz z białą 
kiełbasą. Wszystko to jednak 
oddam za pierogi z jagodami po-
sypane obficie cukrem i polane 
śmietaną. Niebo w gębie…
Mam słabość do… 
pewnie jak każdy ojciec - do 
swoich córek.
Moja dewiza życiowa brzmi… 
Wygodny fotel, słuchawki na 
uszy i… „Dżem”. Warto wsłu-
chać się w ich teksty. Skarbnica 
tzw. dewiz życiowych wspaniałe-
go artysty i… narkomana Ryszar-
da Riedla. „Idź własną drogą…” 
- naprawdę warto posłuchać.

natręctwa, również przy dźwię-
kach dobrej muzyki.
Moje ulubione danie to… 
danie komuś do myślenia, a co 
do kulinariów to dziczyzna na 
winie - co się nawinie. 
Mam słabość do... swoich słabo-
ści, ale to takie przyjemne.
Moja dewiza życiowa brzmi... 
dostrzegaj piękno w otoczeniu. 
Nie przeszkadzaj nikomu w pracy, 
bo może zrobić coś za ciebie.

Mam słabość do… 
ludzi wykluczonych.
Moja dewiza życiowa brzmi… 
Pilnować we wszystkim umiaru.

Uważam, że nasze miasto...
jest bolesną ofiarą wojny. 
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Kate Ryan – Jedna z największych gwiazd europejskiej muzyki pop i dance. Jako wokalistka zade-
biutowała w wieku 16 lat. Zaczynała od występów w małych klubach, gdzie stawiała swoje pierwsze 
kroki na drodze do kariery muzycznej. Na jednym z takich występów została zauważona przez pro-
ducentów muzycznych: Phila Wide’a oraz Andy’ego Janssensa. Ich współpraca układała się bardzo 
dobrze, czego efektem były teksty do piosenek w różnych stylach, od r’n’b, poprzez muzykę klu-
bową, aż do trance. Na koncie ma pięć płyt długogrających, na których znajdują się takie przebo-
je jak „Je t’adore”, „Voyage”, „Ella, elle l’a”. W 2008 roku wzięła udział w Sopot Hit Festiwal. Tego 
samego roku wygrała prestiżową World Music Award dla najlepiej sprzedającej się artystki Bene-
luksu. W 2009 wydała krążek z jej przebojami francuskimi French Connection. Wokalistka uzdol-
niona i o nieprzeciętnej urodzie, co z pewnością ucieszy męską część widowni...

RobeRt JanowsKi – Chyba każdy z nas kojarzy go jako prowadzącego program „Jaka to melodia”. 
Znany także jako piosenkarz, kompozytor, poeta, aktor, dziennikarz radiowy i prezenter telewizyj-
ny. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za opracowania muzyczne i muzykę. Debiutował na de-
skach amatorskich teatrów. Występował w kilkunastu formacjach rockowych w latach 80. m.in.: 
ZOO, Oddział Zamknięty, Sekcja Z. Grał w musicalu Metro Janusza Józefowicza i Janusza Stokło-
sy, co przyniosło mu rozgłos. Wystąpił w nim na Broadwayu. Śpiewał w oratorium „Świętokrzyska 
Golgota” Zbigniewa Książka i Piotra Rubika. Jego stałe miejsce pracy to Teatr Dramatyczny w War-
szawie. Występował też w Teatrze Rampa, Teatrze Ateneum i Teatrze Rozmaitości. Wydał płytę „Co 
mogę dać” (1994), a utwór „W nas i wokół nas” z filmu „Pora na czarownice” w programie Muzyczna 
Jedynka utrzymywał się przez osiem miesięcy na pierwszym miejscu. W 1995 wydał kolejny album 
„Powietrze”, a w 2001 „Nieważkość”. Nagrał płytę Kolędy i Grosik-3 z piosenkami z lat 60. i 70. 
Wystąpił także w VII edycji programu „Taniec z gwiazdami”, gdzie tańczył w parze z Anną Bosak.

MeRquRy – Koncert tej międzynarodowej grupy zawierającej repertuar legendarnego zespołu Queen 
mogliśmy podziwiać trzy lata temu podczas zakończenia lata. MerQury to zespół niemiecko-kana-
dyjski. Ich wokalista Johny Zatylny (mający polskie korzenie) oprócz świetnego głosu, posiada jesz-
cze inny walor – na scenie jest łudząco podobny do Freddiego Mercury`ego... Oprócz niego w ze-
spole grają: Thomas Engelmann (gitara,wokal), Falk Mockel (perkusja, wokal), Volker Kaminsky 
(bas,wokal) i Norbert Munster (klawisze, wokal). Niepowtarzalny wygląd sceniczny, mistrzowskie 
umiejętności instrumentalne, fajerwerki – to wszystko składa się na niezwykłe widowisko, którego 
będziemy świadkiem w niedzielny wieczór. 

tRubaduRzy – Coś dla starszego pokolenia - koncert legendy polskiego big-bitu. Powstali w 1963 
roku w Łodzi. Zadebiutowali w roku 1965 występem na festiwalu w Opolu, gdzie otrzymali nagro-
dę za debiut. Po zdobyciu lokalnej popularności i nagraniu tytułowej piosenki do serialu „Wojna 
domowa”, kariera grupy rozwinęła się. To będzie jednocześnie wspaniały koncert wspomnień, jak 
i lekcja muzycznej historii dla młodszych osób!

uRszula dudziaK - Czołowa postać współczesnej wokalistyki - nie tylko jazzowej. Niezwykła skala 
głosu, swoboda i perfekcja intonacji w każdej z jej pięciu oktaw oraz oryginalna technika wokalna, 
pionierskie osiągnięcia w zastosowaniach współczesnej elektronicznej technologii muzycznej, po-
mogły jej zyskać sławę artystki oryginalnej i kreatywnej. Podstawę wokalistyki U. Dudziak stano-
wi instrumentalne traktowanie głosu, wywodzące się z klasycznej i powszechnej w muzyce jazzo-
wej techniki śpiewu „scatem”. Ostatnio renesans przeżywa utwór wokalistki o wdzięcznym tytule 
„Papaya”, nagrany ponad 30 lat temu. Cały świat tańczy teraz „Papaya dance”, a utwór ten ponow-
nie przysporzył U. Dudziak całe rzesze nowych fanów pod każdą szerokością geograficzną i to po 
tylu latach od jego premiery. 

the bill - Kolejny rok z rzędu będziemy gościć w Gubinie jedną z legendarnych wręcz, punkrocko-
wych załóg. Muzyka zespołu z miasta, w którym produkuje się amunicje, emanuje ogromną ener-
gią i „ogniem”. Grają już od 24 lat. Zaczynali w roku 1986 od prób w Ośrodku Kultury w Pionkach. 
Pierwsza płyta, pod jakże odkrywczą nazwą „The Biut”, ujrzała światło dzienne w 1993 roku. Do roku 
2010 nagrali w sumie 7 albumów. Ostatnią płytę „Historie prawdziwe” wydali rok temu. Aktualnie 
skład zespołu to: Dariusz „Kefir” Śmietanka – gitara, wokal Gerard (od 2010) – gitara basowa, Se-
bastian Stańczak (od 2009) – gitara, wokal, Robert „Mielony” Mielniczuk (od 1989) – perkusja. So-
botni wieczór zapowiada się mocno i energetycznie!

Michał Rudaś - Wieloletni wokalista Orkiestry Adama Sztaby, obecnie znany z programu telewi-
zyjnego „Jaka to melodia”. Zafascynowany muzyką Wschodu, którą z powodzeniem przeszczepia 
na grunt muzycznej kultury Zachodu. Pod koniec maja 2009 roku swoją premierę miał jego album 
„Shuruvath”, będący niezwykłym połączeniem soulowego, zachodnioeuropejskiego popu z trans-
owymi indyjskimi brzmieniami. To muzyka eklektyczna, lekka, tryskająca twórczą energią, a przede 
wszystkim niosąca nieprzebraną głębię orientalnych smaków w nowoczesnym brzmieniu. Warto to 
sprawdzić!

KRist van d. - Jego prawdziwe nazwisko brzmi Krystian Dobraszak. Jest zarówno DJ, producentem 
jak i remixerem. Praktykowane przez niego gatunki muzyczne to: trance i electro-house. Od paru lat 
występuje w popularnych polskich klubach. Współpracuje ze znanymi DJ’ami i producentami europej-
skiej sceny klubowej: DJ Novus (Groove Coverage), Matthias Menck (Brooklyn Bounce), The Matrix 
(Creamteam), Shaun Baker czy Steve Murano. Umiejętności i doświadczenia zdobyte we współpracy 
z innymi zaowocowały realizacją własnych pomysłów muzycznych. Wiele jego utworów odnosiło duży 
sukces w klubach, pojawiając się na playlistach DJ’ów przez długi okres czasu. Fani muzyki klubowej 
będą w piątkowy wieczór zachwyceni!  Informacje zebrał i opracował Andrzej Matłacki

Gwiazdy 49. wiosny nad nysą
oni przyciąGną tłumy
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Jubileusz 775 - lecia GubiNa i GubeN 

49. Wiosna nad nysą
Piątek 4 Vi 2010

17.00 Miejska akcja graffiti ul. Grunwaldzka

18.30 Inauguracja 49. WnN

Wręczenie Gubińskiej Nagrody

Kulturalnej im. C. Schröter 

Otwarcie wystawy 
„Gubin-Guben jakiego nie znamy”

Galeria „Ratusz” GDK

18.00 Koncert uczestników projektu 
„Transgraniczne Warsztaty Muzyczne”

Scena plenerowa GDK

19.00 Intifada Scena plenerowa GDK

20.00 PROHIBICJA Scena plenerowa GDK

21.00 - 03.00 „WOLNOŚĆ NAS POŁĄCZY” pl. Jana Pawła II

DYSKOTEKA PLENEROWA

n DrMAJK & GERMAN FRIENDS

n DJ SENTEZ

n KRIST VAN D.

sobota 5 Vi 2010
14.00 Prezentacje przedszkoli 

z Gubina i z Guben
pl. Jana Pawła II

15.30 Prezentacje szkół pl. Jana Pawła II

16.30 Prezentacje PSM Gubin 
i Musikschule Guben

pl. Jana Pawła II

18.00 TRUBADURZY pl. Jana Pawła II 

20.00 MICHAŁ RUDAŚ 
(„Jaka to melodia”)

pl. Jana Pawła II

20.30 ROBERT JANOWSKI 
z zespołem „Jaka to melodia”

pl. Jana Pawła II

22.00 Przedstawienie plenerowe 
„Ostatni marsz”

Teatr Prawdziwy (Bielawa) skwer przy placu Jana Pawła II

22.30 THE BILL (punk-rock) pl. Jana Pawła II

niedziela 6 Vi 2010
9.45 Polsko-Niemiecki 

Historyczny Korowód
trasa: Guben, Chopina, 
Obr. Pokoju, 3-Maja, 
Roosevelta, Chrobrego

12.00 Wioska pierwszych Piastów. 
Gubin sprzed 775 lat.

skwer przy placu Jana Pawła II

14.00 Koncert uczestników projektu

„Transgraniczne 
Warsztaty Muzyczne”

pl. Jana Pawła II

15.00 „Gubińskie Łużyczanki” 
i chór Seniora z Guben

pl. Jana Pawła II

17.30 Zespoły muzyczne z Gubina i z Guben
„Transgraniczne Warsztaty Muzyczne”

pl. Jana Pawła II

19.00 „MERQURY” (Niemcy, Kanada) pl. Jana Pawła II  

21.00 „KATE RYAN” (Belgia) pl. Jana Pawła II

23.00 Pokaz sztucznych ogni pl. Jana Pawła II

iMPRezY 
ToWaRZysZąCE

II Gubińskie Forum „PersPektywy Fary” – 
5.06.2010, godz. 9-13, Sala Widowiskowa 
GDK n wystawa „euromiasto Gubin-Guben w 
starej i nowej FotoGraFii” - 5.06.2010, Kościół 
Farny n turniej szachowy o Puchar burmi-
strza Gubina – 6.06.2010, godz. 10.00, ZSO, 
ul. Piastowska n turniej Piłki nożnej Dzie-
ci i młoDzieży - 4.06.2010, godz. 11-17 BO-
ISKO ORLIK, ul. Kresowa n wyściGi smo-
czych łoDzi – 5.06.2010, godz. 9-13 NYSA 
ŁUŻ., powyżej zapory n turniej siatkar-
ski im. k. maternika Dla Dorosłych – 5.06.2010, 
od godz. 14 sale sportowe n Pokazy ra-
townictwa woDneGo – 5.06.2010, od godz. 
15 NYSA ŁUŻ., powyżej zapory n tur-
niej siatkarski im. k. maternika Dla Dzieci i mło-
Dzieży – 6.06.2010, od godz. 14 sale spor-
towe n turniej Piłki nożnej Dla Doro-
słych – 6.06.2010, godz. 11-17 BOISKO 
ORLIK, ul. Kresowa n węDkarskie Druży-
nowe mistrzostwa Gubina – 6.06.2010, 7.00 

- 14.00 n Finał konkursu czytelniczeGo Dla 
szkół śreDnich na temat życia i twórczości FryDery-
ka choPina – 4.06.2010, godz. 12:00, Miej-
ska Biblioteka Publiczna, 

II zlot miłośników samochoDów terenowych Gubin 
2010 – 6.06. 2010, 9.45 udział w korowodzie, 
godz. 13.00 – strzelnica czołgowa w Bieży-
cach: odcinek specjalny + konkurencje w te-
renie, giełda sprzętu off road, występ zespo-
łu „EXCES” Krzysztofa „Jary” Jaryczewskiego, 
dla dzieci: darmowa przejażdżka i konkursy 
a dla wszystkich gości darmowa grochówka 
z wkładką oraz wiele innych atrakcji. 

stowaRzYszeNie 
PRZyjaCiół ZiEmi 
GubińskiEj
Izba Muzealna czynna 5 – 6.06. godz. 
10-16 n Wejście na Basztę Ostrowską 
5 – 6.06. godz. 10-16 n Pchli Targ – 
dziedziniec Izby Muzealnej 5 – 6.06. godz. 
10-16 n Wystawa fotograficzna „Gu-
bin 1945 – 2009” - dziedziniec Izby Muze-
alnej 5 – 6.06. godz. 10-16 n Pokaz fi-
latelistyczny „Gubin na polskich znakach 
pocztowych” - dziedziniec Izby Muzealnej 
5 – 6.06. godz. 10-16

zwiedzaNie 
GubińskiEj faRy
4-6.06.2010 godz. 10 - 18

REGULAMIN OBIEKTU
(Plac Jana Pawła II na terenach zielonych pomiędzy ul. Westerplatte, ul. Roosevel-

ta, ul. 3-go Maja, ul. Dąbrowskiego w Gubinie)

1.  Organizatorem imprezy 49. Wiosny nad Nysą w dn. 4-6.06.2010r. 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 widowi-

skowych.
5.  Korzystanie z obiektu dozwolone jest dla wszystkich, pod warunkiem przestrze-

gania regulaminu imprezy, obiektu oraz zasad bezpieczeństwa i porządku w miej-
scu publicznym.

6.  Handel dozwolony w wyznaczonych miejscach, wyłącznie za zgodą właściciela 
obiektu lub organizatora imprezy.

7.  Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane zachowywać się w spo-
sób nie zagrażający 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 broni, 

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 spożywa-

nia 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 szko-

dził, ani nie zagrażał innym.
14.  Każdy, kto przebywa na obiekcie, zobowiązany jest do przestrzegania zasad po-

szanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni i nie zaśmiecania 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

49. Wiosna nad Nysą będzie 
wyjątkowa z wielu powodów, 
nie tylko ze względu na obcho-
dy 775-lecia Gubina. Interesują-
co zapowiada się również tego-
roczny korowód. Będzie on miał 
wymiar historyczny, gdyż zor-
ganizowany zostanie z wielkim 
rozmachem, ukazując dzieje 
naszego miasta i jego miesz-
kańców począwszy od nadania 
Gubinowi praw miejskich aż do 
współczesności.

W korowodzie wezmą udział 
dzieci i młodzież ze szkół 
i przedszkoli z Gubina oraz 
zaprzyjaźnionego Guben. 

Historyczny korowód
Korowód rozpocznie się po nie-
mieckiej stronie przy Berliner 
Str. i będzie wiódł ulicami obu 
przygranicznych miast. Swoją 
„obecnością” zaszczycą nas syl-
wetki: Cara I, Fryderyka Augu-
sta Saksońskiego i Henryka Do-
stojnego. Zaprezentowany zo-
stanie model Kościoła Farne-
go - symbol naszego miasta. 
Barwnym akcentem korowo-
du będzie pokaz folklorystycz-
ny z Guben. Tak więc gorąco za-
chęcamy mieszkańców naszego 
Euromiasta do obejrzenia tego 
wspaniałego widowiska!

Anna Kędziora

w w w . r a d i o g u b i n . p l
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 

2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. Tak było dwa lata temu
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Rozpoczęcie sezonu

Wybudowanie w tym miejscu 
schodów (foto 1) umożliwiają-
cych wygodne dotarcie z tak zwa-
nego górnego Gubina do zachod-
niej, przemysłowej, części miasta 
przez most Achenbachbrücke 
(Most Achenbacha), który nie-
gdyś łączył dzisiejszą ulicę Maj-
danek (foto 2) z Alte Poststraße 
(Stara Ulica Pocztowa) wzdłuż 
zachodniego brzegu Nysy, było 
życzeniem, które mieszkańcy 
wyrażali już od dłuższego czasu.

Dziś chyba każdy mieszkaniec 
Gubina przynajmniej raz wszedł 
tymi schodami w górę w kierunku 
dzisiejszej ulicy gen. J. Wysockie-
go, lub zszedł na dół, czyli do dzi-
siejszej ulicy Zwycięstwa. Z pew-
nością warto pokazać to miejsce 
gościom naszym i naszego miasta, 
jeżeli jeszcze tu nie byli.

Pierwotnie „Drabina do Nieba” 
składała się ze 136 schodów. 
Zanim ta nowa arteria komuni-
kacyjna doczekała się realizacji, 
musiano jeszcze stoczyć długi 
bój prawny. Kwestia budowy 
w porządku obrad radnych miej-
skich znalazła się po raz pierw-
szy w roku 1892. Lecz w począt-
kowej fazie myślano o lokaliza-
cji w pobliżu dzisiejszej ulicy 
Marcelego Nowotki. Sprzeciwi-
li się temu okoliczni mieszkańcy, 
których zaciekły opór w końcu 
został wynagrodzony. Zaczęto 
wiec zbierać pieniądze na wyku-
pienie działek pod budowę w są-
siedztwie dzisiejszego Urzędu 

Miejskiego w Gubinie. Jednak 
zanim inwestycja mogła dojść do 
skutku, musiało minąć jeszcze 15 
lat, które pochłonęła walka o ko-
lejny kawałek gruntu, konieczny 
do poprowadzenia tego ciągu ko-
munikacyjnego.

W ówczesnej miejscowej gaze-
cie: „Gubener Zeitung” („Gazeta 
Gubeńska”) z 3 kwietnia 1907 
roku możemy przeczytać:

„Ze schodów pomiędzy [dzi-
siejszymi ulicami Zwycięstwa 

„Drabina do Nieba”

i gen. J. Wysockiego] sporo ko-
rzystają spacerowicze i miesz-
kańcy. Ciąg komunikacyjny 
składa się z 17 podestów i 136 
stopni. Co prawda wejście jest 
nieco niewygodne ze względu 
na sporą ilość stopni, lecz mimo 
wszystko schody te są bardzo 
pożądanym łącznikiem”.

Zaś w dziele „Geschichte der 
Stadt Guben” („Historia Miasta 

Guben”), autorstwa gubeń-
skiego historyka Karla Gan-
dera, znajdujemy następującą 
wzmiankę na ten temat:

„…jednocześnie stało się moż-
liwe spełnienie życzenia, wyra-
żanego przez mieszkańców od 
wielu lat, a mianowicie stworze-
nia dla nich połączenia w pro-
stej linii pomiędzy [zachodnią 

i górną częścią miasta]. Wpraw-
dzie należało pokonać przy tym 
136 stopni, ale mimo to z nowej 
drogi, którą wnet żartobliwie na-
zwano Drabiną do Nieba, dużo 
korzystano; nazwa nadana 
przez mieszkańców jest dziś rów-
nież oznaczeniem urzędowym”. 

Dolores Rehberg opisała 
schody w swoim wierszu „Die 
Himmelsleita”:
U nas, gdzie mieszkamy, 
jest taka ulica,

co sięga prawie niebios,
ma wiele schodów (…),
których wszystkich policzenie
dziełem łatwym nie jest.

Z pewnością chcecie wiedzieć,
jak u nas w Guben ta ulica się 
nazywa?

Jej mianem jest „Wielka Drabi-
na do Nieba”.

Jakże często biegłam tędy w górę!

Gdy ktoś z dworca do domu swego
w górę miasta chciał podążyć,
lub gdy gdzieś tam w górze za-
mieszkiwał.

Z walizkami i ciężkimi torbami
musiał most przekroczyć,
w tempie spiesznym maszerować,
ku Drabinie do Nieba się kierować.
(…).

Druga wojna światowa pozo-
stawiła w tym miejscu ślady, 
lecz bez względu na uszkodzenia 
schody nadawały się do użytku.

W ostatnich latach obiekt grun-
townie wyremontowano. Obec-
nie wejście wymaga więcej wy-
siłku, gdyż dobudowano ko-
lejne stopnie, co z pewnością 
mogą wykorzystać osoby chcące 
zadbać o kondycję.

W latach przedwojennych 
przebiegała tędy jedna z naj-
krótszych dróg z dworca ko-
lejowego w zachodniej części 
miasta na Wzgórza Gubińskie. 
Schody w połączeniu z pobli-
skim, wspomnianym na wstę-
pie, nieistniejącym już mostem 
przy ulicy Majdanek, były rów-
nież sporym udogodnieniem dla 
licznych robotników mieszkają-
cych we wschodnich dzielnicach 
miasta, którzy zmierzali tą drogą 
do pracy w fabrykach w dzielni-
cy przemysłowej na zachodnim 
brzegu Nysy. n

Na podst. 
„Gubener Heimatbrief”

 („Gubeński List Regionalny”) 
2/2007

W bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy dzisiejszej ulicy 
Piastowskiej, z którym zapoznaliśmy się w kilku ostatnich odcinkach, znajdują się schody, 
ciekawe i dosyć stare, bo już ponad 100-letnie. Powstały tu w roku 1907, a w potocznym 
języku ówczesnych mieszkańców nazywano je „Drabiną do Nieba” (niem.: „Himmelsle-
iter”). Określenie to, wkrótce po zaistnieniu, doczekało się usankcjonowania prawnego. 

2 –  Dawna Achenbachstraße (dziś ul. Majdanek) - do 1945 r. przebiegało tędy jedno z 
najkrótszych połączeń z dworca kolejowego ku Wzgórzom Gubińskim, w tle po lewej 
budynek dzisiejszego ZSO

1 – Spacerowicze na„Drabinie do Nieba” przed pierwszą wojną światową

24 kwietnia 2010 r. Koło nr 3 Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Gubinie zorganizowało zawody wędkarskie na rozpoczęcie sezonu 
na starej Odrze-kamienie. Zwyciężył Andrzej Iwański - 4640 pkt. 

Dalsze miejsca zajęli 2. Jerzy Kołowiecki, 3. Jan Adamczak, 4. 
Tomasz Bądzielewski, 5. Dariusz Sobczak, 6. Jerzy Marci-
niak, 7. Piotr Słobodzian, 8. Sławomir Jankowiak, 9. Fran-
ciszek Hajkowicz, junior Arkadiusz Jankowiak.

Zawody sprawnie sędziował sędzia główny F. Hajkowicz. Oprawa 
„kwatermistrzowska” - skarbnik koła J. Marciniak i gospodarz 
koła S. Jankowiak.

Zarząd Koła PZW Koła nr 4 w Gubinie 2 maja przeprowadził na 
zalewie starej Odry „Kosarzyn” zawody spinningowe o mistrzostwo 
koła. Wzięło w nich udział 34 członków. Pogoda dopisała, nato-
miast samo wędkowanie było mizerne. Mistrzem koła został Zyg-
munt Podhorecki, który złowił 1 kg i 29 dkg ryb. Drugie miej-
sce zajął Jacek Kudełka, łowiąc 96 dkg ryb. Trzecim, z 52 dkg 
ryb, był Eugeniusz Maćków.

Mistrzowie zostali nagrodzeni pucharami. W ramach współpracy 
między kołami wędkarskimi starowała drużyna z Niemiec, z Guben.

Na koniec wędkowania był poczęstunek z kiełbaską i kaszanką. 
Grillowanie prowadził Roman Podhorecki, za co Zarząd Koła ser-
decznie dziękuje.  MB-T

Słowo ponad granicami
Warsztaty, koncerty, integra-

cyjne grillowanie, wystawy, mię-
dzynarodowa gala z recytacja-
mi, to tylko nieliczne atrakcje, 
które niesie ze sobą polsko-ni-
miecki projekt przygotowany 
przez ZSO w Gubinie, stowarzy-
szenie PRO Guben oraz Pesta-
lozzi Gymnasium i GDK. Płasz-
czyzną porozumienia stała się 
poezja dwóch kultowych twór-
ców kultury Nadnysia - Tade-
usza Firleja i Karla Grenzle-
ra. Bogata oferta programowa 
ma zapewnić wysoką frekwen-
cję podczas spotkań oraz temat 
jednoczący rówieśników z Euro-
miasta Guben-Gubin...

Za nami już ognisko i wspól-
ne grillowanie przygotowane dla 
uczniów placówek oświatowych 
i innych uczestników projektu. 
Bo posiłek i swobodna zabawa 
przy muzycznych grupach (m. in. 
z Zespołu Szkół im. M. Kopernika 
w Gubinie) to najlepszy sposób na 
wzajemne poznanie się i zaakcep-
towanie. Młodzież miała też moż-
liwość wysłuchania poezji dwóch 
nadgranicznych twórców, a także 
Floriana Firleja opowiadają-
cego o swym tacie - pierwszym 
twórcy kultury w powojennym Gu-
binie, jego przyjaźniach z Niemca-
mi i o tym dlaczego K. Grenzler tłu-
maczy niemiecką poezję na język 
polski i odwrotnie...

Każdy z młodych ludzi zafascy-
nowany liryką dostał w prezen-
cie tomik z dwujęzyczną poezją 
wydany z funduszu projektu. - 
To bardzo piękny i trwały efekt 

wspólnego przedsięwzięcia oraz 
estetyczny materiał do pracy nad 
tekstami - tłumaczy F. Firlej. In-
terpretację poezji pozostawio-
no młodzieży. To ona zdecyduje, 
które wiersze będą recytowane 
podczas gali oraz o konwencji ich 
prezentacji. Finałowa gala odbę-
dzie się już w przyszłym miesią-
cu - 11 czerwca 2010.

Wcześniej realizatorzy projektu 
dofinansowanego przez Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej 
planują warsztaty graffiti i wspól-
ne wymalowanie ściany niedale-
ko granicznej rzeki. Po powsta-
niu prac uczestnicy projektu na-
niosą na ścianę fragmenty tek-
stów obu autorów w dwóch języ-
kach. Będzie to doskonałe połą-
czenie teraźniejszości i przeszło-
ści, starej i nowej historii miasta.

Odbędzie się również wystawa 
grafik Jerzego Fedro, które-
go szkice zdobią powstały tomik 
wierszy. Powstanie także płyta 
z najlepszymi recytacjami gu-
beńsko-gubińskich uczniów, fil-
mikiem z finałowej gali i innych 
punktów projektu oraz ze zbio-
rem zdjęć starego i nowego 
miasta. Krążki CD dołączone do 
tomików staną się doskonałą pa-
miątką dla uczestników projek-
tu. Pamiątką na lata…

O wszystkich wydarzeniach 
związanych z realizacją projek-
tu „Słowo ponad granicami” bę-
dziemy Państwa informować na 
bieżąco. Przy okazji zaprasza-
jąc do udziału we wspomnianych 
przedsięwzięciach. MiG
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Zespół Szkół Rolniczych organizuje konferencję pt. „Postaw na swoją przy-
szłość”, która odbędzie się 31 maja br. o godzinie 12:00 w sali gimnastycz-
nej przy ZSR. Zaproszeni zostali przedstawiciele władz, Urzędu Marszał-
kowskiego, dyrektorzy szkół, właściciele firm oraz wielu znakomitych gości. 

Spotkanie będzie stanowić podsumowanie realizacji pierwszej części 
projektu unijnego. Uczniowie biorący udział w projekcie chcą się po-
chwalić zdobytą wiedzą, pokazać, że 9 miesięcy pracy nie poszło na 
marne, że zdobyli nowe umiejętności. 

Starania uczniów zostaną docenione. Uczestnik projektu, który osiągnie 
najlepsze wyniki w zajęciach wyrównawczych, otrzyma atrakcyjną na-
grodę - laptopa. Także laureaci grup przedmiotowych zostaną wyróżnieni. 

Mamy nadzieję, że sukcesy uczestników projektu zachęcą innych 
uczniów do pracy i nauki w kolejnym roku realizacji projektu.

M. Zielińska 

pogrAnicze | społeczeństwo

Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer

Wieści zza Nysy
Łagodne zimy

Obchody jubileuszu przebiegały w miłej, rodzinnej atmosferze

Guben. „Tegoroczna zima była tak łagodna, że właści-
wie nie zasługuje na miano zimy. Z pewnością tu i ówdzie 
zima podjęła jakieś małe próby, by zaatakować porząd-
niej, ale zawsze kończyło się tylko na próbach, bo pogoda 
wciąż się zmieniała i słupek rtęci, który bardzo skromnie 
opadł w dół, ponownie podniósł się powyżej zera i w tej 
pozycji zawzięcie trwał. Jednakże wiele wcześniejszych 
zim było jeszcze łagodniejszych.”

Zapewne wiele osób powyższe słowa wprawiły w niemałe osłupie-
nie! I całkiem słusznie, bo nie o tegorocznej zimie tu mowa, lecz 
o „tegorocznej”, opisanej w „Gubener Zeitung” („Gazeta Gubeń-
ska”) z 25.01.1910 roku.

O jakich „wielu wcześniejszych zimach jeszcze łagodniejszych” jest tu 
mowa? Zbieraniem informacji o anomaliach pogodowych zajmowano 
się już przed wiekami. Na przykład dane o łagodnych zimach w naszym 
regionie już w roku 1834 zebrał profesor dr C.W. Spieker.

Statystyka łagodności

I tak możemy się dowiedzieć, że w roku 1236 tylko przez 14 dni 
leżał mały śnieg, i że nie zamarzła żadna rzeka i jezioro. W dniu 
27 stycznia była burza, a powietrze było tak ciepłe jak latem. W 1258 
zima była tak łagodna, że wszystkie rośliny już w lutym wypuści-
ły liście. Wtedy lato było tak upalne, że niemal wszystko spiekło 
się w słońcu. W 1336 deszcz padał niemal bez przerwy do połowy 
stycznia i nadeszła katastrofalna powódź. W 1425 jesień zdawa-
ła się płynnie przejść w wiosnę, gdyż 6 grudnia zakwitły niektó-
re wiosenne rośliny. W latach 1427 i 1428 nie było w ogóle śniegu 
i mrozu, a było tak ciepło, że w grudniu wszędzie kwitły drzewa. 
W 1567 zima była tak ciepła, że w styczniu drzewa kwitły nawet 
w lasach. W latach 1720 i 1723 na początku lutego kwitły czereśnie.

Jednak często bywało tak, że przychodził nagły mróz i niszczył 
wszystko, co zakwitło w czasie dla siebie nieprzewidzianym.

Widziane z Gubina

Czy już dziś możemy powiedzieć, że tegoroczny maj jest zimniej-
szy od niejednej wcześniejszej zimy w naszym regionie? Czy po-
wyższe wzmianki mogą być dowodem na to, że bardzo pokaźne 
anomalia pogodowe niekoniecznie są znakiem charakterystycz-
nym ostatnich dziesięcioleci, gdyż miały miejsce całe wieki (i ty-
siąclecia) wcześniej, a więc na długo przed rewolucją przemy-
słową w połowie XIX wieku, w której wielu naukowców upatru-
je punkt startowy dzisiejszego ocieplania się klimatu? Warto też 
ustalić, ile razy między zimami bardzo łagodnymi występowały 
wyjątkowo srogie, i jak często lato było łagodne, a kiedy przy-
pominało piec hutniczy.

Wydaje mi się jednak, że dla naszej szerokości geograficznej wy-
jątkowo łagodna zima jest czymś klimatycznie i biologicznie nie-
naturalnym. A jak ma się to konkretnie do naszej Ziemi Gubińskiej 
i jej specyficznego mikroklimatu? Wiadomo, że u nas niebezpieczeń-
stwo przygruntowych przymrozków w okresie kwitnienia drzew 
jest zdecydowanie większe niż w regionach sąsiednich. Niepowta-
rzalne, choć w stosunku do dawnych lat mocno okrojone, bogactwo 
kwitnących drzew w dalszym ciągu jest naszym bezcennym lokal-
nym skarbem. A zatem dla Gubina dobra jest chyba każda zima, 
po której nie przyjdą wczesnowiosenne przymrozki! n

167 prac fotograficznych i pla-
stycznych wpłynęło na konkurs 
zorganizowany przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Gu-
binie pod honorowym patrona-
tem Bartłomieja Bartcza-
ka Burmistrza Miasta Gubin. 
Przedszkolaki, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów 
i średnich odkrywali zatem swoje 
miasto i tworzyli dzieła o wyso-
kim poziomie artystycznym.

Komisja konkursowa (Michał 
Bujnicki, Joanna Matuszak 
i Teresa Grajek - przedstawi-
ciele organizatora) pod przewod-
nictwem wiceburmistrz Justy-
ny Karpisiak wybrała najlep-
szych, przyznając następujące 
nagrody i wyróżnienia:

Prace plastyczne - Przed-
szkola: I miejsce Aleksandra 
Rodak – PM nr 3; II miejsce 
Orestes Gargalis – PM nr 2; 
III miejsce Krystian Nowak 
– PM nr 1; wyróżnienie: Julia 
Kałużna, Oliwia Skrzypczak 
– obie PM nr 3, Julia Kluczyc-
ka – PM nr 2, Kamil Antosiak 
i Niklas Herzog – Przedszkole 
Waldhaus z Guben.

Prace plastyczne – Szkoły 
podstawowe: I miejsce Michał 
Kulik; II miejsce Katarzyna 
Polewska, III miejsce Damian 
Bandiak - wszyscy ze Szkoły 
Podstawowej nr 2; wyróżnienie: 
Patrycja Żukowska, Sandra 
Sasanka – obie SP nr 1, Kacper 
Sworczuk, Danuta Stachyra, 
Natalia Mikołajczyk, Jagoda 
Przegoń, Katarzyna Lewak 
– wszyscy z SP nr 2.

Prace fotograficzne – Gimna-
zja: I miejsce Marta Szlejer 
– Gimnazjum nr 2; II miejsce 
Maciej Waruszewski - Gim-
nazjum nr 2; III miejsce Michał 
Witczak – Gimnazjum nr 1; wy-
różnienie: Dominika Nawroc-
ka – Gim. nr 1 oraz Marek Ma-
tuszak – Gim. nr 2.

Prace fotograficzne – Szkoły 
ponadgimnazjalne: I miejsce 
Jakub Stopa; II miejsce Alek-
sandra Czabator; III miejsce 
Piotr Kulewicz, wyróżnienie: 
Anna Podymska i Aleksan-
dra Jantoń - wszyscy z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesła-
wa Chrobrego w Gubinie.

Konkurs „Odkryj Gubin na 
nowo” przeszedł już do histo-
rii. Ale 44 prace fotograficzne 
i 123 plastyczne pozostaną. Po-
dobnie, jak sposób patrzenia na 
świat i własne miasto, jak chęć 
odkrywania nieznanego i doszu-
kiwania się tego, czego „gołym 
okiem” nie widać... LOk

Odkryj
Gubin

na nowo

dokończenie ze str. 2 
– Zgadza się. Wystarczy wspo-

mnieć sukcesy z ostatnich mie-
sięcy, np. Grand Prix Miniatura 
dla Michała Lendy. Na Festiwalu 
Muzyki Polskiej zostało wyróżnio-
nych czterech naszych uczniów: 
Michał Lenda, Maria Cierpik, 
Martyna Bejtlich oraz Jarosław 
Siergiej. Tak więc na brak suk-
cesów nie narzekamy (uśmiech). 
Takie chwile, jak ta, sprzyjają po-
dziękowaniom. - Nie sposób oczy-
wiście wymienić wszystkich, ale 
szczególnie chciałabym podzię-
kować naszym pracownikom za 

35 lat muzycznych pejzaży
poświęcenie i okazane serce oraz 
władzom Gubina, które zdają 
sobie sprawę ze znaczenia kultu-
ry dla miasta i aktywnie wspiera-
ją tego typu inicjatywy. A naszym 
absolwentom życzę sukcesów na 
dalszej muzycznej drodze życia!

Szkoła Muzyczna w Gubinie już 
od wielu lat zajmuje ważne miej-
sce na mapie kulturalnej miasta. 
Życzymy jej dalszych osiągnięć ar-
tystycznych, pedagogicznych i wy-
chowawczych. I dalszego realizo-
wania misji: rozwijania wśród mło-
dych ludzi muzycznych pasji. 

Andrzej Matłacki

Proponuję Państwu błyskawicz-
ny konkurs tylko z dwoma pyta-
niami: - Jaką rybę możemy jeść 
nożem i widelcem? i Co znaczy 
słowo netykieta? 

To tylko mała próbka tego, co 
uczniowie szkół podstawowych 
z miasta i gminy Gubin musie-
li wiedzieć. W tym roku hasło 
brzmiało „Zapraszamy Gości”. 
Wśród wielu konkurencji znala-
zły się także zadania praktyczne. 
Trzeba było prawidłowo nakryć 
stół, wykazać się wiedzą, jak 
ułożyć sztućce przed jedzeniem, 
w trakcie i po jego zakończeniu.

Zestaw naczyń, dzięki życzliwości 
właściciela Mirosława Witana, 
wypożyczony został z restauracji 
„Tercet” . Przygotowaniem sali 
widowiskowej zajął się Gubiński 
Dom Kultury, oprawę muzyczną 
z pięknymi utworami Frydery-
ka Chopina zapewnili uczniowie 
Szkoły Muzycznej w Gubinie, py-
tania ułożyła bibliotekarka szkoły 
nr 2 w Gubinie Żaneta Bukow-
ska w konsultacji z Klubem Kobiet 
Niezależnych, który też ufundował 
albumowe nagrody książkowe dla 
zwycięzców. Szkoły otrzymały sta-
tuetki, a wszyscy uczestnicy słody-
cze i dyplomy.

Coroczny konkurs, który wszedł 
do kalendarza imprez organizo-
wanych przez KKN, ma na celu 
zrozumienie przez uczniów po-
trzeby znajomości zasad dobrego 
zachowania i kulturalnej zabawy, 
kształtowanie życzliwości i kul-
tury osobistej, budowanie więzi 
między pokoleniami, przygoto-
wanie do systematycznej pracy 

IV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Dobrego Zacho-
wania pod hasłem „ Zapraszamy Gości”.

Kindersztuba!
nad sobą i świadomego samowy-
chowania oraz integrację środo-
wisk szkolnych.

Jednym słowem - zwrócenie uwagi 
na fakt, że kultura bycia eliminuje 
przemoc, a z małego człowieka wyro-
śnie duży obywatel, który nie będzie 
agresywny, ani nie będzie używał 
niecenzuralnych słów, nie będzie też 
wręczał kwiatów łodygami w górze.
Niestety nie zawsze z domu wynosi 
się kindersztubę, a szkoła ma potęż-
nego przeciwnika (chociaż winien to 
być sprzymierzeniec) w postaci pro-
gramów telewizyjnych.

We wszystkich programach te-
lewizyjnych uczą nas jak gotować. 
„Nauczycielami” są nie tylko ku-
charze, ale i aktorzy czy piosen-
karze. Konia z rzędem komuś, kto 
pokaże jedną stację telewizyjną 
nadającą program o dobrym za-
chowaniu. Wszystkie uczą „mor-
dobicia” w swoich niewybred-
nych filmach i serialach. Nawet 
bajki ociekają brutalnością. 

Zamiast załamywać ręce nad nie-
stosownym zachowaniem dzieci 
i młodzieży, zwróćmy większą 
uwagę na sposób bycia. Uczmy 
savoir vivre`u (umiejętności 
życia) - kodeksu obyczajowego, 
czyli prawidłowych form towarzy-
skich obowiązujących w kultural-
nym świecie.

W IV Edycji Międzyszkolnego 
Konkursu Dobrego Zachowania 
najlepszymi okazały się szkoły: 
1.Szkoła Podstawowa nr 2 w Gu-
binie, 2.Szkoła Podstawowa nr 3 
w Gubinie, 3.Szkoła Podstawo-
wa w Bieżycach

Kaśka Janina Izdebska
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W okresie od 4 do 18 maja 
2010 r. na terenie miasta 
i gminy Gubin odnotowano:

5.05. z terenu niezabezpie-
czonej posesji w Gębicach nie-
ustalony sprawca skradł olej 
napędowy oraz środki ochro-
ny roślin wartości 3000 zł,

8.05. na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 32 i wojewódzkiej nr 
285 (rejon miejscowości Gubin) 
doszło do zderzenia dostawcze-
go volkswagena z ciężarowym 
MAN-em. Z powodu poniesio-
nych obrażeń kierowca volks-
wagena został przewieziony do 
szpitala w Gubinie. Policjan-
ci ustalają przyczyny wypadku, 

10.05. z terenu niezabezpie-
czonej posesji w Gubinie nie-
ustalony sprawca skradł prze-
wód elektryczny, klucze na-
rzędziowe, aluminiowy stół 
oraz wózek dwukołowy o łącz-
nej wartości 1500 zł,

15.05. na ul. Kujawskiej 
w Gubinie doszło do zderzenia 
pojazdów Ford i Opel. Uczest-
ników wypadku przetranspor-
towano do szpitala. Policjanci 
ustalają przyczyny wypadku.

Krosno Odrzańskie 
i Gubin: W okresie od 4 do 18 
maja br. policjanci zatrzymali 
18 nietrzeźwych kierujących.

MB-T

Wyniki wyborów w 1998 roku 
w Gubinie przeszły wszelkie 
oczekiwania, nawet SLD. Do 
rady miejskiej na 24 miejsca wy-
brano 21 radnych SLD i trójkę 
z Unii Wolności. Pierwszymi 
radnymi Sejmiku Wojewódz-
kiego zostali Zygmunt Ma-
zurkiewicz, jeden z liderów 
SLD, uzyskując 1854 głosy oraz 
Józef Bartkowiak, uzyskując 
1357 głosów.

Do Rady Powiatu SLD uzy-
skało 5 mandatów, które zdo-
byli: Wojciech Białek, Józef 
Chaba, Jan Klimek, Józef 
Kuta i Włodzimierz Rogow-
ski. AWS wprowadził 2 radnych, 
byli to Elżbieta Strońska 
i Grzegorz Perlak. Z Unii Wol-
ności mandaty otrzymały Anna 
Szcześniewicz i Jolanta Ol-
szewska. 

Sukces wyborczy SLD w Gubi-
nie okazał się ewenementem na 
skalę krajową. Jak się później 
okaże, działacze SLD „ze szcze-
bli władzy” przyjazd do Gubina 
poczytywali sobie za nie lada 
honor. Przyjeżdżali niemal na 
zawołanie. Ale póki co trzeba 
było rozegrać to rozdanie do 
końca. Klub Radnych SLD nadal 
jeszcze węszył niepewność. Spo-
tkania klubu odbywały się więc 
w sali narad Gminy Wiejskiej 
w popularnej piwnicy. Co śmiel-
si proponowali „wyjść z podzie-
mia”, ale ostrożność brała górę.

Skonsumowanie zwycięstwa 
przysparzało sztabowi niema-
ło kłopotu. Nie liczono się z tak 
jednoznacznym sukcesem. Nie 
trzeba było zawierać żadnych 
koalicji w mieście. Trzeba było 
tylko udźwignąć ciężar władzy. 
Należało znaleźć burmistrza 
i wiceburmistrza, bo przewod-
niczących rady i komisji można 
było wybierać jak głupi w śliw-
kach. Sztab główkował, kto po 

Jak hartowała 
się stal

tak mocnym, zdecydowanym 
burmistrzu jakim był Czesław 
Fiedorowicz poradzi sobie 
z problemami miasta, urzędni-
kami, szkołami...

Na pierwszym posiedzeniu 
klubu radnych wybierano władze 
klubu. Na przewodniczącego 
klubu sztab wyborczy zapropo-
nował doświadczonego radne-
go Zygfryda Gwizdalskie-
go, ktoś wysunął kandydaturę 
Olega Sanockiego, były jesz-
cze 2 ręce w górze, gdy Jan Bro-
nowski zaproponował przerwę. 
W przerwie J. Bronowski pod-
szedł do grupy młodszych wie-
kiem radnych i powiedział: „ze-
brali się ojcowie miasta, ale są też 
dziadkowie - ja jestem z ojcami”. 
Po przerwie O. Sanocki wycofał 
swoją kandydaturę na przewod-
niczącego klubu i zaproponował 
na swoje miejsce Lecha Kier-
tyczaka. W tajnym głosowaniu 
ze znaczną przewagą przewod-
niczącym Klubu radnych SLD 
został L. Kiertyczak, jego zastęp-
cą O. Sanocki, a sekretarzem Ry-
szard Gacki. Wszystkie głoso-
wania były tajne. Na przewod-
niczącego rady desygnowano 
Z. Gwizdalskiego, jego zastępca-
mi zostali: Mieczysław Gosz-
czycki i J. Bronowski.

I teraz zaczęła się batalia o stołek 
burmistrza. Sztab zgłosił kandy-
daturę W. Rogowskiego, L. Kier-
tyczak zaproponował O. Sa-
nockiego, a swoją kandydaturę 
zgłosił Ryszard Pantkowski. 
W tajnym głosowaniu W. Rogow-
ski uzyskał 12 głosów. O. Sanocki 
- 8, R. Pantkowski – 1 głos. Wszy-
scy radni wpisali się na listy do 
poszczególnych komisji. Zapro-
ponować skład Zarządu Miasta 
miał burmistrz Rogowski na na-
stępnym posiedzeniu klubu. Miał 
trochę czasu do namysłu.  cdn.

Oleg Sanocki

13.05. w Gubinie zapalił się 
garaż, pożar gasiły dwa zastę-
py. Spaliły się kanistry z pa-
liwem i część dachu pokry-
tego papą, a szkodę ocenio-
no na 1 tysiąc złotych. Pożar 
gasiły dwa zastępy. Przyczyna 
pożaru jest nieustalona, a po-
licja prowadzi czynności wy-
jaśniające,

13.05. zastęp strażaków 
usuwał przy ul. Pułaskie-
go złamane konary drzewa, 
stwarzające zagrożenie dla 
pieszych i pojazdów,  

14.05. dwa zastępy stra-
żaków gasiły źródło pożaru 
w nieużytkowanych pomiesz-
czeniach dawnych zakładów 
odzieżowych „Goflan”. Przy-
czyną pożaru było podpale-
nie, a strat na szczęście nie 
odnotowano,

15.05. na ul. Kujawskiej 
doszło do kolizji drogowej, 
której skutki usuwały dwa 
zastępy strażaków. Również 
w tym wypadku przyczyną było 
niezachowanie zasad bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym,

17.05. zastęp strażaków 
przy ul. Okrzei uwalniał 
sarnę uwięzioną w metalo-
wym ogrodzeniu. 

Informacje przekazał 
dowódca JRG – PSP

 w Gubinie 
mł. kpt. Dariusz Kostyszak

Oprac. AB.

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu pod parking przy ul. Kinowej 

1. Przedmiot przetargu – grunt o powierzchni 810 m², stanowiący część działki nr 69 
przy ul. Kinowej. Grunt stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Teren 
jest nie ogrodzony i utwardzony.
2. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie parkingu we własnym zakresie i na 
własny koszt. Wyłoniony najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec po-
siadaczy pojazdów i za mienie w nim pozostawione.
3. Umowa najmu zawarta będzie na okres do 4 lat z możliwością jej przedłużenia. 
Istnieje możliwość obniżenia o 25% czynszu najmu po 1 roku od zawarcia umowy 
w przypadku gdy najemca nie jest dłużnikiem gminy.
4. Osoby biorące udział w przetargu winny najpóźniej do dnia 7czerwca 2010 r. wpła-
cić wadium w wysokości 500 zł na konto PKO BP S.A. o/ Zielona Góra Nr 13 1020 
5402 0000 0502 0027 8747, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Wyłonio-
nemu najemcy wadium zostanie wliczone w poczet czynszu. Pozostałym uczestni-
kom przetargu zwrot wadium nastąpi w ciągu 5 dni od zakończenia przetargu. Wa-
dium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli wyłoniony najemca uchyli się 
od zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 
5. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachu-
nek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednic-
twem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej 
wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto urzędu w w/wym. terminie. 
6. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód 
tożsamości a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosow-
nym pełnomocnictwem.
7. Kwota wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 1500 zł brutto.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010 r. o godz. 11 w Urzędzie Miejskim 
w Gubinie ul. Piastowska 24.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie wyznaczonym zarządzeniem 
nr XXXVII/2009 Burmistrza miasta Gubina z dnia 21 października 2009 r. Ogłasza-
jący ma prawo do odwołania lub unieważnienia 
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przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Bliższych informacji udziela Wy-
dział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. 
Piastowska 24 lub telefonicznie pod nr 68-455-81-41. 

Burmistrz Miasta Gubina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
INSPEKTORA – KOORDYNATORA PROJEKTU 

W WYDZIALE EUROPEJSKIM URZĘDU MIEJSKIEGO W GUBINIE 

1.Wymagania niezbędne:
a)  obywatelstwo polskie
b)  wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomiczny lub studia podyplo-

mowe z  zakresu pozyskiwania funduszy i rozliczania projektów unijnych,
c)  co najmniej 3-letni staż pracy,
d)  znajomość dokumentów programowych dotyczących funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, w tym szczególnie dokumentów Programu Operacyjnego Eu-
ropejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Bran-
denburgia 2007-2013,

e)  preferowana biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie,
f)  dobry stan zdrowia,
g)  brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.Wymagania dodatkowe:
a)  podstawowa znajomość zagadnień z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamó-

wień publicznych (j.t.Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)
c) biegła obsługa komputera,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:
koordynację realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Bran-
denburgia 2007-2013” pt. „Renowacja Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Gu-
ben – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki:.
4. Okres zatrudnienia:
od czerwca 2010r. do czerwca 2012.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
b) życiorys zawodowy (CV),
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie i przebyte szkolenia, 
d) kwestionariusz osobowy, 
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 
g) zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na określonym stanowisku,
h)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

rekrutacji. 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Cen-
trum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie ul.Piastowska 24, z dopiskiem:

“Nabór na stanowisko inspektora – koordynatora projektu w Wydziale Europejskim 
Urzędu Miejskiego w Gubinie” w terminie do dnia  27 maja 2010r.

Informacje dodatkowe:

1.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wskazanym terminie nie będą 
rozpatrywane.

2.  Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifiko-
wali się do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostanie ogłoszona w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie (www.bip.gubin.pl)

3.  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dru-
giego etapu postępowania rekrutacyjnego.

4.  Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gubinie (www.bip.gubin.pl),

5.  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego 
etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną odesłane pocztą. 
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Burmistrz miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodar-
ce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubi-
nie przy ulicy Piastowskiej 24, wywieszono na okres 21 dni od dnia ogłosze-
nia informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gmi-
ny Gubin o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użyt-
kowanie wieczyste, najem i dzierżawę.

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących

własność Gminy Gubin o statusie miejskim
 
1. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 49,00 m² położony w bu-
dynku mieszkalnym nr 9 przy ulicy Złotej w Gubinie wraz ze sprzedażą 
udziału wynoszącego 189/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą 
do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nierucho-
mości gruntowej oznaczonej jako działka nr 380/9 o powierzchni 198 m², 
położonej w obrębie nr 3, objętej księgą wieczystą KW ZG2K/00007248/8. 
Lokal położony jest na parterze budynku trzykondygnacyjnego, składają-
cego się z 6 lokali mieszkalnych. Budynek o kubaturze 1580 m³, całkowi-
cie podpiwniczony. Lokal składa się z 3 pokoi – o pow. 11,50 m2, 13,00 m2 
i 13,90 m2, łazienki o pow. 5,30 m2, kuchni o pow. 8,30 m2. Do lokalu przy-
należą dwie piwnice o pow. 2,40 m2 i 9,90 m2 oraz jedno pomieszczenie go-
spodarcze (komórka) o pow. 4,80 m². Lokal jest w złym stanie technicz-
nym i wymaga kapitalnego remontu. Lokal jest po pożarze, występują licz-
ne zacieki w kuchni i zarysowania na tynkach. Stolarka okienna i drzwio-
wa zniszczona - ramy okienne uszkodzone i częściowo powybijane szyby. 
W przedmiotowym lokalu instalacja elektryczna została całkowicie znisz-
czona, natomiast instalacja wodna, gazowa i kanalizacyjna nadaje się do 
wymiany. Brak jest w lokalu ogrzewania (zdemontowano piece). Przedmio-
towy lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań. 

 Cena lokalu mieszkalnego: - 9.673,00 zł.
 Cena udziału w gruncie: - 1.363,00 zł.
 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.036,00 zł.
 Wadium: 1.103,60 zł.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 w sali narad 
Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpła-
cić najpóźniej do dnia 21 czerwca 2010 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin 
nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nierucho-
mość, której dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wa-
dium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim 
wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto 
sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia 
nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny na-
bycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 
3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomo-
ści podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zo-
stanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej 
i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. „o podatku od towarów i usług” 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
Dla nieruchomości nie zostały sporządzone świadectwa charakterystyki 
energetycznej. 
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz 
dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu uczestnika musi 
okazać się stosownym pełnomocnictwem. Osoby będące cudzoziemcem 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu 
notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwie-
nia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium, 
a przetarg czyni niebyłym.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 
261, poz. 2603 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właści-
wej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, 
począwszy od dnia 21 maja 2010 r.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzy-
skać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miej-
skiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 tel. (068)4558139, w godzinach pra-
cy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl

Przedmiotowe nieruchomości lokalowe oglądać można w dniu 18 czerwca 
2010 r. pod powyższym adresem w godz.:
 - od godz. 15.00 do 16.00

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
 

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe.

Lp. Nr 
działki

Powierzchnia 
(m²)

Położenie Cena wywo-
ławcza (netto 

złotych)

Wysokość 
wadium

Termin 
przetargów 
odbytych.

Uwagi

1 363/104 951 ul. Marszałka 
Żymierskiego 

obręb 3

28.700,00 2.870,00 Wydana decyzja o wa-
runkach zabudowy GB
-7331/28/2007-W z dnia 
25.05.2007r. W granicach działki 
znajduje się nieczynny obsypany 
ziemią zbiornik na wodę o kon-
strukcji żelbetowej. Przez teren 
przebiega ciepłociąg.

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo usłu-
gowo-mieszkaniowe.

 

2 160/4 4399 ul. Dolna obręb 4 60.600,00 6.060,00 --------------
 

II przetarg ustny nieograniczony

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

3 117/1 808 ul. Daszyńskiego obręb 7 29.000,00 2.900,00 22.04.2010r

4 36/3 958 ul. Wyzwolenia obręb 2 30.700,00 3.070,00 22.04.2010r

5 36/4 860 ul. Wyzwolenia obręb 2 27.600,00 2.760,00 22.04.2010r
 

IV przetarg ustny nieograniczony

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

6 232/55 1137 ul. Kosynierów obręb 2 35.418,00 3.542,00 8.10.2009 r. 
10.12.2009r. 
22.04.2010r.

 
I przetarg ustny ograniczony dla właścicieli dz. nr 25/2 i 26.

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania 
przyległej nieruchomości. 
 

 7 28/10 777 ul. Repatriantów obręb 6 21.900,00 2.190,00 -------------
 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2010 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 czerwca 2010 r. na konto PKO 
BP S.A. o/Gubin nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku 
regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymienio-
na kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.
 Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny (do której należy doliczyć po-
datek VAT w wysokości 22%) uzyskanej w przetargu nabycia nieruchomości i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Po-
zostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą odpowiednio: poz. 2 – 3% i poz. 6 - 1 % ceny wylicytowanej dział-
ki (plus VAT 22%) i są płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wie-
czystego na skutek zmiany wartości rynkowej gruntów, nie częściej niż raz w roku. Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania 
fundamentów, ustala się w terminie dwóch lat, licząc od zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenie zabudowy tj. wybudowanie 
przynajmniej w stanie surowym zamkniętym, w terminie pięciu lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, 
na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu za-
warcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 
Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług w stawce 22% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
„ o podatku od towarów i usług” (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetar-
gu uczestnika musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 mar-
ca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, ze-
zwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje 
przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 21 maja 2010 r.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Prze-
strzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel (068)4558143, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu 
jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl.
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Podpatrzone, zasłyszane…

Dziękuję Panie Burmistrzu

Bar pod wiszącym kielonkiem…

Dziękuję…

Ruch dwustronny

redaguje  
Małgorzata  

Borowczak-Turowska

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

- Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu za niespodziankę, jaka na 
mnie czekała w autobusie jeżdżącym na miejskich trasach - po-
wiedział stały czytelnik naszej gazety pan Edward. - Po kilku ty-
godniach nieobecności w Gubinie, wróciłem i okazało się, że na-
stały zmiany. Pamiętam lata, gdy emeryt jeździł za darmo tzw. 
(bilet „0”). Później płaciłem 1,20 zł. Wsiadłem pewnego dnia do 
autobusu z odliczonymi pieniążkami w dłoni. I jakież było moje 
zaskoczenie, gdy kierowca oddał mi 70 groszy… Bardzo dziękuję 
Panie Burmistrzu, każdy grosz emerytom przyda się.

- Przechodziłam przez most do Guben i z wrażenia omal nie upa-
dłam. Opodal mostu, nad brzegiem Nysy, stało kilku panów i…po-
pijało alkohol. Prawda, że miły widok? Zwłaszcza dla Niemców 
- powiedziała pani Agnieszka. - Pod drzewem mnóstwo śmieci, 
papierów i butelek. Wzorcowy bałagan. Mam prośbę, może Straż 
Miejska zaglądnie pod ten most od czasu do czasu, bo widok jest 
okropny. Chcę dodać, że kieliszki (pojemniki) są pozostawiane na 
następny raz na drzewie. Czekają na następną „okazję”.

Bardzo dziękuję pani Marioli za szybką reakcję na moją prośbę 
w sprawie osoby niepełnosprawnej p. Anieli D. Są wokół nas 
ludzie cierpliwi, niosący pomoc drugiemu człowiekowi. Działają 
cicho, bez czekania na oklaski.

Pani Agata i pan Antoni mają propozycję, by wykorzystać 
obie strony mostu na Nysie. - Obecnie ruch pieszy odbywa się 
tylko jedną stroną, dlaczego? Przecież równie dobrze można 
chodzić drugim chodnikiem, od strony elektrowni… Idąc tym 
chodnikiem, przechodzień nie ma potrzeby przechodzenia przez 
jezdnię, gdy udaje się w kierunku Mc Donalds’a czy targowi-
ska przemysłowego.

Uwaga absolwenci gimnazjów!
Najlepsza oferta na rynku edukacyjnym!!!
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie zaprasza!

Oferujemy
Licea Ogólnokształcące 
n z rozszerzonym programem nauczania języków obcych i języka polskiego
n z rozszerzonym programem nauczania technologii informacyjnej i matematyki

Liceum Profilowane
n o profilu socjalnym

Technika
n handlowe n kucharz n ekonomiczne n organizacji usług gastronomicznych 
n technologii żywności n hotelarskie n logistyk n usług fryzjerskich (nowość!)

Zasadnicze Szkoły Zawodowe
n sprzedawca n kucharz małej gastronomii n wielozawodowa

Zasadnicze Szkoły Zawodowe - specjalne
n kucharz małej gastronomii n pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Dlaczego warto wybrać ZSLiT!?
n bo mamy ciekawą i różnorodną ofertę kształcenian bo dysponujemy nowo-
cześnie wyposażonymi gabinetami i pracowniami komputerowymi oraz dar-
mowym dostępem do Internetu dla uczniów n bo do dyspozycji uczniów jest 
największa w powiecie hala sportowa n bo nasi uczniowie mają możliwość 
odbywania praktyk zawodowych za granicą n bo w szkole realizowane są 
projekty unijne dające możliwość poszerzenia szkolnej wiedzy oraz bezpłat-
nego zdobycia prawa jazdy n bo nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukce-
sy w konkursach przedmiotowych, zawodowych i rozgrywkach sportowych 
n bo w ZSLiT jest… spoko!

My wybraliśmy ZSLiT - dołącz do nas!
Szukaj nas na www.zslit.gubin.pl  66-620 Gubin, ul. Racławicka 1 

tel.: (0 68) 35-93-184  fax (0 68) 35-93-244
email: sekretariat@zslit.gubin.pl

Sukces smakuje znacznie lepiej, 
gdy jest zauważany i doceniany 
przez innych. Czujemy wtedy do-
datkową dumę i przekonanie, że 
warto się starać…

W środę 12 maja w Gimna-
zjum im. ks. Jana Twardow-
skiego w Torzymiu odbyło się 
uroczyste podsumowanie kon-
kursów interdyscyplinarnych 
i przedmiotowych dla uczniów 
szkół podstawowych wojewódz-
twa lubuskiego w roku szkolnym 
2009/2010. Ideą tego wydarze-
nia jest nagrodzenie laureatów 
konkursów, docenienie ich zdol-
ności i wysiłków oraz zmotywo-
wanie do dalszej pracy w przy-
szłych latach. Wśród siedem-
dziesięciu tegorocznych laure-
atów znalazły się dwie uczen-
nice Szkoły Podstawowej nr 2 
w Gubinie. Były to: Justyna 
Turowska, która wygrała woje-
wódzki konkurs humanistyczny 
oraz Natalia Lisiecka - zwy-
ciężczyni konkursu matema-
tyczno-przyrodniczego. Nasze 
zdolne uczennice odebrały na-
grody z rąk lubuskiego wiceku-
ratora oświaty Ferdynanda 
Sańko. 

Na uroczystości w Torzymiu 
wicekurator oświaty w słowie 
do laureatów wyraził prze-
konanie, że wśród nagrodzo-
nej młodzieży znajdują się 
przyszli ludzie nauki, kultu-
ry i sztuki. Podziękował rów-
nież nauczycielom przygotowu-
jącym uczniów, życząc im dal-
szych zawodowych sukcesów. 
Wyrazy szczególnego uznania 
otrzymali również dyrektorzy 
szkół, którzy organizowali re-
jonowe i wojewódzkie elimina-
cje konkursów. Spotkanie za-
kończyło się sesjami zdjęcio-
wymi nagrodzonych i ich opie-
kunów. - Jestem niezwykle 
dumny z tego, iż nasi ucznio-
wie odnoszą sukcesy. Zawsze 
miło jest mieć świadomość, iż 
praca uczniów oraz naszego 
grona pedagogicznego przyno-
si tak doskonałe rezultaty - nie 
krył zadowolenia dyrektor Bo-
gusław Wypych. Po raz kolej-
ny podopieczni „dwójki” pracu-
ją na sukces nie tylko swój, ale 
również SP 2 i całego miasta. 

Andrzej Matłacki 

Laureaci 
docenieni

W ramach projektu „Słowo 
ponad granicami” realizowane-
go przez gubiński Zespół Szkół 
Ogólnokształcących, Stowarzy-
szenie „PRO Guben” we współ-
pracy z Pestalozzi Schule Guben 
i pismem Młodzieżowej Rady 
Miasta „Otwarte” ukazał się 
dwujęzyczny tomik wierszy Ta-
deusza Firleja i Karla Gren-
zera. Na 300 stronach tomiku 

pomieszczono ponad 120 wier-
szy obu poetów. Tomik ilustro-
wany jest 43 grafikami znanego 
gubińskiego artysty-grafika Je-
rzego Fedro. 

Promocja zbioru wierszy za-
planowana jest na 11 czerw-
ca br. podczas gali finałowej 
konkursu recytatorskiego zor-
ganizowanej w ramach tego pro-
jektu, który realizowany jest 

z Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej.

Warto zauważyć na stronie 290 
tomiku ilustrację znanego pol-
skiego twórcy ekslibrisów Jerze-
go Napieracza z Krakowa, wy-
konaną specjalnie dla K. Gren-
zlera.  Dobrym słowem opatrzył 
tomik lubuski literat z Zielonej 
Góry, przyjaciel naszego miasta 
Janusz Koniusz. (sp) 

Nowy zbiór wierszy

„Bar” zamknięto

A może jednak chodnik?red
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Przedsiębiorstwo 
ogólnobudowlane

oferuje:

n Budowa „dom pod klucz”
n Budowa garaży
n Układanie kostki brukowej
n Docieplanie budynków
n  Kompleksowe wyposażenie 

wnętrz
n  Remonty mieszkań i domów 

kapitalne oraz bieżące
n Ocieplanie poddaszy
n Szpachlowanie
n Malowanie
n Układanie płytek ceramicznych
n Układanie paneli
n Tapetowanie
n Sufity podwieszane
n  Współpracujemy z projektan-

tami wnętrz

kontakt 
+48 795 43 95 92

j a R m a R k 
staRoci
Stowarzyszenie Kobiet Gubin/
Guben Nysa zaprasza gubinian 
29 maja w godz. 11.00-15.00 
na Plac Jana Pawła II na trady-
cyjny Jarmark Staroci.
Przewidziane są stoiska polskie 
i niemieckie z różnymi artykułami, 
a także stoiska gastronomiczne.
Organizatorzy gwarantują dobrą 
zabawę i miłą atmosferę. MB-T

Gminna spółdzielnia
„samopomoc Chłopska”

w Gubinie

wydzierżawi pomieszczenie 
sklepu w Sękowicach 

na prowadzenie działalności
handlowej. 

kontakt 68 359 31 77

MIESZKANIE

BEZPŁATNIE starsza pani przyjmie na pokój jedną 
osobę pracującą lub rencistę. Wiadomość w redakcji.
KWATERY (z parkingiem) dla firm, 45 osób. Tel. 
517 869 689.  
FIRMIE wynajmę mieszkanie 62 m kw. 3 pokoje 
umeblowane. Tel. 603 773 240.
WYNAJMĘ dom 7-pokojowy o pow. 500 m kw, 
mieszczący 15 osób – dla firm. Tel. 791 379 011.  
WYNAJMĘ mieszkanie w Gubinie, 3 pokojowe z 
kuchnią i łazienką, 75 m kw., ul. Oświęcimska. Tel. 
695 407 449. 
DO WYNAJĘCIA ładny pokój osobie odpowiedzial-
nej. Tel. 68 455 65 55 lub 665 769 797.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje (52 m kw.), 
co – gazowe (własne). Tel. 502 637 343.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w kamienicy: 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, pow. 43 m kw., ogrzewanie 
gazowe. Centrum miasta. Tel. 792 039 555.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie na II piętrze, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, pow. 46 m kw. – w bloku przy ul. 
Miodowej. Tel. 663 084 054. 
KUPIĘ mieszkanie komfortowe, do małego remon-
tu, do 40 m kw w bloku, 2 pokoje, parter lub I piętro. 
Tel. 793 036 119.
KUPIĘ mieszkanie 3-pokojowe, powyżej 60 m kw., 
os. E. Plater lub okolicy. Tel. 603 982 454.
KUPIĘ 2-3 pokojowe mieszkanie w bloku. Tel. 
500 170 464.
SPRZEDAM kawalerkę 34 m kw., łazienka, kuchnia. 
Kamienica w Gubinie. Tel. 792 037 262.
SPRZEDAM lub zamienię na kawalerkę dom w Gubi-
nie ul. Batalionów Chłopskich 13. Tel. 68 455 61 12.
SPRZEDAM mieszkanie bezczynszowe w kamieni-
cy, 84,90 m kw. Tel. 785 517 824.
SPRZEDAM mieszkanie 82 m kw. IV piętro ul. Ko-
synierów. Tel. 695 374 799.
SPRZEDAM dom. Tel. 503 486 627.
SPRZEDAM apartament. Tel. 505 024 100.
SPRZEDAM mieszkanie. Tel. 505 024 100.
SPRZEDAM mieszkanie bezczynszowe pow. 136 m 
kw. W Gubinie lub zamienię na 3 pokoje (z dopła-
tą). Tel. 511 328 820.

SPRZEDAM PONIEMIECKI DOM 
JEDNORODZINNY W KOSARZYNIE. 

Działka 9,0 arów (900 m kw.), 
budynek gospodarczy. 
Usytuowanie z dala od 

sąsiadów, blisko jeziora. 
Cena 190 tys. zł (do nego-
cjacji). Tel. 669 355 281.

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe 51,6 m kw. 
Tel. 781 204 761.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie w Świnouj-
ściu. Tel. 501 509 731.
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy 97 m kw. – 
centrum Gubina. Tel. 660 973 939, 517 245 043.
SPRZEDAM mieszkanie 56 m kw. w bloku, 3 pokoje. 
Tel. 686 225 055.
SPRZEDAM małą kamieniczkę po gruntownym re-
moncie, do zasiedlenia, pow. 160 m kw., przyległy 
garaż 60 m kw. Gubin centrum. Tel. 667 578 607.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkania dwu i trzy-
pokojowe. Tel. 501 687 791.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe dwupokojo-
we, kuchnia, łazienka, przy ul. Piastowskiej 51, pow. 
50 m kw. Budynek patronacki. Tel. 605 949 923.
SPRZEDAM M-4 osiedle E. Plater. Tel. 605 871 080.
SPRZEDAM nowy dom 136 m kw., działka 1470 m 
kw., Gubin ul. Dzika 9. Tel. 607 358 639, 605 644 208.
SPRZEDAM dom w Pleśnie. Tel. 696 946 067. 
SPRZEDAM dom piętrowy 155 m kw. z działką 4142 
m kw. W centrum Gubina. Tel. 604 718 055.
SPRZEDAM dom wolnostojący jednorodzinny, cena 
180 tys. zł. Tel. 668 371 354, 661 172 557.

SPRZEDAM dom z ogrodem – Czarnowice. Tel. 
794 269 936.

DZIAŁKI/LOKALE

OBIEKT 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki i Wigury) 
sprzedam lub wynajmę. Tel. 606 636 569.
DO WYNAJĘCIA pomieszczenie o pow. 400 m kw. 
w Gubinie, przy ul. Wyzwolenia. Tel. 888 465 199. 
po godz. 18.00.  

SZUKASZ LOKALU?
www.poltrag/wolnelokale.html
Tu każdy znajdzie coś dla siebie!

LOKAL do wynajęcia 50 m kw. Ścisłe centrum 
Gubina ul. Basztowa (parter). Tel. 510 266 034.
LOKAL handlowo-usługowy w centrum, pow. 36 m 
kw. Do wynajęcia (fryzjer, kosmetyczka lub inne). 
Tel. 695 700 536.

ATRAKCYJNE LOKALE I PAWILONY
DLA KAŻDEGO!

PPHU „Poltrag” Sp. z o.o.
tel. 68 455 40 02 tel. 

fax 68 455 42 04.
www.poltrag.pl

poltrag.gubin@wp.pl

SPRZEDAM działkę rekreacyjną 0,5 hektara, staw, 
domek koło Żytowania. Tel. 503 160 380.
SPRZEDAM działkę budowlaną we wsi Drzewsk 
Mały 44 ary, w tym 6 arów lasu, garaż, media, te-
lefon. Tel. 502 558 407.
SPRZEDAM teren pod zabudowę, 1,5 ha. Atrak-
cyjna lokalizacja. Możliwość podziału na mniejsze 
działki. Tel. 790 504 081.  
SPRZEDAM działkę budowlaną 15 arów w Bieży-
cach koło Gubina. Tel. 607 283 285.
SPRZEDAM działkę budowlaną 21 arów w Jaromi-
rowicach. Tel. 503 160 380. 
SPRZEDAM działki budowlane w centrum Gubina. 
Tel. 668 305 868.
SPRZEDAM działkę budowlaną we wsi Drzeńsk 
Mały, 4400 m kw. z garażem, w skład działki wcho-
dzi las. Cena 75.000 zł. Tel. 502 558 407.
KUPIĘ działkę budowlaną lub inny grunt. Tel. 
503 486 627.
DO WYDZIERŻAWIENIA teren ogrodzony 7 arów 
(pomieszczenia gospodarcze, energia, woda). Gubin 
– Jaromirowie. Tel. 888 981 183.
SPRZEDAM działkę budowlaną z zabudowaniami 
gospodarczymi w centrum Gubina. Tel. 68 387 29 90.
SPRZEDAM działkę 4.200 m kw./85 000 zł, Bieży-
ce. Tel. 502 559 384.
ODSTĄPIĘ działkę w ogrodzie „ZORZA” w Gubinie. 
Tel. 516504 890.
SPRZEDAM działkę rekreacyjno-ogrodową „RELAX”. 
Tel. 68 359 86 41, 668 987 886.
SPRZEDAM działkę rekreacyjną na „ŻWIRKU” z nasa-
dzeniami, prądem, altaną murowaną. Tel. 68 359 84 18.
SPRZEDAM działkę do odrolniczenia 27 arów w Ja-
romirowicach ul. Długa. Tel. 609 519 061.
SPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawkiem z możli-
wością zabudowy. Tel. 660 973 939.

MOTORYZACYJNE

SPRZEDAM ford modeno 1999 r. 1,8D, kombi. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 722 129 910.
SPRZEDAM akumulatory samochodowe. Tel. 607 
721 973, 68 359 35 91.
SPRZEDAM motor Choperr Suzuki Maruder poj. 
125 cm, rok 1999. Tel. 607 721 973, 68 359 35 91.
WYNAJMĘ lub kupię garaż w kompleksie garażo-
wym przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 696 171 932.
SPRZEDAM garaż ul. Krzywa - 19 m kw., elektrycz-
ność, kanał, nowy dach. Sprzedam pilnie i tanio! 
Tel. 667 578 607. 
GARAŻ do wynajęcia ul. Piastowska. Tel. 601 445 987.

USŁUGI

SZLIFOWANIE głowic samochodowych, sitek i noży 
oraz powierzchni płaskich. Tel. 504 370 020.
KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Tel. 721 499 052.
SCHODY drewniane, balustrady - wyrób i montaż. 
Komorów, ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.
KIEROWNIK budowy – ekspertyzy budowlane, 
kosztorysowanie. Tel. 68 470 14 76, 692 454 932.
ŚWIADECTWA energetyczne. Tel. 604 482 675.
NAPRAWA, konserwacja i montaż gazowych urzą-
dzeń grzewczych. Autoryzowany serwis JUNKERS, 
TERMET WOJCIECH SENDERA. Tel. 502  643  030, 
68 359 55 55.
KOMPUTERY: naprawa, instalacja oraz konfigu-
racja systemów Windows, sieci, oprogramowanie, 
usuwanie wirusów, doradztwo przy zakupie kom-
putera i inne. Tel. 609 118 304.
REMONTY mieszkań - szpachlowanie, malowanie, 
glazura. Tel. 722 032 634.
MONTAŻ paneli, glazury, sztukaterii, regipsów, 
tynki mozaikowe, szpachlowanie, malowanie. So-
lidnie! Tel. 504 669 414. 

SZKOLENIE BHP
- dla pracowników,
- stanowiska kierownicze,
- robotnicze,
- i inne usługi z tym związane.

Gubin, os. E. Plater 9c/8.
Tel. 504 651 510, 68 455 60 09.

MONTAŻ i obsługa instalacji gazowych, wodnych 
i CO. Montaż pieców gazowych. Szybka i fachowa 
obsługa Tel. 886 481 216.
POLBRUK - układanie. Tel. 792 244 992.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich 
pieców i podgrzewaczy gazowych. Waldemar Ko-
ściów. Pol-Plus Gubin, ul. Śląska 52 a (były sklep 
Mars).  Tel. 501 714 747. 
MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsługa, sprze-
daż, na bardzo dobrych warunkach, instalacji 
grzewczych, sanitarnych, wodnych. Dowóz towaru 
do klienta na terenie Gubina gratis. POL – PLUS 
GUBIN, ul. Śląska 52a (były sklep MARS). Tel. 68 359 
47 18, 501 71 47 47, fax 68 359 58 64.
MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsługa, sprze-
daż na bardzo dobrych warunkach, klimatyzacje, 
solary, pompy ciepła, kominki, piece c. o. grzejniki 
płytowe, rury, otuliny. Dowóz towaru do klienta na 
terenie Gubina gratis. POL – PLUS GUBIN, ul. Śląska 
52a (były sklep MARS). Tel. 68 359 47 18, 501 71 47 
47, fax 68 359 58 64.
SERWIS pieców gazowych, doradztwo, montaż, 
sprzedaż, roczna obsługa. Na terenie Gubina dojazd 
do klienta gratis. POL – PLUS GUBIN, ul. Śląska 52a 
(były sklep MARS). Tel. 68 359 47 17, 501 71 47, fax 
68 359 58 64. 
NA ZAMÓWIENIE piekę ciasta, gotuję – piero-
gi, krokiety, gołąbki, itp. Tel. 68  455 65 55 lub 
665 769 797.

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
GUBIN ul. Śląska 25 C

OFERUJE:
- PRZEWÓZ OSÓB BUS 
18+1 i 8+1,
-  BILETY AUTOKAROWE CAŁA EUROPA,
- BILETY LOTNICZE CAŁY ŚWIAT,
- WCZASY I WYCIECZKI,
- KOLONIE I OBOZY.
Tel. 68 455 30 50
662 091 499, 664 467 706.

MATEMATYKA, korepetycje. Tel. 889 137 910.
MATEMATYKA, korepetycje. Tel. 509 567 973. 
LOTNISKA – komfortowo, cała Europa. Tel. 697 924 253.

LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEPROWADZKI. Tel. 888 806 385.
PENSJONAT agroturystyczny Sosnówka-Kosarzyn 
przyjmuje zgłoszenia na organizację komunii, wcza-
sów, przyjęć itp. Tel. 506 640 583.

MASAŻ Z DOJAZDEM DO 
KLIENTA – BÓLE PLECÓW, 

MIĘŚNI, STAWÓW. NIE WALCZ 
Z BÓLEM. ZADZWOŃ!

Tel. 606 888 471.

KUCHARKI do wynajęcia na wesela, stypy, komu-
nie i itp. Tel. 795 437 362.

RÓŻNE

SPRZEDAM suknię ślubną (białą) w bardzo dobrym 
stanie, rozmiar 37/38, dodatki gratis (welon, ręka-
wiczki, ozdoby, buty rozmiar 37/38). Tel.663 084 054.
SPRZEDAM suknię ślubną (spódnica plus gorset) roz-
miar 38. Tel. 602 310 494 po 18.00.
SPRZEDAM klamry boazeryjne C1, C2, C3, C4, C5, 
sztyfty hartowane do listew wykończeniowych, 
gwoździe wykończeniowe konfekcjonowane.  Tel. 
504 370 020.
SPRZEDAM krzesełko dla dziecka – rozkładane, 
drewniane (nowe), cena 60 zł. Tel. 695 988 062.
SPRZEDAM drut walcówkę, średnica 6 mm na strze-
miona, w dobrej cenie. Tel. 606 610 653.
SPRZEDAM betoniarkę 125l i 150lprodukcji nie-
mieckiej. Stan bardzo dobry. Cena 600 zł. Tel. 
510 250 141.
SPRZEDAM drewno kominkowe opałowe, liścia-
ste, łupane, cięte 30-40 cm. Transport gratis. Tel. 
609 138 452 lub 68 359 91 10. 

HURT – DETAL
- wyroby śrubowe – gwoździe,
-  platery z blachy do słupków 

ogrodzeniowych z otwora-
mi fasolkowymi i okrągłymi,

-  uszy do przęseł ogrodzeniowych,
-  klamry boazeryjne C1,C2,C3,C4,C5,
-  sztyfty hart. do listew wy-

kończeniowych,
-  gwoździe wykończenio-

we konfekcjonowane.
USŁUGI

-  szlifowanie głowic samochodowych, 
powierzchni płaskich, sitek i noży,

- obróbka plastyczna metali na prasach
„PROHAMET”

68-300 Lubsko Pl. Wolności 12,
tel. 68 457 40 44, 504 370 020

(dojazd od ul. Mickiewicza)

SPRZEDAM drzwi wejściowe nowe (prawe). Tel. 
781 168 582.
SPRZEDAM nożyce krążkowe do blachy, wałek do 
heblarki 80x250 z nożmi + blachy na stół o wym. 
340x540, silnik El. 1.5 KW, 1420 obr. 380 V. Tel. 
504 370 020.
SPRZEDAM okna i drzwi nowe – tanio! Tel. 68 359 
43 24, 695 094 043. 
SPRZEDAM plomby ołowiane fi 8,10 + żyłka w 
pakietach, gwoździe zawiasowe 3x30, podkładki 
sprężyste fi 5 i 8 i zwykłe fi 5, śruby 20x60, 20x90, 
blachowkręty z łbem sześć. 4x17. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM odpady poprodukcyjne (trociny, wióry, 
itp.). Tel. 603 707 050.

TATUAŻE BROKATOWE W MTV
UL. CHROBREGO. TANIO!

PIEC gazowy dwufunkcyjny na części lub drobny 
remont zamienię. Tel. 665 769 797, 68 455 65 55.
SPRZEDAM nakrętki koronkowe M 12 i M 16, niskie 
M 16x1,5, mosiężne M 6, M 8, drut płaski w kręgach 
3x1, tuleja z brązu fi 120x50x460, pręty NC 10 fi 8, 
11, 14,20. Tel. 504 370 020.

PRACA

RESTAURACJA ONYX przyjmie kucharza lub ku-
charkę, stażystów, barmankę lub recepcjonistkę. 
Tel. 68 359 83 01, 601 445 987.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub starszą osobą. Tel. 
665 535 356.
PRZYJMĘ spawacza. Dobre warunki pracy. Tel. 
609 680 270.



16 iadomości
Gubińskie

W
__ Nr 10 z 21.05.2010sport

Balony i baloniki

Sum ergo cogito Ireneusz Szmit

Niesamowite wrażenie robiła przez wiele dni reklama walki Pu-
dzianowskiego. I równie niesamowicie, ale kiepskie, wrażenie 
wywarł na mnie jego pojedynek z zawodnikiem Japonii. Facet, 
mając świadomość końcówki swojej kariery sportowej, odcina 
kupony. Jego ciało tak wielbione przez rzesze kibiców już nosi 
znamiona starzenia się. Szczególnie było to widoczne, gdy idol 
nie miał siły, aby „prężyć klatę”. W konfrontacji z dobrze zbu-
dowanymi, bez grama tłuszczu chłopakami, dla mnie, już teraz 
przegrywa z kretesem.

Apologeci Skry Bełchatów także napompowali balon. Zespół 
do finałów Ligi Mistrzów dostał się bocznymi drzwiami, jako or-
ganizator. Jednak nadzieje na sukces rozdmuchano do granic 
możliwości. Była mowa oczywiście o wygraniu turnieju. Lecz wy-
siłki zawodników w meczu z Dynamem Moskwa były po prostu 
smutne i chciałem, aby to się szybko skończyło. Brak wielkości 
(tak to ujmę) tej drużyny, mającej tak rozbuchane ambicje ob-
nażył na forum krajowym Jastrzębski Węgiel.

Gazeta Lubuska przez kilka miesięcy nieprzyzwoicie dużo miej-
sca poświęcała drugoligowej drużynie siatkarzy AZS Zielona 
Góra. Pianie z zachwytu nad formą zawodników, wywiady, ko-
mentarze, hołubienie trenera miało miejsce non stop. Czytel-
nik musiał odnieść wrażenie, że tylko kataklizm może ich po-
zbawić awansu do pierwszej ligi. Nie dotrwali nawet do final-
nej części rozgrywek. Ich katem okazał się 38-letni zawodnik 
z Poznania, Damian Lisiecki. Znam człowieka. Porządnie wy-
szkolony, inteligentny zawodnik o przeciętnych warunkach fi-
zycznych, oczywiście przy pomocy całego poznańskiego zespołu 
przekłuł, napompowany przez dziennikarzy, przez sympatyzują-
cą z AZS lubuską prasę balonik, który pękł z ogromnym hukiem 
po tzw. „trzech szybkich” (grano do 3 zwycięstw). A potem na-
stąpiła długaaaaaachna cisza, która trwa do dziś.

Parafrazując Bogusława Lindę stwierdzam: O balonie dmucha-
nym przez dziennikarzy i zwolenników zielonogórskiego żużla 
nie chce mi się pisać.

Do II ligi siatkarskiej awansował kolejny (który to już?) zespół 
grający niedaleko Gubina, Sobieski Żagań. A kilkanaście lat temu 
wydawało się, iż to gubińscy siatkarze jako pierwsi muszą się za-
meldować na tym szczeblu rozgrywek. Dlaczego tak się nie stało?

W Gubinie w sprawach spodziewanych sukcesów sportowych 
cisza jak makiem zasiał. I słusznie. Bo nie ma żadnych podstaw, 
aby pompować nawet taki tyci, tyciusieńki balonik. I mam tu 
na myśli wszystkie uprawiane dyscypliny.

Ale jest dziedzina, chociaż nie sportowa, lecz związana z rywali-
zacją, którą się możemy pochwalić. Wśród sprzedających paliwa 
samochodowe brylowała przez szereg miesięcy stacja przygra-
niczna w Sękowicach. Wyróżniała się najwyższą ceną benzyny 
w naszym województwie. Ale ostatnio, jak w dodatku „Za kie-
rownicą” donosi Gazeta Lubuska z dnia 11.05, palmę pierwszeń-
stwa odebrał jej... no, zgadnijcie państwo kto? Gubiński Orlen 
z ulicy Wyspiańskiego. Brawo! Tak trzymać. Nie dajemy rady 
w sporcie, to wyróżniamy się chociaż w tej rywalizacji. Można 
już wywiesić nad stacją Orlenu balon z napisem „Jesteśmy naj-
lepsi na Ziemi Lubuskiej”

ii Zlot miłośników
samochodów Terenowych

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych działające na terenie miasta 
i gminy Gubin serdecznie zaprasza na II Zlot Miłośników Samo-
chodów Terenowych (chętni zawodnicy oraz osoby do pomocy pro-
szene są o kontakt: olo.urban1@op.pl lub tel. 609 138 452).

Zlot odbędzie się 6 czerwca 2010 r., podobnie jak w ubiegłym roku, 
na terenie strzelnicy czołgowej w Bieżycach w godz. 12.00-22.00. 
Organizatorzy przewidują w programie m. in.:
-  pokaz jazdy w trudnych warunkach tzw. OES (przejazd przez 

głęboką wodę, slalom z drzewem na linie, przeciąganie jeepa), 
- dodatkowe atrakcyjne konkurencje,
- darmowa jazda dla dzieci po terenie,
- pokaz akcji ratowniczej w wykonaniu Straży Pożarnej z Gubina,
- występ zespołu EXCES z Krzysztofem Jaryczewskim - „Jarym”,
- darmowa grochówka oraz napoje chłodzące dla wszystkich chętnych.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w impre-
zie, zapewniając wiele atrakcji oraz wyśmienitą zabawę. 

Małgorzata Borowczak-Turowska

Carina Gubin odniosła kolejne 
zwycięstwa i jej przewaga nad 
Czarnymi Rudno wzrosła do 
dwunastu punktów.

Gubianianie najpierw zmierzy-
li się  na własnym boisku z Czar-
nymi Jelenin. Miejscowi, choć nie 
bez problemów, to jednak pokona-
li rywala 3:2. Jak padały bramki: 

1:0 - Przemysław Fiedorowicz 
w 18 minucie otrzymał podanie 
od Daniela Szydłowskiego i w sy-
tuacji sam na sam nie dał szans 
bramkarzowi gości.

2:0 Tuż po przerwie. Grze-
gorz Purczyński rozegrał „klepę” 
z D. Szydłowskim, po czym 
wpadł w pole karne i lekkim 
technicznym strzałem podwyż-
szył wynik. 

3:0 - W 58 minucie bramkarz 
gości w nieprzepisowy sposób za-
trzymał w polu karnym Piotr So-
bolewskiego i arbiter odgwizdał 
„jedenastkę”, którą na bramkę 
zamienił D. Szydłowski 

3:1 - W 64 minucie gry fatal-
ny błąd na przedpolu popełnił 
Mariusz Pacia, który minął się 
z piłką, co skrzętnie wykorzystał 
Piotr Lechowicz

3:2 - Zza pola karnego na 
bramkę M. Paci uderzał Alek-
sander Nieradka na spółkę z in-
terweniującym Pawłem Piotrow-
skim, piłka odbiła się od po-
przeczki, a następnie od bram-
karza Cariny i wpadła do siatki 

Carina – Czarni 3:2 (1:0) 
(P. Fiedorowicz`18, G. Pur-
czyński`46, D. Szydłowski`59 

Wiosną nadal niepokonani!
(k). – P. Lechowicz`64., 
M. Pacia`75 (s.)).

Carina Gubin: Mariusz Pacia 
– Krzysztof Jutrzenka, Adam 
Woryta (`80. Robert Dawi-
dziak), Łukasz Swoboda – 
Paweł Piotrowski, Wojciech Wi-
nograd, Piotr Sobolewski (`72. 
Tomasz Jankowski), Rafał Zych, 
Przemysław Fiedorowicz, Grze-
gorz Purczyński – Daniel Szy-
dłowski.

W następnym meczu pod-
opieczni Andrzeja Jawor-
skiego nie dali szans Błękitnym, 
zwyciężając w Świdnicy 3:1.

Tak padały bramki w tym spo-
tkaniu:

0:1 - W 33 minucie 
Daniel Szydłowski zagrał 
na skrzydło do Łukasza Swo-
body, ten idealnym podaniem 
obsłużył Piotrka Sobolew-
skiego, który po wymanewro-
waniu obrońcy Błękitnych trafił 
w słupek. Ofiarnie interweniują-
cy zawodnik gospodarzy chciał 
wybić wślizgiem tę piłkę, ale 
zrobił to na tyle nieudolnie, że 
skierował ją do własnej bramki

1:1 - W 48 minucie Wojciech 
Winograd fauluje zawodni-
ka gospodarzy w polu karnym 
i sędzia bez wahania wskazuje 
na jedenasty metr, a gospoda-
rze wykorzystują tę wyśmieni-
tą okazję.

1:2 - W 73 minucie na strzał 
z ponad trzydziestu metrów 
zdecydował się Paweł Pio-
trowski, ale futbolówka dzięki 

kolejnej dobrej interwen-
cji bramkarza znalazła się na 
rzucie rożnym, po którym nasi 
zawodnicy mogli w końcu cie-
szyć się z prowadzenia. Prze-
mysław Fiedorowicz dośrod-
kował wprost na głowę P. Pio-
trowskiego, a tem skierował 
piłkę do bramki.

1:3 - Na dwie minuty przed za-
kończeniem meczu D. Szydłow-
ski zakręcił na prawym skrzydle 
defensorem Błękitnych, dośrod-
kował w pole karne, a tam naj-
wyżej wyskoczył Adam Woryta 
i mocnym strzałem podwyższył 
wynik spotkania na 3:1. 

Po meczu trener A. Jaworski 
powiedział: Jechaliśmy do Świd-
nicy pełni obaw, gdyż oglądali-
śmy ubiegłotygodniowy pojedy-
nek Błękitnych, w którym wy-
padli pozytywnie. Na szczęście 
nasze obawy sprawdziły się tylko 
w pierwszej połowie. W drugich 
czterdziestu pięciu minutach to 
my dominowaliśmy na boisku, 
czego efektem były dwie ładne 
bramki zdobyte głową.

Błękitni Świdnica – Carina 
Gubin 1:3 (0:1) (?`48 (k) – 
sam.`33, Paweł Piotrow-
ski`73, Adam Woryta`88).

Carina: K. Matwiejczyk – 
W. Winograd, K. Jutrzenka, P. 
Piotrowski, A. Woryta – P. Fie-
dorowicz, R. Zych, P. Sobolew-
ski (`61. J. Sokółka), Ł. Swobo-
da – G. Purczyński, D. Szydłow-
ski (`89. T. Jankowski).

Tomek Strzemieczny

Karatecy z Gubina skorzysta-
li z zaproszenia Niemieckiej Or-
ganizacji Shukokai Karate i wzięli 
udział w Turnieju Karate, który 
odbył się 8 maja w Eisenhütten-
stadt. Start naszych zawodników 
to efekt współpracy nawiązanej 
w 2009 r. przez sensei Krzyszto-
fa Dubiela  z sensei Frankiem 
Molderem prowadzącym tre-
ningi w Guben. Wspólne trenin-
gi zaowocowały bliższym pozna-
niem się i wymianą doświadczeń. 
Formy kata są podobne i możliwe 
do oceny przez sędziów z dwóch 
organizacji, a walka kumite pro-
wadzona jest jednak w różny 
sposób. Mając na uwadze wcze-
śniejsze doświadczenia, podję-
liśmy wyzwanie i stawiliśmy się 
na macie,  to co działo się póź-
niej, przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Dzieci pomimo ba-
riery językowej porozumiewały 
się intuicyjnie, z wszelkimi zasa-
dami fair play. Najlepszym na to 
przykładem jest Adrian Szko-
łuda, który wyróżniony został 
przepięknym pucharem za to, 
że nie wykorzystał swojej siły 
i przewagi fizycznej w stosun-
ku do swej niemieckiej koleżan-
ki, z którą przyszło mu walczyć. 
Oto wyniki: Kumite Pee Wees 
(4 - 8 Jahre):1 miejsce - Adrian 

Karatecy zdobyli 8 medali w Niemczech
Szkołuda (Kyokushinkai Polen), 
2.Johannes Arndt, 3.Marie Bitt-
ner, 4.Platz Jan-Niklas Klemens.

Kata Pee Wees Anfänger:1.
Adrian Szkołuda (Kyokushinkai 
Polen), 2.Lisa Engelmann, 3. 
Marie Bittner, 4. Johannes Arndt.

Kumite Kinder Mädchen ab 
1,50m:1. Jessica Balzer, 2. Alina 

Orlamünder, 3. Sarah Lukaszyn 
(Kyokushinkai Polen), 4. Lea 
Strohwald.

Kata Kinder Mädchen:1. Laura 
Klempin, 2. Sarah Lukaszyn 
(Kyokushinkai Polen), 3.Janin 
Wenzel, 4.Lea Strohwald.

Kumite Jugend:1.Frederik 
Rustler, 2. Rafał Mielżyński 
(Kyokushinkai Polen), 3. Eric 
Werner, 4.Nicolas Rindt.

Kata Jug./Erw :1.Frederik Rus-
tler, 2. Eric Baldszus, 3.Rafał 
Mielżyński (Kyokushinkai 
Polen), 4.Sophie Göring.

Kata Jungen bis Grün:1Kamil 

Chojnacki (Kyokushinkai Polen), 
2.Oliver Müller, 3.Jannes Ger-
lach, 4. Jonas Josiek.

Kumite Erwachsene:1.Błażej 
Dziurdziewicz (Kyokushinkai 
Polen), 2.Eric Baldszus, 3.Martin 
Basan, 4.Marcel Techen. KD

Od lewej: Team Poland - Sarah Lukaszyn, Rafał Mielżyński, Adrian Szkołuda, 
Błażej Dziurdziewicz, Kamil Chojnacki


