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W trzeci dzień Wiosny nad Nysą,
1 czerwca 2008 r., uroczyście „oddano do użytku” zegar na Baszcie Ostrowskiej. Po 63 latach zegar znowu
odmierza gubinianom czas.
Uroczystość zgromadziła sporą rzeszę mieszkańców obu przygranicznych miast. Burmistrz Bartłomiej
Bartczak i prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej Stefan
Pilaczyński złożyli podziękowania
tym wszystkim, którzy przyczynili się
do zakupu zegara i jego montażu na
baszcie. O historii gubińskich zegarów
opowiedział członek SPZG, gubeński
historyk i regionalista, Gerhard
Gunia. Uczestnicy uroczystości zostali obdarowani okolicznościowymi
pocztówkami, kopertami i znakami.
Do starszych mieszkańców Guben
i Laatzen skierowano dobrą informację: gruba wieża ma znowu zegar.
Kilka słów z przeszłości
Jeszcze w lutym 1945 r. na baszcie
„chodził” zegar z dwiema tarczami: od
południowej strony z cyframi rzymskimi, od północnej z arabskimi.
dokończenie na str.12
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Urodzenia

Jan Kuliszko, Paulina Kiertyczak, Maja Zuber, Robert Łanda,
Laura Stankiewicz, Julia Świetlikowska, Julia Kierowska, Bartosz
Słoński, Julia Topczak, Paweł
Handziewicz, Kinga Baranowska,
Natasza Maciejewska, Kacper
Pirko, Jakub Soroczyński, Aleksandra Bajerska, Weronika Łyś,
Oliwia Grzegorek.

Zgony
Władysława Dembińska l. 99,
Jan Pirko l. 61, Ryszard Paszkiewicz l. 65, Anna Bednarska l. 66,
Krystyna Jakubiec l. 85.

Integracja
nad Nysą
Od grudnia 2007 r. w byłej
strażnicy WOP, a później Straży
Granicznej przy ul. Piastowskiej
67B, działa filia Powiatowego Ośrodka Wsparcia, którym
kieruje Anna Miechowicz. Jak
przekazała kierownik POW
w Krośnie Odrzańskim Joanna
Szymańska, może z niego korzystać 25 osób, aktualnie przebywa
13. Finansowany jest z budżetu
państwa i nie tylko, ale czyni się
starania o współpracę ze strona
niemiecką i środki z Unii Europejskiej.
Ośrodek, jako powiatowa jednostka organizacyjna pomocy
społecznej, jest środowiskową
formą półstacjonarną, służącą
utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku. Mogą z niego
korzystać osoby z zaburzeniami
psychicznymi.
Celem ośrodka jest zapewnienie
podopiecznym oparcia społecznego, pozwalającego na zaspakajanie ich potrzeb życiowych,
usamodzielnienie i integrację
społeczną. Otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. od
7.00 do 15.00.Uczestnikom proponowane są różnorodne formy
działań usprawniających.
Każdy z podopiecznych realizuje indywidualny program wspierająco-rehabilitacyjny,
utworzony przez powołany do tego
celu zespół. Program obejmuje
uczestnictwo w treningach oraz
innych zajęciach terapeutycznych. Ich realizacja ma na celu
zmniejszenie ryzyka nawrotu
choroby, poprawę jakości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie czy rozwój zainteresowań.
Z inicjatywy starosty odbyło się
5 czerwca spotkanie z udziałem
m. in. osób, które przyczyniły się
do powstania placówki. Ośrodek
w dalszym ciągu wymaga nakładów finansowych. W ramach
działań inwestycyjnych uruchomione zostały sale do prowadzenia terapii, ale potrzebne są
dalsze środki, by m.in. zaadaptować pomieszczenia na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych.
Z.T.
Szukam osób zainteresowanych
wspólnym dojazdem do pracy, do
Zielonej Góry, tel. 600 331 721

XIX Sesja Rady Miasta
Tym razem w środę (28.05), a nie
jak to zwykle bywało w czwartek,
odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Sprawozdanie z działań odczytała wiceburmistrz Justyna Karpisiak.
O zasadności dofinansowania pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego
radnych przekonywał wicekomendant Powiatowej Straży Pożarnej
mł.kpt.inż. Stanisław Trocki. Radni pytali przede wszystkim o to,
czy pojazd będzie przekazany do
Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej
w Gubinie. Interesowali się także
losem samochodu, który był darem
od zaprzyjaźnionego Laatzen. Pytano również, jakie będą losy JRG
w naszym mieście. Wicekomendant
uspokoił radnych, że pojazd będzie
w jednostce w Gubinie. Radni docenili wyjaśnienia, bo w trakcie głosowania wniosek przeszedł.
Interpelacje i wnioski
Danuta Andrzejewska pytała, co
z piwnicami po byłej dyskotece na
Kresowej.
Piotr Puszkarski między innymi
pytał o przyszłość budynku dworca
PKS, w związku z pogłoskami o likwidacji.
Jan Skóra pytał, jak to jest z puszczaniem fajerwerków w okresie pozasylwestrowym, a także o sprawę
stworzenia kąpieliska na Nysie i pamiątek z nazwą czy herbem miasta.
Marcin Sikora apelował, aby materiały na sesję radni dostawali minimum na 10 dni przed sesją. Pytał
także o stopień zaawansowania i realizacji inwestycji zaplanowanych na
rok 2008. Prosił także o ostateczne
wyjaśnienie sprawy mostu na wyspę:
„most miał łączyć, a dzieli” - mówił
radny. Oprócz tego sygnalizował
nieodpowiednią porę malowania
pasów i innych znaków poziomych
w centrum, co spowodowało paraliż
komunikacyjny w tej części miasta.
Radny pytał też o to, czy gmina będzie partycypować w inwestycjach
dotyczących powstającego zakładu
karnego.
Halina Wojnicz zwracała uwagę na problem z trudną młodzieżą
z okolic Roosevelta.
Zygfryd Gwizdalski poinformował
o swoim udziale w sesji ekologicznej
organizowanej przez Pro Guben.
Przy tej okazji przyznano nagrody
za ograniczanie emisji dwutlenku
węgla. Dostali je: Miejski Ośrodek
Sportu za korzystanie z baterii słonecznej, Przedsiębiorstwo Oczysz-

czalnia Ścieków za biogaz i Anna
Wróbel, naczelnik wydziału europejskiego UM, za projekty transgraniczne. Radny pytał o zasadność
umiejscowienia chodników po obu
stronach ulicy Orlej. Poprosił także
o poparcie w sprawie zorganizowania profilaktycznych badań cytologicznych w gubińskim szpitalu.
Apelował o porządek w egzotarium.
W imieniu nieobecnego Wojciecha Sendery, jego interpelacje odczytał radny Tomasz Kaczmarek.
Uchwały
Podjęto m.in. następujące uchwały:
W sprawie Gubińskiej Nagrody
Edukacyjnej - w regulaminie zrezygnowano z kryterium socjalnego.
Radny T.Kaczmarek zaproponował,
by dodać podział na kategorię szkół.
Zapis ten został ostatecznie przyjęty w brzmieniu zaproponowanym
przez radnego Jakuba Bartczaka.
Radni wyznaczyli uchwałą przedstawiciela do Rady Nadzorczej TBS
w Zielonej Górze. Przyjęto kandydaturę wysuniętą przez J.Karpisiak
- Krzysztofa Olifirowicza-Kalinowicza.
Przegłosowano także uchwałę dotyczącą sporządzenia projektu przebudowy ul. Chrobrego, tak by możliwy
był z niej wjazd na most w kierunku
Guben. Uchwałę poprzedziła dyskusja, w której brali udział J.Skóra,
H.Wojnicz, Z.Gwizdalski. W.Kowal.
Wszyscy chcieli konsultacji społecznych na ten temat. Jedni uważali, że
wystarczy opinia rady osiedla; inni
argumentowali, że dotyczy to z racji
strategii komunikacyjnej wszystkich
mieszkańców miasta. Przy czterech
głosach przeciwnych rada uchwałę
przyjęła.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej
odczytała protokół z kontroli przeprowadzonej w SP-3. Zastrzeżeń
i pytań do obecnego na sesji dyrektora Roberta Siegla nie było.
J.Karpisiak udzieliła radnym odpowiedzi na zadane pytania i interpelacje, obiecując szybkie działania
w przedstawionych przez radnych
kwestiach.
W sprawach różnych, w imieniu
sporej rzeszy kibiców zainteresowanych transmisjami ze zbliżających
się meczów Polaków w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, głos
zabrał radny Mariusz Ochotny, który pytał o możliwość pomocy w zorganizowaniu plenerowych transmisji meczów na telebimach.
(m.z)

Zmiany w organizacji ruchu
W najbliższym czasie, w obrębie
ulicy Konopnickiej, Roosevelta oraz
placu pomiędzy budynkami nr 3
oraz 3-go Maja nr 1 gmina Gubin
o statusie miejskim w celu poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego
podjęła decyzję o stworzeniu na danym obszarze strefy zamieszkania.
W związku z powyższym zostaną
wprowadzone nowe znaki drogowe na wymienionym obszarze. Kierujący pojazdami winni zwrócić
szczególną uwagę na nowe oznakowania, w tym na znak D-40 „strefa zamieszkania”, który stosuje się
w celu oznakowania ustalonej strefy
zamieszkania, na której obowiązują
szczególne zasady ruchu drogowego.

Kierujący pojazdami są obowiązani bezwzględnie ustępować pierwszeństwa dla pieszych, obojętnie czy
w danym miejscu są pasy na jezdni,
czy też nie (tzw. zebra). Prędkość
pojazdów ogranicza się do 20 km
na godz. Parkowanie pojazdów jest
dopuszczalne tylko w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi „P”
(parking). Policja będzie bezwzględnie egzekwować wprowadzone zmiany. Strefy te ustala się na obszarach
zabudowanych na ulicach, również
pojedynczych, na których w zasadzie odbywa się ruch tylko docelowy,
przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach willowych
i zabytkowych (starówkach).
red
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Laur dla Idy Kaczanowskiej
Niemal tradycyjnie, na inaugurację „Wiosny na Nysą” w galerii Gubińskiego Domu Kultury przedstawiono laureta Gubińskiej Nagrody
Kulturalnej.
Nazwisko tegorocznego laureta
w obecności zgormadzonych gości
i delegacji z zaprzyjaźnionych miast
odczytał przewodniczący kapituły
przyznającej nagrodę, szef komisji
kultury, oświaty, młodzieży, sportu
i turystyki, radny Tomasz Kaczmarek.
Za całokształt twórczości literackiej Gubińską Nagrodę Kulturalną
wręczono Idzie Kaczanowskiej (na
zdjęciu).

(mz)

Pamięci mojej Mamy
Heleny Tretyn

Mamo!
Przyniosłam bukiet konwalii
jest świeży, pachnący
i mokry od rosy
jak Twoje włosy myłaś rano…, a potem
miałaś w węzeł zebrane
Mamo!
Widzisz te dzwoneczki?
Chowają się w liściach jak ja w Twoich ramionach

bałam się powodzi, ognia…
byłam przerażona
Mamo!
To cała wieczność
jak Ciebie nie ma
życie jest twarde
to nie poemat
tylko rymy tworzą się łatwo,
a życie zawsze będzie zagadką
Wszystkim Matkom serdeczności składam nie tylko z okazji święta
Ida Kaczanowska

* * *
Ten piękny wiersz pani Ida Kaczanowska przyniosła do redakcji tuż
przed Dniem Matki.

Aby w Gubinie było bezpieczniej
21 maja, z inicjatywy asp. sztab. Andrzeja Białka, przy zaangażowaniu
Komisji Bezpieczeństwa i Klubu Radnych „Nasze Miasto”, odbyło się
w sali widowiskowej GDK Forum Bezpieczeństwa. Wśród zaproszonych
osób znaleźli się przedstawiciele samorządów szkolnych, ich opiekunowie, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy, nauczyciele, służby
mundurowe, reprezentanci klubów sportowych i GDK oraz media.

Na zdjęciu uczestnicy forum
Tak szerokie grono uczestników powinno zagwarantować polepszenie sytuacji bezpieczeństwa w mieście w perspektywie zbliżających się
wakacji. Wymiana potrzeb i spostrzeżeń, próby wyciągania wniosków
i szukania dobrych rozwiązań miały na celu również zaktywizowanie
młodzieży gubińskiej i wskazanie jej ciekawych alternatyw. Innym celem Forum była diagnostyka - czy młodzi ludzie widzą problem związany z przemocą, alkoholizmem i narkotykami.
18 czerwca planowane są działania profilaktyczne na Placu Chrobrego.
Adresatem będzie młodzież ze wszystkich gubińskich szkół. A następnym etapem działań mających zagwarantować nam większe bezpieczeństwo będzie kolejne Forum planowane na przełom września i października.
MG

Nowy zarząd Platformy
Platforma Obywatelska w Gubinie ma nowy zarząd, który został wybrany 20 maja. Przewodniczącym jest Grzegorz Świtalski. Wiceprzewodniczącym wybrany został Leszek Linda, sekretarzem Paweł Szumlański,
skarbnikiem Antoni Kurzawa, a członkami: Grażyna Kolanowska, Leszek Kobierecki i Roman Kolanowicz. Nowy zarząd zaprasza wszystkich
zainteresowanych do współpracy, telefon kontaktowy 0692 684 712.
AB.
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Biuro Paszportowe
Od poniedziałku 2 czerwca
2008r. do 31 lipca 2008r. zmieniono czas pracy Oddziału Paszportów
w Zielonej Górze, o czym poinformowała Rzecznik Prasowy Wojewody Lubuskiego Małgorzata Nowak.
Ponadto do obsługi klientów
w godz. szczytu zostanie skierowana dodatkowa liczba pracowników,
która zwiększy się do 7 osób.
W Oddziale paszportowym zawieszone będą także nowe tablice informujące klientów o zmianie godz.
pracy oraz o dystrybucji wniosków
i procedurze składania wniosków.
Klienci chcący złożyć wniosek
paszportowy bądź odebrać paszport
w Zielonej Górze przyjmowani będą
w następujących godzinach:
poniedziałek 09.00-16.30, wtorek i czwartek 09.00-18.00, środa
09.00-15.00, piątek 09.00-14.00
W zależności od zapotrzebowania klientów Oddziału Paszportów
w Zielonej Górze ustalone nowe
godz. pracy po 31 lipca 2008 r. zostaną przeniesione na kolejne miesiące.
Oddział Paszportów w Gorzowie
Wlkp. pracuje bez zmian.

Wojsko sprzedaje
mieszkania
Opisywaliśmy już perypetie, jakie powstały pomiędzy Wojskową
Agencją Mieszkaniową w Zielonej
Górze a mieszkańcami, którzy dzierżawią od niej mieszkania. WAM nie
tylko w Zielonej Górze, ale i inne
oddziały w Polsce, chętnie oferują
mieszkania na sprzedaż, przeważnie
w przetargach ustnych. Wybrałem
kilka przykładów:
Gubin - Os.E.Plater - 60 m kw. (3
p,pp,k,ł,wc) - 80 460 zł; 44 m kw.
(2 p,k,ł,wc) - 55 620 zł; Piastowska
- 49 m kw. (3p,k,pp,ł,wc) - 63 150
zł; Wojska Polskiego - 50 m kw. (2
p,pp,k,ł,wc) - 65 700 zł; 28 m kw.
(1 p,k,pp,ł,wc) - 34 500 zł; 36,30 m
kw. (2 p,k + jw) - 53 900 zł; Barlickiego - 52 m kw. (3 p + jw) - 65 500
zł. Szklarka - 56 m kw. (3 p + jw)
- 34 520 zł. Żagań - 28 m kw. (1 p +
jw) - 28 900 zł. Legnica - 42 m kw. (2
p + jw) - 80 000 zł, 52 m kw. (2 p.+
jw) - 100 tys. zł. Jelenia Góra - 42 m
kw. (1 p + jw) - 80 000 zł. Prudnik
- 48 m kw. (2 p + jw) - 70 000 zł.
Lądek Zdrój - 77 m kw. (4 p + jw)
- 150 000 zł. Osowiec Twierdza - 73
m kw.(4 p + jw) - 50 tys. zł; 61 m kw.
(3 p + jw) 47.500 zł. Nurzec Stacja
- 87 m kw. (5 p + jw) - 41 tys. zł; 74,5
m kw. (4 p + jw) - 35.500 zł.
Z. T

Pchli Targ - co
dwa tygodnie
Zainicjowany w ubiegłym roku
przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Gubińskiej „Pchli Targ” powoli, ale skutecznie, wpisuje się
na listę gubińskich imprez.
Najbliższy targ zapowiadany jest
na sobotę, 14 czerwca. Miejsce
tradycyjne - podwórzec Izby Muzealnej.
Odpowiedzialnym za spotkania
targowe z ramienia zarządu
SPZG jest Adolf Leda.



Kolejna debata na radiowej antenie poświęcona coraz bardziej nabrzmiałemu problemowi mieszkań,
prowadzona przez redaktora Roberta Gromadzkiego z Radia Zachód w programie„Spięcie” we wtorek 3
czerwca, nie przyniosła żadnych efektów. Odpowiedź na zaproszenie do wzięcia w niej udziału, wystosowana przez prowadzącego program, została zbyta przez decydentów z Ministerstwa Obrony Narodowej i
Szefostwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie w sposób iście dyplomatyczny. Przyjechali do
Gubina pracownicy Oddziału Regionalnego WAM w Zielonej Górze Maria Dąbrowska i Bernard Czapski.
W programie wziął udział poseł województwa Lubuskiego Marek Cebula i burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak. Debacie przysłuchiwało się ponad 80 osób.

Prezes nie przyjechał!!!

Poseł M. Cebula w skrócie opowiedział o pracach nad nowym
projektem Ustawy o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i złożonych
interpelacjach. MON oczekuje
przynajmniej nowelizacji ustawy,
stojąc na stanowisku, że jest ona
w stanie zaspokoić wszystkie oczekiwania. W trakcie trwającego prawie 3 kwadranse programu emocje
często brały górę nad rzeczowymi
argumentami. Burmistrz odpowiadając na argumenty przedstawicieli WAM często zbierał oklaski,
przedstawiając racje mieszkańców.
Jak stwierdził poseł M.Cebula, co
innego mówi się w Zielonej Górze,
a inne fakty i dokumenty przedstawiają w czasie spotkań najemcy
tych lokali.
Jakie działania zostały podjęte
przez Urząd Miejski? Przytaczamy
fakty: 23 maja Urząd zwrócił się
pisemnie do dyrektora Oddziału
Regionalnego Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Zdzisława Niedzieli z propozycją
zamiany lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach tejże Agencji na miejskie działki budowlane
- przeznaczone na sprzedaż. Odpowiedź - akceptująca taką formę rozliczenia nadeszła do Urzędu 28 maja.
Precyzując wobec tego naszą propozycję - mówi burmistrz Gubina
B. Bartczak - wysłaliśmy ofertę, na
którą składa się 15 działek budowlanych o łącznej powierzchni około 26 tysięcy m. kw., łączny koszt
oscyluje wokół 1 miliona złotych.
Teraz decyzja należy do Oddziału
Regionalnego - czekamy na odpowiedź z tej instytucji. Czekamy też
na decyzję, jakie mieszkania WAM
będzie chciał nam przekazać - puste
czy zasiedlone... Jako miasto jesteśmy w stanie przejąć wszystkie zasiedlone lokale.
Część dotychczasowych najemców uzyska tym samym możliwość
ich wykupu od miasta. Problem zostałby jednak rozwiązany częściowo. Następnie na podobnej zasadzie można dokonywać transakcji
z pozostałymi lokalami, oferując
działki. Gubin tym samym zaproponował konkretne rozwiązanie,
a burmistrz oczekuje decyzji.
Skandaliczna jest natomiast decyzja szefostwa Oddziału Regionalnego tejże instytucji o nalicza-

niu czynszów karnych lokatorom,
którym skończył się okres najmu.
Wyjaśniamy: Agencja stoi na stanowisku, że oprócz podstawowego
czynszu, należy się jej dodatkowo
czynsz tzw. „karny” w wysokości
200%! Daje to w sumie 3-krotne podniesienie opłat. Wynika
to z konstrukcji umowy zawartej

wydaniu„Wiadomości” (nr 9 z 9
maja 2008r.). A jak w tym kontekście można mówić o dobru mieszkańców, których interes nie jest
wcale chroniony, a interes Skarbu
Państwa jest chroniony horrendalnymi czynszami? Wobec Agencji
najemcą mieszkań jest PUM, a lokatorzy podnajemcami. Ale z dru-

Kolejna debata prowadzona przez R.Gromadzkiego
przez WAM z Przedsiębiorstwem
Usług Miejskich. Tylko jaki budżet domowy wytrzyma takie obciążenie?
Według wypowiedzi
B.Czapskiego, to odszkodowanie winna płacić WAM-owi gmina, a nie mieszkańcy. Ci najemcy
z prawnego punktu widzenia - jak
ocenia Agencja - nie mając prawa
do zajmowania tych lokali, ani zameldowania, czynsz muszą jednak
płacić! Przypomnijmy: W dniu 7
maja 2008 roku sekretarz stanu
ds. społecznych i profesjonalizacji
MON Czesław Piątas spotkał się
z grupą parlamentarzystów województw lubuskiego i dolnośląskiego. W czasie spotkania ustalono, że
do czasu rozstrzygnięcia złożonych
wniosków nie będą podejmowane
żadne decyzje o prawie zamieszkiwania i nie będzie żadnych eksmisji. Podejmowane działania będą
miały na celu zabezpieczenie interesu zarówno Skarbu Państwa, jak
też mieszkańców. Dalsze czynności
będą koncentrowały się w Oddziale Regionalnym WAM w Zielonej
Górze.
Pełny komunikat MON zamieściliśmy
w
przedostatnim

giej strony - gdy Agencja zdecyduje
się na ściąganie karnych czynszów
z konta PUM, przedsiębiorstwu
grozi bardzo nieciekawa sytuacja
finansowa, łącznie z ogłoszeniem
upadłości.
W czasie rozmowy telefonicznej
z wiceprezesem Agencji w Warszawie, burmistrz Bartczak usłyszał
odpowiedź, że prawnicy MON nie
znaleźli żadnej możliwości prawnej rozwiązania tego problemu!
W czwartek (5 czerwca) zostało zaplanowane spotkanie burmistrza
z prezydentem Głogowa w celu wypracowania dalszych decyzji, a na
poniedziałek (9 czerwca) z szefową Platformy Obywatelskiej woj.
Lubuskiego - posłanką Bożenną
Bukiewicz - która przebywając
w Gubinie podczas WnN, przyrzekła daleko idącą pomoc w rozwiązaniu problemu.
Potrzebne są w tym momencie
bardzo szybkie działania legislacyjne dotyczące Ustawy o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Naszą
intencją jest rozwiązanie tego nabrzmiałego problemu polubownie
- mówi burmistrz B. Bartczak.
Antoni Barabasz

Wyróżnienia dla Ludowców
Podczas obchodów „Dnia Chłopa”, które odbywały się 25 maja br.
w Sękowicach, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Zdzisław Paduszyński oraz
członek ZW PSL, prezes ZP PSL
Zygmunt Orzeszko, na wniosek
zarządu miejsko-gminnego wręczyli najwyższe odznaczenia w ruchu ludowym, medale „Za zasługi
dla ruchu ludowego im. Wincentego Witosa”, które otrzymali: Irena

Koleśnik z Pola, w ruchu ludowym
od maja 1959 r. poseł na Sejm
w latach 1981-1985, radna powiatu
lubskiego 1972-1978, radna gminy
1978-1982, sołtys wsi Pole 19902003, członek władz stronnictwa
gminy, powiatu i województwa.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Za zasługi dla
województwa zielonogórskiego;
Władysław Koch z Gubina, dzia-

łacz ruchu ludowego (SL, ZSL,
PSL) od 1948 r. m. in. wiceprezes
zarządu GS w Gubinie 1973-1992,
prezes miasta i gminy ZSL i PSL
1976-1988, radny różnych szczebli
1978-1990, honorowy prezes zarządu miejsko-gminnego PSL. Odznaczenia: KKOP, Złoty Krzyż Zasługi, Za zasługi dla województwa
zielonogórskiego. Gratulujemy!
Z. Traczyk

Kronika 997
W okresie od 14 maja do 3
czerwca na terenie miasta i gminy Gubin. odnotowano następujące zdarzenia o charakterze
przestępczym:
- 15.05.2008 r. o godz. 01:30
w Gubinie, wspólny patrol funkcjonariuszy OPI KP Gubin i SG
Gubinek, podczas kontroli drogowej na ul. Piastowskiej samochodu osobowego Audi, zarzymano
trzech mężczyzn: Krzysztofa Ch.
lat 21 (zam. Jarmirowice), Rafała Sz. lat 23 (zam. Drzeńsk Mały)
oraz Tomasza S. lat 23 (zam. Gubin). Kierowcę poddano badaniu
na zawartość w organizmie środków psychotropowych, z wynikiem
wskazującym. Podczas dalszej
kontroli ujawniono 6 woreczków
strunowych, w tym 2 szt. z zawartością białej substancji - amfetaminy, 1 woreczek z marihuaną.
Trzy inne woreczki ze śladowymi
ilościami białej substancji. W toku
dalszych czynności, u drugiego pasażera Rafała Sz., w kieszeni spodni ujawniono telefon komórkowy
Nokia pochodzący z kradzieży.
Ww. zatrzymani zostali w PDOZ
do wyjaśnienia.
- 1 czerwca o 12.00 na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Dąbrowskiego
kierujący mazdą potrącił rowerzystę, w wyniku zdarzenia rowerzysta doznał urazu kręgosłupa;
W omawianym okresie było 10
przypadków zatrzymań kierowców różnych pojazdów, kierujących pod wpływem alkoholu lub
nietrzeźwych.
Informacji udzielił
Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie
podinsp. Dariusz Wyrwa

Kronika PSP
JR-G PSP w Gubinie w okresie
od 1 maja do 4 czerwca 2008 roku
odnotowała ogółem 52 zdarzenia.
Strażacy aż 20 razy wyjeżdżali do
płonących traw i nieużytków, 2 pożarów lasów
9 maja w Dzikowie doszło do
karambolu 3 samochodów osobowych. W jego usuwaniu uczestniczyły dwa zastępy strażaków z Gubina oraz jednostka OSP z Wężysk.
Jedną poszkodowaną osobę pogotowie przetransportowało do szpitala.
Groźny pożar wybuchł w piwnicy, w godzinach wieczornych 27
maja, w jednym z budynków przy
Pl. Katedralnym. Do gaszenia wyjechały dwa zastępy. Strażacy po
przybyciu na miejsce zdarzenia
zajęli się ewakuowali mieszkańców, oddymiając klatki schodowe. Pogotowie przewiozło 6 osób
na obserwację do szpitala. Straty
wyceniono wstępnie na około 15
tysięcy złotych, uratowano jednak
mienie znacznej wartości. Przyczyna pożaru nie została ustalona,
a policjanci prowadzą czynności
dochodzeniowe.
Strażacy tradycyjnie też uczestniczyli w zabezpieczeniu organizacyjnym biegu „Gubińska mila”
podczas tegorocznych obchodów
„Wiosny nad Nysą”.
Informacje przekazał dowódca
JRG PSP w Gubinie asp. sztab.
Dariusz Kostyszak. Oprac. AB.

Miasto i okolice
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z magistratu
Informacje zebrał Antoni Barabasz

Między sesjami

Kolejne rozmowy

Okres pomiędzy posiedzeniami Rady Miejskiej jest wypełniony pracą radnych w poszczególnych komisjach statutowych. Komisje często na
swoje posiedzenia zapraszają kierowników bądź dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, jak np. szkół, przedszkoli czy MZUK.
W trakcie często gorących dyskusji wypracowywane są projekty uchwał,
które następnie poddawane są pod głosowanie w czasie posiedzeń Rady
Miejskiej. Komisja Planowania i Budżetu, pracami której kieruje radny
Edward Patek zaprosiła na swoje posiedzenie kierownika Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Romana Gąsiora. Zastanawiano się między
innymi nad problemem ściągalności opłat za najem lokali komunalnych,
nie wyłączając przekazania skrajnych przypadków najemców uchylających
się od opłat do windykacji przez jedną z wyspecjalizowanych firm. Takie
rozwiązania są stosowane w wielu miastach. Rekordzista w mieście zalega z opłatami na kwotę blisko 30 tys. złotych. Inną propozycją jest przymusowe dokwaterowanie takich lokatorów do innych, także zadłużonych
- tworząc tym samym mieszkania socjalne. Posiadałyby one np. wspólną
kuchnię, węzeł sanitarny. Ta propozycja jest omawiana na pozostałych komisjach. Radni na jednej z sesji podejmą ostateczną decyzję.

Jesteśmy też po rozmowach z jednym z luksemburskich inwestorów z branży spożywczej, a konkretnie produkcji odżywek i komponentów do
odżywek dietetycznych - mówi burmistrz Bartczak. Jest on zainteresowany lokalizacją ewentualnej firmy w przyszłej południowej strefie ekonomicznej. Odbył też kilka poważnych rozmów telefonicznych z nami, ma
ponownie odwiedzić Gubin w III dekadzie czerwca. Wiele przedsięwzięć
musi teraz podjąć Zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, łącznie ze zmianą prawnej lokalizacji terenu. Dla nas pojawia
się możliwość pozyskania wielomilionowej inwestycji. Dlatego aby firma
chciała u nas zainwestować - musimy podjąć konieczne prace związane
z uzbrojeniem tego terenu. W efekcie możemy pozyskać około 100 miejsc
pracy.
Chciałbym w tym miejscu też podziękować dyrekcji i pracownikom Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Krosna Odrz oraz Zarządowi Strefy za
wsparcie naszych działań - podkreślił burmistrz.

Czekając na środki

Samorządy czekają na środki unijne. Jest wiele ciekawych projektów
przygotowanych przez samorządy miast i gmin należących do Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr, w tym z Gubina, przygotowanych także przez Wydział
Europejski, ale bez uruchomienia unijnych pieniędzy nie ma co myśleć
o ich realizacji. Burmistrz Bartczak uczestniczył w Konwencie i Konferencji Gmin Euroregionu S-N-B, która odbyła się w Sulechowie 28 maja br.

Wspólne projekty

W Guben, 2 czerwca, po ponaddwugodzinnej rozmowie z burmistrzem
Klausem-Dieterem Hübnerem zostały podjęte działania mające na
celu opracowanie kilku wspólnych projektów współpracy, które zostaną
zaprezentowane w kancelarii Premiera Landu Brandenburgii, w Poczdamie. Po akceptacji zostaną też przedstawione mieszkańcom Gubina
i Guben. Jest możliwość realizacji szeregu wspólnych koncepcji szerszej
współpracy.
Między innymi, 4 czerwca w gubińskim magistracie miały miejsce rozmowy z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich i projektantami
ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego ku mostowi na Nysie. Na pewno
Z kolei na innym posiedzeniu Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, w tym roku teren wokół mostu będzie znacznie ładniejszy.
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego - której przewodniczy radny Andrzej Białek, omawiała między innymi założenia projektu
„Bezpieczne wakacje”, którego realizację zaplanowano na 18 czerwca, na
Placu Chrobrego. Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jeżeli ten pomysł „wypali”, to chcemy, W ostatnich dniach maja wizytę burmistrzowi Bartczakowi złożył nieaby była to cykliczna impreza, która będzie się odbywała przed każdą miecki naukowiec prof. Gunther von Hagens z Guben. Wraz z profesorem
przerwą w nauce lub feriami - podkreśla przewodniczący Białek.
przyjechał jeden jego znajomych - szwajcarskich przedsiębiorców z branży cukierniczej. Są wielkie szanse na to, że w Gubinie w najbliższym czasie powstanie wytwórnia smakołyków, której zamrożone wyroby pojadą
w szeroki świat. Jak podkreślił burmistrz - w żadnym wypadku nie bęW Gubinie, w tym roku zabrakło 80 miejsc w miejskich przedszkolach. dzie ona stanowiła konkurencji dla miejscowych zakładów cukierniczych.
Z kolei przedszkola gubeńskie mają aż 120 wolnych miejsc. Jeżeli uda się W przyszłym tygodniu odbędzie się następne spotkanie. Rozpoczęły się już
dogadać, to zaistnieje możliwość, aby nasze dzieci uczęszczały do niemie- poszukiwania odpowiednio dużej hali (o powierzchni rzędu 2000 m. kw.)
ckich przedszkoli. Miesięczna odpłatność waha się w granicach 30-60 spełniającej oczekiwania inwestora. Pod tym kątem zostały ocenione hale
euro, jest to cena porównywalna z polskimi cenami (w przedszkolach gu- po jednostkach wojskowych. Najbardziej prawdopodobna wydaje się jedbińskich opłata kształtuje się w granicach 200 zł).
nak budowa nowej hali w południowej części miasta. Być może niedługo
W związku z tym osoby zainteresowane takim rozwiązaniem są proszone oczekiwania zostaną spełnione. Aby do tego doszło, radni muszą podjąć
o zgłaszanie akcesu do wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego, decyzje o jak najszybszym uzbrojeniu tego terenu w media. Jest to niewąttel. 068 455 8110 - naczelnik Regina Midzio-Kaczmarek.
pliwie duży koszt, ale w przeciwnym wypadku zostanie zaprzepaszczona
Burmistrzowie rozmawiali o tym problemie na spotkaniu w Guben. Stro- szansa na jakiekolwiek inwestycje w naszym mieście. A czas nagli...
na niemiecka przygotuje specjalną ofertę dla polskich dzieci. Natomiast
strona polska musi dokonać pełnego rozeznania swoich potrzeb. Decyzja
o inwestycji w dodatkową rozbudowę gubińskich przedszkoli nie jest łatwa, są to koszty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Daje w tym momencie znać brak tzw. przedszkola wojskowego. Decyzja, jakie wybrać rozwiązanie, należy oczywiście do rodziców. Nic tak jednak nie łączy, jak wspólna
zabawa i wzajemne poznawanie sąsiadów.

Przywiózł inwestora!

Potrzebne rozeznanie

47. WnN do historii
Wielkie uznanie dla domu kultury, jego dyrekcji, pracowników, dyrektorów gubińskich szkół i przedszkoli za wspaniałe przygotowanie i kolejne
zdanie „egzaminu” z realizacji tegorocznej „Wiosny nad Nysą”. Uważam,
że kultura winna być robiona przez osoby do tego powołane, a nie jak
było poprzednio - urzędników magistratu - mówi burmistrz Bartczak. Ta
impreza nie była współfinansowana ze środków Euroregionu, ale Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Myślę, że przyszłoroczna impreza
może być tylko lepsza... Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, naszym
radnym za wspaniałe pomysły w przebraniu się. Nasi radni mają poczucie humoru, ale potrafią też ciężko pracować. Jeszcze raz dziękuję i proszę o więcej pomysłów na przyszłoroczną imprezę...

Prof. Gunther von Hagens z wizytą u burmistrza B.Bartczaka

Myśli
proste
i
zawiłe
Marcin Zajączkowski

Gdzie leży Gubin?
Po ostatnich, niezwykle upalnych dniach można odnieść
wrażenie, że Gubin leży gdzieś
w przynajmniej podrównikowej strefie klimatycznej. Upalne lato cieszy, jednak pod warunkiem, że możemy się cieszyć
wszystkimi jego urokami, wykorzystując należny nam urlop. Gorzej, gdy jesteśmy w pracy i z niepokojem spoglądamy na wiszący
za oknem termometr pokazujący
prawie 50 stopni (ciekawe, czy
wytrzyma!), rzecz jasna w słońcu. O efektywnej i twórczej pracy
można zapomnieć. Nawet redakcyjne komputery też niekoniecznie lubią taką pogodę.
Powracając jednak do położenia Gubina, to trudno, patrząc
na mapę, nie oprzeć się wrażeniu, że blisko mu do centrum
Europy. Mimo w sumie dość
korzystnego położenia, nie stanowi on jednak ważnego punktu
na komunikacyjnej mapie. Jednym słowem, bez samochodu
trudno się stąd gdzieś ruszyć.
Kolei w Gubinie póki co nie ma,
choć na pewno cieszy perspektywa uruchomienia połączenia kolejowego pod koniec tego roku.
Oby się to tylko udało.
Niestety, dochodzą ostatnio
niepokojące głosy dotyczące
losów dworca autobusowego,
o czym mówiono nawet podczas
niedawnej sesji rady miasta.
Może jednak obawy są przedwczesne, bo pierwszy raz w tym
roku na wakacje będziemy mogli
dojechać autobusem z Gubina
prosto nad Bałtyk.
Przed wojną biegł tędy szlak
komunikacyjny z Berlina do
Wrocławia. Dziś, nawet jeśli
rozmawia się o przywróceniu
tego komunikacyjnego połączenia, to niestety dla Gubina, prowadzić będzie ono na południe
od niego. Szkoda. Pasjonatów
dawnej „berlinki” mamy w okolicy przynajmniej kilku, to dobry
znak, bo gdy chęci nie brakuje,
to podobno wiele można zrobić.
Wiele mówi się o tym, że szansą Gubina jest jego turystyka,
atrakcyjność położenia oraz
ciekawa historia. Niewiele jednak zostało mu z przedwojennego blasku. Cieszy każda rzecz,
szczegół, które przywracają ten
utracony blask. Bardzo dobrze
więc, że zegar na baszcie znów
wskazuje, bardziej lub mniej
spieszącym się gubinianom,
mijający czas.
Gdyby tak chociaż na dobre
rozpoczęto odbudowę fragmentu gubińskiej starówki... A co,
nie można pomarzyć?!
Marzenia jednak, w przeciwieństwie do takiej inwestycji,
nic nie kosztują, inwestycje
owszem, i to wcale niemałe
pieniądze.

Publicystyka
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Wkurza mnie
Brawo dla organizatorów tegorocznej Wiosny nad Nysą.

Szkoda tylko…
Nie tylko w mojej ocenie, ale też
wielu osób, z którymi rozmawiałam,
tegoroczna Wiosna nad Nysą należy do udanych. Niewątpliwie oprócz
sprawnej organizacji i programów
dla wszystkich grup wiekowych naszego społeczeństwa, duży udział
mają też niebiosa, hojnie obdarzając
nas wymarzoną pogodą.
Bardzo dobrze się stało, że organizacja WnN powróciła do domu
kultury, placówki, która m.in. jest
do tego powołana. Albowiem to ona
powinna animować kulturę w mieście i tę wyższą z górnej półki, i tę
masową dla mniej wybrednych.
Bardzo dobrze się stało, że radni
miejscy z parą burmistrzów na czele
potrafili włączyć się w zabawę, maszerując w barwnym korowodzie,
w strojach z epoki. Poczuciem humoru wykazali się też niektórzy dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także
nauczyciele, wcielając się w różne
postaci. Bardzo dobrze, że tradycyjny korowód jest wspaniałym widowiskiem, które dzięki ogromnej
pracy nauczycieli, rodziców i dzieci,
każdego roku dostarcza wrażeń artystycznych licznie zebranej publiczności.
Szkoda tylko…
No właśnie, wielka szkoda, że aż
do trybuny przez dwie ulice nie towarzyszyła pięknie prezentującej
się młodzieży muzyka, która - co tu


dużo mówić - podnosi temperaturę
oglądania, wprowadza wesoły, świąteczny nastrój. Dobrze nagłośnione
było tylko miejsce przy trybunie, bo
i muzyka mechaniczna, i żywa orkiestra.
Szkoda też, że prezentacje przedszkoli, szkół i klubów odbywają się
tylko przy trybunie. To duży przywilej, ale tyko dla tej publiczności, która „zaklepała” sobie miejsca z jednej
i drugiej strony ulicy Roosevelta,
no i honorowych gości na trybunie.
Może by pomyśleć w przyszłości,
żeby na trasie przemarszu zrobić dodatkowy punkt, a może dwa, gdzie
przy dźwiękach melodii i z komentarzem spikera można by prezentować przygotowany program. Myślę,
że urozmaiciłoby to czas dzieci idących w korowodzie.
Szkoda, że pan Piotr Kopacz, pomimo uzgodnień, nie dotrzymał
słowa i obiecana bryczka, na którą
czekano opóźniając korowód - nie
dojechała. A miała swoje uzasadnienie w scenariuszu.
Szkoda też, że korowód nie został
zakończony na placu pod dużą sceną, bo wtedy młodzież i dorośli mogliby obejrzeć krótkie widowisko
przekazania ogromnego symbolicznego klucza do bram miasta. Tym
kluczem z dowcipnie napisanym
komentarzem burmistrz Gubina
w towarzystwie swojej zastępczyni
i radnych miejskich przekazał wła-

Ta dotyczy naszej kultury bycia.
Niestety w peletonie śmiecących
i sprzątających, ci pierwsi byli nie do
pokonania. Szczególnie wokół stoisk gastronomicznych, ale nie tylko.
Biadolimy nad czystością naszego
miasta, zachłystujemy się czystością
ulic u sąsiadów, ale wyrzucenie byle
gdzie kubka, opakowania, petów
i wszelkiego innego dobra - uważamy
za zwyczajne. Tam się boją wysokich
kar pieniężnych, u nas nikt się niczego nie boi, działając na zasadzie - „co
mi zrobisz, jak mnie złapiesz”.
Wszystkie powyższe uwagi kieruję do głównego organizatora, Gubińskiego Domu Kultury, w celu
przemyślenia, wystawiając równocześnie wysoką ocenę za realizację
tegorocznej imprezy wszystkim pracownikom domu kultury, a szczególnie dyrektorowi Januszowi Gajdzie,
który realizując te dni, wykazał się
dużym zmysłem organizacyjnym.
Wyraźnie panował nad wszystkim.
Brawo - a za rok będzie jeszcze lepiej.
Kaśka Janina Izdebska

Waldemar Pawlikowski kulturalnej hibernacji mi nie służy.
A może dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie nie tylko „Muzycznych jesiennych zaduszek”,
ale jeszcze w pierwszym tygodniu
września, w którym czuć smak
wakacji, a pedagodzy nie zdążyli
przeprowadzić kartkówek, pokusić
komitet organizacyjny, aby wziął się o kolejne wyzwanie zorganizopod uwagę głosy różnych środowisk wania spotkań trzech pokoleń przy
i rozsądnie rozparcelował przezna- jednym ognisku? Może już nie pod
czone na to pieniądze z budżetu hasłem „Wrzesień nad Nysą”, ale…
miasta. Dla niewtajemniczonych
dodam, że ta pula jest sukcesywnie
co roku pomnażana przez organizatorów po to, aby „Wiosna nad
Nysą” nie trwała tylko dzień i jako
wkład własny przeznaczana jest na
pomnożenie funduszy z Unii Europejskiej. Trzeba się naprawdę nagimnastykować, aby sprostać coraz
większym wymaganiom płynącym
z Brukseli. W tym roku pomimo
zablokowania przepływu pieniędzy
ze strategicznego funduszu INTERREG III A i tak udało się pozyskać
dofinansowania z innych, mniej zasobnych źródeł.
Nie o tym jednak miałem pisać. Bardziej o niedosycie, który
mi pozostał po naszym święcie.
Kalendarzowa wiosna niebawem
się skończy. A szkoda. Nie jestem
chyba jedyną osobą, która lubi bu- Jeżdżąc po różnych festiwalach (od
dzącą się przyrodę. Mamy jeszcze Bieszczad po morze Bałtyckie) muco prawda nostalgiczną, piękną, zyki z kręgu tzw. „krainy łagodności”
złotą polską jesień, łagodną w na- zauważyłem, że pomimo ubogiego
szym klimacie zimę, lato pełne wa- nagłośnienia ze strony mediów i tak
kacyjnej fantazji... Ale jak sobie tabuny sympatyków poezji Stachury,
pomyślę że znowu mam czekać na Belona, Wysockiego, Osieckiej czy
kolejną wiosnę, aby coś się działo Okudżawy, a także Jacka Kaczmar- to jest mi po prostu smutno. Czas skiego zapełniają miejsca w pięcioty-

Smutno mi
„Graj nam, graj muzyko
skrzydlata…”
Piszę z pewnego rodzaju smutkiem i rozżalaniem, że kolejna
„Wiosna nad Nysą” już minęła, i to
nie tylko z tego powodu, że w kalendarzu przybył mi kolejny krzyżyk, rysując bruzdy na i tak zoranym czole. Ale przede wszystkim
dlatego, że niepowtarzalna aura
tych trzech dni jest już za nami. To
czas magiczny. Taki, w którym trzy
pokolenia idą razem, trzymając się
za ręce. Tego roku za sprawą siły
wyższej - bo inaczej nie potrafię
tego nazwać- niebiosa były nader
łaskawe, ofiarowując nam czyste
niebo nad głowami. Ale i tak zdarzały się uwagi krytyczne odnośnie
panującej w tych dniach pogody.
Gdyż nie dla wszystkich była wymarzoną. Dało się słyszeć głosy
krytyczne, nawet odnośnie władzy
najwyższej, tej niebieskiej, że było
jednak za gorąco jak na przełom
maja i czerwca. Jak widać, nie da
się wszystkich zadowolić. Podobnie jest też z gustami muzycznymi.
Wielką łamigłówka dla organizatorów zawsze była odpowiedź na pytanie, jak sprostać oczekiwaniom
i zadowolić naszych mieszkańców
ofertą programową? Nie bez przyczyny powoływany jest co roku

dzę w ręce młodzieżowego burmistrza, oddając symboliczną władzę
młodzieży na czas trwania dnia młodości (sobota). Było ładnie i podniośle, tylko - niestety - obserwowała to
nieliczna widownia. Zresztą, faktu
tego nie odnotowano też w afiszach.
I jeszcze jedna szkoda.



Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych
i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
www.fundacjapomozity.sprint.pl
63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
(z dopiskiem: „Proteza dla Marcina Czajki”)
Nazywam się Marcin Czajka,
mam 26 lat i pochodzę z Zawiercia. W maju 2006 roku zostałem bestialsko wepchnięty
pod pociąg przez nieznanych
sprawców. Na skutek wypadku
amputowano mi lewą kończynę
dolną.
Pomimo niepełnosprawności
wciąż mam wyznaczone ważne
cele w życiu i potrafię uparcie
do nich dążyć. Teraz najważniejszym z nich jest pozyskanie
środków na protezę, gdyż chciałbym powrócić do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Uwielbiam aktywny, sportowy tryb życia. Dzięki protezie miałbym szanse wrócić do uprawiania dyscyplin, które wcześniej trenowałem, m.in. tenisa
i koszykówki; teraz jest to niemożliwe. Moim marzeniem jest
także podjęcie studiów informatycznych i pracy zawodowej
w tym kierunku, a tym samym usamodzielnienie się i częściowe
odciążenie rodziców od pełnego utrzymywania mnie.
Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej
woli, którzy mogliby pomóc mi uzbierać środki na protezę lewej
nogi, a tym samym przyczynić się do lepszego i bardziej samodzielnego życia. Koszt nowej protezy wynosi 25.000 PLN, co
zdecydowanie przerasta możliwości finansowe moje i rodziny.
sięcznym amfiteatrze. I nie dziwiłbym się, że miasto Kołobrzeg może
pozwolić sobie na imprezę niekomercyjną, bo ma o wiele więcej odbiorców tej muzy niż Gubin, ale najbardziej zadziwia mnie fakt, że będąc
na festiwalu w porównywalnym do
naszego miasta Myśliborzu - grono
zainteresowanych ludzi przejeżdża
na te magiczne dni z całej Polski,
włącznie ze mną, rozświetlając prowincjonalny krajobraz. I tu przyszło

olśnienie!!! Dlaczego ja mam jeździć
po Polsce, skoro Polska może przyjechać do nas?! Jeżeli w kalendarzu
imprez pojawiłaby się taka propozycja obok „Wiosny nad Nysą”, to
czułbym się jakbym miał dwa życia
i nie odliczałbym tylko daty tej jednej
imprezy, ale także i tamtą. A wiosna
i tak wiadomo, że sama przyjdzie.

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na
najem gruntu pod parking przy ul.
Śląskiej
1. Przedmiot przetargu - grunt
o powierzchni 800 m2, stanowiący część
działki nr 317/7 przy ul. Śląskiej, będącej własnością Gminy Gubin o statusie
miejskim.
2. Nieruchomość przeznaczona jest na
prowadzenie parkingu we własnym zakresie i na własny koszt. Wyłoniony najemca ponosi pełną odpowiedzialność
materialną wobec posiadaczy pojazdów
i za mienie w nim pozostawione.
3. Umowa najmu zawarta będzie na
okres do 5 lat z możliwością jej przedłużenia.
4. Osoby biorące udział w przetargu winny najpóźniej do dnia 25 czerwca 2008
r. do godz. 14.00 wpłacić wadium w wysokości 1000 zł na konto PKO BP S.A.
o/Zielona Góra Nr 13 1020 5402 0000
0502 0027 8747, a dowód wpłaty okazać
komisji przetargowej. Wyłonionemu najemcy wadium zostanie wliczone w poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom
przetargu zwrot wadium nastąpi w ciągu
3 dni od zakończenia przetargu. Wadium
przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli wyłoniony najemca uchyli się
od zawarcia umowy.
5. Kwota wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 2000 zł brutto.
Przetarg odbędzie się w dniu 27
czerwca 2008 r. o godz. 10.00 w Sali
konferencyjnej nr 15 Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie wyznaczonym w §
1 Zarządzenia nr XIX/2008 Burmistrza
Miasta Gubina z dnia 26 maja 2008 r.
Ogłaszający ma prawo do odwołania lub
unieważnienia przetargu w formie
właściwej dla jego ogłoszenia. Bliższych
informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24
(pokój nr 9) lub telefonicznie pod nr 45581-41.

Społeczeństwo



Sonda
Co się Państwu najbardziej podobało i nie podobało podczas
tegorocznej Wiosny nad Nysą?
Krystyna
Sasal
technik
laborant

Na tropach dinozaurów
Aby dowiedzieć się czegoś ciekawego o przeszłości, czasami bardzo
odległej przeszłości, nie trzeba wybierać się specjalnie daleko.
Taką też wspólną wyprawę odbyli
młodzi turyści zrzeszeni w Szkolnych

Wad nie dostrzegłam… Tak
uroczo grał Cierniewski i Wodecki… Podobały mi
się także dziecięce występy i tradycyjny korowód. Ale największe
wrażenie wywarł jednak pokaz
sztucznych ogni na zakończenie.
To było coś…
Paweł
Olechnowicz
uczeń
Na pewno podobał mi się
koncert Grupy
Operacyjnej. I disco pod koniec
sobotniego wieczoru. W ogóle
było fajnie… Niefajna była tylko
karuzela, bo podrożała…
Ryszard
Zimnicki
rencista
Super atmosfera… Pozytywnie
zaskoczyła mnie
aktywność mieszkańców Gubina,
ich uczestnictwo we wspólnej zabawie… Świetny dobór gwiazd…
Wady? Tłok i makabrycznie wysokie ceny…
Gabriela
Adamska
pielęgniarka
szkolna
Młodzież mówi,
że bardzo podobał jej się
Dr Mike. Dużo osób skusiło się
na Wodeckiego i grupę grającą
piosenki U2. Myślę, że nie żałują… Co do wad - wydaje mi się,
że wspólna impreza z Niemcami
byłaby atrakcyjniejsza. Zamiast
integracji, bawimy się osobno…
Katarzyna
Siwczak
uczennica

Pięcioosobowa drużyna z popularnego „ogólniaka” stanęła w szranki
z najlepszymi w województwie, w zakresie wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy. Wśród 12 ekip, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,
na dowiedzieć się, gdzie i kiedy żyły, zespół z ulicy Piastowskiej osiągnął spory sukces.
czym się żywiły, jak zdobywały pożywienie i jak broniły siebie i swojego
potomstwa. Nie obyło się oczywiście
bez kilku pamiątkowych zdjęć z di- Nie było łatwo. Na etapie woje- Zdrowego Trybu Życia PCK zajęnozaurami w tle.
wódzkim (o powiatowej rywalizacji ła znakomite 7 miejsce. Był to już
pisaliśmy w poprzednim numerze szczebel centralny rywalizacji, gdzie
„WG”) trzeba było wykazać się już do boju stanęli sami najlepsi w kradużą wiedzą i poradzić sobie przy ju. Trzy dni walki o prymat, zadasfingowanym wypadku z trzema po- nia praktyczne, prezentacja akcji
zorantami. - Musieliśmy też rato- prozdrowotnej przygotowanej we
wać dziewczynę po amputacji nogi własnej szkole, test z setką pytań do- opowiada Rafał Dulski, uczestnik tyczących historii PCK, zasad zdroMistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. wego odżywiania, profilaktyki AIDS,
Uczniowie, przygotowani przez pierwszej pomocy, bezpieczeństwa
Gabrielę Adamską, pielęgniarkę w ruchu drogowym itd. Zakres maszkolną, poradzili sobie i z trudniej- teriału zatem olbrzymi. Tym większy
szymi zadaniami.
szacunek dla Pauliny. - Jestem z niej
Zespół - Rita Brzyszcz, Nata- bardzo dumna - mówi Agnieszka
lia Sosnal, Katarzyna Siwczak, Tomczyk, nauczycielka i opiekunka
R. Dulski z klasy II c oraz Justyna uzdolnionej gimnazjalistki.
Turowska z I c - dzień w dzień ćwi- Wszyscy laureaci uczą się w klasach
czył w gabinecie lekarskim, aby jak o profilu biologiczno-chemicznym.
najkorzystniej zaprezentować się Myślą o dalszej edukacji, o studiach
podczas turnieju. Niekiedy po kilka medycznych. - Ważne jest, że ci
godzin. Ale warto było. Drugie miej- uczniowie już posiadają taką wie-

Kolejne sukcesy ZSO

Pamiątkowe zdjęcie z dinozaurami
Kołach PTTK działających przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starosiedlu i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie.
W piękny majowy poranek 6 maja
uczniowie PSP w Starosiedlu wraz
z opiekunem Dorotą Zdziebło i dzieci z SOSW z Elżbietą Tomczak, Katarzyną Mikołajczyk i Aliną Rojczuk
udali się do Parku Dinozaurów znajdującego się w Nowinach Wielkich.
Największą atrakcją Parku jest
ścieżka edukacyjna z modelami dinozaurów naturalnej wielkości. 700
m ścieżki zostało podzielone na okresy od dewonu (410 mln. lat temu) do
kredy (65 mln. lat temu). Tu znaleźliśmy dokładne informacje na temat
klimatu, roślinności i zwierząt żyjących dawno temu na ziemi.
Dinozaury będące w Parku są bardzo dokładnym odzwierciedleniem
żyjących kiedyś gadów. Wykonane
zostały przez twórcę Parku, Krzysztofa Kuchnio przy współpracy z czołowymi polskimi paleobiologami
w oparciu o naukową literaturę i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Podczas spaceru, w leśnym zaciszu, można spotkać dinozaury różnej
wielkości, od małych 1-metrowych
do 27-metrowego diplodoka. Moż-

Najmłodszym uczestnikom wycieczki ogromną radość sprawił przygotowany jakby specjalnie dla nich
plac zabaw z licznymi atrakcjami. Na
przyszłych paleontologów czekał do
odkopania szkielet dinozaura.
„Park
Dinozaurów
Nowiny
Wielkie” został zaprojektowany
i stworzony tak, aby zainteresować
wszystkie odwiedzające go osoby,
niezależnie od wieku. Wycieczka
w prehistorię okazała się być niezapomnianym przeżyciem i dostarczyła młodym turystom wielu wrażeń.
Miło spędzając czas, można się tutaj
wiele nauczyć i dowiedzieć o ewolucji życia na ziemi.
Na terenie Parku znajduje się zabytkowy dąb, który rośnie już 300
lat i jest pomnikiem przyrody. Odpocząć można było również przy
dużym stawie, w naturalnym otoczeniu.
Ten piękny majowy dzień udało
nam się ciekawie spędzić pośród
lasu i pięknej przyrody. Wycieczka dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń i była okazją
do tego, aby uświadomić sobie, jak
dawniej wyglądać mogło życie na
Ziemi.
Młodzi turyści

Koszyczek pełen życzeń

Rewelacyjne dla
mnie były popisy
grupy Plus Braders, Zoo TV grającej U2 i Zbysia
Wodeckiego. Pogoda też się udała.
Było tak cudownie ciepło… Nie podobały mi się bójki pijanych osób.
Chyba za mało było policji…
Ewa
Rusin
nauczycielka
Wszystko mi się
podobało… I występy przedszkolaków… I koncert Grupy Operacyjnej… Widać było bardzo dobrą
organizację imprezy… Naprawdę
nie mam uwag…
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Ona pierwsza wyciągnęła do Ciebie drżące ręce, złożyła pierwszy pocałunek na Twej głowie. Ona jedna
- w szczęściu, w nieszczęściu, radości, smutku - stać będzie przy Tobie,
wszystko gotowa przebaczyć, zawsze jednakowo dobra, kochająca.
Mama…
O Dniu Matki nie sposób zapomnieć. Jego celebracji podjął się
Artystyczny Klub Malucha z GDK,
który pod okiem Małgorzaty Skowron przygotował dla rodzicielek
i opiekunek niemałą niespodziankę.
Dzieciaczki zaprezentowały wierszyki i piosenki o matczynej miłości,
opiekuńczości i poświęceniu. Nie

zabrakło tego dnia akcentów muzycznych - taneczne szaleństwa zapewniła grupa estradowa „Zadyma”,
wokaliści studia wokalnego (Magda
Zawadzka i Jarek Ławnicki) uraczyli swoim występem wszystkie
mamy przybyłe do domu kultury.
Ciekawy program musiał się spodobać. Występy pociech wywołały
u mam poczucie dumy i łzy wzruszenia. Zwłaszcza gdy wszystkie dzieci
śpiewały „Cudownych rodziców
mam…” A na koniec wspólne jedzenie słodyczy, ciastek i picie herbaty.
W atmosferze wzajemnego szacunku i matczynego spełnienia.
MG

UWAGA FILATELIŚCI I SYMPATYCY SGF
Stowarzyszenie Gubińskich Filatelistów zaprasza na tradycyjne spotkanie 8 czerwca
– niedziela – godz. 12.00. Miejsce: dziedziniec Izby Muzealnej

Drużyna z ogólniaka z opiekunką G.Adamską
sce wywalczone w Sławie to duży
sukces ekipy i jej opiekunki Renaty
Franczak. Tym bardziej że podczas
konkursu, jak i na kończącym go ognisku, wszyscy świetnie się bawili.
Wielkim osiągnięciem może pochwalić się również Paulina Jadanowska z klasy III C Gimnazjum
nr 2. Na XVI Olimpiadzie Promocji

dzę, która pozwoli sobie poradzić
w różnych nieoczekiwanych sytuacjach typu wypadek samochodowy
czy poparzenia. Potrafiliby nawet
pokierować całą akcją ratowniczą
- wyjaśnia G. Adamska. A to bardzo
ważne, bo dzięki temu mogą uratować ludzkie życie…
MG

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddział Regionalny w Zielonej Górze
oferuje w Gubinie:
- lokale mieszkalne na sprzedaż: ul.Roosevelta 3c/29,
os.E.Plater 12d/14, ul.Westerplatte 12d/23, ul.Barlickiego
21a/5 (przetarg 26.06.2008r.)
- nieruchomości niezabudowane na sprzedaż:
ul.Buczka dz. 155/6 i dz. 155/7 oraz przy, ul.Okrzei dz.
214/1
- lokale użytkowe do wynajęcia: ul.Barlickiego 2 – lokal
o pow. użytkowej 79,2 m kw., ul.Kresowa-Gdyńska
- lokal o pow. użytkowej 496,5 m kw.

Informacje:
Zielona Góra
ul. Jasna 12
tel. (068) 451-92-19
www.wam.com.pl

Kultura
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Każdy koncert jest dla mnie ważny, stąd moje skupienie i ogromne zdenerwowanie przed wejściem na
scenę! Każdy koncert traktuję niezwykle poważnie. Nie ma mniej ważnych, ważnych i ważniejszych. Chcę
zrobić jak najpiękniejszy koncert, zostawić jak najlepsze wrażenia, tak jak dzisiaj…

Wrócę do tych stron...

Rok herbertowski…
W piątek, 30 maja br., na rozpoczęcie Wiosny nad Nysą, Miejska
Biblioteka Publiczna zorganizowała finał konkursu czytelniczego dla
szkół średnich nt. życia i twórczości
Zbigniewa Herberta.

rywalizacji, drużyna Zespołu Szkół
Rolniczych: Eunika Ambroziak,
Martyna Gabrycka i Monika Fajgiel.
II miejsce Liceum Ogólnokształcące - Aleksandra Binicewicz,

Uczniowie szkół średnich
Rok 2008, w dziesiątą rocznicę
śmierci wielkiego twórcy, Sejm RP
ogłosił Rokiem Zbigniewa Herberta.
Do rywalizacji przystąpiły trzy zespoły trzyosobowe, reprezentujące
gubińskie szkoły średnie. Konkurs
prowadziła Ewa Dąbek, a jury
w składzie: Ewa Gryzwald i Roman
Niparko wnikliwie oceniało wiedzę
uczniów, nagradzając laureatów
wartościowymi książkami.
I miejsce zajęła, po bardzo zaciętej

Agnieszka Sikorska, Patrycja Bieniasz-Kszywiec.
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych - Katarzyna Ziemba, Małgorzata Sawicz i Edyta Maćkowiak
- uplasował się na III miejscu.
Należy podkreślić, jak stwierdzili jurorzy konkursu, bardzo wysoki
poziom wiedzy młodzieży o Z. Herbercie. Bliska im jest osoba i twórczość tego cenionego artysty pióra.
M.B-T

Zbigniew Herbert (ur. 29 października 1924 we Lwowie, zm. 28
lipca 1998 w Warszawie) - poski poeta, eseista, dramatopisarz, autor
słuchowisk; kawaler Orderu Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista i prawnik. W czasie wojny był żołnierzem AK. Jako poeta zadebiutował na łamach prasy w 1950; jego debiut książkowy, tom wierszy
„Struna światła” ukazał się w 1956. Do najbardziej cenionych dzieł
Herberta należy cykl utworów o Panu Cogito, postaci zanurzonej we
współczesności, a jednocześnie mocno zakorzenionej w europejskiej
tradycji kulturowej. W latach 80. Herbert stał się sztandarowym poetą polskiej opozycji. Od 1986 mieszkał w Paryżu, gdzie współpracował
z Zeszytami Literackimi; do Polski wrócił w 1992. (Wikipedia)

Upał dawał się wszystkim gubinianom we znaki... Twarze lśniące od
potu, wilgotne ubrania. Na placu
im. Pawła Jana II zgromadziły się
setki, ba tysiące mieszkańców Gubina. Gwiazdą sobotniej nocy był
wspaniały artysta, piosenkarz, kompozytor, muzyk, a przy tym przemiły
człowiek - Andrzej Cierniewski.
Urodził się w Krotoszynie, jak sam
mawia - z talentem, który wymagał pracy. Od najmłodszych lat, nie
znając technik, nie ucząc się od sław,
od nauczycieli - intuicyjnie pokonywał szczeble drabiny zwanej „kształcenie głosu”. Jak powiedział, często
opuszczałem zajęcia w szkole, by
godzinami ćwiczyć. W samotności,
całymi dniami - śpiewałem tak jak
czułem... Nadal tak śpiewa, z głębi
serca, co zjednuje mu tysiące fanów.
Każda piosenka to opowieść, to jego
życie, uczucia, pragnienia, jego marzenia. Mimo lat, które upłynęły od
tamtego czasu, jest w tym mężczyźnie nadal prostota i wielka wrażliwość na losy innych ludzi. Gdy tylko
nadarza się ku temu okazja, uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących wsparcia czy pomocy. Od lat
wiernie towarzyszy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Jurka
Owsiaka.
Doskonale pamięta czas, gdy wyjechał do Stanów Zjednoczonych,
by pomóc rodzinie, w bardzo trudnych chwilach. Pojechał, by zarobić
pieniądze. Ilu mieszkańców Gubina
spotkał podobny los! Wielu wyjechało, by przeżyć, by zapracować na
własne M, by wykształcić dzieci, powodów jest bardzo wiele.
- Gdy po długiej, ciężkiej chorobie,
a właściwie pięcioletnim umieraniu, odszedł mój tata i zachorowała
w międzyczasie mama, moja kariera
nie rozwijała się po mojej myśli, zacząłem myśleć o wyjeździe. A było to
bardzo trudne do zrealizowania, był
1977 rok. Miałem wujka w Stanach,
który namawiał mnie do wyjazdu
z Polski - wspominał A. Cierniewski
- były to zupełnie inne czasy, problemy z wyjazdem, z paszportami,
z wizami. Ale nadarzyła się okazja.
Znany polonijny impresario Jan
Wojewódka (organizował pierwsze koncerty w USA Mazowsza,
Tercetu Egzotycznego, Jerze-

go Połomskiego czy Anny German) zaproponował mi wyjazd
do USA i koncerty dla Polonii. Wyjechałem i koncertowałem ponad
dwa i pół roku w najlepszych klubach Nowego Jorku czy Chicago,
a towarzyszyli mi znakomici muzycy, dzięki którym później poznałem
orkiestrę Toma Jonesa. Spotykałem się bardzo często z Urszulą
Dudziak i Michałem Urbaniakiem. Powstała pierwsza płyta pt.
„Znasz-li ten kraj”, odzwierciedlająca tęsknotę za ojczyzną, domem,
rodziną.
A.Cierniewski bardzo wiele koncertował, ale realia jakie tam napotkał, nie miały wiele wspólnego
z jego marzeniami o śpiewaniu tego
co chciał, tego co lubił i czuł. - Zawiesiłem śpiewanie na długich...
dwadzieścia lat i zająłem się zupełnie innymi rzeczami. Zajął się biznesem, ale marzenia pozostały.
Nina Terentiew i Marek Gaszyński, po usilnych namowach, „zmusili” A. Cierniewskiego do występu na
imprezie charytatywnej. Tak wrócił
do śpiewania.
W sobotę mogliśmy podziwiać artystę, który dysponuje tak ciepłym
barytonem „biegającym” bez trudu

nywany bywa często do Toma Jonesa, ba!, nazywany jest „polskim T.
Jonesem”. Śpiewa tylko po polsku,
a wyjątek stanowi jedna zwrotka
piosenki jego idola. To wyraz hołdu
dla drugiego wielkiego artysty. Jak
twierdzi, język polski jest na tyle
piękny, iż nie czuje potrzeby śpiewania po angielsku.
Na moje, może naiwne pytanie
- skąd ma Pan taki głos? - A. Cierniewski zareagował uśmiechem.
- Wie pani, to bardzo ciekawe pytanie. Nikt mi dotąd nie zadał
podobnego... Skąd? Może troszkę
w genach... Doszukałem się ciotki, która ponoć miała piękny głos.
Głównie jednak to długie godziny
ćwiczeń małego chłopca, a później,
po szkole średniej, młodzieńca doskonalącego głos w dom kultury,
w Ostrowie Wlkp.
No tak, ćwiczenia i upór czynią mistrzem w każdej dziedzinie. W sporcie
również osiągał pan Andrzej sukcesy,
że wspomnę m. in. o mistrzowskich
tytułach w pchnięciu kulą, również
kiedyś mojej dyscyplinie. Wszystko,
co robi, stara się robić najlepiej jak
potrafi. A potrafi! Świadczą o tym
tłumy widzów na koncertach. Tak
było również w Gubinie.

To dla Was... śpiewam i gram
po trzech oktawach z „dodatkiem”.
Cudowny, silny głos! Ten wykonawca nie musi ubarwiać swoich koncertów tanimi chwytami. Jak mawia
- Liczy się efekt, to co robisz, a nie
to co „babrasz”! A niewielu jest takich wykonawców w Polsce! Porów-

Mamy nadzieję, że słowa piosenki
pt. „Wrócę do tych stron...” spełnią
się.
A... i jeszcze jedno - proszę nie kazać wybierać pańskim fanom „Albo
on, albo ja”, to oczywiste... Pan!
Małgorzata Borowczak-Turowska

Młodzi młodym
Jeśli jest ktoś jeszcze, kto nie wie- myli. Blok młodzieżowy, wpleciony łu Szkół Rolniczych wraz z Grupą
rzy w gubińską młodzież, poniżej w program Wiosny nad Nysą, w ca- Młodzieżową OTWARTE i niemieznajdzie dowód na to, jak bardzo się łości przygotowali uczniowie Zespo- ckimi rówieśnikami.
Dwudniowa impreza była dziełem
sztabu ludzi i wynikiem bezprecedensowej współpracy. Olbrzymi
wkład w jej organizację miało Gubińskie Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Rolniczych oraz uczniowie popularnego „rolniczaka”.
Niemieckim partnerem był Klub
„Fabrik”, ale wśród uczestników
i organizatorów nie brakowało także
młodych Niemców z Europaschule
i osób związanych z „Comet”. Realizacja i wykonanie ustaleń przypadło
ekipie związanej z grupą OTWARTE.
Projekt, w celu pozyskania unijnych
funduszy, napisał Marcin Gwiz-

dalski. Dofinansowanie zapewniła
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
- Nieoceniony wkład w realizację projektu miał Gubiński Dom
Kultury, który zapewnił profesjonalną scenę i bezustannie wspierał młodzież w każdym momencie
przygotowania imprezy - wyjaśnia
M.Gwizdalski.
Ale ważniejszy od współpracy jest
jej efekt. Mało mówić o międzynarodowych warsztatach graffiti, zakończonych wymalowaniem ściany
przy ulicy Grunwaldzkiej (w przygotowanie powierzchni pod działalność sprayów walnie włączył się
Urząd Miejski), o polsko-niemieckich warsztatach beatboxu prowa-

dzonych przez mistrza Polski w tej
trudnej sztuce muzycznej - Zgasa,
o przeglądzie lokalnych składów
hip-hopowych, grup dance, breakdance z wielkim finałem w postaci występu Grupy Operacyjnej.
Bo była jeszcze progresywna, ale
kojąca dyskoteka do późnej nocy
lub wczesnego ranka, jak kto woli,
gdzie Dr Mike i DJ Infinity rzucali
publicznością od szybkiego house`a
do agresywnych kawałków Prodigy.
I długie dyskusje miłośników kultury ulicy czy streetartu, jak kto woli.
Bo to była prawdziwa kultura ulicy,
a w zasadzie ulica kultury, na której
stali ludzie obu narodów niosących
tysiące różnych przesłań.
dokończenie na str. 10
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korowód

31 maja

Patronat medialny

Gwizdo: Dzisiaj miał miejsce
wasz debiut na gubińskiej scenie.
Dosyć późno jak na zespół muzyczny z województwa lubuskiego,
który działa już kilka lat. Dlaczego
wcześniej nie pokazaliście się naszej publiczności?
Mieszko: To ciebie powinniśmy
się o to zapytać… (śmiech)
Ziemowit: Rzeczywiście, parę lat
temu byliśmy nikomu nieznanym
zespołem sulechowsko-zielonogórskim. Graliśmy bardzo lokalnie, wydaliśmy nawet jedną płytę, ale przeszła zupełnie bez echa. Ale półtora
roku temu nasza muzyka trafiła do
mediów. I nagle zaczęła się wielka
kariera zespołu Grupa Operacyjna.
G: No ale nie mówcie, że jesteście
pierwszy raz w Gubinie…
M: Niewiele osób wie, że trzy lata
temu nakręcaliśmy film o Gubinie. O waszych pięknych i tajemniczych zabytkach, terenach zielonych
i atrakcjach turystycznych.

Jestem zmiażdżony

Z: Nasza firma Exos, która teraz zajmuje się trasą koncertową, promocją
i wszelką działalnością medialną Grupy Operacyjnej, wcześniej nagrywała
filmiki na zlecenie. Przypadło nam m.
in. sfilmowanie waszego miasta.
M: Pokazaliśmy jaki piękny jest
Gubin…
G: Nie jest trochę tak, że wasza kariera opiera się przede wszystkim
na medialnym szumie? Tak było
w przypadku piosenki o Kononowiczu, tak było z awanturą z Dodą
w pięciogwiazdkowym hotelu…
M: Już sobie postanowiliśmy, że
damy Dodzie w prezencie czekoladki
Merci, bo nikt nam nie zagwarantował takiego chwytu marketingowego, jak ona. I to zupełnie za darmo.
Z: Chciałbym bardzo, aby każda
bójka tak wspaniale się kończyła
(śmiech).
G: Jeszcze parę lata temu prawie
nikt o was nie słyszał. Teraz jesteście osobami z pierwszych stron

gazet, wasze programy i teledyski
co chwila pojawiają się w radioodbiornikach i telewizjach muzycznych, staliście się gwiazdami krajowego formatu. Potraficie żyć z tą
nagłą popularnością?
M: Mnie się to podoba…
Z: Wiadomo, że bywa różnie. Nasza
sława i popularność bywają czasami
pomocne, możemy więcej spraw załatwić. Ale bywa również odwrotnie.
Bo ludzie są zazdrośni…
G: Jak zatem oceniacie przyjęcie
waszej hip-hopowej twórczości
przez gubińską publiczność? Chyba raczej dominowało uwielbienie, niż niezdrowa zawiść…
Z: Po pierwsze, nasza muzyka nie
jest hip-hopem. W ogóle nie identyfikujemy się z tym nurtem. Nie czujemy się częścią tej kultury.
M: Muszę powiedzieć, że dzisiejszy występ był naprawdę olbrzymią
przyjemnością. Nie mogłem uwierzyć, gdy cały plac śpiewał z nami.

I to wszystkie piosenki po kolei. Do Z: Uwierzcie nam, mamy za sobą
tego mieliśmy znakomity kontakt kilkadziesiąt koncertów w całej Polz publicznością. To było niezwykłe… sce, ale taką publikę i tak wysoki
Jestem zmiażdżony…
dokończenie na str. 10
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11 punktów dla publiczności
- Pan i ja pochodzimy z Krakowa.
Czy pan wie, że w Polsce mówi się
o nas centusie? - pytam Zbigniewa
Wodeckiego, kiedy już siadamy przy
stole z napojami. Pan Zbyszek pije zachłannie kilka szklanek wody mineralnej. Widać na jego twarzy zmęczenie. Nic dziwnego, prowadził w tym
upale samochód aż z Płocka. Tam

poprzedniego dnia koncertował.
- Tak - uśmiecha się zapytany - słyszałem.
- Czy to znaczy, że nie korzysta pan
z pomocy kierowcy, bo oszczędza?
(w domyśle centuś), a i nie popuści
pan w negocjacjach o honorarium
za koncert? - pytam zaczepnie.
- Prawdą jest, że zrobienie za kółkiem 400 km męczy, ale myślę, że
bardziej by mnie zmęczyła rola pasażera. Nie chodzi tu o pieniądze.
Natomiast są sztywne ramy stawek
za koncerty, więc nie muszę się wykłócać. Zdarza się, że czasami minimalizuję honorarium, a często też
uczestniczę w koncertach charyta-

tywnych. Lubię pomagać ludziom
i często to czynię - mówi, a po chwili
dodaje z szelmowskim uśmiechem
- w tym jest podejście egoistyczne,
chcę iść do nieba.
- Przed chwilą dał pan autograf,
a nawet zrobił sobie zdjęcie z dziewczynką, która przedstawiła się imieniem Julka. Stwierdził pan, że ma

wnuczkę o tym imieniu. To jedyna
wnuczka? - pytam.
- Nie, mam ich pięcioro. Julka jest
najstarsza, ma 5 lat. Potem Leo 4
latka, a pozostała trójka to maluchy.- A dzieci, dwie córki i syn - poszły w ślady ojca i muzykują?
- Wszyscy chodzili do szkoły muzycznej i na tym się skończyło. Nie
będę nikogo zmuszał, ani dzieci, ani
wnuków - mówi.
Sam rozpoczął przygodę z muzyką
w wieku 5 lat. Pan Zbigniew ukończył z wyróżnieniem Państwową
Szkołę Muzyczną II stopnia w Krakowie, w klasie skrzypiec Juliusza
Webera.

Potem była Piwnica Pod Baranami
i Anawa z Grechutą, koncertował
też z Laskowikiem, a także z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia
i Krakowską Orkiestrą Kameralną.
W latach 1968-1973 akompaniował
Ewie Demarczyk. Jako piosenkarz
zadebiutował w 1972 od razu z sukcesem na festiwalu w Opolu. Sukces
przyniosły mu też festiwale piosenki w Rostocku, Pradze, Słonecznym
Brzegu w Sopocie.
Najczęściej kojarzony jest z piosenkami Pszczółka Maja, Zacznij
od Bacha, Chałupy Welcome To.
Tymi też m.in. utworami bawił
gubińską publiczność podczas udanego koncertu na tegorocznej Wiośnie. Zresztą czarował nie tylko piosenkami, ale też trąbką, skrzypcami,
bo to polski piosenkarz, muzyk, instrumentalista, kompozytor, aktor
i prezenter telewizyjny.
Znany z takich autorskich programów, jak Droga do Gwiazd, Twoja
droga do gwiazd i koncertów Zakochajmy się jeszcze raz.
Jako jeden z jurorów w polskiej
edycji Taniec z Gwiazdami, poproszony o ocenę gubińskiej publiczności, przyznał jej 11 punktów. Ale też
publiczność na to w pełni zasłużyła,
nagradzając gorącymi oklaskami
artystę za humor nieprzekraczający
dobrego scenicznego smaku (niestety, nie o wszystkich wykonawcach
można to powiedzieć) i mistrzowskie wykonanie piosenek.
I jeszcze jedno: ten prawdziwy
artysta potrafi uszanować publiczność. Stał przy wejściu na scenę już
15 minut przed koncertem. Po kilkuletnich doświadczeniach z gwiazdami w czasie WnN to prawdziwy
ewenement.
Bo to gwiazda ze starego rozdania.
Tak zachowują się tylko prawdziwi
artyści.
Kaśka Janina Izdebska

Chętnych do zdjęcia z muzykami ZOO TV nie brakowało

Miasto zadbało o swoją promocję

Czterech młodych dżentelmenów

Tańczą uczniowie szkoły tańca Calypso

Poloneza czas zacząć
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Jestem zmiażdżony
dokończenie ze str. 8
poziom organizacyjny widzieliśmy
jedynie w Bydgoszczy i Wałbrzychu.
Stanowicie naprawdę krajową czołówkę… Dobrze wiesz, że nie boimy
się krytykować i mówimy otwarcie,
co się nam ewentualnie nie podoba.
Nie jesteśmy typem osób kadzących
niepotrzebnymi frazesami. Ale to,
co przeżyliśmy w Gubinie, wyklucza
jakiekolwiek narzekania. Bardzo
chcemy tutaj wrócić.
M: Mieliśmy w planach rozdawanie
autografów po koncercie. Przepraszamy, że tak się nie stało, ale zmasowane natarcie fanów pokrzyżowało
nasze plany (dziki tłum gonił samochód artystów i jego policyjną eskortę aż do pawilonu „Społem” - przyp.
red.). Może następnym razem…
G: Czy jest coś, co chcielibyście

przekazać gubińskiej młodzieży?
Z: Ludzie! Pijcie mleko! Nie obleM: Uprawiajcie seks z zabezpie- wajcie się mlekiem… Tylko je pijcie.
czeniem. To zmniejsza ryzyko zarażenia chorobami wenerycznymi
Z Grupą Operacyjną rozmawiał
i chroni przed niechcianą ciążą.
MG

Sportowy Turniej Miast
Podczas tegorocznej Wiosny nad
Nysą powrócono do tradycji rozgrywania turnieju miast. Wzięły w nim
udział reprezentacje trzech miast
partnerskich. Miejscem rozgrywania
wielu ciekawych konkurencji był jeden ze skwerów w centrum miasta.
Konkurencje miały różną skalę trudności. Jedne wymagały siły fizycznej,
inne zwinności i szybkości. Sporo
z nich wymagało wzajemnej współ-

pracy zawodników z danej drużyny.
Konkurowano m. in. w turnieju unihokeja, rzucano piłką do rugby, oddawano strzały na bramkę, cięto na
czas drewniane bale. Choć punktacja
i podział miejsc w tej sportowej zabawie nie były najważniejsze, to najlepszą okazała się drużyna z Gubina,
wyprzedzając w punktacji generalnej
drużynę z Laatzen i Guben. W drużynie z Laatzen występował nawet sam

burmistrz tego pięknego dolnosaksońskiego miasta. Drużynę gospodarzy reprezentowali: Leszek Ochotny
- przewodniczący Rady Miasta Gubina, Jan Skóra z małżonką Krystyną
i dyrektorzy gubińskich szkół - Robert Siegel i Bogusław Wypych. Atmosfera zawodów była przyjacielska
i wszyscy uczestnicy, mimo wysiłku
włożonego w poszczególne konkurencje, świetnie się bawili.
jaw

Dzień 1.06.2008r upłynął mieszkańcom Gubina pod hasłem „Piknik
Miast Partnerskich Gubin - Kwidzyn - Guben - Laatzen”. Zaproszeni goście od samego rana mieli
możliwość wzięcia udziału w bogatym programie. Od godziny 9:00
odbywał się Międzynarodowy Ruchomy Plener Malarski, w którym
wzięło udział 11 uczestników, w tym
5 z Niemiec. Prace powstałe w trakcie pleneru, podziwiać można w Galerii „Ratusz” GDK.
Uroczyste odsłonięcie zegara to
moment, który najbardziej chyba
zapadnie w pamięci mieszkańców
partnerskich miast. Po ponad sześćdziesięciu latach, na wieży Baszty
Ostrowskiej zagościł zegar, który od
tej pory odmierzał będzie szczęśliwe
chwile miasta.
Zaraz po odsłonięciu zegara goście przeszli na skwer przy ul. Kopernika, gdzie odbywał się Turniej
Miast Partnerskich (piszemy o nim
w osobnym tekście).
Równolegle do wszystkich wydarzeń działała Giełda Kontaktów.
Mieszkańcy partnerskich miast
mieli okazję zapoznać się z ofertą
turystyczną Gubina, Guben i Laatzen oraz popróbować regionalnych
wyrobów. W Drzeńsku Wielkim dużym zainteresowaniem cieszyła się
wystawa sprzętu PRL-owskiego.
Na głównej scenie działo się dużo.
Prezentacje przedszkoli, koncerty
zespołów z miast partnerskich, chociażby polsko-niemieckiego „Pro-

gressiv ‘71”, którego członkowie
znają się jeszcze z czasów, gdy granica pomiędzy Niemcami a Polską
była zamknięta. Ponadto koncert
Gubińskiej Orkiestry Dętej i zespołu „Make-Up”, który grał hity z lat
osiemdziesiątych.

Młody trębacz z Gubińskiej
Orkiestry Dętej
Zwieńczeniem imprezy był występ
dwóch gwiazd: Zbigniewa Wodeckiego z Polski i coverbandu U2
„Zoo-TV” z Niemiec. Stworzony
w trakcie koncertów świetny nastrój
międzynarodowej publiczności dodatkowo osłodził pokaz ogni sztucznych, który rozświetlił niebo nad
gubińską farą, dając tym samym
znak, że to już koniec imprezy.
jag

Na zdjęciu z lewej wszyscy uczestnicy
turnieju miast i burmistrz Bartłomiej
Bartczak po zakończonych zmaganiach

Zadyma na scenie

Na zdjęciu z prawej widowiskowa konkurencja przeciągania liny, tym razem
górą byli goście z Laatzen, którym pomagał gubinianin Jakub Bartczak

Młodzi młodym
dokończenie ze str. 7
Sukces ma wielu ojców. Tak jest
i tym razem. Krzysztof Szymański,
dyrektor ZSR, Zbigniew Barski, wiceprezes Gubińskiego Stowarzyszenia
Pomocy ZSR, niezawodni uczniowie
tej placówki (Martyna Jagielska
i Adrian Pupiec), sponsorzy (PKM
W.Poniatowska, Grzegorz Śwital-

ski), młodzież z OTWARTE (Kamila
Lelo, Ela Smirnow, Olga Bukowska,
Dawid Tyrlki, Adrian Wilczyński,
Mateusz Jerzyński, Michał Kudełka), pracownicy GDK (Stenia Łapkowska, Małgosia Skowron, Wojtek
Roszak, Artur Nowak, Paweł Bardzik), pracownicy i osoby związane
z Klubem „Fabrik” Karstena Geilicha,

Florian Lehamnn, Martin Schmitt,
Stephanie Schulz, Thomas Krantz
i wiele innych osób - wszyscy zaangażowali się, aby uatrakcyjnić spędzenie
wolnego czasu. Aby nauczyć czegoś
ciekawego polsko-niemiecką młodzież. Aby integrować lokalną społeczność. I trzeba powiedzieć, że się
im to udało…
Maciek Bęben

Jak zwykle można liczyć na wokalistów GDK

Historia ◆ Hobby ◆ Pogranicze

Nr 11 z 6.06.2008

Wieści zza Nysy
opr. i przekład: K. Freyer

Energia odnawialna jako perspektywa

GUBEN. Stowarzyszenie Pro Guben wspólnie z innymi organizacjami,
z zaangażowaniem szuka możliwości zredukowania emisji dwutlenku
węgla w regionie gubeńskim. Podczas 5. Dnia Energii i Środowiska,
zorganizowanego przez to stowarzyszenie, wykazano, że statystycznie
każdy z około 20 000 mieszkańców Guben w minionym roku wyemitował do atmosfery około 8 ton dwutlenku węgla. Oznacza to, że w całym
mieście wyemitowano łącznie około 163 000 ton.
W roku 2000, w skali federalnej, średnia statystyczna na mieszkańca
wynosiła jeszcze około 12,7 tony. Stowarzyszenie Pro Guben postawiło
sobie za cel, aby w odniesieniu do Guben tę ilość zmniejszyć o połowę.
W trakcie debaty o możliwościach osiągnięcia tego celu, w której oprócz
członków udział wzięli przedsiębiorcy, eksperci z dziedziny administracji i zainteresowani mieszkańcy, zachęcono do zmniejszania strat przesyłowych w instalacjach ciepłowniczych. Obecnie te straty powodują
jeszcze emisję około 13 000 ton dwutlenku węgla.
Dalsze oszczędności umożliwiają urządzenia do pozyskiwania energii słonecznej, pompy cieplne, odpowiednie izolacje fasad budynków,
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w budynkach
i unikanie niepotrzebnego zużycia paliwa. Dzięki temu można zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o prawie 22 000 ton. Zdaniem Irmgard
Schneider, istnieją realne szanse na osiągnięcie wytyczonego celu, czyli
zmniejszenie emisji do poziomu 6,35 tony na mieszkańca rocznie.
Stowarzyszenie chce zaprosić do współpracy sąsiedni Gubin, w którym
już wiele dokonano, jeśli chodzi o oszczędzanie energii, a tym samym
o ochronę środowiska. Przykładem jest oczyszczalnia ścieków, kryta pływalnia, remonty budynków mieszkalnych, duża ilość ogródków
działkowych. I. Schneider podkreśla, że w redukcji emisji dwutlenku
węgla Gubin mógłby mieć podobne osiągnięcia.
W Kaltenborn koło Guben funkcjonuje poletko doświadczalne z podziemnym systemem zaopatrywania roślin w niezbędne substancje. Ta technologia umożliwiła trzykrotne zwiększenie plonu. Stowarzyszenie Pro Guben
proponuje, aby Guben i Gubin ubiegały się o miano Regionu Bioenergii.
Z obliczeń stowarzyszenia wynika, że około 120 hektarów upraw roślin
energetycznych to oszczędność około 770 000 metrów sześciennych gazu
ziemnego rocznie i uniknięcie emisji ponad 100 000 ton dwutlenku węgla.
Roswitha i Bodo Schulz jako mieszkańcy zainteresowani są dbałością
o środowisko naturalne. Ich zdaniem należy stopniowo zmniejszać wydobycie węgla brunatnego. Perspektywę mają odnawialne źródła energii.
na podst. „Lausitzer Rundschau” z 26.05.2008

Obwieszczenie

W celu ogólnego użytkowania urządziliśmy cztery kąpieliska na
Lubszy, których przeznaczenie zostało oznaczone tablicami. Kąpieliska znajdują się powyżej miejskiej szkółki kwiatowej (okolice dzisiejszej ulicy Rodziewiczówny).
Kąpieliska dla dzieci i dziewczynek znajdują się po lewej stronie Lubszy, tuż przy miejskiej szkółce kwiatowej i można dostać się do nich
drogą od Sommerfelder Chausse (dzisiejsza ulica Legnicka) w kierunku
szkółki kwiatowej.
Do kąpieliska dla chłopców można dostać się ścieżką za miejską szkółką kwiatową od strony Sommerfelder Chaussee.
Nauczyciel Stöckert otrzymał od nas zlecenie, aby sprawować nadzór
na kąpieliskami dla dzieci, dziewcząt i chłopców oraz zadbania o należny porządek. Należy koniecznie stosować się do jego wskazówek.
Do położonego po prawej stronie Lubszy kąpieliska dla osób dorosłych
płci męskiej można dostać się drogą publiczną (dzisiejsza ulica Orzeszkowej), która prowadzi od Schönaicher Weg (dzisiejsza ulica Krakowska) obok stawu Haselbachs Teich.
Guben, 14 maja 1908
Administracja policji
Zabel
na podst. „Gubener Zeitung” z 16.06.1908

Serbołużyczanin premierem Saksonii
Jak informuje „Gazeta Wyborcza”,
49-letni Stanisław Tiluch będzie
jedynym szefem landowego rządu,
który ma polskie korzenie. To pierwszy w historii Niemiec Serbołużyczanin na tak wysokim stanowisku. Jego
ojciec, polski robotnik przymusowy,
po wojnie osiadł na Łużycach i ożenił
się z Serbołużyczanką.
Nowy premier mówi biegle po polsku i czesku. Dotychczas był saksońskim ministrem finansów, jest też
szefem CDU w Saksonii.
Powołanie na tak wysokie stanowisko osoby pochodzenia polskiego bę-

dzie miało znaczący wpływ na rewizję
przez Euroregion „Sprewa-NysaBóbr” Programu Współpracy Transgranicznej Polska (woj. dolnośląskie
i lubuskie) - Saksonia, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
2007-2013. Na program przeznaczono 105 mln euro, w tym dla strony
polskiej 70 mln euro, a na Fundusz
Małych Projektów (we współpracy
z Saksonią) przeznaczono 2,5 mln
euro. Już warto poszukiwać partnerów, gdyż realizację projektu można
rozpocząć już jesienią.
Z.T.
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Kościoły Ziemi Gubińskiej

Kościół w Bieczu
Wioska Biecz leży 5 kilometrów
na północny wschód od Brodów,
a 18 kilometrów na południowy
wschód od Guben/Gubina. Razem
z miejscowością Grodziszcze do
roku 1945 Biecz należał do rodu
Wiedebach Nostiz i był częścią
dawnego Powiatu Gubeńskiego.
Do Biecza łatwo dotrzeć samochodem lub rowerem. W starej szkole powyżej kościoła mieszka miła
rodzina miejscowego kościelnego,
która zarządza kluczem do świątyni.
Na cmentarzu zachowały się jeszcze
groby niemieckie.
Wzgórza w Bieczu, mającego 103
metry wysokości, nie sposób przeoczyć. O tym wzgórzu opowiadają
również legendy. W okresie prehistorycznym było otoczone kamiennym wałem. W wieku XIII mnisi
z Neuzelle zbudowali tu kościół.
Mnisi uprawiali też winorośl.
Wcześniej we wsi żyli tylko niemieccy chłopi. Domy pokryte były
trzciną. We wsi był stary i nowy zamek. Stara wieża bramna z końca
XVII jest najstarszym budynkiem
w miejscowości. Niestety, coraz bardziej popada w ruinę.
Wiedebachowie są starym rodem
szlacheckim. Przypuszcza się, że ich
przodkowie żyli już w czasie wypraw
krzyżowych. W herbie znajduje się
orzeł. Ich dewiza: „Dzięki jedności mnożą się nasze dobra” również
dziś brzmi naprawdę nowocześnie.
Na przestrzeni lat pożary niszczyły
gród, zamek, wieś i kościół. Ale życie wciąż zaczynało się od początku.
Również wtedy, gdy w roku 1714
spalił się stary kościół i wraz z nim

przepadły stare kościelne księgi,
okazałe trumny i dzwon.
Nowy kościół, zbudowany na planie ośmiokąta, poświęcono w 1718.
Jego budowniczym był George Bähr
(1666-1738) z Drezna. W młodości zajmował się budową organów,
w roku 1705 został mistrzem ciesielskim w Dreźnie. Brał udział
w budowie kościołów w Dreźnie
i okolicach. Jego dziełem są również
znane budowle mieszkalne (Palais

Kościół wiejski w Bieczu
de Saxe, British Hotel). W roku 1715
prawdopodobnie brał udział w budowie zamku w Żarach, a do roku
1718 zbudował kościół w Bieczu. Inwestorem był patron Otto von Wiedebach-Nostiz.
„Kościół wzniesiono w stylu
drezdeńskiego Kościoła Niewiast.
Jego wnętrze i strona zewnętrzna są po prostu tak szlachetne, że
bez wątpienia należy on do naj-

piękniejszych kościołów wiejskich
w Brandenburgii” - jak w roku 1856
napisał doktor Berghaus, w dziele
„Księga Marchii Brandenburskiej”.
W innej publikacji napisano, że ołtarz, ambona i organy znajdowały
się w jednym pionie. Organy zbudował Silbermann, a ołtarzowy obraz
- sławny mistrz włoski. Organów
i ołtarzowego obrazu już nie ma.
Kościół, z którego korzystają polscy
katolicy, jest zadbany. Na miejscu
ołtarzowego obrazu ustawiono Marię. Zachowało się krzesło patrona
i jego pomnik. Fisharmonia, drewniana chrzcielnica, jeszcze starsza
chrzcielnica z piaskowca, stary
świecznik. Kościelne flagi i konfesjonał są świadectwem nowszych
czasów. Wystawione są kopie dokumentów z kuli na szczycie kościelnej
wieży. Kilka figur z piaskowca, ze
starego cmentarza znalazło schronienie w kościelnych murach.
Przy cmentarnym murze leżą żeliwne krzyże z czasów Goethego
(Joh. Christoph Plettig, ur. 6 marca
1759 r., zm. 6 lutego 1834 r.).
W roku 1881 wieś spaliła się ponownie. Od tamtego czasu budowano domy pokryte dachówką. Zanika
stary wygląd wsi. Pozostają piece
piekarnicze i studnie z kołowrotem
lub żurawiem.
Na pobliskiej nizinie (Zbożowej
Dolinie), polu bitwy z roku 1759,
dziś żyją czajki, bażanty i kuropatwy.
Tekst i foto: Hans-Joachim
Bergmann
Opr. i przekład: K. Freyer

Kolarze gubińsko-belgijscy
Do realizacji ciekawego pomysłu - Kilkaset euro chcemy przekazać Rajd rowerowy z Belgii okazał się
kolarskiego doszło z inicjatywy Ze- w Gubinie na cel dobroczynny od sympatyczną, sportową promocją
nona Fabiana, wiceprezesa Zarzą- nas i Związku Polaków - podkre- Gubina, Beringen i przyjaźni poldu Centralnego Związku Polaków ślili przybysze.
sko-belgijskiej.
(wł)
w Belgii, i Sławomira Tuszyńskiego, gubinianina zamieszkałego
w belgijskim Beringen od 14 lat.
Grupa kolarzy wyjechała z Belgii
w czwartek, 29 maja 2008 r. i po
siedmiu dniach, 4 czerwca, dojechała do mety, do rodzinnego miasta S.
Tuszyńskiego i najstarszego uczestnika wyprawy, pana Kazimierza.
W pierwszy dzień pokonali 165 km,
w ostatni z Drezna do Gubina 134
km. W sumie ponad 1000 km „w
nogach”, a po drodze górki, deszcz,
wiatr, upał. Wyczyn to nie lada, bo
przecież nie są zawodowcami.
Jak podkreślili Z. Fabian i jego
brat Franciszek, Związek Polaków
istniejący od 85 lat, łączy rodaków na obczyźnie. Ich dziadkowie
wyjechali za chlebem i pracowali
w kopalni. Tam, gdzie mieszkają,
w Beringen, tradycyjnie po mszy
świętej Polacy zawsze idą do klubu
związku. Wraz z ww. jechał Johann Kolarze gubińsko-belgijscy, w centrum Gubina, przy restauracji Tercet z niektórymi
Kapawa, którego ojciec osiedlił się
członkami rodzin i przyjacielem Andrzejem Bilińskim
w Belgii, w roku 1923.
Lubuska policja poszukuje sprawców usiłowania
rozboju w kantorze przy trasie A2 w Wilkowie. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.
W nocy, 29 maja br. policjanci ze Świebodzina zostali
powiadomieni przez właściciela kantoru mieszczącego
się w Wilkowie, w powiecie świebodzińskim, że doszło
w nim do usiłowania rozboju.
Około 2:50 do kantoru weszło dwóch młodych
mężczyzn. Mieli ze sobą broń. Grożąc nią, jeden ze
sprawców zmuszał pracownika kantoru do wydania

pieniędzy. W tym czasie drugi mocował się z drzwiami prowadzącymi do wydzielonego pomieszczenia
z kasą. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery
monitoringu. Na nagraniu wideo widać dokładnie zachowanie się oraz sylwetki i twarze sprawców, którzy
uciekli z kantoru.
Prosimy wszystkich, którzy rozpoznają sprawców
o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Świebodzinie
pod nr 601 179 266 lub za pomocą infolinii 0 800 16 26
16, ewentualnie z najbliższą jednostką policji.
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Osadnictwo
naturalne
i prehistoryczne
na Ziemi Gubińskiej
część V
Odra i Nysa były już wtedy złączone, a ich bieg kończył się w Bałtyku.
W znaleziskach z Gross-Gastrose
były pochodzące z kultury unietyckiej dwa naczynia ze złamanym
brzuszkiem i skośną podstawą naciśniętego paznokcia. Te ozdoby
były w czasowo młodszej technice
podstawy. Było również jedno niezwykłe znalezisko, wzbudzające
sensację. W swojej formie przypomina to naczynie przy najmłodszej
czasowo kulturze amfor kulistych.
Na części brzuśca były umieszczone w szeregu małe piramidy Knubben. Brakowało dotąd porównania
dla tych znalezisk, gdyż te naczynia
były w Brandenburgii unikalne.
Rozwinięte ośrodki produkcji wyrobów z brązu, zwłaszcza na obfitujących w rudę miedzi i cynę terenach Czech, Saksonii i Turyngii
oddziaływały swymi wpływami aż
po Morze Bałtyckie i Morze Północne, o czym świadczyło także
wiele nagromadzonych znalezisk
z metalu na wschodnich brzegach
Nysy.
Przez znaleziska jednego wzajemnego zbliżenia potrafimy rozszyfrować ozdoby i grafikę. Zaś elementy
ceramiczne różniły się od siebie,
tak jak i dziś kształtem, rozmiarem
i wyglądem. Były to: naczynia jajowate (cechowała je chropowata
powierzchnia brzuśca, wygładzana
przy szyjce bez wyodrębnionego
dna), naczynia tulipanowe, naczynia baniaste (cechował je baniasty, chropowaty brzusiec z krótką
gładką szyjką, lekko wygiętą na zewnątrz), naczynia z brzegiem zagiętym do wnętrza (cechował je kształt
odwrotnie gruszkowaty lub zbliżony, chropowaty brzusiec zdobiony
pionowymi wygładzanymi pasami), naczynia o profilu esowatym
(cechował je szorstki brzusiec lub
chropowaty, wytwór tych naczyń
był mało staranny), garnki dwuuche (cechował je jajowaty brzusiec z dwoma uchami poniżej szyjki, ucha były taśmowane, a brzegi
niezgrubiałe), naczynia baniaste
z wyodrębnioną szyjką (cechowała
je wyodrębniona cylindryczna szyjka i lekko rozszerzona krawędź),
naczynia z cylindryczną profilowaną szyjką (cechował je baniasty
brzusiec wyodrębniony cylindrycznie lub lekko stożkowata szyjka ze
zgrubieniem w środku), naczynia
ze stożkowatą szyjką (cechowała
je długa stożkowata szyjka i czarna gładka powierzchnia), naczynia
wazowate (jednouche, o esowatym
profilu, z uchem taśmowanym lub
zwężonym w środku, o gładkich, na
ogół jasnobrązowych powierzchniach, brzegach w większości niezgrubiałych, czasem z jednym ścięciem krawędzi), dzbany (cechował
je baniasty brzusiec, cylindryczna
wyodrębniona szyjka i zgrubiały
brzeg), misy i czarki.
Daniel Głowiński

Podpatrzone, zasłyszane...

Z Euroregionu
Plan rozwoju i działania Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Biuro Euroregionu wydało w językach polskim i niemieckim znaczący materiał informacyjny liczący po
166 stron. Wydawnictwo przybliża
zainteresowanym, i nie tylko, dokonania na pograniczu polsko-niemieckim, a szczególnie Euroregionu
w XV rocznicę jego powstania.
Przedstawione zostały wszystkie
realizowane projekty przez stronę
polską i niemiecką, finansowane
z programu Interreg III A. Ze strony polskiej było ich 30, w tym dwa
z Gubina - „Renowacja budynku
Centrum Kultury Polsko-Niemieckiej” oraz „Rozbudowa placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 2”.
Przedstawione zostały też obszernie informacje ogólne, jak m. in. powierzchnia i ludność, infrastruktura
i opieka społeczna (szkoły, przedszkola, służba zdrowia, kultura),
gospodarka - jej rozwój, struktura,
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rejestracja działalności, rolnictwo
i leśnictwo, przemysł przetwórczy,
hotelarstwo, gastronomia i turystyka, zatrudnienie i rynek pracy, edukacja i współpraca naukowa, środowisko naturalne. Przedstawione
zostały również mocne i słabe strony w tych tematach.
Zaprezentowano cele rozwoju i zakres działania w Euroregionie, możliwe źródła finansowania, pierwsze
propozycje działań. Na uwagę zasługuje suplement w którym zamieszczono 17 załączników, m. in.
partnerstwa miast i gmin, rozwój
ludności i przyrost naturalny, szkoły i przedszkola, ważniejsze przedsiębiorstwa, inwestorów zagranicznych czy turystykę.
Za tak treściwe i estetycznie wydane opracowanie należy się podziękowanie dyrektor biura Bożenie
Buchowicz i jej współpracownikom.
Można się z nim zapoznać w Bibliotece Miejskiej.
Z. Traczyk

Zegar wrócił na Basztę Ostrowską
dokończenie ze str. 1
Szczecina, 19 maja zamontowała zeJednak zawierucha wojenna nie gar po północnej stronie baszty. (sp)
ominęła zegara. Baszta ocalała, zegar
przestał odmierzać czas. Przez wieNajstarszy w mieście zegar znajle powojennych lat od południowej dował się na wieży ratuszowej
strony wisiała tarcza zegarowa, któ- i podobno został podarowany
rą w latach osiemdziesiątych XX w. miastu przez zegarmistrza Johazdemontowano. Warto wspomnieć, na Wolfa w 1542 roku. Miał dwie
że podczas demontażu tarcza „wy- tarcze - od wschodniej i zachodmknęła się spod kontroli” i wylądo- niej strony. Uległ zniszczeniu
wała na ulicy obok baszty. Upadła tak podczas Wojny Trzydziestoletszczęśliwie, że ocalała i dziś można ją niej, a jego następcę zniszczyły
oglądać w Izbie Muzealnej.
działania wojenne w 1945 roku.
Jakie losy spotkały mechanizm ze- Wrócił na wieżę po remoncie ragarowy i tarczę od południowej stro- tusza w latach osiemdziesiątych
ny, nie udało się do tej pory ustalić. XX w. z jedną tylko tarczą, po
Kto zdemontował mechanizm zega- wschodniej stronie.
rowy, gdzie podziała się druga tarDrugi zegar ulokował się na Baszcza? Może ktoś z Państwa uzupełni cie Ostrowskiej. Zainstalowano go
ten brak informacji?
tam w 1659 roku, także z dwiema
W 2006 roku Urszula Kondracik tarczami, od północnej z arabskize Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi mi cyframi i od południowej strony
Gubińskiej zainicjowała społeczną z rzymskimi. Wybijał pełne godzizbiórkę na rzecz odtworzenia zega- ny. Zegar nakręcał i konserwował
rów na baszcie. Zbiórka trwała do zegarmistrz Niemer. Wojna obeczerwca 2007 roku i w jej wyniku szła się z nim podobnie, jak z tymi
udało się zgromadzić 4099 zł. Marze- z ratuszowej wieży. Resztki tarczy
niem inicjatorów zbiórki było odtwo- zegarowej od północnej strony są
rzenie dwóch zegarów z kurantami dziś ciekawym eksponatem Izby
i urządzeniem wybijającym godziny. Muzealnej.
Przez jakiś czas liczono na bogatego
Najnowszy mechanizm zegara
sponsora, który dołoży resztę braku- na Baszcie Ostrowskiej to pełna
jących pieniędzy. Koniec końcem po- elektronika. Zegar jest zsynchrostanowiono dłużej nie czekać. Podję- nizowany drogą radiową z atomoto decyzję, by odtworzyć choć jeden wym wzorcem czasu, sterowany
zegar. Z dużą pomocą i przychylnoś- przez wyspecjalizowany kompucią władzy samorządowej, a przede ter. Elektronika zapewnia parawszystkim burmistrza B.Bartczaka, metry nieosiągalne w mechaniczudało się doprowadzić inicjatywę do nych rozwiązaniach. Zegar jest
końca (przynajmniej na tym etapie).
całkowicie bezobsługowy.
Firma REK Jerzego Jurkiewicza ze

O farze po polsku
Dnia 07.06.2008 (sobota) o godz. 15.00 w sali widowiskowej Gubińskiego
Domu Kultury w ramach wspólnej Wiosny Nad Nysą (Gubin-Guben) odbędzie się prezentacja książki Andreasa Petera o naszej farze w języku polskim.
Publikacja została przetłumaczona z języka niemieckiego przez Klausa Pochera. Po prezentacji będzie można zakupić tą interesującą pozycję w cenie
29,90 zł. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z autorem.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W FARZE!

W dniach 07. i 8.06.2008 (sobota, niedziela) w godz. 14.00 - 18.00 w ramach wspólnej Wiosny Nad Nysą (Gubin-Guben) będzie można zwiedzać naszą farę.
Zapraszamy serdecznie

Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92

Tu mam bliskich…

Naturalnie, że są odpowiedzialne służby.
Przecież ten cmentarz jest na terenie
miasta

- Przeniesiono wiele mogił ze starego cmentarza obok kościoła przy
ul. Królewskiej na cmentarz komunalny. Jednak pozostało jeszcze
sporo grobów, w tym moich bliskich - powiedział pan K. - Proszę
zobaczyć, jak tam wygląda… Nie
można dojść do grobów, bo trawa
sięga do pasa. Czas skosić tę trawę,
przecież są służby odpowiedzialne
za utrzymanie porządku w tym
miejscu.

Ile razy jeszcze…
- Ile razy jeszcze
będziemy
oglądać
w Lubszy meble, wiadra, różne artykuły
gospodarstwa domowego? – pyta zdenerwowana pani Joanna.
– Czy ludziom odejmuje rozum? Przecież Lubsza to nasze
wspólne dobro! Jakże przyjemnie latem
posiedzieć, odpocząć
opodal koryta rzeki…

Pani Joanno, niestety okazuje się, że ludzie potrafią
bardziej brudzić niż zwierzęta…

Uczyć się od siebie
Ruszył wspólny projekt Miasta Gubin i Stowarzyszenia „Förderverein
für alternative Jugendarbeit und
Jugendkultur e.V.“ z Guben oraz
„Berlin Massive“.
- Polsko-niemiecki projekt jest finansowany ze środków Fundacji
Współpracy
Polsko-Niemieckiej
i był wspólnym pomysłem obu partnerów - mówi pracownik młodzieżowy Thomas Krantz z klubu „Comet“.
- Chcemy wykorzystać możliwości
instytucji i stowarzyszeń obu krajów, spróbować połączyć wspólne
interesy i wspierać wzajemne zrozumienie - dodaje. Zaplanowano trzy
imprezy kulturalne. Wszystko zaczęło się w Gubinie, 31 maja, w trakcie
Wiosny nad Nysą. Mieszkańcy obu
miast, podczas wspólnego świętowania, mieli możliwość poznania się
i wyeliminowania uprzedzeń.
W piątek pokazano film „Biegnij
Lola, biegnij“. W sobotni wieczór
DJ Mesia z Berlina poprowadził
dyskotekę na placu Jana Pawła II.
A w niedzielę grupa coverowa U2
z Hamburga zagrała rocka na placu
przed Kościołem Farnym. Wystąpiły także polskie grupy, zapewniając
dobrą zabawę.
Strona gubeńska z kolei zaprasza
27. i 28. czerwca do klubu „Comet“ na
festiwal „Pogo Against Hate”. - Tym
festiwalem chcemy dać znak przeciwko przemocy i nienawiści - mówi
T.Krantz. Pod jednym dachem spot-

kają się różne grupy młodzieżowe,
aby przeciwdziałać niechęci, którą
obserwować można było między grupami młodzieżowymi z Gubina i Guben. Rock, punk, hardcore i metal
mają przyciągnąć fanów różnych kierunków muzycznych. Na zakończenie projektu, 16 sierpnia w Gubinie,
odbędzie się konkurs graffiti i skateboardowy. Będą one skierowane do
młodzieży z Gubina i Guben, w celu
zachęcenia jej do wspólnej aktywności. - Oceniać będzie jury złożone
z polskich i niemieckich przedstawicieli młodzieży. Priorytetem jest tu
współdziałanie młodych ludzi obu
krajów - mówi Krantz.
Klub młodzieżowy „Comet“ wielokrotnie organizował wraz z Gubińskim Domem Kultury warsztaty
graffiti. Za każdym razem cieszyły
się one dużym zainteresowaniem po
obu stronach granicy. Janusz Gajda,
dyrektor gubińskiego domu kultury,
jest dumny ze współpracy obu placówek. Dzięki niej można w końcu
wiele się od siebie nauczyć i spotkać
na międzynarodowej płaszczyźnie. Chcemy pokazać młodzieży uczestniczącej w tym projekcie, że przemoc nie jest rozwiązaniem - mówi
pracownik młodzieżowy T. Krantz.
- Chcemy podczas różnych imprez
rozpowszechniać pozytywny wizerunek i pokazać, że gubińska i gubeńska młodzież potrafi żyć ze sobą
w zgodzie - dodaje Thomas.
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Do redakcji

Podpatrzone, zasłyszane...

Jestem byłą mieszkanką Gubina, która co roku przyjeżdża w rodzinne
strony na urlop. I tego roku Gubin przywitał mnie w odmiennej szacie
niż dotychczas.
Skwerki czyste, trawa przystrzyżona, również i na placu zabaw dla
dzieci ławeczki naprawione, a nawet kosze przy nich są opróżnione.
I tutaj duży ukłon dla tych, co dają od siebie tyle trudu, aby to wszystko
utrzymać. Pomimo, iż jeszcze zdarzają się wybryki nastolatków, to szybko zostają usunięte (tutaj mam na myśli zepsucie ustawionego kosza
przy fontannie w centrum miasta).
A jeszcze jedna radość, która mnie spotkała przed wyjazdem z Gubina,
to zdążyłam oko nacieszyć nowym zegarem, który został założony na
baszcie. Brawo!!!
Teresa Jansen

Z bólem pożegnaliśmy
30.05.2008 r. zmarłego nagle

Zbigniewa
Fiedorowicza
Wszystkim, którzy w trudnych
dla nas chwilach wsparli nas
swoją pomocą, okazali współczucie i ofiarowali modlitwę
dziękują
żona Renata z dziećmi i rodziną
Fiedorowiczów

Prezesowi Czesławowi Fiedorowiczowi i Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie zmarłego

składają
Dyrektor i pracownicy biura
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Można i tak

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie zmarłego

Zbigniewa
Fiedorowicza

Zbigniewa
Fiedorowicza

składają
Burmistrz Miasta Gubina
Bartłomiej Bartczak
wiceburmistrz
Justyna Karpisiak

składa dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie

Konkurs „WG”

Wiosenna kwiaciarka

Pytanie: Jak nazywa się rodzaj
podatku pośredniego, tj. płaconego przez producenta lub
sprzedawcę towarów i usług, ale
obciążającego ich nabywcę (konsumenta) poprzez wkalkulowanie
tego podatku w ceny sprzedaży?
Odpowiedzi prosimy przynosić
lub nadsyłać do redakcji Wiadomości Gubińskich w terminie do
17 czerwca br. do godz. 16.00
(kupon obok po lewej)
Wśród prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy książkę „Ekonomia nauka zdrowego rozsądku”

Czteroletni

Igor Kitliński-Czabator
przed występem

Burmistrzowi Miasta Guben

Klausowi-Dieterowi Hübnerowi
z powodu śmierci Ojca
najszczersze wyrazy współczucia
składa Burmistrz Bartłomiej Bartczak

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

Kupon nr 11/2008

Każde miejsce jest dobre...
na autograf

Konkurs „WG” 11/2008
Odpowiedź: ..................................
......................................................
......................................................
......................................................

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

Na bezpłatne ogłoszenie drobne w najbliższym numerze „WG”, które
ukaże się 20 czerwca 2008 r.
Niestety, na nasz konkurs
poświęcony„Lubuskiej Fali” czytelnicy przysłali błędne odpowiedzi.
Poprawna odpowiedź brzmi ”VINYL”. W związku z powyższym
nasze płyty zachowamy na inną
okazję.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Wypełniony kupon należy dostarczyć do redakcji „WG” do 17 czerwca 2008 r., do godz. 16.00.
imię, nazwisko i adres ogłoszeniodawcy: ....................................................................
.......................................................................................................................................
BEZPŁATNE OGŁOSZENIE TYLKO DLA OSÓB PRYWATNYCH.
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MIESZKANIE
SZUKAM do wynajęcia pokoju w Gubinie
lub Lubsku na miesiąc. Tel. 603 206 713.
PRZYJMĘ panią na pokój umeblowany.
Tel. 788 693 329.
DO WYNAJĘCIA duży umeblowany pokój, dostęp do kuchni, łazienki, co. Tel.
504 203 398 lub 512 201 746.
DO WYNAJĘCIA pokój. Osobne wejście.
Gubin, ul. Kaliska 51.
POKÓJ, kuchnia, łazienka do wynajęcia.
Tel. 791 127 765.
POKÓJ duży, umeblowany, z dostępem
do kuchni, łazienki, do wynajęcia. Tel.
504 203 398, 512 201 746.
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany, z dostępem do kuchni i łazienki, co, w centrum
miasta. Tel. 790 474 922.
DO WYNAJĘCIA pokój, przyjmę odpowiedzialną osobę. Tel. (068) 455-65-55.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 pokoje,
kuchnia - umeblowane. Tel. 600 729 943.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje. Tel.
600 729 943.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. (068)
455-65-55.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie o pow. 54 m
kw. ul. Pułaskiego. Tel. (068) 359-66-00.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel.
698 146 854.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 pokoje, w centrum. Tel. (068) 359-79-01,
880 238 168.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój umeblowane.
Tel. (068) 359-31-27.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój - umeblowane. Tel. (068) 359-31-27.
DOM firmie wynajmę. Tel. 791 127 765.
KUPIĘ DOM. Tel. (068) 359-82-79 lub 605
689 057.
SPRZEDAM mieszkanie po kapitalnym remoncie. Tel. 886 230 713 po 17.00.
SPRZEDAM mieszkanie 49,4 m kw. po generalnym remoncie - do zamieszkania od
zaraz. Tel. 607 590 321.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, pow. 75 m kw. przy ul. Zwycięstwa
w Gubinie. Tel. 698 653 962 w godz. 17.00
- 20.00.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, w bloku
na os. E. Plater. Tel. 515 312 061.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, z garażem ul. Kosynierów 49A oraz działkę
budowlaną 5,6 ara ul. Spokojna. Tel.
669 640 296.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje w bloku
na os. E. Plater. Tel. 515 312 061.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie w
centrum Gubina. Tel. 501 687 791.
SPRZEDAM mieszkanie 4 pokoje, 80 m kw.
w Gubinie ul. Kosynierów lub zamienię na
Zieloną Górę. Tel. 502 440 307.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 70 m
kw. Tel. 600 939 752.
DOM 500 m kw. do zamieszkania sprzedam
lub zamienię w rozliczeniu na mieszkanie.
Tel. 510 638 234.
ZAMIENIĘ mieszkanie 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, piece, na parterze - na 2 pokoje, w
starym budownictwie, może być na piętrze.
Tel. 781 283 678.
MIESZKANIE w kamienicy, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój - zamienię na 2 pokoje w bloku - do II piętra. Tel.
505 567 548.

DZIAŁKI/LOKALE
PIEKARNIA wraz z wyposażeniem, pow.
227 m kw. do sprzedaży. Tel. (068) 455-4081/74.
DZIAŁKĘ przemysłową 1600 m kw. w Lub-

sku, z możliwością podziału na dwie. Tel. Tel. 668 227 026.
FIAT CINQUECENTO rok 1993, przebieg
504 370 020.
109 tys. km, garażowany. Sprzedam. Tel.
SALON FRYZJERSKI TANIO
513 041 784.
SPRZEDAM. Tel. 605 881 963.
MITSUBISHI Lancer 1500, rocznik 1992
LOKAL do wynajęcia Sękowice 78, ok. 300
sprzedam bardzo tanio. Tel. (068) 359-99-08.
m kw.na działalność gospodarczą lub inne
RENAULT 1,9 rok 1993, stan dobry, zasiusługi. Tel. 512 174 449, 512 174 450.
lanie również gazowe. Cena 4500 zł. Tel.
FIRMA PPHU „POLTRAG” SP. Z O O.
(068) 359-31-49 lub 601 579 080.
oferuje następujące lokale
MOTOR SUZUKI 125 GN, poj. 125 cm, rok
do wynajęcia:
1997. Sprzedam, cena do uzgodnienia. Tel.
Lokal o powierzchni 33 m2 na piętrze
607 721 973.
budynku przy ul. Obr. Pokoju 21
MOTOR YAMAHA kros TDR 125 N, poj.
125 cm, 1997 rok. Sprzedam, cena do
Pawilony handlowe o pow. 35 i
2
uzgodnienia. Tel. 607 721 973.
36 m na placu handlowym „POLŻAGLÓWKĘ oraz łódkę - stan bardzo doTRAG”- ul. Chopina
bry. Sprzedam, cena do uzgodnienia. Tel.
Pawilon handlowy o pow. 45 m2 607 721 973.
Aleje Łużyckie 1a
GARAŻ sprzedam, murowany z kanałem
Apartament o podwyższonym stanprzy ul. Żymierskiego. Tel. 601 345 077.
dardzie
GARAŻ murowany ul. Piastowska - obok
Gubin, ul. Śląska 45
boiska ogólniaka, cena do uzgodnienia. Tel.
2
(068) 359-30-82, 609 351 559.
Lokal o pow. 60 m pod działalność
gastronomiczną lub PUB na piętrze
USŁUGI
budynku (taras i osobne wc) przy
NIEMIECKI - tłumaczenia przysięgłe, meul. Obr. Pokoju 21
dyczne, techniczne, zwyczajne. Tel. (068)
455-66-40 lub 607 325 684.
Pomieszczenie magazynowe o
2
NIEMIECKI - uczeń Europaschule udzieli
pow. 70 m wraz z przyległym terekorepetycji na zasadzie pomocy w nauce.
nem - ul. Śląska 45
Tel. 693 594 555.
Info: PN-PT: Tel.: 068/ 455 40 02
ANGIELSKI - kursy, korepetycje i tłumagodz. 8-15 lub 501 410 111
czenia. Tel. (068) 359-33-24.
DZIAŁKI pod budownictwo i inwestycje ul. SZKOLENIA kierowców: przewóz osób,
Pułaskiego i ul. Poniatowskiego. Sprze- rzeczy, ADR, operatorów wózków widłodam. Na życzenie wybuduję dom. Tel. wych. Tel. (068) 372-03-75, 508 024 066.
668 305 868.
NAPRAWA pralek, zmywarek, kuchenek
elektrycznych. AGD Service, ul. Kołłątaja
DO WYNAJĘCIA
2
10 (godz. 10.00-16.00). Tel. (068) 359-46pawilon handlowy o pow. 35 m
54.
POD HANDEL ART.
INSTALACJE hydrauliczne, elektryczne,
TYTONIOWYMI I SPOŻYWCZYMI
kompleksowe.
Tel. 509 519 227.
TEL. 068/455 40 02
NAPRAWA
głowic
do silników spalinowSPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawkiem,
ych,
toczenie,
szlifowanie
oraz frezowanie.
z możliwością zabudowy. Tel. (068) 359Komorów
ul.
Świerczewskiego
1. Tel. (068)
58-83.
359-55-33.
DO WYNAJĘCIA
OGRODY kompleksowe zagospodaropawilon handlowy o pow. 45 m2
wanie przydomowych terenów zielonych;
TEL. 068/455 40 02
automatyczne systemy nawodnień, oczka
SPRZEDAM atrakcyjną działkę w Gubinie wodne, kaskady, ścieżki, podjazdy, tarasy
przy ul. Kresowej. Tel. 605 248 041.
z polbruku, granitu, kamienia polnego. Tel.
695 746 410, 663 931 512.
DO WYNAJĘCIA
USŁUGI blacharsko-dekarskie. Tel. (068)
duża powierzchnia pod dzia359-52-46
lub 669 308 369.
łalność handlowo - usługową
STAWIANIE
i przestawianie pieców kafloadaptacja wg uznania
wych.
Tel.
791
703 345.
TEL. 068/455 40 02
SPRZEDAM działkę budowlaną 875 m kw.
INDYWIDUALNA OKULISTYCZNA
przy ul. Kosynierów. Tel. 694 556 415.
PRAKTYKA LEKARSKA Ryszard
Kowaluk, Gubin ul. Gdańska 17,
Do wynajęcia powierzchnie od 40
poniedziałek, czwartek 8.00-12.00,
-100 m2 (od 15zł/ 1 m2, I piętro) w
wtorek 14.00-18.00.
nowo wybudowanych lokalach w
UMOWA Z NARODOWYM FUNścisłym centrum Gubina na wszelDUSZEM ZDROWIA. Tel. (068) 359kiego rodzaju działalność gosp.,
34-68 (czynny w godzinach pracy
adaptacja wg uznania. „POLTRAG”
lekarza).
tel. 068/455 40 02, 501 410 111
SPRZEDAM działkę budowlaną uzbrojoną BERLIN - lotniska. Przewóz osób busem.
Tel. 888 806 385.
30 arów w Bieżycach. Tel. 695 395 168.
SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 500 BUS (5 osób) - wyjazdy do np. Tuszyna,
m kw. ul. Cmentarna. Tel. (068) 359-26-31. Warszawy, transport, odbiór rzeczy. ŁadowDZIAŁKA w Pleśnie o powierzchni 2300 ność 1,2 t. Tel. 667 997 486, 695 469 181.
m kw. z przeznaczeniem pod budownictwo BERLIN lotniska oraz przewozy osobowe
mieszkaniowe. Sprzedam. BONI Nierucho- pod wskazany adres. Tel. 697 924 253.
ZAWIOZĘ - przywiozę lotniska w kraju i za
mości tel. 605 644 208.
granicą. Tel. 787 331 699.
MOTORYZACYJNE
DOCIEPLANIE, elewacje, profesjonalnie.
FORD FIESTA 1992 r. poj. 1,3 - ubez- Tel. 880 576 862, 691 910 401.
pieczony, po przeglądzie, zapasowe koła PIASKOWANIE - antykorozja, malowanie.
zimowe, stan dobry, kolor niebieski. Cena Postarzanie drewna. Tel. 783 907 748, 691
910 401.
2.500 zł. Tel. 667 591 450.
FORD ORION GHIA poj. 1,6, rok prod. MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, instalacje
1991. Sprzedam. Elektryczne szyby i lu- sanitarne, hydraulika, murowanie, szpachlosterka, regulowana kierownica, centralny wanie, montaż okien i drzwi, ścianki działowe,
zamek, przegląd techniczny do maja 2009. glazura, montaż paneli. Tel. (068) 455-13-78.
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ELEWACJE - renowacja, czyszczenie, NOŻYCE krążkowe do blachy, wałek do
klinkier, kamień naturalny, beton. Tel. heblarki, piłę + blachy na stół - nowy.
783 907 748, 691 910 401.
Sprzedam. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM 47-tomową„Sagę o ludziach
PROFESJONALNE UKŁADANIE
lodu” - cena 200 zł. Tel. (068) 359-83-50.
KOSTKI POLBRUKOWEJ.
SPRZEDAM pokrywę z kołnierzem do
Tel. 663 978 853.
MASAŻ STÓP, świecowanie uszu w domu. studzienki kanalizacyjnej, średnica 69 cm.
Tel. (068) 359-53-10.
Tel. (068) 455-43-13 wieczorem.
HURT - DETAL
AMADEUSCH zespół muzyczny. Możliwość
wyroby
śrubowe-luzem
i konfekcja,
przesłuchania nagrań. Tel. 506 113 207.
gwoździe
budowlane
luz.
i op. 1 kg,
NAPRAWA, konserwacja, regulacja gazostrzemiona
zbrojeniowe
i
wieszaki
fawych urządzeń grzewczych, autoryzowany
solkowe
do
elew.
ogrodz.
serwis. Junkers, Termet Wojciech Sendera.
USŁUGI
Tel. (068) 359-55-55, 502 643 030.
szlifowanie
głowic
samochodowych,
NAGROBKI GRANITOWE CENA od
powierzchni
płaskich,
sitek i noży,
1200 zł, PZU GRATIS, RATY; Guobróbka
plastyczna
metali
na prasach
bin, ul. Żwirki i Wigury 40. Tel. (68)
mimośrodkowych
(cięcie,
gięcie, tło359-56-95, 698 146 854.
czenie).
BONi - Biuro Obrotu Nieruchomościami Bożena Bakalarz - Gubin, ul. Śląska 21 tel. PROHAMET - Lubsko pl. Wolności 12 tel.
455-3000 lub 0605 644 208 www.BONi.pl (068) 457-40-44, 504 370 020
usługi w zakresie pośrednictwa w kupnie, (dojazd od ul. Mickiewicza).
sprzedaży, wynajmie nieruchomości. Współ- SPRZEDAŻ i montaż dachówki blachodapraca z bankami w zakresie kredytowania chówki. Tel. 509 519 227.
SPRZEDAM tuner cyfrowy Globo 5000,
nieruchomości.
Sagem 4285 Polsat oraz rower„Best” oznaLAWETA, TRANSPORT OSOBOWY,
kowany (od 6 do 12 lat). Tel. 604 621 171.
NAJTANIEJ. Tel. 500 691 633.
SPRZEDAM szafę czarną (80 zł), komplet
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i p/pok. (90zł), fotel bujany (150 zł). Tel.
montaż. Komorów ul. Młyńska 10, tel. 609 502 034 160.
351 799.
OKNA drewniane nowe 5 sztuk sprzedam.
Tel. (068) 359-79-01, 880 238 168.
DERMATOLOG KOSMETOLOG
SPRZEDAM tanio ogrodzenie metalowe
Ewa Włosińska-Strzelecka
Bezpłatnie (w ramach NFZ) udziela 20 m. Jest to kątownik wypełniony siatką.
Cena 250 zł. Tel. (068) 359-33-24.
porad - wtorki 10.00-14.00.
SPRZEDAM śrutownik „Bonk” z silnikiem 7 kW,
Gubin, Śląska 35 (szpital).
hydrofor 300 litrów, agregat chłodniczy, wózek
Tel. 509 302 559.
PROFESJONALNE układanie kostki pol- dwukołowy ręczny. Tel. (068) 359-43-13.
KRZEWY żywopłotowe iglaste i liściaste
brukowej. Tel. 663 978 853.
- duży wybór poleca Ogrodnictwo ul. LegBEZPŁATNE PRZEGLĄDY
nicka 49 A. Tel. (068) 359-46-31.
WAKACYJNE SAMOCHODÓW,
PRACA
w każdą sobotę czerwca, w godz.
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ w Sękowi9.00-14.00. FIRMA AUTO SERWIS
cach, kontakt tel. 509 130 289
B&B Gubin, ul. Wyzwolenia 30
POMOC w Niemczech - doradztwo handlo- ZATRUDNIĘ kucharkę i pomoc kuchenną
we, tłumaczenia (sekretarskie), wszelkie do Gospody w Sękowicach. Tel. (068) 359zakupy, wyjazdy po auto, spotkania bizne- 10-75.
sowe, negocjacje handlowe, reklama firm,
PRZYJMĘ PRACOWNIKA DO MONitp. Tel. (068) 359-76-61, 660 077 295,
TAŻU OKIEN. Tel. 602 609 837.
0049 1788335243 (24 h).
ZATRUDNIĘ uczciwego i pracowitego
mężczyznę do drobnych prac porządkowoRÓŻNE
remontowych. Tel. 510 266 030.
SIATKA ogrodzeniowa - produkcja i sprzeSZUKAM liderów do marketingu wielopodaż, w ofercie siatka leśna. Gubin, ul. Kaliziomowego - Oriflame. Tel. 887 284 527 lub
ska 96 B. Tel. (068) 359-66-76.
rej. online: www.my.oriflame.pl/pmcreator
KUPIĘ duże butle w koszu na wino. Tel.
PRACA - docieplenia, tynki strukturalne
503 982 891.
(zarobki ok. 2400 zł). Tel. 880 576 862,
SPRZEDAM dachówkę karpiówkę (klin691 910 401.
kier) 4.750 szt. Cena za 1 szt. 0,50 zł. Tel.
PRZYJMĘ do pracy na stanowisko ku781 299 566.
charza w Sękowicach Bistro u Seby. Tel.
ANTYCZNĄ dużą szafę dębową w dobrym
512 174 449, 512 174 450.
stanie Tel. (068) 359-79-01, 880 238 168.
CHĘTNIE zajmę się dzieckiem do 4.
SUKNIĘ ślubną firmy Classa, rozmiar 36roku życia. Kobieta na emeryturze. Cena
38, model z 2007 r. Suknia z trenem, dodaję
do uzgodnienia. Tel. (068) 359-67-02,
koło, podwójny welon (długi do ziemi i krót665 638 851.
ki). Sprzedam. Zapraszam do przymiarki.
PRZYJMĘ do pracy na stanowisko kelTel. 500 189 963.
nerki w Sękowicach Bistro u Seby. Tel.
PIEC kaflowy, sprzedam - cena 500 zł.
512 174 449 i 512 174 450.
Tel. 889 366 812.
ŚRUTOWNIK, krajzegę z silnikiem. SprzeTOWARZYSKIE
dam. Tel. (068) 359-73-54.
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyHEBLARKĘ, szlifierkę, krajzegę na siłę jemnie spędzać długich wieczorów? Pomosprzedam. Tel. (068) 455-65-55.
żemy Ci odnaleźć „drugą połowę”. Napisz,
GRUPA Anonimowych Łasuchów „Ścież- zadzwoń do redakcji! Tel. (068) 455-81-92.
ka” wtorki 17.00-17.30. Tel. 518 654 107. Czekamy! Nie wstydź się, przestań żyć saPawilon przy granicy ul. Obr. Pokoju róg ul. motnie!
Chopina. ZAPRASZAM!
MATRYMONIALNE
SPRZEDAM piec co 7 kW plus pompa, używany dwa sezony. Tel. 504 675 035.
MEN z Niemiec. Poznam panią w wieku
SPRZEDAM 20 par butów letnich i zimo- do 50 l., która lubi dominację i da mi lawych dla dziewczynki, rozmiar 27-30, cena nie na tyłek. Sponsoruję! Tel./SMS/MMS/
60 zł. Tel. 880 502 313.
880 620 860.

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

Sum ergo cogito

redaguje Wiesław Łabęcki

Jerzy Kołowiecki mistrzem „Trójki”
Na zawodach spławikowych o mistrzostwo koła PZW nr 3 rozegranych
w maju na Odrze koło Łomów najlepszy wynik - 1480 pkt - osiągnął
Jerzy Kołowiecki. I wicemistrzem został Jan Witkowski (1060),
II wicemistrzem Sławomir Jankowiak (1020). Czwarte miejsce zajął Czesław Misterski (980), piąte Dariusz Sobczak (710), szóste
Rajmund Roszak (660). Brały głównie płoć, krąp i kleń.

Gospodarze zwyciężyli

Po raz czwarty siatkarze zagrali
w turnieju im Kazimierza Maternika, 31 maja 2008 r. W tym roku
na dwóch salach: w Zespole Szkół
Licealnych i Technicznych i Zespole Szkół Rolniczych rywalizowali
się nowoczesne boisko sportowe. amatorzy i drużyny klubowe. W meGubin uczestniczy też w programie
„Orlik 2012”. Jest to dużą zasługą
Wydziału Europejskiego Urzędu
Miejskiego, który pozyskał środki
od Ministerstwa Sportu (kwota 200 W pierwszy dzień „Wiosny nad
tysięcy), a brakujące 300 tysięcy Nysą”, na boisku wielofunkcyjnym
przekazał urząd.
przy ulicy Miodowej odbył się turDla burmistrza Bartczaka najbar- niej piłki nożnej. W turnieju zagradziej przyjemnym i jednocześnie ły: Orły Lubsko,Policja, Oldboje Gusentymentalnym momentem była bin. Wyniki turnieju:
wizyta w tejże szkole, jak mówi:
w czasie, gdy tam się uczyłem w piłkę graliśmy na kartoflisku,
teraz zostało oddane nowoczesne
szkolne boisko.
Z okazji ubiegłorocznej „Wiosny
2007” zostało oddane do użytku
boisko do piłki nożnej położone
w skateparku przy ul. Miodowej.
Tegoroczna WnN zbiegła się z przekazaniem do eksploatacji zmodernizowanego boiska przy Szkole
Podstawowej nr 3. Oby ta tradycja
została podtrzymana w przyszłych
latach.
Antoni Barabasz

Stawiamy na sport...
Z udziałem posłanki PO Bożenny
Bukiewicz, posła tej partii Marka
Cebuli, burmistrza Gubina Bartłomieja Bartczaka, wiceburmistrz
Justyny Karpisiak, radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego Józefa Bartkowiaka, przewodniczącej
Rady Powiatu Krośnieńskiego Anny
Szcześniewicz, wicestarosty powiatu Janiny Pawlik, radnych powiatowych i miejskich, dyrektorów
miejskich szkół i przedszkoli zostało
uroczyście przekazane - przed rozpoczęciem tradycyjnego korowodu,
w sobotę 31 maja - młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3 gruntownie
zmodernizowane boisko szkolne.
W uroczystości uczestniczyli również goście z zaprzyjaźnionego miasta niemieckiego Laatzen wraz z jego
burmistrzem Thomasem Prinzem.
Gubin stawia na infrastrukturę
sportową - był to jeden z punktów
programu wyborczego burmistrza.
Jest szansa na pozyskanie środków
na budowę następnych, tak aby
w każdej części miasta znajdowało

czu finałowym amatorów drużyna
Niepokorni z Natury wygrała po
emocjonującym meczu z Miękkimi Falami 3:2. W turnieju drużyn
klubowych turniej wygrała drużyna
MLKS Volley Gubin przed Trzynastką Zielona Góra.
(jaw)

Puchar pojechał do Lubska
Orły Lubsko - Oldboje Gubin 5:2;
Orły Lubsko - Policja 6:1; Oldboje
Gubin - Policja 1:4. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Lubska, drugie zajęli Policjanci, a trzecie przypadło gubińskim Oldbojom.  (jaw)

Mimo upału na boisku nie brakowało zaciętej walki

Zagraj w tenisa

Moment przecięcia wstęgi

20-LECIE KOŚCIOŁA pw. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO w KOMOROWIE
14 września będą obchody 20 rocznicy poświęcenia Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Komorowie. W tym roku dzień ten przypada w niedzielę.
Dzień odpustu był okazją do modlitwy o kościół - o nasz Kościół, a także czasem
szczególnym pokazania całemu środowisku, iż Krzyż w rodzinie jest znakiem wiary,
poświęcenia i wzajemnej miłości. W takim duchu bawiliśmy się przez osiem lat na festynach parafialno-szkolnych. Dzisiaj cieszymy się piękniejącą stale świątynią. Gdyby
nie KTOŚ, kto zainicjował Jej powstanie, gdyby nie KTOŚ, kto budował, pracował, pomagał przez ponad siedem tysięcy dni. Właśnie dlatego pragniemy w szczególny sposób podziękować Bogu i ludziom za naszą świątynię. Już dzisiaj wiemy, że zaszczyci
nas swoją obecnością ks. Biskup, celebrując Mszę św., kapłani posługujący przez te
wszystkie lata. Pierwszego września ks. Andrzej Piela otworzy wystawę fotograficzną
ukazująca powstawanie świątyni, jej budowniczych, dni świąteczne i codzienność po
dzień dzisiejszy kościoła i jego wiernych. Zapraszamy wszystkich do udziału w naszym
świętowaniu, a jednocześnie prosimy o wzbogacanie wystawy swymi pamiątkowymi
fotografiami ze ślubów, komunii, bierzmowania, które odbyły się w naszym kościele.
Oczekujemy również na propozycje i ciekawe pomysły, jak kolejny raz przez wspólne świętowanie możemy uczyć wzajemnej miłości. Duszpasterska Rada Parafialna
ks.Andrzej Piela

Miejski Ośrodek Sportu w Gubine we współpracy z Szkołą Podstawową nr 3 planuje na nowym boisku wielofunkcyjnym przy szkole
utworzyć gubińskie centrum tenisa ziemnego, które obejmowałoby
szkolenie dzieci i młodzieży, oraz
Gubińską Ligę Tenisa Ziemnego
Amatorów.
Planowane
uruchomienie
od
1 września. Więcej informacji Miejski Ośrodek Sportu - Jacek
Woźniak telefon (68) 455 81 286
(jaw)

Szwajcarski artysta w Gubinie!
Dnia 16.06.2008 (poniedziałek) o
godz. 16.00 w Galerii GDK odbędzie
się spotkanie z ciekawym artystą.
Pan Juerg Montalta pochodzi ze
Szwajcarii, obecnie mieszka w Berlinie i zorganizuje w imieniu IBA http://
www.iba-see.de/de (międzynarodowa wystawa budowlana) w gubińskiej farze ciekawy dwuletni projekt
artystyczny, do tego potrzebuje ludzi
w różnym wieku z Guben i Gubina.
Być może w trakcie realizacji projektu
powstanie film lub książka. Jednym z
pomysłów wiodących autora projektu
jest opowiadanie sobie przez mieszkańców Gubina i Guben swoich życiowych losów.
Zapraszamy wszystkich na spotkanie informacyjne.
Jakub Bartczak

Zlot motocyklowy
w Gubinie...?

Motocykle mają wielu miłośników w naszym mieście, wszelkie
parady motocykli gromadzą tłumy widzów.
Jedną z osób zafascynowanych
tymi wspaniałymi maszynami jest
uczestniczka kilku zlotów motocyklowych Beata Cerajewska.
Ma pomysł, by w przyszłym roku
zorganizować w Gubinie Zlot
Motocykli, taki z prawdziwego
zdarzenia, z piknikiem, pokazami, przejazdem ulicami miasta.
Gotowa jest podjąć się realizacji
tego trudnego zadania, licząc na
pomoc motocyklistów.
Za naszym pośrednictwem
zwraca się do właścicieli wszelkich motocykli (głównie osób dorosłych) w Gubinie, Klubu „Weteran” i do chętnych… z całego
świata, o zgłaszanie chęci udziału w przyszłorocznej imprezie
(czerwiec).
W związku z tym, że należy
poczynić wiele przygotowań, by
zlot motocykli miał odpowiednią oprawę i splendor, prosimy
o telefoniczne zgłaszanie swojego uczestnictwa w tej imprezie
- tel. redakcji (068) 455-81-82.
Myślę, że czas, by gubińscy
motocykliści na swoich wspaniałych „rumakach” pokazali się
szerszej widowni. A mają czym
się pochwalić!
Małgorzata BorowczakTurowska

Ilość majowych szkolnych imprez sportowych przypadających
na jednego sportowca czy też na
pracowitego nauczyciela wychowania fizycznego przechodzi wyobrażenia. Trzeba je było wcisnąć
pomiędzy dni wolne, a było ich
przecież w tym miesiącu bez liku.
Niektórzy sportowcy nie mieli
czasu ani na trening, ani na naukę. Inna sprawa, że tej ostatniej
tegoroczna majowa pogoda niezbyt sprzyjała. Oby tylko zasoby
ładnej aury się nie wyczerpały.
Przed nami przecież długie wakacje.
Można się bardzo denerwować,
oglądając spektakle siatkarskie,
których ostatnimi czasy w telewizji jest co niemiara. Apeluję
o spokój. Siatkówka ma swoją
specyfikę. Trzeba wygrać trzy
odrębne sety, a bardzo wysokie
przegranie jednej partii, czy też
minimalne, rodzi ten sam skutek.
Każdy set to nowa gra, w której
uprzednio zdobyte punkty nie
mają znaczenia. I to odróżnia volleya od nożnej, ręcznej i koszykówki. Jest więc w tej grze czas,
aby udowodnić swoją wyższość.
Jeśli więc przegrywamy, jesteśmy po prostu słabi. Przesądza
o tym właśnie wymieniona specyfika. W Portugalii, mimo złych
doświadczeń w tym względzie,
mecz rozstrzygnięto w sportowej
walce.
Trzy polskie drużyny awansowały do Igrzysk Olimpijskich. Siatkarki, siatkarze i piłkarze ręczni.
To duża frajda dla kibiców. Będzie
co oglądać w sierpniu. Nie ma co
ukrywać, że turnieje z udziałem
naszej „zbornej” mają dla fanów
szczególny smak. Jako uczeń
szkoły średniej uprawiałem piłkę
ręczną. Fakt, minęło trochę lat.
Dzisiejsza ręczna to połączenie
dawnej gry ze sportami walki, i to
w sensie dosłownym. Ilość elementów zapaśniczych, judo oraz
karate jest w tej grze zaskakująca.
Ciągle mam wrażenie, że sędziowie interpretują je uznaniowo. Ja
coraz mniej mogę się w tym połapać. Ale ważne, że nasi zawodnicy
są w temacie.
Dla prawdziwych kibiców sierpniowe dwa tygodnie olimpijskie
(dwa z hakiem) mogą być nawet
deszczowe. Spędzą je przecież
i tak nie na dworze, ale przed telewizorami.
Ireneusz Szmit
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Tenisowe zmagania
Na nowo otwartym boisku SP nr 3
odbył się w ostatni dzień maja Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego. Wielofunkcyjne boisko sportowe dało
możliwość rozgrywania meczów na
dwóch kortach jednocześnie.

ważniejsza niż kariera zawodnika.
pokazał klasę, wyraźnie wygrywając
6-2, 6-3 w niecałe 40 minut. Drugi mecz to pojedynek miejscowego
specjalisty od zdrowia, doktora Lecha Borkowskiego z Frankim. Po
zaciętej walce kolega zza Nysy okazał się lepszy, wygrywając 6-4, 5-7
i 10-6. W ostatnim meczu grupowym T. Gruchała równie bezproblemowo pokonał Leszka 6-2, 6-4.
Grupa C, po wycofaniu się jednego zawodnika, zaowocowała jedynie pojedynkiem generała Wiesława Michnowicza z zawodnikiem
z Frankfurtu nad Odrą, Piotrem
Kardasiem. Po mocnych wymianach z obu stron, silniejszy okazał
się Piotrek, wygrywając 6-3, 6-3.
W finale B spotkali się J.Klutig
i F.Mühling. Mecz trwał prawie 2
godziny i zakończył się wygraną Josta 7-5 i 7-6 (8).
Finały A według oczekiwań to mecze zacięte i pełne spektakularnych
wymian. W pierwszym spotkaniu
Na korcie nie brakowało takich dyna- P.Kardaś postawił T.Gruchale poprzeczkę bardzo wysoko i spotkamicznych zagrań
nie zakończyło się wygraną tego
Zainteresowanie było dość spore. drugiego 6-4 i 7-5. Drugie starcie
Organizatorzy przygotowani byli było dla Piotrka walką o wszystko,
na rozgrywki w kategoriach kobiet,
mężczyzn i dzieci powyżej 12 lat.
Do rywalizacji stanęło 8 zawodników w kategorii open. Rozgrywki w pierwszej fazie odbywały się
w trzech wcześniej rozlosowanych
grupach. Zwycięzcy grup grali między sobą finał A, a tenisiści z drugich miejsc finał B.
W grupach gra toczyła się do dwóch
wygranych setów, w przypadku remisu trzeci set grany był jako super
tiebreak do 10 punktów.
W grupie A bój toczyli Jost Klutig,
Jerzy Balicki i Tomasz Sandecki.
Czterech najlepszych zawodników
W pierwszym meczu prezes klubu
turnieju z pucharami
z Guben, Jost Klutig, po ostrym
boju wygrał 6-3 i 6-4 z Jurkiem ale niestety, musiał skonfrontować
Balickim, trenerem tenisa z Lub- się z mocno grającym T.Sandeckim
ska i Żar. W drugim meczu lokal- i poległ 4-6 i 3-6. Sandecki z Gruny zawodnik T. Sandecki pokonał chałą zagrali więc mecz o zwyciębez problemów J. Balickiego 6-2, stwo w turnieju. Po blisko dwugo6-3 i o pierwsze miejsce w grupie dzinnym pojedynku wygrał starszy
walczył z J. Klutigiem. Pierwszy set o 12 lat Sandecki. Każdy z zawodnitrwał ponad godzinę i zakończył się ków startujących otrzymał symbowygraną Sandeckiego 7-5, drugi set liczne puchary ufundowane przez
był już szybszy i wygrany również MOS, organizatora turnieju. Kibice,
przez Tomka 6-3.
jak i grający mogli również posilić
Grupa B była równie mocno obsa- się i ugasić pragnienie dzięki dyrekdzona. W pierwszym meczu spot- torowi SP-3, gospodarzowi nowego
kali się Frank Mühling z Guben obiektu. Mamy nadzieję, że tak udai Tomasz Gruchała ze Zbąszynka. na impreza zaowocuje kolejnymi
Tomek przed kilkoma laty należał i zachęci młodzież i dorosłych do
do czołówki Polski w kategorii ka- spróbowania swoich sił w tenisie!
detów, jednak nauka okazała się
T.Sandecki

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

główny organizator: Sklep Sportowy „Witamina” Gubin

n

główny sponsor: Firma Fitness Autority Polska
Serdecznie zapraszamy!
Tel. 605 343 185
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Tradycyjnie jedną z pierwszych imprez towarzyszących obchodom „Wiosny nad Nysą” jest bieg „Gubińska
mila”. Nie inaczej było w tym roku. W piątek 30 maja odbyły się biegi, które rozgrywano z podziałem na
kategorie wiekowe.

Gubińska mila

Biegi przedszkolaków około 250m
(dz. i chł.) rocznik 2001 i młodsi.
Daria Lilejko - Bieżyce; Jan Kuba
- Bieżyce; Wiktoria Hryniewicz Bieżyce.
Biegi uczniów szkół podstawowych:
I i II klasa (rocznik 1999-2000):
1.Natalia Pytiak (SP2 Gubin),
2.Aleksandra Dobrowolska (Bieżyce), 3.Justyna Pypeć (Bieżyce);
1.Mateusz Ekstert (SP4 Gubin),
2.Przemyslaw Reszczyński (Bieżyce), 3.Daniel Plazura (Bieżyce).
III i IV klasa (rocznik 97-98):
1.Margerita Pytiak (SP2 Gubin),
2.Marta Sobczyk (Bieżyce), 3.Daria
Opatrzyk (SP2 Gubin); 1.Wojciech
Rozwadowski (SP1 Gubin), 2.Kacper Szczerbanowicz (SP2 Gubin),
3.Sergiusz Owczarek (SP2 Gubin).
V i VI klasa (rocznik 95-96):
1.Agata Kłosowicz (SP2 Gubin),
2.Kinga Wróbel (Bieżyce), 3.Katarzyna Fiszer (Bieżyce); 1.Adrian
Podgórski (SP2 Gubin), 2.Łukasz
Arentowski (SP2 Gubin ), 3.Patryk
Raczyński (SP1 Gubin ).
Biegi gimnazjalistów - I klasa
(rocznik 94):

1.Agata Nowak (G2 Gubin), 2.Marta Wróblewska (G2 Gubin), 3.Daria
Kuźnicka (G2 Gubin); 1.Mateusz
Pietkiewicz (G1 Gubin), 2.Mateusz

2.Weronika Spyta (G2 Gubin),
3.Sandra Madyniak (G2 Gubin);
1.Piotr Kwapich (G1 Gubin), 2.Mateusz Motyka (G2 Gubin), 3.Rafał

Start uczestników „Gubińskiej mili”
Kazimierczak (G2 Gubin), 3.Mi- Mielżyński (G2 Gubin).
chał Grzebielucha (G2 Gubin).
Organizator: Miejski Ośrodek SporII i III klasa (rocznik 92-93):
tu w Gubinie, Ludowy Lekkoatletycz1.Aleksandra Czabator (G2 Gubin), ny Klub Sportowy w Gubinie. (jaw)

Podziękowania:
Urząd Miasta i Burmistrz Gubina n Urząd Gminy i Wójt Gminy Gubin n Państwo Jakutowiczowie n Policja n Pogotowie Ratunkowe n Straż Pożarna n PSS Gubin
Zarząd LLKS Gubin
n

Nysa SG mistrzem!
W piątek 30 maja zakończył się
XXXV sezon rozgrywek Gubińskiej
Ligi Piłki Nożnej. Mistrzostwo wywalczyła drużyna NYSA-SG Gubinek. Najlepszym strzelcem rozgrywek został Arkadiusz Jagiełło
z Nysy SG-Gubinek. Najskuteczniejszym bramkarzem zawodnik drużyny mistrzów Jacek Olechnowicz.
Drużyny rozgrywały swoje mecze na

boisku przy ul.Sportowej. Od kwietnia rozegrano 45 meczów ligowych,
w których padło 111 bramek.
Wyniki ostatniej kolejki: Nysa SGGubinek - Pizza RAB 1:0; Pocztylion
- Amigole 1:1; ENEA - Łużyczanie
SG-Gubinek 2:0. Tabela końcowa
na www.glpn.gubin.com.pl
(jaw)

Zwycięzcy na pamiątkowym zdjęciu

Wspólne ćwiczenia
Podczas
sobotnich
obchodów
„Wiosny nad Nysą” odbyły się wspólne ćwiczenia Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego z Gubina
oraz Wasserwacht z Guben.
Na Nysie Łużyckiej panował tłok,
o który na co dzień trudno. Ratownicy z Gubina i Guben mogli
zaprezentować
zainteresowanym
mieszkańcom obu miast swoje wyszkolenie i różne techniki ratowni-

ctwa. Szczególnie zainteresowane
sprzętem i możliwościami wodniaków były dzieci. Specjalnymi gośćmi
byli wiceburmistrz Gubina Justyna
Karpisiak oraz burmistrz Guben
Klaus-Dieter Hübner.
Wszyscy byli pod wrażerniem
umiejętności prezentowanych przez
polskich i niemieckich ratowników
(m.z)

