Żołnierzom, żołnierzom
zawodowym i ich rodzinom oraz
pracownikom wojska z okazji
Święta Wojska Polskiego
najserdeczniejsze życzenia
pomyślności w życiu osobistym
i zawodowym składa
Burmistrz Bartłomiej Bartczak
Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Ochotnych

LA PLAYA VERDE vol.2

Kosarzyn <-> plaża „OAZA”
15 – 16 sierpnia

house, trance, reggae,
sound system

12 godzin wykręconej muzyki
za darmo!

Novum pierwsze!

Najlepsi
wśród równych
Jak się osiąga sukces? Właścicielka
Agencji Reklamowej Novum Beata
Siewruk-Dziewiałtowska (na
zdjęciu) odpowiada po prostu: Pracą, pracą i szczególnym podejściem do każdego zleceniodawcy.
Dlatego nie jest dziełem przypadku
fakt, że w 14. rankingu przedsiębiorstw regionu - w swojej kategorii - Agencja Novum zdystansowała
konkurentów, zasłużenie zdobywając I miejsce. Komisja konkursowa
była surowa. Oceniano aż 6 różnych
kryteriów. - Dla nas jest to mimo
wszystko sukces niespodziewany
- podkreśla z nieukrywaną satysfakcją szefowa - w ubiegłym roku
zajęliśmy 11 miejsce, w tym - przeskoczyliśmy 10 konkurentów i zostaliśmy ocenieni jako najlepsza
firma.
Ale… Nie byłoby tego tak szczególnego osiągnięcia, gdyby właściciele
firmy nie inwestowali we własną
działalność i nie doskonalili swoich
umiejętności zawodowych. W siedzibie agencji najnowsze technologie XXI wieku widać na każdym
kroku. Poczynając od nowoczesnej

architektury siedziby, wystroju
wnętrz i staranności w ich wykończeniach, a kończąc na nowoczesnych metodach pracy i urządzeniach.
- Nie wolno przy tym zapominać
o naszym młodym dynamicznym
personelu - podkreśla też pani Beata. Nic więc dziwnego w tym, że
zleceniodawca usługi nie ma prawa wyjść z siedziby firmy niezadowolony…
Do jej klientów należą firmy krajowe i koncerny zagraniczne. Ale
Agencja mimo wszystko stawia na
rodzimego zleceniodawcę. Obecnie,
po 14 latach istnienia na wymagającym rynku reklamy, Agencja Novum
obsługuje najważniejsze imprezy
targowo-handlowe odbywające się
na pograniczu, w tym Brandenburgii i Saksonii, np. CMT Cottbus Congresse Messe & Touristik GmbH.
Istotne jest też to, że Agencja od
kilku lat jest członkiem Federalnego
Związku Małej i Średniej Przedsiębiorczości - BVMW, działającego
w Republice Federalnej Niemiec.
dokończenie na stronie 3

Dwudziesta sesja - s. 2
Konkurs - s.13
Niezwykłe koleżanki - s. 7 Dwa Asy z Gubina - s.16
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim zaprasza
do składania deklaracji wyboru lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek środowiskowych we wszystkich naszych placówkach w Stargardzie Gubińskim, Grabicach,
Polu, Chlebowie i Strzegowie.
Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli złożysz deklarację wyboru, zapewnimy Ci:
n s tały dostęp do lekarzy specjalistów: stomatologa, ginekologa, pulmonologa, neurologa, internisty, chirurga;
nw
 ykonywanie badań USG w pełnym zakresie w ramach NFZ przez specjalistę
radiologii;
nw
 ykonywanie badań laboratoryjnych
przez Specjalistyczne Laboratorium MEDICA (Certyfikat Europejski, badania honorowane w całej Europie),
n w zakresie POZ oferujemy Ci stały dostęp
do lekarza rodzinnego, pediatry, pielęgniarki środowiskowej i położnej.

N
 aszym celem jest świadczenie usług medycznych dla pacjentów na najwyższym
poziomie przez najlepszych specjalistów
doświadczonych lekarzy i zespołu dyplomowanych pielęgniarek.
Serdecznie zapraszamy do naszych ośrodków, czeka na Ciebie miła i fachowa obsługa oraz troskliwa opieka kadry medycznej.
Czekamy na Ciebie i Twoją Rodzinę.

Strażacy zjawili się na
miejscu zdarzenia niczym
na skrzydłach. Jednak
straty są bardzo wysokie!

Chcieli spalić
Kopernika!

Okopcony fragment pomieszczenia
piwnicznego
Najpierw fakty. W nocy z wtorku
na środę (5/6.08.2008) w Zespole
Szkół im. Kopernika przy ul. Racławickiej nieustaleni dotąd sprawcy
dokonali włamania do tzw. instytutu
- jak jest potocznie określany budynek pomocniczy, w którym odbywają się zajęcia z techniki.
Po wyłamaniu kraty zabezpieczającej okno do toalety wandale przystąpili do systematycznej dewastacji,
a odkręcona woda spotęgowała dzieło zniszczenia.
Dokończenie tekstu i zdjęcia
z wydarzenia na stronie 5

Miasto i okolice



Urodzenia

Bartosz Wieczorek, Oliwia Żukowska, Wiktoria Kazimierczak, Julia Kazimierczak, Maja
Kubiak, Małgorzata Haszler,
Hanna Urban, Blanka Czekało,
Igor Czekało, Oliwia Chmurzewska, Gracjan Iwanowski, Daniel
Franczyk, Wiktoria Tarczewska,
Dawid Kupajczyk, Krystian Jacheć, Krystian Data, Zuzanna
Czapnik, Wiktoria Wnęk, Weronika Homan, Szymon Kuliszko,
Kacper Mierzwiak, Klaudia Malczyk, Konrad Przysiężny, Bianka
Zdanowska, Bartłomiej Solecki,
Antonina Musiałowska, Antonina Glazer, Sara Jarzębińska,
Katarzyna Biedak, Oliwia Ziętek,
Zuzanna Beśkiewicz, Kamil Syniawa, Wiktoria Konieczna, Radosław Pietrołaj, Zofia Wątroba,
Dominik Bednarz, Wiktor Przybylski, Oliwia Sykuła, Wiktoria
Patan, Martyna Głowaczowska,
Justyna Budzińska, Kamil Motłoch, Natalia Rajchel, Amelia
Bistułańska, Zuzanna Czybir,
Szymon Sykała, Mikołaj Kuśnierek, Michał Bezdziczek, Oliwier
Jóźwiak, Julia Sikorska.

Zgony

Jan Baszura l. 62, Stanisław Maścienica l. 72, Antonina Pankiewicz l. 88, Paweł Mazurkiewicz
l. 30, Weronika Dudek l. 78,
Wiesław Czarnota l. 57, Kazimiera Simińska l. 82, Jolanta Nowak
l. 44, Józefa Kozłowska l. 84,
Ryszard Olechnowicz l. 58, Zbigniew Fijołek l. 48, Józef Woźnica l. 76, Jacek Lipiński l. 53,
Jerzy Mikołajewski l. 59, Józefa
Ruła l. 90, Jadwiga Baryluk l. 57,
Janina Drozd l. 80, Leokadia Gacka l. 82, Anna Zając l. 84, Józefa
Gąsior l. 73, Paweł Łuś l. 92.

NOWOŚĆ W POLSCE
CALLSHOP!

Dwudziesta sesja
W ostatni czwartek czerwca odbyła się dwudziesta sesja Rady
Miejskiej. Rozpoczęła się ona od
wniosku radnego Marcina Sikory
o wycofanie uchwały dotyczącej
„wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości”. Sprawa dotyczy południowych terenów Wzgórz Gubińskich, na których inwestor zgodnie
ze stanem przedwojennym chciałby
założyć winnicę. „Mamy przekazać te grunty na 10 lat dzierżawy,
warto bliżej zapoznać się ze sprawą” - argumentował wniosek Jan
Skóra. Zaskoczenia nie ukrywał
radny Waldemar Kowal - „przecież burmistrz i urząd dysponują
odpowiednim aparatem, który
zabezpiecza taką umowę, każdy
miesiąc zwłoki to strata dla inwestora. Mój apel jest odwrotny - nie
stawiajmy przeszkód, tyle mówiliśmy od przedsiębiorczości, a teraz
co?” - zakończył radny. Ostatecznie wniosek o odrzucenie uchwały
przyjęto, będzie on rozpatrywany
po szerszym zapoznaniu się radnych ze sprawą.
Potem nastąpiła miła chwila. Wyróżniający się uczniowie gubińskich
szkół samorządowych otrzymali
listy gratulacyjne. Wręczali je burmistrz Bartłomiej Bartczak i przewodniczący rady miasta Leszek
Ochotny. Niektórzy z uczniów postanowili pozostać nieco dłużej na
sali, by uczestniczyć w specyficznej
lekcji samorządności.
Interpelacje i wnioski
Radna Danuta Andrzejewska
zwracała uwagę na problemy związane z rozkładem komunikacji
miejskiej i taryfami za przejazdy.
J.Skóra - pytał o możliwość rozbudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Miodowej w kontekście
doprowadzenia tam wody. Prosił

nie przestrzegania regulaminu na
gubińskiej pływalni, niski stan Lubszy, przy którym widać wszystkie
wrzucane tam śmieci oraz utrudnienia dotyczące przejścia przy nieskończonej inwestycji budowlanej
za „Apteką przy baszcie”.
Zygfryd Gwizdalski wracał do obchodów święta „Wiosny nad Nysą”„należy na przyszłość bardziej zadbać o porządek, pomyślmy też,
by włączyć w obchody szkoły i placówki kulturalne z gminy”. Radny
apelował o zagospodarowanie i wykorzystanie walorów Wzgórz Gubińskich oraz rzetelną informację
z powiatu dotyczącą sytuacji gubińskiego szpitala.
Radny Wojciech Sendera, nawiązując do sprawy szpitala, pytał,
dlaczego nie ma go w internecie
na liście placówek powiatowych
umiejscowionych w Gubinie. Sugerował także, by wyznaczyć oś jezdni na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej
z Paderewskiego.
Uchwały przyjęto zdecydowaną
większością głosów. Gorętszą dyskusję wzbudziła uchwała dotycząca
„uchwalenia stawki procentowej
opłaty adiacenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej”, którą rozszerzono
o punkt 2 w brzmieniu: „z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości wynikłej z podziału nieruchomości”.
Większość niejasności wynikła bardziej z niezrozumienia sprawy przez
niektórych radnych, niż złożoności
zagadnienia. Ostatecznie przyjęto ją
11 głosami.
Poparto także jednogłośnie miejsce tymczasowego przetrzymywania bezdomnych psów, z tym że
radny Ryszard Jakutowicz zaznaczył, że nie zgadza się z zaproponowaną radnym lokalizacją takiego
miejsca.

min. połączenia w Polsce

od 10 groszy

1 min. połączenia do większości
Krajów Unii Europejskiej,
Kanady, USA
od 50 groszy
wysyłanie faxu:
w Polsce od 50 groszy
za granicę od 1 zł

Caritas Parafii Św. Jana od Krzyża oraz Parafialny Zespół Kościoła
w Starosiedlu organizują 23 sierpnia
godz. 15.00 w Witaszkowie Festyn
Parafialny.
W programie wiele atrakcji, m. in.: zabawy i konkursy dla dzieci, turnieje,
prezentacje oraz liczne niespodzianki.
Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na odbudowę i remont zabytkowego kościoła w Witaszkowie,
który ma już niemal 300 lat (oddany
do użytku w 1749 roku).
Serdecznie Państwa zapraszamy do
wzięcia udziału w festynie. Myślę, że
jak co roku będzie to bardzo udana
impreza, o czym zapewniają organizatorzy.

Nadzwyczajny zjazd delegatów PO RP powiatu krośnieńskiego
odbył się 2 sierpnia w Gubinie. Obrady otworzył przewodniczący
koła gubińskiego Grzegorz Świtalski, a zebranie poprowadził sekretarz województwa lubuskiego Tomasz Możejko. Najważniejszym punktem zjazdu był wybór nowego przewodniczącego. Został
nim niemalże jednogłośnie Leszek Turczyniak, przewodniczący
koła w Dąbiu.
Nowy Przewodniczący PO RP Powiatu Krośnieńskiego
L.Turczyniak uznał za priorytetowe: wzmocnienie integracji
wszystkich członków PO RP na terenie powiatu krośnieńskiego,
jak i województwa lubuskiego oraz inicjowanie powstawania nowych kół PO RP na terenie powiatu. Wskazał także potrzebę ścisłej
współpracy Zarządu Powiatu PO RP z Zarządem Regionu PO RP,
Radą Regionu i Przewodniczącą Rady Regionu - poseł na Sejm RP
Bożenną Bukiewicz.

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Świtalski - przewodniczący koła miejskiego w Gubinie, Jacek Hadada - przewodniczący koła wiejskiego w Gubinie, Leszek Turczyniak - nowo wybrany przewodniczący powiatowy, Tomasz Możejko - sekretarz PO
RP woj. lubuskiego

Święto policji
Funkcjonariusze policji powiatu krośnieńskiego swoje święto obchodzili uroczyście 25 lipca br. w Zamku Piastowskim, na które zaproszono wielu gości, w tym przedstawicieli samorządów gminnych.
Jak przekazał podinsp. Dariusz Wyrwa, wielu z Gubina wyróżnionych zostało mianowaniem na kolejne stopnie policji, a brązową odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał mł. asp. Zenon Dębowczyk.
Na kolejne stopnie mianowano: aspiranta sztabowego Mirosława
Kiepuszewskiego; aspiranta: Marka Bukowieckiego i Marcina
Kwiecińskiego; młodszego aspiranta: Tatianę Czepiżak, Ryszarda
Ereta, Z.Dębowczyka, Michała Kwiecińskiego, Jarosława Ostrowskiego, Andrzeja Kopocińskiego, Piotra Skubakowskiego; sierżanta: Krzysztofa Leńczuka, Macieja Matusiaka, Radosława Sokołowskiego, Bartosza Palto, Marcina Żołędziowskiego, Andrzeja
Rogowskiego, Arkadiusza Dolińskiego, Adriana Goszczyckiego,
Grzegorza Żurka, Grzegorza Łukowiaka, Arkadiusza Walczaka.
Gratulujemy!
Z. Traczyk

Akcja „Susza”

Budynek PKS
ul. Obrońców Pokoju 15 w Gubinie
Tel. 068 359-20-39

Zaproszenie na festyn do Witaszkowa

PO wybrało

Uchwały

U nas możesz telefonować
i wysyłać fax po całym świecie za
półdarmo
Np. 1
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Uczennica Gimnazjum nr 2 przy ZSO w Gubinie Marta Lenda
odbiera z rąk burmistrza list gratulacyjny
także, by oczyszczono ścieżki rowerowe z kolców akacji, apelował o wyznaczenie przejścia dla pieszych na
wprost wejścia do Szkoły Muzycznej. Pytał też między innymi o przepisy regulujące możliwość i sposób
wywieszania flagi narodowej.
Radna Halina Wojnicz pytała
o program przygotowany przez Gubiński Dom Kultury na wakacje.
Wróciła także do sprawy wywieszanych byle gdzie i często w miejscach
nieodpowiednich ogłoszeń, a nie
na słupach do tego celu służących.
Zwracała także uwagę na pilnowa-

Dyskutowano także w kwestii
pieniędzy na inwestycję dotyczącą przebudowy ulicy Chrobrego
- „chodzi o ułatwienie pozyskania
środków UE na tę inwestycję i to
zawiera ten projekt” - argumentował burmistrz, uchwałę przyjęto
14 głosami.
Po udzieleniu odpowiedzi na
interpelacje przez burmistrza,
a w sprawach dotyczących powiatu
przez wicestarostę Janinę Pawlik
i uchwaleniu protokołu z poprzedniej sesji, po trzech godzinach obrad sesję zakończono. 
(m.z)

Jak przekazali nam sekretarz gminy Leonard Tumiłowicz i inspektor
referatu rolnictwa i ochrony środowiska Anna Żak, tegoroczne żniwa
są dla rolników trudne ze względu na niekorzystną pogodę.
Już w czerwcu zarządzona została przez wojewodę akcja „Susza”, która potwierdzona została przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Na wniosek wójta Edwarda Aksamitowskiego
powołano 23 czerwca br. dwa zespoły. Ich zadaniem było oszacowanie
szkód tym rolnikom, którzy zgłosili zasiewy do oceny. Na terenie gminy
skład zespołów był następujący: 1. przewodnicząca - Greta Boguszewska-Drapa z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Sobiesław
Ogrodowicz z urzędu gminy i Ryszard Trybuchowski z Lubuskiej Izby
Rolniczej; 2. przewodnicząca - Małgorzata Turowska z ODR, Daria
Lidtke z urzędu gminy i Bożena Borkowska z LIR. Komisja szacowała
straty na tych uprawach, które przekroczyły 30 proc. Jak się okazało
sporządzono 153 wnioski, gdzie straty wyniosły od 40 do 60 proc. i dotyczyły nie tylko zbóż, ale także użytków zielonych i okopowych.
Rolnik po sporządzeniu protokołu określał, czy będzie się starał o niskoprocentowy kredyt preferencyjny, połowa taką chęć wyraziła. Kopie protokołów i zestawienie zbiorcze przesłane zostaną do 12 sierpnia
wojewodzie, który musi zapewnić środki na pokrycie różnic odsetek
od kredytów.
Z pewnością straty związane z tegoroczną suszą będą miały negatywny wpływ nie tylko na dochody rolników, ale także na zwyżkę cen produktów rolnych, a tym samym i cenę żywności.
Z. Traczyk
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Radzili w gminie

- Rada podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przekazanie nieodpłatnie w użytkowanie na czas nieokreślony zabudowań, w których prowadzona jest działalność SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim. Dotyczy to
lokali przychodni w Grabicach, Polu, Strzegowie, Chlebowie i Stargardzie Gubińskim.
- Na posiedzeniu komisji zdrowia, oświaty, sportu, kultury i opieki
społecznej podsumowano miniony rok szkolny, który nie należał do
łatwych, także wyniki uczniów nie były rewelacyjne. Informacje przekazali dyrektorzy szkół z Chlebowa - Anna Andrzejewska, Czarnowic
- Barbara Dobek, Grabic - Teresa Wojtowicz, Bieżyc - Henryk Sieradzki, Starosiedla - Edward Ziemba i Strzegowa - Beata Skowron.
W Czarownicach nauczyciele bezpłatnie pomagali uczniom w przygotowaniu się do konkursów przedmiotowych, mającym sukcesy na
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, prowadzone były też warsztaty teatralne. Wiele godzin przeznaczono na zajęcia pozalekcyjne w wyrównywaniu braków w nauce. W klasie III gimnazjum na 33 uczniów
średnią 2,00-2,5 osiągnęło aż 14 uczniów. Tylko 4 uczniów w szkole
było z oceną niedostateczną.
W Grabicach podczas egzaminów lepiej wypadły testy matematycznoprzrodnicze, fatalnie humanistyczne. Na 29 uczniów, 13 nie napisało
nawet jednego zdania. Konieczna praca z rodzicami i poprawa jakości
kształcenia. Są przypadki picia alkoholu przez uczniów podczas lekcji.
Organizowano wiele imprez, konkursów, wycieczek, np. do Poznania,
Drezna, Karpacza, także akcje charytatywne.
Słabsze wyniki niż w roku ubiegłym były też w Chlebowie. Działają tu
różne kółka, jak np. historyczne czy języka niemieckiego. Na uwagę zasługuje organizacja wspólnych imprez (pikników) z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów oraz wycieczek m.in. do teatru czy do Guben.
Mankamentem jest to, że uczniowie, którzy nie uczęszczali na niektóre
przedmioty, nie zostali sklasyfikowani, a jeden nie uczęszczał do szkoły
nawet przez trzy miesiące (ukończył 18 lat).
Kłopoty są też w Bieżycach, m.in. w organizacji zajęć pozalekcyjnych,
gdyż uczniowie dowożeni są jednym autobusem do trzech szkół. Wielu
rodziców nie jest zainteresowanych nauką swych dzieci. Organizowane
są również wycieczki, ale np. do Guben konieczne są paszporty, gdyż
uczniowie nie mają jeszcze dowodów osobistych.
Najlepsi uczniowie otrzymali od wójta nagrody finansowe za osiągnięcia w nauce i sporcie:
Z Bieżyc - Katarzyna Fiszer, Artur Hryniewicz, Justyna Konopska,
Julia Kuśmierczyk, Patryk Kuśmierczyk, Martyna Smolarek; Chlebowo - Ewelina Dulba, Magdalena Działkowska, Anna Dziura, Aleksandra Jantoń, Marta Jóźwin, Karolina Karłowska, Olga Nagrabska, Katarzyna Sliwińska, Anna Wawrzyniak, Angelika Wiśnik;
Grabice - Krzysztof Nowicki, Magdalena Pietrołaj, Mateusz Stadnik;
Starosiedle - Alicja Florczak, Adrian Kowalczyk, Artur Przyborski,
Aleksandra Strzelbicka, Marcin Walczak, Patryk Wilczyński; Strzegów - Katarzyna Gruszczyńska, Emilia Polak.
Z.Traczyk

Wojsko sprzedaje

Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego zgłosił do przetargu,
który odbędzie się 22 sierpnia (piątek) o godz. 12.00 w Gorzowie Wlkp.,
wiele sprzętu i materiałów, które warto jeszcze wykorzystać, m. in. 1331
sztuk kurtek polowych (przydałyby się strażakom) za 6000 zł; samochód
sanitarny Polonez z 1996 r. - 1000 zł, sprzęt kwaterunkowy w pakietach,
m. in. biurka, fotele, krzesła, łóżka koszarowe, stoły, taborety, szafy - zawierający 51 pozycji za 2500 zł, za 15 pozycji - 1500 zł, za 39 pozycji 2000 zł. Frezarkę czy obrabiarkę po 1000 zł, traktor kołowy Ursus z 1999
r. - 11 000 zł; sprzęt i materiały kulturalno-oświatowe - 67 pozycji, m. in.
maszyny do pisania, radiomagnetofony, wzmacniacze, zestawy głośnikowe, aparaty fotograficzne, gitara elektryczna itp. za 400 zł.
Z.T.

Woda zbiera żniwo…

Co roku powtarzane są przez media i policję apele o zachowanie
ostrożności w czasie pobytu nad akwenami wodnymi i podczas korzystania z kąpieli.
W województwie lubuskim doszło do wielu tragedii. Od początku
wakacji w lubuskich jeziorach utonęło 12 osób. Nie należy lekceważyć
podstawowych zasad bezpieczeństwa: kąpać się w miejscach wyznaczonych, zakaz kąpieli osób będących po spożyciu alkoholu, unikać
wszelkiej brawury (urazy kręgosłupów), stopniowo zanurzać w wodzie
rozgrzane ciało, gdyż może nastąpić szok termiczny lub mogą wystąpić
skurcze mięśni.
Uwaga na dzieci, one stanowią bardzo duży procent ofiar pochłanianych corocznie przez wodę!
MB-T
Księdzu Kanonikowi Dionizemu Łyduchowi
Panu organiście Andrzejowi Banachowi
Panu kościelnemu Zbigniewowi Drzewieckiemu
Sąsiadom i znajomym,
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszej Kochanej Mamy

Śp. Janiny Zalewskiej
Serdecznie dziękujemy
Syn z rodziną
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Działalność Agencji Reklamowej
Novum nie jest jednak nastawiona
na zysk za wszelką cenę. Należy do
niej między innymi wieloletnia pomoc charytatywna, widoczna doskonale na oddziale dziecięcym SP ZOZ
szpitala w Gubinie. Nie wyobrażam
sobie, gdybym odmówiła jakiejkolwiek pomocy naszym małym pacjentom – mówi skromnie pani Beata.
Jednak nie byłoby sukcesu, gdyby nie narzucone od początku
działalności sobie i współpracow-

nikom założenie poszanowania
każdego zleceniodawcy. Można
śmiało zaryzykować twierdzenie,
iż w Agencji Novum motto przewodnie brzmi: u nas każde zlecenie produkcyjne zaczyna się od
pojedynczego produktu!
Uroczyste wręczenie nagród 14.
Edycji Rankingu Firm Województwa Lubuskiego za rok 2007 miało
miejsce 20 czerwca w Filharmonii
Zielonogórskiej.
Antoni Barabasz

Puchary z dumą prezentują zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: Agencja
Reklamowa NOVUM - właściciel Beata Siewruk-Dziewiałtowska, ICT Poland - Dyrektor Generalny Michał Wrembel (z lewej), Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna - Prezes Krzysztof Dołganow (z prawej)

Ekspresowa sesja
W ekspresowym tempie przebiegały
obrady XIX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego. Przewodniczyła im Anna
Szcześniewicz. Radni między innymi zapoznali się z informacją o funkcjonowaniu Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Gubinie.
Został przegłosowany i przyjęty do realizacji szereg uchwał, w tym w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu
Krośnieńskiego, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON. Radni przyjęli ponadto
uchwałę w sprawie utworzenia Rady
Organizacji Pozarządowych Powiatu
Krośnieńskiego - jak podkreślił starosta Jacek Hoffman - na pierwszym
spotkaniu było 8 przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, a następne
jest zaplanowane na wrzesień.
W projekcie „Ekologiczny powiat
- poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem ekologicznych źródeł
energii” - jak poinformowano radnych - dokonano termomodernizacji
8 budynków. Również ten projekt
został przyjęty jednogłośnie.
Głosowano nad uchwałą w sprawie
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia, staroście zasadnicze wynagrodzenie zostało podniesione do
kwoty 5500 zł, bez zmian pozostałych składników. W głosowaniu nad
tym projektem uchwały - 3 radnych
z Klubu Platformy Obywatelskiej
wstrzymało się od głosu. Została ona
przegłosowana większością głosów.
Zarząd pozytywnie zaopiniował decyzję o przekazaniu obiektów po
Straży Granicznej w Gubinie dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Stworzono tym samym w Gubinie
możliwość powstania filii ZDZ i nowych możliwości nauki zawodu. Starosta skupił się następnie na wizycie
ministra Dietmara Woidke z Landu
Branderburgii i samorządowców
województwa lubuskiego, które odbyło się 12 czerwca na terenie powiatu oraz VIII Targach Agroturystycznych odbywających się w Krośnie.
Poinformował też radnych o wizycie
ministra Czesława Piątasa w krośnieńskiej jednostce wojskowej i rozmowach z udziałem burmistrza Bartłomieja Bartczaka dotyczących
możliwości rozwiązania nabrzmiewającego problemu tzw. mieszkań
WAM-owskich. W zapytaniach - radny Grzegorz Świtalski poprosił o informację dotyczącą prac zewnętrznej
firmy audytorskiej mających na celu
wypracowanie zmian organizacyjnych w szpitalu i sugerowanych
zwolnieniach personelu. Tym tematem interesował się również radny
Leszek Turczyniak, Jacek Hadada
i przewodnicząca A. Szcześniewicz.
Wg słów starosty, wrzesień będzie
ostatnim momentem do przyjęcia
nowej strategii działania i organizacji struktury szpitala. Następna
Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
zastała wstępnie zaplanowana na 10
września 2008 roku, jednak, jak zaznaczyła przewodnicząca rady - w razie konieczności zostanie zwołana sesja w okresie wakacyjnym. W sumie
prawie 20 punktów porządku obrad
XIX Sesji zostało rozpatrzonych
w ciągu niespełna dwóch godzin tempo zaiste ekspresowe!
Antoni Barabasz

Kronika 997
- 28 czerwca wybito szybę w oknie
przedszkola przy ul. Kosynierów,
wartość szkody 800 zł,
- 29 czerwca z brzegu Nysy przy
ul.Chrobrego wpadł do wody i utonął 30-letni mężczyzna, który wcześniej w towarzystwie kilku znajomych
spożywał alkohol,
- 30 czerwca o 13.10 w Komorowie
zatrzymano Grzegorza D. lat 19, przy
którym ujawniono porcję amfetaminy,
- 30 czerwca o 19.10 na Placu Katedralnym dwóch mężczyzn
przewróciło i pobiło 54-letniego
obywatela Niemiec, zabierając mu
portfel z dokumentami i pieniędzmi
w kwocie 10 euro, w wyniku podjętych czynności policjanci zatrzymali
jednego ze sprawców - Łukasza L. lat
19, mieszkańca Gubina, a następnego dnia drugiego ze sprawców, obu
grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia
wolności,
- 3 lipca ze sklepu jubilerskiego
przy ul. Śląskiej skradziono złoty
łańcuszek wartości 1500 zł,
- 7 lipca o 15.50 na ul. Kresowej
zatrzymano Bolesława M. motorowerzystę, u którego stwierdzono
2,6 promila w wydychanym powietrzu, kolejnym zatrzymanym był
Stanisław P. rowerzysta, u którego
stwierdzono 0,38 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu,
- 8 lipca zniszczono elewację
Przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej, wartość szkody 1000 zł, pomalowano tzw. graffiti,
- 21 lipca zawiadomiono o włamaniu do mieszkania przy ul. Piastowskiej. Skradziono wyroby ze złota,
zabytkowe monety i medaliony oraz
pieniądze w kwocie około 7000 dolarów USA, sprawca Krzysztof S. lat 21,
decyzją Sądu został aresztowany,
Informacji udzielił Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie podinsp.
Dariusz Wyrwa
Oprac. MB-T

Kronika PSP
W ciągu ostatnich 5 tygodni (tj.
1.07-6.08.2008r.) gubińscy strażacy
wyjeżdżali do 97 zdarzeń. Najwięcej
z nich, bo 48 dotyczyło neutralizacji
gniazd dzikich os i szerszeni, w 11
przypadkach strażacy gasili płonące
trawy i nieużytki. Zanotowano aż
5 fałszywych alarmów. Na prośbę
ekipy filmowej strażacy trzykrotnie
pomagali przy realizacji filmu fabularnego (tytuł roboczy “Do widzenia
Tomek”), którego reżyserem jest
Rektor PWSFTiTV Robert Gliński.
Ponadto 12 i 13 lipca strażacy gasili palące się samochody (zwarcie
instalacji elektrycznej); w obu wypadkach straty oszacowano na kwoty po 2 tysiące złotych.
25.07. zastęp strażaków zabezpieczał miejsce wypadku dwóch motocykli crossowych, do którego doszło
z winy ich użytkowników. Strażacy
pomagali między innymi w transporcie ciężko rannych motocyklistów do
karetki pogotowia (wypadek nastąpił w trudno dostępnym terenie).
29.07. zastęp strażaków gasił płonące sadze w kominie w Gubinku,
straty są nieznaczne, działania polegały na wygaszeniu pieca CO i gruntownym przewietrzeniu pomieszczeń.
04.08 po przejściu krótkotrwałej
nawałnicy i szkwału deszczowego,
strażacy czterokrotnie wyjeżdżali do
usuwania jej skutków; między innymi złamanych konarów drzew nad
jezdniami ul. Kresowej i Śląskiej.
Informacje przekazał dowódca JRGPSP w Gubinie asp. sztab.
Dariusz Kostyszak.
Oprac. AB.

Miasto i okolice
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z magistratu
Informacje zebrał Antoni Barabasz

Poszukując partnerów

Powracający temat

Burmistrz Garwolina k/Warszawy - Tadeusz Mikulski wraz z grupą samorządowców tej miejscowości byli 10 lipca gośćmi gubińskiego magistratu. Członkowie delegacji zwiedzili miasto, zapoznali się z problemami
nurtującymi Gubin, zwiedzili też ruiny fary. W czasie rozmowy z wiceburmistrz Gubina Justyną Karpisiak była rozważana też możliwość nawiązania współpracy pomiędzy obu miastami.

Nie milknie sprawa kładki rowerowej przez graniczną Nysę Łużycką
i związanych z nią nieprawidłowości prawnych, których dopuściła się strona niemiecka. Redaktor kanału ZDF – telewizji niemieckiej Werner Thies
przygotował kolejny materiał, w którym racjonalne argumenty istniejącego stanu prawnego przedstawił burmistrz B. Bartczak. Reportaż o Gubinie
i Guben został wyemitowany 3 sierpnia w programie „Blickpunkt”.

Fara znana w świecie
Gubin – jego historia, teraźniejszość i problemy jakimi żyje miasto,
były tematem spotkania wiceburmistrz miasta J.Karpisiak z grupą studentów kanadyjskich przebywających w Polsce, które odbyło się 14 lipca
wewnątrz fary.

IBA zaprosiła
Ksiądz proboszcz Zbigniew Samociak z Gorzowa i ks. proboszcz z parafii pw. Trójcy Św. Ryszard Rudkiewicz, poseł Marek Cebula, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Czesław Osękowski, wiceburmistrz Gubina
J.Karpisiak, wojewódzki konserwator zabytków Barbara Belenis-Kopeć, prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Czesław Fiedorowicz oraz
grupa radnych miasta przebywali 19 lipca na terenach IBA – Międzynarodowej Wystawy Budowlanej, zwiedzając najbardziej charakterystyczne
miejscowości regionu, w tym teren po byłej kopalni węgla brunatnego
w Großräschen. Wrażenie na zwiedzających zrobiła potężna maszyna
górnicza – koparka F-60, która jest dłuższa niż wysokość paryskiej wieży
Eiffela. Punkt widokowy – dostępny dla publiczności – znajduje się 77
metrów nad poziomem gruntu. Niezawodnym przewodnikiem polskich
gości był David Lang z kierownictwa IBA.

Nowy prezes, stare problemy...
W ciągu ostatnich 6 tygodni burmistrz B.Bartczak dwukrotnie spotykał
się w Warszawie z prezesami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - poprzednim Krzysztofem Dzięcielskim 19 czerwca i nowym dr. Pawłem
Kosseckim, które odbyło się 31 lipca. Sama Agencja ma sprzedawać
mieszkania, stanie się to za sprawą przygotowywanej nowej Ustawy o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, która po sejmowej przerwie wakacyjnej ma
trafić pod obrady parlamentu. Burmistrz poprosił nowego szefa Agencji, aby ponownie poddano analizie prawnej problem naliczania 200%
karnego czynszu. WAM powinna przedstawić niebawem swoje oficjalne
stanowisko w tej sprawie. Z naszych informacji wynika, iż powoli spływają pozytywne decyzje Ministra Obrony Narodowej dotyczące nadawania
tytułów prawnych na zajmowane mieszkania. Sama Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa nie może jednak zrezygnować z jego naliczania.
Nowy prezes Agencji jest doktorem nauk ekonomicznych, doradcą podatkowym, absolwentem Politechniki Warszawskiej.
Burmistrz B. Bartczak podkreśla, że w trakcie rozmowy zaistniała możliwość innego spojrzenia na problem związany z podnajmowaniem mieszkań będących w gestii Agencji.

Mamy będą zadowolone

Co pijemy?

- Miejsc w przedszkolach nie powinno zabraknąć – powiedziała wiceburmistrz J.Karpisiak. W Przedszkolu Miejskim nr 3 zostanie od
września utworzony dodatkowy oddział dla najmłodszych dzieci. Będą
one zajmowały pomieszczenia, w których do tej pory uczyły się dzieci
z klasy zerowej. Od września ta klasa będzie uczęszczała do szkoły nr 2.
Obecnie przedszkole przechodzi remont i drobne prace konserwacyjne. W nowo utworzonym oddziale znajdzie miejsce na naukę i zabawę
około 25 dzieci.

O inwestycjach
Od dłuższego czasu w Gubinie pojawiają się inwestorzy zagraniczni,
którzy są zainteresowani lokalizacją swoich inwestycji w naszym mieście.
Burmistrz Bartłomiej Bartczak tajemniczo ani nie potwierdza, ani nie
dementuje naszych informacji. Nieoficjalnie wiadomo, że w grę wchodzą
dwie duże firmy, chcące zatrudnić kilkuset pracowników.

Gdzie są środki unijne?
Mamy gotowe projekty na okres wsparcia obejmujący lata 2007-2013, ale
program finansowania Interreg IVA ciągle nie rusza. Jest to dyskomfort dla
naszych dalszych działań. W latach poprzednich (tj. 2004-2006) strona niemiecka z Interregu pozyskała środki, z których w Guben zrobiono wiele inwestycji miejskich, a strona polska w tym okresie tylko środki na renowację
ratusza. Gubin ma gotowe projekty, czeka po prostu na pieniądze. Wśród
tych projektów są przygotowane do realizacji, dotyczące Wyspy Teatralnej,
budowy ciągu pieszo-jezdnego z deptaku do mostu na Nysie Łużyckiej, boisk
wielofunkcyjnych we wszystkich szkołach miejskich i wiele innych.

Jakość wody pitnej i szczególnie właściwe zabezpieczenie jej ujęcia
przed potencjalnym zagrożeniem terroryzmem byly tematem związanym z wizytą burmistrza B.Bartczaka na ujęciu wody dla miasta. Burmistrzowi towarzyszył inspektor d/s obrony cywilnej Urzedu Miejskiego Rafał Wypych i wiceprezes Przedsiębiorstwa Usług Miejskich
Leszek Linda. Przewodnikami burmistrza po obiekcie i udzielającymi
obszernych wyjasnień byli pracownicy stacji ujęcia wody dla Gubina.

Myśli
proste
i
zawiłe
Marcin Zajączkowski

Względna sprawa

Mając okazję przez sporą
część wakacyjnej przerwy przebywać w Trójmieście, mogłem
poobserwować, jak tam się
żyje. Skala porównawcza niewymierna, bo trudno wprost
porównać ponad 750-tysięczną aglomerację do niespełna
dwudziestotysięcznego miasteczka. Trzeba też przyznać,
że sam Gdańsk, a wcześniej
Sopot, zdaniem badających
jakość życia w największych
polskich miastach, tj. tych,
które mają powyżej 100 tysięcy
mieszkańców, znajdowały się
w tym rankingu na czele bądź
w ścisłej czołówce.
Pomijając wskaźniki, którymi kierują się twórcy, gołym
okiem trudno czymś się szczególnie zachwycić.
Dla nas, ludzi za przeproszeniem z prowincji, żyje się
tam drogo. Inna sprawa, że
i zarabia się nieporównywalnie więcej. Niejedna kasjerka
w gubińskim markecie chciałaby zarabiać prawie 2000 brutto, a tak w Trójmieście płacą,
z drugiej strony za kwotę, dzięki której w Gubinie spokojnie
wybudujemy sobie, no niech
będzie, że skromny, ale własny
dom, w Trójmieście stać nas
będzie na wcale nieduże mieszkanie w bloku albo kawalerkę
o lepszym standardzie. Trudno
też w Gubinie utknąć w korku i stracić prawie godzinę,
by przejechać trasę, którą na
dobrą sprawę można by było
przejść piechotą w pół godziny. Jak dobrze, pomyślałem, że
nigdzie się nie spieszę, tkwiąc
w Trójmiejskim korku, że nie
wracam zmęczony albo wkurzony z pracy, że nie czeka żona
albo dzieci.
Mnóstwo czasu traconego
na dojazd do pracy, to tu, to
tam, to na pewno minus, ale
przecież dla miejscowych to
chleb powszedni, idzie się
pewnie przyzwyczaić. Za to
możliwości spędzania wolnego
czasu nieograniczone, co innego u nas. Tu pozostaje niewiele
wariantów… ale i tak cieszmy
się z tego, co jest, bo jak pisałem na początku, nie ta skala
porównawcza.
Udało mi się trafić do miejsc
urokliwych, znanych choćby
z klimatu powieści Brechta.
Ciekawie wygląda budowana
od zera Gdynia - polska stolica
modernizmu, ale i gubińskie
ulice, miejsca mają swój urok
i legendy. Gdzie więc żyje się
lepiej, gdzie spokojniej, trudno powiedzieć. Czy faktycznie
„wszędzie dobrze, ale w domu
najlepiej”? Któż wie... Jak się
ostatnio w Polsce mawia, „oczywista oczywistość”, że sprawa
jest bardzo względna…

Publicystyka
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Wkurza mnie
Mamy szkoły ze stołówkami, dom kultury, ośrodek sportu, boiska. Czy kiedyś będziemy mieli
półkolonie w mieście? Czy zaistnieje u nas nieobozowe lato?

Wakacje na trzepaku!
Uwzięłam się. I nie popuszczę. Zaczęłam od wakacji 2003
r. i przez te pięć lat, pisząc o formach spędzania wakacji przez gubińskie dzieci, nic się nie zmieniło.
Właściwie mogłabym spokojnie
przedrukować wszystkie artykuły napisane na ten temat w ciągu
ostatniego pięciolecia. I gdyby nie
tegoroczna (niestety, już wakacyjna) rozmowa z wiceburmistrz Justyną Karpisiak, myślałabym, że
dalej trafiam w próżnię.
A zatem: co mnie tak wkurza?
W 2003 r. pisałam: „co drugie polskie dziecko nie wyjedzie na wakacje. Tak mówi średnia, ale sytuacja
jest jeszcze bardziej dramatyczna
w małych miejscowościach. W wielu, szczególnie tych położonych „daleko od szosy” każdy dzień jest łataniną. I na wakacje nie starcza”.
I dalej w tym artykule rozmawiam
z panią naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich w naszym magistracie Reginą Midzio-Kaczmarek.
- Wiem, że szkoły nie organizują
półkolonii - odpowiada na moje kolejne pytanie. (WG-23 06 2003)
W 2005 r., w rozmowie z panią
naczelnik dowiaduję się że, proponowaliśmy dyrektorom gubińskich
szkół, by pomyśleli o zorganizowaniu wypoczynku wakacyjnego
w mieście, np. półkolonii. Stwierdzili, że nie ma zainteresowania.
(WG-20 06 2005 r). Więc kolejny
rok nie zorganizowano żadnej półkolonii, na którą mogłyby pójść
dzieci nieobjęte pomocą społeczną,
te z normalnych, często niezamożnych rodzin, ale nie patologicznych.
W tych latach cały czas proponowano dzieciom uczestnictwo wakacyjne w świetlicy terapeutycznej na ul.
Gdańskiej. Z uporem godnym lep-

TWPSzkolenia BHP i P. Poż.
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dla pracodawców
stanowisk kierowniczych
i robotniczych (wszystkie
zawody)
oraz inne usługi z tym związane
Os. E. Plater 9c/8
66-620 Gubin
Tel. 068/455-60-09
po godz. 16.00
Tel. 0503 732 097

Serdecznie dziękuję Firmie TERRA z Gubina, produkującej konstrukcje kwietnikowe, za nieodpłatne przekazanie na rzecz
miasta ampli kwiatowych, pojemników
wraz z kwiatami, które są ozdobą deptaka
i budynku tut. Urzędu Miasta.
Bartłomiej Bartczak
Burmistrz m. Gubina

szej sprawy corocznie sprawdzam
tam frekwencję. Chodzą tylko te
dzieci, które są tu cały rok. To co nie
udało się w szkołach, dziwnym trafem udało się księdzu Zbigniewowi
Samociakowi. Wynajął starą szkołę
w Sękowicach, dogadał się z wójtem
Edwardem Aksamitowskim, pomimo że ten ostatni ma opinię trudnego partnera, i autobusami z gminy
codziennie dowoził 70 dzieci na półkolonię w Sękowicach - cud. W 2004
r. pisząc o letnim wypoczynku dzieci
i młodzieży w Gubinie, zauważyłam,
że samorządowcy (magistrat, szkoły i pozostałe placówki) umyły ręce
i scedowały organizację wypoczynku
na Caritas i inne organizacje, w tym
charytatywne. Bo w roku bieżącym
m.in., jak stowarzyszenie „Wspólny
dom” wyżebrze trochę pieniędzy,
to kilkanaścioro dzieci pojedzie nad
morze. Wstyd! Już o tym pisałam
w 2004 r., a teraz powtórzę, bowiem
jest to przykład na to, że jak się chce
to można.
Jak każdego roku i w tym byłam
w Skoczowie (moje byłe miasto),
mieście porównywalnym z Gubinem. Tam już od paru lat rozwiązano problem wakacyjnego wypoczynku w mieście.
Pomysł polega na ścisłej współpracy szkół, urzędu, ośrodka sportu i domu kultury. Ten ostatni jest
koordynatorem całego przedsięwzięcia.
Przez dwa miesiące każda ze szkół,
w tym gimnazjum (jak u nas), jest
zobowiązana zorganizować dwutygodniowe półkolonijne zajęcia. Program w oparciu o dom kultury przygotowują nauczyciele danej szkoły
i zatrudnieni na półkolonii studenci.
Dzieci nie trzeba zapisywać, przychodzą, kiedy mają chęć czy po-

trzebę, przynoszą 2 zł (kiedyś było
1,5 zł). To opłata za jednodaniowy
obiad. Drugie śniadanie w postaci
słodkiej bułki i herbaty, tak jak kino,
basen, wszelkie materiały potrzebne
do zajęć finansowane są z funduszu
zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- To za co utrzymujecie świetlicę
terapeutyczną? - pytam panią burmistrz Janinę Żagan.
- Tak dzielimy pieniądze żeby starczyło na wszystko. Bo mamy świadomość, że oprócz dzieci potrzebujących wsparcia są dzieci, których
rodzice pracują - odpowiada pani
burmistrz, dodając, że nikt tu nie
robi łaski, bo szkoły są opłacane
z budżetu gminy, a zawsze znajdzie
się nauczyciel, któremu przyda się
dodatkowych parę złotych za 2 tygodnie (9 zł za godzinę).
Widocznie ta forma wypoczynku
dla dzieci jest atrakcyjna, skoro codziennie bywa od 90 do 150 dzieciaków. Dziecko może uczestniczyć
bez ograniczeń w półkoloniach
wszystkich czterech szkół.
W gubińskich szkołach i gimnazjach uczy się ponad 2500 dzieci.
Ile z nich skorzysta z wypoczynku
wakacyjnego? Ile z nich spędzi wakacje na przysłowiowym trzepaku?
Mamy szkoły ze stołówkami, dom
kultury, ośrodek sportu, basen,
boiska sportowe. Mamy chętnych
rodziców, którzy niewielką kwotę
mogliby wpłacić na potrzeby dziecka na półkolonii. W czym więc
problem? Czego nie mamy? Chęci i to mnie wkurza.
Całe szczęście, że oprócz rodziców
mam również sojuszniczkę w osobie
pani wiceburmistrz J.Karpisiak.
Myślę więc, że to już ostatni artykuł na ten temat.
Kaśka Janina Izdebska

Rusza konkurs literacki IV edycji „Doliny Kreatywnej”
Od 11 lipca do 29 sierpnia 2008 r. organizatorzy czekają na prace z dziedziny literatury. Jury
złożone z uznanych pisarzy i znawców literatury podzieli między najzdolniejszych młodych
twórców 15 tys. zł stypendium. Jedyne kryterium zgłaszania się do konkursu to wiek – mogą
wziąć w nim udział osoby między 14 a 25 rokiem życia.
Konkurs jest adresowany zarówno do doświadczonych twórców z osiągnięciami, jak i tych,
którzy stawiają w literaturze swoje pierwsze kroki. Można zgłaszać do niego dowolne formy
literackie – wiersze, prozę, esej, dramaty, scenariusze, a także komiksy (w ich przypadku
będzie oceniana jedynie warstwa literacka). Przy ich ocenie jury będzie się kierowało
kryteriami walorów artystycznych i intelektualnych, oryginalności i ujęcia tematu oraz warsztatu
literackiego. Pełny regulamin konkursu oraz dokumenty niezbędne do wzięcia w nim udziału
można pobrać ze strony internetowej projektu: www.dolinakreatywna.tvp.pl.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz prace konkursowe należy wysyłać do 29 sierpnia
2008 r. na adres dolina.kreatywna@waw.tvp.pl. Osoby biorące udział w konkursie mogą
zgłaszać się do niego same lub być zgłaszane przez szkoły, uczelnie, domy kultury, fundacje,
pracownie, ale jedynie za zgodą osoby zgłaszanej i po akceptacji formularza zgłoszeniowego.
Werdykt jury zostanie ogłoszony podczas audycji finałowej „Dolina Kreatywna, czyli czego
szuka młoda sztuka”, która zostanie wyemitowana w październiku 2008 r. na antenie TVP2,
a także w telewizji interaktywnej iTVP. Audycję poprzedzą krótkie felietony „Dolina Kreatywna
– co słychać?”, w których zostaną przedstawione sylwetki finalistów.



Chcieli spalić Kopernika!
dokończenie ze strony 1
Jednak poważniejsze następstwa
mogła wywołać próba podpalenia
głównego budynku szkoły! Sprawcy
podciągnęli pod niewykorzystywany zsyp węgla kontener wypełniony
tworzywami sztucznymi i podpalili
go. Aby wywołać pożar wewnątrz
budynku, próbowali wyrwać stalową zasłonę szybu! Mimo iż ogień
bezpośrednio nie znalazł się wewnątrz budynku, to straty spowodowane zadymieniem korytarzy
i klas lekcyjnych są ogromne.
Ogień zauważyli pracownicy sąsiedniej szkoły i podjęli niezbędne
działania. Strażacy znaleźli się na
miejscu zdarzenia błyskawicznie,
wiedząc z jakim zagrożeniem mogą
się spotkać. Cała akcja trwała prawie 40 minut. Po wejściu do szkoły
oczom ukazuje się przygnębiający
widok: na korytarzach, w klasach,
sekretariacie i gabinecie dyrektora
wszystko jest pokryte sadzą. Sale
lekcyjne są przesiąknięte zapachem
spalenizny. W bibliotece znajdującej się na III piętrze książki również
pokrywają warstwy sadzy, wszędzie
czuć swąd i specyficzny zapach.

Jak podkreśla dyrektor Zespołu
Szkół Genowefa Barabasz - szkoła
była w około 70 procentach przygotowana do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego. Teraz w niemal
ekspresowym tempie należy pomalować wszystkie szkolne korytarze
i toalety, oczyścić chemicznie i wyprać wszystkie wykładziny, firany
i zasłony okienne, których łączna
długość sięga bez mała pół kilometra! Również bardzo ucierpiały
meble i tapicerka. Straty są bardzo
wysokie - wstępnie szacuje się na
100 tysięcy złotych.
Strach pomyśleć, gdyby ogień rozszalał się wewnątrz pomieszczeń.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie - czy próba podpalenia „Kopernika” wynikała z bezmyślności czy chęci zemsty?
Jak się dowiedzieliśmy od rzecznika prasowego policji w Krośnie
Odrz. podinsp. Dariusza Wyrwy
- prowadzone są intensywne czynności dochodzeniowe. Jedno jest
pewne - rok szkolny w „Koperniku”
rozpocznie się zgodnie z planem.
Antoni Barabasz

Społeczeństwo



Sonda
Co sądzisz o pomyśle zamontowania drugiego zegara na
Baszcie Ostrowskiej?
Anna
Kawałek
uczennica
No pewnie, że
jestem na tak.
Będzie
ładniej.
Wszyscy mieszkańcy mogliby się
zrzucić na taki zegar. A burmistrz
powinien nas wesprzeć w tej inicjatywie. Tylko proszę, niech drugi zegar nie będzie taki ciemny…
Zygfryd
Gwizdalski
radny miejski
Bezwzględnie
musi być drugi
zegar. Najlepiej
z kurantem. Należałoby się zwrócić do społeczeństwa z tą inicjatywą. Aby
wsparło próbę odtworzenia dziedzictwa kulturowego. Uważam,
że Rada Miejska powinna się
bardzo mocno zaangażować w to
przedsięwzięcie.
Lucjan
Harańczyk
muzyk
Nie wiem jak sprawa wygląda w innych miastach. Ale
sądzę, że jeden zegar wystarczy.
Zakupienie drugiego jest jedynie
wyrzuceniem pieniędzy w błoto.
Może i to by ładnie wyglądało…
Ale jest wiele innych, ważniejszych potrzeb.
Justyna
Urban
uczennica
Dwa powinny wisieć. Zdecydowanie. Władze miasta
powinny intensywnie wesprzeć
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i Izbę Muzealną
w pozyskaniu na ten cel funduszy.
Kamila
Zieman
studentka
Przechodnie powinni mieć możliwość z każdej strony baszty dostrzec obowiązujący czas. Jeden
zegar to uniemożliwia. Niektórzy
mieszkańcy nawet nie wiedzą, że
on już jest zamontowany na wieży. Wydaje mi się, że w pierwszej
kolejności zegar powinien zawisnąć po tej „pustej” stronie.
Stefan
Pilaczyński
prezes SPZG
Baszta Ostrowska
miała zawsze dwa
zegary. Ofiarnością społeczeństwa i z pomocą
samorządu miejskiego udało się
odtworzyć jeden z nich. Historyczne miejsce na drugi cały czas
jest. Czeka. Głęboko wierzę, że
z pomocą tych, którzy kochają
zabytki uda się odtworzyć także
drugi zegar.

Ośrodek Wypoczynkowy „Leśny” w Kosarzynie od lat jest miejscem
corocznych posiedzeń plenarnych i spotkań strażaków emerytów
i rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej połączony ze spotkaniem z okazji Dnia Strażaka 2008.

Obradowali strażacy - seniorzy
W spotkaniu, które odbyło się
17 czerwca, wziął udział również
Honorowy Obywatel Miasta Gubina - pionier, założyciel jednostek
ochotniczych straży pożarnych na
Ziemi Gubińskiej i w powiecie krośnieńskim Zenon Śmigielski. O tegorocznym spotkaniu mówi prezes
Zarządu Wojewódzkiego ZEiRPRP
w Gorzowie Wlkp płk. poż. w stanie spoczynku inż. Jan Korbanek
- jesteśmy jedynym związkiem
skupiającym byłych pożarników na
terenie Województwa Lubuskiego, zrzeszamy około 60 procent
emerytów i rencistów. Wśród nas
są członkowie tzw. korpusu technicznego pożarnictwa, funkcjonariusze pożarnictwa oraz aktualnie
byli zawodowcy Państwowej Straży
Pożarnej. Nasze koła istnieją praktycznie przy wszystkich powiatach,
a bardzo prężnie działa koło przy
JRG - PSP w Kostrzynie nad Odrą.
Skupia ono około 90 procent byłych strażaków i osób pracujących
w przeszłości w straży, z tamtejszej
jednostki i okolic. Nasze środowisko ma takie same problemy, jak
większość emerytów w kraju. Mimo
stosunkowo wysokich świadczeń
emerytalno - rentowych nie wszystkich stać na w miarę bezproblemowy zakup niezbędnych leków.
Dopłacamy z funduszu socjalnego

organizujemy systematycznie wycieczki zagraniczne. Początkowo
popularnością cieszyły się wyjazdy
do krajów europejskich, jeździmy
też na Wschód, tj. Białoruś i ostatnio zorganizowaliśmy 10-dniowy
wyjazd na Ukrainę. Dużym zainteresowaniem cieszą się też różne
turnieje sportowe. Ostatnio koło
we Wschowie było organizatorem turnieju piłki siatkowej. Może
inne z kół zorganizują turnieje gry
w szachy bądź warcaby. A to, że
bardzo lubimy organizować nasze
spotkania w tym ośrodku, w Kosarzynie, jest też zasługą naszego
kolegi - emerytowanego strażaka
Stanisława Bohatkiewicza. Czujemy się tu jak w domu, możemy
swobodnie porozmawiać o swoich
codziennych kłopotach, jak też powspominać trud służby, nikomu
nie przeszkadzając. W przerwie
obrad z popisem artystycznym wystąpili uczniowie klasy gitary Jarosława Felkela z Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie, Jarosław Siergiej, Paula Rutkowska
i Szyman Sałandziak.
Współorganizatorem spotkania
strażackich emerytów i rencistów
była Komenda Powiatowa PSP
w Krośnie Odrz. i dowództwo JRGPSP w Gubinie.
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Zmiany w zarządzie
Łużyckie Stowarzyszenie Gospodarcze działa w Gubinie od 2 lat,
jego powstanie było umotywowane
wspieraniem lokalnego biznesu, budowaniem więzi pomiędzy przedsiębiorcami oraz inicjowaniem
ciekawych przedsięwzięć gospodarczych. Chętnych firm do wstąpienia
w jego szeregi nie brakuje.

rzymy portal gospodarczy oraz
zamierzamy propagować nasze
Stowarzyszenie i jego członków
podczas targów gospodarczych powiedziała prezes J.Cal-Chrobak.
Wiceprezes Z.Turowski stwierdził:
- Chcemy kontynuować wcześniejsze inicjatywy Stowarzyszenia,
takie jak chociażby kolejna edycja

Zarząd Łużyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Stowarzyszenie ma na swoim konkursu o Gubińską Nagrodę Gokoncie kilka sukcesów, jak cho- spodarczą, jak również przygotociażby zorganizowanie na początku wujemy biuletyn gospodarczy. Nabieżącego roku I edycji konkursu wiązaliśmy już kontakt z niemiecką
o Gubińską Nagrodę Gospodarczą. izbą handlową, który mam nadzieję,
Głównym punktem niedawno od- zaowocuje wymierną współpracą
bytego walnego zebrania członków z naszymi lokalnymi przedsiębiorŁużyckiego Stowarzyszenia Go- cami. Chcemy pośredniczyć i wspiespodarczego był wybór zarządu, rać przy nawiązywaniu kontaktów
w którym przez okres najbliższych handlowych.
2 lat będą pracować: Justyna Cal - Będziemy ubiegać się o funduChrobak - prezes, Zenon Turow- sze z Unii Europejskiej na szerzeski - wiceprezes, Bronisław Laso- nie idei przedsiębiorczości w nata - członek, Mariusz Mankiewicz szym mieście i edukację w sferze
- sekretarz oraz Jurgen Ochsmann samozatrudnienia dla osób bez- skarbnik. - Zostałam laureatką robotnych oraz młodzieży - dodał
w konkursie organizowanym przez M.Mankiewicz. - Przed zarządem
Stowarzyszenie w kategorii han- i członkami Łużyckiego Stowadel i usługi. Lubię pomagać innym rzyszenia Gospodarczego stoi szeludziom, więc nie wahałam się ani reg planów i zamierzeń. Swoim
chwili, aby do niego wstąpić. Czu- zaangażowaniem chcemy zakłam się ogromnie zaszczycona, że tywizować lokalną społeczność
członkowie Stowarzyszenia zaufa- do czynnego udziału w życiu goli mi na tyle, że wybrali mnie do spodarczym Gubina. Będziemy
W spotkaniu emerytów - pożarników uczestniczył również założyciel wielu jed- zarządu. Praca tu jest bezpłatna, promować lokalnych przedsięnostek OSP na terenie byłego powiatu gubińskiego, pionier i zarazem Honorowy ale za to pełna nowych wyzwań. biorców, oczekując jednocześnie
Wizją nowego zarządu jest dzia- od nich wspierania kulturalnych
Obywatel Gubina Zenon Śmigielski (pierwszy z lewej)
łalność oparta przede wszystkim i sportowych przedsięwzięć - z opdo leków - na podstawie przedsta- Płk. poż. inż. J.Korbanek odszedł na wzajemnej pomocy i wspiera- tymizmem zapowiada Z.Turowski.
wianych rachunków z aptek. Wiele ze służby w 1991 roku. Ponad 16 niu ludzi przedsiębiorczych. TwoMB-T
problemów jest też typowo rodzin- lat był komendantem wojewódznych. Byli strażacy są często jedyny- kim Zawodowej Straży Pożarnej
Ogłoszenie
mi członkami rodzin otrzymujący- Województwa Gorzowskiego. Był
mi regularne emerytury bądź renty. również Komendantem Miejskim
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaJest to bardzo przykra sytuacja. Ale Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
nia przestrzennego zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin
związek ma też bardziej przyjemne i Komendantem Powiatowym we
strony swojej działalności - mówi Wschowie.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
dalej prezes Korbanek: od kilku lat
Antoni Barabasz i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gubinie uchwały nr
XVII/208/2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do opracoWojskowa Agencja Mieszkaniowa wania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części
„Starego Miasta” miasta Gubin, obejmującego obszar położony między ulicami:
3-go Maja, Westerplatte, Kinową, Basztową, Słowackiego, generała DąbrowskieOddział Regionalny w Zielonej Górze oferuje w Gubinie:
go i rzeką Lubszą.
- lokal mieszkalny na sprzedaż przy ul. Roosevelta 3C/29 (przetarg
Przedmiotem opracowania planu będzie przeznaczenie terenu pod funk19.08.2008 r.)
cje: usługowe, handlowe, administracyjne, turystyczne i mieszkaniowe wraz
- nieruchomości niezabudowane na sprzedaż przy ul. Buczka
z niezbędną infrastrukturą techniczną z wyłączeniem stacji paliw.
dz. 155/6 i dz. 155/7 (przetargi 19.08.2008 r.)
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejsco- lokal użytkowy do wynajęcia przy ul. Kresowa - Gdyńska - lokal
wego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gubinie, ul.
o pow. użytkowej 496,5 m2
Piastowska 24, 66-620 Gubin, w terminie do dnia 01 września 2008r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy,
Informacje: Zielona Góra ul. Jasna 12, tel. (068) 451-92-19
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
www.wam.com.pl
Burmistrz Miasta Gubin
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Do Klubu Kobiet niezależnych w Gubinie dokooptowała plastyczka, pisarka, poetka, wokalistka z Mikołowa - Ewa Prochaczek.

Niezwykłe koleżanki
Kobieta niezależna to przede
wszystkim nowoczesna dama,
kobieta, która potrafi samodzielnie o sobie decydować. To osoba,
która potencjalnie może niemal
wszystko. Jest wykształcona, świadoma swoich możliwości i słabości. Jest silna wewnętrzną mocą,
którą daje bycie kobietą. Niezależna nowoczesna dama bardzo lubi
być kobietą. Różnorodność jest
dla niej wielką wartością, uważa
ją za naturalną, czerpie z niej siłę
i radość. I jeszcze jedno. Niezależna kobieta potrafi się realizować,
wie czego chce. To motto członkiń
Klubu Kobiet Niezależnych w Gubinie, które działając już dziesięć
lat, nieustannie poszerzają swoje szeregi o coraz więcej znanych
w świecie i kraju pań.
Od stycznia tego roku członkinią
jest światowej sławy wokalistka Urszula Dudziak. Nie jest członkinią

zyjnych i radiowych czas - spotyka kini Klubu Kobiet Niezależnych
się z klubowymi koleżankami. Na w Gubinie. Ona też będzie spotykać
ostatnie czerwcowe spotkanie przyjechała ze swoją siostrą i córką Kasią, mieszkającą w Stanach.
W czerwcu też dołączyła do pań
kobieta niezwykła, mieszkanka Mikołowa - miasta położonego 13 km
od Katowic, miasta kultowego poety młodego pokolenia - Wojaczka.
Pani Ewa Prochaczek - plastykceramik, prozaik, piosenkarka,
poetka, w 2006r. została laureatką nagrody im. St. Reymonta. Jej
książka „Remedium…” czytana jest
chętnie zarówno przez kobiety, jak
i mężczyzn, a ostatni tomik wierszy
„Czas dotyku” szybko zniknął z półek księgarskich. Nagrała pięć płyt,
a ostania z nich dołączona do książkowego wydania kalendarza śląskiego rozeszła się w nakładzie 11
tys. Jej wystawy prac ceramicznych Ewa Prochaczek podczas prezentacji
można było oglądać we Florencji,
swojej twórczości

się z koleżankami z klubu na tyle,
na ile jej czas pozwoli. Będzie, tak
jak pani Urszula, wspierać, pomagać, a także propagować działalność klubu realizującą się w formie
pomocy materialnej (stypendia, nagrody) potrzebującej młodzieży, honorować kobiety, które na co dzień
pomagają potrzebującym („Kobieta
z sercem”), w propagowaniu dobrego wychowania poprzez konkursy
szkolne dobrego zachowania.
Pani Ewa napisała wiersz o pracy
klubu, kończąc go słowami:
„Na co dzień gracją i taktem szermują
Już dziesięć lat skutecznie działają
Kreują sztukę i dary serca rozdają
Urszula Dudziak z siostrą i córką podczas ostatniego pobytu w Gubinie
Cieszą się ściskając dziecięce ręce
tylko na papierze, ale tak często, Wiedniu, Warszawie, Monachium,
W klasery szczęścia wkładają kolejne
jak pozwala jej na to wypełniony Katowicach. Ilustruje też książki.
uśmiechy w podzięce…”
po brzegi koncertami, wywiadami, Koncertuje, pisze. Artystka - kobieudziałem w programach telewi- ta niezależna. Teraz również członKaśka Janina Izdebska



Škoda - Made in Poland
Mladá Boleslav to miasto w Republice Czeskiej. Liczba ludności
- 43 684. Obszar - 28,89 km kw.
Mladá byłaby zwykłym miasteczkiem na północny-wschód od Pragi, gdyby nie jeden fakt. W tym
mieście znajduje się siedziba koncernu Škoda Auto, a prawie połowa
mieszkańców pracuje w tutejszej
fabryce lub innych zakładach produkujących części samochodowe.
- Tutaj kiedyś było pole z kartoflami - opowiada Zbyszek, a stoimy na samym środku wielkiego osiedla siedmiopiętrowców.
- Przyszedł Niemiec i się zaczęło
- dodaje. Kapitał wniesiony przez
zagranicznego inwestora rozbudował i unowocześnił fabrykę. Spadło bezrobocie, mieszkańcy Mladá
Boleslav zaczęli zarabiać na usługach. Teraz miasto jest całkowicie
uzależnione od zakładów samochodowych. Od Škody, w której
podziemiach podobno znajdowała się fabryka zbrojeniowa wojsk
Układu Warszawskiego, będąca
z kolei pozostałością po faszystowskiej okupacji. Ot, takie historyczne ciekawostki.
Co czwarty pracownik to Polak.
Są także Wietnamczycy, Słowacy,
Czesi. I mimo sporej liczby ludności napływowej, rąk do pracy wciąż
brakuje. Zarobki wysokie, porównując do „gubińskich”, a co dopiero
jak na tanie Czechy. Do tego dochodzi darmowy pokój w mieszkaniach
robotniczych o dobrym standardzie. Opłaty za światło, wodę i gaz
pokrywa pracodawca. Wydawałoby
się: żyć, nie umierać. A do tego…

wcale nie pomagają, nie wspierają.
Raczej odwrotnie. Słyszę na każdym kroku o krzywdach wyrządzanych sobie nawzajem. Bo przecież
wiadomo, że na obczyźnie to Polak
Polakowi wilkiem…
Czesi za nami też nie przepadają.
Wybieram się na dyskotekę. Są trzy
do wyboru. Do jednej za daleko, do
drugiej nie można bo… Polaków nie
wpuszczają. Za regularne rozboje
i dewastacje mienia. Idziemy do
trzeciej. Ochroniarz nas nie wpuszcza. Oficjalnie - bo za dużo ludzi
w środku. Ale nie przeszkadza mu
to przepuszczać Wietnamczyków
i słowackich Cyganów. I nie pomogła interwencja znajomych Słowaczek ani nawet „stówa” wciskana
przez Zbyszka do kieszeni ochroniarza. Polacy nie wejdą i koniec.
W Pradze podobnie. Nie zjadłem
jeszcze nawet pół bardzo tłustej
kaczki, gdy kelnerzy przynieśli rachunek i powiedzieli do widzenia.
Nie pomogły nawet duże napiwki.
Głupiec ze mnie. Zapomniałem, że
sympatii nie da się kupić… Mimo
tego na praskiej starówce czułem
się świetnie, więc nie poszło im ze
mną tak łatwo. Jednocześnie nasi
południowi sąsiedzi nie okazują najmniejszej pogardy hałaśliwym Włochom pędzącym wąskimi
uliczkami w czerwonych ferrari.
Koniecznie bez tłumika. Nie przeszkadzają im też pijani Anglicy.
A Polaków się tutaj raczej nie lubi.
Nie mniej zachwycony jestem
poziomem obsługi w punktach
gastronomicznych. Klient może
poczuć się naprawdę zadowolo-

Do zobaczenia… we wrześniu!
Dla uczniów klasy IIIb ze Szkoły
Podstawowej nr 3 to był wyjątkowy dzień. Po wspólnie spędzonych 3 latach przyszedł czas, by
rozstać się ze „swoją panią”, która
przez cały ten okres była dla nich
przewodniczką.

nia, na specjalnie zorganizowanym
kilka dni wcześniej „Pożegnaniu
klas III”. Były występy, minikoncert muzyczny, słodki poczęstunek i chwile wspomnień. Główną
bohaterką tego spotkania była
oczywiście wychowawczyni klasy

za trud włożony w edukację naszych dzieci.
Kilka dni później, tj. 20 czerwca
miało miejsce oficjalne zakończenie roku szkolnego. Jak co roku,
tak i tym razem o godz. 9.00 odbył
się uroczysty apel na placu przed
szkołą. Pogoda nieco pokrzyżowała plany, więc po odtańczonym
przez VI klasy polonezie, wszyscy
uczniowie udali się do swoich gabinetów, by tam pożegnać szkołę
- na czas wakacji oczywiście. Tak
też uczynili uczniowie klasy IIIB.
Wychowawczyni wygłosiła kilka słów, podsumowujących miniony rok. Następnie uczniowie
otrzymali świadectwa, nagrody
książkowe i plakietki wzorowego
ucznia. Były zdjęcia indywidualne i grupowe, by w ten sposób
upamiętnić ten wyjątkowy dzień
w szkole.
Dzieci rozeszły się do domów
z pluszowymi misiami od wychowawczyni. Nastał czas sielanki
i swawoli - czas upragnionych waOstatnie takie wspólne zdjęcie
kacji.
Nie mówimy żegnaj szkoło, lecz
Za edukację i troskę o rozwój na- - pani mgr Beata Wieliczko. Wraz do zobaczenia… we wrześniu!
szych pociech na ręce pani wycho- z bukietami kwiatów i upominkaAnna Kędziora
wawczyni złożyliśmy podziękowa- mi popłynęły słowa wdzięczności

Autor artykułu przed budynkiem zakładu Škody
Polacy podobno zarabiają najwięcej. Przynajmniej tak mówią
napotkani przeze mnie rodacy.
Są wśród nich mieszkańcy ziemi
gubińskiej - Agnieszka, Grzesiek,
Andrzej, Mariusz, Przemek. Ten
ostatni pokazuje mi wycinki z prasy o przypadkach mobbingu i terroru w firmie. Groźby, tajemnicze
zniknięcia, przymus, 16-godzinny
dzień pracy itp. Na domiar złego
dzień później dostaję telefon - Janusz miał wypadek. Ruszyła maszyna prasująca gumę w temperaturze ponad 200 stopni. Nacisk
- 150 ton. Lewa ręka zmiażdżona.
Spotykam Janusza wieczorem. Na
szczęście to „tylko” jeden palec.
Na dwa dni przed urlopem…
Tęsknią za krajem. Za ojczyzną.
Za rodzinami, które pozostawili
w domach. Nie jest lekko. A rodacy

ny. I to nie tylko w Pradze i Mladá
Boleslav. W małych górskich miasteczkach także. Pełno jest zresztą
w Czechach lokali całodobowych
i salonów gier. To tutaj zwykle ludzie wydają zarobione w fabrykach
i zakładach pracy pieniądze. W Jabłońcu odnajduję nawet ogródek
piwny rozstawiony przy samym
wejściu do Urzędu Miejskiego.
U nas chyba nie do pomyślenia.
W nocy na praskiej starówce pełno
roześmianych młodych ludzi popijających piwo. Na samym środku
placu kilkunastu kolorowych punków. Pozna swój swego. Są z Warszawy. A ja z Gubina. - Oooo, Gubin. Piękne miasto! - mówi jeden
z miłośników punk rocka. - Mam
tam rodzinę - dodaje. Boże, jaki
ten świat jest mały…
Marcin Gwizdalski
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Seans w farze
Pomysł pojawił się już jakiś czas
temu… Projekcja filmu w ruinach
kościoła. Po zmroku. W starej gotyckiej scenerii. Zima uniemożliwiła jednak realizację tego zamierzenia. Ale co się odwlecze, to…
Wizja seansu kinowego w średniowiecznych murach pojawiła się
na jednym z zebrań Grupy Młodzieżowej Otwarte. Pomysł natychmiast znalazł aprobatę w Fundacji
Fara Gubińska Centrum Spotkań
Polsko-Niemieckich.

miejsce akcji idealnie współgrały z tajemniczym klimatem gubińskiego zabytku - opowiada
Marcin Gwizdalski z GDK. Mrok
i groza podsycane kryminalną fabułą musiały spowodować u niejednego widza dreszczyk emocji.
I o to chodziło…
Zainteresowanie seansem filmowym było na tyle duże, że dom
kultury, gubińska młodzież oraz
członkowie Fundacji Fara Gubińska postanowili kontynuować rea-

Filmowy seans w ruinach fary
- To doskonała idea, która powinna cieszyć się dużym zainteresowaniem - twierdzi Ola Raut, wolontariuszka z Fundacji. Warunki
pogodowe i kwestie związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa
widzów opóźniły jednak realizację
filmowego planu. Aż do wakacji.
Tytuł filmu zaproponował Janusz Gajda, dyrektor Gubińskiego
Domu Kultury. W ten sposób „Imię
róży” trafiło na ekran rozwieszony w murach starego kościoła,
w ramach spotkań KASK-u (Klubu
Anonimowych Sympatyków Kina).
„Imię róży” to pierwsza powieść
Umberta Eco, napisana w 1980 r.
i zekranizowana pięć lat później
przez Jeana-Jacques’a Annauda,
z Seanem Connery i Christianem
Slaterem w rolach głównych.
- Historyczne tło filmu oraz

lizację pomysłu okazjonalnego kina
w zabytkowej scenerii.
- Mam nadzieję, że na jednym
seansie się nie skończy - mówi
Jakub Bartczak z Fundacji. - Od
pewnego czasy myślimy o projekcie unijnym i minifestiwalu, który
odbyłby się w ruinach fary - wyjaśnia Dawid Tyrlik z Otwarte. Tajemnicy nie chce jeszcze zdradzać,
ale w kuluarach mówi się o wielu
godzinach dobrego kina i wizycie
znanych filmowych twórców. - Postaramy się, aby każdy znalazł
coś dla siebie - z przejęciem dodaje Dawid.
Jan Olos
n Organizator:
Gubiński Dom
Kultury, Fundacja Fara Gubińska
Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Grupa Młodzieżowa Otwarte
n Miejsce: Kościół farny

Gubińskie Towarzystwo Kultury w Gubinie ogłasza
Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja o „Złote Pióro” (edycja XI)
Organizatorzy czekają na utwory
z dziedziny poezji, prozy oraz szeroko rozumianej publicystki (pamiętniki, wspomnienia, artykuły,
reportaże) o tematyce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem wspomnień z ostatnich 63
lat Gubina, Ziemi Gubińskiej,
problematyki regionalnej, polskoniemieckiej, kontaktów z obywatelami innych krajów.
Teksty
będą
kwalifikowane
w dwóch grupach wiekowych autorów: dorosłych i młodzieży szkolnej
(od lat dwunastu do osiemnastu).
Uczestniczyć można w jednej
dziedzinie twórczości.
Objętość nadsyłanych tekstów:
z poezji - zestaw do trzech wierszy,
z prozy - opowiadanie, nowelka do
pięciu stron maszynopisu, z publicystyki - materiał do pięciu stron
maszynopisu. Mogą być również
bardzo czytelne rękopisy.
Utwory (wcześniej niepublikowane, najlepiej w trzech egzempla-

rzach) należy podpisać godłem i zaznaczyć - „dorosły”, „młodzież”. Do
tekstów dołączyć zaklejoną kopertę
z imieniem, nazwiskiem i adresem
autora.
Materiały konkursowe nie będą
zwracane. Fakt ich nadesłania
oznacza zgodę autora na publikację - przez organizatora konkursu;
bez honorarium. Rozstrzygnięcia
jury i organizatora mają charakter
ostateczny.
Prace należy przysyłać lub składać w: Gubińskie Towarzystwo
Kultury, 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka Publiczna); w terminie do 31 października 2008 roku.
Jury przyzna „Złote Pióro” - zależnie od wartości tekstów - w każdej
grupie wiekowej. Ponadto przewiduje się inne wyróżnienia.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie „złotych piór” nastąpi najpóźniej
do 29 listopada 2008 roku, o czym
laureaci zostaną powiadomieni.
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To było niesamowite spotkanie szkolnych znajomych sprzed lat. Wielu lat. Bo na wakacyjnej zabawie
tańczyli jak za młodu byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. Absolwenci z lat 1945-54.

Ach, jak dawno żeśmy się poznali…
W ten właśnie sposób szkolne koleżanki i koledzy utrwalają przyjaźnie, zachowują i pielęgnują wspomnienia. Odżył zatem na chwilę
powojenny Gubin. I szkoła, i ten
nauczyciel - Janusz Jans. Znakomitego gościa nie mogło zabraknąć
tego wieczora. Podziękowań i słów
wdzięczności skierowanych pod
jego adresem nie było końca. W ramach odwzajemnienia J.Jans zadedykował swoim uczniom piosenki
we własnym wykonaniu.
Klimat wspomnień i przyjaźni
takich spotkań sprawia, że z ochotą absolwenci z lat 1945-54 przybywają co jakiś czas z różnych zakątków Polski do Gubina. Bo chcą
cieszyć się swoją obecnością. Wielu z nich to ludzie osiadli na tych
terenach w okresie powojennym.
Niektórzy pozostali tu do dziś i należą do Stowarzyszenia Pionierów
Ziemi Gubińskiej, któremu szefuje Ida Kaczanowska. Inni wyjechali, ale wszyscy pokochali to
miasto. Pamiętają o nim i tęsknią.

Anna, Barbara i Zdzisława Malinowskie też mieszkały kiedyś
w Gubinie i tu chodziły do szkoły.
Teraz zaplanowały i zorganizowały
całą imprezę. Bo gdy tylko pojawia
się okazja, każdy przybywa do Gu-

jemnej życzliwości, szczerości i pomocy. Jak pisał Józef Banasiak,
dawny gubinianin, uczeń obecnej
„Dwójki”:
„Przyjaźń nie czuje piętna lat/
Z nią żyć by chciało się najdłużej/

Jedni z pierwszych absolwentów gubińskiej dwójki
bina, by pielęgnować i uchronić od I łatwiej szło by się przez świat”.
zapomnienia więzi oparte na wzaKrystyna

IVa po latach
W pierwszą sobotę lipca, obok restauracji „Różanej” (dawnej „Parkowej”) spotykają się absolwenci
klasy IVa Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie, rocznik 1977.

i zza granicy (Niemcy, USA). Od
nieobecnych otrzymujemy smski z pozdrowieniami. Gubinianie
są w różnych miejscach na całym
świecie. Wielu z nas to już emery-

Spotykamy się zawsze w pierwszą sobotę lipca
I tak jest od bardzo wielu lat. Kto
tylko może, o godzinie 17.00 zjawia
się na ławeczce, w miejscu zbiórki. Miejsce, data i godzina są stałe od kilkunastu lat. Przyjeżdżają
koleżanki i koledzy z całej Polski

m. in.: Edward Wołoszyn, Jerzy
Kobus, Ula i Aleksandra Polak,
Wanda Szejnicka, Marian Hajski, Mieczysław Jasinowski
i oczywiście polonistka pani Lidia
Błocka, która szczególnie dbała
o naszą poprawną polszczyznę, stale nas poprawiająca i upominająca,
by wyraźnie i czytelnie formułować
swoje wypowiedzi. Wielu nauczycieli już odeszło z liceum, są na zasłużonych emeryturach, niektórzy
pozostawili niestety po sobie tylko
wspomnienia.
W tym roku, 5 lipca nie tylko absolwenci liceum, ale również nasi koledzy z Technikum Obuwniczego (ten
sam rocznik), urządzili sobie klasowe spotkanie. Wspólna zabawa była
wyśmienita, zmienialiśmy nie tylko
partnerów w tańcu, ale też lokale.
Życzymy młodszym kolegom, by
ich kontakty po wielu latach były
tak żywe i serdeczne, jak nasze.
Życzymy wszystkim absolwentom
LO w Gubinie takich więzi koleżeńskich, mimo że lat nam przybywa.
Do zobaczenia w pierwszą sobotę
lipca 2009 roku.

ci, ale tylko na „papierze”, bo wciąż
mamy po tych dziewiętnaście lat.
Zwłaszcza w lipcowe wieczory…
Wspomnieniom nie ma końca. Nie
zapominamy o naszych wychowawcach i nauczycielach, takich jak Małgorzata Borowczak-Turowska

Śpiew na wyspie
Chór „Gloria Domine” Parafii Trójcy Świętej wraz z chórem
miejskim z Guben dał wspaniały przedwakacyjny koncert dla
mieszkańców miasta i gminy Gubin na Wyspie Teatralnej. Chórami dyrygowała znana gubińskiej
i gubeńskiej publiczności Halina
Nodzak.
Oby częściej na wyspie królował
śpiew, i to w obu językach. Gdzie
ludzie śpiewają, tam gości szczęście, tam ludzie są szczęśliwi – mawia stare przysłowie ludowe.
Czekamy na dalsze koncerty.
MB-T
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La Playa Verde vol.2
16 sierpnia

Kosarzyn <-> plaża „OAZA” Full Spontan Positive Sound to
12 godzin wykręconej
sound system, który tworzą: Jegomuzyki za darmo!
mość (selekcja, gramofony i toastPrzed Wami wystąpią:
ing) oraz Fasol (selekcja, sample
15 sierpnia
Sento - Łukasz Ostrowski urodzony we Wschowie. Jest Dj’em,
należy do agencji artystycznej
„Only Stage Group”. Jego styl
muzyczny oscyluje wokół energetycznie pompujących brzmień
muzyki house, progressive, techhouse. Pierwsze zetknięcie z konsoletą przeżył w 2002 r. Już rok
później dzięki własnemu uporowi i wytrwałości był residentem
dwóch klubów-dyskotekowych,
szybko i skutecznie zaczął podbijać również inne parkiety. Gra
zawsze ku rozkoszy emocjonalnej
zgromadzonej publiczności i będzie to robił, póki starczy mu sił.
Nider - Marcin, 18 latek z Gubina, jego pasją jest muzyka, dzięki której możesz przenieść się
w świat pięknych, a zarazem tajemniczych dźwięków wywołujących emocje i ciarki na ciele. Nieprzypadkowo gatunek ten nazywa
się trance.
DrMike - Dj, prezenter radiowy od 1999r. Swoją przygodę
w klubach całej Polski rozpoczął
w roku 2002. Preferowany styl
muzyczny to Funky House, Electro House oraz Vocal House. Na
scenie klubowej kręcił z gwiazdami polskiego, jak i światowego formatu, m.in.: Dj Magic, Dj
Rachella, Nitrous Oxide, Master
Blaster itd.

i inne wariacje). Dwaj bolesławieccy
dwudziestolatkowie, od dłuższego
już czasu bujający się w rytm jamajskiej pulsacji. Muzyka jaką można
usłyszeć na ich imprezach to w głównej mierze pozytywne, reggae’owe
i dancehall’owe wibracje, niepozwalające usiedzieć w miejscu.
Zjednoczona Fala Dźwięku
- wywodzi się z Nowej Soli. Michajah (nawijacz, który swą działalność muzyczną rozpoczął w sound systemie Mentalna Siła, kocha
Jah, muzykę jamajską i truskawki) i BubbleMan (zwykły chłopak
z centrum Nowej Soli ...na ogół
cichy i skromny... lecz wiadomo...
cicha woda brzegi rwie! Dawniej
zajmował się rapem. Teraz jest wokalistą Zjednoczonej Fali Dźwięku, interesuje się dancehall’em...
reggae... raggamuffin i rapem)
występują jako sound system, propagując miłość, niosąc pozytywne
przesłanie i dźwięki. Niedawno
udało im się zebrać swoją twórczość i zaprezentować już jako
pełną płytę, którą można za darmo
ściągnąć z ich strony internetowej:
http://zjednoczonafala.boo.pl
NoHands - to pseudonim artystyczny, pod którym kryje się założyciel i jeden z muzyków formacji
Odkrywcy Nieodkrytych Lądów,
pomysłodawca i organizator zielonogórskiego cyklu imprez pod nazwą Dialogues Of Sounds. Jego solowy projekt to wypadkowa takich
gatunków, jak dub i reggae oraz
brzmień elektronicznych. Forma
jego występu to prezentacja autorskich produkcji muzycznych
okraszonych miksem na żywo oraz
wokalem. 16 sierpnia w Kosarzynie na mikrofonie wspomagać go
będzie również członek O.N.L.,
a mianowicie JahKaszaka.
Odkrywcy Nieodkrytych Lądów
- zespół z Zielonej Góry, muzycznie
oscylujący w skocznych odmianach
muzyki jamajskiej (reggae, ska), sięgający także po inne dźwięki, które
odkrywają dla siebie i innych. O.N.L.
(A. Rąk - gitara, klawisze; F. Musiał
- wokal; M. Olszewski - bas; M. Jakuszak - perkusja; D. Rubin - gitara;
J. Markulak - saksofon altowy) rozgrzewali publikę przed takimi gwiazdami jak np. Izrael, Vavamuffin czy
chociażby Natural Dread Killaz.
n zapraszają: GDK i OTWARTE

Wystawa w galerii
W galerii Ratusz Gubińskiego
Domu Kultury 7 sierpnia mogliśmy uczestniczyć w otwarciu
wystawy prac młodego zdolnego
artysty, gubinianina Jarosława
Banacha, tegorocznego absolwenta Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Sztuki.
Dzieła malarskie J.Banacha to
głos młodego człowieka, który
zauważa mankamenty życia codziennego nie tylko w Polsce, ale
też na świecie. Jego sztuka przejawia wiele wątków publicystycznych i narracyjnych. Ważna w jego

twórczości oprócz formy malarskiej jest treść. Zachwyca swoim
stylem, przekazuje w niebanalny
sposób bardzo ważne sprawy, bliskie każdemu człowiekowi.
Ten młody gubinianin, następny
twórca z „gubińskiego zagłębia
kultury”, ma wiele do zaoferowania Państwu. Serdecznie zapraszamy do galerii. Na pewno warto
zobaczyć dzieła J.Banacha, które
zmuszają do chwili refleksji i do
przemyśleń nad naszym życiem.
Małgorzata
Borowczak-Turowska



Gubiński Dom Kultury
zaprasza na festyny osiedlowe
n 14 sierpnia (Miodowa) n 22 sierpnia (Barlickiego)
n 29 sierpnia (Pl. Jana Pawła II) w godzinach 13.00-21.00
- prezentacje sceniczne
- dobra muzyka
- karaoke
- zabawy i konkursy dla dzieci
- coś na ochłodę dla dorosłych
- Covery „Universe” oraz muzyka taneczna w wykonaniu zespołu

„Amadeusch”

23 sierpnia polsko-niemiecki konkurs skateboardowy

„Skate-contest”- skatepark ulica Miodowa

29 sierpnia plenerowa projekcja filmu z Festiwalu Filmowego w
Cottbus „Wesele” w reżyserii W. Smarzowskiego,

godz. 21.00

Koncert na zakończenie lata: gwiazda MEZO
30 sierpnia, godz. 20:00 scena plenerowa koło fary.

Bądźmy Uczniami Chrystusa
To motto przewodnie tegorocznej XXVI pieszej pielgrzymki Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
na Jasną Górę, która wyruszyła
z Gubina pod przewodnictwem ks.

dlatego mam dwie pary - podkreśla Ania Jancarz, idąca po raz
pierwszy za namową swojego taty
- Karola. Do pielgrzymujących
weteranek należy też Marta Zając -

Gubiński Dom Kultury
zaprasza na
Festyn Osiedlowy
(boisko przy ul.Roosevelta)

dnia 8 sierpnia 2008
od godziny 13.00

W programie m.in.:
- zabawy i konkursy dla dzieci
- prezentacje sceniczne
- turnieje sportowe (organizuje
Miejski Ośrodek Sportu)
- dobra muzyka (karaoke)
- mała gastronomia
a także - covery UNIVERSE
do tańca zagra zespół

„Amadeusch”

Zapraszamy do zabawy!!!

Szkoła tańca
towarzyskiego
Calipso

Zebranie organizacyjne
4 września 2008,
godzina 18.00
Gubiński Dom Kultury

W tym roku pątników sprzed kościoła odprowadzali proboszcz ks. dziekan Marian
Grażewicz i rezydent ks. kanonik Dionizy Łyduch
Marcina Muszyńskiego z kościoła pw. Matki Boskiej Fatimskiej,
w ostatni dzień sierpnia. Również
w tym roku chorążym pielgrzymki jest Walentyna Opanowska,
uczestnicząca w pielgrzymkach po
raz 22, a najmłodszą - ale z 6-letnim stażem - Anetka Lehmann,
podróżująca wraz z mamą Dorotą
i siostrami Elą i Anią. Anetce towarzyszy jej ulubiona maskotka.
- Najważniejsze jest obuwie,

odprowadzana przez mamę Alinę,
która planuje wziąć udział w przyszłorocznej pielgrzymce. Pątnicy
dziennie pokonują dystans kilkudziesięciu kilometrów. Na Jasną
Górę dotrą 12 sierpnia. A najważniejsze, to wytrzymać te pierwsze
13 dni pielgrzymki - podkreśla ze
śmiechem ks. M.Muszyński. Pielgrzymka jest formą pokuty i czasem pojednania z Bogiem.
AB.

telefon
506 625 795
www.szkolacalipso.pl

Fala w sieci
Nie tak dawno pisaliśmy szeroko na naszych łamach o projekcie
„Lubuska fala”. Jak poinformował
nas Andrzej Winiszewski, ruszyła
aktualizowana na bieżąco strona
internetowa, gdzie pod adresem:
http://www.lubuskafala.pl/news.
php możemy zasięgnąć interesujących nas informacji o tym projekcie
i biorących w nim udział wykonawcach. 
(m.z)
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Muzeum jest… najpiękniejsze nocą
Muzea, obiekty zabytków techniki i instytucje kulturalne z powiatu SprewaNysa zapraszają na nocne muzykowanie, teatr, historie, historyjki oraz inne
niespodzianki. Prezentacja regionu i muzeum w nocnym świetle!

IV Noc muzeów na terenie powiatu
Sprewa-Nysa, 30.08.2008
w Guben i w Gubinie
Program międzynarodowej nocy muzeów jest w tym roku realizowany pod
kątem rodzinnym i prezentowany we wszystkich niemieckich i polskich
instytucjach kulturalnych Guben i Gubina. Jest to tzw. „Familijny Quiz“
z atrakcyjnymi nagrodami. (Start w Muzeum „Sprucker Mühle“ lub w Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben, nagradzanie zwycięzców podczas zakończenia imprezy!)

Motto imprezy: Guben i Gubin pod wspólnym kapeluszem
dla „Dużych“ i „Małych“
od godz.16:00 do 24:00
(Konkretny czas otwarcia poszczególnych placówek podczas nocy muzeów
będzie podany w lokalnej prasie)
Bilet wstępu do wszystkich 5 placówek muzealnych i instytucji kulturalnych: dorośli - 3 euro, ulgowy - 2 euro, dzieci od 9-14 lat - 1,50 euro

Propozycje poszczególnych instytucji kulturalnych:
Guben - Muzeum Miasta i Przemysłu
Gubin - Měsćański a industrijowy muzej
Gasstraße 5, Telefon: 03561/6871 2100, Fax: 03561/6871 4000,
E-Mail: stadt-und-industriemuseum@guben.de, Webseite: www.guben.de
Dla dzieci robótki ręczne i malowanie twarzy, dla wszystkich akcja fotograficzna przy specjalnym „stoisku do przymierzania kapeluszy”, wieczorowy
pokaz mody z udziałem niemieckich i polskich dziewcząt i kobiet z Guben
i z Gubina - prezentacja nowej marki mody: Harajuku Maiden i DJ Sammy
Fernandez
Guben - Muzeum „Sprucker Mühle“
Gubin - „Sprukojski młyn”
Mühlenstraße 5, Telefon: 03561/68712100
Jeronimo opowiada bajki dla dzieci, bazar z ciastem i kawą, wystawa artysty
Hansa-Joachima Wegenera w muzealnej stodole.
Gubin - Izba Muzealna przy „Dicke Turm”- Baszcie Ostrowskiej
ulica 3-go Maja 2
Program i propozycje Gubińskiej Izby Muzealnej, wystawa autentycznych
eksponatów dotyczących historii Guben i Gubina. Gwóźdź programu wejście na wieżę w nocnej atmosferze wraz z niespodziankami dla zwiedzających.
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Z Ziemi Gubińskiej
Na starych mapach dzisiejsza rzeczka Wodra nazywa się Wodder, co chyba pochodzi od łużyckiego słowa
woda. W języku staro-wysoko-niemieckim oznacza się ją jako warit. Późniejsza niemiecka nazwa Werder
występuje też w formach Wärder, Werth, Würth. Polskie odpowiedniki słowa „Werder” to wyspa rzeczna, kępa, ostrów, żuława, ląd pomiędzy wodami stojącymi lub płynącymi.

Wodra
Wodra to meandrujący strumyk,
biorący początek w Jeziorze Brodzkim. Przepływa przez Kumiałtowice, stamtąd niemal pod kątem prostym skręca ku wsi Koło, następnie
przepływa pomiędzy Wierzchnem
i Wielotowem, przez Kozów, Grabice oraz Jazów, stamtąd płynie
łukiem koło Polanowic w kierunku Sękowic, aby w pobliżu nowego
mostu koło Gubinka skończyć bieg
w Nysie. Gubeński historyk Karl
Gander informuje: „ Niegdyś na
obszarze miasta wpadał do Nysy
strumyk Werder (Wodra), a mianowicie na granicy terenu Guben
i Gubinchen (Gubinek)”.
Bieg strumyka na przestrzeni lat
wielokrotnie zmieniano, na przykład po ukończeniu linii kolejowej
Berlin - Wrocław w roku 1846, ponieważ rok wcześniej powódź wyrządziła szkody. W celu ochrony
mostu i nasypów kolejowych po
obu stronach rzeczki wzniesiono
solidne wały.
Po najeździe Husytów na Guben
w roku 1429 i prawdopodobnej za-

gładzie wsi Schmachtenhayn (na Werdervorstadt), które nazywano
południowy wschód od Gubina) jej potocznie „dzielnicą świń”.
„Gruba Wieża”, zwana również
Wieżą Ostrowską, (niem. Werderturm) z resztkami murów miejskich
miała zostać zburzona w roku 1872.
Ale rząd we Frankfurcie nad Odrą
nie dał na to zgody.
Kiedy na początku XVI wieku wynaleziono proch strzelecki, musiano stworzyć nową formę ochrony
ówczesnych trzech wież obronnych
(Wieża Ostrowska, Wieża Krośnieńska i Wieża Klasztorna). „Przed
wieżami obronnymi umieszczono
po jednej niskiej i szerokiej baszcie
z wieńcem blanki oraz połączono je murem oraz chodnikiem ze
strzelnicami.”
A zatem od tego małego strumyka,
kształtującego krajobraz pomiędzy
Brodami a Gubinem, wzięła się naPotok Wodra pomiędzy Gubinem zwa jednego z dawnych przedmieść
oraz jednej z obronnych wież.
a Brodami
Tekst i foto: Hans-Joachim
Bergmann
Opr. i przekład: K. Freyer

mieszkańców osiedlono na obszarze Przedmieścia Ostrowskiego (na
południe od centrum miasta, niem.

Konkurs filmowy

Gubin - Gubiński Dom Kultury i Galeria „Ratusz“
ulica Westerplatte 14
Koncert z okazji zakończenia lata prezentowany przez i przed Gubińskim
Domem Kultury. Wystawa artystyczna w Galerii „Ratusz”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przy współpracy z Fundacją Rozwoju Kultury Kombinat Kultury, organizatorem IV Festiwalu Filmowego „Filmowa Góra”, ogłasza konkurs filmowy pt. „Zobacz człowieka i daj mu szansę”. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do czynnego zainteresowania się tematyką Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Skierowanie ich uwagi na korzyści i możliwości płynące z wykorzystania środków unijnych. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 rok życia i zajmują się tworzeniem filmów.
Nadesłane filmy zostaną ocenione przez jury, w którego skład wchodzą: polski reżyser i scenarzysta Krzysztof Zanussi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Regionalnego Centrum
Animacji w Zielonej Górze oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Kultury Kombinat Kultury. Rozwiązanie
Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w 28 sierpnia 2008 r.

Wszelkie zmiany zastrzeżone

Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:

Wypożyczalnia

lawet, przyczep
i przyczep campingowych

Gubin
ul. Jedności Robotniczej 14/4
Tel. 605 894 686

LAWETA 50 %
PROMOCJA
DO KOŃCA
WAKACJI!

11-19 każdego miesiąca
Przy Szpitalu ul. Śląska 37a tel.

068 359-51-59
20-25 każdego miesiąca
Osiedlowa ul. Krzywoustego tel.

068 359-00-34
26-31 każdego miesiąca
Pod Basztą ul.3 Maja 1 tel.

068 455-41-40
ul. Gdańska 17 tel.

068 359-67-52
Wojskowa - Komorów tel.

068 359-69-96
Apteka CENTRUM, ul. Chopina 4
APTEKI
codziennie (również w soboty i niedziele)
1-6 każdego miesiąca
w godz. 8.00-21.00, tel.
Gubińska ul. Śląska 39a tel.
(068) 359-08-67.

068 359-38-32 
7-10 każdego miesiąca
SZPITALE i PORADNIE
Nowa ul. Kinowa 2 tel.

068 359-49-75 Szpital ul. Śląska 35 tel.  068 359-30-18
TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie ratunkowe
999
Policja
997
Straż pożarna
998
Pogotowie gazowe
992
Pogotowie energetyczne
991
Awarie wodne (PUM po godzinach
pracy) 
068 455 82 68
Telefon zaufania (pon.-pt. 15.00-17.00)

9288
Wypadki w Niemczech, pomoc prawna
tel. 
095 728 35 28 lub 607 353 007

I miejsce – 15 000 zł oraz prezentacja nagrodzonego filmu na Gali Finałowej IV Festiwalu Filmowego Kino Niezależne Filmowa Góra
II miejsce – 10 000 zł
III miejsce – 5 000 zł
cztery nagrody wyróżnienia po 500 zł
Prace należy nadsyłać do 15 sierpnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
			
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
			
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
			
ul. Kożuchowska 15a
			
65-034 Zielona Góra
Konkurs realizowany jest w ramach działań promocyjno-informacyjnych PO KL prowadzonych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Więcej informacji pod adresem: www.efs.lubuskie.pl
Szpital Krosno Odrz. tel.  068 383-50-39
Poradnie ul. Gdańska tel. 068 359-57-91
WSPL tel.  068 455-80-62 lub 455-80-77
ATOL Centrum Medyczne tel.

068 475-15-40
Porad. Psych.-Pedagog. tel.

068 455-82-52
KOŚCIOŁY - MSZE ŚW.
Kościół Parafii pw. Trójcy Świętej tel.

068 359-44-01
dni powszednie 7.00 i 18.00
niedziela 7.30, 9.30 (młodzież), 11.00
(suma), 12.30 (dzieci),18.00 (ogólna).
Kościół Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej tel. 
068 359-68-00
dni powszednie 9.00, 18.00
niedziela 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Kościół Parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Św. - Komorów tel. 
068 359-43-27
dni powszednie 17.00, niedziela 9.00, 12.00

Kaplica Serca Jezusowego
w tygodniu 7.30, niedziela 8.30
Młodzieżowe Centrum Formacji ul. Kresowa niedziela 11.00
Kościół Nowoapostolski (ul. Stroma 9) tel.

068 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
(ul. Paderewskiego 13) tel.

068 359-36-79
TAXI
Euro Taxi tel. 
96-27 lub 0800202020
Inter Taxi tel. 
96-23
Taxi Bis tel. 
068 359-33-31
Taxi tel. 
068 359-44-25
BIBLIOTEKI
Miejska tel. 
068 455-8-166
pn.-pt. 10.00 - 18.00, sobota 10.00 - 15.00
Pedagogiczna tel. 
068 455-42-99
pn.-pt. 10.00 - 17.00 sobota nieczynna

INNE TELEFONY
Informacja PKS tel. 
068 359-32-97
Związek Nauczycielstwa Polskiego

068 455-42-98
Biuro PCK Gdańska 17
środy 16.00-17.00 tel.  068 359 86 44
Placówka Straży Granicznej w Gubinku
tel. 068 358-15-00 lub 068 358-15-43
Telefon zaufania do Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej
068 383-70-07
Bezpłatny ogólnopolski telefon zaufania

0 800 422 322
Punkt Konsultacyjny Uzależnień tel.

068 359-68-26
Usługi pogrzebowe – cmentarz tel.

068 455-81-98 (całą dobę)
Zmiany prosimy zgłaszać
tel. 068 455 81 92
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Wieści zza Nysy
opr. i przekład: K. Freyer

Skutki budżetowego dylematu

GUBEN. Miasto Guben wciąż nie ma budżetu gotowego do zatwierdzenia. Powodem jest fakt, że rada miasta nie zatwierdziła
koncepcji zabezpieczenia budżetu. Skutki: wiele planowanych inwestycji musi poczekać.
Dla administracji miejskiej brak uchwalonego budżetu oznacza przede wszystkim następujący problem: na wszystkie zadania obowiązkowe i kroki już rozpoczęte pieniądze są, ale wszelkie zadania dobrowolne, do których również należą inwestycje, muszą poczekać na lepsze
czasy. W Guben dotyczy to równocześnie wielu projektów zajmujących
wysoką pozycję na liście.
Przykładem jest „Zielona Ścieżka”. Chodzi tu o ścieżkę z dzielnicy
Obersprucke do miejsca na Wzgórzach Gubińskich, gdzie niegdyś stała Wieża Bismarcka. Wzdłuż tej drogi mają być umieszczone punkty
informacyjne i wypoczynkowe. Projekt przedstawiono w październiku
minionego roku. Miał być finansowany ze środków wspierających, lecz
w obecnej sytuacji miasto Guben nie może dać do dyspozycji środków
własnych.
Kolejny przykład to turystyka wodna. Chodzi o centrum sportów
wodnych. Sprawdzano, czy obok Tarasów Nadnyskich łodzie mogą
przybijać do brzegu. Myślano o wypożyczalni łodzi. Niestety, tu również trzeba poczekać. To samo dotyczy nowego zagospodarowania terenu, na którym jeszcze kilka dni temu znajdowała się gubeńska część
drogowego przejścia granicznego.
Czekać muszą projekty rozwoju śródmieścia związane z tak zwaną
Dzielnicą Sukienników. Ale na tej pozycji kolejka się nie kończy.
na podst. „Lausitzer Rundschau” z 31.07.2008

Dwa lata funkcjonowania

GUBEN. Muzeum Miasta i Przemysłu otwarto 8 lipca 2006 roku jako
nowoczesną placówkę muzealną. Od tamtego momentu zwiedziło je
ponad 9500 osób. Placówka przy Gastraße 5 (dawna fabryka kapeluszy) czynna jest od wtorku do piątku, od godz. 10.00 do 17.00 oraz
w weekendy i dni świąteczne od 14.00 do 17.00. Strona internetowa:
www.museen.guben.de.
na podst. „Neiße-Echo“ z 18.07.2008

Symboliczna rzeźba

GUBEN. Pod koniec lipca odbyła się 14. Międzynarodowa Konferencja Plastynacyjna. W obecności międzynarodowej publiczności, naprzeciwko gubeńskiego plastynarium, odsłonięto rzeźbę anatomiczną,
ufundowaną przez anonimowego dawcę ciała, autorstwa Thomasa
Rauschera, pracującego dla Gunthera von Hagensa jako architekt
wnętrz.
Rzeźba uchodzi za symbol człowieka i obserwacji ludzkiego wnętrza.
Dzieło sztuki przedstawia tułów, który spojrzenie kieruje ku swemu
wnętrzu. Wśród obecnych był starosta powiatu Spree-Neiße (SprewaNysa) Dieter Friese.
na podst. „Wochenkurier”(wyd. dla Guben) z 30.07.2008

O porcie rzecznym

Zamiejscowe gazety piszą: od prawie dwóch lat port rzeczny (na Nysie) jest gotowy, ale wraz z nowoczesnymi urządzeniami przedstawia
sobą obraz nieciekawy. W ciągu tego całego okresu do portu zawinęły
może 2-3 frachtowce, z czego na tegoroczny sezon żeglugowy przypada
tylko jeden parowiec. Okoliczność ta jest godna pożałowania w kontekście zainwestowanego kapitału w wysokości około 100.000 marek,
lecz nie wiadomo właściwie, z czego się to bierze. Z pewnością wolno
przyjąć, że tutejszy przemysł, który nie pokonał jeszcze kryzysu, jest
bardzo zainteresowany zmniejszeniem kosztów transportu surowców
itd. Również nadzieje związane z kopalniami węgla, że swoje produkty
transportowałyby stąd drogą wodną za sprawą portu przeładunkowego, do tej pory się nie spełniły. Ten brak zainteresowania drogą wodną
Gubin - Szczecin musi mieć swój powód, który osobie z zewnątrz trudno znaleźć. Chyba nie zależy to wyłącznie od stanu wody, ponieważ
szlak jest ciągle udrażniany. A może przedsiębiorcy niewystarczająco
przeforsowują swój interes. W niedzielę powinny się zacząć dawno zapowiadane rejsy osobowe łodzią silnikową, ale łódź, którą w tym celu
zbudowano, nie była jeszcze „odebrana”, dlatego liczni pasażerowie
musieli zadowolić się łodzią odrzańską.
na podst. „Gubener Zeitung” z 29.07.1908

Książeczki RUM
Informujemy, że od 1 sierpnia br. Terenowe Biuro Rejestru Usług Medycznych mieści się w Szpitalu przy ul.
Śląskiej 35, budynek B (parter). Wydawanie książeczek
odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00

Z Euroregionu

Lipcowe narady

Już dwukrotnie w lipcu odbyło się
posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska (województwo
lubuskie) - Brandenburgia 20072013 w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej.Uczestniczyli
w nim z euroregionu prezes konwentu Czesław Fiedorowicz i dyrektor
biura Bożena Buchowicz. Przyjęto
formularz, wnioski, instrukcję oraz
umowę o dofinansowanie. Projekty,
bez określenia kwoty, dotyczą m.in.
infrastruktury, przede wszystkim
drogowej, ochrony środowiska, tak-

że obiektów o charakterze transgranicznym, służących obu stronom.
Podjęte decyzje dają możliwość realizacji małych projektów na ryzyko
wnioskodawcy, gdyż trwają jeszcze
dyskusje nad opracowaniem dokumentów niezbędnych do realizacji
FMP. Rozmowy ze stronami rządową i niemiecką są bardzo trudne
i jak powiedziała dyrektor biura,
istnieje nadzieja, że jeszcze w tym
roku będzie można korzystać z funduszu małych projektów.
Z.T.

Zabawa uczy
W Chlebowie 17 czerwca 2008
odbyło się spotkanie przedszkolaków z Polski i Niemiec przygotowane przez Annę Durawę i Joannę
Karbowiak pod hasłem „bawimy
się i uczymy”.
Dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli z Chlebowa i Wellmitz wspólnie utrwalały sobie zasady zdrowego żywienia, a także zapoznały się
z dawnymi sposobami wyrabiania
masła oraz pieczenia chleba w piecu chlebowym.
Uczyły się przy tej okazji nowych
słówek polskich i niemieckich.
Każde dziecko samodzielnie formowało chlebki z ciasta chlebowego
przygotowanego przez rodziców.
Ubijanie masła w masielnicy parami polsko-niemieckimi dodatkowo integrowało milusińskich.

Oczekiwanie na wypieczenie się
chleba upłynęło szybko w trakcie
zabaw i gier sportowych na powietrzu, a także przy zabawach plastycznych i muzyczno-ruchowych.
Spotkanie minęło bardzo szybko
i żal było się rozstawać.
Dzieci z niecierpliwością oczekują
na rewizytę.
Jak to już wielokrotnie się okazywało, dzieci nie znają barier językowych.
Zabawa nie byłaby tak udana,
gdyby w jej organizację nie włączyli się niezastąpieni rodzice dzieci
z Oddziału Przedszkolnego przy ZS
w Chlebowie.
Projekt współfinansowany był
z PNWM Euroregion „SprewaNysa-Bóbr”
zuzi@

Pogranicze na celuloidzie
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Generalskie
mianowania
Prezydent RP Lech Kaczyński
nie ma zaufania do kandydatów
przedstawianych do mianowania
na stopień generała. Przed świętem
3. Maja z 15 zaproponowanych kandydatów zaakceptował tylko trzech.
Lepiej jest teraz, z okazji Święta
Wojska Polskiego, na 12 kandydatów (w tym byli też z 3 Maja) zaakceptował już ośmiu, m. in. na stopień
generała dywizji Andrzeja Lelewskiego - szefa Zarządu Planowania
Operacyjnego (P-3) Sztabu Generalnego WP. Urodzony w 1950 r, karierę wojskową rozpoczął w gubińskiej
5.Dywizji Pancernej, w 23.pułku
czołgów w Słubicach dowodził plutonem i kompanią czołgów, był m.
in. szefem sztabu 27.pcz i dowódcą
73.pcz w Gubinie, szefem sztabu
11.DZ w Żaganiu, dowódcą 12.DZ
w Szczecinie, szefem sztabu Pomorskiego OW oraz zastępcą dowódcy
Międzynarodowego Korpusu Greckiego w Salonikach.
Pełniąc służbę w Gubinie, współpracował aktywnie z władzami
miasta i gminy, szkołami i organizacjami społecznymi np. z ZHP.
Składamy gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.
Z.T.
Panu lekarzowi stomatologowi

Ryszardowi Magnowskiemu

za okazaną pomoc
naszemu podopiecznemu
składa serdeczne podziękowanie
Zespół Opieki Paliatywnej przy
SP ZOZ SPK w Gubinie

w środowisku i atmosferze miasta Na terenie szpitala SP ZOZ
na pograniczu światów, różnych w Gubinie – budynek B – mieści
się Szkoła Rodzenia, prowadzokultur, mentalności.
Zdjęcia kręcono m.in. na targowi- na przez położną Iwonę Pietsch,
sku, osiedlu, LO, baszcie, kościele kontakt tel. 512 086 180
oraz w farze.
Właśnie tam 11 lipca w towarzystwie Güntera Quiela i Jakuba
Bartczaka reżyser zwiedził obiekt
i wysłuchał informacji na temat Paks, partnerskie miasto Gubina,
jego historii i teraźniejszości
znane jest nie tylko z historycznych
(mz) obiektów, ale także jedynej na Węgrzech elektrowni atomowej. Miałem
okazję być w tym mieście razem z delegacją szkoły muzycznej i władz miasta, lecz ze względów technicznych nie
mogliśmy jej zwiedzić. Obejrzeliśmy
za to ekskluzywne osiedle, na którym
mieszka jej kierownicza kadra.
Jak informuje prasa centralna,
m. in. „Dziennik” nr 159, w lipcu
doszło do zakłóceń pracy siłowni
elektrowni. Nie było jednak wycieku
żadnych radioaktywnych substancji. Stopień zagrożenia oceniono na
pierwszy, w siedmiostopniowej skali
stosowanej przez Międzynarodową
Agencję Energii Atomowej. Przyczyną zakłóceń miały być źle przeprowadzone prace remontowe.
Siłownia atomowa w Paks to jedyny
Stoją od lewej: Robert Gliński, Günter Quiel i Jakub Bartczak
tego typu obiekt w kraju, jej produkcja
pokrywa aż 40 proc. zapotrzebowaZarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Renci- nia na energię. Elektrownia powstała
stów i Inwalidów w Gubinie zawiadamia swoich członków, w latach 70. Wewnątrz znajdują się
że od 1 stycznia 2009 r. obowiązywać będzie miesięczna cztery radzieckie reaktory ciśnieniowe, każdy o mocy 440 megawatów.
składka członkowska w kwocie 2 zł (rocznie 24 zł).
Do awarii doszło także w 2003 r.,
podczas której wyciekło paliwo z reZR PZERiI aktora - wyłączono ją na rok.
Z.T.

Podczas wakacji w Gubinie pracowała ekipa filmowa pod kierunkiem znanego reżysera („Cześć
Tereska”, „Wróżby kumaka”), rektora PWSFTviT w Łodzi Roberta
Glińskiego.
Gliński kręcił w Gubinie zdjęcia
do filmu „Do widzenia Tomek”,
którego autorką scenariusza jest
gubinianka Joanna Didik.
Film opowiada o trudnym okresie wchodzenia w dorosłość,

Awaria w Paks

12

Gubin w okresie
nowożytnymczęść I
Czasy nowożytne to wieki całkiem nowe dla Gubina. W owym
okresie nastąpił zarówno postęp
gospodarczy, ekonomiczny i kulturalny, jak i klęski, takie jak wojny, zarazy, pożary i powodzie.
W 1536 roku po pożarze w odbudowującym się mieście wznoszono kamienice wyróżniające
się architektonicznym pięknem.
Świadectwem pomyślności gospodarczej miasta były zbudowane
w XVI wieku urządzenia wodociągowe, doprowadzające wodę
z okolicznych wzgórz. W tym samym czasie wybudowano wieżę
ciśnień, której zbiornik umieszczono w wieży bramy klasztornej.
Wodę do zbiornika doprowadzano
z Nysy za pomocą specjalnie skonstruowanych kół z czerpakami. Po
mieście rozprowadzały wodę miedziane rury biegnące pod ziemią.
Urządzenia te przetrwały częściowo do czasu generalnej modernizacji wodociągów, przeprowadzonej w 1913 roku. Na początku XVII
wieku przy głównych ulicach Gubina wzniesiono w miejsce drewnianych i szachulcowych domów
okazałe, murowane kamienice,
najczęściej dwupiętrowe, zwieńczone dekoracyjnymi szczytami.
Patrycjusze miejscy już wówczas
budowali letnie wille podmiejskie,
usytuowane na stokach wzgórz,
pośród winnic.
Reformacja nie ominęła i Gubina. Po zapanowaniu luteranizmu
miasto wystąpiło o zwrot dóbr
przekazanych niegdyś w użytkowanie klasztorowi. W 1544 roku
starania dały rezultat, a zwrócone
dobra przekazane zostały parafii
protestanckiej. Od czasu reformacji rada miasta miała prawo obsadzania i wypowiadania urzędów
duchownym.
W zależności od zbiorów w winnicach kształtowała się też cena
wina. Np. w roku 1545 z doskonałego zbioru uzyskano 1000 fudrów wina (1 fuder = 800-1840 l),
a cena za fuder wynosiła 24 guldeny, w dwa lata później wyprodukowano 971 fudrów wina białego
i 547 czerwonego. W następnym
roku zanotowano 608 fudrów
wina białego i 300 czerwonego.
Ceny wahały się od 8 do 24 guldenów za 1 fuder.
Obronę miasta organizowały cechy rzemieślnicze, a od XV wieku
wywodzące się z nich bractwo kurkowe (pierwszy raz wspomniane
dopiero w 1545 roku). W czasie zagrożenia na murach obowiązkowo
stawali wszyscy dorośli mężczyźni. Fortyfikacje gubińskie nie były
zapewne zbyt silne, skoro w 1429
roku, po kilkudniowym oblężeniu,
do miasta wtargnęli husyci. Być
może stało się tak nie z powodu
słabości murów. W każdym razie,
kiedy trzy lata później taboryci znowu podeszli pod Gubin, miasto otworzyło bramy, nie stawiając oporu. Upowszechnienie i ulepszenie
broni artyleryjskiej spowodowało
potrzebę wzmocnienia zarówno zamków, jak i fortyfikacji miejskich.
W Gubinie podjęto ten wysiłek stosunkowo późno, bo w 1523 roku,
podwyższając najpierw mury.
Daniel Głowiński

Historia ◆ Hobby ◆ Pogranicze

Kapitał ludzki
Ruszył długo oczekiwany konkurs, 31 lipca 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ogłosił konkurs otwarty na składanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Oferty konkursowe w formie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFS
można składać w sekretariacie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15. Do ubiegania się
o dofinansowanie uprawnione są
wszystkie podmioty oraz osoby
prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową.
Dofinansowaniu będą podlegały
następujące rodzaje projektów:
- wsparcie dla osób zamierzających
rozpocząć
działalność gospodarczą (w tym
na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):
doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia
i prowadzenia działalności gospodarczej,
przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub
spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa
w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania),
do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. zł
na osobę w przypadku spółdzielni
lub spółdzielni socjalnej),
- wsparcie pomostowe w okresie na 6 do 12 miesięcy wypłacane miesięcznie w kwocie nie
większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia,
- promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne.
Kwalifikować się będą projekty
o minimalnej wartości 50 000 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.
• W przypadku projektów przewidujących wsparcie finansowe dla
osób zamierzających rozpocząć
własną działalność gospodarczą
kwalifikować się będą jedynie
projekty o charakterze kompleksowym – zakładające w pierwszej kolejności obowiązkowe,
wstępne
szkolenie/doradztwo
umożliwiające
beneficjentom
ostatecznym uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do
złożenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
• W przypadku projektów przewidujących promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia
poprzez kampanie promocyjno - informacyjne kwalifikować
będą się wyłącznie projekty
obejmujące swoim zasięgiem
cały obszar województwa i realizowane w każdym powiecie.
• Kwalifikować się będą projekty
realizowane wyłącznie na tere-

nie województwa lubuskiego,
a ich okres realizacji nie przekracza 2 lat.
Dodatkowe punkty otrzymają projekty, w których minimum
50% uczestników stanowić będą
osoby z tzw. grup zagrożonych
na rynku pracy, czyli: bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale
lub powyżej 50 roku życia, bezrobotne kobiety, osoby bez kwalifikacji zawodowych, samotnie
wychowujący co najmniej jedno
dziecko do 7 roku życia oraz niepełnosprawni, mieszkańcy wsi.
Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę ponad
11 mln 325 tys. zł. Projekty dofinansowane są w 100% (85%
- udział środków UE , 15% - budżet państwa)
Wyniki konkursu będą ogłoszone
na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Informacje dodatkowe można
uzyskać w WUP Zielonej Górze
przy ul. Wyspiańskiego 15, pokój
302, 312 oraz 204, tel. (068) 456 56
32, (068) 456 56 30 lub (068) 456
56 04, e-mail: wup@wup.zgora.pl.
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92

A może jednak… oddasz?

- 23 lipca około godz. 15.00 przewróciłam się na chodniku na ul. Żymierskiego, no cóż i tak bywa. Ten moment wykorzystał złodziej, który zabrał mi torebkę - powiedziała pani Józefa K. - To prawda, że
nieszczęścia chodzą parami! - Nie zależy mi na pieniądzach, ale na
dokumentach, które są dla mnie niezwykle ważne.
Apelujemy w imieniu starszej i schorowanej osoby - oddaj dokumenty pani Józefie. Prosimy, okaż odrobię serca, przyjdź do Gubińskiego
Domu Kultury i wrzuć dokumenty do naszej redakcyjnej skrzynki na
pocztę (parter).

Flaga na maszt!
Na maszt, znajdujący się w parku przy ul. Chopina, wciągnięta została flaga, tylko nie wiemy jakiego państwa, miasta…? A może reaktywowana została Polska Partia Przyjaciół Piwa? Oceńcie Państwo sami.

A tak poważnie, to coraz częściej spotykamy się z przejawami głupoty
i szczeniackimi wybrykami. Niszczone jest wspólne mienie. Niedawno
chuligani, dla „zgrywy” w ich mniemaniu - wytoczyli duży kontener na
śmieci, na środek ulicy.

Nie jestem złodziejką…

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

25 lipca podpisana została
umowa współpracy partnerskiej
między Powiatowym Urzędem
Pracy Filią w Gubinie a Gminą
Gubin o statusie miejskim w celu
wspólnego aplikowania o środki
z funduszy europejskich. Zgodnie z postanowieniem burmistrza
Bartłomieja Bartczaka, prace nad
wspólnym projektem w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trwają już od ponad
roku. Projekt przygotowywany
jest przez Wydział Europejski
wraz z dyrektorem Urzędu Pracy
Piotrem Puszkarskim. W związku
z faktem, iż 31 lipca ogłoszony
został przez Wojewódzki Urząd
Pracy konkurs z Priorytetu VI
POKL: Rynek pracy otwarty dla
wszystkich Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”,
podjęte zostały kroki finalizujące
wspólny projekt. Projekt zakłada uzyskanie wsparcia dla osób
chcących założyć działalność
gospodarczą do kwoty 40 tys. zł,
doradztwo dla osób zakładających działalność oraz szkolenia
mające na celu pomoc w realizacji zaplanowanych działań.
Pierwsze spotkanie z potencjalnymi beneficjentami odbędzie się 20 sierpnia w Sali
Narad w Urzędzie Miejskim
w Gubinie o godz. 14.00. Beneficjentami ostatecznymi będą
mogły być zarówno osoby bezrobotne, jak i w tej chwili pracujące. Szczegółowe informacje
oraz wytyczne dla uczestników projektu podane zostaną na spotkaniu 20 sierpnia.

- Jestem zbulwersowana! Zostałam potraktowana, jak złodziejka w sklepie na ul. Drukarskiej (pod namiotami) - powiedziała Teresa Kępka. - Weszłam do sklepu, mając na głowie kupiony w zeszłym roku biały kapelusz,
a sprzedawczyni, gdy wychodziłam powiedziała, że mam za niego zapłacić. Byłam strasznie zdziwiona, gdyż mam go od roku. Nie mogę zrozumieć, dlaczego mnie tak potraktowano? Mam nadzieję, że kierownictwo
odpowie mi, skąd takie zachowanie personelu tego sklepu…

Raz na wiele lat

Zaćmienie Słońca w przeszłości budziło grozę, często łączono je z różnymi przesądami (tak jak pojawienie się na niebie np. komety), Powstaje
ono wówczas, gdy nasz naturalny satelita - Księżyc - jest w fazie zwanej
nowiem i swoją tarczą zasłania całkowicie bądź częściowo Słońce. Wówczas jego cień bądź półcień (jak to miało miejsce ostatnio) pada na jakiś
obszar kuli ziemskiej. To ciekawe zjawisko astronomiczne było widoczne w Polsce 1 sierpnia 2008 roku. Na Ziemi Lubuskiej było doskonale
widoczne w godz. 10.48 do 12.40; osiągając swoje apogeum około godziny 11.40 - przysłonięte było wówczas prawie 30% tarczy słonecznej.
Mieszkańcy Uralu w tym czasie mogli obserwować całkowite zaćmienie
naszej gwiazdy. W komfortowej sytuacji znajdują się naukowcy zawo-

dowo zajmujący się obserwacją nieba - astronomowie. Dysponują całą
masą odpowiednich przyrządów, jak choćby teleskopy, które zaopatrzone są z reguły w odpowiednie filtry. Skierowanie wzroku bezpośrednio na
tarczę słoneczną - szczególnie przez lornetkę bądź jakikolwiek przyrząd
optyczny bez odpowiednich filtrów może spowodować całkowite bądź
częściowe uszkodzenie wzroku! Podobnie możemy uszkodzić nasz cenny
aparat cyfrowy, kierując go bezpośrednio ku Słońcu. Następne zaćmienie
Słońca będziemy mogli obserwować - o ile warunki atmosferyczne na to
pozwolą - dopiero 15 stycznia 2010 roku.
Prezentowane zdjęcie zostało wykonane na skwerze obok GDK o godz.
11.58 przy pomocy tradycyjnego aparatu fotograficznego.
AB.

,

Listy
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Kierownik Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
w Gubinie ogłasza nabór na stanowisko pracy
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Do redakcji

Główny Księgowy
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
c) brak skazania za przestępstwa: umyślne, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne
skarbowe,
d) s pełnienie jednego z poniższych warunków:
- ukończenie jednolitych studiów magisterskich ekonomicznych, ekonomicznych
wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej
3-letniej praktyki w księgowości,
- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
- wpis do rejestru biegłych rewidentów
- posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub posiadanie certyfikatu księgowego
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
b) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność
i staranność,
c) samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
d) znajomość obsługi komputera, programów komputerowych w szczególności finansowo-księgowych, płacowych (AGA), „Płatnik’
e) znajomość przepisów i zagadnień rachunkowości budżetowej
f) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
g) znajomość przepisów podatkowych
h) znajomość przepisów kadrowych, płacowych oraz BHP
i) znajomość przepisów ZUS
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami
pieniężnymi
b) realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami
c) nadzór nad naliczaniem i pobieraniem czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe
d) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
e) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zakładu budżetowego,
f) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny uzasadniający przystąpienie do konkursu,
b) życiorys zawodowy (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach
podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany
staż pracy,
d) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,
e) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),
f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo karne skarbowe,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
h) o
 świadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.
5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin do dnia 18 sierpnia 2008 roku
b) sposób składania dokumentów aplikacyjnych – w zamkniętej kopercie, osobiście
w godzinach pracy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych lub listem poleconym
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Głównego Księgowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych”
c) miejsce: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowska 2, 66-620 Gubin,
I piętro, pokój 8
6. Dodatkowe informacje:
a) aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
b) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie (www.bip.gubin.pl)
c) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
d) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gubinie, przy ul. Piastowskiej 2
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie (www.bip.
gubin.pl)
e) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

XX-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 parafialnoszkolnych. 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 ukazującą 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

Konkurs „WG”
Pytanie:
W którym roku powstała
fundacja zajmująca się
odbudową gubińskiej fary?
Odpowiedzi na konkurs
prosimy przynosić lub
nadsyłać do redakcji
Wiadomości Gubińskich
w terminie do 19 sierpnia
br. do godziny 16.00
(Kupon poniżej)
Wśród prawidłowych
odpowiedzi rozlosujemy
książkę gubeńskiego
historyka Andreasa
Petera pt. „Kościół

farny w Gubinie”.

Organizatorzy parafialnego festynu przy Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Gubinie składają serdeczne podziękowania sponsorom i osobom,
które pomogły w organizacji
Burmistrz Miasta - Bartłomiej Bartczak, Wójt Gminy Gubin - Edward
Aksamitowski, Prezes P.W Arcobaleno - Giulio Piantini, Państwo Wioletta
i Zbigniew Poniatowscy, Prezes firmy VOCOL, Prezes POŚ - Dariusz Bocheński, Wolfram Nelk, Państwo Iwannicy - zakład produkcji mebli, Dyrektor PKO BP - Lasik, Dyrektor ZSR - Krzysztof Szymański, Dyrektor ZS
- Genowefa Barabasz, Dyrektor PSM - Alicja Gil, Dyrektor SP-2 Bogusław
Wypych, Dyrektor SP-3 Robert Siegel, Gubiński Dom Kultury, Prezes GS
- Stanisław Fudyma, Stacja paliw SHELL, Państwo Teresa i Jerzy Oparowie, Państwo Stefania i Dariusz Strzelbiccy, Panowie Wieliczko i Waszkowiak - MOTO VIVA, Firma ochroniarska P.D SECURITY, Państwo Jawińscy - właściciele sieci sklepów jubilerskich, Firma HOREX, Państwo
Krystyna i Ryszard Kościesza - właściciele księgarni, Państwo Wieczorkowie, Tomasz Żurański - właściciel sklepu komputerowego, Państwo Fijołkowie - właściciele marketu RONDO, Dyrekcja marketu EKO, Andrzej
Szwic, Państwo Tomaszewscy - hurtownia BOTO, Agencja Reklamowa
NOVUM - Beata Siewruk, Państwo Błażewiczowie - sklep EURO-MODA,
Pan Sucharek - sklep muzyczny MELOMAN, Pan Peksa - sklep odzieżowy
ELEGANT, Państwo Komarczukowie, pani Zygadłowska - sklep odzieżowy, Sklep odzieżowy PATROL, Sklep odzieżowy MATRIX, Artur Winnicki
- sklep JULIA, Bogdan Domaniuk - warsztat mechaniczny, Pan Zygmunt
Podhorecki, Iwona Dyka - salon kosmetyczny, Pan Keller - właściciel sklepu sportowego, Państwo Pawłowscy z ulicy Kaliskiej, Torzymski Dom Kultury, Mc DONALDS, Urszula Goroszkiewicz - sklep odzieżowy, FRUCTOFRESH Czarnowice.

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!

----------------------Konkurs „WG” 13/08

Odpowiedź:
..........................................
..........................................
..........................................
Imię:
..........................................
Nazwisko:
..........................................
Adres:
..........................................
Tel.:
..........................................

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 13/2008

Na bezpłatne ogłoszenie drobne w najbliższym numerze „WG”,
które ukaże się 22 sierpnia 2008 r.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Wypełniony kupon należy dostarczyć do redakcji „WG” do 19 sierpnia 2008 r., do godz. 16.00.
imię, nazwisko i adres ogłoszeniodawcy: ....................................................................
.......................................................................................................................................
BEZPŁATNE OGŁOSZENIE TYLKO DLA OSÓB PRYWATNYCH.

Ogłoszenia
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LOKAL do wynajęcia - Sękowice 78, ok. 300
m kw. na działalność gospodarczą lub inne
DO WYNAJĘCIA duży pokój, łazienka,
usługi. Tel. 512 174 449, 512 174 450.
kuchnia, osobne wejście, umeblowany.
SPRZEDAM stanowisko na Targowisku
Tel. 515 310 613.
Spożywczym w Gubinie przy ulicy ObrońDO WYNAJĘCIA pokój w centrum
ców Pokoju, tel. 603 603 851.
Gubina. Mile widziane uczennice. Tel.
FIRMA PPHU „POLTRAG” SP. Z O O.
790 474 922.
oferuje następujące lokale
DO WYNAJĘCIA duży umeblowany podo wynajęcia:
kój z dostępem do kuchni, łazienki. Tel.
Lokal o powierzchni 33 m2 na piętrze
504 203 398 lub 512 201 746.
budynku przy ul. Obr. Pokoju 21
PRZYJMĘ panią na pokój umeblowany.
Pawilony handlowe o pow. 35 i 36 m2
Tel. 788 693 329.
na placu handlowym „POLTRAG”- ul.
DO WYNAJĘCIA pokój, przyjmę odpoChopina
wiedzialną osobę. Tel. (068) 455-65-55.
Pawilon handlowy o pow. 45 m2 - Aleje
DO WYNAJĘCIA pokój. Osobne wejście.
Łużyckie 1a
Gubin, Kaliska 51.
Apartament o podwyższonym stanDO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. (068)
dardzie
455-65-55.
Gubin, ul. Śląska 45
DO WYNAJĘCIA mieszkanie na WesterLokal o pow. 60 m2 pod działalność
platte, 2 pokoje (III piętro). Tel. 512 803 568.
gastronomiczną lub PUB na piętrze
DO WYNAJĘCIA mieszkanie ul.
budynku (taras i osobne wc) przy ul.
Roosevelta; 2 pokoje umeblowane. Tel.
Obr. Pokoju 21
696 208 960.
Pomieszczenie magazynowe o pow.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje w
70 m2 wraz z przyległym terenem - ul.
bloku na os. E. Plater. Tel. 515 312 061.
Śląska 45
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje
Info: PN-PT: Tel.: 068/ 455 40 02 godz.
(60 m kw.) w Gubinie na Osiedlu E. Pla8-15 lub 501 410 111
ter. Tel. 662 008 545.
DZIAŁKI pod budownictwo i inwestyDO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokocje ul. Pułaskiego i ul. Poniatowskiego.
je, umeblowane. Tel. (068) 359-60-18,
Sprzedam. Na życzenie wybuduję dom.
510 266 034.
Tel. 668 305 868.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie, ok. 60 m
Do wynajęcia powierzchnie
kw. nowe, umeblowane, w okolicach Guod 40 do 100 m2 (od 15zł/1 m2, I piętro)
bina. Garaż, ogród. Tel. (068) 359-13-15.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje z w nowo wybudowanych lokalach w ścisłym centrum Gubina na wszelkiego
kuchnią i łazienką. Ogrzewanie gazowe, rodzaju działalność gosp., adaptacja wg
tel. 695 407 449.
uznania. „POLTRAG” tel. 068/455 40 02,
SPRZEDAM mieszkanie, ul. Kosynie501 410 111
rów, po remoncie, 4 pokoje, 80m kw., DZIAŁKĘ przemysłową 1600 m kw. w
tel.502440307
Lubsku, z możliwością podziału na dwie.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w centrum Tel. 504 370 020.
Gubina, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, toaDO WYNAJĘCIA
leta, pow. 50 m kw. Tel. 510 254 044.
pawilon handlowy o pow. 35 m2
DOM firmie wynajmę. Tel. 791 127 765.
POD HANDEL ART. TYTONIOWYMI
SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe.
I SPOŻYWCZYMI
TEL. 068/455 40 02
Tel. 501 687 791.
SPRZEDAM mieszkanie 57 m kw. wraz z DZIAŁKĘ 50 arów, przy drodze. Sprzegarażem. Tel. 667 994 289.
dam. Sękowice 75.
NOWOCZESNY dom w Gubinie sprzeda
DO WYNAJĘCIA
Apartament Nieruchomości. Tel. (068)
pawilon handlowy o pow. 45 m2
325-70-07 lub 503 016 400 www.apartaTEL. 068/455 40 02
ment.net.pl.
SPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawSPRZEDAM dom jednorodzinny w Gu- kiem, z możliwością zabudowy. Tel. (068)
binie, pow. 140 m kw., po kapitalnym 359-58-83.
remoncie, garaż, ogród 1500 m kw., buDO WYNAJĘCIA
dynki gospodarcze. Tel. (068) 359-43-13
duża
powierzchnia
pod działalLegnicka 13. Wartość 230 tys. zł.
ność
handlowo
usługową
KUPIĘ mieszkanie lub dom w Gubinie
adaptacja wg uznania
(okolice). Tel. 509 538 928.
TEL. 068/455 40 02
KUPIĘ mieszkanie 2 lub 3 pokoje w GubiATRAKCYJNĄ
działkę budowlaną ponie. Tel. 505 124 479.
ZAMIENIĘ mieszkanie (3 pokoje) na łożoną w Pleśnie. Cisza, spokój, w sąsiedztwie las. Powierzchnia 2300 m kw.
mniejsze. Tel. 781 283 678.
Woda, prąd w sąsiedztwie działki. SprzeDZIAŁKI/LOKALE
dam, cena do uzgodnienia. Okazja. Tel.
LOKAL 55 m kw. do wynajęcia na każdą 503 947 112.
działalność ul. Wrońskiego 10. Tel. (068) SPRZEDAM działkę budowlaną 875 m kw.
przy ul. Kosynierów. Tel. 694 556 415.
359-58-83.
SPRZEDAM sklep z płyty obornickiej 30 m SPRZEDAM działkę budowlaną uzbrojoną
kw. ul. Pułaskiego 41. Tel. 507 107 471. 30 arów w Bieżycach. Tel. 695 395 168.
PIEKARNIA wraz z wyposażeniem, pow. SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 500
227 m kw. do sprzedaży. Tel. (068) 455- m kw. ul. Cmentarna. Tel. (068) 359-26-31.
GROCHÓW - działka 1 ha z domkiem
40-81/74.
letniskowym (stan surowy) sprzedam.
GUBEN, dzielnica Schlagsdorf
661 545 940.
Budynek mieszkalno-hadlowy na

MIESZKANIE

sprzedaż. Potrzeba remontu. 300
m kw. pow. mieszkalnej, działka
725 m kw., dawna restauracja.
Cena 50 000 euro.
Tel. 0049 3561/66 844.

MOTORYZACYJNE

FORD Escort rocznik 1997, uderzony w
tył, sprzedam w całości lub na części.
Stan bardzo dobry. Tel. (068) 376-30-34
w godz. 18.00-20.00.

RENAULT 19, poj. 1900, diesel,
rok 1992, stan dobry, centralny
zamek, el. szyby, 5 drzwi, cena do
negocjacji. Tel. 792 14 28 28

USŁUGI
NIEMIECKI - tłumaczenia przysięgłe, medyczne, techniczne, zwyczajne. Tel. (068)
455-66-40 lub 607 325 684.
ANGIELSKI - kursy, korepetycje i tłumaczenia. Tel. (068) 359-33-24.
UDZIELAM korepetycji z zakresu
szkoły podstawowej i gimnazjum. Tel.
782 834 193.
POKOJE gościnne w Kołobrzegu. Tel.
667 760 972.
SZKOLENIA
kierowców:
przewóz
osób, rzeczy, ADR, operatorów wózków
widłowych. Tel. (068) 372-03-75, 508
024 066.
GLAZURA, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, instalacje elektryczne,
ocieplanie piwnic oraz inne prace budowlane. Tel. 887 135 692, (068) 359-38-91
po 19.00.
NAPRAWA pralek, zmywarek, kuchenek
elektrycznych. AGD Service, ul. Kołłątaja
10 (godz. 10.00-16.00). Tel. (068) 35946-54.
INSTALACJE hydrauliczne, elektryczne,
kompleksowe. Tel. 509 519 227.
NAPRAWA głowic do silników spalinowych,
toczenie, szlifowanie oraz frezowanie. Komorów ul. Świerczewskiego 1. Tel. (068)
359-55-33.
OGRODY kompleksowe zagospodarowanie przydomowych terenów zielonych;
automatyczne systemy nawodnień, oczka
wodne, kaskady, ścieżki, podjazdy, tarasy z polbruku, granitu, kamienia polnego.
Tel. 663 931 512.
USŁUGI blacharsko-dekarskie. Tel. (068)
359-52-46 lub 669 308 369.
STAWIANIE i przestawianie pieców kaflowych. Tel. 791 703 345.
BERLIN - lotniska. Lotniska krajowe (Poznań, Wrocław). Przewóz osób. Tel. 888
806 385.
BUS (5 osób) - wyjazdy do np. Tuszyna, Warszawy, transport, odbiór rzeczy.
Ładowność 1,2 t. Tel. 667 997 486, 695
469 181.
TRANSPORT osób – Niemcy-Belgia-Holandia. Tel. 509 538 861.
DOCIEPLANIE, elewacje, profesjonalnie.
Tel. 880 576 862, 691 910 401.
PIASKOWANIE - antykorozja, malowanie. Postarzanie drewna. Tel. 783 907
748, 691 910 401.
INDYWIDUALNA OKULISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA
Ryszard Kowaluk, Gubin ul.
Gdańska 17, poniedziałek, czwartek
8.00-12.00,
wtorek 14.00-18.00.
UMOWA Z NARODOWYM
FUNDUSZEM ZDROWIA.
Tel. (068) 359-34-68
(czynny w godzinach pracy lekarza).

ELEWACJE - renowacja, czyszczenie,
klinkier, kamień naturalny, beton. Tel.
783 907 748, 691 910 401.
PROFESJONALNE UKŁADANIE
KOSTKI POLBRUKOWEJ.
Tel. 663 978 853.

AMADEUSCH zespół muzyczny. Możliwość przesłuchania nagrań. Tel. 506 113
207.
NAPRAWA, konserwacja, regulacja
gazowych urządzeń grzewczych, auto-
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ryzowany serwis. Junkers, Termet Woj- DWA młode koziołki tanio sprzedam.
ciech Sendera. Tel. (068) 359-55-55, Legnicka 57 po 18.00. Tel. 694 960 779
502 643 030.
po 18.00.
SPRZEDAM YORKI. Tel. (068) 359-38NAGROBKI GRANITOWE CENA od
68, 665 454 312.
1200 zł, PZU GRATIS, RATY; GuŁÓŻKO piętrowe z materacami, meblobin, ul. Żwirki i Wigury 40. Tel. (68)
ściankę jasną, wózek dla lalki trzyfunk359-56-95, 698 146 854.
BONi - Biuro Obrotu Nieruchomościami cyjny plus nosidełko, klocki lego – różne
- Bożena Bakalarz - Gubin, ul. Śląska zestawy sprzedam. Tel. (068) 359-53-12
21 tel. 455-3000 lub 0605 644 208 www. lub 783 716 711.
BONi.pl usługi w zakresie pośrednictwa SPRZEDAŻ i montaż dachówki blachow kupnie, sprzedaży, wynajmie nierucho- dachówki. Tel. 509 519 227.
mości. Współpraca z bankami w zakresie GRUPA Anonimowych Łasuchów „Ścieżka” wtorki 17.00-17.30. Tel. 518 654 107.
kredytowania nieruchomości.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i Pawilon przy granicy ul. Obr. Pokoju róg
montaż. Komorów ul. Młyńska 10, tel. 609 ul. Chopina. ZAPRASZAM!
NOŻYCE krążkowe do blachy, wałek do
351 799.
KAFELKI - układanie. Tel. (068) 359-38-91 heblarki 80x250 z nożami i czopem na
BRUKARSTWO – profesjonalne układa- uchwyt wiertarki, piłę + blachy na stół nie kostki (polbruk, granit). Zagęszczanie nowy. Sprzedam. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM wózek dziecięcy wielofunki ubijanie terenu. Tel. 663 978 853.
ELEKTRYKA, gaz, hydraulika i inne pra- cyjny, fotelik samochodowy do 12 kg i
łóżeczko (kompletnie wyposażone). Tel.
ce. Tel. (068) 359-38-91.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, in- 500 525 068.
stalacje sanitarne, hydraulika, murowa- SPRZEDAM pszczoły, cena do uzgodnienie, szpachlowanie, montaż okien i drzwi, nia. Tel. (068) 359-31-67.
ścianki, glazura, remonty. Tel. (068) 455- MASZYNĘ do pisania Optima - sprawna oraz Continental prod. niemieckiej
13-78 po 16.00.
NADZORY budowlane, kierownik bu- 1936r. dla kolekcjonera. Sprzedam. Tel.
dowy, kosztorysowanie, przeprojekto- 504 370 020.
wania projektów. Tel. (068) 470-14-76, ODDAM cegłę rozbiórkową. Tel. 502
150 208.
693 080 775.
REMONTY tanio, szybko, solidnie! Tel. SPRZEDAM suknię ślubną, model z 2007
r. rozm. 36-38 na wzrost 164-167. Suknia
723 401 626.
PRZEPROWADZKI, przewóz mebli, itp. z trenem, gratis dodaję koło i podwójny
welon. Tel. 500 189 963.
Tel. 888 806 385.
NADZORY budowlane, kierownik budo- POSEZONOWA obniżka cen odzieży
wy, kosztorysy. Tel. (068) 470-14-76 lub używanej od 2 zł. Sklep “Edi” ul.
Pułaskiego 41, tel.507 107 471.
693 080 775.
SPRZEDAM gazowy grzejnik wody
RÓŻNE
przepływowej Termet. Tel. (068) 359-77-62
SIATKA ogrodzeniowa - produkcja i KUPIĘ każde CB-radio, może być uszsprzedaż, w ofercie siatka leśna. Gubin, kodzone. Tel. 783 027 072.
ul. Kaliska 96 B. Tel. (068) 359-66-76.
PRACA
ZSZYWKI do drewna 30x12, drut płaski
w kręgach 3x1, plomby ołowiane fi 8,10 PRACA - docieplenia, tynki strukturalne
+ żyłka w pakietach. Sprzedam. Tel. 504 (zarobki ok. 2400 zł). Tel. 880 576 862,
691 910 401.
370 020.
SPRZEDAM dachówkę karpiówkę (klin- POSZUKUJĘ pani do opieki przez kilka
kier) 4.750 szt. Cena za 1 szt. 0,50 zł. Tel. godzin dziennie nad starszą osobą. Tel.
(068) 359-43-59.
781 299 566.
MEBLE młodzieżowe z biurkiem. Tanio! ZATRUDNIĘ opiekunkę do starszej osoTel. 781 948 818.
by. Tel. (068) 359-58-95.
KUPIĘ mapy, plany, zdjęcia, szkice doty- PRZYJMĘ do pracy stolarza z doświadczące działań wojennych w Gubinie i jego czeniem do produkcji schodów drewniaokolicy w czasie II wojny światowej. Tel. nych. Tel. 660 721 300.
512 873 007.
INSTRUKTOR nauki jazdy podejmie praTUJE Szmaragd 1,50 m, Columne 1,30 cę. Tel. 516 358 157.
m, Brabant 1,30 m, Skyrocket 2,20 m, PRZYJMĘ fryzjerkę do pracy. Pilne! Tel.
Blue Arrow 2,20 m i inne. Ogrodnictwo ul. (068) 359-05-38.
Legnicka 49 A, tel. (068) 359-46-31.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel.
DO SPRZEDANIA dużo różnych książek, 781 937 246.
kasety i płyty oraz akordeon. ul. Świerkowa 5.
TOWARZYSKIE
SPRZEDAM w bardzo dobrym stanie suknię ślubną firmy „Gala” – Poznań. Cena JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim
przyjemnie spędzać długich wieczorów?
do uzgodnienia. Tel. (068) 359-59-04.
Pomożemy Ci odnaleźć „drugą połowę”.
HURT-DETAL
Napisz, zadzwoń do redakcji! Tel. (068)
- wyroby śrubowe-luzem i konfekcja,
455-81-92. Czekamy! Nie wstydź się,
gwoździe budowlane luz. i op. 1 kg
przestań żyć samotnie!
- podstawy do słupków ogrodz. z
otworami fasolowymi i okrągłymi
- uszka do przęseł ogrodzeniowych
USŁUGI
- szlifowanie głowic samochodowych,
powierzchni płaskich, sitek i noży
-obróbka plastyczna metali na
prasach PROHAMET - Lubsko pl.
Wolności 12 tel. (068) 457-40-44, 504
370 020 (dojazd od ul. Mickiewicza)

STEFAN 35 lat, 175 cm wzrostu, Niemiec, dobrze zbudowany, zamieszkały w Lübben, poszukuje Pani do
towarzystwa w wieku do 40 lat, z
Gubina. Tel. 0049 015229764808.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej poszukuje stażysty - absolwenta szkoły średniej. Kontakt telefoniczny:
068 455 81 62 lub 600 162 786

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. Korekta: Barbara Firlej-Malinowska. 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.

Ogłoszenia
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Na prośbę zarządu fundacji publikujemy do wiadomości czytelników wybrane punkty „Sprawozdania Merytorycznego z pracy Zarządu Fundacji „Fara Gubińska - Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich” za rok 2007.
Rok 2007 był dla działalności Zarządu
Fundacji rokiem przełomowym. Zrealizowano wszystkie planowane zadania
związane z odbudową Kościoła Farnego. Sukcesami można nazwać następujące wydarzenia:
Uzyskanie dotacji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 700 000 zł na realizację projektu
p.n. „Roboty zabezpieczające arkad wewnętrznych korpusu Kościoła Farnego
w Gubinie”.
Rozpoczęcie i zakończenie robót zabezpieczających korpusu fary. Pomimo
wielu trudności m.in. z wyłonieniem
wykonawcy prac (wykonawcę wyłoniono w drugim przetargu), prace zrealizowano i rozliczono w zakresie murów zewnętrznych. Wartość inwestycji
890 125,81 zł.
Odgruzowanie korpusu, wieży i zakrystii fary. Prace zostały wykonane wolontarystycznie, w głównej mierze przez
mieszkańców Guben. Wartość pracy
wolontarystycznej 58 521,50 zł. Odzyskaną cegłę odsprzedano, a pozyskane
środki zainwestowano jako dotację miasta w wysokości 99 402,00 zł. (…)
Inwestycje
(…) Montaż hełmu wieży wraz z wykonaniem płaszcza żelbetowego - wartość inwestycji 60 000 zł. Prace wykonała firma MCP Kopuły z Bielska Białej.
Montaż hełmu żurawiem - wartość inwestycji 16 038,02 zł.
Montaż instalacji odgromowej - wartość inwestycji 9 484,28 zł. Prace wykonała firma „Energia” z Gubina.
Odgruzowanie stropu dolnego wieży oraz schodów - szacowana łączna
wartość prac 12 000 zł. Prace wykonali
wolontariusze z Guben. Łączna wartość
zadania 97 522,30 zł.
„Roboty zabezpieczające korpusu
Kościoła Farnego”.
Zakres robót był bardzo szeroki. Obejmował oczyszczenie całego obiektu
oraz prace zabezpieczające i stabilizujące, częściowo również renowacyjne.
Wykonanie robót umożliwiło otwarcie
fary dla zwiedzających oraz umożliwiło wykonanie szeregu badań i prac
przedprojektowych, które są niezbędne
do dalszych prac projektowych. Zakres
robót obejmował:
Odgruzowanie nawy głównej - wartość

inwestycji 22 000,26 zł. Prace wykonała
Spółdzielnia Socjalna z Gubina.
Odgruzowanie kotłowni, zakrystii,
nawy głównej, naw bocznych i prezbiterium - podetap - wartość inwestycji
przeszło 48 000,00 zł. W odgruzowanie zaangażowani byli wolontariusze
z Guben oraz z Gubina. Prace wspierali
członkowie różnych grup i stowarzyszeń
zaprzyjaźnionych z fundacją. Wydobyto
i przeszukano przeszło 1000 ton gruzu. Wszystkie prace odbywały się pod
nadzorem archeologa oraz epigrafików.
W efekcie wykonanych prac wydobyto
i zabezpieczono szereg ciekawych lapidariów i elementów architektonicznych,
które poddano inwentaryzacji i dalszym
badaniom.
Zabezpieczenie korony i murów zewnętrznych, demontaż laskowań i maswerków okiennych, naprawa ubytków
i spękań ściennych, przemurowanie i naprawa gzymsów i daszków kaplic, naprawa daszków szkarp, zrzucenie sklepień ceglanych oraz czyszczenie pach.
W pierwszym przetargu na wykonanie
prac nie został wyłoniony wykonawca
ze względu na zbyt wysoką ich wycenę. W drugim przetargu, spośród dwóch
ofert została wybrana oferta firmy „Kubix” z Zielonej Góry o wartości oferty
890 125,81 zł. Prace rozpoczęto 18 lipca
2007r., a zakończono 31 października
2007r. Dotacja została pomyślnie rozliczona sprawozdaniem z dnia 18 listopada 2007r.
Wywóz gruzu - wartość 15
798,88 zł. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków z Gubina.
Utylizacja gruzu - wartość 5 400,05 zł.
Prace wykonało Przedsiębiorstwo Usług
Miejskich z Gubina. Łączna wartość zadania 981 324,95 zł.
Przebudowa i remont ogrodzenia zabezpieczającego.
Ogrodzenie zabezpieczające, z uwagi
na liczne uszkodzenia, brak dojazdu do
fary oraz konieczność zwiększenia strefy
ochronnej wieży wymagało przebudowy
i napraw. Dokonano częściowego przesunięcia siatki ogrodzeniowej, wykonano bramę wjazdową oraz furtkę, naprawiono w wielu miejscach uszkodzenia
siatki. W efekcie prac uzyskano dużą
przestrzeń placu budowlanego, która
znacznie ułatwiła prowadzone roboty.

Koszt robót 3 000,00 zł. Łączna wartość inwestycji: 1 081.847,25 zł.
Badania
Badania epigraficzne
Prace zostały wykonane przez koło
epigraficzne Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierownictwem dr.
Adama Górskiego. Badania obejmowały skompletowanie, inwentaryzację
i odczytanie lapidariów, elementów
zdobień architektonicznych, które wydobyto z naw i prezbiterium fary przy
odgruzowywaniu. Efektem badań epigraficznych było sporządzenie ekspertyzy epigraficznej. Kontynuacja badań
nastąpi wiosną 2008r.
Wartość badań 11 612,00 zł.
Kwerenda historyczna
Koszt całkowity prac 12 000,00 zł.
Inwentaryzacja skanerem laserowym
korony murów i sklepień
Badania skanerem laserowym korony
murów oraz sklepień ceglanych trwały
od sierpnia do grudnia 2007r. Pomiary
prowadzono wielokrotnie z różnych
miejsc na farze: z korony murów, z ziemi oraz ze szczytu wieży. W efekcie
pracy otrzymano rzuty i ortofotoplany
korony murów, rzuty, przekroje i ortofotoplany sklepień ceglanych. Autorem
badań była firma DEPHOS z Krakowa,
lider i prekursor badań techniką laserową w Polsce. Koszt całkowity prac
50 020,00 zł. Łączna wartość badań: 73
632,00 zł
Imprezy i wydarzenia
(…) Łączna wartość nakładów na imprezy: 19 566,03 zł
Wpływy: dotacje, zbiórki, składki,
praca wolontarystyczna.
Dotacje
Dotacja Gminy Gubin w wysokości: 99 402,00 zł (dotacja z wpływu ze
sprzedaży cegły wydobytej podczas odgruzowywania wnętrza ruin).
Dotacja Gminy Gubin w wysokości
100 000,00 zł.
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości
700 000,00 zł.
Dotacja Wojewódzkiego Lubuskiego
Konserwatora Zabytków w Zielonej
Górze w wysokości 5 000,00 zł.
Dotacja Uniwersytetu Zielonogórskiego
za pobyt studentów Koła Epigraficznego
w wysokości 2 016,00 zł. Łączna war-

tość uzyskanych dotacji: 906 418,00 zł.
(…)
Łączna wartość środków zgromadzonych: 11 689,07 zł. Środki wykorzystano na cele statutowe. (…)
Guben
Łączna wartość środków przekazanych przez stowarzyszenie Förderverein zum Wiederaufbau der Stadt - und
Hauptkirche in Gubin” na rzecz fundacji
Fara Gubińska wyniosła: 98 582,75 zł.
Środki wykorzystano na cele statutowe.
Łączna wartość środków pozyskanych
w roku 2007 wyniosła: 1 092.580,30 zł
Koszty organizacyjne: koszty zaplecza biurowego oraz koszty osobowe
Koszty zaplecza biurowego
Od lipca 2007r. rozpoczęto organizowanie biura projektu wraz z pomieszczeniami socjalnymi. Zakupiono:
komputer stacjonarny, laptop, aparat fotograficzny, rzutnik cyfrowy z ekranem
i statywem, kopiarko-drukarkę, meble
biurowe i meble pomieszczenia socjalnego. Komputery wyposażono w oprogramowanie biurowe. Wykonano przyłącze telefoniczne i internetowe.
Koszt wyposażenia i organizacji biura: 20 823,00 zł. Koszt wynajmu biura:
4 708,50 zł
Koszty osobowe
Zatrudniono koordynatora projektu
oraz pracownika biurowego w stosunku
umowy o pracę w pełnych wymiarach
godzinowych. Zakupiono materiały
biurowe, materiały BHP (kaski, rękawice, ubrania robocze, sieć zabezpieczającą), środki czystości. W związku
z funkcjonowaniem biura ponoszono
koszty związane z najmem pomieszczeń oraz zaopatrzeniem w niezbędne
media. Koszty osobowe osób zatrudnionych:
koordynator projektu: 30 600,00 zł;
inspektor nadzoru budowlanego:
14 640,00 zł;
asystent koordynatora projektu:
19 800,00 zł;
pracownik biurowy: 3 000,00 zł;
księgowość i kadrowość: 12 444,00 zł.
Łącznie koszty osobowe: 80 484,00 zł.
Łącznie koszty organizacyjne:
101 307,00 zł.
opracował:
Przewodniczący Zarządu Fundacji
mgr inż. Marcin Gierstun

UCHWAŁA nr XX/261/2008
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 98a
ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 30%.
2. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z jej geodezyjnego podziału w wysokości 30%.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała ponadto podlega podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, w gazecie lokalnej „Wiadomości Gubińskie” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gubinie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gubinie
Leszek Ochotny
Opłata adiacencka
Zagadnienie opłat adiacenckich regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Opłata adiacencka jest to opłata, którą gmina pobiera z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Ustalenie i wysokość opłaty zależy od wzrostu wartości nieruchomości z n/w tytułów:
- ustalone w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej, przez które rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie
pod ziemią, na ziemi lub nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,
- ustalone w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości,
- ustalone w związku ze scaleniem i podziałem gruntów.
W Gminie Gubin o statusie miejskim stawki opłaty adiacenckiej ustalone zostały na mocy uchwały nr XX/261/2008 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości, na poziomie:
- 30% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej,
- 30% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z jej geodezyjnego podziału.
Co do istoty, opłata ta to wkład mieszkańców, chociaż niewielki, np. w koszt budowy drogi. Z jednej strony obowiązek budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich utrzymania spoczywa na gminie, z drugiej jednak strony koszty te częściowo ponosić powinny osoby, które z tytułu budowy takich urządzeń uzyskały wymierną korzyść w postaci wzrostu
wartości ich nieruchomości.
Ustalenie opłaty i jej wydanie będzie mogło nastąpić w drodze decyzji burmistrza w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia konkretnej nieruchomości do
poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, a w przypadku podziału gruntu, od dnia, w którym decyzja
zatwierdzająca podział stała się ostateczna.
Opłata adiacencka może być rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat.

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy Towarzystwie
Walki z Kalectwem w Zielonej Górze dysponuje dla zainteresowanych
pracodawców informatorem na temat:
- tworzenie nowych miejsc pracy
- finansowa pomoc dla pracodawców osób niepełnosprawnych
- pomoc dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność
gospodarczą i rolniczą
- szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych.
W informatorach zawarte są szczegółowe materiały dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w oparciu o aktualne podstawy
prawne. W posiadaniu są również
materiały dotyczące refundacji składek na ubezpieczenie społeczne dla
osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.
Informatory odebrać można osobiście w siedzibie PTWzK w Zielonej
Górze ul. Podgórna 9b pok. 02 (budynek NFZ) lub zamawiając telefonicznie tel./fax. 0683287627 lub
0683202859
* * *
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy Towarzystwie Walki z Kalectwem w Zielonej Górze udziela informacji oraz
służy radą i pomocą w zakresie:
- praw osób niepełnosprawnych
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne
- turnusów
rehabilitacyjnych
i ośrodkach wczasowych dla niepełnosprawnych
- warsztatów terapii zajęciowej
- likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych
- pomocy społecznej
- programach PFRON.
Udzielanie informacji dla zainteresowanych jest bezpłatne.
Adres Ośrodka: ul. Podgórna 9b
(pokój 02) budynek NFZ, 65-057
Zielona Góra tel./fax. 0683287627
tel. 3202859, e-mail:
serceitroska@poczta.onet.pl,
oidon@onet.eu

Zawiadomienie
Zarząd MLKS „Carina”
informuje młodszych
piłkarzy z drużyn:
- Junior starszy - rocznik
1990 i młodszy
- Trampkarz starszy - rocznik 1994 i młodszy
- Trampkarz młodszy rocznik 1996 i młodszy,
że pierwsze zajęcia

treningowe rozpoczną się 14.08.2008
godz. 17.00 (Stadion
Miejski)

Jednocześnie ogłaszamy
nabór zawodników do ww.
grup młodzieżowych.
Zgłoszenia przyjmuje Jan
Kosmala (Kiosk ul. Miodowa) codziennie w godz.
9.00-13.00.

Sport
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Łączy ich jedno - obaj urodzili się w Gubinie, w pozostałych szczegółach przebieg ich kariery sportowej
znacznie się różni. Jeden ma okazję ukoronować swoją karierę niezwykłym laurem - olimpijskim medalem, drugi powoli i udanie przebija się do pierwszej drużyny utytułowanego klubu z Zachodniej Europy.
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Upał i zmęczenie

Dwa Asy z Gubina
O kim mowa? O reprezentancie
Polski w siatkówce, Krzysztofie
Gierczyńskim i piłkarzu młodzieżowych reprezentacji Polski i Feyenoordu Rotterdam Michale Janocie.
Gubińska szkoła siatkówki
32-letni Gierczyński to chyba ikona i już powoli legenda gubińskiej
siatkówki, dyscypliny sportu, która
przyniosła Gubinowi sporo sukcesów. W latach 90. gubińscy młodzicy
i juniorzy - reprezentacje gubińskich
szkół średnich - nierzadko wracali
z imprez mistrzowskich z medalami.
Liderem tego utalentowanego pokolenia kształtowanego siatkarsko w Gubinie był właśnie Gierczyński, to tu
pod okiem trenera Ireneusza Szmita
dojrzewał jego siatkarski talent.

Wśród 67 ekip, które pojawiły
się na starcie obok zielonogórskiego ratusza do XVI tradycyjnebrązowy medal w 2004 r. i 2005 r. stronny proces szkolenia zawodni- go biegu z Zielonej Góry do Cottoraz Puchar Polski w 2008 r.
ków. Wszystko to owocuje wysypem bus, znalazła się ekipa z Krosna
graczy, o których biją się nierzadko Odrzańskiego. Także i tym razem
Teraz Rzeszów!
najlepsze europejskie kluby.
dwukrotni triumfatorzy biegu poPodczas przerwy wakacyjnej, po
między stolicami nadgranicznych
Tropem Ebiego
sześciu latach spędzonych w Częstowojewództw nie zawiedli!
chowie, Krzysztof zmienił środowi- Takim dobrze nam znanym prosko na Rzeszów. Tam powoli rośnie duktem holenderskiej myśli szkow siłę Resovia, klub wielu reprezen- leniowej jest czołowy reprezentant
tantów Polski i z bogatą listą sukce- Polski Euzebiusz Smolarek, który
Ireneusz Szmit (na zdjęciu z wnuczkiem Tymonem
Korczyńskim): Rozmawiałem z „Gierkiem” następnego
dnia po otrzymaniu nominacji i Krzysiek przeżywał bardzo ostatnie kilka dni przed ostateczną decyzją trenera,
gdzie kilku chłopaków miało zostać w domu. Jest szczęśliwy z tej nominacji, pamięta o gubiniakach, zawsze pozdrawia ludzi związanych z siatkówką i nauczycieli, będzie się starał
godnie reprezentować Polskę i nasze miasteczko.
sów w latach 70. Dziś rzeszowianie
znów mierzą wysoko, a oprócz Gierczyńskiego w kadrze na olimpiadę
jest trzech innych zawodników Resovii: Krzysztof Ignaczak, Marcin
Wika i Paweł Woicki, w zespole gra
również dwóch Serbów Ivan Ilić,
Aleksander Mistrović, Kubańczyk
Ihosvany Hernandez Rivera oraz
znany na europejskiej arenie Fin
Mikko Oivanen. Jeśli dodamy do
tego byłego reprezentanta Pawła
Papke, to widać, jak duża jest siła
nowej drużyny Gierczyńskiego.
Z orzełkiem na piersi

Zdjęcie Krzysztofa ze strony portalu internetowego AZS Częstochowa
Fot. Kamil Podwysocki
Po licznych sukcesach młodzieżowych i juniorskich drużyn gubińskiej
Cariny szybko Krzysztofem zainteresowały się kluby grające w pierwszej lidze. On jednak zdecydował się
opuścić Gubin dopiero po maturze
Na szerokie morze…
Następny etap kariery Gierczyńskiego to Szczecin. Tam akurat po tłustej połowie lat 80., kiedy Stal Stocznia zdobywała medale mistrzostw
Polski, budowano zespół niemal od
nowa, pod szyldem Morza, które
przejęło pozostawiony bezpańsko
przez stocznię klub. Pierwsze kroki na pierwszoligowych parkietach
do najłatwiejszych nie należały, ale
wywalczył sobie Gierczyński miejsce
w składzie silnej ekipy ze Szczecina.
Plonem gry w Morzu są dwa medale
mistrzostw Polski - brązowy z 1997
r. i srebrny z 1998 r. Potem ekipie ze
Szczecina tak dobrze już nie szło, ale
Gierczyński nie miał problemów ze
znalezieniem nowego pracodawcy.
Pod Jasną Górę
Klub z Częstochowy to jeden
z najbardziej utytułowanych klubów
w Polsce. Tam również początki były
ciężkie, ale systematyczną pracą zyskał sobie uznanie trenerów. Gdy
w drużynie nastąpiły spore zmiany
kadrowe, on pozostał, powierzono
mu nawet funkcję kapitana. Osiągnięcia są imponujące, choć brakowało tej najważniejszej korony - mistrzostwa Polski. Jedyne złote medale
w kategorii młodzików i kadetów
zdobył w barwach Cariny. Były za to:
wicemistrzostwo w 2003 r., dwa razy

piłkarskie szlify zdobywał w Feyenoordzie Rotterdam. Również w tym
klubie gra Michał. Początki były
trudne, w międzynarodowym gronie
niełatwo się przebić, ale talent Janoty pozwolił mu uzyskać stałe miejsce
w juniorskiej drużynie Feyenoordu.
Mało tego, w przedsezonowych sparingach tego lata Michał grał mecze
w pierwszej drużynie Feyenoordu.
W debiucie strzelił nawet bramkę,
nie był do końca zadowolony - mogłem strzelić trzy - powiedział po
meczu. Nie była to jedyna bramka
w przedsezonowych meczach! Jeśli
tak będzie dalej, to wygląda na to, że
debiut w Eredivisie jest tylko kwestią
czasu, a powoli kończący w Feyenoordzie swoją karierę Roy Maakay
będzie miał godnego następcę!

Pierwszy etap to reprezentacje
juniorskie. Tam pomimo tego, że
utalentowanych siatkarzy nie brakowało, większych sukcesów nie odnotował. W roku 1997 z rąk samego
Euro 2012?!
Huberta Wagnera dostał powołanie
do pierwszej reprezentacji. Debiu- Póki co, Janota to lider juniorskich
tował w Eurolidze, w meczu z Ło- reprezentacji Polski. Wygląda na to,
twą rozgrywanym w Częstochowie. że będzie to etatowy reprezentant
Później choć wywalczył z drużyną
Ireneusza Mazura awans na mistrzostwa świata w Japonii, to tam
nie pojechał, przeszkodziła kontuzja. Potem przez całą dekadę nie zagrał w reprezentacji żadnego meczu.
Swoją postawą w lidze i europejskich
pucharach zainteresował jednak
sztab szkoleniowy z Raulem Lozano
na czele i tak ponownie debiutował
w koszulce z białym orłem, pomagając w awansie na olimpiadę oraz
walcząc w rozgrywkach ligi światowej. Najważniejsza dla niego sprawa
to powołanie do kadry olimpijskiej,
potencjał w reprezentacji Polski jest
spory, charyzma Lozano trudna do
podważenia, może więc ukoronuje
gubinianin swoją karierę którymkol- Zdjecie Michała zrobione w gubińskim
wiek z medali… tego mu życzymy!
magistracie
W drodze po laury
Polski, w 2012 roku Janota będzie
Kariera Janoty przebiega zupełnie miał już, a może i tylko 22 lata, Polainaczej. Kopać piłkę wyjechał Michał cy będą gościć zespoły walczące o Mido Zielonej Góry, tam w słynącym strzostwo Europy, już dziś stawia się
z dobrej pracy z juniorami Ucz- go w gronie tych, których na tym turniowskim Klubie Sportowym uczył nieju zabraknąć nie powinno.
się piłkarskiego abecadła. Szybko Nie tak dawno gościliśmy Michała
jednak zdecydował sprawdzić swoje w Gubinie, zagrał nawet z gubinianaumiejętności za granicą - kierunek mi mecz na kompleksie rekreacyjnoHolandia. Kierunek odpowiedni. sportowym przy ulicy Miodowej. Ma
Holenderskie szkółki piłkarskie to w naszym mieście sporo znajomych,
jedne z najlepszych „akademii fut- a co za tym idzie - wielu fanów. Oby
bolowych”, jakie można by sobie tylko mu się udało osiągnąć to, na
wymarzyć. Odpowiednie warunki co pozwala mu jego niewątpliwy tasocjalno-bytowe oraz znakomici fa- lent… Michał, trzymamy kciuki!
chowcy i specyficzny, bardzo wszechMarcin Zajączkowski

Również na ulicach Gubina zawodnik
z Krosna pojawił się jako pierwszy
Wśród wzmagającego się upału, niemal na samym początku
powstała czołówka, wśród której
prym wiedli biegacze WodnikaAlfa z Krosna Odrz. Efekt był taki,
że po pokonaniu trasy liczącej
102,7 kilometra, krośnianie wbiegli na metę w Cottbus całą ekipą,
uzyskując łączny czas 5 godzin,
36 minut i 34 sekundy! Na drugim miejscu uplasowała się ekipa
z ZZPPM Polkowice - Sieroszowice, a na trzecim reprezentanci
Niemiec - ekipa Team Bittermann
LCC-CMT. Reprezentacja Krosna
startowała w składzie: Danuta
Pietruszyńska, Gerard Pietruszyński, Przemysław Bobrowski, Sławomir Kąpiński i Maciej
Mireczko.
Antoni Barabasz

Sparingi Alfy
W oczekiwaniu na rozpoczęcie
rozgrywek A klasy zespół jaromirowickiej Alfy rozgrywa mecze sparingowe. Remisem 4:4
zakończyło się pierwsze z dwóch
ostatnich spotkań kontrolnych
Alfy z gośćmi, przeciwnikiem
była Sparta Mierków; bramki dla
Alfy strzelali: Adamczak 2, Supeł i Tórz. We wtorek 5 sierpnia,
w kolejnym meczu sparingowym
zespół z Jaromirowic, walcząc jak
równy z równym, przegrał z trzecioligową Tęczą Krosno Odrzańskie 2:3. Bramki dla Alfy zdobyli
Adamczak i Butowicz. Wcześniej,
pod koniec lipca Alfa „zdmuchnęła” Płomień Chlebowo wygrywając
aż 6:0. Bramki zdobywali: Szmit
2, Mucha, Supeł, Cieślarski, Fabiszewski.
(m.z)

Sum ergo cogito

Tylko dla nielicznych

Udział w Igrzyskach Olimpijskich
to marzenie każdego ambitnego
sportowca, ostatni najważniejszy
etap. Wszak finis coronat opus.
Niestety, tylko nieliczni dostępują
tego zaszczytu. Pozostali muszą się
zadowolić oglądaniem występów
swoich kolegów. Ale jest się czym
pocieszyć. Wszędobylska telewizja
pokaże w detalach przygotowania, przebieg rywalizacji i kulisy
olimpijskie. Dzięki niej będziemy
w wielu miejscach w krótkim czasie i zobaczymy dużo więcej niż będąc w Pekinie. Oglądając olimpiadę w TV mamy też pewność, że nie
pogryzą nas psy. A to w Chinach
realne zagrożenie. Można mieć
obawy, czy igrzyska pomiędzy
Kancelarią Prezydenta i Kancelarią Premiera nie przyćmią Igrzysk
Olimpijskich. Ale to kwestia wyboru każdego z nas. Opcja olimpijska
na pewno zwycięży wśród młodzieży. Chłopcy i dziewczęta będą
się identyfikować z idolami i wyobrażać sobie, że za kilka lat także oni
staną na olimpijskich arenach. To
zdrowe pragnienia. Wszak bez nich
nie ma szans na sukces. Wsłuchajcie się i wpatrujcie się pilnie, jaką
drogę pokonali ci, na których się
chcecie wzorować. Bo to właśnie
droga długa i wyboista jest istotą
treningów sportowych.
Na Igrzyska jedzie nasz człowiek,
Krzysztof Gierczyński, urodzony
w Gubinie. Tutaj skończył SP-4
i Liceum Ogólnokształcące. Tutaj
w klubie Carina do 19 roku życia
uczył się siatkówki. Był reprezentantem Polski Kadetów i Juniorów. Później jako senior przez wiele lat konsekwentnie odmawiał gry
w Kadrze Polski. W końcówce kariery podjął wyzwanie i tym sposobem mamy swojego olimpijczyka,
pierwszego gubinianina w historii.
W tym wielkim świecie sportu
i młodości nie weźmie udziału
Afganka, która jeszcze w czerwcu przygotowywała się do startu
w biegach średnich. Biegała w chuście na głowie i długich spodniach.
Została zaszczuta przez swoich
rodaków płci męskiej, którzy odmawiają jej, jak i wszystkim kobietom prawa do udziału w życiu
publicznym. Wielokrotnie grożono jej śmiercią za udział w Igrzyskach. Oskar Pistorius, południowoafrykański inwalida bez nóg,
biegający doskonale na protezach,
także nie pojedzie na Olimpiadę.
Wielu działaczy odetchnęło z ulgą,
bo takiego precedensu w historii
nie było. Ten godzien największego podziwu sportowiec uzyskał
w RPA piąty wynik w kraju w biegu na 400 m. Była więc podstawa,
aby nie zabrać go do Pekinu, gdyż
w sztafecie biega 4 zawodników.
Co prawda, na zawody jedzie 2,
a przynajmniej 1 rezerwowy, ale
to nie miejsce dla „odmieńca”. Do
Pekinu nie jadą też dopingowicze.
Oczywiście ci, którzy się dali przyłapać. Wśród wielu kandydatów
do medali.
Wkrótce się przekonamy, jak
gospodarze, którzy twierdzą, iż
zorganizują igrzyska wszech czasów, poradzą sobie ze sprawami:
bezpieczeństwa, smogu, wysokiej
temperatury, ogromnej wilgotności powietrza czy też intensywnych
opadów, które nawiedzają Pekin
corocznie w sierpniu. Będziemy
też świadkami pokonywania kolejnych barier ludzkich możliwości.
Oby łamali je także nasi rodacy.
Nie liczmy jednak medali,
a skupmy się na dramaturgii zmagań i zgłębianiu wspaniałych możliwości ludzkiej biomaszyny.
Ireneusz Szmit

