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Już niedługo ZUOK Marszów zajmie się gubińskimi odpadami

Powstały system nazywany Za-
kładem Utylizacji Odpadów Ko-
munalnych „ZUOK Marszów” jest 
finansowany w ramach Funduszu 
Spójności. Zapewni on punkty 
selektywnego gromadzenia od-
padów i ich transport do prze-
róbki w Marszowie, ogólną po-
prawę stanu środowiska i zmniej-
szenie ilości dziko występują-
cych składowisk. Do Łużyckie-
go Związku Gmin należy piętna-
ście gmin i miast z powiatu żar-
skiego i żagańskiego, a z powia-
tu krośnieńskiego - Gubin. Warto 
zaznaczyć, iż związek ten powstał 
w 2001 roku i od początku ist-
nienia jego członkowie starali się 
pozyskać pieniądze na uporząd-
kowanie gospodarki odpadami. 
Trzeba pamiętać, że nasze wy-
sypisko nie spełnia odpowied-
nich norm. Jako kraj należący 
do Unii Europejskiej musimy 
spełniać odpowiednie wymogi 

W celu rozwiązania przyszłych problemów gospodarki odpadami Gubin wszedł 
w skład Łużyckiego Związku Gmin. 

Czysty interes

związane z utylizacją śmieci. 
Jeżeli ich nie spełnimy odpady 
będą nas kosztować dużo więcej 
z powodu sankcji nakładanych 
przez Unię, a z naszych wyli-
czeń wynika, iż w powiecie kro-
śnieńskim nie opłacało się budo-
wać wysypiska od podstaw - tłu-
maczy powody decyzji o przystą-
pieniu do Łużyckiego Związku 
Gmin Burmistrz Gubina Bar-
tłomiej Bartczak. Ze składo-
wiska odpadów komunalnych 
w Drzeńsku Małym nasze miasto 
będzie korzystać jeszcze do 2013 
roku. Na szczęście po tym termi-
nie, w przeciwieństwie do wielu 
innych miejscowości z regionu, 
nie będziemy musieli się mar-
twić, co dalej z naszymi odpada-
mi. Budowa zakładu w Marszo-
wie ruszy w przyszłym roku. Gu-
bińskie odpady będą tam wywo-
żone za około 4 lata. Nasze miasto 
zapłaci tylko za dowóz śmieci do 

Lubska, gdzie powstanie stacja 
przeładunkowa. Za resztę trasy 
zapłaci zakład utylizacji. 

Dzięki temu, iż nasz samorząd 
podjął decyzję o zaangażowaniu 
się w ten projekt, uporządkuje-
my gospodarkę komunalną, do-
prowadzimy do rekultywacji do-
tychczas wykorzystanych skła-
dowisk odpadów i, co ważne, 
unikniemy w przyszłości wyso-
kich opłat za wywóz śmieci. A że 
jest to opłacalny interes, świad-
czy fakt, iż miasto w okresie in-
westycyjnym wydało milion zło-
tych, w zamian otrzymując 10 
procent wartości blisko stumilio-
nowej inwestycji oraz dodatko-
wo zyskując ponad 3,5 mln zło-
tych na rekultywację obecnego 
składowiska śmieci. Podsumo-
wując - warto jest patrzeć dale-
kosiężnie i inwestować w pro-
ekologiczne projekty. 

Andrzej Matłacki 

Kolejny market w Gubinie
Plotka to rozpowszechnianie 

nieprawdziwych informacji. 
Plotka lotem błyskawicy obiega 
miasto i często robi niebywałą 
karierę. Szczególnie wówczas, 
gdy brak rzetelnej i wiarygodnej 
informacji. I tak jest z placem po 
spalonym zajeździe Bolko przy 
ul. Kujawskiej. Wg krążących po 
mieście plotek ma tu powstać 
Bricomarché, Intermarché, Lidl, 
Piotr i Paweł, stacja paliw i Bóg 
jedyny wie, co jeszcze. Co tu 
stanie naprawdę? 

Jak poinformowała mnie przed-
stawicielka Grupy Muszkieterów 

w Poznaniu (Intermarché, Brico-
marché) Maja Łukasiewicz, 
Grupa otworzy tu wkrótce su-
permarket Intermarché Super. 
Wynajęta firma rozpoczęła prace 
budowlane. Supermarket będzie 
miał powierzchnię 1100 m2 i za-
trudni około 45 osób. Otwarcie 
zaplanowano pod koniec roku.

Jeszcze nie tak dawno miesz-
kańcom miasta wystarczać mu-
siały Horex, Rondo i Biedron-
ka. Potem pojawiło się kontro-
wersyjne (co do kształtu budyn-
ku) Netto. Pawilon PSS-u miał 
z tego powodu w błyskawicznym 

tempie splajtować, wszak to po 
sąsiedzku. Nie obyło się bez 
protestów i wieszania psów na 
ówczesnej władzy. Oddane do 
użytku w listopadzie 2007 roku 
Tesco miało być przysłowiowym 
gwoździem do trumny dla wła-
ścicieli małych sklepów. Ale 
na tym nie skończył się rozwój 
marketów w Gubinie. W maju 
br. podwoje otworzyła nowa 
Biedronka przy ul. Śląskiej, co 
najmniej trzy razy większa od 
tej, wcześniej funkcjonującej 
obok ratusza.

dokończenie na str. 4
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Baza noclegowa

Już po raz XVI Lubuska Izba 
Budownictwa organizuje kon-
kurs „Lubuski Mister Budowy”, 
który ma za zadanie wyłonić naj-
lepsze inwestycje z naszego wo-
jewództwa. 

Wśród nominowanych obiek-
tów, w kategorii infrastruktu-
ra drogowa roku, znalazł się 
również gubiński eurodeptak, 
który był jednym z elementów 
polsko-niemieckiego projek-
tu „Zielona Ścieżka Gubin-Gu-
ben”. Niedawno w naszym mie-
ście gościła komisja konkurso-
wa, aby przyjrzeć się z bliska 
i ocenić zgłoszony obiekt. Kon-
kurs „Lubuski Mister Budowy” 
organizowany jest od 1994 roku 

Eurodeptak 
w konkursie „LMB”

pod patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Lubuskiego. Jego 
celem jest zachęcanie inwesto-
rów do stałego podnoszenia ja-
kości budownictwa, zarówno na 
etapie projektowania, jak i reali-
zacji. Oceniana jest nie tylko ar-
chitektura i zagospodarowanie 
terenu, ale też poziom wykoń-
czenia oraz konstrukcja i wy-
konawstwo obiektów, jako ele-
mentów mających zdecydowa-
ny wpływ na ich ogólną ocenę. 
Liczą się także funkcjonalność 
i przydatność obiektu dla spo-
łeczeństwa. Komisja konkurso-
wa bierze również pod uwagę 
opinie użytkowników. 

dokończenie na str. 8
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Urodzenia | Bartosz Małec-
ki, Paulina Błaszko, Mateusz 
Starościak, Bartosz Kaciunka, 
Nadia Jarzembowska, Bartło-
miej Smutek, Krzysztof Kaczma-
rek, Filip Jędrzejek, Nadia Ol-
szówka, Kacper Woryta, Natan 
Kachel, Patryk Jaroni, Oliwia 
Szakoła, Iga Szymańska, Laura 
Łabuć, Filip Wolak, Aleksander 
Góra, Julia Lipka, Cyprian Strze-
lec, Nadia Świderska, Borys Gi-
lewicz, Wojciech Żurek, Marcel 
Wytrykowski, Bartosz Kacz-
marek, Kornelia Mazurek, Igor 
Wierzba, Adam Oświęcimski, 
Patryk Płoneczka, Julia Szczy-
głowska, Krzysztof Zimny, Julia 
Sartowicz, Tomasz Nita, Kasjan 
Bończyk, Krystian Malczyk, Iga 
Klimińska, Dominik Karczew-
ski, Nathan Wysokiński, Ga-
briel Wojtkiewicz, Filip Grze-
sik, Aleksander Pitraś, Kamil 
Niemiec, Grzegorz Kamiński, 
Emilia Nowak, Bartosz Socha, 
Adam Kwiatkowski, Fabian 
Miciak, Felix Töpfer, Roksa-
na Zalewska, Wiktoria Stefan, 
Julia Drobek, Klara Bartczak, 
Mateusz Kubik, Oliwia Żako-
wicz, Kaja Kudlińska.

Zgony | Michał Wróbel l. 90, 
Zofia Maliszewska l. 86, Stefa-
nia Golis l. 100, Maria Sendera 
l. 83, Czesław Bojkowski l. 85, 
Władysław Grochala l. 82, Alek-
sander Kobyliński l. 72, Tade-
usz Supronowicz l. 80, Wicen-
ta Kubicka  l. 65, Kazimierz Bu-
dziński l. 62, Henryka Pokora 
l. 76, Iwona Kozakiewicz l. 50, 
Władysława Zarzyńska l. 89, 
Andrzej Strach l. 57, Józef Ka-
sprzak l. 62, Stanisław Maciąg 
l. 57, Henryk Strach l. 61, Stefa-
nia Linda l. 76, Kazimierz Mazur 
l. 62, Ewa Sęk l. 49, Henryk Ci-
szewski l. 94, Franciszek Kuchta 
l. 74, Marek Trepanowski l. 52, 
Janina Marion l. 88.  n

Przewoźnicy specjalnie nie 
przejmują się tym, jak miesz-
kańcy poszczególnych miejsco-
wości dojadą do pracy, szkół czy 
różnych miast, w celu załatwie-
nia spraw osobistych.

PKS systematycznie ograni-
cza kursy, nie tylko w rejonie 
Gubina, ale również między-
miastowe. Obecnie przyjeżdża-
jąc wieczorem do Zielonej Góry 
(„Lubuszanin”, „Ślązak”), brak 
jest połączenia z Gubinem.
Od 1 lipca br. zawieszone zo-

stały kolejne przewozy auto-
busowe: z Gubina do Leszna 
o godz. 15.15 i z Leszna do Gubina 
o 5.45; z Gubina do Zielonej Góry 
o 4.40 i 8.10; z Gubina do Brodów 
o 18.00; z Gubina do Mielna o 14.35 

Zmiany w Komunikacji

Finały XVI Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w sportach 
letnich Lubuskie 2010 powoli 
przechodzą do historii. Przypo-
mnijmy, że aż trzy spośród 24 
dyscyplin odbyły się w naszym 
mieście. Udział w imprezie uzy-
skiwali zawodnicy zakwalifiko-
wani po eliminacjach strefo-
wych lub centralnych. Łączna 
liczba uczestników OOM wynio-
sła 5974, w tym 4474 zawodni-
czek i zawodników, 918 trene-
rów, 533 sędziów, 49 przedsta-
wicieli Polskich Związków Spor-
towych, z czego ponad 500 osób 
uczestniczyło w rozgrywkach or-
ganizowanych w Gubinie. Pod-
czas uroczystości otwarcia zawo-
dów z każdej dyscypliny spor-
towej organizowanej w naszym 
mieście nie zabrakło przedsta-
wicieli władz miasta w osobach 
burmistrza Bartłomieja Bart-
czaka, wiceburmistrz Justy-
ny Karpisiak, a także Prze-
wodniczącego Komisji Oświaty 
i Sportu Tomasza Kaczmar-
ka. Pojawili się również Sta-
rosta Powiatu Krośnieńskiego 
Jacek Hoffmann, Prezes Lu-
buskiej Federacji Sportu Bogu-
sław Wontor oraz przedstawi-
ciele poszczególnych związków 
sportowych z trenerami repre-
zentacji narodowych włącznie. 
W Gubinie przebywał też Bogu-
sław Trojan z Polskiej Konfe-
deracji Sportu Młodzieżowego, 
a także członek zarządu Euro-
pejskiego Związku Piłki Ręcz-
nej (EHF). To ogromne przed-
sięwzięcie logistyczne oraz or-
ganizacyjne, którego podjęli się 
działacze sportowi: Andrzej 
Nowak (rugby), Ryszard Za-
krzewski (siatkówka plażowa) 
oraz Kazimierz Barłóg (piłka 
ręczna). Doświadczenie w orga-
nizacji wielkich imprez, jakie po-
siadają wspomniani wcześniej 
panowie, daje praktycznie pew-
ność i gwarancję prawidłowe-
go jej przebiegu. Na pierwsze 
podziękowania i gratulacje nie 
trzeba było długo czekać.

„Raz jeszcze dziękuję za przyję-
cie nas w Gubinie! Przede wszyst-
kim za to, że wszystko robiliście 
z sercem i nieudawaną przyjem-
nością, co dało się odczuć każ-
dego dnia…” to słowa Tomasza 
Kapustki, kierownika wyszkole-
nia przy Polskim Związku Rugby, 

które napłynęły kilka dni po za-
kończeniu zawodów.

Nim jednak na obiektach spor-
towych pojawią się zawodnicy, 
trzeba włożyć wiele pracy, by za-
chęcić do współpracy osoby i firmy 
zarówno miejscowe, jak i spoza 
terenu Gubina. Mimo problemów, 
z jakimi borykamy się na co dzień 
ofiarodawców nie zabrakło, a po-
szczególni zawodnicy wyjeżdża-
li nagrodzeni sprzętem kompu-
terowym, sportowym i wieloma 
innymi niespodziankami.

Niestety, wciąż sporym proble-
mem jest baza noclegowa w mie-
ście. Tym razem jeszcze udało 
się rozwiązać problem, ale jeżeli 
myślimy o organizacji tego typu 
imprez, stan obecny musi ulec 
znacznej poprawie. Lepiej wyglą-
da za to sytuacja obiektów spor-
towych po olimpiadzie. Dzięki 
dotacjom uzyskanym z Lubuskiej 
Federacji Sportu oraz wsparciu 
finansowemu z miasta i staro-
stwa powiatowego udało się wy-
remontować szatnie i toalety na 
stadionie miejskim, zakupiono 
nowe nagłośnienie oraz świetl-
ną tablicę wyników. W hali ZSR 
odświeżono szatnie oraz natry-
ski, odnowiono trybuny na bo-
iskach, a także położono wzdłuż 
boisk nowy chodnik z eurokost-
ki. Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych wzbogacił się o sprzęt spor-
towy. W hali ZSLiT odświeżono 
szatnie i hole główne. Pomalo-
wano także zewnętrzną elewa-
cję i wymieniono siatki za bram-
kami (tzw. „łapacze”). Wkrótce 
rozbudowana zostanie tablica 
świetlna. 

Nie sposób jest wymienić 
wszystkiego, co pozostanie 
w Gubinie materialnie po olim-
piadzie. Pewnym jest, że pozo-
stanie sporo.

Gubin okazał się bardzo go-
ścinny i miejmy nadzieję, że 
młodzi sportowcy i ich opie-
kunowie będą mile wspominać 
pobyt, a być może zechcą jeszcze 
tu wrócić. Organizatorzy udo-
wodnili kolejny raz, że sport jest 
doskonałą promocją i reklamą 
miasta, a czasem, jak to miało 
miejsce podczas minionych fina-
łów, pozostawia po sobie nama-
calne dobro. Faktem jest też, że 
kolejne pół tysiąca ludzi w kraju 
wie już, gdzie leży i jak wygląda 
Gubin. pz

Finały OOM 2010
 nieudawana przyjemność

Rozwojowy Uniwersytet
W ostatni dzień czerwca żacy 

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Gubinie zakończyli pierwszy 
rok studiów. Był hymn „Gau-
deamus…”.
Krystyna Nowak-Piłat - koor-

dynator uniwersytetu z ramienia 
GDK przywitała gości: zastępcę bur-
mistrza Justynę Karpisiak, wi-
ceprzewodniczącego Rady Miasta 
Zygfryda Gwizdalskiego, dy-
rektora GDK Janusza Gajdę, 
dyrektora MOS-u Andrzeja 
Nowaka, przewodniczącego sto-
warzyszenia PRO-GUBIN Walde-
mara Pawlikowskiego, wice-
przewodniczącego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej Wie-
sława Łabęckiego oraz wszyst-
kich wykładowców i słuchaczy.

Rozdanie Certyfikatów ukoń-
czenia pierwszego roku było 
uwieńczeniem wytrwałości stu-
denckiej 65 gubinian w wieku 
powyżej 50 lat. A był to rok 
z okładem, bo zaczął się 1 kwiet-
nia 2009 roku.

Jedna ze studentek, poetka Ida 
Kaczanowska, wypowiedziała 
wtedy ciekawą myśl - Jak widać 
nawet na Prima Aprilis marze-
nia się spełniają. Większość stu-
dentów to panie, mężczyzn jest 
zaledwie 10%.

Wszystkie wydarzenia skrupu-
latnie odnotowuje i dokumen-
tuje w kronice K. Nowak-Piłat, 
która na początku pełniła rów-
nież funkcję przewodniczącej za-
rządu Rady Studenckiej.

Gdy musiała zastąpić dotych-
czasowego koordynatora Ar-
nettę Sobiechowską, funkcję 
przewodniczącej zarządu objęła 
Barbara Szumska.

Wszyscy wykładowcy otrzy-
mali od dyrektora GDK pisem-
ne podziękowania. Podkreślić 
należy, że większość wykładow-
ców i instruktorów pochodzi 
z Gubina. A oto i oni: Monika 
Augul, Z. Gwizdalski, Dorota 
Hadada, Dorota  Jawor-
ska-Wiśnik, Danuta Kacz-
marek, Krystyna Kaczma-
rek-Skóra, Renata Majorek, 
Łukasz  Musielak, Danuta 
Naglik, Andrzej  Nowacki, 

W. Pawlikowski, Tadeusz Pio-
trowski, Anna Rykała, Tade-
usz Raut, Oleg Sanocki, Mał-
gorzata Skowron, Kazimierz 
Szcześniak oraz Ireneusz Wo-
jewódzki.

Słuchacze mieli możliwość zapo-
znania się z szeroką gamą zagad-
nień z dziedziny filozofii, sztuki, 
muzyki, astronomii, przyrody, 
zdrowia, historii, geologii, psycho-
logii, feng-shui, tańca czy kaba-
retu. Były zajęcia na basenie, wy-
cieczki, siłownia, joga oraz aerobic. 

Powstały koła zainteresowań, 
czego najlepszym dowodem był 
występ grupy poetycko-teatral-
nej „UTW-ór”, którą prowadzi 
R. Majorek, a występują w niej: 
Maria Bronowska, Krysty-
na Goluda, Ludmiła Ilmak, 
Barbara  Kaluta, I. Kacza-
nowska, Henryk Kapliński, 
K. Nowak-Piłat, Urszula Plu-
cińska, Bogumiła Wiśniew-
ska i Krystyna Wiśniewska. 

Zaprezentowała się też grupa 
śpiewacza prowadzona przez 
D. Kaczmarek, w składzie: M. 
Bronowska, K. Goluda, Jadwi-
ga Hamryszczak, L. Ilmak, 
I. Kaczanowska, H. Kapliński, 
Henryk Maćkowiak, Wiesła-
wa Malinowska, U. Plucińska, 
K. Wiśniewska.

Była kawa, smakowite ciastka 
pieczone przez studentki, a także 
dowcipy, wspólne zdjęcia, po 
prostu wesoła zabawa. 

Pani burmistrz J. Karpisiak po-
przez wpis do kroniki oddała at-
mosferę chwili: „Gratuluję wszyst-
kim słuchaczom I roku Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Gubinie. 
Jestem pełna podziwu dla Was 
wszystkich. Życzę wszystkiego 
najlepszego. Zarażajcie swoją ra-
dością życia i uśmiechem wszyst-
kich mieszkańców Gubina”. 

We wrześniu rozpocznie się 
nowy rok akademicki - trwają 
zapisy słuchaczy w GDK. Wszy-
scy zgodnie podkreślają, że 
mocne postanowienie i determi-
nacja burmistrza Bartłomieja 
Bartczaka podparte działania-
mi dyrektora Gubińskiego Domu 
Kultury dały efekt. Ols

i z Mielna do Gubina o 15.10 oraz 
z Krosna Odrz. o 9.15 i 15.30.

Dokonano zmiany kursów: do-
tychczasowy kurs Gubin - Szpro-
tawa o godz. 6.00, obecnie tylko 
do Żar, a ze Szprotawy o 10.00 
do Gubina, obecnie z Żar do 
Gubina o 10.55; Gubin - Sę-
kowice zmiana odjazdu z 7.25 
na 7.30 i z Sękowic do Gubina 
z 7.35 na 7.40; Mielno - Gubin 
z godz. 6.40 na 6.30; z Lubska 
do Gubina o godz. 16.00 kursuje 
tylko do Brodów; Gubin - Dobre 
zmiana odjazdu z 15.30 na 15.25 
i Dobre - Gubin z 16.10 na 16.00;

Wprowadzono nowe kursy: 
Gubin - Zielona Góra przez 
Brzózkę o 15.15 i o 6.30 w dni 
robocze. Z.T.

Serdecznie dziękujemy 
za uczestnictwo w ostatnim 

pożegnaniu
Naszego Syna i Brata

MARIUSZA 
MANKIEWICZA
Dyrekcji, Pracownikom  
i Uczniom Zespołu Szkół Li-
cealnych i Technicznych, 
Burmistrzowi, Pracownikom 
Urzędu Miasta, członkom 
Rady Miejskiej, Związkowi 
Nauczycielstwa Polskiego, 
Dyrektorowi i Pracownikom 
Powiatowego Urzędu Pracy, 
Koleżankom  
i Kolegom z Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, Zarządo-
wi i Pracownikom Gminnej 
Spółdzielni

oraz wszystkim uczestniczą-
cym w pogrzebie 

Rodzina Uroczyste otwarcie finałów OOM



3Nr 13 z 6.08.2010 iadomości
Gubińskie

W
__

Podczas weekendu na przełomie lipca i sierpnia w Kwi-
dzynie otwarto Kryptę Wielkich Mistrzów Krzyżackich. 
Nie byłoby w tym nic interesującego dla gubinian, gdyby 
nie fakt, że Kwidzyn jest miastem partnerskim Gubina, 
a udział w uroczystościach brał burmistrz Bartłomiej 
Bartczak. 

Całodzienne święto w średniowiecznym stylu rozpoczę-
ło się od mszy świętej, odprawionej przez biskupa elblą-
skiego Jana Strynę w katedrze św. Jana Ewangelisty. 
Otwarto tam kryptę z doczesnymi szczątkami trzech wiel-
kich mistrzów zakonnych. Co ciekawe, trumny odkryto 
przypadkiem, gdyż archeolodzy liczyli na odnalezienie 
miejsca pochówku błogosławionej Doroty z Mątowów. 
Dopiero dzięki specjalistycznym badaniom udało się usta-
lić, że krypta zawiera ciała: Wernera von Orseln, Lu-
dolfa Koeniga von Wattzau i Henryka von Plauen. 
Warto odnotować, że są to jedyne odnalezione na świecie 
szczątki wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego.

W uroczystościach udział wzięli: marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek 
Leszek Czarnobaj, burmistrz Kwidzyna Andrzej 
Krzysztofiak oraz delegacje z niemieckiego Celle, 
szwedzkiego Olofström i Gubina, czyli miast partner-
skich Kwidzyna, a także Leszek Balcerowicz - ho-
norowy obywatel miasta. Swoją obecnością spotkanie 
uświetnił obecny wielki mistrz zakonu krzyżackiego 
ks. dr Bruno Platter. Miałem przyjemność rozma-
wiać z mistrzem Platterem z Wiednia. Jest on przyj-
mowany w Polsce jak głowa państwa, gdyż jest naj-
ważniejszą osobą w zakonie. Sam zakon wciąż ist-
nieje, ale w zupełnie innej formie niż ta, którą znamy 
z historii. Kilkaset lat temu porzucili formację zbroj-
ną i obecnie prowadzą domy starców i hospicja, czyli 

AktuAlności miejskie

 Z magistratu

Trwa kontynuacja projektu „Zielona Ścieżka Gubin-
Guben”. Po otwarciu eurodeptaku zaczęły się kolejne 
roboty budowlane związane z modernizacją amfiteatru, 
Parku Mickiewicza, Parku Waszkiewicza wraz z przebu-
dową ulicy Słonecznej, Placu Chrobrego, skweru z fon-
tanną oraz egzotarium. 

Zakres prac w parkach obejmuje między innymi sa-
dzenie krzewów liściastych, wykonanie nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej, a także montaż ławek 
parkowych, słupów oświetleniowych i koszy na śmieci. 
Z kolei egzotarium wzbogaci się o nową nawierzchnię 

Gubin pięknieje

Miasto partnerskie Kwidzyn

Poseł na Sejm RP 
Marek Cebula

Szanowni Państwo!
Dziękuję bardzo za udział w wyborach prezydenc-

kich 2010 roku. Wybór Prezydenta Rzeczypospoli-
tej to ważny akt demokracji. Wspólnie pracowaliśmy 
na to, by prezydentem w tej kadencji został Broni-
sław Komorowski. 

Dzisiaj, już po wyborczym zwycięstwie możemy 
sobie nawzajem pogratulować. Wraz z Bronisławem 
Komorowskim zwyciężyła Polska Nowoczesna, wolna 
od uprzedzeń, szanująca każdego swego obywatela. 
Dziękuję Państwu za oddanie głosu za wizją takiej 
właśnie Polski. 

Polska wyszła z tych wyborów podzielona. Często 
ten podział biegnie poprzez nasze rodziny, lokalne 
społeczności. Najbliższy czas musi być dla nas wszyst-
kich okresem pracy nad porozumieniem, bo tylko 
dzięki połączonym siłom kraj można modernizować. 
Wciąż wiele ważnych zadań przed nami. Możemy 
je wykonać razem dla siebie i następnych pokoleń. 

Zróbmy to razem. Zgoda buduje, bo Polska 
jest najważniejsza!

W trakcie tych wyborów miałem przyjemność ko-
ordynować akcję Błękitnego Touru na terenie na-
szego województwa. Był to czas wielu spotkań, które 
odbyliśmy w ponad stu lubuskich miejscowościach, 
pokonując kilka tysięcy kilometrów. To ważne do-
świadczenie dla mnie i młodych ludzi, z którymi 
wspólnie wykonywaliśmy pracę na rzecz wyboru 
Bronisława Komorowskiego. Chciałbym im wszyst-
kim podziękować. Nasza akcja nie byłaby możliwa, 
gdyby nie wsparcie lokalnych struktur Platformy 
Obywatelskiej, w tym pracowników biura regionu 
lubuskiej PO RP. To członkowie Platformy Obywa-
telskiej i jej sympatycy wspomagali nas nie tylko 
swoją obecnością, ale też w organizowaniu kolej-
nych dni spotkań z Lubuszanami. Tym wszystkim, 
którzy w tych dniach byli z nami, należą się również 
podziękowania. Razem doprowadziliśmy do zwycię-
stwa w wyborach.

red

ciągu pieszego oraz elementy zabawkowe (kaktus, karu-
zela, bujak dla dzieci, rowerek, łabędź). W planach jest 
również wykonanie trawników dywanowych z rolki oraz 
wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów. Z pewno-
ścią wielu mieszkańców naszego miasta ucieszy wiado-
mość, iż gruntowną odnowę przejdą dwa miejsca, które 
niegdyś tętniły życiem społeczno-kulturalnym, a przez 
ostatnie lata zostały nieco zapomniane i zaniedbane. Na 
szczęście już niedługo się to zmieni. Gubiński amfiteatr 
odzyska swój dawny blask. Jego modernizacja obejmie 
takie prace, jak wykonanie stopni schodów z kolorowej 
betonowej kostki brukowej, montaż balustrad scho-
dów i tarasów, siedzisk drewnianych, koszy na śmieci 
i słupów oświetleniowych, czy też remont istniejących 
murów oporowych. Na Placu Chrobrego natomiast wy-
konane zostaną renowacja trawników, montaż ławek, 
malowanie ścian i parapetów oraz sadzenie krzewów li-
ściastych. Każdy z tych obszarów znajduje się w grani-
cach ścisłej ochrony konserwatorskiej. Wszystkie prace, 
które mają być zrealizowane najpóźniej do końca 2010 
roku wykona Zakład Ogólnobudowlany z Żar. Koszt in-
westycji wynosi ponad 3,5 mln złotych. 

Zaniedbane dotychczas strefy mają szansę stać się 
nie mniej atrakcyjne niż ciąg pieszy w centrum miasta. 
Dzięki tej inwestycji przypomnimy sobie o walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych miejsc, które dla wielu 
z nas są bliskie, i które darzymy sentymentem. 

Andrzej Matłacki 

28 czerwca radni miejscy zgodnie upoważnili burmistrza 
Gubina Bartłomieja Bartczaka do wykupienia 10500 
udziałów wartości 50 zł każdy, w Spółce Zakład Zagospo-
darowania Odpadów, mającej swą siedzibę w Żarach.

Kilkuletnie działania Łużyckiego Związku Gmin 
uwieńczone zostały sukcesem. Buduje się nowoczesny 
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Po-
wstanie też stacja przeładunkowa odpadów w Lubsku.

Do Łużyckiego Związku Gmin należy 15 gmin: Brody, 
Gozdnica, Gubin m., Iłowa, Jasień, Lubsko, Lipniki, Łęknica, 
Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań gm., Żagań m., Żary m.

Sesja Rady Miasta była konsekwencją wykonania 
uchwały Zgromadzenia Ł.Z.G., które podwyższyło ka-
pitał zakładowy w/w spółki do kwoty 5 mln zł. Objęcie 
udziałów nastąpić miało 30 czerwca br., stąd konieczność 
podjęcia stosownych uchwał przez poszczególne gminy.

Na początku czerwca burmistrz Gubina skierował pismo 
do dyrektora Ł.Z.G. z prośbą o wyjaśnienie kilku istot-
nych szczegółów podwyższenia kapitału zakładowego.

Dyrektor Ł.Z.G. Mariusz Iżyk wziął osobiście udział 
w omawianej Sesji Rady Miejskiej i zarówno swym wy-
stąpieniem, jak i odpowiadając na pytania radnych roz-
wiał wszelkie niejasności. Udzielił wyczerpujących wyja-
śnień, z których wynikało, że decyzję gmin wraz z prze-
kazaniem środków wartości zróżnicowanych udziałów 
należy zamknąć do końca czerwca. 
Edward Patek, Wojciech Sendera i Waldemar 
Kowal pytali o zabezpieczenie zaciągniętego kredytu, 
koszty, organizację transportu oraz rolę PUM-u w przyj-
mowaniu odpadów.

Radna Halina Wojnicz wnioskowała, by poszcze-
gólne śmietniki przypisywać do wspólnot, zauważając 
tym samym potrzebę edukacji mieszkańców.

Dyrektor M. Iżyk odniósł się do poruszonych proble-
mów. Stwierdził, że na koszty duży wpływ ma „opłata 
marszałkowska”, która dotyczy odpadów niesortowa-
nych. Aktualnie wynosi ona 100 zł za tonę. Po 2012 r., 
kiedy to planuje się zakończyć krajowy projekt segrega-
cji odpadów, może ona znacznie wzrosnąć. Dotknie to 
tych gmin, które nie prowadzą selektywnego zbierania 
odpadów. Za sukces uznał M. Iżyk podpisaną 9 czerw-
ca umowę z Ministrem Ochrony Środowiska na dofi-
nansowanie Zakładu w Marszowie, dzięki której przy-
znane środki pokryją 60% kosztów budowy zakładu.

Prezes PUM Leszek Linda, który jest członkiem 
Rady Nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Sp. z o. o. w Żarach poinformował zebranych o swych 
działaniach. 

Powiedział też, że składowisko odpadów w Drzeńsku 
Małym uzyskało pozwolenie na funkcjonowanie na kolej-
ne 4 lata, ale wskazana jest jego wcześniejsza likwidacja.

Wszystko wskazuje na to, że miasto Gubin w 2012 r. 
będzie objęte nowoczesną selekcją odpadów i uniknie wy-
sokich kar przewidywanych w prawie unijnym za brak do-
stosowania do norm zbiórki odpadów.  Oleg Sanocki

Wykorzystana szansa

zajęli się działalnością społeczną i duchowną - typową 
dla zakonników. - wyjaśnił B. Bartczak. 

Oprócz krypty zainteresowani mogli zwiedzić park ar-
tyleryjski, a także obóz średniowiecznych rycerzy. Nie za-
brakło pokazów kuglarskich i spektakli teatrów ulicznych. 
Dzień Średniowieczny zwieńczyło spektakularne wido-
wisko w formie iluminacji laserowej na ścianie katedry.  
Historia Krzyżaków w Polsce jest dość spłaszczona. Wszy-
scy patrzymy na nich przez pryzmat Grunwaldu i postrze-
gamy ich jako wrogów. Należy jednak pamiętać o tym, że 
przywieźli ze sobą cywilizację i postęp. - tłumaczy burmistrz 
Gubina. - Bruno Platter obiecał, że przyjedzie do Gubina 
jeśli znajdziemy jakieś pozostałości krzyżackie. Kto wie, 
może odkopiemy w farze zabytki związane z zakonem?

Przy okazji burmistrz spotkał się z gubińskimi dziećmi, 
które przebywają na koloniach w Kwidzynie. Darmo-
wy wyjazd był zorganizowany dla najlepszych uczniów 
z miejskich szkół. Możliwe, że w przyszłym roku Gubin, 
w ramach rewanżu, zorganizuje wypoczynek dla dzieci 
z miasta położonego na północy Polski. Jak widać 
współpraca między Gubinem a Kwidzynem odbywa 
się na wielu płaszczyznach. Krzysztof Kaciunka

Praca wre w Parku Waszkiewicza

Doniosła chwila - otwarcie krypty



4 Nr 13 z 6.08.2010iadomości
Gubińskie

W
__ społeczeństwo | ogłoszeniA

Co jest najważniejsze?

Marcin 
Zajączkowski

  Myśli proste 
i zawiłeWiedzę o czasach nam bliskich 

czerpiemy z przekazów pisanych 
- informacji o tych odległych do-
starcza archeologia. Dzięki ba-
daniom, nadzorom nad wszelki-
mi pracami ziemnymi, czy przy-
padkowym odkryciom, dowia-
dujemy się coraz więcej o naj-
dawniejszych czasach, o żyjących 
wówczas ludziach i ich kulturze.

W ruinach Kościoła Farnego 
odbyła się wystawa „Archeolo-
giczne znaleziska z terenów fary 
gubińskiej i gubińskiej starówki”. 
Jej organizatorami byli Funda-
cja Fara Gubińska, Stowarzysze-
nie Wspierające Odbudowę Fary 
Gubińskiej oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Na 
wystawie można było zobaczyć 
między innymi elementy naczyń 
glinianych z XV wieku, mosięż-
ne ozdoby do ubioru z II w n.e., 
bransoletkę pochodzącą z epoki 
brązu, groty broni drzewcowej, 
fragmenty ceramicznej płyty na-
grobnej, czy też siekierkę tulejo-
wą z 1100-900 p.n.e. Tego dnia 
pasjonaci historii i archeologii 
mieli swoje święto, mając możli-
wość przyjrzenia się z bliska wielu 
unikalnym znaleziskom pocho-
dzącym z naszego regionu. Duża 
część eksponatów pochodziła 
z badań archeologiczno-antro-
pologicznych przeprowadzonych 
w związku z poszukiwaniem krypt 
na terenie Kościoła Farnego przez 

dokończenie ze str. 1
Tak naprawdę nie wiem co dalej 

napisać, by nie być podejrzewa-
nym o ironię, bo: pawilon przy 
ul. 3 Maja nie padł, w Netto na 
brak klientów nie narzekają, obok 
Ronda często nie ma miejsca na 
parkingu, w Biedronce (tej przy 
granicy) pani ciągle dzwoni po 
pomoc, bo nie wyrabia przy kasie, 
Tesco nie zamknęli, a Intermar-
ché zapewne strat nie przewidu-
je. Do tego brak nowych miejsc 
pracy, bezrobocie największe 
w lubuskim i ponoć chudsze port-
fele naszych sąsiadów. 

Trzy panie pijące poranną 
kawę poinformowane o budo-
wie w mieście kolejnego marketu 

Archeologiczne skarby
Jarosława Lewczuka. Gratką 
dla zwiedzających była możliwość 
zobaczenia przedmiotów pocho-
dzących z teatru miejskiego, wy-
dobytych podczas prac saperskich 
na wyspie teatralnej w 2009 roku. 
Oprócz eksponatów na wystawie 
zaprezentowano także plansze ze 
zdjęciami zabytków oraz histo-
ryczne zdjęcia Gubina i Guben 
sprzed kilkudziesięciu lat. Orga-
nizatorzy zgodnie podkreślali, że 
takiego rodzaju wystawy to kolej-
ne wspaniałe świadectwo dosko-
nałej współpracy polsko-niemiec-
kiej. W planach są kolejne intere-
sujące spotkania z historią, któ-
rych organizacji podejmą się sto-
warzyszenia z obu stron Nysy Łu-
życkiej. W przyszłości chcieliby-
śmy stworzyć muzeum miejskie, 
aby mieszkańcy naszego Euro-
miasta oraz turyści mieli możli-
wość przyjrzenia się na co dzień 
zasobom archeologicznym i róż-
nego rodzaju pamiątkom związa-
nym z Gubinem i Guben - stwier-
dziła Aleksandra Poraszka, 
przedstawicielka Stowarzyszenia 
Wspierającego Odbudowę Fary 
Gubińskiej.

Wystawa ta przybliżyła prahisto-
rię terenów, które są nam bliskie. 
Cieszy fakt, że podejmowanych 
jest coraz więcej inicjatyw pozwa-
lających poznać z bliska dziedzic-
two naszej lokalnej ojczyzny.

Andrzej Matłacki 

Kolejny market w Gubinie
uznały, że im więcej sklepów 
tym bogatsza oferta. Właściciel-
ka małego sklepu osiedlowego 
stwierdziła, że jest jej obojętnie. 
- Mam swoich klientów, a na to 
czy market będzie, czy też nie, 
nie mam żadnego wpływu. Wła-
ściciel Ronda musi myśleć ina-
czej. Panowie na piwie mieli 
odmienne poglądy, ale nie byli 
przeciw. Jeden uznał, że lepiej 
gdyby był to sklep Bricomarché, 
inny, że jak do tej pory, pomimo 
otwarcia kilku marketów, nikt 
nie padł, a kolejny stwierdził, że 
konkurencja sprawia, iż wszyscy 
dbają o klienta. 

Plotka głosi, że w Gubinie Lidl 
ma budować market. (sp)

Internauci na forum „Gazety Lubuskiej”
Gość: Ludzie już tak wymyślają, wczoraj babka mi mówiła, że 
„Piotra i Pawła” otwierają! Nie wiem skąd ludzie mają takie in-
formacje! Bez sensu! 

Olaf: A mnie się zdawało ze „Piotr i Paweł” już jest na Wyspiańskiego 

Gość: Niech sobie będzie pełno marketów, lepiej dla nas. W sumie 
Bricomarche by się w Gubinie przydało, bo nie ma tego typu sklepu 
u nas poza Rondo Plus 

Gość: Myślę, że w tym roku uda się otworzyć te 2 markety 
tj. Lidl i Intermarche! :D 

Cadmann: Żenujące jest to, ze nie można nigdzie żadnych rze-
telnych informacji się doszukać na temat tej inwestycji, wszy-
scy niby wiedzą, ale nikt na 100% . Ktoś wie, gdzie szukać lub 
popytać? Czysta ciekawość, ale zaczyna być coraz większa.

Trudno z początkiem sierp-
nia nie wracać do pamięci o Po-
wstaniu Warszawskim. O po-
wstańcach śpiewają nawet 
szwedzcy heavymetalowcy z ze-
społu Sabaton. Spojrzenie hi-
storyków na powstanie zawie-
ra szerokie spektrum zapatry-
wań. Ci, którzy sądzą, że było 
ono konieczne i słuszne dysku-
tują z tymi, którzy uważają je za 
nie do końca potrzebne i nieco 
szaleńcze przedsięwzięcie. Hi-
storyczna ocena jest i będzie 
długo jeszcze pewnie nie dość 
jednoznaczna. 

Na pewno w powstaniu fascy-
nuje postawa młodzieży, trudno 
z racji młodego wieku większo-
ści powstańców nie określić ich 
działań jako brawurowych, nie 
raz wręcz szaleńczych. Takie 
jednak są prawa i atrybuty mło-
dości. Granica między odwagą 
a głupotą bywa czasem dość 
ulotna. 

Nic to jednak wobec nieby-
wałej i świadomej ich postawy, 
o którą chyba dzisiejszą mło-
dzież trudno byłoby posądzać, 
choć wiadomo, że inne czasy 
i uwarunkowania. 

W chaosie informacyjno-ide-
owym trudno młodym ludziom 
określić priorytety. Z jednej 
strony, chociażby jak podczas 
zakończonego niedawno kolej-
nego Przystanku Woodstock 
słyszą „Polska nie jest naj-
ważniejsza, to nasze życie jest 
najważniejsze!”, z drugiej, co 
godne podkreślenia, w czasie 
godziny „W” oddają hołd po-
wstańcom. 

O powstaniu śpiewają także 
na Woodstocku Armia czy Lao 
Che. Co więcej natknąłem się 
na utwór niemieckiego zespo-
łu Heaven Shall Burn „Armia” 
będący hołdem dla powstań-
ców i swoistym rachunkiem 
sumienia niemieckiego woka-
listy. Trudno nie doceniać tej 
bardzo specyficznej lekcji histo-
rii, bo taki przekaz niewątpli-
wie trafia mocniej do młodych 
ludzi niż najmądrzejszy nawet 
wykład dobrego licealnego na-
uczyciela historii. 

Wracając do kontrowersyjnych 
słów Marka Kondrata z Wood-
stocku, to w kontekście mło-
dych powstańców idących w bój 
można zapytać, czy to właśnie 
nie ich młode życie nie było dla 
nich najważniejsze. Niewąt-
pliwie tak, chcieli żyć! Woleli 
jednak żyć w wolnej Polsce 
i wolnej Warszawie. n

Informacja, jaką w III dekadzie 
lipca otrzymali policjanci  z gu-
bińskiego komisariatu była wręcz 
niewiarygodna. Maszynista pro-
wadzący tzw. „luzaka” - potężną 
spalinową lokomotywę potocz-
nie zwaną w kolejarskim żargo-
nie „gagarinem” miał jechać na 
podwójnym gazie! Faktycznie, po 
badaniu alkomatem okazało się, 
że prowadzący potężną - ważącą 
ponad 100 ton lokomotywę ma-
szynista - pracownik jednej ze 
śląskich spółek kolejowych ma 
we wdychanym powietrzu prawie 
1.5% alkoholu. Wraz z nim w ka-
binie jechały jeszcze dwie osoby 
- także kolejarze.

Tak zwany „luzak” jechał 
z Gubina do Czerwieńska, a na 
trasie znajduje się prawie 40 
przejazdów kolejowych, z czego 

tylko 9 jest strzeżonych. Strach 
pomyśleć o skutkach przeje-
chania znaku „stop” na sema-
forze lub zderzania samochodu 
z tak potężnym pojazdem szy-
nowym na którymś z licznych 
przejazdów! Efektem takiej jazdy 

na „promilach” będzie sprawa 
sądowa, grozi za to wyrok 2 lat  
więzienia. Maszyniście został 
przedstawiony zarzut jazdy 
pod wpływem alkoholu i stra-
cił uprawnienia do prowadze-
nia pojazdów szynowych.  AB

„Gagarinem” na promilach!
Dorocie 

TOMCZAK

wyrazy 
najgłębszego 
współczucia 

z powodu śmierci

Ojca
składają

koleżanki i koledzy 
z PTTK w Gubinie

•
Spotkanie z odległą historią

Oby kolejarze nie mieli pociągu do promili!

Fundamenty już są…
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Wakacje - Gubin 2010
Wkurza mnie

Telewizor i komputer nie 
mogą być symbolami waka-
cji. A tak jest często, pod-
czas  wakacyjnego  wypo-
czynku dzieci.

Wakacje to wymarzony czas 
dla dzieci, a jednocześnie kłopot 
dla rodziców. Mało które dziec-
ko ma wypełnione dwa waka-
cyjne miesiące po brzegi... Na 
pewno chodzi o kwestie finanso-
we, ale również zawodowe rodzi-
ców, którzy nie są w stanie po-
święcić każdego dnia swoim po-
ciechom. Dla rodziców, zwłasz-
cza tych pracujących, to nie lada 
wyzwanie zapewnić dziecku 
opiekę. Wiele zależy od zasob-
ności portfela, cioci albo babci 
mieszkającej na wsi oraz osób, 
które zechcą zająć się dzieckiem 
i o nim pomyśleć.

W minionym wieku, w minio-
nym systemie, opartym m.in. 
na nakazach i zakazach, naka-
zane było odgórnie zorganizowa-
nie dzieciom półkolonii w mie-
ście. Z nakazu organizowały je 
szkoły, domy kultury, świetlice 
wiejskie... Z jakością tych dzia-
łań było różnie, ale rodzice mieli 
możliwość zabezpieczenia dziec-
ku czasu, podczas gdy sami byli 
w pracy.

Jakie są wakacje w mieście 
Gubin w 2010 roku możemy 
ocenić na podstawie materia-
łów, które zebrałam. A więc!

Jak co roku Urząd Miejski ogło-
sił przetarg na organizację ko-
lonii dla dzieci. Z pośród trzech 
ofert wybrano według kryteriów 
najlepszą.

Tak więc nad morze pojechało 
w lipcu br. 40 dzieci (z częścio-
wą odpłatnością) z najbardziej 
potrzebujących rodzin, dotknię-
tych alkoholizmem lub bezrad-
nością w wychowaniu dzieci. Or-
ganizacją wypoczynku zajął się 
Caritas przy parafii Matki 
Boskiej Fatimskiej w Gubi-
nie - zwycięzca przetargu. Nabór 
został przeprowadzony przy 
pomocy pełnomocnika do spraw 

rozwiązywania problemów alko-
holowych, MOPS i szkół.

Następną kolonię dla 30 dzieci 
z Gubina ufundowało partner-
skie miasto Kwidzyn. Gubiń-
ski magistrat pokrył pensję dla 
dwóch wychowawców. 

Uczestnicy wytypowani zosta-
li przez wszystkie szkoły podsta-
wowe w naszym mieście. Była 
to nagroda za dobre wyniki 
w nauce. W Stanicy Harcer-
skiej w Orkuszu, nad pięknym 
jeziorem zapewniono dzieciom 
bogaty program pobytu. Plan 
kolonii zawierał takie atrakcje 
jak: szkółka kajakowa zakończo-
na spływem, pływanie żaglów-
ką, jazda konna, wycieczki do 
Malborka, Kwidzyna, Trójmia-
sta. Atrakcyjny program projek-
tu nie pozwalał na nudę. 

Jakie możliwości mają dzieci 
spędzające wakacje w mie-
ście Gubin? Już po raz drugi 
w ramach projektu współfinan-
sowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
pn. „Aktywne wsparcie - rozwój 
i upowszechnienie aktywnej in-
tegracji” Miejski  Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gubi-
nie zorganizował dla 63 dzieci 
w wieku od 6 do 13 lat, których 
rodzice są uczestnikami projek-
tu, półkolonie na II turnusach 
w lipcu br. Tym razem półko-
lonie z bardzo bogatym i cieka-
wym dla uczestników programem 
odbywały się w SP 2 w Gubinie 
(w ubiegłym roku w „jedynce”). 

Ponadto Ośrodek wytypował 
24 dzieci w wieku od 10 do 15 
lat na bezpłatne kolonie nad 
morzem organizowane przez 
Kuratorium Oświaty.

W świetlicy terapeutycznej 
w Gubinie, chyba po raz pierw-
szy od lat, oprócz dzieci stale ob-
jętych świetlicową opieką zapi-
sano 20 dzieci „z miasta”.

To dowód na potrzebę zapew-
nienia półkolonijnego wypo-
czynku dla dzieci pozostających 
na wakacje w mieście. W minio-
nych latach rodzice, sugerując 
się nazwą, nie brali pod uwagę 
takiej możliwości. Niesłusznie, 
albowiem dzieci pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry mają cie-
kawie wypełniony czas. Program 
zawiera m.in.: wyjścia na basen 

w Gubinie i w Guben, zabawę 
na placach zabaw, zajęcia na 
skateparku czy oglądanie bajek 
i filmów edukacyjnych. Są zaję-
cia zarówno sportowe, jak i inte-
gracyjne, połączone w bloki pro-
gramowe. Wszystko łącznie z po-
siłkiem - nieodpłatnie. Koszty 
pokrywane są z miejskiego fun-
duszu przeciwalkoholowego.

Na orlikowych boiskach przy 
ulicach Miodowej i Barlickie-
go uczestnicy pod okiem trene-
rów mogą wyżywać się sporto-
wo parę godzin dziennie. Dzieci 
i młodzież chętnie korzystają 
z tej oferty. 

W sierpniu Gubiński Dom 
Kultury oferuje chętnym warsz-
taty plastyczne, zajęcia w studiu 
wokalno-muzycznym, poranki 
filmowe, zabawy karaoke i 4 fe-
styny na gubińskich osiedlach. 
Szczegółowy program podany 
w prasie i internecie.

GDK ma też propozycje filmo-
we dla młodzieży i dorosłych. 
Będą to cykliczne bloki filmo-
we: musicale, komedie oraz za-
rejestrowane na taśmie koncer-
ty zespołów...

Czy zatem wszystko to, nie 
licząc płatnych ofert różnote-
matycznych, wyjazdowych, które 
w internecie dla Gubina można 
znaleźć, rozwiązuje problem 
spędzenia bezpiecznie dwumie-
sięcznych wakacji w mieście?

Mam niedosyt i obsesyjnie rok 
rocznie wracam do tematu. Bo 
chociaż przez ostatnie dwa lata 
zrobiło się wiele, to ciągle gro 
pracujących rodziców, bez pato-
logii w rodzinie i dysfunkcji, nie 
ma możliwości zabezpieczenia 
pociechom ciekawego pobytu 
w mieście.

Może w przyszłym roku, oprócz 
wymienionych propozycji poku-
sić się o zorganizowanie odpłat-
nie półkolonii z posiłkiem? Może 
przy finansowej pomocy miasta 
zechce zająć się tym szkoła, dom 
kultury czy ośrodek sportu? 
Można przecież wykorzystać 
szkolne sale i kuchnie, tak jak 
to ostatnio czyni MOPS i zorga-
nizować półkolonie również dla 
dzieci nieobjętych projektem?

Z największą, niekłamaną przy-
jemnością napiszę o takiej inicja-
tywie w przyszłym roku. n

Podczas uroczystych obchodów 
Jubileuszu XX-lecia samorządu 
gubińskiego, które odbyły się 27 
czerwca br. byłemu proboszczo-
wi parafii pw. Trójcy Świętej ks. 
Janowi Gussowi nadano tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta 
Gubina. To 18. tytuł nadany przez 
samorząd Gubina od 1991 roku. 

Ksiądz Jan urodził się 18 kwiet-
nia 1936 roku w Głomsku, w pa-
rafii św. Marii Magda leny w Za-
krzewie, ówcześnie Wolna Prała-
tura Piła („Freie Pralatur Schne-
idemühl”).

Sakramentu chrztu św. udzie-
lił mu znany duszpasterz i dzia-
łacz polonijny ks. dr Bolesław 
Domański. Do szkoły podsta-
wowej uczęszczał w rodzinnej 
miej scowości, do gimnazjum 
zaś w Niższym Seminarium Du-
chownym w Słupsku.

Po uzyskaniu świadectwa doj-
rzałości w 1955 roku wstąpił do 
gorzowskiego Wyższego Semi-
narium Duchownego w Gościko-
wie-Paradyżu, gdzie odbył studia 
filozoficzne, studia teologiczne 
natomiast ukończył w Gorzowie 
Wielkopolskim.

14 maja 1961 roku w Kościele 

Mariackim w Słupsku został 
wyświęcony przez bp. Jerzego 
Strobę na kapłana. W latach 
1972-1977 ks. J. Guss kontynu-
ował studia na Wydziale Teo-
logicznym ATK w Warszawie, 
które zakończył magisterium na 
podstawie pracy przygotowanej 
pod kierunkiem ks. prof. Józefa 
Myśkowa, dziekana Wydziału.

Jako wikariusz pracował 
w Bogdańcu, Gardnie Wielkiej, 
Szczecinie-Niebuszewie oraz 
Czerwieńsku k. Zielonej Góry. 
Przed objęciem parafii w Gubi-
nie był proboszczem w Sienia-
wie Żarskiej. Probostwo para-
fii pw. Trójcy Świętej w Gubinie 
ks. Guss objął 1 lutego 1985 roku 
po ks. kanoniku Aleksandrze 
Dobruckim. 

Przez 15 lat sprawowania po-
sługi duszpasterskiej dobrze 
i wymiernie przysłużył się 
Ziemi Gubińskiej. Był znany 
przede wszystkim z pasji bu-
dowania obiektów sakralnych. 
Wybudował kościoły: w Bieży-
cach, Kaniowie, Gubinie (Ko-
ściół pw. MB Fatimskiej, Kapli-
ca pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, nowa kaplica w szpitalu 
przy ul. Śląskiej, kaplica w domu 
Sióstr Zakonnych przy ul. Kró-
lewskiej). Adaptował również na 
kościół salę do nauki katechizmu 
w Komorowie, a także dokończył 
rozpoczętą przez poprzednika 
budowę Domu Katechetyczne-
go przy ul. Królewskiej. 

Lista zasług ks. J. Gussa jest 
zdecydowanie obszerniejsza, 
można choćby wspomnieć jego 
rozliczne działania wspierające 
w czasach przed i po transfor-
macji ustrojowej w 1989 roku. 
W pamięci wielu gubinian pozo-
stał jako wzór pracowitości i za-
angażowania na rzecz środowi-
ska i miasta. (sp)

Ks. Jan Guss Honorowym 
Obywatelem Miasta

Ks. kanonik Jan Guss jest 18. Honorowym 
Obywatelem Miasta po 1991 roku

Gubinianie mieszkający przy 
ulicy Kresowej wyrażają swój 
niepokój, obserwując przecho-
dzenie uczniów Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 przez jezdnię z kie-
runku ulicy Paderewskiego. 
Wyjazd z ulicy Paderewskiego, 
gdzie widoczność kierowców 

Konieczne nowe przejście
poprawia lustro jest unormowa-
ny, ale uczniowi skracającemu 
sobie drogę lustro nie pomoże, 
bo ma je akurat nad sobą. Po-
dobno nauczyciele zwracali już 
uwagę uczniom, ale trudno nad-
kładać 50 metrów drogi spiesząc 
się do szkoły. Ols

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gubinie informuje, iż już po raz trzeci 
realizuje w ramach POKL projekt sys-
temowy finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego pod nazwą “Ak-
tywne wsparcie - rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gu-
binie” w okresie od 1 czerwca br. do 31 

grudnia br. o wartości 273l.168 zł. Do 
wzięcia udziału w projekcie zakwalifi-
kowano 52 osoby (w tym 10 mężczyzn), 
długotrwale bezrobotne będące klienta-
mi Ośrodka.
Uczestnikom projektu zaproponowano 
szkolenia mające na celu zdobycie no-
wych kwalifikacji i umiejętności w za-
kresie profesjonalnego sprzątania, obsługi 

komputerów oraz wózków jezdniowych. 
Ponadto zaplanowano indywidualne spo-
tkania z doradcą zawodowym, które po-
zwolą im poznać własne predyspozycje i 
możliwości, zwiększając przez to szansę 
na zatrudnienie.
W ramach projektu w miesiącu lipcu br. 
64 dzieci uczestników projektu odpoczy-
wało na półkoloniach. Niebezpieczne skrzyżowanie ulic Kresowa - Paderewskiego
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 Z Gminy

Podobno chwalenie się nie jest 
w dobrym guście. Ale co tam… 
Warto dzielić się sukcesami. 
A jest nim dla naszego zespołu 
redakcyjnego z pewnością fakt, 
że powstała praca magisterska 
na temat „WG”.

Jej autorem jest absolwent 
Wyższej Szkoły Nauk Huma-
nistycznych i Dziennikarstwa 
w Poznaniu Tomasz  Strze-
mieczny, a tytuł pracy brzmi: 
„Kształtowanie się rynku prasy 
lokalnej w Polsce na przykła-
dzie „Wiadomości Gubińskich”. 
A skąd w ogóle pomysł na taki 
temat? -To trochę złożona, ale 
logicznie uzasadniona decyzja. 
Na drugim roku studiów uczel-
nia zaplanowała obowiązkowe 
odbycie przez studentów prak-
tyk dziennikarskich. Pierwsze 
kroki skierowałem do redak-
cji „Wiadomości Gubińskich” 
i tak już zostało. Po miesięcz-
nym okresie szkolenia moja 
współpraca z gubińskim perio-
dykiem wcale się nie zakończy-
ła. Z jednej strony zdobywałem 
tak cenne dla mnie doświadcze-
nie, a z drugiej zyskałem ideal-
ny materiał do pisania pracy 
dyplomowej z dziedziny, która 

najbardziej mnie interesowa-
ła - wyjaśnia T. Strzemieczny. 
Od momentu podjęcia decyzji 
o wyborze tematu pracy do czasu 
ukończenia jej pisania daleka 
jednak droga… Ale udało się. Od 
razu nasuwa się pytanie, co było 
najłatwiejsze, a co najtrudniejsze 
przy jej tworzeniu? - Z przymru-
żeniem oka mogę przyznać, że 
najłatwiejszy w procesie two-
rzenia pracy był wybór tematu. 
Cała reszta wymagała przede 
wszystkim czasu. Samo pisa-
nie zajęło mi około pół roku, 
a do tego dodać należy zebranie 
materiałów, opracowanie ich, 
czy chociażby przeprowadze-
nie badań i żaden z powyższych 
procesów do łatwych nie nale-
żał. Mimo wszystko najtrudniej 

było z materiałami, gdyż - jak 
wiadomo - tych spisanych na 
temat „WG” nie ma zbyt wiele. 
Toteż każda notatka, wycinek 
prasowy, czy nawet wzmianka 
były dla mnie na wagę złota - 
twierdzi świeżo upieczony magi-
ster dziennikarstwa. Praca liczy 
160 stron i składa się z czterech 
rozdziałów. Nas najbardziej in-
teresowały dwa ostatnie, w któ-
rych skrupulatnie opisane są 
między innymi geneza „WG” 
i ich rozwój, zasady kolportażu, 
nakładu i sprzedaży. Nie zabra-
kło również szczegółowej ana-
lizy poszczególnych bloków te-
matycznych periodyku, pozio-
mu ilustracyjności oraz ukaza-
nia gubińskiego dwutygodnika 
pod względem charakterystyki 
występowania w nim informa-
cji oraz publicystyki. 

Dzień prawdy nadszedł 
16 czerwca. Zgodnie z naszymi 
redakcyjnymi przewidywania-
mi obrona pracy magisterskiej 
poszła Tomkowi gładko. Wy-
bierając taki temat, nie mogło 
być przecież inaczej… - Trochę 
miałem obaw, ale na szczęście 
wszystko poszło dobrze! - cieszy 
się T. Strzemieczny, dodając od 

razu - Z mojej strony chciałbym 
skorzystać z okazji i złożyć ser-
deczne podziękowania na ręce 
redaktora naczelnego „WG” 
Marcina Zajączkowskiego 
za okazaną pomoc i poświęco-
ny czas, ponadto bardzo dziękuję 
Małgorzacie Borowczak-Tu-
rowskiej oraz Stefanowi Pi-
laczyńskiemu. Przypuszczam, 
że bez ich pomocy ta praca by nie 
powstała. W zakończeniu pracy 
znaleźliśmy cenne spostrzeżenie: 
„(…) Prasa lokalna nie ma może 
zbyt krzykliwego i ekstrawaganc-
kiego wyglądu i zawartości, ale 
dla zwykłych ludzi najważniejsze 
jest, aby w ogóle istniała i spełnia-
ła swoją podstawową rolę - infor-
mowała”. Święte słowa.

Andrzej Matłacki 

„WG” poddane 
badaniom naukowym

Świeżo upieczony magister z dumą prezentuje swoją pracę

W lipcu br. ruszył w Gubinie 
projekt „Nowe szanse - aktywiza-
cja zawodowa i społeczna kobiet 
opiekujących się osobą zależną”. 
Jakkolwiek poważnie to brzmi 
chodziło o to, by poprzez szko-
lenie zmotywować kobiety po-
zostające bez pracy do aktyw-
nego jej poszukiwania, a przede 
wszystkim nauczyć je właściwej 
samooceny i niektórych zagad-
nień związanych z administra-
cją. Projekt ten był współfinan-
sowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, a jego koor-
dynatorem był Jarosław Iwa-
siewicz z Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Zielonej Górze.

15 kobiet (w różnym wieku) 
uczestniczących w szkoleniu 
otrzymało niezbędne materia-
ły szkoleniowe. Ponadto panie 
miały zorganizowane wyżywie-
nie w postaci zimnych napojów, 
kawy, słodkości i dwudaniowego 
obiadu. Otrzymały także stypen-
dium i ewentualny zwrot kosztów 
związanych z dojazdem na kurs. 

Program obejmował uczestnicz-
ki wsparciem psychologicznym 
w postaci warsztatów psycholo-
gicznych i indywidualnych porad 
psychologa, które prowadziła 
Danuta Naglik. Nad samooceną 
kursantek i aktywnym szukaniem 
pracy czuwali doradcy zawodo-
wi z gubińskiego PUP - Agniesz-
ka Rajchel  i Lucyna Chru-
ścielska. Z przyszłą rozmową 

W drugiej turze wyborów prezy-
denckich, która odbyła się 4 lipca 
br. w gminie wzięło udział 41,3% 
uprawnionych (w I turze - 41,44%).

Jak przekazał przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej Le-
onard Tumiłowicz na poszcze-
gólnych kandydatów oddano na-
stępującą ilość głosów: Jaro-
sław Aleksander Kaczyński 
- 35,18% (I tura - 23,77%).

Najwięcej głosów oddano w ob-
wodach wyborczych: Chlebowo 
- 49,4% (I tura - 38,2%); Strze-
gów - 47,9% (31,6%); Starosiedle 
- 44% (25%). Najmniej w obwo-
dach: Bieżyce - 18,3% (10,1%); 
Czarnowice - 24,7% (11,1%); Ko-
morów - 26,5% (16,8%); Bro-
nisław Maria Komorowski 
- 64,82% (I tura - 50,04%). 

Najwięcej głosów oddano w ob-
wodach: Bieżyce - 81,7% (66,8%); 
Czarnowice - 75,3% (54,2%); Ko-
morów - 73,5% (61%). 

Najmniej w obwodach: Chle-
bowo - 50,6% (41,4%), Strze-
gów - 52,1% (40,4%), Starosie-
dle - 56% (43,6%). Z.Traczyk

W Zamku Piastowskim w Kro-
śnie Odrzańskim odbyło się 6 lipca 
br. spotkanie władz wojewódzkich 
z przedstawicielami władz samo-
rządowych, w którym udział wzięli 
starostowie, burmistrzowie i wój-
towie z ziem leżących nad Odrą 
i Wartą. W spotkaniu uczestniczy-
li też m.in. przedstawiciele wojska, 
straży pożarnych, policji, straży 
granicznych, inspektorzy powia-
towi nadzoru budowlanego, me-
lioracji i urządzeń wodnych.

Uroczystość była okazją do pod-
sumowania akcji powodziowej 
m.in. w powiecie krośnieńskim.

Wojewoda Lubuski Helena 
Hatka wręczyła podziękowa-
nia i okolicznościowe statuetki. 

One już skorzystały
kwalifikacyjną, oprócz przygoto-
wania psychicznego i rzeczowe-
go (dokumentacja: świadectwa 
pracy, CV, list motywacyjny itp.), 
związany jest nierozerwalnie wi-
zerunek kandydatki. Wielu cen-
nych rad i wskazówek dotyczą-
cych wizażu i stylizacji udzieliła 
prowadząca zajęcia z tej dziedzi-
ny Urszula Chwałek.

Kolejnym krokiem było wpro-
wadzenie kobiet w tajniki admi-
nistracyjno-biurowe, do których 
należą m.in.: obsługa kompute-
ra, prowadzenie koresponden-
cji biurowej, wiedza ogólna o ka-
drach, płacach, technikach sprze-
daży oraz podstawy księgowości. 
Te zagadnienia to niewątpliwie 
„konik” Justyny Cal-Chrobak.

Było także kilka małych niedocią-
gnięć organizacyjnych, ale sądzę, 
że w przyszłości i te niedogodno-
ści zostaną rozwiązane, a kolejne 
szkolenia będą już „dopracowane” 
w najmniejszym szczególe.

Dla szkolonych pań, mimo upałów 
i dość dużego wymiaru godzin, był 
to owocny miesiąc. Niektóre z nich 
posiadają całkiem „przyzwoite” wy-
kształcenie i zawód, ale pozostawa-
ły w domu, często skazane same 
na siebie i bez pomocy. Ten kurs 
pomógł im zrobić pierwszy i naj-
trudniejszy krok. Po nim z pewno-
ścią będzie łatwiej stawiać kolejne 
w zawodowej karierze. Dodatko-
wo nawiązały się nowe znajomo-
ści i kontakty, a kursantki… one już 
skorzystały. Anna Kędziora

Wyróżnienia za likwidację powodzi
Wśród wyróżnionych był rów-
nież wójt gminy Gubin Edward 
Aksamitowski.

Podsekretarz Stanu Minister-
stwa Infrastruktury Piotr Sty-
czeń, przedstawił m.in. projekt 
ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z usuwaniem 
skutków powodzi z maja i czerwca 
br. w zakresie odnoszącym się do 
budownictwa mieszkaniowego.

Jeżeli w dalszym ciągu nie roz-
poczną się remont i konserwa-
cja wałów zagrożenie miejscowo-
ści takich jak Kosarzyn, Chlebo-
wo i Łomy będzie istniało nadal. 
Dotyczy to także miasta Gubina 
i miejscowości leżących nad 
Nysą Łużycką. Z.Traczyk

Wybory prezydenckie 
II tura

Przemysław Pikuła z Biura 
Wojewody Lubuskiego przeka-
zał, że ponad 2,5 mln zł pierw-
szej transzy środków z rezerwy 
budżetowej na rok 2010 trafi 
do województwa lubuskiego 
w ramach rządowego programu 
„Wyprawka szkolna” oraz wypła-
ty zasiłku powodziowego na cele 
edukacyjne. Zasiłek powodziowy 
w wysokości 1000 zł przysługu-
je rodzinom, które wcześniej sa-
morząd gminny zakwalifikował 
do otrzymania pomocy doraźnej 
w wysokości 6 tys. zł. Warun-
kiem wypłaty świadczenia jest 
realizacja przez dziecko w roku 
szkolnym 2010/2011 obowiąz-
ku przedszkolnego, szkolnego 
lub nauki w każdym typie szkoły. 

Osoby, które chcą uzyskać pomoc 
powinny zgłosić się do samorzą-
du. Aktualnie trwa proces zbiera-
nia danych o liczbie dzieci upraw-
nionych do otrzymania wsparcia 
z budżetu państwa. Informacje ze-
brane przez władze lokalne zostaną 
przekazane wojewodzie lubuskie-
mu. Dane z terenów gmin objętych 
powodzią posłużą Helenie Hatce 
do wystąpienia do ministerstwa 
o środki na wypłatę pomocy. Przy-
znana kwota trafi do budżetów sa-
morządów gminnych. Stamtąd 
pieniądze będą niezwłocznie wy-
płacane uprawnionym. Środki do 
samorządów najprawdopodob-
niej zostaną przekazane w pierw-
szej dekadzie sierpnia. 

dokończenie na str. 7

Wyprawka
i 1000 zł 

na dziecko

Nowe szanse dla kursantek
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Justyna Karpisiak

Wiceburmistrz 

Uważam, że nasze miasto... 
Z dnia na dzień jest coraz pięk-

niejsze. Szkoda, że nie wszyscy 
chcą to dostrzec. 
Moje ulubione miejsce 
w Gubinie to...

Gubin ma wiele ładnych i przy-
jemnych miejsc, ale dla mnie 
zdecydowanie jest to mój dom.
Nie wyobrażam sobie dnia 
bez… 
Moich najbliższych, filiżanki 
dobrej kawy... a najlepiej żeby 
każdy dzień był inny.
Mój największy sukces to... 

Mam nadzieję, że to jeszcze nie 
czas na podsumowanie i że suk-
cesy wciąż przede mną. 
Wymarzone miejsce na wa-
kacje… 

Bardzo lubię polskie morze, ale 
nie w sezonie, gdy plaże są jesz-
cze puste. 

Ostatnio najbardziej 
działa mi na nerwy... 

Bezmyślność ludzka, byleja-
kość i nieuzasadnione kryty-
kanctwo - tak dla zasady narze-
kać na wszystko.

Często myślę o...
Sprawach związanych z pracą.
Bałabym się… 

Jak każda mama, lękam się 
zawsze o moje dzieci.
W przyszłości planuję...

Nauczyć się grać na gitarze, po-
kazać wnukom świat.

Muzyka, film, czy książka? 
Wolny czas spędzam...

Tego wolnego czasu nie ma 
zbyt wiele, ale książka jest dobra 
na każdy czas. Na wakacje pole-
cam czytelnikom „WG” pozycję 
„Mężczyźni, którzy nienawidzą 
kobiet” Stiega Larssona.
Moje ulubione danie to… 
Lubię tradycyjne potrawy. Sma-
żony karp wigilijny zawsze mi 
smakuje.
Mam słabość do...

Czekolady. 
Moje dewiza życiowa brzmi... 

Postępować tak, by nikogo 
nie krzywdzić i by móc spojrzeć 
sobie zawsze w oczy. n

O sobie samym
Redaguje andRzej Matłacki

Ależ ten mój kraj się zmienia - 
pomyślałam, przypadkowo roz-
mawiając z bardzo młodym czło-
wiekiem. Dwudziestoletni czło-
wiek płci męskiej jest uczniem 
- studentem Policealnej Szkoły 
Detektywów i Pracowników 
Ochrony w Zielonej Górze. Mu-
siałam skorygować moją wiedzę 
o tym zawodzie… Tak! To zawód, 
a nie jak paręnaście lat temu do-
rabianie sobie do emerytury. 
Teraz wiem, że stojący w skle-
pie czy banku pan w białej ko-
szuli i kamizelce z plakietką po-
strzegany często jako dodatek do 
przestrzeni - to fachowiec.

Ale wróćmy do rozmowy 
z Tomkiem B., który zaliczył 
już egzaminy z pierwszego roku. 
Program dwuletniej nauki dający 
licencjat II stopnia jest imponu-
jąco szeroki. Są w nim wybra-
ne zagadnienia z prawa cywil-
nego, karnego i wykroczeń, ad-
ministracyjnego, handlowe-
go, finansowego czy też prawa 
pracy. Można się tu także spo-
tkać z takimi przedmiotami jak: 
ochrona osoby i mienia, taktyka 
i dokumentacja działań ochro-
ny, samoobrona, techniki inter-
wencyjne, wyszkolenie strzelec-
kie, język angielski czy komputer 
w pracy zawodowej. Obowiązko-
wym jest również odbycie prak-
tyk zawodowych. Jak się okazuje 
takich szkół w całej Polsce jest 31.

Jaka perspektywa pracy?

Technik ochrony fizycznej ludzi 
i mienia może być zatrudniony 
w agencjach ochrony, bankach, 
organach administracji publicz-
nej i wszystkich instytucjach, 
gdzie jest potrzebna ochrona. 
W większych miastach coraz czę-
ściej korzysta się z usług ochro-
niarskich w szkołach.

Mój rozmówca, Tomek, po 
skończeniu szkoły ma zamiar za-
łożyć własną firmę ochroniarską. 
Wierzy w to, że chętnych korzy-
stających z usług nie zabraknie.

- Jak to się stało, że wybrałeś 
właśnie tę szkołę? - pytam. 

- Zadecydował przypadek, bo 
informacji o tego typu szkole 

Nie wybrałeś studiów po skończonej szkole średniej? 
Jest jeszcze szansa na licencjat i perspektywę zawodu.

Pod czujnym okiem 
 bezpieczniej!

jest mało. Skończyłem Liceum 
Profilowane na kierunku Zarzą-
dzanie i Informacja w Zespole 
Szkół Elektronicznych w Zielo-
nej Górze, a ponieważ przez trzy 
lata trenowałem kick-boxing, 
zachęciła mnie perspektywa 
treningów samoobrony odby-
wających się w tej szkole. Mamy 
świetnego trenera - Krzyszto-
fa Filipowicza. Jestem bardzo 
zadowolony, że tutaj trafiłem. 
- entuzjastycznie mówi Tomek.

- Płacicie za naukę?
- Teraz płacimy miesięcznie 

75 zł. Gdyby nas było więcej 
na roku, a jest 18 osób w tym 3 
dziewczyny, to byśmy nie pła-
cili. Ale mamy zniżki w Klubie 
Gwardii, który mieści się obok 
szkoły.

Proszę o kilka przykładów te-
matów jakie przerabiają.

Na zajęciach z kryminologii 
- mówi Tomek - omawialiśmy 
ostatnio pojęcie „ciemnej liczby 
przestępstw”, czym są i dlaczego 
do owych przekroczeń dochodzi.

Przy tematach związanych 
z konwojowaniem poznajemy 
różne szyki ochronne (np. pier-
ścień ochronny, czyli ustawie-
nie ochroniarzy w taki sposób, 
by nie doszło do ostrzelania czy 
kradzieży). Zapoznajemy się 
także z tajnikami ochrony np. 
VIP-ów lub osób prywatnych 
na życzenie.

Na drugim roku jest detek-
tywistyka. Jest strzelanie, ele-
menty daktyloskopii, bada-
nie śladów np. odcisków opon, 
palców i miejsca przestępstwa. 
Wszystko interesujące - mówi 
Tomek.

- No to na koniec, jakie są 
warunki przyjęcia do szkoły? 
- pytam. 

- Ukończone 18 lat, szkoła śred-
nia (może być bez matury), ba-
dania lekarskie i niekaralność.

To wszystko.
Myślę, że rozmowa z Tomkiem 

może pomóc tym, którzy jeszcze 
nie zdecydowali, co dalej. Jest 
jeszcze czas na obranie zawodu. 
Powodzenia.

Kaśka Janina Izdebska

Według najnowszych szacun-
ków jedno na sto pięćdziesiąt 
dzieci rodzi się z autyzmem... Na 
terenie gminy Gubin mieszka 10 
osób ze zdiagnozowanym auty-
zmem, które były lub są objęte 
edukacją lub specjalistycz-
ną pomocą. Na pewno jest ich 
więcej, ale nie posiadają diagno-
zy, bo o nią kilkanaście lat temu 
było bardzo trudno. W tej dzie-
siątce chorych na autyzm jest 
pięcioro dzieci w wieku 4-19 lat. 
Wystarczająco, by podjąć walkę 
o niewykluczanie ich z życia spo-
łecznego i zwiększenie stopnia 
integracji, zwłaszcza rodzin (ro-
dzeństwo, rodzice, dziadkowie), 
z mieszkańcami miasta.

Sprawa nie jest prosta, bo 
ludzie z autyzmem zachowują 
się inaczej. Ale to nie znaczy, że 
można ich zupełnie inaczej trak-
tować. Tak, jak w stosunku do 
dzieci i dorosłych, tak i w kon-
takcie z autystami trzeba postę-
pować zrozumiale i konsekwent-
nie. Po prostu...

Autyzm jest zjawiskiem bardzo 
złożonym i trudnym do zdefinio-
wania. Mówiąc o osobach z auty-
zmem trzeba powiedzieć o całym 
spektrum trudności, z jakimi się 
borykają, dodając jednocześnie, 
że trudności te występują u każdej 
z osób w innym natężeniu. 
Najczęściej mamy do czynienia 
z zaburzeniem odbioru świata 
przez zmysły. Autystycy ina-
czej odbierają światło, obrazy 
i dźwięki, inaczej odczuwa-
ją dotyk, zapach, smak czy ból. 
Często mają trudności z precy-
zyjnym rozumieniem kierowa-
nych do nich wypowiedzi. Inny 
sposób odbioru świata powodu-
je, że osoby z autyzmem tworzą 
swój wewnętrzny obraz rzeczy-
wistości, często odmienny od na-
szego. Mają także trudności z kla-
sycznym - w naszym rozumieniu 
- budowaniem więzi i okazywa-
niem emocji w relacjach z innymi 
ludźmi. Świat osób z autyzmem 
jest inny od „naszego świata”, 
a kłopoty z komunikacją spra-
wiają, że osoby te borykają się 
z doświadczeniem psychicznego 
osamotnienia. Próbę integracji 

dokończenie ze str. 6
Otrzymanie zasiłku nie wyklucza 

możliwości ubiegania się o pomoc 
na dofinansowanie zakupu pod-
ręczników, zgodnie z zasadami 
określonymi w programie „Wy-
prawka szkolna”. Celem projek-
tu jest wyrównanie szans edu-
kacyjnych i wsparcie rozwoju 

Wyprawka i 1000 zł 
na dziecko

Autyzm. Bać się? Nie! Zrozumieć!
osób z autyzmem i ich rodzin ze 
społecznością lokalną Gubina 
podjęła, poprzez projekt współ-
finansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Elżbieta 
Konopacka wraz ze Stowarzy-
szeniem Pomocy Osobom Auty-
stycznym „Dalej Razem”.

W ramach tego projektu pod 
wieżami fary i ratusza odbył się 
festyn, który miał pomóc w zro-
zumieniu czym tak naprawdę 
jest autyzm. Źródłem informa-
cji były ulotki i pierwszy numer 
stowarzyszeniowego biulety-
nu. Odpowiedzi na każde pyta-
nie można było uzyskać także 
od wolontariuszy. Udały się 
wszystkie zapowiadane atrak-
cje - między innymi projekcja 
filmu „Nasz autyzm”, warszta-
ty plastyczne dla dzieci, koncert 
zespołu Plus Braders (z wystę-
pującym solistą autystycznym 
Patrykiem), pokaz motocykli, 
dużych baniek mydlanych, kon-
kursy na temat wiedzy o auty-
zmie, wspólne grillowanie, itd... 
Na szczególną uwagę zasłużyła 
wystawa zdjęć autorstwa Anny 
Józefowicz. Duże, czarno-białe 
fotografie przedstawiające osoby 
autystyczne w codziennych sytu-
acjach pozwalały otwarcie przyj-
rzeć się autyzmowi, zrozumieć 
go i przestać się go bać. Gwiaz-
dą imprezy był kabaret Made in 
China, którego godzinny występ 
zakończył to niezwykłe spotka-
nie z autyzmem...

Szczególne podziękowania 
należą się rodzicom tych dzieci, 
którzy musieli przełamać nie-
jedną barierę i opór przed po-
kazaniem swoich chorych, 
„innych” dzieci małej społecz-
ności, w której żyją. Być rzecz-
nikami w ich sprawie, a oprócz 
tego realizować zadania wyni-
kające z udziału w projekcie. Po-
radzili sobie dzielnie i uwierzyli 
w siebie. Dzięki pomocy przyja-
ciół stowarzyszenia - rodzinom 
- Jans, Dyba, Polewscy, Mi-
kołajczyk, Bezdziczek, So-
bolewscy, Kolińscy, Moryń 
- i licznym sponsorom impreza 
była na wysokim poziomie. MiG

edukacyjnego uczniów przez dofi-
nansowanie zakupu podręczników. 

Warunki przyznawania pomocy 
znajdują się w Uchwale Rady Mi-
nistrów w sprawie Rządowego pro-
gramu pomocy uczniom w 2010 r. 
- „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty 
uczniom zasiłku powodziowego na 
cele edukacyjne. Oprac. M.B-T

Występ zespołu Plus Braders z solistą autystycznym Patrykiem



8 iadomości
Gubińskie

W
__ Nr 13 z 6.08.2010

www.darksidefest.art.pl
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Przypominamy, że istnieje możli-
wość archiwizacji filmów z uroczy-
stości rodzinnych, studniówek itp. 
nagranych na kasetach VHS na pro-
fesjonalne, nowoczesne i trwałe no-
śniki DVD.

Nie pozwól, żeby bezcenne 
wspomnienia o Tobie i Twoich bliskich 
zniknęły bezpowrotnie…

Zainteresowanych 
prosimy o kontakt 

z Gubińskim 
Domem Kultury 

Tel. 68 455 82 59
Paweł Bardzik 

IV Otwarte Mistrzostwa Gubina 
w Grach Komputerowych weszły 
w najbardziej emocjonującą fazę 
wielkich finałów. Nerwy ze stali, 
niebotyczne umiejętności i odro-
bina szczęścia decydowały o osta-
tecznej klasyfikacji. Rywalizacja 
była bardzo zacięta do ostatniej 
piłki, ciosu czy strzału, choć więk-
szych niespodzianek nie było... 

Counter Strike

Zawody odbywały się w Zespole 
Szkół Rolniczych pod okiem na-
uczyciela Zbigniewa Barskie-
go, Piotra Bilicza z GDK oraz 
Piotra Jóźwiaka. Do turnie-
ju zgłosiło się około 40 drużyn, 
czyli ponad 120 osób. Po dwóch 
miesiącach już tylko 4 teamy 
walczyły o puchar ufundowa-
ny przez Burmistrza Miasta. 
Najlepszym okazał się zespół 
„Siła, Masa, Rzeźba”, w którego 
skład weszli: Łukasz Kawałek, 
Damian Chadajski i Dariusz 
Maciulewicz. Drugie miejsce 
zajęła ekipa „Dragster”.

Tekken 5 

Tu do zawodów stanęło 
20 mężów najlepszych w zada-
waniu i unikaniu wirtualnych 
ciosów. Bezkonkurencyjnym 

Pamięć o czasach DDR-u powoli 
odchodzi w zapomnienie. Jednak 
dla wielu mieszkańców przygra-
nicznych miast są to wciąż świeże 
wspomnienia o tamtym okresie, 
żyjących wówczas ludziach i ich 
kolejach losu. Teraz każdy z nas 
miał możliwość obejrzenia filmu 
dającego wiele do myślenia... 

W sobotę 31 lipca w ruinach 
Kościoła Farnego odbyła się 
projekcja wyjątkowego filmu. 
Organizatorami spotkania były 
dwie organizacje: Fundacja Fara 
Gubińska oraz Stowarzyszenie 
Wspierające Odbudowę Fary. 
„Tschüss DDR!” czyli „Żegnaj 
NRD!” to tytuł 55-minutowe-
go filmu Krzysztofa Czajki, 
który przypomina o wydarze-
niach późnego lata 1989 roku 
w Warszawie. Ponad sześć ty-
sięcy osób wyjechało wtedy do 
RFN właśnie z Polski. Dokument 

ponownie okazał się Karol Jur-
gielewicz, pierwszy w historii 
Mistrz Gubina w komputerowym 
turnieju żelaznej pięści. Dyplo-
mami i nagrodami ufundowany-
mi przez sklep SATMAN popu-
larny „KyRol” musiał podzielić 
się z Michałem Cichowiczem, 
który zajął miejsce drugie.

FIFA 10

Świat wirtualnej piłki nożnej 
przyciągnął 20 graczy. Po fazie 
grupowej i play off do półfinałów 
awansowało czterech zawodników. 
Emocjonujące rozgrywki wygrał 
obrońca tytułu Emil Haniewicz. 
W finale pokonał on zadziorne-
go Radka Jóźwiaka. Turniej 
odbył się Zespole Szkół Ogólno-
kształcących pod okiem nauczycie-
la Michała Papciaka i Marcina 
Gwizdalskiego z GDK.

Czwarte mistrzostwa dla miłośni-
ków wirtualnego świata przeszły już 
do historii. Jak to zwykle bywa i te 
zawody miały zarówno swoich bo-
haterów, jak i wielkich przegranych. 
Były momenty wzruszenia, ale i łzy 
rozpaczy, bo zwycięzca może być 
tylko jeden. Kto zostanie najlepszy 
w 2011 roku? Wszystko okaże się 
podczas następnego turnieju gier 
komputerowych. WR

Kto obronił tytuł, kto był najlepszy?

Żegnaj DDR!
opowiada o ludziach, którzy 
między sierpniem a listopadem 
1989 roku zdecydowali się uciec 
na Zachód, lecz nie przez Czechy 
lub Węgry, jak większość ich ro-
daków, a przez Polskę. Tu spra-
wował władzę już w miarę demo-
kratyczny rząd premiera Tadeusza 
Mazowieckiego, nikt natomiast 
nie spodziewał się, że w Berlinie 
może wkrótce runąć mur. 

Dokument, którego produkcja 
pochłonęła około 80-ciu tysię-
cy euro powstał przy wsparciu 
Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej. Polska premiera miała 
miejsce 21 października ubiegłe-
go roku. Do tej pory produkcja 
prezentowana była w kilku nie-
mieckich i polskich miastach. 
Dla ciekawostki warto wspo-
mnieć, iż część zdjęć do filmu 
wykonano także w Gubinie.

Andrzej Matłacki

Letnia akademia Sztuki
wakacje z gdk - sierpień 

Wakacje w K. A. S. K. - u. Przyjdźcie do nas na fajne filmy!
Poniedziałki godz. 10.00 - Najlepsze bajki dla dzieci!
02.08. - „Szeregowiec Dolot”
09.08. - „Asterix i Wikingowie”
16.08. - „Po rozum do mrówek”
23.08. - „Epoka Lodowcowa 2”
Wtorki godz. 18.00 - Najpiękniejsze musicale!
03.08. - „Upiór w operze”
10.08. - „Chicago”
17.08. - „Moulin Rouge”
24.08. - „Deszczowa piosenka”
Środy godz. 18.00 - Najznakomitsze koncerty!
04.08. - Santana - „Supernatural”
11.08. - Nirvana - „MTV Unplugged”
18.08. - Queen - „Live In Ukraine”
25.08. - The Police - „Certifiable”
Czwartki godz. 18.00 - Najśmieszniejsze komedie PRL!
05.08. - M. Piwowski „Rejs”
12.08. - S. Bareja „Miś”
19.08. - A. Kotkowski „Obywatel Piszczyk”
26.08. - J. Machulski „Seksmisja”
Szczegółowy plan projekcji w Sali Widowiskowej na ulotkach.

Warsztaty plastyczne. Malujcie razem z nami!
1-3.08, godz. 11.00 – 14.00, Galeria „Ratusz” - I część

17-19.08, godz. 11.00 – 14.00, Galeria „Ratusz” - II część
Otwarte studio GDK! Grajcie i śpiewajcie do woli!

Poniedziałki i środy od godz. 12.00 - KARAOKE DLA WSZYSTKICH

Z A P R A S Z A M Y!

Festyny osiedlowe. Jesteśmy u Was i bawimy się razem!
13.08. (piątek), godz. 14.00 - 19.00 - os. Barlickiego (koło „Orlika”)
20.08. (piątek), godz. 14.00 - 19.00 - ul. Miodowa (SKATEPARK)
27.08. (piątek), godz. 14.00 - 19.00 - ul. Pułaskiego (łąka za blokami)
4.09. (sobota), godz. 14.00 - 19.00 - ul. Roosevelta (koło „Orlika”)

Najlepsi w Couter Strike odbierają nagrody
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Celem projektu była integracja 
mieszkańców na wspólnych spo-
tkaniach w ramach partnerstwa 
miast oraz niwelowanie stereo-
typów i uprzedzeń istniejących 
w mentalności Polaków i Niem-
ców. Niewątpliwie zadowoleni 
z projektu są nie tylko uczest-
nicy, ale i mieszkańcy miasta, 
którzy przez kilka miesięcy mieli 
możliwość spotykać się i integro-
wać w trakcie szeregu imprez.

Pierwszą z nich była Konferen-
cja Historyczna „Polsko-Nie-
mieckie Spotkanie Regionali-
stów”, która odbyła się 7 maja. 
Gośćmi honorowymi, a za razem 
prelegentami na spotkaniu byli: 
prof. Grzegorz  Domański 
z Instytutu Archeologii i Etno-
logii z Wrocławia, który opowia-
dał o tym, co udało się znaleźć 
podczas wykopalisk na terenie 
Gubina, dr Radosław Domke, 
autor artykułów i recenzji z za-
kresu historii najnowszej, któ-
rego referat dotyczący przesie-
dleń zainteresował szczególnie 
niemiecką stronę, Marlena No-
wacka z Muzeum Archeologicz-
nego Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze, która mówiła 
o dziejach zbiorów gubińskich na 
tle archeologii powiatu krośnień-
skiego, a także Andreas Peter, 
niemiecki historyk i regionalista 

Czego fani Traumy mogą się 
spodziewać po Waszym wystę-
pie na Dark Side Festival 2010?

Na pewno spontanicznego, 
energetycznego występu. Bardzo 
dużo w tym roku gramy, więc 
jesteśmy rozbujani i trzymamy 
wciąż bardzo wysoką formę. To 
bardzo dobry czas dla Traumy 
i staramy się go nie zaprzepa-
ścić. Przyjedziemy do Wasze-
go miasta z olbrzymią chęcią 
i jestem pewien, że nie zawie-
dziemy Waszych oczekiwań. Mu-
zykowanie w szeregach Traumy 
jest największą pasją naszego 
życia i uwielbiamy grać kon-
certy. Niestety nie zdradzę zbyt 
wiele z setu jaki dla Was przy-
gotowaliśmy, bo to ma być nie-
spodzianka.
Ponieważ Gubin leży na grani-
cy z Niemcami, możecie liczyć 
na  sporą  publikę  z  drugiej 
strony Nysy Łużyckiej...

Mam nadzieję, że i niemieccy 
fani metalu zawitają na koncert 
nasz, i zespołów, które obok nas 
wystąpią tego wieczoru. Graliśmy 
niedawno na dużym festiwalu 
w Dessau, może komuś wpadli-
śmy na tyle w ucho, że postanowi 
zobaczyć nasz zespół w akcji raz 
jeszcze. A tak w ogóle, to przecież 
w tym roku zagra mocna ekipa, 
więc tak czy owak nasi zachodni 
sąsiedzi wpadną, aby zobaczyć 
tak dobre zespoły jak Terminal 

Eurodeptak 
w konkursie „LMB”

dokończenie ze str. 1
Uhonorowanie laureatów kon-

kursu „Lubuski Mister Budowy” 
nastąpi na organizowanej we 
wrześniu w Filharmonii Zielo-
nogórskiej uroczystej Gali Bu-
downictwa - największej bran-
żowej uroczystości w naszym wo-
jewództwie z udziałem władz wo-
jewódzkich i samorządowych. Ze 
względu na obecność wszystkich 

z Guben, który wygłosił odczyt 
o gubińskiej farze. 

W ramach „Obchodów 775-
lecia…” odbyła się w tym roku 
również „Wiosna na Nysą”. W jej 
trakcie można było podziwiać 
polsko-niemiecki historyczny 
korowód, w którym wzięło udział 
ok. 2000 Polaków i Niemców. 
Na scenie prezentowały się za-
równo polskie, jak i niemieckie 
grupy taneczne i muzyczne. We 
wspólnym programie wystąpiły 
m.in. Przedszkole „Regenbogen” 
z Guben i Przedszkole Miejskie 
nr 1 z Gubina oraz szkoły mu-
zyczne obu partnerskich miast. 
Koncert Roberta Janowskie-
go z zespołem przypadł do gustu 
międzynarodowej publiczno-
ści ze względu na interesującą 
formę i światowy repertuar. 

Kolejna impreza - Wyspa Tro-
pikalna - odbyła się na Wyspie 
Teatralnej, która po opóźnie-
niach spowodowanych przedłu-
żającą się zimą i eksplozją niewy-
buchu oddana została do użytku 
27 czerwca. W prawdziwie tro-
pikalnych warunkach (tempera-
tura powietrza sięgała 35 stopni 
Celsjusza) prezentowały się ze-
społy coverowe z Polski i z Nie-
miec. Grupy miały szansę wy-
konania wspólnego koncer-
tu w ramach przedsięwzięcia, 

Temat 775-lecia wciąż aktualny

Wywiad z tegoroczną gwiazdą Dark Side Festival

lokalnych mediów Gala stanowi 
świetne forum promowania firm 
i ich osiągnięć. 

Choć formalnie eurodeptak 
został zgłoszony przez inwesto-
ra i to jemu przysługuje ewentu-
alna nagroda, nie da się ukryć, 
że jest to także świetna promo-
cja naszego miasta. A tej nigdy 
za wiele. 

Andrzej Matłacki

czy Calm Hatchery. Zapowiada 
się fajny wieczór z dobrą muzyką 
w roli głównej i myślę, że fanów 
metalu tego dnia nie zabraknie, 
bez znaczenia czy będą to Polacy 
czy Niemcy.
Jesteście od  zawsze wierni 
klasycznemu  death  metalo-
wi. Nigdy Was nie kusiło, aby 
spróbować na płytach troszkę 
innych klimatów, poekspery-
mentować?

Widać, że ja postrzegam naszą 
muzykę w inny sposób niż Ty. 
Bez dwóch zdań czujemy się ze-
społem death metalowym, ale 
nie zamykamy się w getcie tego 
gatunku i staramy się być otwar-
ci na różnorodne wpływy. Inspi-
rują nas różne rzeczy, czasem 
nawet mało metalowe. Priory-
tetem w Traumie są dobre po-
mysły i wszystko to, co jesteśmy 
w stanie przetransponować na 

grunt death metalu. Chcemy na-
grywać różne płyty i nie zamie-
rzamy latać jak pies za własnym 
ogonem. Staramy się ekspery-
mentować z muzyką, rozwijać 
charakterystyczny styl Traumy 
i zaskakiwać odbiorców nowymi 
rozwiązaniami, czasami nawet 
bardzo śmiałymi, bo to właśnie 
odkrywanie nowych muzycznych 
przestrzeni jest tym, co w kom-
ponowaniu muzyki kochamy 

najbardziej.
Od  wydania  „Archetype  of 
Chaos” już trochę czasu minęło. 
Zdaniem  wielu  maniax,  to 
Wasz najlepszy  album. Zgo-
dzisz się z tą opinią?

Szczerze mówiąc, od dawna nie 
potrafię wskazać mojego ulubio-
nego albumu Traumy. Każdy 
z nich jest nafaszerowany praw-
dziwymi emocjami, tym wszyst-
kim, co odczuwaliśmy w czasie 

ich powstawania. Nasza muza 
jest jak rodzinny album ze zdję-
ciami, na których czas w pewien 
sposób się zatrzymał, urucha-
miając tym samym wspomnienia 
z danego okresu. Dla mnie płyty 
Traumy przedstawiają dużo 
więcej niż tylko muzykę. „Arche-
type Of Chaos” jest na pewno 
płytą inną, odważną, kompletną 
i muzycznie dojrzałą. Uzyskali-
śmy bardzo potężne brzmienie, 
nagraliśmy na prawdę kawał so-
lidnej muzyki i to jest dla mnie 
najważniejsze.
Jak oceniasz kondycję obec-
nego metalu? Sądząc po fre-
kwencji na koncertach Metal-
liki, Iron Maiden lub Slayer nie 
jest chyba źle? A jak to wyglą-
da w przypadku, jakby nie pa-
trzeć, „undergroundu”?

Muzycznie nie jest wcale tak 
źle jak psioczą dziennikarze. 
Owszem koncerty takich tuzów 
jak Metallica, Slayer czy Mega-
death to zupełnie inna półka, 
kompletna ekstraklasa, która 
żyje własnym życiem. Faktyczna 
sytuacja na metalowej scenie nie 
ma żadnego przełożenia, gdyż na 
te największe koncerty zawsze 
będą przychodziły tłumy, a na 
te klubowe podziemne, niestety 
niekoniecznie. Ludzie w ostat-
nich latach niesłychanie się zma-
nierowali pod wpływem cywili-
zacyjnych udogodnień. Wolą za 

Wystawą poplenerową, która odbyła się w Galerii „Ratusz” GDK 28 lipca, wieńczą-
cą polsko-niemiecki plener malarski zakończył się trwający od maja projekt „Obcho-
dy 775-lecia Gubina i Guben”. 

a dzięki temu mogły poznać się 
bliżej, wymienić doświadczenia 
muzyczne i nawiązać współpra-
cę. Jak dowiedzieliśmy się od 
Andreasa Nitschke z gubeń-
skiego zespołu „Daps” we wrze-
śniu planowany jest podobny 
wspólny koncert w gubeńskim 
klubie Fabrik. 

Podsumowaniem działań pro-
jektowych jest otwarcie poplene-
rowej wystawy, której tematem 
są zabytki architektury Gubina 
i Guben. Polscy i niemieccy ar-
tyści w swoich dziełach ukazali 
w różnych technikach plastycz-
nych przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość Euromiasta. Otwar-
cie wystawy uświetnił koncert 
muzyki F. Chopina i R. Schu-
manna w wykonaniu gubiń-
skiego trio muzyki klasycznej. 
Został także wydany katalog za-
wierający sylwetki artystów i po-
wstałe podczas pleneru prace. 
Dzieła można podziwiać w Ga-
lerii „Ratusz” do końca sierpnia. 
Zapraszamy.

Projekt jest dofinansowany ze 
środków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. Seb

darmo ściągnąć pliki mp3 niż 
kupować płyty, które dziś nie 
kosztują już tyle co kiedyś. Wolą 
oglądać na YouTube koncerty 
nagrane telefonem niż zrobić 
dwa kroki, żeby zobaczyć zespół 
na żywo. No co tu dużo gadać od 
przesytu się w głowach poprzew-
racało i tyle. Jest słabo i można 
mieć tylko nadzieję, że ta sytu-
acja jest tylko przejściowa.
Jakie macie oczekiwania co 
do najbliższej trasy?

Chcielibyśmy, aby się po prostu 
udała, i tyle. 
Behemoth czy Vader?
Nie lubię traktowania muzyki 

jak biegu na czas, a mam wraże-
nie, że często zostaje ona spro-
wadzana do wymiaru sporto-
wego. To zły kierunek odbiera-
nia muzyki, ponieważ pewnych 
rzeczy nie da się zmierzyć stope-
rem lub ilością sprzedanych płyt. 
Lubię obie te kapele i absolutnie 
nie dam się wciągnąć w klimat 
po czyjej jestem stronie. Powin-
niśmy być dumni z faktu, że się 
komuś udało wypłynąć z nasze-
go kraju, a nie doszukiwać się…
Parę słów do fanów metalu 
w Gubinie?

Pod koniec sierpnia po raz 
pierwszy zawitamy do Wasze-
go grodu i myślę, że zaskoczymy 
Was dobrym koncertem. Mam 
nadzieję, ze stawicie się tłum-
nie tego dnia.  AM

Wójt Gminy Gubin, Rada Sołecka sołectwa Chlebowo, Europejskie Centrum Spotkań 
Odra-Nysa e.V. serdecznie zapraszają na Trasngraniczne Święto Chleba do Chlebowa.

Sobota, 21 Sierpnia 2010 rokU od godz. 14.00
Gwarantujemy dobrą zabawę dla każdego, wspaniałe występy, wiele konkursów z na-
grodami, wyśmienite jedzenie. Zabawa taneczna - 20.00. 

Komisja konkursowa zwiedzała eurodeptak zabytkowym tramwajem

Koncert Traumy przyciągnie zapewne wielu fanów
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Dzisiejszy Park A. Mickiewi-
cza w drugiej połowie XIX wieku 
nosił nazwę „Waltersche Wiesen” 
(„Łąki Waltera”). W roku 1873 
został przemianowany na „Wil-
helmsplatz” („Plac Wilhelma”) 
ku czci pruskiego króla i nie-
mieckiego cesarza Wilhelma. 
Niegdyś był to nisko położony 
obszar, którego poziom później 
podniesiono poprzez wykona-
nie odpowiednich nasypów, po 
czym posadzono drzewa. Ini-
cjatorem tego przedsięwzięcia 
był radca miejski Jackeschky, 
człowiek, który w historii miasta 
zapisał się dzięki licznym zasłu-
gom. W roku 1892 otrzymał tytuł 
honorowego obywatela miasta. 
W geście wdzięczności za te do-
konania postawiono mu w tym 
parku pomnik - kilka metrów od 
Lubszy. Jest to spory głaz narzu-
towy, przywieziony z okolic dzi-
siejszego Dzikowa, wsi znajdują-
cej się niegdyś na terenie daw-
nego gubeńskiego lasu miejskie-
go. Wielki kamień otacza i stabi-
lizuje kilka mniejszych kamieni. 
Pomnik ten zachował się do dziś. 
Inna jest tylko tablica pamiątko-
wa z napisem: „Adam Mickie-
wicz, 1798 - 1855, w setną rocz-
nicę śmierci wielkiego wieszcza, 
mieszkańcy powiatu gubińskie-
go, 1955”, która od 55 lat upa-
miętnia tego poetę i bohatera na-
rodowego.

Drugim zachowanym obiek-
tem o charakterze pomnikowym 
jest pobliska fontanna, czyli 

„Chłopiec z karpiem”, jak nazy-
wano ją w okresie przedwojen-
nym. Do dnia dzisiejszego nie-
stety nie zachowała się szczy-
towa część tej fontanny, czyli 
kamienna rzeźba przedstawia-
jąca chłopca z karpiem. Histo-
ria tej rzeźby jest trochę dłuż-
sza niż samej fontanny. W roku 

Stare pomniki w przedwojennym parku

1791 wykonał ją rzeźbiarz Melt-
zer z Akademii Królewskiej 
w Berlinie. Kosztowała 180 ta-

larów. Początkowo stanęła na 
rynku przed kościołem farnym 
jako figura studzienna. W roku 
1898 w tym miejscu rynku zbu-
dowano Studnię Dwóch Cesarzy. 

W roku 1908, w wyniku starań 
miejscowego Stowarzyszenia 
Upiększania Miasta, „Chłopiec 
z karpiem” (foto 1) stanął na 
szczycie wspomnianej parkowej 
fontanny, gdzie dotrwał przy-
najmniej do działań wojennych 
zimą 1945 roku. Nie wiadomo, 
co stało się z nim później. Może 
padł ofiarą działań wojennych, 
może został później rozbity lub 
wywieziony do innego miasta. 

Dzisiaj jego miejsce na szczy-
cie ocalałego okrągłego cokołu 
z czterema nienaturalnie wiel-

kimi głowami ryb, które naj-
widoczniej otwierają swe pasz-
cze, by chwycić zdobycz, zastą-
piła betonowa kula. Zachowa-
ło się kilka dużych kanciastych 
kamieni, obejmujących cokół 
przy samej ziemi, oraz niecka 
fontanny.

Na małym placyku niedaleko 
skrzyżowania ulic Dąbrowskie-
go i Słowackiego znajdował się 
niegdyś duży pomnik ku czci 
gubeńskich żołnierzy poległych 
w wojnie niemiecko-francuskiej 
w latach 1870/1871 (foto 2). Po 
tym pomniku nie zachował się 
żaden ślad. Jego pierwotną lo-
kalizację można jednak ustalić 
z pomocą przedwojennych wi-
dokówek, starych dokumentów 
lub analizując dawny układ alei 
spacerowych i drzew, czy różne 
pozostałości w podłożu.

Stare ławki, przez minione 
dekady mocno poranione bez-
litosnym zębem czasu, wciąż za-
praszają, aby odpocząć, a nie do 
końca zadbane trawniki zdają 
się podkreślać naturalność tego 
miejsca, romantycznej oazy spo-
koju, tylko parę kroków od uto-
pionego w hałasie i pośpiechu 
centrum miejskiego.

Na podst. „Gubener Heimat-
kalender 1997” („Gubeński 

List Regionalny 1997”)

Nasze liczne, pełne zieleni parki miejskie współtworzą romantyczny klimat miasta w do-
linach Lubszy i Nysy nie tylko dzięki walorom naturalnym, zapraszającym zmęczone-
go przechodnia do zatrzymania się i chwili odpoczynku od lipcowego skwaru, gdzieś na 
ławce w chłodnym cieniu rozłożystych dębów, kasztanowców czy lip. Ale chyba od zawsze 
niepowtarzalnego uroku dodawały parkom obiekty o znaczeniu historycznym i kultu-
rowym, na przykład pomniki. W obecnym Parku Adama Mickiewicza, pomiędzy ulica-
mi Dąbrowskiego, Słowackiego i rzeką Lubszą, zachowały się elementy przedwojenne-
go pomnika oraz fontanny, będące przykładami architektury parkowej.

Tytuł „Tylko tu” nie mógł być 
inny, gdyż w najkrótszy sposób 
charakteryzuje aktywność mu-
zyczną, społeczno-kulturalną i pe-
dagogiczną Danuty Kaczmarek 
(z d. Ostrowska) - rodowitej gubi-
nianki, tu wzrastającej i wrastającej 
swymi działaniami w środowisko. 

Książka ukazuje genezę powsta-
nia, rozwój oraz osiągnięcia i suk-
cesy zespołu śpiewaczego Gubiń-
skie Łużyczanki. Lektura wydana 
z okazji podwójnego jubileuszu: 
10-lecia zespołu i 40-lecia działal-
ności artystycznej autorki, prze-
mawia autentyzmem. We wstę-
pie Stanisław Turowski pisze 
o pani Danucie: „daje satysfak-
cję wielu ludziom z rodzinnego 
miasta. Pomaga zbliżać się do 
sztuki. Czyni to z powodzeniem 
zarówno w środowisku młodzie-
ży, jak i emerytów, m.in. przez or-
ganizowanie oraz prowadzenie 
grup śpiewaczych. Najbardziej 
znana to Gubińskie Łużyczan-
ki”. To zadziwiające, że 13 pań 

1 -  „Chłopiec z karpiem” na szczycie fontanny w okresie przedwojennym

2 -  Nieistniejący już pomnik ku czci poległych żołnierzy wojny niemiecko-francuskiej 
w latach 1870/1871

Wspaniała 13
w dojrzałym wieku już przez 10 
lat rozwija swe talenty i pomna-
ża niemały dorobek artystycz-
ny. Czytelnik może to poznać 
od kuchni czując smak i zapach. 
W drugiej części tej nietypowej, 
pamiętnikarsko krojonej pozy-
cji możemy szczegółowo poznać 
losy wszystkich pieśniarek. Ich 
drogi życiowe to jakby w pigułce 
losy gubinian, a może i lubuszan. 

To dobrze, że taka pozycja zo-
stała wsparta finansowo przez 
władze naszego miasta. Jest to 
bodaj najlepsza szczegółowa kro-
nika kulturalna Gubina w ostat-
nim dziesięcioleciu. Mówi re-
trospektywnie o wielu zdarze-
niach z Gubina, okolic, czasem 
zahaczając i o szersze kręgi. Są 
tu echa wojny, lat powojennych 
a nade wszystko z piosenką w tle 
losy, dążenia, pragnienia i do-
konania sporej grupy kobiet, 
dla których zapalnikiem czynu 
okazała się D. Kaczmarek. Warto 
przeczytać. Ols

Witamy pana Edwarda 
Aksamitowskiego - Wójta 
naszej gminy, radnego Henry-
ka Ostapkowicza, obecnych 
sponsorów budowy boiska, 
przybyłych gości i wszystkich 
mieszkańców Drzeńska Małego.

Z niemałym zadowoleniem 
chcę podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do przygo-
towania terenu, wyrównania po-
wierzchni, zwalczenia chwastów, 
wytyczenia boiska i ustawiania 
bramek - mówiła pani Edyta Pu-
chało - członek rady sołeckiej. 

Jeszcze przed oficjalnym otwar-
ciem obiektu pani Edyta złożyła 
w imieniu mieszkańców podzię-
kowania H. Ostapkowiczowi, za 
inicjatywę i zaangażowanie oraz 
ufundowanie siatki do bramki 
i piłki, a także Wójtowi E. Aksa-
mitowskiemu, za umożliwienie 
realizacji projektu oraz dostar-
czenie nowych bramek. 

Słowa podziękowania za 
ciężką pracę należą się rów-
nież Stanisławowi Walcza-
kowi z Gubina oraz naszym 
mieszkańcom, wśród których 
są Krzysztof Szlichtyng, 
Ryszard Siwik, Grażyna 

Brożyna, Paweł Ostapo-
wicz, Marek Wilczak, Seba-
stian Jaros, Józef Puchało, 
Zbigniew Kuryluk, Patryk 
Siwik i Arkadiusz Puchało. 
- dziękowała pani Edyta. 

Chwilę później, poprzez przecię-

cie przez Wójta i H. Ostapkowicza 
wstęgi, nastąpiło oficjalne otwar-
cie nowego obiektu sportowego.

E. Aksamitowski w swym wy-
stąpieniu podkreślił znaczenie 
inicjatywy radnego Ostapkowicza 
i mieszkańców. Dodał także, że 
zawsze z przyjemnością i ogromną 
radością wspiera działania miesz-
kańców na rzecz wspólnego dobra.

Po części oficjalnej wszyscy 
zostali zaproszeni na poczęstu-
nek. Daniem firmowym stały się 
„kiełbaski Ostapkowicza” serwo-
wane z grilla przez S. Walcza-
ka. Nie zabrakło również innych 
przysmaków, wśród których 
wyróżnić należy pyszne ciasta 
E. Puchałko. Podczas, gdy do-
rośli delektowali się smakołyka-
mi, młodzież rozegrała pierwszy 
mecz na nowym boisku.

Bez wątpienia obiekt ten będzie 
służył przez kolejne lata miesz-
kańcom gminy Gubin. Ols 

Prawie Orlik

Otwarcie nowego boiska ucieszyło wszystkich miłośników sportu
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Guben. Jak informuje regionalny dziennik „Lausitzer 
Rundschau” około 50 gubeńskich policjantów, przedsta-
wicieli samorządu oraz mieszkańców wzięło udział w de-
monstracji przez Komisariatem Policji w Guben, by zapro-
testować przeciwko planowanej redukcji etatów w służ-
bach policyjnych i spodziewanemu zamknięciu gubeń-
skiego komisariatu. 

Jeden z niezamierzonych efektów planowanych zmian widoczny 
jest już dziś - poczucie bezpieczeństwa obywateli zniknęło. Bez-
pieczeństwo nie może być kwestią pieniędzy. Jeden z protestują-
cych policjantów uważa, że władze wyższe udają, że nie dostrzega-
ją istniejącej przestępczości. Niezatrudnianie odpowiedniej ilości 
młodej kadry sprawia, że ciągle wrasta statystyczny przeciętny 
wiek policjanta na służbie.

Utrzymanie służby dyżurnej i zmianowej ważne jest również ze 
względu na przygraniczne położenie miasta. Uczestnicy demon-
stracji nie wyobrażają sobie, żeby na interwencje do Guben wysy-
łano funkcjonariuszy z Cottbus, którzy nie będą mieć technicznej 
możliwości, aby na miejsce zdarzenia dotrzeć w ciągu 10 minut. 
Na bezpieczeństwo w Guben wpływ mają dwa przejścia granicz-
ne, zwiększająca się przestępczość oraz większa liczba zawiado-
mień. Jak poradzić sobie z takimi wyzwaniami bez funkcjonują-
cego miejscowego komisariatu?

Przeciwko zamnięciu protestuje miejski samorząd, oburzony, 
że nikt z decydentów do tej pory nie poinformował o planowa-
nych krokach.

Rośnie oburzenie społeczne, gdyż mieszkańcy życzą sobie więcej 
policji na ulicach miasta i placach zabaw. Nikt nie wyobraża sobie, 
aby interwencje mieli przejąć funkcjonariusze z Cottbus, nie zawsze 
dobrze znający miejscowe realia. Niewyobrażalne jest też, jak zakła-
da to jeden z wariantów, że w Guben miałby pozostać tylko okro-
jony posterunek policyjny, przyjmujący mieszkańców w określo-
nych godzinach w dzień oraz ustalający priorytety w załatwianiu 
zgłoszonych problemów. Przygraniczny Guben potrzebuje Komi-
sariatu Policji z prawdziwego zdarzenia, twierdzi ponad 200 osób, 
które złożyły podpisy na listach w urzędzie miasta, w różnych skle-
pach i instytucjach, z petycją o zachowanie gubeńskiego komisa-
riatu w dotychczasowej formie organizacyjnej.

Guben. Jak poinformował Horst Mlynarczyk z Gubeń-
skiej Telewizyjnej Spółki Sieciowej do października 8 000 
gubeńskich gospodarstw ma zostać przyłączonych do wy-
dajnej telekomunikacyjnej sieci światłowodowej. W na-
stępnym roku planuje się zbudowanie mostu medialne-
go w kierunku sąsiedniego Gubina.

Takie rozwiązanie umożliwia telefonowanie między dwoma mia-
stami za pomocą własnej sieci lub przeprowadzanie wideokonfe-
rencji między szkołami polskimi i niemieckimi.

„Telewizja, telefon i szybki Internet z prędkością przekazu do 
20 000 kilobajtów na sekundę to oferta nowej sieci na bazie świa-
tłowodowej”, informuje dziennik „Lausitzer Rundschau”.

Do zbudowania połączenia ze stroną gubińską ma zostać wyko-
rzystana telekomunikacja kierunkowa, poprzez maszt przekaźni-
kowy w sąsiedztwie Nysy. W ten sposób rozbudowywana obecnie 
sieć WLAN w Gubinie może zostać połączona z siecią światłowodo-
wą w Guben, co nadaje temu przedsięwzięciu wymiar ponadregio-
nalny. Obecnie jesteśmy w stadium intensywnych rozmów z urzę-
dami miejskimi w Guben i Gubinie, przygotowujemy wspólny 
wniosek o unijne wsparcie tego projektu, który musimy dostar-
czyć w październiku, mówi H. Mlynarczyk. Jeżeli wniosek zosta-
nie przyjęty, to 85 procent kosztów związanych z budową medial-
nego mostu w kierunku Gubina oraz połączeniem siecią obiektów 
miejskich w Guben sfinansuje Bruksela. n

pogrAnicze | społeczeństwo

Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer

Wieści zza Nysy
Zamykają komisariat?

Turbo-sieć przez Nysę

w kazdy czwartek po 20.00
.www.radiogubin.pl

red

W dniach 25 - 27 czerwca br. 
odbył się po raz szósty rajd 

„W Sercu Łużyc”

Już 34 lata

rowerowy „W Sercu Łużyc”. 
Bazą rajdu była Stanica PTTK 

Jest paradoksem, że znaczą-
ca organizacja społeczna jaką 
była Gubińska Izba Gospodar-
cza utraciła swe znaczenie i prze-
stała się liczyć dla Rady Miejskiej 
i burmistrza Gubina, zawdzię-
czających swój sukces w dużej 
mierze tejże organizacji. Padła 
organizacja ludzi najlepiej przy-
stosowanych do gospodarki ka-
pitalistycznej.

Obrazowo mówiąc, dorosłe 
dziecko zniszczyło jedno ze swych 
rodziców.

Do dziś społeczeństwo nasze 
nie wie jakie mechanizmy były 
siłą napędową ówczesnej władzy 
w Gubinie.

Niektórych przedstawicieli 
tej władzy rozpierało samoza-
dowolenie, poczucie mocy, co 
w znacznym stopniu przysła-
niało im realia życia w Gubinie.

Wytykanie błędów poprzedniej 
władzy wywodzącej się z Unii 
Wolności chociaż nie miało już 
sensu, stale było postulowane 
w kierunku hasła: bilans otwar-
cia nowej władzy.

Hasło może nie było głupie, ale 

Minęły 34 lata od ukończenia 
przez nas Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gubinie. Od kilku lat 
spotykamy się systematycznie 
przynajmniej raz w roku, w lip-
cowe sobotnie popołudnie obok 
restauracji „Parkowa”.

W tym roku było na spotkaniu 
trzynaścioro uczniów i uczennic 
z byłej IV a. Nie dojechało kilka 
koleżanek i kolegów, ponieważ 
mieszkają na stałe poza grani-
cami naszego państwa - Paweł 
z USA - był podczas tegorocznej 
„Wiosny nad Nysą”, więc była 
okazja do klasowego spotkania. 
Ela mieszka i pracuje w Niem-
czech. Pozostałe koleżanki pra-
cują w innych krajach. Gra-
żynka nie dojechała z Wrocła-
wia. Niestety, siła wyższa. Mamy 
nadzieję, że w roku przyszłym 
będzie nas więcej, bo zabawa jest 

Stoją: Wiesiu S., Wiesiu J., Marta, Irek, Jola, Jadzia i Mariola, siedzą: Gabrysia, Gośka, 
Piotr, Ala, Krysia i Marylka

„Łużyccy” kolarze

zawsze wyśmienita, nie możemy 
się rozstać. W przyszłym roku 
czekamy na Was w ostatnią 

Jak hartowała się stal
wymagało szybkiego wypełnie-
nia go treścią.

Tymczasem nikt nigdy nie po-
wołał żadnego gremium do opra-
cowania tego bilansu.

W krótkim czasie, bo tuż po 
uchwaleniu ułomnego, niedo-
skonałego budżetu miasta, ów 
bilans otwarcia nie miał już racji 
bytu. Zaczął się ponowny regres 
Gubina, kiedy wyszły ostatnie 
oddziały wojska.

Pojawiły się nowe pytania. Gdzie 
znajdą zatrudnienie byli pracow-
nicy cywilni wojska? Co dalej 
z koszarami? Co z firmami żyją-
cymi z współpracy z wojskiem?

Górowały typowo dla ruchów 
lewicowych reakcje: jesteśmy 
silni, na nas nie ma mocnych. 
Grunt to dobre uchwały, właści-
wie przygotowane, konsultowa-
ne i jednogłośnie uchwalane.

Skąd my to znamy? Wiara 
w świętość uchwał i ustaw przed 
wprowadzeniem ich w życie, 
dziś jeszcze widoczna w naszym 
sejmie jest podstawowym czyn-
nikiem deprecjonującym go-
spodarkę. Formacje lewicowe 

zawsze dobrymi uchwałami 
uspakajały atmosferę.

Najważniejszy akt normatyw-
ny jakim jest roczna uchwała bu-
dżetowa miasta był przygotowa-
ny przez skarbnika obcego ak-
tualnej władzy, chociaż dobrego 
fachowca, który śmiał się w oczy 
na posiedzeniu Zarządu Miasta 
mówiąc, że jest to optymalne roz-
wiązanie. Szybko wyszło na jaw, 
że przygotowany projekt budżetu 
nie uwzględnia wielu priorytetów.

Na komisji planu i budże-
tu kilka osób takich jak Jerzy 
Opara, Zygmunt Mazurkie-
wicz i piszący te słowa wyłapali 
pewne niedorzeczności, ale ugo-
dowa część komisji z wicebur-
mistrzem Stanisławem Waw-
rzyniakiem na czele była górą.

Komisja większością głosów 
klepnęła budżet, bojąc się, że 
jego nieuchwalenie w odpowied-
nim terminie może doprowadzić 
do ponownych wyborów Rady 
Miejskiej. A wtedy nie wiado-
mo czy się załapiemy. Tą świa-
domość mieli wszyscy. c.d.n.

Oleg Sanocki

sobotę lipca, jak zwykle obok 
restauracji „Parkowa”. 

MB-T

w Kosarzynie. Na rajd przybyło 
48 turystów rowerowych z wo-
jewództwa lubuskiego. Uczest-
nicy zapoznali się ze zmianami 
jakie zaszły w Gubinie, zwiedzili 
odnowioną wyspę oraz ciąg pie-
szo-rowerowy potocznie zwany 
eurodeptakiem. 

Potem przejechali trasę: Gębice 
- Brody - Grabice - Gubin - Ko-
sarzyn. 

Oddział Miejski PTTK w Gu-
binie podarował wszystkim tu-
rystom pamiątkowe gadżety, 
a członkowie Gubińskiego Klubu 
Rowerowego PTTK „LUZ” wy-
stąpili w nowych, jednolitych, 
koszulkach kolarskich. zenpil
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Przez wiele powojennych lat Gubin na 
nadmiar literatury o mieście narzekać nie 
mógł. W zasadzie wydawnictwa jakie uka-
zały się przed 2010 rokiem można by zliczyć 
na palcach obu rąk. Średnio - jedna pozy-
cja na kilka lat. Z entuzjazmem pragnę Pań-
stwa poinformować o niebywałej zmianie. 
Jeżeli wiem o wszystkich tytułach, to między 
kwietniem a lipcem ukazało się osiem po-
zycji. Dwie na miesiąc. Powodów ku temu 
jest kilka. Zapewne sprzyjające warunki 
i „parcie” na książkę wytworzyła 775. rocz-
nica nadania Gubinowi praw miejskich. Ale 
czy tylko? Obiektywnie muszę podkreślić 
niezwykle sprzyjający klimat dla twórców 
książek o naszym mieście i jego mieszkań-
cach. Słowa uznania dla władzy samorzą-
dowej, twórców projektów realizowanych 
ze środków pochodzących z Unii Europej-
skiej oraz dla tych, którym chciało się pisać 
społecznie. Cieszy fakt, że gospodarze miasta 
oprócz boisk, starań o inwestorów, chodni-
ków i ulic dostrzegli potrzebę wsparcia po-
czynań na niwie duchowej i intelektualnej. 
Wszak pora była najwyższa. 

Poniżej krótkie recenzje ostatnich wydaw-
nictw. Myślę, że szczególnie przydatne dla 
tych, którym bliskie sercu są teksty o Gubinie. 
„Gubin  - Guben w  rysunkach  Je-
rzego Fedro”. To teczka zawierająca 30 
grafik pokazujących najładniejsze budowle 
po obu stronach miasta. Powszechnie zna-
nych grafik, które rysuje J. Fedro nie trzeba 
Czytelnikom przybliżać. Dla znawców tego 
działu sztuk plastycznych są nie lada pereł-
kami. Promocja zbioru rysunków odbyła 
się podczas wystawy o farze prezentowa-
nej w Parlamencie Europejskim 27 kwiet-
nia 2010.
Tadeusz Raczkiewicz (rysunki) i Piotr 
Ponaczewny (tekst) są autorami dwuję-
zycznego, polsko-niemieckiego komiksu 
„Fara. Brama do gwiazd”. To nieco-
dzienne i specyficzne przedstawienie wymy-
ślonej historii o farze. Zapraszam Was do 
rozwinięcia poszukiwań i wszelkich infor-
macji o tej zabytkowej budowli. Fara kryje 
w sobie wiele tajemnic - tylko niektóre zo-
stały zapisane w tej historii - napisał we 
wstępie burmistrz Bartłomiej Bartczak. 
Wydany w bogatej szacie kolorystycznej 
i twardych okładkach album został zreali-
zowany, podobnie jak zbiór grafik J. Fedro, 

z projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Wydawca - Wydawnic-
two Prywatne FTF Gubin.
Włodzimierz  Rogowski jest auto-

rem publikacji zatytułowanej „Z histo-
rii Banku Spółdzielczego w Rzepinie 
i jego oddziałów (1947-2009)”. Część 
opracowania traktuje o gubińskim Banku 
Spółdzielczym.

Książka została wydana staraniem banku 

przy wsparciu Wydawnictwa Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego. Promocja tego tytułu 
odbyła się w maju br. 

W ramach projektu „Słowo ponad gra-
nicami” ukazał się dwujęzyczny tomik 
wierszy Tadeusza Firleja i Karla Gren-
zera. Na 300 stronach tomiku pomieszczo-
no ponad 120 wierszy obu poetów ilustrowa-
nych 43 grafikami znanego gubińskiego ar-
tysty - grafika J. Fedro. Zbiór został wydany 
przez Wydawnictwo Prywatne FTF i wspar-
ty środkami z Unii Europejskiej. 
„Gubin  minionych  lat  1945-1976 
w  fotografii  Tadeusza  Firleja”  - to 

album z niemal 200 fotografiami wykona-
nymi głównie w centrum miasta. Większość 
zdjęć jest w kolorze sepii. Podpisy pod zdję-
ciami i inne teksty zamieszczone w albumie 
wykonano w językach polskim i niemieckim. 
Album ukazał się staraniem Wydawnictwa 
Prywatnego FTF Gubin i jest osiągalny m.in. 
w Izbie Muzealnej SPZG.

Otwarcie tegorocznej „Wiosny nad Nysą” 
uświetniła promocja „Kalendarium 
Gubina 1945-2009”. Ta licząca prawie 
500 stron i około 600 fotografii pozycja 
opisuje, w miarę dokładnie, ciekawsze wy-
darzenia miejskie na przestrzeni ponad 
60 lat. Książka stworzona przez zespół 
na czele ze Stefanem Pilaczyńskim to 
kawał „dobrej roboty”. Świadczy o tym fakt, 
że cały nakład - 500 egzemplarzy - rozszedł 
się błyskawicznie. Na dobrą sprawę nale-
żałoby pomyśleć o dodruku tej interesują-
cej pozycji. Książka mogła się ukazać dzięki 
wsparciu przedsięwzięcia przez burmistrza 
B. Bartczaka. 

W połowie lipca ujrzał światło dzienne 
album fotograficzny „Euromiasto Gu-
bin-Guben w starej i nowej fotogra-
fii”. Album opracowany przez S. Pilaczyń-
skiego zawiera ponad 100 fotografii przed-
wojennego i powojennego miasta po obu 
stronach Nysy. W formacie A5 w poziomie 
można zobaczyć najpiękniejsze zakątki 
Gubina i Guben. Zdjęcia pochodzą od autora 
opracowania, archiwum Urzędu Miasta 
i SPZG, Leszka Włodkowskiego-Mo-
szeja i Doroty Kasowskiej-Kawałek. 
Album wykonano na zlecenie Urzędu Miasta 
w Gubinie w ramach projektu „Euromiasto 
Gubin-Guben”.

W lipcu ukazała się też książka autorstwa 
Danuty Kaczmarek pt. „Tylko tu - Gu-
bińskie Łużyczanki w X-lecie działal-
ności artystycznej”. Opisane są w niej 
losy wszystkich członkiń zespołu, radości 
i smutki, sukcesy i efekty ciężkiej pracy gu-
bińskich artystek. Łużyczanki jak mało kto 
mogą się poszczycić nie lada dorobkiem - 
oprócz pucharów i dyplomów nagrały dwie 
płyty, a teraz wydały książkę. Pozycja jest 
do nabycia u autorki.

Odnoszę wrażenie, że czas zastoju poza 
nami. Wiem, że przygotowywane są nowe 
pozycje, choćby z okazji przypadającej 
w przyszłym roku 50. Wiosny nad Nysą. (sp)

Nareszcie wysyp wydawnictw o Gubinie

W niedzielę 4 lipca 20-letni 
mieszkaniec Gubina ukradł 
torebkę obywatelce Niemiec. 
Chwilę później został zatrzy-
many przez dwóch mężczyzn, 
którzy udali się za przestępcą 
w pościg, a następnie przeka-
zali go w ręce policji.

Kilka minut po godz. 14.00 
w centrum Gubina okradziono 
49-letnią kobietę. Młody chło-
pak wyrwał jej torebkę z doku-
mentami, a następnie podbiegł 
do drugiego mężczyzny i przeka-
zał skradziony przedmiot. 

Chwilę później obaj rozbie-
gli się w różnych kierunkach. 
Świadkami tego zdarzenia 
byli bracia, 60-letni mieszka-
niec Gorzowa Wlkp. i 55-letni 
mieszkaniec Gubina. Widząc 

W dniach 16 - 18 lipca w ma-
zurskich Galinach odbyły się 
Ogólnopolskie Zawody Konne 
w skokach przez przeszkody 
Galiny Cup 2010. Impreza od-
bywająca się w podbartoszyckiej 
miejscowości co roku przyciąga 
mnóstwo widzów i zawodników 
z całego kraju oraz z zagranicy. 
W ciągu trzech dni rozegranych 
zostało trzynaście konkursów, 
w tym prestiżowe Wielkie Derby 
oraz Grand Prix. 

Po raz kolejny świetnie za-
prezentowała się zawodniczka 
L.U.K.S. Nysa Gubin Nawojka 
Kiecoń. W piątkowym konkur-
sie Dużej Rundy (140 cm prze-
szkody) zajęła drugie miejsce, 
a w sobotnim konkursie Małej 
Rundy (130 cm przeszkody) 

Szczęśliwe Mazury
zwyciężyła, pokonując w silnie 
obsadzonej stawce wszystkich 
zawodników, między innymi 
Mściwoja Kieconia. W nie-
dzielnym finale Grand Prix (145 
cm przeszkody) nasza zawod-
niczka zajęła szóste miejsce. Do-
datkowo otrzymałam tradycyj-
ną nagrodę specjalną loży VIP 
- relacjonowała z satysfakcją N. 
Kiecoń. Tak więc sukces goni ko-
lejny sukces...

Warto dodać, że organizato-
rzy konkursu zaprezentowali 
podczas zawodów dwie nowo-
ści. Odbył się bowiem konkurs 
powożenia bryczkami oraz kon-
kurs sztafet polegający na tym, 
iż zawodnik najpierw jechał na 
koniu, a następnie na rowerze.

Andrzej Matłacki

co się stało, udali się w pościg 
za sprawcą kradzieży. Kilka-
naście metrów dalej zatrzy-
mali złodzieja, którego póź-
niej przekazali gubińskim po-
licjantom. 

W trakcie prowadzonych 
czynności policjanci zatrzyma-
li drugiego mężczyznę. Ponadto 
ustalili, że uczestniczył on jesz-
cze w dwóch podobnych zda-
rzeniach.

Obaj mężczyźni usłyszeli już 
zarzuty kradzieży mienia i do-
kumentów. Za ten czyn grozi 
im kara pozbawienia wolności 
do lat 5.

Wybawcom należą się podzię-
kowania za wzorową, obywatel-
ską postawę, co niniejszym czy-
nimy. red

Obywatelska postawa

24.06. w Chlebowie wy-
buchł pożar stodoły, który 
gasiły 3 zastępy zawodowych 
strażaków i dwie jednostki 
OSP. Przyczyna jest nieusta-
lona, a policjanci prowadzą 
dochodzenie. Do podobnych 
pożarów stodół doszło w tej 
miejscowości jeszcze dwu-
krotnie (4 i 15 lipca). Nieofi-
cjalnie mówi się o podpalaczu 
grasującym po okolicy,
28.06. groźny pożar lasu 

wybuchł w okolicy Bieżyc; 
do jego gaszenia skierowa-
no 4 zastępy z PSP (w tym 
jeden zastęp z Krosna Odrz.), 
3 jednostki OSP i trzy pojazdy 
straży z nadleśnictwa. W jego 
gaszeniu uczestniczył samolot 
ratowniczy, dokonując trzech 
zrzutów wody. Straty oszaco-
wano na kwotę ponad 20 ty-
sięcy, ale uratowano uprawę 
leśną wartą ponad 100 tysię-
cy złotych. Gaszenie pożaru 
trwało ponad 4 godziny, 
26.07. nieostrożność kie-

rujących była przyczyną ko-
lizji na skrzyżowaniu w cen-
trum miasta. Jej skutki usu-
wały dwa zastępy strażaków, 
straty oceniono na 20 tysięcy 
złotych. Pośrednią przyczy-
ną była - trwająca kilka dni - 
awaria sygnalizacji świetlnej,

Informacje przekazał 
zastępca dowódcy 

JRG - PSP w Gubinie 
asp. Wojciech Liczbiński.

Oprac. AB.

5.07.  Nieustalony spraw-
ca skradł samochód osobowy 
marki Volkswagen, zaparkowa-
ny na ulicy Kosynierów w Gubi-
nie. Straty szacuje się na 1500 zł, 
14.07. nieustalony sprawca 

na niestrzeżonej plaży w po-
bliżu Gubina skradł pozosta-
wione bez opieki akcesoria ro-
werowe oraz aparat fotogra-
ficzny. Straty szacuje się na 
1000 zł,
15.07. z samochodu osobo-

wego marki Mercedes zapar-
kowanego w Gubinie skradzio-
no cztery koła aluminiowe. 
Straty szacuje się na 2000 zł,
18.07. z TIR-a zaparkowa-

nego w rejonie przejścia gra-
nicznego w Gubinku nieusta-
lony sprawca skradł pokrywę 
akumulatora wartości 500 zł, 
18.07. skradziono torebkę 

z dokumentami osobistymi 
oraz telefonem komórkowym 
z koszyka zamontowanego na 
bagażniku roweru 56-letniej 
obywatelki Niemiec,
18.07.  skradziono samo-

chód osobowy marki Daewoo 
Lanos o wartości 9000 zł,
20.07. nieustalony spraw-

ca wybił szyby w oknach Przy-
chodni Zdrowia w Gubinie.

 M.B-T
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Cennik 
reklam

 i ogłoszeń
Podstawową jednostką jest mo-
duł reklamowy o  wymiarach 
46 mm x 48 mm. Koszt mo-
dułu: strony czarno białe - 75 
zł plus VAT, w kolorze - dopła-
ta 35%, pierwsza strona - 45%. 

Ogłoszenia ramkowe - Zwy-
kła ramka: osoby fizyczne 10 
zł plus VAT, firmy 20 zł plus 
VAT, ramka w kontrze: osoby 
fizyczne 12 zł plus VAT, firmy 
24 zł plus VAT, ramka z szarym 
tłem: osoby fizyczne 15 zł plus 
VAT, firmy 30 zł plus VAT. 

Burmistrz 
miasta 
Gubina

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościa-
mi informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gubinie 
przy ulicy Piastowskiej 24 wy-
wieszono na okres 21 dni od dnia 
ogłoszenia informacji w prasie, 
wykazy nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Gu-
bin o statusie miejskim przezna-
czonych do sprzedaży, oddania 
w użytkowanie wieczyste, naj-
mu i dzierżawy.

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem funkcji usługowej.

Lp. Nr działki Powierzchnia (m²) Położenie Wysokość wadium Termin przetargów 
odbytych Uwagi

1 28/46 1203 ul. Miodowa obręb 3 4.500,00 ------------- Działka objęta jest obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

2 28/45 1437 ul. Miodowa obręb 3 5.380,00 ------------- Działka objęta jest obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

3 28/44 i 28/71 1682 ul. Miodowa obręb 3 6.300,00 ------------- Działka objęta jest obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

4 28/43 1659 ul. Miodowa obręb 3 6.210,00 ------------- Działka objęta jest obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

5 28/42 1460 ul. Miodowa obręb 3 5.460,00 ------------- Działka objęta jest obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

6 28/38 1034 ul. Miodowa obręb 3 4.080,00 ------------- Działka objęta jest obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

7 8/5 i 8/3 8538 ul. Chodkiewicza obręb 9 250.000,00 25.000,00 ----------------- Wydana decyzja o warunkach zabudowy 
nr GB-7331/81/2004-W z dnia 25.08.2004 r.

na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. 

8 57/3 8950 ul. Traugutta i Sobieskiego obręb 2 227.000,00 22.700,00 ----------------- Wydana decyzja o warunkach zabudowy 
nr GB-7331/114/2009-W z dnia 01.10.2009 r.

9 127/1 9453 ul. Gdyńska obręb 4 257.000,00 25.700,00 ----------------- Wydana decyzja o warunkach zabudowy 
nr GB-7331/126/2009-W z dnia 04.12.2009 r.

na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. 

10 64/14 445 ul. Zygmunta Starego obręb 5 253.000,00 25.300,00 ------------------- Działka objęta jest obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

11 64/15 334 ul. Zygmunta Starego obręb 5 190.000,00 19.000,00 ------------------- Działka objęta jest obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

12 64/16 185 ul. Zygmunta Starego obręb 5 116.000,00 11.600,00 ------------------- Działka objęta jest obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

13 64/17 71 ul. Zygmunta Starego obręb 5 45.000,00 4.500,00 ------------------- Działka objęta jest obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

2 154/2 990 ul. Waryńskiego obręb 7 35.400,00 3.540,00 29.07.2010 r. Działka nie znajduje się w obszarze objętym obowią-
zującym planem zagospodarowania przestrzennego.

5 83/22 1186 ul. Generała Sikorskiego obręb 2 42.400,00 4.240,00 29.07.2010 r. Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB
-7331/2/2007-W z dnia 22.03.2007 r.

6 187/6 802 ul. Sportowa obręb 2 23.000,00 2.300,00 29.07.2010 r. Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB-
7331/130/2007-W z dnia 09.04.2008. Na działce wy-

stępują czynne linie energetyczne  0.4kV i 15kV.
na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe.

4 187/12 2232 ul. Sportowa obręb 2 145.400,00 14.540,00 29.07.2010 r. Na działce znajduje się jednokondygnacyjny budynek usłu-
gowo-produkcyjny.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe. 

4 34 881 ul. Miodowa obręb 3 32.900,00 3.290,00 29.07.2010 r. Działka objęta jest obowiązującym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego.

III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budowę zespołu garażowego. 

Lp. Nr 
działki

Powierzch-
nia (m²)

Położenie Cena wywoławcza 
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin przetargów odbytych. Uwagi

1 187/30 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 20.05.2010 r. 29.07.2010 r. Wydana decyzja o warunkach 
zabudowy GB-7331/113/2004-W 

z dnia 20.08.2004r.

2 187/31 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 20.05.2010 r. 29.07.2010 r. Wydana decyzja o warunkach 
zabudowy GB-7331/113/2004-W 

z dnia 20.08.2004r.

3 187/32 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 20.05.2010 r. 29.07.2010 r. Wydana decyzja o warunkach 
zabudowy GB-7331/113/2004-W 

z dnia 20.08.2004r.

4 187/33 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 20.05.2010 r. 29.07.2010 r. Wydana decyzja o warunkach 
zabudowy GB-7331/113/2004-W 

z dnia 20.08.2004r.

5 187/34 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 20.05.2010 r. 29.07.2010 r. Wydana decyzja o wa-
runkach zabudowy  GB

-7331/113/2004-W z dnia 
20.08.2004r.

6 187/35 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 20.05.2010 r. 29.07.2010 r. Wydana decyzja o wa-
runkach zabudowy  GB

-7331/113/2004-W z dnia 
20.08.2004r.

7 187/36 26 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 20.05.2010 r. 29.07.2010 r. Wydana decyzja o wa-
runkach zabudowy  GB

-7331/113/2004-W z dnia 
20.08.2004r.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 23 września 2010 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 września 2010 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule 
wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty 
należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana 
cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  
Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług w stawce 22% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  „ o podatku od towarów i usług” (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu uczestnika musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Osoby bę-
dące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651). Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 06 sierpnia 2010 r.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel (068)4558139, 
w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl. 

Prezesowi 

Leszkowi 
Lindzie

z powodu śmierci 
ukochanej 

Mamy

wyrazy głębokiego 
współczucia

składają

Zarząd, 
Rada Nadzorcza 

oraz pracownicy Przed-
siębiorstwa Usług Miej-

skich Sp. z o.o. 
w Gubinie.

•
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Podpatrzone, zasłyszane…

Wyjaśniam…

Wody...!

Psy mają „pieskie” życie

redaguje  
Małgorzata  

Borowczak-Turowska

kontakt 
tel. (068) 455 81 91  
malgorzatab-t@o2.pl

W naszej gazecie (nr 11/2010) pan Jarosław pytał, dla kogo chod-
nik prowadzący do budynków po byłych koszarach przy ul. Kre-
sowej? Czy jest robiony dla pieszych wybierających się do Krosna 
Odrzańskiego? Czy może dla osób przebywających w Zakładzie 
Penitencjarnym?

Na te pytania odpowiedzi udzieliła radna Danuta Andrzejew-
ska - Chodnik jest kładziony przez powiat, a nie przez miasto. 
Dalej radna wyjaśnia na piśmie różne niuanse związane z wyko-
rzystaniem środków pochodzących z „kasy” powiatu. Generalnie 
są to środki przeznaczone dokładnie na wskazany cel. W przy-
padku chodnika również tak było. - czytamy w wyjaśnieniu.

I bardzo dobrze - niech powiat inwestuje w Gubin, nie mamy nic 
przeciwko. Jesteśmy za!

W niedzielę 25 lipca na plaży 
przy Ośrodku Wczasowym 
„Nad Borkiem” odbył się I Tur-
niej Charytatywny Piłki Nożnej 
Plażowej o Puchar Lata Gubin 
- Kosarzyn 2010. Organizatora-
mi imprezy byli Miejski Ośro-
dek Sportu w Gubinie, Esqu-
adra Venus Drink Bar i Ośro-
dek Wczasowy „Nad Borkiem”. 
Głównym celem imprezy była 
zbiórka pieniędzy na rzecz cho-
rego Adama  Piotrowskie-
go, a także popularyzacja piłki 
plażowej jako formy aktywne-
go wypoczynku dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, integracja lokal-
nego społeczeństwa oraz pro-
mowanie okolic jeziora Borek. 
Nasze działania opierały się na 
chęci pomocy choremu chłopcu, 
a także zorganizowaniu dobrej 
zabawy. Chcieliśmy też wypro-
mować dyscyplinę, która jest 
bardzo efektowna i atrakcyjna 
dla kibica, a wciąż mało popu-
larna - tłumaczył organizator 

W związku z powitaniem waka-
cji 4 lipca br. na nowym obiek-
cie sportowym przy ZSO w Gubi-
nie odbył się turniej piłki nożnej 
pod nazwą „150+”. W realiza-
cji pomysłu Tomasza Roma-
nowskiego pomagali Jacek 
Woźniak i Żaneta  Zieliń-
ska. Przesłaniem tych rozgry-
wek było zmobilizowanie do gry 
zarówno młodszych, jak i star-
szych amatorów piłki nożnej. 
Skład wyjściowy drużyny (4+1) 
musiał liczyć wiekowo 150 lat 
lub więcej (najstarszym zespo-
łem turnieju była drużyna PUM, 
która odnotowała wynik 198 lat).

Na starcie rozgrywek zgłosiło się 
10 drużyn, które losowo podzie-
lone na dwie grupy, rywalizowa-
ły systemem „każdy z każdym”. 
Dwa najlepsze zespoły każdej 

Puchar charytatywny piłki plażowej

Piłkarskie 150+

turnieju Paweł Tomczyk. 
Uczestnikiem turnieju mógł 

zostać każdy, kto ukończył 16. 
rok życia. Drużyny składały się 
maksymalnie z ośmiu osób (4 
w polu, bramkarz plus 3 re-
zerwowych). W turnieju udział 
wzięło łącznie dziewięć ekip, 
w tym dwie z Zielonej Góry. Eli-
minacje odbywały się w grupach 
systemem „każdy z każdym”. Do 
drugiej fazy awansowały po dwie 
najlepsze drużyny z każdej grupy 
i od tej pory rozgrywki odbywały 
się systemem play-off. Podczas 
turnieju stosowane były przepi-
sy FIFA Beach Soccer. 

Po zaciętej rywalizacji wyło-
niono najlepszą trójkę turnieju. 
Zwyciężył zespół Offside Zielona 
Góra, drugie miejsce zajął Pocz-
tylion Gubin, a najniższe miej-
sce na podium zdobył zespół Cu-
kiereczki. Drużyny te otrzymały 
w nagrodę puchary, medale oraz 
dyplomy. Ponadto Komitet Orga-
nizacyjny przyznał wyróżnienia 

w indywidualnych kategoriach. 
Najlepszym piłkarzem okazał się 
Artur Pstuś, bramkarzem - Bar-
tosz Roszak, kibicem - ochro-
niarz z firmy Max, a drużyną fa-
ir-play - Urząd Miejski w Gubi-
nie. Najlepszym strzelcem turnie-
ju został zielonogórzanin Kasper 
Mihułka. W trakcie zawodów 
odbywały się również konkursy 
i gry dla dzieci, turniej przecią-
gania liny, strzelanie z wiatrów-
ki do celu oraz loteria fantowa. 
Oprócz tego można było zjeść 
dania z grilla i posłuchać muzyki. 

Choć mecze wywoływały zarów-
no wśród zawodników, jak i ki-
biców ogromne emocje, wszyscy 
tego dnia zdawali sobie sprawę, 
że najistotniejszą rzeczą w tej za-
bawie była zbiórka pieniędzy dla 
chorego Adasia (w trakcie cało-
dniowej imprezy udało się zebrać 
łącznie 8.512 zł), bo to on rozgry-
wa obecnie swój najważniejszy 
„mecz” w życiu. Oby zwycięski.

Andrzej Matłacki

grupy awansowały do półfinału, 
gdzie zwycięzcy meczów grali 
o pierwsze miejsce, przegra-
ni natomiast o trzecie. Nagrody 
dla najlepszych wręczyła wice-
burmistrz Justyna Karpisiak.

A tak przedstawiały się wyniki 
- Grupa A: 1. Paka 10 pkt, 2. 
PUM 7 pkt, 3. Pocztylion 6 pkt, 
4. Hrabi.pl 6 pkt, 5. Jano 0 pkt

Hrabi.pl - PUM 3:1; Poczty-
lion - Jano 3:0; Paka - Pum 3:3; 
Hrabi.pl - Pocztylion 3:5; Paka 
- Jano 5:0; PUM - Pocztylion 
2:0; Paka - Pocztylion 3:1; Jano 
- Hrabi.pl 0:3; Paka - Hrabi.pl 
2:1; Jano - Pum 0:2.

Grupa B: 1. Chrobry II Głogów 
12 pkt, 2. Wiecznie Młodzi 9 pkt, 
3. Amigole 6 pkt, 4. Esquadra 3 
pkt, 5. Bosy 0 pkt.

Amigole - Wiecznie Młodzi 

0:3; Esquadra - Bosy 4:1; Chro-
bry II - Amigole 9:3; Wiecznie 
Młodzi - Esquadra 4:3; Chrobry 
II - Bosy 4:0; Amigole - Esqu-
adra 2:1; Chrobry II - Esquadra 
4:1; Bosy - Wiecznie Młodzi 2:4; 
Chrobry II - Wiecznie Młodzi 
4:0; Bosy - Amigole 0:3.

Półfinały: Paka - Wiecznie 
Młodzi 7:3; PUM - Chrobry II 4:5.

O 3 miejsce: Wiecznie Młodzi 
- PUM 1:4.

Finał: Paka - Chrobry II Głogów 
2:2 (3:4 w rzutach karnych).

Zwycięski zespół wystąpił 
w składzie: Arkadiusz Wasz-
kowiak, Radosław  Rzun, 
Paweł Szafrański, Wiesław 
Domagalski, Maciej Wypych 
i Paweł Tokarek. Najlepszym 
strzelcem turnieju z 15 trafienia-
mi został R.Rzun. pz

Para mieszana Piotr  Sęk 
(MLKS  Volley  Gubin) 
oraz Szymon Gregorowicz 
(MKS  Tęcza Krosno Od-
rzańskie) uzyskali awans 
do Turnieju Finałowego Mi-
strzostw Polski w Siatkówce 
Plażowej Kadetów.

Turniej półfinałowy odbył się 
w dniach 4 - 5 lipca br. w Ka-
towicach. Pierwszy mecz lubu-
scy zawodnicy przegrali z dość 
silną parą śląską - Nowosielski/
Macek 0-2, w setach do 19 i 15. 
Aby zachować szansę awansu 
(awansowały cztery pary z szes-
nastki półfinałowej), nie mogli 
przegrać kolejnych spotkań. Po-
konali w następnym meczu parę 
dolnośląską Dziemidowicz/
Bartnik 2-0 oraz nowosolskich 
zawodników Wrotkowski/Wit-
kiewicz w podobnym stosun-
ku. Kolejnym wyzwaniem było 
spotkanie z drugą parą Dolnego 

Mistrzostwa Polski Kadetów
Śląska, Dubicki/Tarnowski, 
z którymi nasi zawodnicy upo-
rali się dość łatwo 2-0, w setach 
do 13 i 8. W kolejnym dniu tur-
nieju o wejście do upragnionej 
czwórki P. Sęk i S. Gregorowicz 
zmierzyli się z drugą parą wo-
jewództwa śląskiego - Mielnik/
Kołodziejski. Pierwszego seta po 
bardzo zaciętej walce przegrali 
do 21, następnego wygrali do 13. 
W decydującym secie wyrówna-
na walka trwała do dziewiątego 
punktu, po czym nasi zawodni-
cy odskoczyli i kontrolując prze-
bieg gry wygrali do 11. Będąc już 
pewnymi awansu lubuscy za-
wodnicy nieco rozluźnieni przy-
stąpili do kolejnego spotkania 
z Mistrzami Śląska, zawodnika-
mi reprezentacji Polski kat. Ka-
detów - Kraut/Rączka. Przegra-
ny pierwszy set do 18 nie znie-
chęcił naszych siatkarzy i kolej-
nego wygrali w takim samym 

- Piękna trasa spacerowa od przejścia granicznego do baszty, 
piękne klomby i wiszące gazony - ale z usychającymi kwiatami! 
- powiedziała pani Krystyna. - Niech ratują te biedne kwiaty, 
póki jeszcze jest taka szansa. Zaraz może się okazać, że wyrzu-
cono pieniądze, a raczej je zasuszono.

Lato w tym roku upalne, rośliny i zwierzęta wymagają szczególnej troski, głównie wody

Śpieszę poinformować Panią, że przed wejściami 
na wyspę ustawiono znaki zakazujące wprowadzania psów

- Zauważyłam na Wyspie Teatralnej podczas imprezy miej-
skiej - Inauguracji Lata 2010 - wielu właścicieli psów ze swoimi 
pupilami - powiedziała pani Halina P. - Aż mną zatrzęsło, gdy 
pies załatwiał swoją potrzebę opodal nowo nasadzonych krze-
wów, a jego pan odwrócił głowę, by dać do zrozumienia otocze-
niu, że nic nie zauważył! Jak tak można? Czas, by w Gubinie za-
bronić czworonogom i ich opiekunom na spacery w miejscach, 
gdzie odbywają się masowe imprezy.

stosunku. Niestety w trzecim 
secie musieli uznać wyższość 
reprezentacyjnej pary, prze-
grywając do 11. Przed spotka-
niem o miejsce trzecie para 
częstochowska zgłosiła Sędzie-
mu Głównemu kontuzję i tym 
samym Piotr i Szymon uplaso-
wali się w pierwszej trójce pół-
finału. W/w zawodnicy repre-
zentując dwa kluby - Volley 
i Tęczę (przepisy PZPS zezwa-
lają na taki układ pod warun-
kiem, że obaj zawodnicy są 
z jednego województwa) będą 
rywalizować w finale krajo-
wym wśród szesnastu najlep-
szych par z całej Polski, który 
odbędzie się 24 - 25 lipca br. 
w Nowej Soli. Obaj zawodnicy 
zdecydowanie stwierdzili, że nie 
zadowolą się samym awansem 
i będą walczyć o najwyższe miej-
sca, czego im bardzo życzymy. 

Paweł Zborowski
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA

I PUBLICZNY PRZETARG 
USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczy-
ste ułamkowej części gruntu na 99 lat.

Lokal mieszkalny nr 1a położony w budynku przy ulicy Racławickiej 41, któ-
ry usytuowany jest na parterze, składający się z jednego pokoju, kuchni i ła-
zienki o powierzchni użytkowej 34,60 m², piwnicy o pow. 5,20 m² i pomiesz-
czenia gospodarczego o pow. 23,00 m². 
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z 5 lokali 
mieszkalnych, usytuowany jest na działce nr 239 o pow. 441 m² obręb 6 mia-
sta Gubina. 

Cena lokalu mieszkalnego - 29.200,00 zł 
Cena udziału (208/1000) w gruncie: - 3.100,00 zł
Cenawywoławcza - 32.300,00 zł 

Przetarg odbędzie się 23 września 2010 roku  o godz 10.00 w Urzędzie Miej-
skim w Gubinie, ul. Piastowska 24. 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w 
wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą 
na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, Wydziału Finansowego 
Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, prowadzony w PKO BP 0/Zie-
lona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w 
dniu 20 września 2010 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy 
Gubin o statusie miejskim. 
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w 1 Zarządzeniu 
nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010r. 
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetar-
gowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości a osoba reprezentująca 
w przetargu musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Osoby będące cu-
dzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem 
aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana. 
Opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu ustala się w wysokości 1% 
wartości ceny wylicytowanej płatną do 31 marca każdego roku, z wyjątkiem 
I opłaty, która będzie wynosiła 15% ceny.  Wylicytowana cena nabycia lokalu 
mieszkalnego i I opłata z tytułu użytkowania wieczystego 
(15 % uzyskanej ceny udziału w gruncie) podlega zapłacie do czasu zawarcia 
aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty 
sądowe w całości ponosi nabywca.  
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchy-
lenia się uczestnika, który  przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, 
w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wy-
nikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010r. Nr 102, poz. 
651). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108 ). 
Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego 
ogłoszenia. 
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, 
począwszy od dnia 6 sierpnia 2010r.  
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać 
w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Gubinie, ul. Piastowska 24 - pokój nr 104 tel. 684558141, w godzinach pra-
cy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl 
Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu 17 września 2010r.  pod powyż-
szym adresem w godz. 14.00 - 15.00  

MIESZKANIE
POKOJE do wynajęcia. Tel. 517 869 689.
PRZYJMĘ na pokój. Tel. 514 827 929.
KWATERY (z parkingiem) dla firm, 45 osób. 
Tel. 517 869 689. 
FIRMIE wynajmę mieszkanie 62 m kw. 3 
pokoje umeblowane. Tel. 603 773 240.
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany. Tel. 
512 201 746.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka, 
co, centrum miasta. Tel. 790 474 922.
DO WYNAJĘCIA kawalerka w Komoro-
wie, umeblowana, osobne wejście, po ka-
pitalnym remoncie. 400 zł + opłaty. Tel. 
781 998 063.
DO WYNAJĘCIA duży umeblowany pokój 
z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 
691 408 939.
DO WYNAJĘCIA umeblowane mieszkanie 2 
pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 603 081 771.
ZAMIENIĘ mieszkanie po remoncie w ka-
mienicy, na parterze - na dom w Gubinie. 
Tel. 600 178 782.
SPRZEDAM mieszkania bezczynszowe w 
Gubinie. Tel. 68 387 29 90.
SPRZEDAM mieszkanie. Tel. 505 024 100.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe, 3 
pokoje z kuchnią, w Zielonej Górze. Tel. 
609 479 879.
SPRZEDAM apartament. Tel. 505 024 100.
SPRZEDAM dom. Tel. 503 486 627.
SPRZEDAM kamienicę w Gubinie. Tel.68 
387 29 90.
SPRZEDAM małą kamieniczkę. Tel. 
667 578 607.
SPRZEDAM dom 75 m kw., działka 912 m 
kw. Cena 205 tys. zł. Tel. 663 356 313.

DZIAŁKI/LOKALE

POMIESZCZENIA częściowo przygoto-
wane do rehabilitacji - do wynajęcia. Tel. 
517 869 689.
LOKAL do wynajęcia, w centrum miasta. 
Tel. 695 700 536.
SPRZEDAM działki budowlane w centrum 
Gubina. Tel. 668 305 868.
KUPIĘ działkę budowlaną lub inny grunt. 
Tel. 503 486 627.
SPRZEDAM działki budowlane w Gubinie. 
Tel. 68 387 29 90.
ŁĄKĘ 8 ha na terenie gminy Gubin - miej-
scowość Dobre - sprzedam. Tel. 792 039 555.
SPRZEDAM działkę budowlaną przy ul. Si-
korskiego i komputer. Tel. 609 351 559.
SPRZEDAM dwupoziomową działkę bu-
dowlaną 21 arów w Jaromirowicach. Tel. 
503 160 380.
SPRZEDAM działkę rekreacyjną, staw, domek 
k. Żytowania, 47 arów. Tel. 503 160 380.
ZIEMIĘ tanio sprzedam z przeznaczeniem 
pod budowę. Tel. 794 364 986.

MOTORYZACYJNE

TANIO sprzedam renault 19, rok produk-
cji 1994, przebieg - 52 500 km, nowe opony, 
klocki i tarcze. Tel. 663 115 060 lub 68 359 60 40.
SPRZEDAM części do forda: orion, escort, 
rok produkcji 1991. Tel. 506 223 459.
TANIO sprzedam VW Polo zarejestrowane-
go, na chodzie. Tel. 502 827 612.

USŁUGI

KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawo-
wej i gimnazjum. Tel. 721 499 052.
SCHODY drewniane, balustrady - wyrób i montaż. 
Komorów, ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.

INSTALACJE elektryczne, montaż i napra-
wa. Tel. 513 041 814.
ŚWIADECTWA energetyczne. Tel. 604 482 675.
NAPRAWA, konserwacja i montaż gazo-
wych urządzeń grzewczych. Autoryzowany 
serwis Junkers, Termet - Wojciech Sendera. 
Tel. 502 643 030, 68 359 55 55.

ZAKŁAD POGRZEBOWY
EPITAFIUM

-  KOMPLEKSOWE CAŁODOBOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

- PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE
-  ZAŁATWIANIE WSZELKICH 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH 
Z POCHÓWKIEM

GUBIN, UL. KUJAWSKA 2C
TEL. 694 225 094

KOMPUTERY - naprawa, instalacja oraz 
konfiguracja systemów Windows, sieci, 
oprogramowanie, usuwanie wirusów, do-
radztwo przy zakupie komputera i inne. 
Tel. 609 118 304.
MONTAŻ paneli, glazury, sztukaterii, rigip-
sów, tynki mozaikowe, szpachlowanie, ma-
lowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414. 
MONTAŻ i obsługa instalacji gazowych, 
wodnych i CO. Montaż pieców gazowych. 
Szybka i fachowa obsługa Tel. 886 481 216.

HYDRAULIK
INSTALACJE 

CO-WODNO-KANALIZACYJNE, 
GAZOWE. DARMOWA WYCENA.

Tel. 513 800 064.

POLBRUK - układanie. Tel. 792 244 992.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszyst-
kich pieców i podgrzewaczy gazowych. Wal-
demar Kościów. Pol-Plus Gubin, ul. Śląska 
52a (były sklep Mars). Tel. 501 714 747. 
MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsługa, 
sprzedaż, na bardzo dobrych warunkach, in-
stalacji grzewczych, sanitarnych, wodnych. 
Dowóz towaru do klienta na terenie Gubina 
gratis. POL - PLUS GUBIN, ul. Śląska 52a (były 
sklep MARS). Tel. 68 359 47 18, 501 71 47 
47, fax 68 359 58 64.
PROJEKTOWANIE ogrodów, kompletny pro-
jekt w dwa tygodnie, ceny konkurencyjne. 
Gubin, tel. 506 236 626, E-mail: zielone.
irysy@gmail.com.
MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsługa, 
sprzedaż na bardzo dobrych warunkach, kli-
matyzacje, solary, pompy ciepła, kominki, 
piece c. o. grzejniki płytowe, rury, otuliny. 
Dowóz towaru do klienta na terenie Gubina 
gratis. POL – PLUS GUBIN, ul. Śląska 52a 
(były sklep MARS). Tel. 68 359 47 18, 501 
71 47 47, fax 68 359 58 64.

KONSERWACJA I RENOWACJA 
ZABYTKÓW, KOŚCIOŁÓW, 
ANTYKÓW. RENOWACJA 
MEBLI ZABYTKOWYCH. 

Tel. 880 345 322, 502 042 239.

SERWIS pieców gazowych, doradztwo, 
montaż, sprzedaż, roczna obsługa. Na terenie 
Gubina dojazd do klienta gratis. POL – PLUS 
GUBIN, ul. Śląska 52a (były sklep MARS). Tel. 
68 359 47 17, 501 71 47, fax 68 359 58 64. 
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEPROWADZKI. Tel. 888 806 385.
PENSJONAT agroturystyczny Sosnówka-Kosa-
rzyn przyjmuje zgłoszenia na organizację ko-
munii, wczasów, przyjęć itp. Tel. 506 640 583.
WARSZTAT usługowo-naprawczy; toczenie, 

frezowanie i szlifowanie oraz naprawa 
głowic do silników spalinowych ciężaro-
wych i osobowych. Tel. 68 359 55 33.
MASZ bóle mięśni, stawów, kręgosłupa - nie 
walcz z bólem! Zadzwoń 606 888 471. Moż-
liwy dojazd do klienta. Dojazd gratis!

FIRMA TERMOSYSTEM 
oferuje profesjonalne usługi 

w zakresie certyfikacji 
energetycznej:

-  lokali mieszkalnych, budynków 
jednorodzinnych, budynków 
wielorodzinnych, budynków 
użyteczności publicznej.

KOŃCZYSZ BUDOWĘ?
ZADZWOŃ I ZAMÓW 

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ.
 Tel. 512 128 340.

RÓŻNE

GRUPA FM - zostań dystrybutorem Firmy 
FM Group Polska i zacznij zarabiać na sprze-
daży perfum i art. chemicznych do domu! 
Tel. 788 147 249.
SPRZEDAM lub wynajmę firmę - kowalstwo 
artystyczne - wystawa, wyposażenie, zle-
cenia, kontakty. Gubin ul. Legnicka 1. Tel. 
502 022 369.
YORKI miniaturki pieski - sprzedam. Tel. 
503 387 258.
SPRZEDAM 3-letnią suszarkę kondensacyj-
ną (do suszenia prania), mało używana, typ 
Altus Tk 1100, cena 450 zł. Tel. 504 738 457, 
68 359 22 26. 
SPRZEDAM drewno 30-40 cm. Tel. 
609 138 452, 68 359 91 19.
SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy „Meyra 
52-50”. Tel. 504 203 398.
SPRZEDAM stół pokojowy rozkładany + 
6 krzeseł wyścielanych. Tel. 68 455 31 48.
TANIO sprzedam wersalkę, meblościankę, 
lodówkę, łóżko dwuosobowe, szafkę łazien-
kową. Tel. 600 729 943.
SPRZEDAM materac przeciwodleżynowy 
pneumatyczny, zmienno-ciśnieniowy, z 
pompką (nowy). Tel. 504 203 398.
SPRZEDAM komplet wypoczynkowy. Tel. 
667 325 056.
SPRZEDAM rowerek Dino 12 cali, kółka 
boczne (1,5-3 latka), 30 zł. Tel. 696 707 610.
SPRZEDAM balkonik krocząco-przestaw-
ny oraz krzesło pod prysznic dla osoby nie-
pełnosprawnej (nowe). Tel. 504 203 398.
SPRZEDAM rowerek 12 cali Arkady, czer-
wono-żółty (2-5 lat), 50 zł. Tel. 696 707 610.
MLEKO kozie - sprzedaż. Cena 3 zł/litr. Ta-
deusz Sikora, Wałowice 32.

PRACA

HOTEL ONYX zatrudni recepcjonistkę i przyj-
mie na staż. Tel. 68 359 83 01.
ZATRUDNIĘ murarza. Tel. 505 024 100.
ZATRUDNIĘ brukarzy. Tel. 513 800 064.
PRZYJMĘ na praktykę i na staż do zakładu 
fryzjerskiego. Tel. 502 635 554.
PRZYJMĘ fryzjerkę do pracy - „Fryzjer Asi”. 
Tel. 608 299 232.
PRZYJMĘ na staż do sprzedaży w sklepie 
odzieżowym. Tel. 695 700 536.

TOWARZYSKIE

POZNAM Panią w wieku do 40 lat, wzrost 
do 170 cm w celu nawiązania znajomości. 
Proszę o poważne oferty. Tel. 724 372 518.

Żywopłot ograniczający widocz-
ność u zbiegu ulic Kresowej i Ku-
jawskiej (o problemie pisaliśmy 
w poprzednim numerze „WG”) 
został, tuż po ukazaniu się naszej 
gazety, odpowiednio przycięty. 

Drobna rzecz, a cieszy
Dziękujemy. Widoczność przy 
skręcie w lewo jest pełna, ale ży-
wopłot rośnie nadal. Dziękując za 
reakcję zarządcy drogi, prosimy 
jednocześnie o systematyczną pie-
lęgnację tegoż żywopłotu. Ols
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Zupełnie inną formę rywaliza-
cji sportowej dla młodzieży gim-
nazjów i szkół średnich zapro-
ponowali nauczyciele wychowa-
nia fizycznego i przysposobienia 
obronnego Zespołu Szkół Rolni-
czych w Gubinie. Przy współpra-
cy z kol. Sławomirem Śmieja-
nem, reprezentującym gubiński 
LOK, zaprosili w/w uczniów do 
udziału w Pierwszych Mistrzo-
stwach Powiatu Krośnieńskie-
go w Letnim Biathlonie - wyści-
gu sztafet, dyscyplinie bardzo 
młodej, aczkolwiek zyskującej 
coraz większą popularność. Bieg 
połączony ze strzelaniem okazał 
się bardzo fajną alternatywą dla 
innych znanych już uczniom 
dyscyplin sportowych. Zawody 
odbyły się w całości na terenie 
szkoły rolniczej, gdzie każdy 
uczestnik trzyosobowej sztafety 
miał do pokonania dystans ok. 
1400 metrów, w trakcie które-
go musiał dwukrotnie oddać 
z odległości 10 m pięć strzałów 
z pozycji leżącej. Za każdy nie-
celny strzał zawodnik pokony-
wał rundę karną o długości 20 
metrów. Do startu, który miał 
miejsce 28 maja br. w kategorii 
gimnazjów stanęły placówki gu-
bińskie oraz gimnazja z Bobro-
wic, Grabic i Czarnowic. Szkoły 
średnie reprezentowane były 
przez sztafety Zespołu Szkół Li-
cealnych i Technicznych, Liceum 
Ogólnokształcącego oraz gospo-
darzy, którzy wystawili dwa ze-
społy. Rywalizacja w obu katego-
riach była bardzo zacięta m.in. ze 
względu na bardzo zróżnicowa-
ny poziom opanowania emocji, 
zwłaszcza na strzelnicy. W ka-
tegorii szkół średnich bardzo 
emocjonująca końcówka roze-
grała się pomiędzy zawodnikami 

W dniach 24 - 25 lipca w Nowej 
Soli odbyły się finały Mistrzostw 
Polski Kadetów w siatkówce pla-
żowej w ramach OOM w spor-
tach letnich. Nasze wojewódz-
two reprezentowała para: Piotr 
Sęk (MLKS Volley Gubin) 
i Szymon Gregorowicz (MKS 
Tęcza Krosno Odrzańskie). Piotr 
i Szymon, aby znaleźć się wśród 
16 najlepszych par z całej Polski 
musieli najpierw przebrnąć fazę 
eliminacyjną rozgrywaną na 
Górnym Śląsku w dniach 4 - 5 
lipca br. W Katowicach (tam od-
bywały się w/w półfinały) nasi 
chłopcy uzyskali trzecie miejsce 
i awans, pozostawiając za sobą 
m.in. bardzo silne pary z woj. 
opolskiego, a przede wszystkim 
aspirujących do finału zawodni-
ków z Rybnika. 

Pierwszym pojedynkiem jaki 
nasi zawodnicy stoczyli w ści-
słym finale w Nowej Soli był mecz 
z parą Bartosz Nowak/Marcin 
Szczechowicz z PKS MOS 
Zbąszyń, na co dzień trenującą 

Za nami finałowe turnieje Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
Choć znicz olimpijski wciąż jesz-
cze płonie (trwają jeszcze zawody 
organizowane w naszym woje-
wództwie), mieszkańcy Gubina 
oraz organizatorzy pożegnali 
już uczestniczących w zawodach 
młodych sportowców.

Finały rugby w ramach OOM 
(w Krakowie) tak jak w poprzed-
nim roku wygrali kadeci Orkana 
Sochaczew. Podopieczni trene-
ra Macieja Misiaka pokonali 
w decydującym pojedynku Bu-
dowlanych Lublin 23-10. Brąz 
wywalczyli juniorzy młodsi so-
pockiego Ogniwa, którzy choć 
nie potrafili rozstrzygnąć na 
swoją korzyść meczu z Budowla-
nymi Łodź (17-17), to przez wcze-
śniejszą karę dla gracza z Łodzi, 
zostali medalistami tej udanej 
organizacyjnie imprezy.

Wyniki spotkań finałowych: 
o miejsce 7: Gorce Raba Niżna 
v Juvenia Kraków 31-0 (12:0); 
o miejsce 5: Posnania Poznań v 
Pogoń Siedlce 7-12 (7:7); o miej-
sce 3: Ogniwo Sopot v Budowla-
ni Łódź 17-17 (5:12); o miejsce 1: 
Orkan Sochaczew v Budowlani 
Lublin 23-10 (16:7). Punkty dla 
Orkana: Popławski Miłosz - 8, 
Rakowski Radek - 10, Krze-
śniak Marcin - 5, punkty dla Bu-
dowlanych: Maksim Arkadiusz 
- 5, Ćwieka Patryk - 5; żółte 
kartki: Janeczko Arkadiusz 
(Budowlani Lublin), Popławski 
Miłosz (Orkan Sochaczew).

Najskuteczniejszym zawodni-
kiem turnieju okazał się R. Rakow-
ski (Orkan Sochaczew) - 34 pkt.

Klasyfikacja końcowa: 1. Orkan 
Sochaczew, 2. Budowlani Lublin, 
3. Ogniwo Sopot, 4. Budowlani 
Łódź, 5. Pogoń Siedlce, 6. Posna-
nia Poznań, 7. UKS Gorce Raba 
Niżna, 8. Juvenia Kraków

Tydzień po rugbistach do ry-
walizacji przystąpiły siatkarki 
plażowe. 16 par z całego kraju 
toczyło zacięte pojedynki przez 
dwa kolejne dni. Dodatkowo 
w pierwszym dniu zawodów ry-
walizację utrudniał ciągle pa-
dający deszcz. To uniemożli-
wiło pokazanie w pełni swoich 
możliwości technicznych przez 
poszczególne pary. Regulamin 
tych rozgrywek jest jednak nie-
ugięty i młode siatkarki musia-
ły się dostosować do panujących 

w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Łodzi. Po dość zaciętym spotka-
niu krośnieńsko-gubińska para 
wygrała 2:1 (17:21,21:19,15:8). 
W drugiej rundzie nasi zawodnicy 
trafili na reprezentantów Polski, 
Pawła Pełkę/Macieja Kosia-
ka. Po przegraniu pierwszego 
seta do 14, Piotr i Szymon sprawi-
li miłą niespodziankę (i zarazem 
sensację) wygrywając, po stoją-
cym na bardzo wysokim poziomie 
pojedynku dwa pozostałe sety do 
14 i 13. Kolejnym przeciwnikiem 
okazali się siatkarze z G. Śląska, 
Paweł Kraut/Michał Rączka 
(również trenujący w SMS Łódź). 
Tym razem lepsi okazali się prze-
ciwnicy, pokonując naszą parę 
2:0 (21:16, 22:20). W drugim 
dniu zawodów, mając jeszcze 
szansę awansu do strefy meda-
lowej, P. Sęk i S. Gregorowicz 
zmierzyli się z zawodnikami woj. 
warmińsko-mazurskiego, Prze-
mysławem Stępniem i Ma-
ciejem Rudolem. Niestety, lu-
buscy zawodnicy nie wykorzystali 

Siatkówka plażowa
okazji, zwłaszcza w pierwszym 
secie, gdzie przewaga punktowa 
w pewnym momencie była dość 
znacząca i przegrali całe spotka-
nie 0:2 (19:21,17:21). Zajmując 
miejsce VI w Finale Mistrzostw 
Polski (piąta para przy tej samej 
liczbie zwycięstw miała korzyst-
niejszy bilans setów), zawodni-
cy reprezentujący kluby powia-
tu krośnieńskiego udowodni-
li przede wszystkim, że można 
walczyć jak równy z równym 
z parami kadrowymi szkolący-
mi się w cyklu 8-miesięcznym 
wyłącznie na piasku w SMS 
Łódź (od trzech lat znajdują się 
tam cztery boiska pod tzw. ba-
lonem, do którego wdmuchi-
wane jest ciepłe powietrze). 
P. Sęk i S. Gregorowicz po za-
kończeniu rozgrywek halowych 
mogą trenować maksymalnie do 
trzech miesięcy „na plaży”. Miej-
sce w ścisłej czołówce krajowej 
jest więc dość dużym sukcesem 
naszej pary, za co należą się im 
serdeczne gratulacje. pz

warunków, które na szczęście 
dokuczały zawodniczkom tylko 
pierwszego dnia.

W rywalizacji sportowej najlep-
szą w Polsce parą siatkarek gra-
jących na plaży w kategorii ka-
detek, okazały się Aleksandra 
Daniszewska oraz Karolina 
Baron, reprezentujące UKS 
Krzanowice, które po bardzo 
ciekawym pojedynku pokonały 
Paulinę Radziwon oraz Ka-
rolinę Baran z MKS Foto-Ola 
Ostróda 2:1 (21:14, 13:21, 15:12). 
W meczu decydującym o zdo-
byciu brązowego medalu para 
Joanna Bazan, Marzena Kę-
dzior (UKS SMS Łódź) pokona-
ła parę Joanna Gryma, Domi-
nika Bałdys (UKS PW Pasek 
Będzin) 2:0 (21:19, 21:19).

Jako ostatnie do rywaliza-
cji przystąpiły piłkarki ręczne. 
Młode szczypiornistki przeby-
wały najdłużej w naszym mie-
ście, bo aż 6 dni. Pierwszy raz 
w historii rozgrywania finałów 
OOM w piłce ręcznej uczestni-
czyły reprezentacje poszczegól-
nych województw, a nie klubów 
sportowych. 

Zwycięstwo w turnieju odniosły 
zawodniczki z województwa po-
morskiego, które w finale poko-
nały Wielkopolskę 29:19 (12:13). 
W spotkaniu o brązowy medal 
do rozstrzygnięcia potrzebna 
była dogrywka, w której zespół 
z województwa zachodniopo-
morskiego wygrał ze świętokrzy-
skim 25:24 po dog. 21:21 (12:14) 
w normalnym czasie gry. Piąte 
miejsce zdobyła ekipa wojewódz-
twa mazowieckiego, która poko-
nała Małopolskę 27:26. Siódme 
miejsce przypadło dziewczętom 
z łódzkiego, które pokonały ślą-
skie 20:15.

Najlepszą zawodniczką turnie-
ju finałowego została wybrana 
Katarzyna Janiszewska (woj. 
pomorskie), najlepszą bramkar-
ką - Kinga Zaworka (woj. wiel-
kopolskie) najskuteczniejszą za-
wodniczką - Gabriela Boruc 
(woj. zachodniopomorskie) - 39 
bramek, a najmłodszą uczest-
niczką finału okazała się Domi-
nika Franczyk.

1. Pomorskie, 2. Wielkopol-
skie, 3. Zachodniopomorskie, 
4. Świętokrzyskie, 5. Mazowiec-
kie, 6. Małopolskie, 7. Łódzkie, 
8. Śląskie pz

ostatniej zmiany ZSLiT oraz LO. 
Prowadzący z bezpieczną prze-
wagą zawodnik ZSLiT w ostat-
nim strzelaniu miał cztery 
„pudła” (80 metrów rundy 
karnej), z kolei uczeń LO zali-
czył cztery strzały celne, wysu-
nąwszy się tym samym w ostat-
nim momencie na prowadze-
nie. Równie zacięta rywalizacja 
miała miejsce w kategorii gim-
nazjów, gdzie najwięcej odpor-
ności wykazała sztafeta gubiń-
skiej „jedynki”, uzyskując naj-
lepszy łączny czas. Zawodnicy 
w trakcie biathlonu wykonywali 
strzelania z wiatrówek do celów 
o średnicy 4 cm, do specjalnych 
kulochwytów na strzelnicy, 
którą przygotowali i zabezpie-
czali S. Śmiejan, Jerzy Pupiec 
i Roman Salej. Trasę biegu 
wyznaczył Roman Kwapich, 
który pełnił funkcję sędziego 
głównego zawodów. Uczestni-
cy sztafet, które ukończyły ry-
walizację na pierwszych trzech 
miejscach otrzymali okoliczno-
ściowe medale oraz nagrody rze-
czowe. Ze względu na dość duże 
zainteresowanie i atrakcyjność 

imprezy, organizatorzy planują 
kolejną edycję Mistrzostw Po-
wiatu w Letnim Biathlonie w po-
łowie września bieżącego roku. 

Wyniki końcowe I Mistrzostw 
Powiatu Krośnieńskiego w biegu 
sztafetowym Letniego Biathlo-
nu: Kategoria gimnazjów:

1. miejsce: Gimnazjum nr 1 
Gubin (Damian Wasilewski, 
Marcin Stachowiak, Patryk 
Raczyński). 

2. miejsce: Gimnazjum Czarno-
wice (Michał Hołota, Dawid 
Hrynkiewicz, Patryk Wit-
kowski). 

3. miejsce: Gimnazjum Bo-
browice (Grzegorz Łabędz-
ki, Karol Widerowski, Filip 
Pilipiec). 

Kategoria szkół średnich:
 1. miejsce: LO Gubin (Łukasz 
Jaros,  Marcin  Mazurkie-
wicz, Mateusz Kuliszko). 

2. miejsce: ZSLiT Gubin (Ma-
teusz  Dogoda,  Krzysztof 
Skrzypkowski, Przemysław 
Skwarczyński). 

3. miejsce: ZSR - „B” (Jacek 
Szulc,  Kamil  Opatrzyk, 
Grzegorz Bazan).  pz

Letni Biathlon

Trzy razy finał OOM w Gubinie

Orkan Sochaczew - Mistrz Polski 2010 - rugby Letni Biathlon zyskuje wciąż nowych zwolenników

Gubiński akcent Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w siatkówce plażowej


