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*N
 ajnowocześniejsze
urządzenia MEGASUN
*Łóżka w najbogatszych
wersjach
*AQUA
*AROMA
*KLIMA
*Najwyższej klasy lampy
*Profesjonalne kosmetyki

Zapraszamy 24 h
Gubin, Al. Łużyckie 1a
(0 68) 359 77 76

s.6
s. 6
s. 8
s. 12
s.13
s. 15

Tropem gubińskich
olimpijczyków
s. 16

miodowe miesiące minęły
Most spinający dwa brzegi Nysy
Łużyckiej opodal Markosic od ustanowienia granicy państwowej był
zablokowany zasiekami i drutami
kolczastymi. Sam brzeg był dodatkowo kontrolowany przez żołnierzy
Wojsk Ochrony Pogranicza. Mimo
że w czasie działań wojennych nie
został zniszczony, to po ich zakończeniu żołnierze radzieccy (jak
wspominają najstarsi mieszkańcy

wsi) wysadzili jego lewobrzeżny
fragment w powietrze.
Sobotnie popołudnie 22 grudnia 2007 roku przeszło do historii miejscowości leżących po obu
stronach Nysy. Strażacy ochotnicy
z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Markosicach pod dowództwem prezesa Edwarda Kałużnego
i z Gross Gastrose po drugiej stronie granicy - Bodo Arenda, przy

aplauzie licznie zgromadzonych
mieszkańców oraz przedstawicieli
miejscowych władz samorządowych, raźno uporali się z zasiekami i barierą. Niemieccy strażacy
demontowali je tak „skutecznie”,
że w nożycach hydraulicznych służących do uwalniania ofiar wypadków samochodowych pękło jedno
z ostrzy...
dokończenie na str. 7
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Urodzenia

Sylwester Jabłoński, Nikola
Bartosiak, Antoni Cierpik, Gabriela Stępczyńska, Patryk Bochnak, Krzysztof Turczyniak, Agata
Łobodziec, Franciszek Forster,
Marcel Cichoński, Wiktor Ćwikliński, Wiktor Nieżórawski,
Dawid Kasprowiak, Amelia Pokrątka.

Zgony

Władysław Presnal l. 50, Emilia Pytiak l. 94, Jadwiga Stasiak
l. 58, Jerzy Gąsior l. 60.

Nie zwlekaj!
Weź udział w konkursie! „Moje bezpieczne wakacje”
To hasło przewodnie konkursu
fotograficznego adresowanego do
uczniów wszystkich szkół, którego organizatorem jest (w ramach
rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”) Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznych zachowań
wśród dzieci i młodzieży podczas
letniego wypoczynku oraz kształtowanie świadomości wiktymologicznej. Jest on adresowany do uczniów lubuskich szkół i gimnazjów.
Autorzy zdjęć, chcący wziąć w nim
udział, muszą wypełnić kartę zgłoszenia, która jest dostępna w szkołach oraz u koordynatora konkursu
asp. Mieczysława Frygi w komisariacie policji w Gubinie. Zdjęcia wraz
z kartą zgłoszeniową należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do
15 września 2008 roku (jest to termin dotarcia zdjęcia do organizatora konkursu) na adres: Wydział
Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 66-400, Gorzów Wlkp.; bądź
dostarczyć do asp. M. Frygi w gubińskim komisariacie. Forma nadsyłanych prac: każdy uczestnik może
dostarczyć jedno zdjęcie w technice
cyfrowej; format 10x15 cm oraz
dodatkowo na nośniku CD. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30
września 2008 roku. Pełny regulamin konkursu zainteresowani mogą
uzyskać w gubińskich szkołach,
u organizatora konkursu bądź asp.
M. Frygi, tel. 068 476 34 35, kom.
0 662 851 088.
Organizatorzy konkursu uhonorują autorów najlepszych prac nagrodami rzeczowymi i dyplomami,
których sponsorem jest Fundacja
„Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp.
AB.

Znajomym, przyjaciołom, osobom prywatnym i instytucjom
uczestniczącym w ostatniej
drodze oraz wszystkim tym,
którzy pomogli w przygotowaniu pogrzebu

Śp. Kazimierza
Ostrowskiego

serdeczne podziękowania
składa rodzina

Zagraniczni inwestorzy są nam potrzebni!

Zainwestują, ale...
Zagraniczne firmy pojawią się
wówczas, gdy zostanie spełniony
podstawowy warunek - jeżeli miasto przeniesie lokalizację i uzbroi
tereny przyszłej strefy ekonomicznej w niezbędne media. Dotychczasowa lokalizacja gubińskiej
podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
nie jest bowiem korzystna. Znajduje się ona co prawda na obrzeżach miasta, ale utrudnieniem jest
dojazd do niej. A i wybudowanie
na jej terenie jakiejkolwiek hali
produkcyjnej wymagałoby dodatkowej niwelacji terenu. Dlatego magistrat podjął starania
w zarządzie Strefy, aby zmienić
jej lokalizację na tzw. południowe obrzeże Gubina. - Jak na razie nasze argumenty znajdują
zrozumienie w zarządzie Strefy mówi burmistrz Bartłomiej Bartczak. Również prezes Zarządu
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Krzysztof
Dołganow jest przychylnie nastawiony do idei pozyskania nowych

podjęcie niezbędnych prac przy jej
uzbrajaniu. Koszt inwestycji jest
niebagatelny - należy wyasygnować z budżetu miasta około 6
milionów złotych, ale postaramy
się też pozyskać środki pozabudżetowe na uzbrojenie. Czas tej
inwestycji również gra istotną
rolę dla miasta. Całkowite uzbrojenie terenu przyszłej podstrefy
to okres około 6-9 miesięcy, a czy
zagraniczni inwestorzy, którzy doskonale potrafią liczyć swoje zyski
i straty, zechcą poczekać? Dlatego
musimy wykorzystać te „5 minut”
dla rozwoju miasta - podkreśla
burmistrz Gubina.
Kto interesuje się inwestycjami
w Gubinie? Jak wiemy nieoficjalnie, jest to przedsiębiorca z Luksemburga - producent materiałów
higienicznych oraz jeden z niemieckich inwestorów z branży metalowej. W magistracie pojawili się
też przedstawiciele jednej z firm
brytyjskich.
Jak się rozwiną dalsze działania
i ilu pojawi się jeszcze potencjal-

Czy spełnią się słowa z piosenki Golców: „tu na razie jest ściernisko”, ale czy powstanie
San Francisco? - teren przyszłej strefy na południowych obrzeżach miasta
terenów w Gubinie. Grunty, którymi do chwili obecnej dysponowała
Strefa, powoli są zagospodarowywane. Tereny w Strefie to przede
wszystkim ulgi w podatkach dla
inwestorów! Musimy jednak podjąć na najbliższej sesji Rady Miejskiej stosowną uchwałę - mówi
dalej B.Bartczak - która umożliwi

nych inwestorów - czas pokaże.
Burmistrz na wszelkie zapytania
„Wiadomości”
dyplomatycznie
mówi - nie komentuję, aby nie zapeszyć. Ale gdy pojawią się inwestorzy - będą nowe miejsca pracy.
I jest to argument, z którym należy się liczyć.
Antoni Barabasz

Najszczersze wyrazy współczucia Koleżance Danucie Kaczmarek
z powodu śmierci ojca

Kazimierza Ostrowskiego

w imieniu koleżanek i kolegów nauczycieli
oraz pracowników oświaty Krystyna Kaczmarek-Skóra
Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gubinie
Odszedł od nas

Jerzy Gąsior
wspaniały kolega, dobry człowiek, nauczyciel, trener i wychowawca
wielu pokoleń gubinian.
Prosimy Jego żonę Grażynę i córkę Izabelę Ziętkę oraz rodzinę
o przyjęcie naszych najszczerszych wyrazów współczucia.
W imieniu koleżanek i kolegów nauczycieli oraz pracowników oświaty
Krystyna Kaczmarek-Skóra
Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gubinie
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Kazimierz Ostrowski

Urodził się 18 sierpnia 1924 r. we wsi
Czmil, w województwie żytomierskim
(dziś Ukraina). Mając 12 lat wraz z rodziną został wywieziony do Kazachstanu.
Latem 1943 r. wcielono go do Armii Czerwonej, a w listopadzie 1944 r. przeniesiono do tworzącego się Wojska Polskiego.
Tu skończył szkołę podoficerską i trafił
do 13. Pułku Piechoty 5. Dywizji II Armii
Wojska Polskiego. Z pułkiem zakończył
wojnę na terenie Czech.
Po wojnie, w ramach grupy żołnierzy
oddelegowanych z 5. Dywizji Piechoty, ochraniał granice Polski, służąc w Wojskach Ochrony Pogranicza w Sękowicach. Po demobilizacji
osiedlił się w okolicach Gubina, by po kilku latach zamieszkać na ul.
Poznańskiej 269 (dziś ul. Kresowa).
Od „zawsze” Kazimierz nie lubił monotonii. Nie godził się być obywatelem „pierwszym lepszym”. Takim, co to tylko sieje, orze, pilnuje gospodarstwa i dba o to, by nie wstydzić się rodziny. Zawsze chciał i robił więcej.
Chyba z miłości do munduru, po zdjęciu wojskowego uniformu, założył mundur pocztowca. Naczelnikował poczcie w Wałowicach, później przez wiele lat kierował pocztą na terenie koszar w Komorowie.
Pracował w radach narodowych, był zastępcą komendanta Powiatowej
Straży Pożarnej w Gubinie. W 1972 roku jako kierownik zajezdni autobusowej w Gubinie walczył o komunikację miejską. Walka przyniosła
efekty i z jego poręki ruszyły autobusy miejskie. Jeżdżą do dziś.
Po wojnie zapisał się do chłopskiego ZSL i pozostał mu wiernym do
śmierci, pełniąc w partii wiele zaszczytnych funkcji, włącznie z pracą
w strukturach wojewódzkich. Oprócz tego udzielał się w wielu organizacjach społecznych, że wspomnę choćby o Stowarzyszeniu Pionierów
Gubina czy Gubińskim Towarzystwie Kultury. Był także członkiem
stowarzyszenia skupiającego oficerów stacjonującej kiedyś w mieście
5. Kresowej Dywizji Zmechanizowanej.
Współpraca z wojskiem to osobny rozdział w życiu Kazimierza. W zasadzie, żadna większa garnizonowa impreza nie odbywała się bez jego
udziału. Był gościem wielu żołnierskich przysiąg, spotykał się z żołnierzami młodego rocznika, później, jako piszący książki, miał spotkania autorskie. Miał do mundurów szczególny sentyment. Wszak zięć
w mundurze, wnukowie, żona porucznik, Kazimierz także, no i cała
rzesza znajomych, „co to w armii pracując poznał i obok armii mieszkając przez kilkadziesiąt lat, widywał się na co dzień”. Kilkudziesięciu,
a może kilkuset mundurowych.
Miastu i gminie oddawał swe siły tak długo, jak mu zdrowie pozwalało. Pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy w domu spokój był już wielki
(córki i syn poszli na swoje, a on był doświadczonym emerytem), rzucił
się w nurt pisania. To bardzo trzymało go przy życiu. Pisał tak wiele, że w końcu zdecydował się przesiąść z maszyny na komputer. Miał
już wtedy co najmniej osiemdziesiątkę. Niektórzy pukali się w głowę
słysząc, że Kazimierz stuka w klawisze i klika myszką. A on po kilku
lekcjach opanował sztukę elektronicznego zapisu do tego stopnia, że
niedowiarkom miny zrzedły.
W literackim życiorysie ma na koncie osiem książek. I choć nie każdemu przypadły do gustu, myślę, że trzeba mu tego pozazdrościć. Dlaczego? Spróbuj, Drogi Czytelniku, napisać jedną. Spróbuj napisać kilkanaście stron. Zobaczysz, że to nie takie proste.
Tak niedawno red. Leszek Kalinowski pisał w Gazecie Lubuskiej:
„…Nadal stuka w klawisze. Ma już ponad 60 stron, nowej, dziewiątej książki. Roboczy tytuł to „Zachodni wiatr”. Wspomina pierwsze
lata po wojnie, kiedy to mówiono: Towarzysze i towarzyszki, i wy,
ludzie zza Buga…” I stukał do poniedziałku. We wtorek, 5 sierpnia,
musiał przerwać pisanie.
11 sierpnia pochowaliśmy Go na gubińskim cmentarzu. Zabrakło Mu
tygodnia do 84. urodzin, których nie mógł się już doczekać. Miał jeszcze tyle planów…
Pozostała niedokończona dziewiąta książka. Bez ostatniego rozdziału.
(sp)

7 sierpnia 2008 roku zmarł Pionier Ziemi Gubińskiej

Kazimierz Ostrowski

Odszedł wspaniały Kolega, Przyjaciel, autor wielu książek, które są żywą
kroniką naszej małej Ojczyzny, ziemi, którą ukochał. Był jej wierny od
1945 roku i której służył, pełniąc liczne zaszczytne funkcje. Cześć Jego pamięci! Żonie Jadwidze, rodzinie i bliskim pogrążonym w żałobie wyrazy
serdecznego współczucia
składają Gubińscy Pionierzy
8 sierpnia 2008 roku odeszła od nas Pionierka Ziemi Gubińskiej

Emilia Pytiak

Wspaniała Kobieta, Pionierka, Działaczka
Cześć Jej pamięci!
Rodzinie i bliskim
wyrazy szczerego współczucia

składają Gubińscy Pionierzy
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Historyczna przysięga

Dzień 22 sierpnia 1998 r. zapisał się w historii miasta znaczącym wydarzeniem międzynarodowym. Po raz pierwszy w historii Polski, na
placu przed farą, odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy Wojska Polskiego - 73. Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich pod dowództwem mjr. dypl. Jarosława Buta i żołnierzy Bundeswehry - 37. Brygady
Strzelców z m. Frankenberg, dowódca ppłk Wolfgang Schraut. Przysięga poprzedzona została dwudniowym ćwiczeniem (20-21.08.) polskoniemieckiej obrony cywilnej z udziałem sił i środków wojskowych; m.in.
5. Batalion Saperów budował wraz z niemieckimi saperami most przez
Nysę Łużycką. Ćwiczenia nosiły kryptonim „Europa’98” i pozostał po
nich obelisk (kamień) po stronie niemieckiej.
Wydarzenie to miało też ważne znaczenie lokalne – miało służyć
pozostawieniu w Gubinie niektórych jednostek wojskowych. Zniknęła już 5. Dywizja Zmechanizowana, a pozostające w garnizonie 73.
Pułk Zmechanizowany i 5. Pułk Przeciwlotniczy weszły w skład 4.
Dywizji Zmechanizowanej. Władze miasta i poseł Czesław Fiedorowicz czyniły starania o utrzymanie wojska, czego przykładem miała być ta właśnie przysięga. Przybyło na nią wielu znaczących gości
z obu państw, obecni byli ministrowie obrony narodowej, Janusz
Onyszkiewicz i Volker Ruhe.
Jeszcze w lipcu 1999 r minister J.Onyszkiewicz potwierdzał, że resorty obrony narodowej obu państw zgadzają się, aby to przedsięwzięcie
stało się elementem stosunków polsko-niemieckich w ramach kontaktów przygranicznych, czyli z zaangażowaniem lokalnych społeczności
oraz jednostek wojskowych stacjonujących po obu strony granicy.
Wydarzenia potoczyły się jednak inaczej. Polska weszła do NATO, 73. pz
wszedł w skład 5. Kresowej Brygady Zmechanizowanej, którą też w 2001
roku rozformowano, a w czerwcu 2002 r zniknął także garnizon.
Pozostały puste, niszczejące koszary i kłótnie z władzami wojskowymi
(WAM) o kupno mieszkań przez osoby cywilne. Wielu z kadry zawodowej przeszło do rezerwy i znalazło w Gubinie stałe miejsce zamieszkania, większość jednak wyjechała do różnych garnizonów w Polsce, by
tam dalej pełnić służbę wojskową. I o tym po dziesięciu latach trzeba
też pamiętać.
Z. Traczyk



Wakacyjny trud
W chwili obecnej na korytarzach
SP-3 zamiast uczniów można natrafić na poustawiane krzesła,
szafki i inne meble oraz kwiaty.
A wszystko za sprawą trwających od początku wakacji prac
remontowych. Oddane do użytku
(pod koniec czerwca) monitorowane nowe boisko szkolne stało
się „motorem napędowym” do
tego, by poczynić kolejne zmiany,
także w samym budynku szkoły.

we. Nie jestem w stanie wymienić
wszystkich prac, jakie zostały poczynione, by uprzyjemnić edukację
uczniom i ułatwić pracę pedagogom
i innym osobom w naszej szkole. To
trzeba po prostu zobaczyć.
Szczególną uwagę należy zwrócić
na fakt, że szkoła pracuje systemem
gospodarczym. Wiele prac wykonano rękoma osób związanych z placówką, a nieliczne z udziałem firm
z Gubina i Zielonej Góry. W szkole

Burmistrz B.Bartczak z nieoficjalną wizytą w SP-3

W tym roku szkolnym zostaną
utworzone 3 oddziały dla pierwszoPierwszy krok
klasistów, co za tym idzie stworzoOd 1 lipca br. rozpoczęła się XI edycja „Funduszu Pierwszy Krok” ny został nowy gabinet nauczania
– ma on na celu pomoc w powrocie do aktywnego życia osobom, któ- zintegrowanego, a pozostałe dwa
re w wyniku skoku do wody lub wypadku drogowego doznały urazu zostały poddane generalnej odnokręgosłupa i poruszają się przy pomocy wózka inwalidzkiego. „Fun- wie. Uczniowie kl. IV-VI też mają
dusz Pierwszy Krok” to wsparcie dla osób w wieku 18-30 lat, któ- powody do dumy, gdyż zyskali
re maksymalnie 10 lat temu w wyniku skoku do wody lub wypadku nowe drzwi do gabinetów. W gakomunikacyjnego doznały uszkodzenia kręgosłupa. Dofinansowanie binetach: przyrody, matematyczmożna otrzymać na naukę, zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub kom- nym, matematyczno-technicznym
puterowego, likwidację barier architektonicznych oraz wkład własny i w wielu innych zostały wymalowawymagany w innych złożonych wnioskach. Mogą z niego skorzystać ne ściany, położono nowe wykładzimieszkańcy województw: lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego ny i wymieniono okna. Remontom
i pomorskiego.
zostały poddane także łazienki i toWnioski należy składać od 1 lipca do 30 września. Więcej informa- alety, w których wymieniono okna,
cji oraz formularz wniosku w centrach „Integracja” dla naszego wo- położono nowe płytki, a co najważjewództwa Zielona Góra, Al.Niepodległości 11, 65-048 Zielona Góra, niejsze wymieniono starą elektrytel.0683286470, e-mail zielonagora@integracja.org oraz na stronie kę i kanalizację. Również świetlica
www.plytkawyobraznia.pl 
(oprac. m.z) i stołówka zyskały nowy wizerunek
dzięki nowej wykładzinie i malowaniu. Teraz obiady będą smakowały jeszcze bardziej, dzięki pracy
pań kucharek w nowiutkim aneksie
Herb dla gminy
kuchennym. Opuszczamy budynek
Minister Spraw Wewnętrznych raziła także Komisja Heraldyczna. przez solidne drzwi antywłamanioi Administracji zaakceptował przed- Wzory opracował m.in. Tadeusz
stawiony wniosek wójta i rady o wy- Buczek, opiekun izby muzealnej.
rażenie zgody, by gmina mogła mieć Uchwałę w tej sprawie podejmie na
herb i flagę. Pozytywną opinię wy- najbliższej sesji rada gminy.
Starosta Jacek Hoffmann zaRemont kościoła
prasza na Powiatowo-Gminne DoJak przekazała Kamila Domagal- cie 80 000 zł na dofinansowanie żynki, które odbędą się 6 września
ska, Lubuski Wojewódzki Konser- wykonania robót budowlanych 2008 r. w Rybakach.
wator Zabytków w Zielonej Górze prowadzonych w kościele filialnym Powiat krośnieński już kolejny raz
udzielił dotacji parafii rzymsko- w Witaszkowie. Całkowity koszt organizuje konkurs wieńców dożynkatolickiej w Starosiedlu, w kwo- prac wynosi 178 709 zł.
kowych. Konkurs ten jest wyrazem
kultywowania dawnych zwyczajów
Będą kopać?
dożynkowych, oddaniem szacunku
Kopalnia Węgla Brunatnego „Ko- zacja procesu wydobycia kopaliny dla tradycji oraz kultury ludowej.
nin” w Kleczewie zaprosiła delega- ze złoża, proces rekultywacji terecję gminy na spotkanie z zarządem nów po działalności wydobywczej, Rodzinom zmarłych:
spółki oraz zwiedzenie terenów, a także relacje z samorządami
na których prowadzona jest dzia- lokalnymi. Do tematu węgla brułalność górnicza. Zaprezentowane natnego na terenie gminy jeszcze
zostaną też przygotowania i reali- powrócimy.

Z gminy…

prowadzono zbiórkę złomu i makulatury, a otrzymane środki przeznaczono na remont. Pozyskano także
fundusze z Urzędu Miasta Gubin,
a część z nich zaoferowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Osobą
szczególnie zainteresowaną poczynaniami szkoły był burmistrz naszego miasta - Bartłomiej Bartczak,
absolwent szkoły. W ubiegłym tygodniu złożył nieoficjalną wizytę
i z podziwem oglądał „nowe oblicze”
placówki. Pozostało jeszcze tylko posprzątać i poustawiać meble i SP-3
jest gotowa, by przyjąć swoich uczniów po wakacyjnej przerwie.
A jest się czym pochwalić i nie ma
tu znaczenia fakt, że niektórym wakacje „przeleciały koło nosa”. Włożony trud jest wspaniałą wizytówką
szkoły, a wrażenia są bezcenne.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i liczymy na dalszą współpracę (dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie i ja)
Anna Kędziora

Dożynki Powiatowo-Gminne

Sesja
Kolejna sesja rady gminy odbędzie
się 28 sierpnia (czwartek) o godz.
10.30. Przedstawione zostaną informacje m.in.o przygotowaniach
do rozpoczęcia nowego roku szkol-

nego i możliwościach pozyskania
środków pomocowych oraz sprawozdanie z działalności SP ZOZ.
Podjęta zostanie uchwała o herbie
i fladze gminy.
Z.Traczyk

Sabiny Dubiak
Kazimierza
Ostrowskiego

wyrazy współczucia

składa
Rada Osiedla nr 4
oraz mieszkańcy

W konkursie na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy mogą wziąć
udział: Koła Gospodyń Wiejskich,
Rady Sołeckie oraz osoby prywatne
(amatorzy, nie artyści zawodowi)
z powiatu krośnieńskiego.
Regulamin konkursu - do wglądu
w redakcji - zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 16.00.
MB-T
Państwu

Alicji i Andrzejowi Gilom

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Teścia i Ojca
składają
współpracownicy z
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Gubinie

Kronika 997
W okresie od 30 lipca do 13
sierpnia 2008 r. na terenie miasta i gminy Gubin odnotowano
następujące zdarzenia:
31 lipca około 11.00 przy ul.
Kujawskiej skradziono telefon
komórkowy marki Motorola;
2 sierpnia o godz.21.00 na ul.
Róży Luksemburg zatrzymano
nietrzeźwego kierowcę samochodu osobowego, Krzysztof U.
lat 35 miał w wydychanym powietrzu 1,5 promila alkoholu;
4 sierpnia około godz.8.00
z parkingu przy ul. Budziszyńskiej skradziono motocykl Hyosung wartości 3400 zł;
6 sierpnia z kiosku Ruchu
przy ul. Wyspiańskiego skradziono papierosy różnych marek o łącznej wartości 5 tys. zł;
6 sierpnia w godzinach rannych, w Zespole Szkół przy ul.
Racławickiej podpalono plastikowy kontener na śmieci, w wyniku pożaru uszkodzeniu uległa
instalacja elektryczna, sprawca
dokonał również zniszczenia toalet, wartości uszkodzeń jeszcze
nie oszacowano;
7 sierpnia o godz. 14.00 na ul.
Chodkiewicza zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę Edwarda
B. lat 53, wynik badania to 2,5
promila alkoholu;
7 sierpnia o 19.00 na Kaliskiej ustalony szesnastolatek
pobił starszego mężczyznę,
a następnie zabrał mu pieniądze
w kwocie 570 zł;
9 sierpnia o 2.00 na ul .II Armii WP zatrzymano kierującego
samochodem nietrzeźwego Sławomira L. lat 35, 1,9 promila
alkoholu;
9 sierpnia z samochodu marki
Fiat Ducato stojącego na parkingu przy ul. Westerplatte wymontowano dwie tylne lampy,
o wartości 1000zł;
10 sierpnia około 16.00 z ul.
Słowackiego skradziono rower
obywatelowi Niemiec, policja
ustaliła sprawcę, a rower odzyskano i zwrócono właścicielowi;
10 sierpnia w Markosicach
dokonano włamania do pomieszczenia
gospodarczego
i kradzieży kosiarki spalinowej, taczki oraz elektronarzędzi
i drzwi wejściowych do mieszkania, wartość start wyceniono
na 3.100 zł;
11 sierpnia o 7.15 na ul. II
Armii WP zatrzymano nietrzeźwego kierowcę samochodu dostawczego, Marka D. lat 46, wynik badania 1 promil alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Oprac. MB-T
Informacji udzielił Oficer Prasowy KPP Krosno Odrzańskie
podinsp. Dariusz Wyrwa

Asp. sztab.

Arturowi Bohatkiewiczowi

zastępcy d-cy JRG - PSP w Gubinie
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci teściowej
składa
dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Gubinie
asp. sztab. Dariusz Kostyszak
wraz z załogą.

Miasto i okolice
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z magistratu
Informacje zebrał Antoni Barabasz
planowana impreza na rzece - przygotowana przez stronę gubeńską
w związku z dorocznym „Świętem Jabłoni”. Spotkanie, które odbyło
się 20 sierpnia - zostało przygotowane przez Wydział Europejski ma- Ale nie zostaną zapomniani – mówi burmistrz Bartłomiej Bartczak. gistratu, Annę Wróbel i Sylwię Domaracką.
Wychodzę w tym miejscu z ideą organizacji pod egidą Gubińskiego Domu
Kultury konkursu kulturalnego im. Kazimierza Ostrowskiego oraz turnieju piłkarskiego wspólnie z działaczami klubu „Carina Gubin”, Miejskiego Ośrodka Sportu i Szkoły Podstawowej Nr 2, im. Jerzego Gąsiora
– w której był długoletnim nauczycielem wychowania fizycznego.

Odeszli...

Symbolicznie i z grochówką...
Symbolem jednostek wojskowych jest sztandar. Sztandar jednoczył i jednoczy wszystkich żołnierzy, był i jest znakiem wielkiego etosu, z którego
wyrasta Wojsko Polskie. Żołnierze Wojska Polskiego trwale zapisali się
w panoramie ojczystych dziejów, gdzie żołnierski wkład był zawsze dostrzegalny. W tym uroczystym dniu święta Wojska Polskiego, w imieniu
własnym, Rady Miejskiej oraz wszystkich mieszkańców Gubina przekazuję
najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności żołnierzom służby czynnej, żołnierzom rezerwy, kombatantom oraz ich najbliższym (z przemówienia burmistrza z okazji Dnia Wojska Polskiego).

Komisja zaopiniowała
Na ostatnim (20 sierpnia 2008r.) posiedzeniu Komisji Planowania
i Budżetu burmistrz B. Bartczak oraz naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz przedstawili przebieg
dotychczasowych działań związanych ze zmianą lokalizacji gubińskiej
podstrefy Kostrzynsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dotychczasowe działania magistratu członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie. Obecnie dobiegają końca prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej
mają być przedstawione projekty uchwał dotyczące sposobu finansowania przedwsięzięcia.
Kolejnym punktem spotkania komisji - tym razem z kierownikiem
Miejskiego Zakładu Urządzeń Komunalnych Romanem Gąsiorem,
były sprawy rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Gubin o statusie
miejskim przekraczających kwotę 10 tysięcy złotych tytułem czynszu za
najem lokali mieszkalnych. Jak się oficjalnie dowiedziała redakcja - są
Mimo iż w mieście nie ma już garnizonu, to pamięć pozostaje. Po mszy przygotowywane lokale socjalne dla najemców, którzy nie wywiązują
w kościele pw. Trójcy Św., burmistrz B.Bartczak, radni miejscy, przedsta- się ze swoich zobowiązań w stosunku do miasta.
wiciele władz powiatowych, organizacji społecznych, szkół, stowarzyszeń
– w tym Stowarzyszenie Oficerów 5. Dywizji złożyli symboliczne wiązanki kwiatów pod pomnikiem wdzięczności. Miłym akcentem uroczystości
była żołnierska grochówka serwowana dla wszystkich chętnych, której
sponsorem był magistrat.
Jak rozwija się współpraca między Gubinem a Guben, jakie są wspólne
działania związane z pozyskiwaniem środków unijnych - to zaledwie kilka zagadnień, którymi interesowała się red. Elizabeth Stasik z polskiej
redakcji niemieckiej stacji radiowej „Deustche Welle” w czasie prawie godzinnego spotkania z burmistrzem B. Bartczakiem, które miało miejsce
19 sierpnia.

Rozgłośnia „DW”
w magistracie

Kajakiem po Nysie!
Czy graniczna Nysa może być miejscem uprawiania sportów wodnych i szczególnie turystki kajakowej? Spotkanie, w którym ze strony
niemieckiej uczestniczyli przedstawiciele Wasserwacht – DRK z Guben: Regine Wächtter-Richter, Joachim Kloss i Michael Metscher
z gubeńskiej straży pożarnej, miało na celu wypracowanie wspólnych
przedsięwzięć w tej kwestii. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentował Jacek Czerepko. Jest szansa wspólnego pozyskania
środków z EWT na tę działalność. Na spotkaniu mówiono między innymi o zagospodarowaniu Wyspy Teatralnej, lokalizacji na Nysie w przyszłości stanicy wodnej i roli, jaką może odegrać ta forma wypoczynku
- skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży. We wrześniu jest

Przygotowania...
Do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego pozostało niewiele dni.
Jak wyglądają ostatnie prace remontowo-konserwacyjne w szkołach,
ich zabezpieczenie, szczególnie przed aktami kradzieży i wandalizmu
– było celem przeglądu, który burmistrz przeprowadził 14 sierpnia.
W ocenie burmistrza stopień ich przygotowania do rozpoczęcia roku
szkolnego nie budzi zastrzeżeń.

Myśli
proste
i
zawiłe
Marcin Zajączkowski

O wszystkim po trochę...
Może i dobrze, że powoli kończą się wakacje, pół urlopu i tak
człowiek spędza w pracy. Taka
jest potrzeba, a poza tym kogo
stać na ponaddwutygodniową
eskapadę i eksplorację krajowych czy zagranicznych kurortów.
Wakacyjna atmosfera plus
sprzyjająca, czytaj upalna pogoda, rozleniwiają strasznie
i trudno zebrać mysli. Życie też
nie przynosi zbyt wielu atrakcyjnych zdarzeń, choć w te wakacje było zdecydowanie bardziej ciekawie niż rok temu.
Ciekawie - nie znaczy dobrze.
Trudno mi czasem zrozumieć
młodych ludzi, choć sam do
tych starszych nie należę, ale
gdy słyszy się o dwóch próbach
podpalenia szkół, patrzy się na
rozliczne mniejsze akty działalności przeróżnych demolationmenów, to powstaje pytanie,
czy faktycznie tak biedne są
oferty i możliwości spędzania
wolnego wakacyjnego czasu
stwarzane młodym ludziom,
czy też niekórzy - niezależnie od oferowanych atrakcji
- mają swoje zabawy.
Gdyby tak ich glupota miała
skrzydła, to niewątliwie mieliby szansę pobić prędkość
przelotu nad Atlantykiem
albo przynajmniej z lotu ptaka
mogliby oglądać Gubin i jego
najbliższe okolice.
Może faktycznie wzbudzą respekt miejscy strażnicy i miejmy nadzieję, że zostaną im jak
najszybciej skrojone mundurki, by w końcu trochę postraszyli wątpliwej proweniencji
gubiński establishment, składający się z żulerki, złomiarzy
i strongmenów, którzy sprawdzają swoją moc na miejskich
lampach, śmietnikach, ławeczkach.
Niewątpliwie cieszą informacje o tym, że udało się dogadać
nam i Niemcom w sprawie
mostu, bo niektórzy już robili
zakłady, co się będzie bardziej
sąsiadom opłacać - zapłacenie
kary, czy demontaż kładki, która pomimo wielu różnic jednak
niewątpliwie mocno spina dwa
brzegi Nysy.
Może to i nie koniec dobrych wiadomości, choć nie
od dziś wiadomo, że to co
jedych cieszy czy niesie nadzieję, wśród innych budzi
niepokój czy sprzeciw - wynikła niedawno sprawa ewentualnych inwestycji i walki o złoża węgla w okolicach naszego
miasta, o czym zresztą możecie Państwo na stronie obok
przeczytać.
Życzę jeszcze miłych ostatnich
wakacyjnych dni i jak najlepszej,
ale znośnej pogody, a najlepiej
wspaniałej pogody ducha!

Publicystyka
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Wkurza mnie
Wsie gminy Gubin to niestety Polska „B”. Może przyczyną jest bardzo duża
liczba - aż 48 - wsi na rozległym terenie z niewielką liczbą mieszkańców?

Oszczędność czy nieudolność?
Z urodzenia jestem mieszczką.
Z wyboru wieśniaczką. Zawsze marzyłam o zamieszkaniu w pięknej, jak
najmniej skażonej cywilizacją wsi. To
chyba szkolna lektura „Chłopów” tak
zaważyła na mojej romantycznej wizji. No i mieszkam w takiej wsi gminy
Gubin, z brakiem dostępu do internetu, z brakiem „normalnego” stacjonarnego telefonu (mamy satelitarny),
z brakiem odpowiedniego zasięgu do
odbioru komórki i z brakiem oświetlenia ulicznego w ciągu lata. Mam,
co chciałam. Nie wypada narzekać.
Są jednak mieszkańcy wiosek, którzy
chcieliby korzystać z wszelkich dobrodziejstw, adekwatnych do wieku,
w którym żyją. Chcieliby mieć np.
oświetloną ulicę w nocy. I się burzą.
Dzwonią do redakcji, że im ciemno.
- Proszę, abyście coś na ten temat
napisali. Może pomoże - mówi jedna z gminnych czytelniczek, chodząca po omacku po wsi.
- Rozmawiałam z wójtem, zapytał co wolę, mieć światło w lecie,
czy w zimie? - żali się mieszkanka
Komorowa, która chciałaby mieć
światło cały rok.
Inna pani z innej wsi zwierza się
telefonicznie, że podczas interwencji
wójt stwierdził, że w lecie jest jasno do
22.00, a potem już się powinno spać.
Więc po co światło w lecie na ulicy?
Temat nie jest nowy. Parę lat
temu o tym pisałam. - Czy planując w tegorocznym budżecie
kwotę 267 000 zł, w tym 180 000
na oświetlenie ulic, 80 000 konserwację i 7 000 na uzupełnienie,
braliście pod uwagę ponaddwumiesięczne wyłączenie oświetlenia ulic w gminie Gubin? - pytam
wójta Edwarda Aksamitowskiego.
- Tak! - potwierdza - dla oszczędności robimy to każdego roku w lecie. W pozostałych miesiącach, od
września do maja, oświetlenie
gaśnie o 23.30, a ponownie zapala się o 4.30 rano - objaśnia wójt.

Łużyczanie po drugiej stronie
Nysy powtarzają od pokoleń: Pan
Bóg stworzył piękne, żyzne Łużyce,
a diabeł podłożył węgiel.
Łużyce, których nazwa pochodzi
od łąk nadrzecznych, rozciągających się na zachód od rzeki Bóbr.
Tak więc mieszkamy na Łużycach
Wschodnich. Jestem przekonany,
że po naszej stronie Nysy, z racji
zakusów na przemysłową eksploatację węgla brunatnego, wzrośnie
świadomość łużyckiej tożsamości.
Tożsamości ludu słowiańskiego, ginącego w teutońskim morzu.
Nie pomagaliśmy Łużyczanom
w walce przeciwko wydobyciu węgla
brunatnego, prowadzonego wbrew
woli mieszkańców, odwiecznych
gospodarzy tych ziem, może Łużyczanie nam pomogą. Niemcy, dla
złagodzenia nastrojów, powierzyli
wydobycie spółce zagranicznej. Bo
łatwiej znosi się obcego wroga.
U nas wręcz przeciwnie. Wojnę rozpoczął Jarosław Stankiewicz z kopalni Konin, i to wojnę międzynarodową.

- Ale ludzie się denerwują. Uważają, że płacą podatki i coś im się
za to należy - prowokuję. - Z podatków nie zbieramy dużych pieniędzy. Niewielka ilość zakładów
na naszym terenie nie zapewnia
nam wystarczających dochodów.
Musimy szukać oszczędności mówi wójt. I dodaje - ci co wystąpili z wnioskiem o włączenie oświetlenia ulic, mają je. - Które wioski?
- pytam - Żytowań miał problemy
z przyjeżdżającymi z miasta rozrabiakami, w Przyborowicach mieli
problem z lokalnym złodziejem,
a dzisiaj włączone zostaną Jaromirowice na prośbę pań, które
pracują do późnych godzin w Tesco i dojeżdżają rowerami. Inni nie
składali takiego zapotrzebowania.
Natomiast jeżeli chodzi o Komorów, to jedna strona ulicy należy
do miasta, druga do gminy. Pani,
która się żali, mieszka po miejskiej
stronie, więc odesłałem ją do burmistrza - odpowiada wójt.
No tak, żeby mieć oświetloną ulicę
w gubińskiej wsi, trzeba poprosić
urząd, dokumentując to jakimś zagrożeniem dla mieszkańców. Najlepiej, żeby kogoś pobito, okradziono
- nie daj Boże, zamordowano.
 zy tak samo oszczędzają
C
inne gminy?
Bobrowice: wójt jest zdziwiony
pytaniem. - Chyba nie ma takiej
gminy, która na całą noc wyłącza
oświetlenie - wątpi. - Jest - mówię
- gmina Gubin. - To chyba jedyna
gmina w województwie, a może
w Polsce - zastanawia się wójt.
W Dąbiu, w Tuplicach, w Bytnicy,
w Brodach w ciągu całego roku dla
oszczędności oświetlenie wygaszane jest od 1 do 4 w nocy. Wyjątek
stanowi organizowanie zabawy czy
innej imprezy - wtedy bez ograniczeń. Całkowitego letniego zaciemnienia nie stosują. Też mają

skromne budżety, ale oświetlenie
wsi uważają za konieczność.
Zmieniam temat
Korzystając z okazji rozmowy
z wójtem, pytam o segregację odpadów
w gminie. Powołuję się na stwierdzenie
prezesa PUM w Gubinie, Bronisława
Lasoty. - Prosiłem wójta, by gmina
zorganizowała punkty z pojemnikami na plastik, szkło, makulaturę. Bo
gdyby - tak jak w mieście - za odbiór
segregowanych odpadów nie musieliby płacić. Może by nie było wyrzucania śmieci do lasu. Ale wójt stwierdził,
że nie ma pieniędzy - mówi prezes.
Mówi, że to dotyczy również wywozu
nieczystości z gminy, bo przedsiębiorstwo ponosi straty, obsługując wsie
gminy Gubin. W tej sytuacji PUM nosi
się z zamiarem rezygnacji z działalności dla gubińskiej gminy i oczekuje od
gminy więcej zdecydowania i wprowadzenia w swoich wsiach porządku.
- Myślę, że kiedyś do tego dojdzie,
że będą komisje ochrony środowiska, które będą sprawdzały wywiązywanie się mieszkańców z pewnych obowiązków. Są to przecież
zalecenia Unii - ma nadzieję prezes.
Wójt ripostuje, że czyni już pewne
kroki w tym kierunku, mianowicie
chce wnieść wniosek pod obrady
radnych, by tak jak w mieście, odpłatność za śmieci była za każdego
członka rodziny, a nie jak obecnie
za kubeł. - Bo to niesprawiedliwe,
jeden kubeł na śmieci dla rodziny
4 lub 6-osobowej i jeden dla dwu
lub jednoosobowej. Wtedy nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci,
gdzie popadnie - mówi. - Poza tym
musi być potępienie społeczne i egzekwowanie prawa - dodaje wójt.
Czy wtedy będą pojemniki do segregowania odpadów? Czy ktoś rzetelnie
sprawdzi szamba na każdej posesji
z rachunkami za wywóz? Bo na kanalizację nasze wsie muszą jeszcze długo
czekać.
Kaśka Janina Izdebska

Łużycki węgiel

Jego wypowiedź w Gazecie Lubuskiej z 5 sierpnia gra na czułej nucie; cytuję - „w tej chwili
o złoża w okolicy Gubina trwa
wyścig między polską kopalnią
a niemieckimi firmami. Polacy
są przekonani, że lepiej…”. Pytanie, którzy Polacy i czy wszyscy?
To już nie sprzeczka czy różnica
zdań - to prawdziwa wojna. Trudno
powiedzieć, kto wykopał topór wojenny, ale i to się kiedyś wyda.
Decydenci i prasa widzą spór lokalny. To jakby gra w dwa ognie między
gminami Brody i Gubin. Dobrze, że
poszło w eter, dobrze, że ludzie zaczną myśleć. Brawo „Lubuska”.
Na marginesie cytowanej publikacji, dowiadujemy się, że z inicjatywy Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie
spotkali się przedsiębiorcy i specjaliści z branży energetycznej,
stwierdzając, że zagraża nam niedobór energii.
Można się domyślać, że zabrakło tam
ekspertów przyrodników i ekologów.

W następnych artykułach obawy swe lakonicznie zaprezentowali: Leszek Banach - dyrektor
RDLP w Zielonej Górze i Andrzej
Jermaczek - prezes wielkiej organizacji ekologicznej - Klubu Przyrodników. Wracając do ozdobników
artykułu w GL Dariusza Chajewskiego, ważne jest, że cytuje się tylko przedstawicieli przemysłu.
Energetyk Herbert Gabryś, prezes ZIPH Jerzy Korolewicz - mówią tylko półprawdy, bo tak im
wygodniej. Godna zacytowania jest
jedynie wypowiedź Mariana Babiucha, który stwierdza: „…problemem całej Unii, a zwłaszcza Polski,
jest to, że energię wytwarza się na
bazie węgla…”
Lobby przemysłowe ma potężną
moc - pieniądz. Obserwowaliśmy
całą otoczkę kopalni Horno, która
przez Nysę z nami graniczy.
Do celu zmierza się małymi kroczkami. Najpierw niewinna zgoda na
rozpoznanie. Następnie argumentem będzie dużo, dużo węgla - a po-



czytelnicy pytają
Szynobus od grudnia?
Dobrą informację dla mieszkańców miasta przekazał Grzegorz Dwojak, dyrektor Lubuskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze.
Otóż w rozkładzie jazdy pociągów, jaki będzie obowiązywał od 14
grudnia br., zaplanowano dwa połączenia na trasie Zielona Góra - Guben. - Będą to dwie pary pociągów obsługiwane przez szynobus SA 105,
który będzie mógł zabrać 96 osób (w tym miejsca stojące). Prowadzimy ostanie rozmowy z koleją niemiecką, tu nie powinno być żadnych
przeszkód. Mam świadomość tego, że pociągi osobowe na tej trasie nie
kursują od prawie 6 lat. Uruchamiając połączenie, chcielibyśmy naszych potencjalnych klientów zachęcić do korzystania z kolei. Przepełnienia na początku nie spodziewamy się. Jesteśmy jednak dobrej myśli
- powiedział gazecie dyrektor Dwojak.

Szynobus na gubińskim dworcu
Miejmy nadzieję, że plan ziści się i po latach znowu do „Zielonki” pojedziemy pociągiem.
Przy tej okazji przychodzi mi na myśl pytanie jakie zadał mi niedawno jeden z czytelników - A co z naszym dworcem, przecież on się niedługo zawali?
Odpowiedzi na to pytanie szukam od ponad dwóch tygodni. Pomimo wielu telefonów nie udało mi się ustalić „właściciela” gubińskiego dworca. Odsyłano mnie do Czerwieńska, Zielonej Góry, Ostrowa
Wlkp., Poznania i Gorzowa Wlkp. Ten ostatni adres jest ponoć najbardziej aktualnym, ale pod wskazanym numerem telefonu, od kilku dni,
nikt nie podnosi słuchawki.

Książeczki RUM
Na prośbę czytelników ponownie informujemy, że od 1 sierpnia br.
Terenowe Biuro Rejestru Usług Medycznych przeniesione zostało do
Szpitala przy ul. Śląskiej 35, budynek B (parter).
Wydawanie książeczek RUM odbywa się:
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00-14.00
- wtorki w godzinach 8.00-18.00
Małgorzata
Borowczak-Turowska

Uwaga!

niesione koszty trzeba odzyskać.
Wtedy ruszy lawina argumentów
zaszłości i walki z czasem.
Technologicznie wygląda to tak: zbiera się nadkład ziemi żyznej - miliony
ton, początkowo się ten urobek ładnie
układa - bo porządek musi być.
Wodę pompuje się non stop - jest
jej stale za dużo w ziemi, bo przeszkadza w rozpoczęciu wydobycia.
Składowanie nadkładu też stwarza
coraz większe kłopoty - zajmuje się
nowe tereny. Na przeszkodzie stoją
już tylko wsie i lasy. Lawina ruszyła. W tym momencie największym
argumentem jest groźba przerwania
wielkiego dzieła. Spustoszenie już
nie jest ważne. Uruchamia się propagandę nadziei, pokazując wirtualnie, jak to pięknie będzie za 30-50
lat. Jezioro z plażami i żaglówkami.
A pokolenia, którym wtargnięto brutalnie w życie, z którymi się nie liczono - przecież już nie żyją, już się nie
buntują.
Oleg Sanocki

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Gubinie informuje o planowanych przedsięwzięciach:
Wycieczka do Ochli - 2 października br. godz.
11.00-19.00
Uroczyste spotkanie członków Związku z władzami miasta. Uhonorowanie jubilatów, występy artystyczne - 7 października br. godz. 14.00-17.00
Wycieczka do Bautzen (Niemcy) - 9 października
br. godz. 8.00-19.00
Wieczorek taneczny - Podsumowanie Tygodnia Seniora - 11 października br. 
godz 17.00-24.00
Prosimy członków o zgłaszanie swojego udziału!

Zarząd

Badania prostaty

Jak ważna jest profilaktyka, zrozumiało wiele
mieszkanek Gubina poddających się okresowym badaniom mammograficznym i USG.
Wczesne wykrycie zmian chorobowych pozwala na całkowite wyleczenie. Często w nawale zajęć, lekceważymy zdrowie, a nawet
życie, które mamy tylko raz dane.
6 września od godz. 11.00 SP ZOZ Gubin
zaprasza panów do Szpitala Powiatu Krośnieńskiego w Gubinie ul. Śląska 35, budynek C
(parter).
Odbędą się bezpłatne badania prostaty dla
mężczyzn w każdym wieku. Rejestracja w sekretariacie tel. (068) 359-32-17.
MB-T

Społeczeństwo



Sonda

Rynek odzysku opakowań reguluje kilkanaście ustaw i rozporządzeń, ale kontrola nad nimi praktycznie nie istnieje.

Co sądzisz o koncepcji uruchomienia kopalni odkrywkowych
w gubińskiej gminie?
Laura
Jarzębińska
uczennica
Jestem temu przeciwna. Środowisko naturalne
ulegnie całkowitej dewastacji.
Szkoda mi tych terenów. Pustka
będzie wokoło… Jak na Marsie…
Jerzy
Czabator
emeryt
Pamiętam jak wokół niemieckiego miasta Horno
powstała pustynna przestrzeń.
Po pół roku działalności kopalni.
Pejzaż okropny... A takie tereny
zagospodarować będzie można
dopiero po 50 latach. Jestem zatem przeciwny kopalniom! Zupełnie zanikną lasy… Jak w okolicach
Bełchatowa czy Konina, które
przecież w latach 60 konkurowały
w atrakcyjności złóż właśnie z Gubinem.
Urszula
Kondracik
emerytka
Obawiam się, że
spadnie poziom wody. Uruchomienie kopalni wiąże się poza tym
z wysiedleniem ludzi z okolicznych wiosek. Dla starszych ludzi
to będzie prawdziwy koszmar.
Wojciech
Adamczyk
prowadzi sklep
w Grabicach
Już 30 lat temu była mowa
o utworzeniu u nas kopalni.
Strzegów, Polanowice, Grabice musiałyby wówczas zniknąć
z powierzchni ziemi. Dadzą nam
nowe domostwa, ale nigdy drugiego takiego samego, jak mam
teraz, mi nie zbudują. Takiego
ogródka, murku, podwórka…
Joanna
Adamczyk
sołtys Grabic
Uważam, że plan
uruchomienia kopalni to dobra
sprawa. Da szansę rozwoju młodym ludziom. Nowa lokalizacja, nowe miejsce zamieszkania
musi dać im szansę na progres.
Myślę, że każdy wolałby mieszkać koło Poznania, Wrocławia,
innego większego miasta. Szkoda ludzi w sędziwym wieku. Starych drzew się nie przesadza. Ale
uważam, że trzeba jednak iść do
przodu…
Marek
Karwacki
rolnik
Jestem za. Moim zdaniem to by rozwiązało
wszystkie problemy gminy. Czekam aż nas szybko wysiedlą. Dla
80. procent mieszkańców to jak
„strzał w dziesiątkę”. Tu i tak nie
ma perspektyw. Szkoły nierentowne, drogi - zero, kanalizacja zero, azbestowe rury do wymiany,
życie kulturalne upadło, pracy nie
ma. Młodzi i tak wyjeżdżają stąd
za granicę…
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Brudny interes!

Polskę zasypują plastiki, zużyty Najwięcej kłopotu sprawiają blo- ków według oznaczeń, tak jak to się
sprzęt elektroniczny, aluminiowe kowiska, czyli użytkownik zbioro- robi w cywilizowanym świecie.
puszki i tekturowe kartony. Zale- wy, bo - niestety - do oznaczonych Zarząd zastanawia się nad przygają nie tylko na składowiskach, kontenerów wrzucane są wszystkie szłością, jak rozwiązać problem
lecz także w lasach i przydrożnych
rowach. Na wysypiska trafia 97
proc. odpadów komunalnych (tych
z gospodarstw domowych), 70 proc.
z przemysłu i handlu. W miastach
i niektórych gminach wiejskich coraz częściej pojawiają się pojemniki
do segregowania odpadów - ma to
ułatwić utylizację śmieci - ale efekty wciąż są mizerne.
Jak z segregacją śmieci radzi sobie Gubin?
- pytam prezesa Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych w naszym mieście, Bronisława Lasotę. - W mieście
mamy rozmieszczonych 30 punktów
z pojemnikami do selekcji zbiórki
odpadów, tzn. plastik, makulatura,
szkło. Dwa razy w miesiącu firma
jeździ i odbiera plastik, makulaturę, a raz w kwartale szkło. Jeżeli
chodzi o gospodarstwa indywidualne, to mieszkańcy mający umowę
z PUM na wywóz śmieci, dostają za
darmo worki PET z odpowiednim
oznaczeniem, a za zawartość też nie
płacą. Od nich odbieramy w każdy ostatni piątek miesiąca plastik,
a raz w kwartale makulaturę i szkło
- informuje prezes.
W dalszej rozmowie dowiaduję
się, że do tej pory sprzedali 6 ton
zebranej makulatury, 6 ton plastiku i 16,5 tony szkła.

Pomimo że mamy około 30. takich miejsc, to nadal trudno przyzwyczaić się,
że odpady należy segregować, bo przecież śmieć śmieciowi nierówny…
odpady bez selekcji. PUM musiał
więc zatrudnić dodatkowego pracownika do selekcji na składowisku. W tej sytuacji bardzo pomagają tzw. nurkowie, czyli zbieracze
odpadów, ludzie, którzy z tego żyją.
Ostatnio przedsiębiorstwo zakupiło
specjalną prasę do zgniatania.
- Jesteśmy dopiero na początku
drogi, myślę, że segregacja będzie
coraz lepiej funkcjonować - optymistycznie głośno myśli prezes i zaraz
dodaje - Apeluję do mieszkańców,
żeby wrzucali odpady do pojemni-

w stosunku do mieszkańców blokowisk, czy obciążyć ich faktyczną
ilością odpadów, czy rozliczać ryczałtowo. Teraz mieszkaniec, gdy
ma pojemnik dzierżawiony, płaci
6,84zł na osobę w rodzinie, a bez
pojemnika 5,74zł (dzierżawa pojemnika 3,88zł).

Dlatego tak ważne jest, aby selekcji dokonywać na poziomie każdego
gospodarstwa domowego i wrzucać
podzielone śmieci już do właściwych pojemników.
Do 2010 roku PUM ma termin
zmodernizowania swojego wysypiska, albowiem po tym terminie
w całym województwie ma powstać
pięć zakładów zagospodarowania
odpadów, a wszystkie gminy mają
określić swoją przynależność do
któregoś z nich. Na sesji gubińscy
radni wybrali dla Gubina miejscowość Marszów koło Żar.
Obowiązki samorządów w gospodarce odpadami określił minister
budownictwa w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
Gmina ma doprowadzić do tego, by
wszyscy właściciele nieruchomości
zawarli umowy odbioru śmieci oraz
ustalić z przewoźnikiem, gdzie zawieźć odpady.
Prezes PUM
Apeluję do mieszkańców, żeby wrzucać do
oznaczonych pojemników posegregowane odpady.
Dziękuję

Frakcjonowanie odpadów

Jak na razie, problem śmieci w cana wysypiskach jest zbyt drogie. łej Polsce wydaje się być nierozwiąPolskich firm „śmieciowych” nie zywalny.
stać na urządzenia stosowane choćby w Wielkiej Brytanii.
Kaśka Janina Izdebska

Syty nie zrozumie głodnego, a zdrowy chorego… - Pomożemy wszystkim, kto będzie w potrzebie. Gdy spaceruję ulicą, to widzę swoich pacjentów i ich uśmiech na twarzy. Widzę, że dzięki nam mogą cieszyć się życiem - powiedziała szefowa PHU Rehabilitacja Karina Skrzypczyk.

Gubiński sklep aniołów
Jest w Gubinie sklep, w którym
pracują „anioły”. Każdy potrzebujący pomocy tu ją znajdzie.
W naszym mieście i w okolicy jest
bardzo wielu chorych, często samotnych i bezradnych w swoich
cierpieniach. Bywa, że przewlekle
chorzy nie mają już sił walczyć
o należne im sprzęty rehabilitacyjne, medyczne i pomocnicze, które refunduje Narodowy Fundusz
Zdrowia. Pacjenci nie wiedzą, jakie niezbędne dokumenty należy
wypełniać, by otrzymać sprzęt rehabilitacyjny.
I tu pomocną dłoń podaje przedstawicielka firmy, gubinianka od
1985 roku, pielęgniarka dyplomowana, była pracownica SP ZOZ
w Gubinie - Irena Kobylińska
oraz stażystka Anna Okołot.
- Pracowałam na stanowisku
pielęgniarki dyplomowanej i już
wtedy wiedziałam, czym jest choroba i cierpienie ludzkie - powiedziała I. Kobylińska o początkach
swojej działalności w P.H.U. Rehabilitacja. - Przez zbieg okoliczności spotkałam się z ludźmi z firmy,
która pomaga ludziom poprzez
NFZ, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Siedziba firmy
mieści się w Krapkowicach woj.
opolskie. Moim pracodawcą jest

Karina Skrzypczyk, kobieta oddana sercem osobom chorym, potrzebującym pomocy. Ona mnie
wdrożyła w tę pracę. Przekazała
mi główne cele firmy: pomagać

Jestem tu, by pomagać - mówi
pani Irena
ludziom niepełnosprawnym, niedołężnym i schorowanym. I tak
zrealizowano myśl o firmowym
sklepie w naszym mieście.
Sklep mieści się w budynku
przychodni na ul. Gdańskiej 17

i posiada umowę z NFZ, realizuje
również umowy PEFRON i PCPR.
Dysponuje całą gamą sprzętu medycznego, są to m. in. wózki inwalidzkie, balkoniki, sprzęt stomijny,
podnośniki wannowe, wózki dla
dzieci z porażeniem mózgowym
i wiele innego sprzętu. Placówka
prowadzi też wypożyczalnię, m.
in. wózków zwykłych inwalidzkich
ręcznych (40 zł/miesiąc), balkoników (20 zł/miesiąc) i kule (15
zł/miesiąc).
- Bardzo cieszy, że w Gubinie
istnieje taka placówka, gdyż
oszczędzam czas, pieniądze i co
najważniejsze… nerwy podczas
wypełniania potrzebnych wniosków. Pani Irena jest naszym dobrym „aniołem”, który czuwa, by
sprawy zostały załatwione pozytywnie - powiedziała matka chorego chłopca. - Już nie muszę jeździć do Krosna Odrz. lub Zielonej
Góry. A jest to niezwykle ważne,
bo jak zostawić w domu niepełnosprawnego syna na pół dnia
bez opieki? Muszę dodać, że pani
Irena doradziła mi, jaki sprzęt
będzie przydatny w rehabilitacji
syna. Po krótkim czasie sprowadziła ten sprzęt do Gubina, za co
jestem bardzo wdzięczna.
Inna matka, wdzięczna za pomoc, mówi - dobrze, że jeszcze są
ludzie, którzy potrafią doradzić

i pomóc, gdy czasami „opadają
ręce”, gdy wydaje się, że nie ma
już ratunku. Wydawało mi się, że
wszystkie ścieżki już „wydeptałam”, szukając pomocy dla mojego niepełnosprawnego dziecka…
Usłyszałam od znajomych, że powstał w Gubinie sklep ze sprzętem
rehabilitacyjnym. Tam szukałam
pomocy i dobrze trafiłam. Pani
Irena nie tylko wypełniła za mnie
potrzebne wnioski, ale załatwiła też inne formalności związane
ze sprowadzeniem potrzebnego
wózka dla dziecka. Wspaniała
kobieta, sercem oddana swojej
pracy i chorym, przy tym niezwykle skromna. Łamie i pokonuje
wszelkie bariery! To taka „siłaczka” naszych czasów.
Przykłady wdzięczności można
mnożyć. Niestety, pacjentów stale
przybywa, zwłaszcza ze schorzeniami kręgosłupa - plagą naszych
czasów.
W Gubinie i okolicy sklep ze
sprzętem rehabilitacyjnym jest
już placówką bardzo znaną. Oby
we wszystkich sklepach personel
wychodził do klienta z sercem na
dłoni i uśmiechem na ustach.
Dziękujemy Państwu za wspaniałą, profesjonalną i kulturalną
obsługę.
Małgorzata Borowczak-Turowska

Nr 14 z 22.08.2008

Pomogą przedsiębiorcom!
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Uściski dłoni, ognisko i specjały kulinarne (domowej produkcji) spowodowały, że to symboliczne - na
całej zachodniej granicy - zniszczenie zasiek przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych.

Schengen - miodowe miesiące minęły...

Z wizytą u burmistrza gościł Dalecz niewystarczające środki fiwid Pigłowski z Polskiej Fundacji
nansowe na sfinansowanie swoPrzedsiębiorczości (PFP). Celem
jego działania i rozwoju;
rozmowy była możliwość otwarcia n działa we wszystkich branżach, Od kilku miesięcy na naszych posiadający przy sobie dowodu der stał się jakby łatwiejszy do
w Gubinie Punktu Obsługi Funz wyjątkiem sektora rolnicze- zachodnich, południowych i częś- tożsamości rozumianego jako ukrycia. Straż Leśna wielokrotnie
duszu. Dobrze by było, gdyby zlogo, zbrojeniowego i nie prowa- ciowo wschodnich przejściach gra- paszport bądź dowód osobisty - ujawniała przypadki zaśmiecania
kalizowany był w budynku przy
dzi działalności przemysłowej nicznych nie ma już placówek naraża się na mandat w wysoko- naszych lasów przez obywateli
granicy - powiedział burmistrz
określanej jako szkodliwa dla straży i nie pada sakramentalne: ści 20 euro - mówi rzecznik policji niemieckich. Raz były to kartony
Bartłomiej Bartczak.
środowiska, a także działalności - dokumenty proszę! Sama Straż federalnej w Guben, nadkomisarz po ukrywanych w zakamarkach
Polska Fundacja Przedsiębiorczopowszechnie uznawanej za nie- Graniczna zyskała obecnie nowe Michael Heym.
pojazdu sztangach papierosów,
ści jest jedną z wiodących instytucji
etyczną.
uprawnienia, obejmujące swym Komendant gubińskiej policji, innym razem przywożone celowo
wspierających powstawanie i roz- Pożyczka SFP „Odra”:
zasięgiem cały kraj. Kontrole doty- kom. Dariusz Łytkowski stwier- do kraju typowe worki ze śmieciawój przedsiębiorczości w Polsce. n może być udzielona zarówno na czą nie tylko dokumentów podróż- dza, że w przypadku zatrzymania mi. Często takie ujawnione spraW 2005 roku utworzyła na terenie
cele inwestycyjne, jak i na cele nych, ale też - co jest zaskoczeniem obywatela niemieckiego nieposia- wy kończyły się wyrokami sądowojewództwa lubuskiego Subregioobrotowe;
dla wielu - np. stanu technicznego dającego przy sobie dokumentów, wymi. Ale też znamy przypadki
nalny Fundusz Pożyczkowy „Odra” n maksymalna kwota pożyczki to pojazdów. Inny zakres to działania jest on przekazywany do postępo- przywozu śmieci z Niemiec przez
(SFP „Odra”). Kapitał funduszu
120 tys. zł na dany cel;
typowo prewencyjne.
wania wyjaśniającego Straży Gra- polskich obywateli, przy okazji
„Odra” wynosi 17,2 mln zł, z czego n okres spłaty pożyczki wynosi 36 Mieszkańcy pogranicza cieszą nicznej. - W każdym przypadku tzw. „wystawek”, to co nie zostało
12 mln zł stanowią środki Unii Eumiesięcy od momentu podpisa- się, że ustały kolejki samochodów podchodzimy do sprawy w sposób sprzedane - zwykle lądowało na
ropejskiej przyznane w ramach donia umowy, w indywidualnych przekraczających graniczne mosty, indywidualny i wyrozumiały - do- poboczu drogi bądź ścieżki rowekapitalizowania funduszy pożyczprzypadkach, istnieje możliwość widać to chociażby po liczbie sa- daje. Niemcy zwykle po zadzwo- rowej. Często była to też „usługa”
kowych z Sektorowego Programu
udzielenia pożyczki o okresie mochodów przejeżdżających most nieniu do swojej rodziny, po kilku- wykonywana przez obywatela
Operacyjnego Wzrost Konkurenspłaty do 60 miesięcy;
w Gubinie.
nastu minutach mogą się wykazać polskiego za jakimś wynagrodzen dopuszczalny jest 6-miesięczny
cyjności Przedsiębiorstw.
- Wiem, że obecnie mieszkaniec dowodem tożsamości.
niem. Na przestrzeni omawianego
Subregionalny Fundusz Pożyczokres karencji w spłacie kapitału; Guben będzie szybciej mógł przy- Jak problem otwarcia widzi gu- czasu Straż Leśna zebrała i wykowy „Odra” jest przeznaczony dla n minimalny wkład własny ubie- jechać do nas, aby zrobić nie- beński magistrat? Na posiedzenie wiozła na wysypiska około 30 ton
mikro i małych przedsiębiorców
gającego się o pożyczkę wynosi zbędne zakupy bądź zatankować komisji ds. środowiska, komuni- śmieci i około 50 m sześc. innych
z województwa lubuskiego. Celem
20% wartości przedsięwzięcia;
paliwo - poprzednio tasiemcowe kacji, porządku i bezpieczeństwa odpadów. Skąd taka rozbieżność?
Funduszu jest wspieranie lokalnej n oprocentowana według stawki kolejki do przejścia granicznego Modelowego Euromiasta, której Zależy to od rodzaju tych śmieaktywności gospodarczej poprzez
każdorazowo określanej w umo- niejednemu z kierowców potra- przewodniczy Christine Knapik, ci i jak zostaną one zakwalifikoułatwienie przedsiębiorcom dostępu
wie pożyczki. Oprocentowanie fiły popsuć nerwy i skutecznie zaproszono przedstawicieli strony wane przez obsługę wysypiska.
do zewnętrznych źródeł finansowapożyczek uzależnione jest od zniechęcić do zrobienia zakupów polskiej - sekretarz miasta Marię Nasze działania, mandaty, które
nia działalności inwestycyjnej, obrostóp rynkowych i jest nie niższe u nas - mówi burmistrz Gubina Kużdźeń i naczelnik Wydziału Eu- nakładaliśmy bądź sprawy sądotowej oraz początkowego etapu rozniż stopa referencyjna, zgodnie Bartłomiej Bartczak.
ropejskiego Annę Wróbel, a także we były dość mocno nagłaśniane
woju firmy w postaci pożyczek oraz
z metodą jej ustalania określoną Ale dość euforii. Rzecznik pra- przedstawicieli niemieckiej poli- przez niemieckie media i mieliśmy
pomocy szkoleniowo-doradczej.
w Komunikacie Komisji Euro- sowy Lubuskiego Oddziału Straży cji i służby celnej. Marco Mette, wówczas - przez pewien czas - tenPożyczki udzielane przez Subregiopejskiej (2008/C14/02 Dziennik Granicznej potwierdza informację, szef gubeńskiej policji stwierdził, dencję spadkową tych wykroczeń.
nalny Fundusz Pożyczkowy „Odra”
Urzędowy Komisji Europejskiej o uniemożliwieniu przekroczenia że czynią wszystko, by zapewnić Ale potem ich przywóz „wracał do
są finansowane ze środków Polskiej
z dnia 19.01.2008 r.). Pożyczki granicy na początku roku w pocią- obywatelom to samo poczucie normy”. Mimo wszystko ten probFundacji Przedsiębiorczości oraz Euoprocentowane są według sto- gu relacji Warszawa-Berlin sporej bezpieczeństwa, jakie mieli przed lem istnieje. A kto płaci za utylizaropejskiego Funduszu Rozwoju Repy referencyjnej, obowiązującej grupie osób narodowości czeczeń- otwarciem granicy. Intensywnie cję tych śmieci? Naturalnie - Lasy
gionalnego. Oferta Funduszu „Odra”
w dniu zawarcia umowy pożycz- skiej, przebywających w Polsce jako współpracują z policją federalną, Państwowe jako jednostka budżekierowana jest do mikro i małych
ki powiększonej o marżę od 0,1 uchodźcy. Same działania operacyj- a nocą są dodatkowe patrole. Oży- towa, a za tę kwotę można byłoprzedsiębiorców, którzy mają utruddo 3,0 punktów procentowych ne prowadzone są przez Straż Gra- wa ponownie współpraca z polską by np. wydać więcej materiałów
niony dostęp do tradycyjnego finanw stosunku rocznym;
niczną na terytorium Polski w taki policją, co tydzień odbywają się informacyjno-propagandowych
n od przyznanej pożyczki pobie- sposób, aby wcześnie „wyłapać” spotkania robocze oraz - po stronie - kończy Kowalczyk.
sowania bankowego.
Przedsiębiorcy z terenu powiatu
rana jest opłata manipulacyj- nielegalnych uciekinierów. We- polskiej - wspólne dyżury z policją Straż Graniczna spośród wielu
krośnieńskiego obsługiwani są od
na w wysokości do 5,0% kwoty dług danych Lubuskiego Oddziału federalną i polskimi służbami, ot- działań statutowych na przestrzeni
sierpnia 2007 roku w punkcie znajprzyznanej pożyczki, płatna jed- SG, na przestrzeni 8 miesięcy (tj. warte dla wszystkich mieszkańców ostatnich 9 miesięcy (dane z LOSG
dującym się w Starostwie Powiatonorazowo w momencie jej udzie- 21.12.2007-21.07.2008) było ponad Guben i Gubina. Zapewniona jest w Krośnie Odrz.) ujawniła np. przewym w Krośnie Odrzańskim.
lenia;
300 usiłowań bezprawnego prze- regularna wymiana informacji. myt 1 312 770 szt. papierosów na
O pożyczkę w SFP „Odra” może n zabezpieczenie z tytułu pożyczki kroczenia granicy, co daje znaczny W Świecku działa specjalna wspól- kwotę 4 027 268 złotych, 17 przyubiegać się przedsiębiorca, który:
może stanowić m.in.: weksel in wzrost w porównaniu ze styczniem na komórka policyjna. Zdarza się, padków prób przemytu narkotyn zatrudnia do 50 pracowników;
blanco, poręczenie funduszu po- 2007 roku. Pogranicznicy nałożyli że obywatele niemieccy popełniają ków, 9 przypadków przemytu kran ma swoją siedzibę i prowadzi
ręczeń kredytowych, poręczenie 5527 mandatów na łączną kwotę przestępstwa na terenie Polski, jest dzionych samochodów, zatrzymała
podstawową działalność na tereprzez osoby trzecie, przewłasz- 765 180 złotych. Najwięcej spośród to głównie jazda pod wpływem al- też 95 osób kierujących pojazdami
nie województwa lubuskiego;
czenie, hipoteka.
zatrzymanych stanowiły osoby na- koholu i… kradzieże! Szef gubeń- mechanicznymi pod wpływem aln działa co najmniej 3 miesiące;
SFP „Odra” współpracuje z: Lubu- rodowości rosyjskiej (czeczeńskiej skiej policji nie potwierdza wzrostu koholu oraz zatrzymała 28 osób
n posiada wyraźnie określony cel,
skim Funduszem Poręczeń Kredyto- - 134), następnie Ukraińcy i aż 20 przestępczości po zniesieniu kon- podejrzanych o udział w zorganizona który zostanie wykorzystana
wych w Zielonej Górze www.lfpk.pl. osób narodowości Polskiej! Ponad- troli granicznej! Potwierdza się za wanej grupie przestępczej.
pożyczka;
to pogranicznicy w tzw. „miodo- to wzrost kradzieży rowerów, ale
Antoni Barabasz
n ma dobrą strategię działania,
(oprac.m.z) wym miesiącu” (21.12.07-20.01.08) jest to często wina samych ich użytujawnili przemyt na kwotę 58 125 kowników. Nie giną prawie rowery
Tu znajdziesz pomoc:
złotych, stanowi to jednak tenden- oznakowane. Również szef służby 1. Lubuski Oddział Strację spadkową w porównaniu do celnej, Christoph Lalcgerowitz, ży Granicznej - telefony:
stycznia 2007 roku, gdy ujawniono nie stwierdził drastycznego wzro- 068 358 15 00 (telefon zaufapróby przemytu na łączną kwotę stu przemytu.
nia); 068 383 32 00 (centrala
714 288 złotych. Niepokojące jest Upłynął już nie tylko „miodowy w Krośnie); 068 358 22 22
to, że nastąpił wzrost prób przemy- miesiąc”, ale i kolejne od zniesie- 2. Rzecznik ds. kontaktów z ludtu narkotyków (o ponad 371,8%)! nia wszelkich formalności na gra- nością Federalnej Straży GraniczJak będzie w przyszłości - trudno nicy, na razie odpowiednie służby nej, st. chor. sztab. Bodo Arend
wyrokować.
kontrolują bardzo intensywnie (posługuje się językiem polskim),
Z drugiej strony policja federal- ruch po obu stronach granicy. Nie- budynek policji federalnej (obok
na i poszczególnych przygranicz- zrozumiałe jest jednak zachowanie mostu na Nysie) w Guben - telefon
nych landów Republiki Federalnej się naszych sąsiadów w wielu kwe- niemiecki - 0049 3561/4383 160
Niemiec dokonuje szczegółowych stiach, np. sposobie pozbywania 3. Monika Michta, tłumacz przykontroli obywateli polskich na swo- się i wywozu śmieci do polskich sięgły języka polskiego (doradca
im terytorium. Bywa (ma to miej- lasów. Obszernie o tym temacie do spraw przedsiębiorczości), Gusce szczególnie w rejonie przejścia mówi Mariusz Kowalczyk, ko- ben tel. 0049 - 3561/548 155
Zgorzelec-Görlitz), że samochód mendant Straży Leśnej Nadleśni- 4. Komisariat policji w Guben,
z polską rejestracją jest na odcinku ctwa w Gubinie: To zjawisko nie st. chor. Ewa Pfeiffer (posługu3-5 kilometrów kilkukrotnie kon- jest dla nas nowe. Przed „zniknię- je się językiem polskim), telefon
trolowany. Jak wygląda wobec tego ciem” Straży Granicznej z przejść, niemiecki 0049 3561/460.
sytuacja w Guben?
takie próby były wyłapywane 5. Komisariat policji w Gubinie
Obywatel polski (a takich przy- znacznie częściej. Obecnie - po - telefon alarmowy 997
padków było już kilkanaście) nie- zniesieniu kontroli - ten proce-

Kultura



Nr 14 z 22.08.2008

Szacunek ponad wszystko!
Ślub wzięli pół wieku temu. Dziś
oboje są w statecznym wieku, ale
kochają się i przede wszystkim szanują tak jak wówczas, gdy się
poznali.

Moja małżonka początkowo mieszkała oddzielnie, do czasu gdy ja nie
dostałem służbowego mieszkania.
Niestety, złe koleje losu spowodowały, że jesteśmy tylko we dwoje...

Agrafkowa nuta

pra
Za
my

Podczas uroczystości w magistracie
burmistrz Bartłomiej Bartczak
wraz z kierownik USC Kazimierą Jóźwiak odznaczył Dostojnych Jubilatów medalami „Za
Długotrwałe Pożycie Małżeńskie”
nadanymi przez Prezydenta RP.
Była oczywiście lampka szampana
oraz serdeczny kolega z wojska dzięki któremu pan Franciszek poznał swoja małżonkę - Romek Pukacki. Obaj panowie związani byli
zawodowo z wojskiem, pan Franciszek zdjął mundur żołnierza zawodowego w 1986 roku, po 34 latach.
Małżonka pana Sambora przepracowała 34 lata w służbie zdrowia.
Mają więc równy staż pracy, ale
większy - małżeński!
Antoni Barabasz

Gubińska Orkiestra Dęta
Poszukuję chętnych do gry w orkiestrze muzyków w klasie instrumentów dętych drewnianych i blaszanych oraz perkusyjnych
Danuta Kaczmarek

jak Coma, Farben Lehre czy Hunter, jasne jest, w którym kierunku
pójdą własną muzyczną drogą. W tym momencie pracujemy nad
techniką grania i doskonaleniu
umiejętności - tłumaczy zafascynowany Slashem Jarek. Nie czas
jeszcze zatem na własne kompozycje. Młodzi muzycy ograniczyli się
chwilowo do coverów najbardziej
znanych klasyków agrafkowej
nuty.
Mimo iż nie czują się ideologicznie związani z punkiem, planowane

sza

Dostojni jubilaci w czasie uroczystości
14 sierpnia 2008 roku obchodzili
zasłużony Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Franciszek
Sambor z panią Barbarą poznał
właściwie się przez przypadek, gdy
pojechał ze swoim kolegą Romanem
Pukackim do małej miejscowości
Kębłowo (woj. wielkopolskie). Był
wówczas żołnierzem zawodowym,
służył w batalionie remontowym
w Słubicach (który pożegnał dopiero w 1972 roku, gdy batalion został
przeniesiony do Gubina).
Jak teraz wspomina - pojechałem
tam raz, potem jeszcze raz, a potem jeździłem tam coraz częściej.
Aż w 1958 roku powiedzieliśmy sobie „TAK”! I jesteśmy razem przez
pół wieku na dobre i złe chwile. Ale
zawsze wzajemnie się szanujemy.

Są młodzi. Ale wiedzą, czego chcą.
Grać punkrocka. I starają się robić
to, co lubią, coraz lepiej.
Poznali się w gimnazjum przy ulicy Piastowskiej. Przed nimi 3 lata
nauki w gmachu liceum i tyleż samo
czasu wspólnego grania. Co będzie
później? Los na pewno o nich zadba, a tymczasem każdą wolną
chwilę spędzają na udoskonalaniu
warsztatu. Opiekę muzyczną i techniczną odnaleźli w GDK u Pawła
Bardzika. Korzystają z pomieszczeń, sprzętu nagłaśniającego i per-

Kontakt:
Tel. 68 359 39 50 lub 692 421 994

Chłopaki ostro ćwiczą przed swoim premierowym koncertem
kusji. - Studio domu kultury z założenia musi huczeć i dudnić. Bardzo
dobrze, że chłopaki walnie się do
tego przyczyniają - wyjaśnia realizator dźwięku słynnego Tercetu
Egzotycznego.
Jarek (gitara), Kuba (perkusja),
Kamil (bas) oraz Andrzej (wokal)
będą stanowić trzon i kwintesencję nowego gubińskiego zespołu.
Ponieważ chłopaki wzorują się
głównie na czołówce polskich kapel punkowych i rockowych, takich

własne teksty chcą wzorować na lekkich piosenkach rodem z Jarocina.
- Coś w stylu „Spodnie z GS-u” Farbenów - mówi Andrzej, frontman
nowego zespołu. To on ma zająć się
w niedalekiej przyszłości pisaniem
słów piosenek i być rozpoznawalną
wizytówką kapeli. Kiedy pierwszy
koncert? Być może w październiku
jako support słynnej bielskiej grupy
„Zabili mi żółwia”. - Grubo by było
- z błyskiem w oku mówi Kuba.
MG

Rada Osiedla 1 zaprasza na swoje dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca. Dyżury
pełnione są w Gubińskim Domu Kultury sala nr 100, w godz. 18.00 -19.00.
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Znowu było gorąco
Osiedle nr 2 słynie z super bawiących się mieszkańców. Najbardziej
roztańczonych, tłumnie przybywających na przygotowane specjalnie dla
nich festyny. Ale skatepark przy ulicy
Miodowej chyba „nową przypowieść
sobie kupi”. Ilekroć Gubiński Dom
Kultury trafia tam ze swoją ofertą

larskie, konkurs karaoke, zabawę
w mumifikowanie itp., itd. Równolegle swoją propozycję dla uczestników
festynu realizował niezastąpiony
MOS. Mirosław Skobel zorganizował rozgrywki futbolowe, jak zwykle
emocjonujące przeciąganie liny, biegi na szczudłach czy unihok.

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

dnia 29 sierpnia 2008
od godziny 14.00

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

Foto czy wideo?
Zrób ciekawe zdjęcie, nagraj pokręcony filmik! Takie wyzwanie przed
mieszkańcami postawiła gubińska
młodzież. Wbrew pozorom zadanie
nie okazało się łatwe. I nie wszyscy
potrafili sobie z nim poradzić.
Jak zwykle w konkursie zorganizowanym przez Grupę Młodzieżową Otwarte panowała zupełna
dowolność w wyborze tematyki.
- Postaraliśmy się również, aby
wybór nagród był jak najmniej
skrępowany - wyjaśnia Wojtek
Roszak, pomysłodawca konkursu.
-Przygotowaliśmy szeroką paletę
kuszących atrakcji, w której laureaci mogli dowolnie przebierać
- dodaje.
Jury (Dawid Tyrlik, W. Roszak
i Marcin Gwizdalski) najwyżej
oceniło zdjęcie Julity Ilnickiej.
Zwyciężczyni otrzymała drukarkę
Canon ufundowaną przez sklep PC
Service. Drugie miejsce zajął Kuba
Danilewicz nagrodzony bonem na
zakup odzieży w sklepie Sylwia oraz

ilustrowany atlas Historia Polski
od księgarni państwa Kościeszów.
Trzeci - Adam Sienkiewicz - wybrał sobie z worka pełnego nagród
kolację we dwoje w sękowickiej
Gospodzie oraz talon na usługi fryzjerskie w Hair Studio Image. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie prezentów odbyło się tym
razem w Gubińskim Domu Kultury. - Tegoroczna edycja wiosennej
rywalizacji artystycznej o super
nagrody zaangażowała nie tylko
uczniów placówek oświatowych wyjaśnia M.Gwizdalski. Wśród laureatów konkursu znalazły się osoby dorosłe. - Cieszy wzrastająca
popularność naszych konkursów
- dodaje D.Tyrlik. Oby tak dalej!
JO
n organizator:
GM
Otwarte
n sponsorzy: sklep komputerowy
PC Service, sklep odzieżowy Sylwia,
Hair Studio Image, „GOSPODA”
w Sękowicach, Księgarnia Kościesza, ZOO Shop

„Amadeusch”

Zapraszamy do zabawy!!!

Gubiński Dom Kultury
prowadzi
kulturalno-rozrywkową, na osiedlu
Emili Plater jest bardzo gorąco…
Pogoda w tym roku znowu dopisała. Starsi odnaleźli cień pod biesiadnymi parasolami. Dla biernej
części publiczności rozstawiono
ławeczki i namioty z gastronomią
oraz kramiki z kolorowymi gadżetami. Natomiast dzieciaki, na
ostudzenie konkursowych emocji,
otrzymywały mnóstwo słodkich
prezentów.
Wrażeń z powodu przeróżnych rywalizacji było sporo. Instruktorki
GDK (Małgorzata Skowron i Dorota Chwałek) zadbały bowiem, aby
nikt tego dnia się nie nudził. Mieliśmy turniej tańca, warsztaty ma-

Na scenie też wiele się działo.
Z piosenkami zespołu Universe
wystąpił Amadeusch Krzysztofa
Hamerskiego. Wszyscy tak doskonale się bawili, że popularna „sierpniówka” przedłużała się w nieskończoność. - Widok uśmiechniętych
gubiniaków zawsze napawa radością organizatorów osiedlowych imprez - tłumaczy Stenia Łapkowska.
- Cieszy nas, że ludzie potrafią się
bawić, a my możemy tak bardzo
przyczyniać się do oderwania ich
od szarej rzeczywistości - dodaje.
MG
n miejsce: Osiedle nr 2 n organizator: Gubiński Dom Kultury, Miejski
Ośrodek Sportu

Zabawa na boisku
W piątek 8 sierpnia od wczesnych
godzin popołudniowych na boisku
przy ulicy Roosevelta odbył się
pierwszy z sierpniowych festynów
przygotowywanych przez Gubiński
Dom Kultury. Ponieważ trwają wakacje, z festynowych atrakcji korzystały głównie dzieci.
Oprócz występów i działań artystycznych - dzieci rysowały farę,

zapisy

(m.z)

zajęcia

w Gubińskim Domu Kultury na
rok k.o. 2008/2009 zainteresowanych zapraszamy !!!
n Artystyczny Klub Malucha (za-

praszamy dzieci w wieku od
4 do 6 lat)
n Studio

Wokalne GDK

n Nauka gry na perkusji i gitarze

elektrycznej - NOWOŚĆ
n Zajęcia

plastyczne - Galeria

„Ratusz”
n taniec

nowoczesny Hip-Hop

n taniec

towarzyski

n K.A.S.K

były liczne konkursy, ich uczestnicy nagradzani byli słodyczami. Nie
zabrakło również konkurencji sportowych: przeciągania liny, unihoca
czy wreszcie piłki nożnej. Szczególną atrakcją dla dzieci były tatuaże,
które wykonywała Dorota Chwałek
z Galerii Ratusz przy GDK.

na

- Klub Anonimowych

Sympatyków Kina
n kursy

językowe (jęz. niemie-

cki, angielski)
n kursy

językowe

z

native

speaker (jęz. niemiecki) NOWOŚĆ!
n formacja

taneczna „ZADYMA”

od 7 do 12 lat
n młodzieżowa

grupa taneczna

od 13 do 18 lat
n grupa

Czirliderek

-

NOWOŚĆ!
n grupa
n sekcja
n sekcja

teatralna
szachowa
SCRABBLE (dzieci,

młodzież, dorośli) NOWOŚĆ!

W imieniu mamy nagrodę główną odbiera syn Kuba

HIP-HOP - pierwsze spotkanie
organizacyjne 9.09. godz. 17:00
Szkoła tańca CALIPSO - pierwDzieciaki z dumą prezentują tatuaże wykonane przez D.Chwałek

Szkoła tańca towarzyskiego

„Calipso”

zebranie organizacyjne
4 września 2008, godzina 18.00 Gubiński Dom Kultury

sze

spotkanie

organizacyjne

4.09. godz. 18:00
Informacje
tel. (0-68) 455 81 69
www.gdk.gubin.com.pl
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Spora zdobycz

Rekordowego suma na Odrze koło Łomów złowił wędkarz z Koła PZW
nr 1 Tadeusz Buczek (na zdjęciu poniżej zrobionym telefonem komórkowym) 6 lipca 2008 r. Drapieżnik o długości 188 cm ważył 44 kg. Wziął
z gruntu na krąpia (25 cm) o godzinie 6.45. Hol trwał półtorej godziny
i gdyby nie asysta, pomoc kolegi Henryka Burchardta z koła PZW nr 3,
nie wiadomo, jakby się skończył. Obaj wyciągnęli suma aż trzy główki
dalej, bo ryba uciekała z nurtem rzeki, dzielnie walcząc.
Warto podkreślić, że T.Buczek specjalizuje się w łowieniu drapieżników na żywca. Około cztery lata temu złowił suma 10 kg, także na
Odrze i też w obecności H.Burchardta. Obu gubińskim wędkarzom
gratulujemy udanej nocnej wyprawy i życzymy kolejnych mistrzowskich połowów.

Jerzy Kołowiecki mistrzem „Trójki”

Na zawodach dzienno-nocnych Koła PZW nr 3 na Odrze kilka tygodni temu zwyciężył Jerzy Kołowiecki. Zdobył 3500 punktów. Drugie
miejsce zajął Dariusz Sobczak (1540 pkt), a trzecie Sławomir Jankowiak (1160 pkt). Brały głównie krąpie, leszcze, klenie, płocie.

Zapraszamy

Zawody spławikowo-gruntowe (dzienno-nocne) członków Koła PZW
nr 3 odbędą się 23-24 sierpnia na Odrze, w Łomach. Zapisy do godziny
17.00 23 sierpnia (w sobotę). Imprezę zaplanowano do niedzieli (24
sierpnia), do godziny 11.00.

Kolejna wystawa
w gubeńskim muzeum
W Muzeum Sprucker Mühle przy
Mühlenstraβe 5 w Guben 20 sierpnia uroczyście otwarto kolejną
wystawę. Tym razem swoje prace
prezentuje malarz Hans-Joachim
Wegener, mieszkaniec Cottbus,
urodzony w Guben.

na dobrym poziomie artystycznym akwarele autora prezentują
przede wszystkim obrazy z jego
wojaży po świecie.
Na wystawie pokazano także kilka gustownych widokówek przedstawiających Cottbus oraz kilka

Z Ziemi Gubińskiej

Breslack - wieś miłych ludzi
Do wsi Breslack (około 10 km na północ od Guben) łatwo można dojechać przez Coschen. Najlepiej jechać rowerem wzdłuż wału nad Nysą. Łąki w rzecznej dolinie, stare dęby, drapieżne ptaki w powietrzu,
rozległe pola i cisza - cóż więcej potrzebuje wędrowiec?
Kilka kilometrów za Coschen ob- żołnierzy przypomina o młodych współistnienia.
licze krajobrazu się zmienia. Te- ofiarach pierwszej wojny światowej. Kolonia leży około dwa kilometry
ren staje się bardziej pagórkowaty, Osłaniają go dwa wielkie dęby.
od wsi, w pięknej i spokojnej okoliduże pola kukurydzy, łąki, zboża, Kilometr od wioski znajduje się cy. Pola i lasy graniczą z gospodarrzepak. A pomiędzy polami grupy majątek ziemski ze starą stajnią stwami rolnymi niegdyś skromnie
drzew, tak jak w wielkim parku. i budynkami gospodarczymi zbu- żyjących ludzi. Małe gospodarstwa
Okolicę wokół Guben charaktery- dowanymi później, wyschniętym otrzymują nowy wygląd. Są rozbuzuje krajobraz parkowy.
stawem i pozostałościami parku. dowywane i wystrajane. Kolonia
Przed wsią Breslack (Brezen- Przed majątkiem stoją jeszcze czte- leży w okolicy z rozległym widoluk, Breslug, Breßlagk) do końca ry dawne domy służby dla woźni- kiem i za sprawą ciszy jest idealXIX wieku stał na wzgórzu młyn ców, dojarzy itp. Niegdyś było ich nym miejscem dla artystów.
wodny (już w roku 1420 wspomi- pięć. Stała tu również stara piekar- Prowadziła tędy stara droga poczna się o młynie Mole Czu Brezlug, nia. Służyła majątkowi, tak opo- towa. Bomsdorf leży tylko cztery
a z roku 1698 pochodzi wzmianka wiada mi miły mieszkaniec, który kilometry dalej. Stamtąd przybyo nowym młynie z żarnami i ubija- podziwiał urządzenia do karmie- wali też rycerze rozbójnicy i napakiem). Starzy mieszkańcy Breslack nia w stajni i przemyślne urządze- dali kupców na drodze z Guben do
nic już o nim nie wiedzą. Ale opowiadają mi o chłopskiej zagrodzie
i stawach.
O Breslack po raz pierwszy
wspomniano w roku 1328 jako
villa Breselack (w języku łużyckim
Breslug oznacza bagno porośnięte
brzozami). Do roku 1328 był w posiadaniu podczaszych z Sękowic,
przeszedł w posiadanie klasztoru
w Neuzelle i w jego posiadaniu
znajdował się do momentu jego
zamknięcia w roku 1817.
W drugiej połowie XIII wieku
wprowadzono gospodarkę trójpolową, która również przyczyniła
się do powstania wsi. Z biegiem
czasu w górnej części powstała tak
zwana wioska chłopska z dużymi
Dawna szkoła wiejska w Breslack
gospodarstwami, lennym majątkiem ziemskim sołtysa i karczmą nie
nawadniająco-odwadniające Frankfurtu nad Odrą.
wiejską. Koło dolnego krańca wsi dawnego państwowego majątku „Pfaffengrund i Pfaffenschänosiedlili się więksi rolnicy i później ziemskiego. Majątek ten urządzono ke koło Breslack, samotnie leżące
chałupnicy. Po wojnie dołączyli w połowie XIX wieku. Był zakładem przy drodze pocztowej z Guben do
uciekinierzy i wypędzeni.
rolniczym i leśnym, który przeważ- Frankfurtu, podobno otrzymały
Szkoła wiejska istniała do 1975 nie wydzierżawiano. Działał jako te nazwy, ponieważ uciekły tam
roku. Składała się przede wszystkim majątek wzorcowy lub zakład przy- klechy z klasztoru i zostały zabite
z jednej izby lekcyjnej i mieszkania uczający do zawodu. W roku 1929 przez Husytów”, informuje gubeńnauczyciela. Dziś szkoła jest siedzibą majątek obejmował 240 hektarów. ski historyk Karl Gander.
miejscowych władz. Stary cmentarz Podczas reformy rolnej ziemię Podczas eksploatacji żwiru archeze swoimi nagrobkami i inskrypcja- majątku otrzymało 45 „przesied- olodzy znaleźli germańskie osiedle
mi jest bardzo interesujący i opo- leńców”. Później siedzibę miała tu i pole z kurhanami z epoki brązu.
wiada o życiu dawnych mieszkań- rolnicza spółdzielnia produkcyjna, Dzisiejsi mieszkańcy Breslack
ców. Zachowało się wiele kamieni dom i budynki dla zwierząt uległy pracują w rolnictwie i gospodarce
nagrobnych. Tworzą one jakby mu- dewastacji.
leśnej, w okolicznych miastach lub
zeum na wolnym powietrzu.
W odnowionym budynku miesz- gdzieś daleko stąd.
W nowej remizie strażackiej stoi kają dziś dwie rodziny. Młody in- Krajobraz, który ukształtował się
jeden pojazd. Jest w niej miejsce dla żynier budowlany zainwestował tu przez tysiące lat - czy skończy jak
piętnastu strażaków. Starą remizę swą wiedzę, umiejętności i pienią- wieś Horno?
zbudowano w roku 1934 na wiej- dze oraz będzie odbudowywać stajTekst i foto:
skim placu. Przecina go mały ciek nię. Konie i dzieci, psy i koty znalaHans-Joachim Bergmann
wodny „Graben”. Pomnik poległych zły na majątku miejsce przyjaznego
Opr. i przekład: K. Freyer

Mammografia

W otwarciu wystawy wzięła udział delegacja SPZG.
Od lewej Wiesław D.Łabęcki, Dieter Karpinski i jego małżonka
67-letni H-J.Wegener od ponad
czterdziestu lat zajmuje się malowaniem. Jak mówi w swoim życiorysie: „Maluję od dnia, kiedy jako
kilkunastolatek w prezencie od
cioci dostałem kredki”. Dojrzałe,

obrazków współczesnego Guben.
Organizatorzy zapraszają do
zwiedzenia wystawy czynnej do 18
września, w każdy wtorek i czwartek w godz. 14.00-18.00.
(sp)

Nr 14 z 22.08.2008

Każda kobieta powinna
poddać się okresowym
badaniom mammograficznym. Wcześnie wykryte
zmiany są całkowicie wyleczalne. Jak głoszą lekarze
- rak nie jest wyrokiem, dlatego Panie, dbajcie o swoje zdrowie!
Od września, jak poinformował Zygfryd Gwizdalski,
wznowione zostaną dojazdowe badania mammograficzne. Informacje dotyczące wyjazdów i zapisy:
tel. (068) 455 67 79
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Wieści zza Nysy
opr. i przekład: K. Freyer

Guben i Gubin chcą zakończyć spór o most

GUBEN. Wydaje się, że spór o most dla pieszych pomiędzy Guben
a Gubinem dobiega końca. Jak poinformował powiat Spree-Neiße
(Sprewa-Nysa), jest to wynikiem rozmowy starosty Dietera Friese
(SPD) z burmistrzem Guben Klausem-Dieterem Hübnerem (FDP)
i Gubina - Bartłomiejem Bartczakiem.
Wszyscy uczestnicy rozmowy w Gubinie, która doszła do skutku z inicjatywy starosty Friese, są zgodni, że sytuacja, która zaistniała wokół
sprawy mostu, nie sprzyja dalszej współpracy pomiędzy obydwoma
miastami i krajami. Spór wywołał tylko niezrozumienie wśród mieszkańców. W takcie rozmowy starosta i obaj burmistrzowie usilnie podkreślali, że chcą uczynić wszystko, co w ich mocy, aby zgodnie wyjaśnić
zaistniałą sytuację.
Starosta Friese postawił sobie za cel, aby w ścisłym uzgodnieniu
z kancelarią państwową Brandenburgii i wojewodą lubuskim Heleną
Hatką otrzymać dodatkowe zezwolenie na budowę. „Nieporozumienia
prawno-budowlane pomiędzy obydwoma miastami chcę usunąć tak
szybko, jak to możliwe”, powiedział Friese. Ludność obu miast oczekuje, że zostaną wykorzystane nadchodzące lata oraz bieżący europejski
program wspierający, aby wspólnie i ponadgranicznie rozwijać Guben
i Gubin. „Na tego rodzaju spory i nieporozumienia nie ma tam miejsca”, dodał Friese.
Klaus-Dieter Hübner powiedział, że miasto Guben w temacie mostu dla pieszych zrobiło wszystko. Są wszelkie dokumenty, pojedyncze z nich muszą tylko zostać podpisane, co ponownie potwierdził
w trakcie dyskusji.
Dla Hübnera ważne były jeszcze inne tematy poruszone w dyskusji.
Wyraźnie pokazał, jak ważne jest dla niego, aby na realizację określonych projektów otrzymać środki wspierające z Interreg. Ale do tego
potrzebna jest treściwa współpraca strony polskiej.
Aby zrealizować takie przedsięwzięcia, jak turystyka wodna na Nysie,
„Zielona Ścieżka” lub rozbudowa deptaka przez most na Nysie w kierunku gubińskiego centrum, ponownie zaproponował, aby przedstawicielom administracji gubińskiej umożliwić pracę po stronie niemieckiej. „Mogą przyjść do naszego urzędu, dostaną własne biurka,
abyśmy mogli rozwijać wspólną strategię”, powiedział Hübner. „Mam
nadzieję, że wreszcie zostanie przyjęte, że mówimy wspólnym językiem”, dodał.
na podst. „Lausitzer Rundschau” z 09.08.2008

Federalny program Kommunal-Kombi

GUBEN. Federalny program Kommunal-Kombi jest programem
wspierania dodatkowych miejsc pracy, które tworzone są w regionach o szczególnie wysokim i trwałym bezrobociu. W Guben
uruchomiono pięć przedsięwzięć. Jedno z nich to Gubeńska Straż
Miejska Mediatorzy Bezpieczeństwa/Ofensywa na Rzecz Odwagi
Cywilnej i Przeciwko Upadkowi Wartości. Ma ono wesprzeć i uzupełnić pracę gubeńskiego Urzędu Porządkowego.
Od 1 czerwca Ingrid Ruhland, Manuela Krischke, Gerhard Schulze
i Bernd Lilienthal patrolują miasto. Do ich zadań należy zarówno patrolowanie, jak też doradzanie turystom, rozmowy prewencyjne w celu
ochrony własności oraz ustalanie punktów zaczepienia do pracy ze
społeczeństwem. Przedsięwzięcie będzie realizowane trzy lata. Pracują
w godzinach nocnych oraz w weekendy. Parami objeżdżają miasto na
rowerach lub samochodem.
Pierwsze cztery tygodnie były czasem poznania pracy. Zaczęto rozmawiać z młodzieżą, która wieczorem i również nocą spotyka się
w określonych miejscach w mieście. W tej materii jest jeszcze wiele do
zrobienia.
W następnych miesiącach, w codziennej pracy będzie chodzić przede
wszystkim o zbudowanie kontaktów, prewencyjne wpłynięcie na negatywnie wyróżniającą się młodzież, aby uczulić ją na porządek i bezpieczeństwo w mieście, pokazanie, że ich działanie nie pozostaje niezauważone oraz że miasto zważa na to, aby istniejące prawo było przestrzegane.
Szczególnie szokujące jest, że podczas patroli około 85 procent młodzieży, która wieczorem i nocą spotyka się w publicznych miejscach miasta,
w ręku trzyma butelkę. Chodzi tu raczej o napoje z udziałem piwa, wysokoprocentowe trunki są raczej wyjątkiem. Nie jest to ładne, ale nie jest
też działaniem karalnym. Ale tym młodym trzeba uzmysłowić, że w publicznych miejscach po sobie trzeba zostawić porządek, że miejsca publiczne, prywatne ogrody i działki nie mogą służyć za toalety i że mieszkańcy
w godzinach wieczornych mają prawo do ciszy nocnej.
Straż Miejska przyjmuje również wskazówki i skargi od obywateli,
współpracuje z policją. Na przyszłość planuje się wspólne patrole ze
Strażą Miejską z Gubina, co może znacznie wpłynąć na ulepszenie pracy na obszarze gubeńskiego śródmieścia.
Straż Miejska nie ma zastępować ani policji ani Urzędu Porządkowego. Bardziej chodzi tu o przekazanie mieszkańcom obiektywnego
poczucia bezpieczeństwa, o działanie doradcze i wpływ prewencyjny
na określone grupy.
na podst „Neiße-Echo“ z 15.08.2008
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Z Euroregionu

„Fabryka Wiedzy” o pograniczu

Tematem dwumiesięcznika „Fabryka Wiedzy” nr 3 (11) z 2008 r.,
finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego i budżetu
państwa, jest pogranicze polskoniemieckie, a hasłem „Niemiec Polakowi może być bratem, a świat
dalej będzie światem”. Ze względu
na tę ważną tematykę, zasygnalizuję
niektóre artykuły, które powinny zainteresować naszych czytelników.
Prof. Jarosław Macała z Uniwersytetu Zielonogórskiego twierdzi,
że następuje schyłek powstałych
w latach 90. euroregionów, w których dominowali polscy samorządowcy. Wydawało im się, że jest to
szansa i okno na świat, jednak ze
środków unijnych więcej korzystała strona niemiecka.
Dziś ta forma współpracy transgranicznej wydaje się zamierać
choćby dlatego, że Polska od kilku
lat też jest członkiem Unii Europejskiej. Po niemieckiej stronie euroregionów coraz trudniej znaleźć
polskim samorządowcom partnera
do wspólnych przedsięwzięć.
Do tego tematu odnosi się także prezes konwentu Euroregionu
„Sprewa-Nysa-Bóbr” Czesław Fiedorowicz, z którym wywiad, zatytułowany „Bilans niekorzystny dla
nas”, przeprowadził Robert Gro-

madzki. Na pytanie, „czy powinniśmy obawiać się połączenia Guben
i Gubina w jeden organizm miejski
i podobnie Słubic z Frankfurtem?”,
odpowiedział: - Strachliwy Polak
będzie się bał wszystkiego. To nie
jest problem Polska-Niemcy, to
jest sfera psychologii. Jeżeli każde
z miast ma funkcję uzupełniającą, to
szkoda byłoby nie skorzystać. Jeżeli
Guben ma wspaniały szpital na poziomie polskiej polikliniki, jeżeli jest
tam dworzec, z którego można dojechać do każdego miejsca w Niemczech czy w Europie - to my mamy
się odwracać do tego plecami? Czy
mamy zamykać oczy i mówić, że to
nas nie interesuje? Z drugiej strony, jeżeli największy zabytek - kościół farny - stoi po polskiej stronie,
to mamy nie przyjmować pomocy
niemieckiej? Nie ma co udawać: to
miasto przez ponad 700 lat funkcjonowało jako jeden organizm. Trzeba
wykorzystać to dla dobra mieszkańców obu miejscowości. Trzeba to robić bardzo ostrożnie, bo jest pewna
liczba osób, która chce na tym zbijać
pewien kapitał polityczny…
Bardzo ważnym i aktualnym tematem jest artykuł „Ziemie Zachodnie
są chronione” adwokata z Zielonej
Góry, Piotra Sobańskiego, w którym przedstawia sytuację prawną

dawnych mieszkańców majątków
przejętych przez państwo polskie po
II wojnie światowej. Według autora,
władza Polski na Ziemiach Zachodnich nie była władzą okupacyjną.
Ludność niemiecka z tych terenów,
zgodnie z Umową Poczdamską,
miała być przesiedlona. Majątek
niemiecki nie został włączony do
procesu nacjonalizacji, który zachodził w PRL. Był przejmowany
na poczet reparacji, jako majątek
wroga. Wynikiem bezwarunkowej
kapitulacji Rzeszy, państwa alianckie określiły niemieckie obowiązki
reparacyjne. Przed ewentualnością
działań rewindykacyjnych państwa
niemieckiego, związanych z powojennym wywłaszczeniem, strona
polska chroniona jest nader skutecznie. Autor przedstawia także
odpowiednie dokumenty prawne.
Można też m.in. zapoznać się
z portretem twórcy plastinarium
w Guben, Guntherem von Hagensem, który przedstawia redaktor
naczelny „Przeglądu Lubuskiego”
Krzysztof Chmielnik oraz „Planem Stolpego - koncepcja wspierania regionu Odry”.
Czasopismo znajduje się do wglądu
w biurze Euroregionu przy ul. Piastowskiej oraz bibliotece miejskiej.
Z. Traczyk

Szanujmy wspólne dobro!
Ogniska, biwaki i mycie samochodów nad Nysą to w Gubinie
pewnie norma. Sami niszczymy wały przeciwpowodziowe.
I dopiero, gdy przyjdzie kolejna
powódź, zrozumiemy, że zalało miasto także z naszej winy.
Ochronie wałów przeciwpowodziowych służą przede wszystkim zakazy wynikające z ustawy
Prawo Wodne; w szczególności
zabrania się przejeżdżania przez
wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami(...), z wyjątkiem
miejsc do tego przeznaczonych.
Miejsca, w których przejazd jest
dopuszczalny, są utwardzone,
w pozostałych, gdzie obowiązuje
zakaz, stawiane są szlabany zabraniające wjazdu na wały przeciwpowodziowe. Dodatkowo art.
85 ustawy Prawo Wodne mówi
również, iż zabrania się:
- uprawy gruntu, sadzenia drzew
lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy
wału,
- rozkopywania wałów, wbijania
słupów, ustawiania znaków przez
nieupoważnione osoby,
- wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek
oraz rowów w odległości mniejszej
niż 50 m od stopy wału,

- uszkadzania darniny lub innych
umocnień.
Zakazy płynące z ustawy mają na
celu utrzymanie wałów w takim
stanie, aby nie została obniżona
rzędna korony wału, nie doszło do
przesiąkania przez korpus i podłoże
wału oraz istniała możliwość dotarcia w każdym czasie i we wszystkich
warunkach do każdego miejsca na
wale. Oczywiście zakazy nie obowiązują w sytuacji, gdy prowadzone są
na wale lub w jego bliskości roboty
inwestycyjne związane z utrzymaniem wału. Zwolnienia od zakazów
udziela w drodze decyzji marszałek
województwa. Zaznaczyć należy,
że pozwolenia wydawane są tylko
w uzasadnionych i szczególnych
okolicznościach, mają one charakter
indywidualny.
Kodeks wykroczeń
Art. 80. par. 1. Kto:
1) przejeżdża pojazdem lub konno
albo przepędza zwierzę gospodarskie przez wał przeciwpowodziowy
w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub wzdłuż po wale, na którym
nie ma drogi o dostatecznie mocnej
nawierzchni;
2) orze lub bronuje ziemię na
wale przeciwpowodziowym albo
obok wału w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

KOMUNIKAT

Zarząd MLKS „Carina” Gubin informuje, że od 14.08.2008 r. rozpoczęły się zajęcia w grupach młodzieżowych:
n Junior starszy
n Trampkarz starszy
n Trampkarz młodszy
Treningi odbywają się w poniedziałki i piątki godz. 17.00 na stadionie
miejskim.
Trwa nabór młodzieży do ww. grup.
Zapraszamy

3) rozkopuje wał przeciwpowodziowy, wbija słup lub osadza znak
albo zasadza drzewo lub krzew na
wale;
4) kopie studnię, sadzawkę, dół
lub rów obok wału przeciwpowodziowego w odległości mniejszej
niż 50 m od stopy wału;
5) pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę gospodarskie;
6) uszkadza umocnienie na wale
przeciwpowodziowym, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Par. 2. Tej samej karze podlega, kto narusza inne niż określone
w par. 1 ograniczenia w użytkowaniu wałów przeciwpowodziowych,
wprowadzone przez właściwy organ administracji państwowej lub
samorządowej.
Par. 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek
przywrócenia do stanu poprzedniego.
Art. 81. Kto niszczy lub uszkadza urządzenie służące do ochrony
brzegów wód morskich lub śródlądowych, a w szczególności wszelkie
umocnienia lub roślinność ochronną, podlega karze grzywny do 1.000
złotych albo karze nagany.
Inspektor ds. Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego UM
w Gubinie Rafał Wypych

OGŁOSZENIA
DVD Samsung nieużywany nowy sprzedam. Tel. (068) 359-70-19
ODSPRZEDAM
WYPOSAŻENIE PIZZERII.
Tel. 661 471 892 lub 607 103 594
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM.
Tel. (068) 455-21-70
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Gubin w okresie
nowożytnymczęść II
W roku 1530 rozbudowano bramę Ostrowską, dostawiając do
niej cylindryczną wysoką wieżę,
przed fosą i wzniesiono dwie przysadziste basteje. To nowe przedramię połączone zostało z bramą,
tzw. szyją, czyli przerzuconym nad
fosą omurowanym z obu stron korytarzem, zaopatrzonym w otwory
strzelnicze. W następnych latach,
w taki sam sposób ufortyfikowano
bramę Klasztorną i Krośnieńską
(1544). Oczyszczona i pogłębiona
została również fosa. Spadające
na miasto klęski żywiołowe, spośród których najgroźniejsze były
pożary i zarazy, nie zdołały zahamować jego rozwoju. Najpomyślniejszy okres przeżył Gubin w XVI
wieku. Odzwierciedliło się to m.
in. w rozbudowie ratusza, kościoła oraz w umocnieniu obwarowań
przez reperację i nadbudowę murów oraz wzniesienie barbakanów
przed bramami miejskimi.
Po okresie rozkwitu, w XVII wieku nastąpił upadek miasta. Przyczyną upadku były liczne w czasie
wojny trzydziestoletniej oblężenia,
grabieże i kontrybucje. Istnieją
ślady pobytu znacznej ilości ludności łużyckiej na przedmieściach
i wokół miasta. Kościół klasztorny, tzw. „Klosterkirche”, od 1570
roku przeznaczony był jako kościół
ewangelicki dla Łużyczan ze wsi
należących do Gubina; odprawiano
tu nabożeństwa po łużycku. Najciekawszym odcinkiem dziejów Gubina jest jego dawny handel. Na linii
Odry gubinianie docierali w XV
wieku aż po Szczecin. W początku
XVII wieku żywe obroty handlowe
notowano na linii Gubin-Krosno
Odrzańskie-Głogów-Wrocław. Na
linii tej kupcy polscy, szkoccy i węgierscy uwijali się ze zbożem i innymi towarami. W handlu lądowym
najpoważniejszą pozycję stanowiły
w XVI wieku woły pędzone z Polski. W okresie wzmożonej produkcji sukien w XVIII wieku znaczne
ilości wełny szły z Polski i ze Śląska
do Gubina i Żar. W 1754 roku stany
łużyckie domagały się zakazu dowozu polskiej wełny, by zapewnić
zbyt miejscowej. Osobną pozycję
w handlu Gubina zajmuje wino,
produkowane w licznych winnicach na okolicznych wzgórzach.
Od czasu wojny 30-letniej wskutek
zniszczenia winnic produkcja wina
podupadła. Miasto miało mennicę i bito od czasów średniowiecza
własną monetę. W 1751 roku założono nową mennicę, która przez
cztery lata biła polskie miedziaki. W 1623 roku Gubin dostał się
pod panowanie saskie, pod którym znajdował się aż do Kongresu
Wiedeńskiego w 1815 roku. Liczące na początku XVII wieku 4 tys.
mieszkańców miasto eksponowało swój dobrobyt. Powstały nowe
bądź zmodernizowano budowle
użyteczności publicznej. Przebudowano ratusz miejski, a mieszczanie wznieśli murowane kamienice.
Poważnym ciosem dla świetności
miasta była wojna trzydziestoletnia (1618-1648), która spowodowała ogromne straty ludnościowe
i materialne. W Gubinie stacjonowały wojska saksońskie, szwedzkie
i cesarskie. 
Daniel Głowiński

Historia ◆ Hobby ◆ Pogranicze

Śmieci przy drodze
Wydawałoby się, że śmiecą tylko
mieszczuchy. Obrazek, jaki można
zobaczyć na przystanku autobusowym za byłym lotniskiem (skrzyżowanie dróg do Budoradza) świadczy o tym, że jest inaczej. Na dobrą
sprawę nie potrafię sobie odpowiedzieć, kogo czynić winnym tego
śmietniska: wysiadających, wsiadających na tym przystanku czy też
przejeżdżających tą drogą. Kto by
to nie był, to wstydzić się powinien.

Piękny asfalt, obok ścieżka rowerowa nie mniej piękna i te śmieci.
A na marginesie. Śmieci leżą od
co najmniej miesiąca. Warto, by
właściciel drogi raz po raz obejrzał
swoje włości. Przede wszystkim
przystanki. Ten w pobliżu Budoradza nie promuje okolicy. Inne są
podobne. A sporo ludzi się tu kręci
na wakacjach. Kto jest właścicielem
tych zaniedbanych budek? Może
zareaguje?
(sp)
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92

Kapelusza… ciąg dalszy

W poprzednim numerze przytoczyłam słowa naszej czytelniczki, oburzonej na zachowanie personelu sklepu na ul. Drukarskiej (obok Netto).
Dzisiaj „druga strona medalu”. Informacji udzielił kierownik placówki - klientka weszła do sklepu bez kapelusza. Na stanie mieliśmy cztery kapelusze, a w chwili, gdy pani wychodziła, zostały trzy. Kapelusz,
który klientka miała na głowie, był na nią za mały. Niczym nie różnił
się od pozostałych, a ponoć został zakupiony rok temu. Dodam, że
kapelusz jest uszyty z białego płótna i siłą rzeczy w ciągu roku musiał
być prany. A już z całą pewnością jego biel nie byłaby tak idealna.
Pracownica zaproponowała obejrzenie nagrań, mamy monitoring
w sklepie, klientka odmówiła. Uważam, że skarga pani Kępki jest
bezzasadna. Dodam, że to klientka wszczęła awanturę z personelem
sklepu.

Z ekologią na bakier

Pan Stanisław przyniósł do redakcji zdjęcie, prosząc o jego zamieszczenie (co czynimy). - Na fotografii znajduje się informacja o zakładzie
mebli tapicerowanych przy ul. Kresowej, p. Iwanickich. I wszystko
by było w porządku, gdyby nie fakt, że tabliczkę przybito do drzewa… gwoździem - powiedział p. Stanisław.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA informuje
W czytelni naszej biblioteki na wszystkich zainteresowanych tematem czeka wystawa pt. „Więcej wiedzieć
o handlu ludźmi, to skuteczniej go zwalczać”. Zapoznać się można z publikacjami wydanymi przez Fundację
„La Strada”:
1. „Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie. Przybornik edukacyjny”
2. „Jak uczyć o handlu ludźmi - trochę teorii i nieco praktyki 2006”
3. „Handel ludźmi 2004 - informacje o zjawisku”
4. „Monitoring przestrzegania praw człowieka w stosunku do ofiar handlu ludźmi. Wyniki badań 2007”
5. Film wyprodukowany przez MTV, traktujący o problemie handlu ludźmi w Europie, pokazujący działania
Fundacji „Exit”
Zapraszamy

Wystawa w Komorowie
Minęło 20 lat od chwili, gdy 4 września 1988 roku ks. Arcybiskup Józef Michalik poświęcił kościół parafialny w Komorowie.
Z tej okazji 1 września, po Mszy świętej (godz. 18.00),
w salce dolnej kościoła, zostanie uroczyście otwarta wystawa ukazująca 20 lat obecności kościoła w życiu mieszkańców Komorowa i Gubina.
Wystawę można oglądać w dniach od 2 do 14 września,
każdego dnia w godzinach 17.00 - 18.00, godzinę przed
Mszą św. Zapraszamy!
Ks. Proboszcz Andrzej Piela i Rada Parafialna zapraszają
w niedzielę 14 września o godz. 12.00 na uroczystą jubileuszową Mszę św., którą odprawi Biskup Paweł Socha.
Po Mszy św. odbędzie się tradycyjny Festyn ParafialnoSzkolny, organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową
nr 3 w Gubinie, na który serdecznie zapraszamy w imieniu
organizatorów.
MB-T

Na Kosynierów…

- Ulica Kosynierów ze zniszczoną nawierzchnią, ze śmieciami i zaroślami na poboczach, to jedna z najbrudniejszych ulic w Gubinie powiedziała pani Halinka. - Nie wspomnę już o nieletniej młodzieży,
która w późnych godzinach wieczornych „okupuje” piękne miejsce
zabaw, boisko i ławki. Wchodzą przez płot, piją tam alkohol, palą papierosy i niszczą co się da - kontynuuje rozmówczyni. - Wciąż słychać
przekleństwa, wulgarne wyrażenia… Gdzie policja? Gdzie rodzice?
Po co wydano tyle pieniądzy na monitoring, skoro on nie zdaje egzaminu? Czy ktoś śledzi poczynania małolatów?
Może ktoś nam odpowie, gdzie znajduje się centrum monitoringu,
stanowisko, na którym obserwuje się poczynania mieszkańców Gubina. I czy tam ktoś pracuje?

Nareszcie jest, dziękujemy!

Od dawna mieszkańcy osiedla tzw. „Barlickiego” prosili radnych o interwencję i pomoc. Obok przystanku autobusowego na ul. Daszyńskiego brakowało ławki, na której (a będzie też druga ławeczka) starsi ludzie mogliby usiąść, czekając na przyjazd autobusu. I nareszcie jest!
- Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu, radnej Danucie Andrzejewskiej oraz sponsorowi Panu Kazimierczakowi. To dzięki życzliwości
tych ludzi mamy teraz ławeczkę. Serdecznie dziękujemy - powiedziała
pani Krystyna.

OGŁOSZENIE
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie informuje, że posiada do wynajęcia w trybie przetargowym wolne
lokale użytkowe. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MZUK w godzinach urzędowania zakładu (tel.
068 455 193). Ogłoszenia znajdują się także na stronie
www.bip.gubin.pl.

Montaż ławki na ul. Daszyńskiego - pracownicy UM
i mieszkanka osiedla p. Lucyna

Ogłoszenia
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Burmistrz Miasta Gubin
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
oraz udziału w nieruchomości wspólnej wynoszącego 203/1000.
Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Śląskiej 10, który usytuowany jest na II piętrze, składa się
z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, spiżarki i przedpokoju o pow. 106,40 m2 .
Działka oznaczona nr 181/6 o pow. 234 m2, obręb 5 miasta zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym o kubaturze 3600 m3 i powierzchni użytkowej 521,60 m2.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z sześciu samodzielnych lokali mieszkalnych i dwóch
lokali użytkowych.
- Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - 133.600,00 zł
Przetarg odbędzie się 25 września 2008 roku o godzinie 10.00 w sali narad (nr 15) Urzędu Miejskiego w Gubinie,
ul. Piastowska 24.
Osoby biorące udział w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia
22.09.2008r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747.
Ponadto osoby biorące udział w przetargu muszą okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba
reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. 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.
Wylicytowana cena nabycia lokalu mieszkalnego i udział w gruncie podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie wyznaczonym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 21/2008
Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 czerwca 2008r.
Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny kupna lokalu mieszkalnego.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Osobom, które nie nabyły praw do nabycia przedmiotowych nieruchomości wadium zwraca się w ciągu 3 dni po
zakończeniu przetargu.
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego - pokój nr 9,
tel.068-4558139.
Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu 18 września 2008r. pod powyższym adresem w godz. 12.00 - 13.00.
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Pogrążonej w żałobie Rodzinie zmarłego

Jerzego Gąsiora

wyrazy głębokiego współczucia składają
Burmistrz Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak
Przewodniczący Rady Miasta Leszek Ochotny

Pogrążonej w żałobie Rodzinie zmarłego

Kazimierza Ostrowskiego

wyrazy głębokiego współczucia składają
Burmistrz Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak
Przewodniczący Rady Miasta Leszek Ochotny

Z bólem serca pożegnaliśmy naszego byłego współpracownika

Jerzego Gąsiora

Pogrążonej w żałobie rodzinie wyrazy współczucia składa
Redakcja „Wiadomości Gubińskich”

Rodzinie zmarłego

Kazimierza Ostrowskiego
wyrazy serdecznego współczucia składa

Redakcja „Wiadomości Gubińskich”

Odszedł od nas na wieczną wartę

Jurek Gąsior

wspaniały długoletni nauczyciel, wychowawca, trener pokoleń sportowców,
nasz Kolega i Przyjaciel
Rodzinie zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia
dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie

Pani

Danucie Kaczmarek

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca
Burmistrz Miasta Gubina ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu pod parking
przy ul. Śląskiej
1.Przedmiot przetargu - grunt o powierzchni 800 m2, stanowiący część działki nr 317/7 przy ul. Śląskiej, będącej
własnością Gminy Gubin o statusie miejskim.
2.Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie parkingu we własnym zakresie i na własny koszt. Wyłoniony najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec posiadaczy pojazdów i za mienie w nim pozostawione.
3.Umowa najmu zawarta będzie na okres do 5 lat z możliwością jej przedłużenia.
4.Osoby biorące udział w przetargu winny najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2008 r. do godz. 14.00 wpłacić wadium
w wysokości 1000 zł na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra, Nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Wyłonionemu najemcy wadium zostanie wliczone w poczet czynszu. Pozostałym
uczestnikom przetargu zwrot wadium nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu. Wadium przepada na rzecz
ogłaszającego przetarg, jeżeli wyłoniony najemca uchyli się od zawarcia umowy.
5. Kwota wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 1500 zł brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia
2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 15 Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr XIX/2008 Burmistrza miasta Gubina z dnia 26 maja 2008 r.
Ogłaszający ma prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie ul.
Piastowska 24 (pokój nr 9) lub telefonicznie pod nr 455-81-41.

Konkurs „WG”
Ponieważ do redakcji nadeszła
jedna i to niepoprawna odpowiedź, ponawiamy pytanie.
Pytanie:
W którym roku powstała fundacja zajmująca się odbudową
gubińskiej fary?

Odpowiedzi na konkurs prosimy przynosić lub nadsyłać do
redakcji Wiadomości Gubińskich w terminie do 2 września
br. do godziny 16.00
(Kupon obok)
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy książkę
gubeńskiego historyka Andreasa Petera pt. „Kościół farny
w Gubinie”.

Konkurs „WG” 14/08
Odpowiedź:
..........................................
..........................................
..........................................
Imię:
..........................................
Nazwisko:
..........................................
Adres:
..........................................
Tel.:
..........................................

składają członkowie
Gubińskiego Towarzystwa Kultury

Cennik ogłoszeń
Ogłoszenia przyjmujemy w redakcji ul. Westerplatte 14
66-620 Gubin tel/fax 455 81 92 czynne pn-pt 9.00-16.00
bądź pod adres e-mail: wiadomoscigubinskie@go2.pl
 Ogłoszenia na pierwszej stronie - 3 zł za 1 cm2 + vat
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ZAMIENIĘ mieszkanie (3 pokoje) na mniejsze. Tel. 781 283 678.
DO WYNAJĘCIA duży umeblowany poZAMIENIĘ mieszkanie 64 m kw. na większe.
kój z dostępem do kuchni, łazienki. Tel.
W mieszkaniu są nowe okna, c.o. Prywatne.
504 203 398 lub 512 201 746.
Tel. 512 086 119.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka.
Tel. 791 127 765.
DZIAŁKI/LOKALE
PRZYJMĘ panią na pokój umeblowany. Tel. LOKAL 55 m kw. do wynajęcia na każdą
662 255 362.
działalność ul. Wrońskiego 10. Tel. (068)
DO WYNAJĘCIA pokój, przyjmę odpowie- 359-58-83.
dzialną osobę. Tel. (068) 455-65-55.
LOKAL handlowy do wydzierżawienia
DO WYNAJĘCIA pokój, łazienka, umeblo- o pow. 50 m kw. w Sękowicach 78. Tel.
wane, osobne wejście. Tel. 515 310 613.
512 174 450, 512 174 449.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje umeblowane - od SPRZEDAM pawilon handlowy na targowi1 września br. Tel. 600 729 943.
sku spożywczym w Gubinie, o pow. 15,70 m
DO WYNAJĘCIA duży pokój w centrum Gu- kw. Tel. 697 916 485.
bina. Tel. 790 474 922.
SPRZEDAM dobrze prosperujący zakład fryDO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. (068) zjerski. Tel. 669 941 977.
455-65-55.
SPRZEDAM sklep, dobra lokalizacja, ładny
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. (068) wystrój, pow. 36 m kw. Obrońców Pokoju.
359-94-29.
Tel. 792 288 262.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie, 2 pokoje, w SPRZEDAM sklep z płyty obornickiej 30 m
kamienicy na ulicy Piastowskiej. Po remon- kw. ul. Pułaskiego 41. Tel. 507 107 471.
cie, wyposażone, tel. 606 807 819.
PIEKARNIA wraz z wyposażeniem, pow.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje z 227 m kw. do sprzedaży. Tel. (068) 455-40kuchnią i łazienką. Ul. Oświęcimska. Tel. 81/74.
695 407 449.
GUBEN, dzielnica Schlagsdorf.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie na Westerplat- Budynek mieszkalno-hadlowy na sprzedaż.
te, 2 pokoje (III piętro). Tel. 512 803 568.
Potrzeba remontu. 300 m kw. pow. mieszkalDO WYNAJĘCIA mieszkanie ul. Roosevel- nej, działka 725 m kw., dawna restauracja.
ta; 2 pokoje umeblowane. Tel. 696 208 960. Cena 50 000 euro. Tel. 0049 3561/66 844.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje (60
FIRMA PPHU „POLTRAG” SP. Z O O.
m kw.) w Gubinie na Osiedlu E. Plater. Tel.
oferuje lokale od 33 - 60 m2 do wyna662 008 545.
jęcia w budynku przy ul. Obrońców

MIESZKANIE

SZUKAMY NIEDROGIEGO LOKUM
(POKOJU) DLA MŁODEGO 25LETNIEGO BEZDOMNEGO MĘŻCZYZNY. POTRZEBNA KAŻDA
POMOC. Tel. (0-68) 455-81-53
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje, umeblowane. Tel. (068) 359-60-18,
510 266 034.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie, ok. 60 m kw.
nowe, umeblowane, w okolicach Gubina.
Garaż, ogród. Tel. (068) 359-13-15.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje z
kuchnią i łazienką. Ogrzewanie gazowe, tel.
695 407 449.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w centrum
Gubina, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta,
pow. 50 m kw. Tel. 510 254 044.
DOM firmie wynajmę. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA dom jednorodzinny - 3
pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 662 114 955,
698 023 911.
SPRZEDAM mieszkanie (64 m kw.) 3 pokoje
w bloku na os. E. Plater. Tel. 515 312 061.
SPRZEDAM mieszkanie 64 m kw.; 3 pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica, strych, garaż,
ogród działkowy. Tel. 693 359 245.
SPRZEDAM mieszkanie 57 m kw. wraz z
garażem. Tel. 667 994 289.
SPRZEDAM mieszkanie po remoncie, 4
pokoje, pow. 80 m kw. ul. Kosynierów. Tel.
502 440 307
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie dwupokojowe o pow. 52 m kw., blok Os. E. Plater
tel. (068) 359-40-38, 663 959 040.
NOWOCZESNY dom w Gubinie sprzeda Apartament Nieruchomości. Tel.
(068)
325-70-07
lub
503 016 400
www.apartament.net.pL
DOM na wsi, nowy, sprzedam. Tel.
791 127 765.
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Gubinie,
pow. 140 m kw., po kapitalnym remoncie,
garaż, ogród 1500 m kw., budynki gospodarcze. Tel. (068) 359-43-13, Legnicka 13.
Wartość 230 tys. zł.
SPRZEDAM dom w Jaromirowicach z zabudowaniami gospodarczymi plus 0,20 ha
ziemi. Tel. 502 636 590.
KUPIĘ mieszkanie lub dom w Gubinie (okolice). Tel. 509 538 928.
KUPIĘ mieszkanie 2 lub 3 pokoje w Gubinie.
Tel. 505 124 479.

RENAULT 19, poj. 1900, diesel, rok 1992,
stan dobry, centralny zamek, el. szyby, 5
drzwi. Sprzedam, cena do uzgodnienia. Tel.
792 142 828.
SPRZEDAM SEAT Ibiza 1,4 - rocznik
1997/98, stan bardzo dobry, pierwszy właściciel, auto z salonu. Tel. 692 488 034.
SPRZEDAM samochód osobowy Volkswagen Polo 1,3. Cena 2.500 zł. Tel. 663
105 489.
KIA SEPHIA GTX 1,6 rok prod. 1994, elektryczne 4 szyby i lusterka, wspomaganie,
regulowana kierownica, centralny zamek,
elektryczna regulacja świateł. Sprzedam,
zarejestrowany. Tel. 504 675 035.

USŁUGI

NIEMIECKI - tłumaczenia przysięgłe, medyczne, techniczne, zwyczajne. Tel. (068)
455-66-40 lub 607 325 684.
ANGIELSKI - kursy, korepetycje i tłumaczenia. Tel. (068) 359-33-24.
UDZIELAM korepetycji z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum. Tel. 782 834 193.
POKOJE gościnne w Kołobrzegu. Tel.
667 760 972.
GLAZURA, instalacje wodno-kanalizacyjne,
gazowe, instalacje elektryczne, ocieplanie
piwnic oraz inne prace budowlane. Tel.
887 135 692, (068) 359-38-91 po 19.00.
NAPRAWA pralek, zmywarek, kuchenek
elektrycznych. AGD Service, ul. Kołłątaja 10
(godz. 10.00-16.00). Tel. (068) 359-46-54.
INSTALACJE hydrauliczne, elektryczne,
kompleksowe.
Tel. 509 519 227.
Pokoju 21
NAPRAWA
głowic
do silników spalinowDo wynajęcia także:
ych,
toczenie,
szlifowanie
oraz frezowanie.
Pawilony handlowe o pow. 35 i 36 m2
Komorów ul. Świerczewskiego 1. Tel. (068)
- ul. Chopina
359-55-33.
lokal o pow. 70 m2 przy
OGRODY kompleksowe zagospodaroul. Śląskiej 45
wanie przydomowych terenów zielonych;
automatyczne systemy nawodnień, oczka
Lokal handlowy o pow. 45 m2 - Aleje
Łużyckie 1a
wodne, kaskady, ścieżki, podjazdy, tarasy
z polbruku, granitu, kamienia polnego. Tel.
Info: PN –PT: Tel.: 068/ 455 40 02
663 931 512.
godz. 9 -15 lub 501 410 111
USŁUGI blacharsko-dekarskie. Tel. (068)
www.nieruchomosci-online.pl
359-52-46
lub 669 308 369.
(Gubin, lokale użytkowe, wynajem)
STAWIANIE
i przestawianie pieców kafloDZIAŁKI pod budownictwo i inwestycje ul.
Pułaskiego i ul. Poniatowskiego. Sprze- wych. Tel. 791 703 345.
dam. Na życzenie wybuduję dom. Tel.
INDYWIDUALNA OKULISTYCZNA
668 305 868.
PRAKTYKA LEKARSKA

DO WYNAJĘCIA
Apartament ok. 50 m2
podwyższony standard
TEL. 068/455 40 02, 501 410 111
DZIAŁKĘ przemysłową 1600 m kw. w Lubsku, z możliwością podziału na dwie. Tel.
504 370 020.
NOWO WYBUDOWANY LOKAL
150m2 (wys. 5,16), parter, do
wynajęcia w centrum Gubina.
„POLTRAG”
tel. 068/455 40 02, 501 410 111
SPRZEDAM działkę budowlaną ul. Cmentarna, 501 m kw. Tel. (068) 359-26-31.
SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD
INWESTYCJE O POW. 8700 m
kw., 25zł/1 m kw. Tel. 501 410 111.
SPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawkiem, z
możliwością zabudowy. Tel. (068) 359-5883.
GROCHÓW - działka 1 ha z domkiem
letniskowym (stan surowy) sprzedam.
661 545 940.
SPRZEDAM działkę pod inwestycje o pow.
13031 m kw, 20zł/1 m kw. Tel. 501 410 111.

MOTORYZACYJNE
FORD Escort rocznik 1997, uderzony w
tył, sprzedam w całości lub na części. Stan
bardzo dobry. Tel. (068) 376-30-34 w godz.
18.00-20.00.
FORD Eskort 1998 r. turbo diesel 1,8, biały.
Stan bardzo dobry. Sprawdzony. Sprzedam,
cena do uzgodnienia. Tel. 880 433 012.

Ryszard Kowaluk,
Gubin, ul. Gdańska 17,
poniedziałek, czwartek 8.00-12.00,
wtorek 14.00-18.00
UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA.
Tel. (068) 359-34-68
(czynny w godzinach pracy lekarza)
BERLIN - lotniska. Lotniska krajowe (Poznań,
Wrocław). Przewóz osób. Tel. 888 806 385.
BUS (5 osób) - wyjazdy do np. Tuszyna,
Warszawy, transport, odbiór rzeczy. Ładowność 1,2 t. Tel. 667 997 486, 695 469 181.
TRANSPORT osób - Niemcy-Belgia-Holandia. Tel. 509 538 861.
DOCIEPLANIE, elewacje, profesjonalnie.
Tel. 880 576 862, 691 910 401.
PIASKOWANIE - antykorozja, malowanie.
Postarzanie drewna. Tel. 783 907 748,
691 910 401.
ELEWACJE - renowacja, czyszczenie,
klinkier, kamień naturalny, beton. Tel.
783 907 748, 691 910 401.
PROFESJONALNE UKŁADANIE
KOSTKI POLBRUKOWEJ.
Tel. 663 978 853.
AMADEUSCH zespół muzyczny. Możliwość
przesłuchania nagrań. Tel. 506 113 207.
ZESPÓŁ muzyczny AMIGOSI oferuje swoje
usługi, ponadto strojenie pianin, nauka gry
na różnych instrumentach muzycznych. Tel.
(068) 455-65-14.
NAPRAWA, konserwacja, regulacja gazowych urządzeń grzewczych, autoryzowany
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serwis. Junkers, Termet Wojciech Sendera.
Tel. (068) 359-55-55, 502 643 030.

NAGROBKI GRANITOWE
CENA od 1200 zł,
PZU GRATIS, RATY;
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 40.
Tel. (68) 359-56-95, 698 146 854.
BONi - Biuro Obrotu Nieruchomościami
- Bożena Bakalarz - Gubin, ul. Śląska 21
tel. 455-3000 lub 0605 644 208 www.BONi.
pl usługi w zakresie pośrednictwa w kupnie,
sprzedaży, wynajmie nieruchomości. Współpraca z bankami w zakresie kredytowania
nieruchomości.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób
i montaż. Komorów ul. Młyńska 10, tel.
609 351 799.
ELEKTRYKA, gaz, hydraulika i inne prace.
Tel. (068) 359-38-91.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, instalacje sanitarne, hydraulika, murowanie,
szpachlowanie, montaż okien i drzwi, ścianki, glazura, remonty. Tel. (068) 455-13-78.
REMONTY tanio, szybko, solidnie! Tel.
723 401 626.
PRZEPROWADZKI, przewóz mebli, itp. Tel.
888 806 385.
NADZORY budowlane, kierownik budowy, kosztorysy. Tel. (068) 470-14-76 lub
693 080 775.

RÓŻNE
SIATKA ogrodzeniowa - produkcja i sprzedaż, w ofercie siatka leśna. Gubin, ul. Kaliska 96 B. Tel. (068) 359-66-76.
PIEC c.o. 12 kW ze sterownikiem elektronicznym, pompą, dmuchawą, naczynie
zbiorcze - 2.500 zł, dwa sezony używany,
stan b. dobry, żywotność 25 lat. Tel. (068)
359-82-44.
ZSZYWKI do drewna 30x12, drut płaski w
kręgach 3x1, plomby ołowiane fi 8,10 + żyłka
w pakietach. Sprzedam. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM łóżko piętrowe jednoosobowe,
dół zabudowany: szafa, półki, szuflady, wysokość 160 cm, kolor klon, cena 400 zł. Tel.
668 492 352.
SPRZEDAM dachówkę karpiówkę (klinkier) 4.750 szt. Cena za 1 szt. 0,50 zł. Tel.
781 299 566.
SPRZEDAM kamień polny 10 ton i betoniarkę. Cena do uzgodnienia. Tel. 510-250-141.
KUPIĘ mapy, plany, zdjęcia, szkice dotyczące działań wojennych w Gubinie i jego
okolicy w czasie II wojny światowej. Tel.
512 873 007.
KSIĄŻKI kupię do I klasy Liceum im. B.
Chrobrego, klasa biologiczno-chemiczna.
Tel. (068) 359-53-12 lub 605 304 035.
KSIĄŻKI do III kl. Gimnazjum nr 2 z
j.angielskim - sprzedam. Książki do I kl. LO
profil mat-informatyczny - kupię. Tel. 660434-995.
MEBLOŚCIANKA jasna - 350 zł, wózek dla
lalki trzyfunkcyjny + nosidełko - 80 zł, klocki
lego - różne zestawy - sprzedam. Tel. (068)
359-53-12, 783 716 711.
SPRZEDAM wózek Mikado „Oxford” - trzyfunkcyjny, gondola, fotelik do samochodu
do 13 kg, spacerówka. Gratis: parasolka
oraz śpiwór na zimę do gondoli. Wózek w
bardzo dobrym stanie. Cena 500 zł. Tel.
661 939 597.
Z POWODU likwidacji sklepu - wyprzedaż
odzieży, ul. II Armii Wojska Polskiego (obok
basenu).

HURT-DETAL
- wyroby śrubowe-luzem i konfekcja,
gwoździe budowlane luz. i op. 1 kg
- podstawy do słupków ogrodz. z
otworami fasolowymi i okrągłymi
- uszka do przęseł ogrodzeniowych
USŁUGI
- szlifowanie głowic samochodowych, powierzchni płaskich,
sitek i noży
-obróbka plastyczna metali na prasach PROHAMET
Lubsko pl. Wolności 12
tel. (068) 457-40-44, 504 370 020
(dojazd od ul. Mickiewicza)
POSZUKUJĘ miejsca w samochodzie na
trasie Gubin-Krosno Odrz. - dojazd do pracy.
Tel. 503 386 244.
SPRZEDAM grzejnik gazowy wody przepływowej Termet. Tel. (068) 359-77-62.
SPRZEDAŻ i montaż dachówki blachodachówki. Tel. 509 519 227.
GRUPA Anonimowych Łasuchów „Ścieżka”
wtorki 17.00-17.30. Tel. 518 654 107. Pawilon przy granicy ul. Obr. Pokoju róg ul. Chopina. ZAPRASZAM!
MONTAŻ paneli podłogowych, ściennych,
boazerii, glazury, sztukaterii, regipsy, malowanie, tapetowanie, szpachlowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414.
NOŻYCE krążkowe do blachy, wałek do
heblarki 80x250 z nożami i czopem na uchwyt, wiertarki, piłę + blachy na stół - nowy.
Sprzedam. Tel. 504 370 020.
MASZYNĘ do pisania Optima - sprawna
oraz Continental prod. niemieckiej 1936 r. dla
kolekcjonera. Sprzedam. Tel. 504 370 020.
SKRZYDŁA drzwiowe 10 sztuk, typowe.
Sprzedam. Tel. (068) 455-28-30.
ENCYKLOPEDIĘ Gutenberga wraz z
uzupełnieniami i aktualizacją 49 tomów.
Sprzedam tanio. Tel. (068) 455-63-47.
SPRZEDAM tanio witrynę chłodniczą szer.
130 cm, szybę giętą 180 cm i krajalnicę do
wędlin. Tel. (068) 455-28-73 po 18.00.
POSZUKUJĘ dwóch mężczyzn, którzy
pomogą wnieść piec c.o. do piwnicy. Tel.
512 174 513.

PRACA
GITARZYSTA - rytm, solo, wokal, poszukuje
zespołu. Tel. 609 223 843.
PRZYJMĘ do pracy stolarza z doświadczeniem do produkcji schodów drewnianych.
Tel. 660 721 300.
PRZYJMĘ fryzjerkę na pełny lub pół etatu.
Tel. 669 941 977.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem - mam doświadczenie - lub osobą starszą. Posprzątam mieszkanie, ugotuję obiad. Tel.
788 135 763.
ZAPOPIEKUJĘ
się
dziećmi.
Tel.
502 033 960.
PRACA dodatkowa - wianki adwentowe. Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu. Tel.
(068) 359-55-22, 791-153-554.

TOWARZYSKIE
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim
przyjemnie spędzać długich wieczorów?
Pomożemy Ci odnaleźć „drugą połowę”.
Napisz, zadzwoń do redakcji! Tel. (068)
455-81-92. Czekamy! Nie wstydź się,
przestań żyć samotnie!
WYSOKI 34-latek poszukuje swojej drugiej połowy, dziewczyny w wieku 23-30 lat,
poważnie myślącej o życiu we dwoje. Tel.
503 411 684.
SAMOTNY 42-latek, po przejściach, bardzo
samotny poszukuje ciepła i miłości. Wiad. w
redakcji.

PROSZĘ
PROSZĘ o meble oraz wyposażenie pokoju i kuchni dla osoby samotnej i chorej. Tel.
692 857 968 lub (068) 359-60-11 po 20.00.
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Marcin Zajączkowski - redaktor naczelny tel. 455 81 91, Małgorzata Borowczak-Turowska - sekretarz redakcji, tel. (068) 455 81 92. Stale współpracują z redakcją:
Antoni Barabasz, Krzysztof Freyer, Marcin Gwizdalski, Janina Izdebska, Wiesław D. Łabęcki, Stefan Pilaczyński. Korekta: Barbara Firlej-Malinowska. Skład i grafika: Karol Jurgielewicz
Druk: Wydawnictwo „LUBPRESS” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
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z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
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Rozgrywki MOS
Od 2 września ruszają rozgrywki
Gubińskiej Ligi Piłki Nożnej (zebranie organizacyjne kapitanów
drużyn 28 sierpnia, godz. 16.00
na basenie).
To już 36. sezon rozgrywek piłkarzy amatorów.
Zgłoszenia drużyn do dnia 28
sierpnia. Więcej na stronie internetowej rozgrywek www.glpn.gubin.
com.pl
Do końca października trwać
będą zajęcia tenisa ziemnego na
kortach przy SP-3.
Od października ruszają roz-

grywki Gubińskiej Ligi Siatkówki
Amatorów cieszące się niezmiennym powodzeniem mieszkańców
Gubina od czterech już lat. W tym
sezonie tradycyjnie planowane jest
utworzenie trzech lig.
rozgrywek. Zgłoszenia drużyn do
10 października. Więcej na stronie
internetowej
www.volley.gubin.
com.pl
Od listopada ruszą rozgrywki tenisa stołowego.
Zgłoszenia i informacje MOS Gubin - Jacek Woźniak.
jaw

Spore zmiany zaszły w zespole Cariny Gubin przed zbliżającym się
sezonem 2008/2009.

Zmiany w Carinie

Jeszcze kilka miesięcy temu
w klubie brakowało ludzi do grania, sytuacja była tragiczna. Pomoc
gubińskiej piłce zaoferował Janusz
Brzyszcz (na fot. na pierwszym
plane) - były prezes Relaxu Grabice. Początkowo z dwóch pobliskich
klubów chciano utworzyć jeden, na
zasadzie fuzji. Pomysł ten szybko
jednak upadł, ale pan Janusz i tak
wydatnie przyczynił się do tego, że
zespół Cariny tak dobrze spisuje się
w tegorocznych rozgrywkach klasy okręgowej, wszak kilku znaczących zawodników Relaxu Grabice
zasiliło szeregi Cariny, co wybitnie
Aktualnie do 24 sierpnia na zgru- w siatkówkę rozpoczęły przygotowa- podniosło rywalizację w drużynie,
powaniu wakacyjnym w Świnouj- nie do sezonu. Jest to pierwszy sezon
ściu trenuje i odpoczywa 20-osobo- żeńskiej siatkówki w Gubinie, dalsze
wa kadra kadetów i młodzików pod będą uzależnione od sukcesu przede
opieką Tomasza Lasoty i Jarosława wszystkim organizacyjnego i oczywiKotapskiego.
ście od możliwości pozyskania funW Gubinie od 18 do 31 sierpnia duszy na dalszy rozwój żeńskiej siattrwa zgrupowanie drugiej drużyny kówki w Gubinie. Dziewczętom klub
młodzików pod wodzą Jacka Gor- musi zapewnić od podstaw nie tylko
nowa i kadetek pod opieką Karola stroje, sprzęt, napoje itp., ale również
Smyka.
przeprowadzić cały cykl rozgrywek
Zarząd MLKS Volley zgłosił do z wyjazdami, obsługą sędziowską
rozgrywek w sezonie 2008/2009 i zgrupowaniami. Na wszystkie drużynastępujące drużyny:
ny w nowym sezonie do 20 września
n III liga mężczyzn - nazwa dru- (oprócz juniorów) firmy i instytucje
żyny: Volley Gubin - trener chcące reklamować się i jednocześnie
T.Lasota
wspierać rozwój gubińskiej siatkówki
n liga juniorów - Intergeo Volley mogą zawrzeć z MLKS Volley Gubin
Gubin (umowa sponsorska)-tre- umowę sponsorską. Dziewczęta już
ner T.Lasota
rozpoczęły poszukiwania sponsora
n liga kadetów - Volley Gubin - tre- dla swojej drużyny. Wszystkich chcąner T.Lasota
cych wesprzeć klub siatkarski z Gubin liga młodzików - Volley Gubin I - na zachęcamy do odwiedzenia strony
trener J.Kotapski
internetowej www.volley.gubin.com. Doskonale nowe rozgrywki ligowe
n liga młodzików - Volley Gubin II pl, gdzie można prześledzić dokona- rozpoczęli zawodnicy Cariny Gubin,
- trener J.Gornow
nia klubu.
którzy odnieśli wyjazdowe zwycięn liga kadetek - Volley Gubin - treNa 4 września zaplanowane jest stwo w konfrontacji z Błyskawicą
ner K.Smyk
Zwyczajne Walne Zebranie Spra- Lubinicko. Gubinianie wygrali 1:0,
Nowością
w
porównaniu wozdawcze MLKS VOLLEY Gubin, a premierową bramkę w nowym sez poprzednim sezonem jest udział na które zapraszamy wszystkich zonie zdobył Przemek Fiedorowicz
w rozgrywkach ligowych drużyn miłośników i sympatyków gubińjuniorów i drugiej drużyny młodzi- skiej siatkówki. Zebranie odbędzie
ków oraz drużyny kadetek.
się o godzinie 18.00 w SP-3.
Gubińskie
dziewczęta
grające
jaw
Carina Gubin odniosła kolejne
zwycięstwo w drugiej kolejce spotkań klasy okręgowej. Gubinianie
podejmowali beniaminka z Ługowa
i wygrali 2:1. Początek spotkania
to głównie gra w środku pola, lecz
z biegiem czasu zarysowywała się
przewaga miejscowych, dobre sytuacje w pierwszych trzech kwadransach zmarnowali Przemek Fiedorowicz, Jakub Sokółka i Piotr
Sobolewski.
Drugą odsłonę zawodnicy Cariny rozpoczęli wybornie, bo od
zdobycia bramki. Swoje pierwsze
trafienie w gubińskich barwach
zaliczył J. Sokółka w 51 minucie
spotkania. Drugą bramkę 7 minut
Kadetki podczas treningu
później strzelił Arek Sykała, który

Nowe sezonowe wyzwania
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która po trzech kolejkach z kompletem punktów jest wiceliderem
klasy okręgowej.
Kadra Cariny Gubin w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009
Andrzej Chorążyk, Przemysław
Fiedorowicz, Jacek Grzebielucha,
Adrian Grzegorzak, Tomasz Jankowski, Wojciech Kot, Arkadiusz
Mazurkiewicz, Czesław Mazurkiewicz, Paweł Piotrowski, Tomasz
Rusewicz, Tomasz Skobel, Przemysław Sobczak, Piotr Sobolewski, Jakub Sokółka, Jakub Stroński, Dariusz Stusiński, Arkadiusz
Sykała, Daniel Szydłowski, Tomasz
Turczyn, Łukasz Wolny.
TS

Zwycięstwo na dobry początek!
z rzutu karnego w 54 minucie gry.
Błyskawica - Carina 0:1 (0:0)
Wyjściowy skład Cariny - Skobel Kot, Chorążyk, Wolny - Piotrowski,
Sobolewski, Stroński, Fiedorowicz,
Sokółka - Mazurkiewicz, Sobczak.
TS

Carina - Zenit 2:1

Udany start
Alfa przystąpiła do nowego sezonu wzmocniona kilkoma nowymi
zawodnikami. Do drużyny dołączyli
Tomasz Mucha (Pogoń Wschowa),
Paweł Butowicz (MKS Tęcza Krosno Odrzańskie), Patryk Sobolewski
(Carina Gubin), Damian Rajchel
(Carina Gubin). Oto kadra Alfy Jaromirowice na sezon 2008/2009:
Bramkarze: Trelewski, Przewoźnik; obrońcy: Ostrowski, Szmit,
Łabiszewski, Tomczyk, K.Wiśnik,

A.Wiśnik, Maz, Matuszak, Rajchel;
pomocnicy i napastnicy: Bomba,
Adamczak, Bryszewski, Mucha,
Kwiecień, Sobolewski, Tomczyk,
Supeł, Cieślarski, Romanowski,
Butowicz, Tórz.
Na inaugurację jaromirowiczanie
pokonali Obrę Trzciel 2:0 (bramki - Tomasz Bomba, Damian Łabiszewski) w drugim meczu zwyciężyli
drużynę Zenitu z Myszęcina 1:0 po
bramce Pawła Butowicza.
(m.z)

wykorzystał płaskie dośrodkowanie
P.Sobolewskiego. Dla Arka było to
również premierowe trafienie w nowym klubie. Niestety, po zdobyciu
drugiej bramki zawodnicy Cariny
oddali nieco pola przybyszom z Ługowa, czego efektem była stracona
w doliczonym czasie gry bramka;
nie bez winy w tej sytuacji był Tomek Skobel, który źle obliczył tor
lotu piłki. Na więcej gościom nie
starczyło czasu i gubinianie zdobyli
kolejne trzy punkty.
Carina: Skobel - Kot, Chorążyk,
Wolny (`46. Sykała) - Piotrowski,
Stroński, Turczyn, Sobolewski (`72.
A.Mazurkiewicz), Fiedorowicz, Sokółka - Sobczak (`84. Grzegorzak).
TS

Carina gromi
Czarnych
Świetne zawody rozegrali w Rudnie zawodnicy Cariny Gubin, którzy
pokonali w III kolejce miejscowy
zespół Czarnych 4:1. Początkowe
minuty to wzajemne badanie możliwości przeciwnika. Pierwsza groźna sytuacja miała miejsce w 10
minucie gry, kiedy to Przemek Fiedorowicz kapitalnie przymierzył
z rzutu wolnego i dał tym samym
prowadzenie zespołowi Cariny.
Bramka ta zwiastowała świetny występ naszego kapitana i rzeczywiście tak było, bowiem już w 18 minucie pomocnik Cariny wywalczył
piłkę w środkowej strefie boiska
i bardzo przytomnie uruchomił na
prawym skrzydle Piotrka Sobolewskiego, który płasko zagrał w pole
karne, a tam czekał już na piłkę dobrze ustawiony Przemysław Sobczak i bez problemów umieścił ją
w bramce gospodarzy - 2:0. W 26
minucie znowu dał znać o sobie P.
Fiedorowicz, który często próbował swoich sił, uderzając zza pola
karnego. W tej sytuacji piłka trafiła w słupek. Kiedy wydawało się,
że kolejne bramki dla gubinian są
kwestią czasu, przebudzili się rudnianie i zdobyli bądź co bądź dość
przypadkową bramkę - 28 minuta,
zagranie z głębi pola. Wydawało
się, że piłkę musi przejąć Andrzej
Chorążyk, ale śliska murawa była
na tyle nieprzewidywalna, że piłkę
przejął skrzydłowy Czarnych, zagrał
ją płasko w pole karne do niepilnowanego Musiedlaka, który mimo
że nieczysto trafił w piłkę, pokonał
Tomka Skobla. Po tej bramce gra
się wyrównała, ale optyczną przewagę nadal mieli goście. Na efekty
tej przewagi nie trzeba było długo
czekać. Wszędobylski P. Fiedorowicz w 38 minucie przejmuje piłkę
i serwuje solową akcję zakończoną
niezwykle precyzyjnym strzałem
w długi róg bramki - 3:1. Taki wynik
utrzymał się do przerwy. W drugiej
połowie gra była nieco wolniejsza.
Gospodarze próbowali atakować,
a Carina mądrze kontrowała, siejąc popłoch w szeregach obronnych
rywali. W 66 minucie sfaulowany
w polu karnym został Arek Mazurkiewicz i sędzia podyktował
rzut karny dla przyjezdnych. Piłkę na jedenastym metrze ustawił
P.Fiedorowicz, ale tym razem górą
był bramkarz Czarnych, który sparował futbolówkę na róg. Na sześć
minut przed końcem spotkania aktywny w tym meczu P.Sobolewski
zagrywa płasko w pole karne, a tam
na wślizgu czwartą bramkę dla Cariny zdobył A.Mazurkiewicz.
dokończenie na str.16
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Jerzy Gąsior

ur. 1948 r.
zm. 2008 r.
Maria Nurowska:
Otworzyłam drzwi… zamknęłam
je… i życie minęło.
Jurek kochał rodzinę. Bliscy zawsze znaczyli dla niego najwięcej.
Żona, córki, bracia i coraz liczniejsze grono wnucząt. Nie można było
nie zauważyć błysku w jego oczach,
gdy mówił o najstarszym, Jasiu.
Troszczył się o rodzinę serdecznie i
wspierał ją konkretnie.
Jurek kochał ludzi. Jako prawdziwy mężczyzna nie zawsze potrafił to
okazać. Miał wielu przyjaciół, kolegów, znajomych. Był duszą towarzystwa. Kto Go naprawdę znał, nie mógł go nie lubić. Bardzo łatwo nawiązywał kontakty. Był szczerym, otwartym i życzliwym człowiekiem,
wiernym druhem, który od kolegów nie odwracał się nigdy plecami.
Dlatego ludzie kochali Jurka! I też nie zawsze umieli to okazać. My, Jego
przyjaciele, wiedzący o dolegającej mu chorobie nadciśnieniowej, z troską
przyglądaliśmy się, gdy w upalnym dniu, podczas ostatniej Wiosny nad
Nysą, kolejny już raz z wielką swobodą komentował masowe biegi dzieci
i młodzieży – Gubińską Milę.
Jurek kochał swoją pracę. Od dwudziestego roku życia, poza krótkim
sulechowskim epizodem, kształtował charaktery młodych ludzi w Szkole Podstawowej nr 2. Spełniał się zawodowo. Zaangażowany do granic
możliwości, nie liczył czasu. Szkoła była Jego drugim domem, a czasem
wyglądało, że pierwszym. Lekkoatletyka, koszykówka, siatkówka, a na
koniec piłka nożna. Był doskonałym nauczycielem i trenerem. Zajmował
się spikerką, prezentując dogłębną znajomość tajników sportu. Jako radny
dwóch kadencji bardzo skutecznie działał na rzecz gubińskiego wychowania fizycznego, sportu, ale także całej oświaty. Przez wiele lat pełnił rolę
sekretarza Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego, będąc
odpowiedzialnym za organizowanie imprez sportowych. Jurek nie mógł
się rozstać ze swoją ukochaną szkołą. Swój drugi fach, nauczanie jazdy,
realizował na szkolnym placu, przy sali gimnastycznej. Ta nauka jazdy to
nie przypadek. Pamiętam jak Jurek samodzielnie, do ostatniej śrubki, rozłożył silnik „malucha”, a potem go złożył. Nauka jazdy to bardzo stresujące zajęcie, przyczyniło się zapewne do jego kłopotów z układem krążenia.
Aspekt ekonomiczny tej pracy? Na pewno. Ale przede wszystkim chciał
być przydatny, pokazywał, że jeszcze potrafi, że ma siły, że jest sprawnym
człowiekiem. Rozmawialiśmy o tym zagrożeniu jeszcze niedawno. Wiedział, że balansuje na linie. Wybrał życie do końca aktywne.
Bo Jurek kochał życie. W różnych jego aspektach. Był jego koneserem.
Dobrze rozumiał, że „najpiękniejszą rzeczą na świecie jest sam świat”.
Z Jurkiem zawsze było ciekawie. Był człowiekiem pogodnym, o wielkim
sercu i szerokim geście, bo dusza Jego była na wskroś słowiańska. Miał
fantazję, której brak u wielu z nas czyni życie nieznośnie szarym. Znane
było jego wielkie poczucie humoru. Błąkający się na jego twarzy uśmieszek świadczył o ustawicznej gotowości do żartowania, dowcipkowania.
Zgodnie z dewizą Kurta Vonneguta, znał i stosował sztukę kontemplowania dobrych chwil i ignorowania złych. A tak niewielu to potrafi. Jurek
nie spieszył się. To, co niektórzy uważali za Jego przywarę, pozwalało Mu
na pełniejsze i głębsze poznawanie życia. Ten swoisty luz spowodował, że
artykuł, który już od ponad roku szykowałem na temat tego zakochanego
w swojej pracy belfra, nie mógł dojść do skutku. Wielokrotnie prosiłem go
o materiały na temat Jego świetnych wyników osiągniętych ze sportowcami SP-2 (daty, zawody, nazwiska, wyniki, miejsca). Obiecywał, że już w
przyszłym tygodniu itd.
Jurek nie dbał o notowanie osiągnięć, podsumowywanie etapów. Parł
ciągle do przodu. Miał nowe pomysły. Jego dusza była ciągle młoda. Do
końca swych dni był nierozerwalnie związany ze szkoleniem i wychowywaniem młodych sportowców. Przeżywał bardzo starty swoich maluchów.
Miał plany… Pracował.
Jurek opuścił nas w trakcie Igrzysk Olimpijskich. Nie zdążył ich obejrzeć.
Ale miał w życiu tę wielką satysfakcję, że widział Igrzyska na żywo. Było
to w Moskwie, w 1980 roku. Jego szkoła, SP-2 w Gubinie, zwyciężyła w
konkursie Moskwa 80, okazując się najlepszą pod względem usportowienia w województwie. Będąc głównym architektem tego sukcesu wraz z
dyrektorem szkoły, w nagrodę mógł bezpośrednio uczestniczyć w tym najważniejszym święcie sportu.
Państwo zaoszczędziło na Jurku. Oddawał procenty zarobków przez
niemal czterdzieści lat. Będąc przez cztery lata na emeryturze wykorzystał tylko małą cząstkę. Na takie osoby nasze kochane państwo bardzo
liczy w swoich kalkulacjach.
Setki gubinian odczuwało ogromny smutek, przygnębienie, współczuło
rodzinie, w środę 13 sierpnia, w godzinę Jego pogrzebu. Jurek odszedł o
wiele lat za wcześnie. Widocznie na tamtym świecie istnieje pilne zapotrzebowanie na osobowości jego pokroju.
Ireneusz Szmit
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Tropem gubińskich olimpijczyków!
Oprócz siatkarza Krzysztofa
Gierczyńskiego, o którym pisaliśmy szerzej w poprzednim wydaniu
„WG” (niestety, siatkarze walczyli
dzielnie, ale po dramatycznym i
emocjonującym meczu przegrali w
tiebreaku na przewagi z Włochami;
stawką meczu był awans do półfinału - przyp. red.), innym gubińskim
akcentem na Olimpiadzie w Pekinie była tenisistka Klaudia Jans.
Urodzona w Gdyni, ma korzenie
gubińskie. Jej rodzice pochodzą z
Ziemi Gubińskiej. Matka Zofia z
d. Jeziorek jest z Jaromirowic, ojciec Wojciech z Gubina. Dziadkiem
Klaudii jest Janusz Jans, bardzo
dumny z wnuczki.
Klaudia w trakcie meczu rozgrywanego na igrzyskach w Pekinie
Klaudia zaczęła uprawiać tenis
ziemny, gdy po wyjeździe z Gdań- tylko na ćwiczeniach. J. Zapędz- Związki z Gubinem - urodzony w
ska rodzice zamieszkali z dzieć- kiego określano mianem „nume- naszym mieście - ma także olimpijczyk Jan Zakrzewski.
W biegu na 3000 m z przeszkodami na Olimpiadzie w Atenach
zabrakło mu 1,5 sekundy do zakwalifikowania się do ścisłego finału.
Po powrocie z Aten w rozmowie ze
mną mile wypowiadał się o przyjaciołach z bieżni, członkach LLKS
Gubin, Michale Kaczmarku i Marku Drzale. Co ciekawe, mieszkał
wtedy w Grabkowie, pomiędzy
Gubinem a Lubskiem. Reprezentował WKS Oleśniczankę, a był żołnierzem zawodowym w Zespole Sił
Powietrznych w Poznaniu.
Miło nam poinformować, że
dotarł do nas mail od pani Aleksandry Wróbel, która przysłała
nam zdjęcia Krzysztofa Gierczyńskiego oraz Klaudii Jans wprost
z Igrzysk w Pekinie. Fotografię
Klaudii z pekińskiego kortu auKrzysztof z Klaudią podczas spaceru w Pekinie
tor artykułu otrzymał od rodziny
mi w Tunezji. Wojciech Jans był rant”, „rogata dusza”. Wspominał: tenisistki. Dziękujemy, a zdjęcia
tam trenerem piłki ręcznej. Każde - Paliłem trzy paczki dziennie. Za przezentujemy jako ilustracje do
wakacje Klaudia spędzała w Gubinie, gdzie trenowała lekkoatletykę.
Czas na korcie spędzała w Guben.
Klaudia należy do klubu SKT Sopot
(wcześniej Prokom Gdańsk). Reprezentowała kraj w tenisie w singlu i w deblu; specjalizuje się w grze
deblowej.
Na Olimpiadzie w Pekinie grała w
deblu z Alicją Rosolską; w pierwszej rundzie trafiły na mocny amerykański debel i odpadły z turnieju.
Olimpijczyk związany z Gubinem to także dwukrotny mistrz
olimpijski, strzelec wszech czasów, Józef Zapędzki (r. 1929).
Pięć razy startował na igrzyskach,
23 razy zdobył mistrzostwo Polski. Zaczął trenować dopiero w
wieku 28 lat. Jako oficer Wojska
Polskiego służył w Gubinie. Pobyt
…oraz na widowni jednej z olimipijskich aren
w 5. Dywizji Pancernej to służba,
papierosy, wódka, kawa, karty, kołnierz też nie wylewałem. Ta- powyższego artykułu (przyp. red).
koledzy i tak w kółko. Strzelał, ale kie było wtedy życie w wojsku.
(wł)

Carina gromi Czarnych
dokończenie ze str.15
W 88 minucie mogło być 5:1,
ale sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy nie wykorzystał P.Fiedorowicz, w doliczonym
czasie gry odrobinę spóźniony w
polu karnym Czarnych był Tomasz
Rudewicz. Wynik już się nie zmienił i Carina jak najbardziej zasłużenie pokonała na wyjeździe Czarnych
Rudno 4:1. Wypada podkreślić, że z

meczu na mecz gra gubinian wygląda coraz lepiej, toteż w kolejnych
spotkaniach możemy liczyć na coraz
ciekawsze akcje gubińskich zawodników, które mamy nadzieję często
będą się kończyły bramkami. Niestety, w spotkaniu z Czarnymi Rudno kontuzji barku nabawił się pomocnik gubińskiego zespołu Jakub
Stroński. Czarni - Carina 1:4 (1:3);
Musielak `28 - Fiedorowicz `10,

`38, Sobczak `18, A. Mazurkiewicz
`84. Carina: T. Skobel - Wojciech
Kot, A. Chorążyk, Tomasz Turczyn - Paweł Piotrowski, Łukasz
Wolny (`62. A. Mazurkiewicz), J.
Stroński (`56. Dariusz Stusiński),
P. Fiedorowicz, P. Sobolewski, Jakub Sokółka, P. Sobczak (`85. T.
Rudewicz). W 66 minucie P. Fiedorowicz (Carina) nie wykorzystał
rzutu karnego.
TS

