Przypominamy, że dnia 10.09 upływa termin
skadania wniosków o przyznanie Gubińskiej Nagrody
Edukacyjnej im. Urszuli Dudziak. Szczegółowe informacje i formularz wniosku na stronie www.gubin.pl

Gubinki
zaowocują
na „Wiosnę”

Zdominowana
Sesja
Jak już pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Wiadomości” – 19 sierpnia w Krośnie Odrzańskim obradowała XXX Sesja
Rady Powiatu Krośnieńskiego. Obradom przewodniczyli Anna Szcześniewicz i starosta Jacek Hoffmann. Obecny był cały skład osobowy rady, liczni
goście i obserwatorzy, w tym dyrekcja
szpitala oraz grupa przedstawicieli działających w nim związków zawodowych.
Najważniejszym punktem obrad było
podjęcie Uchwały (przypominamy
wynik: dwie osoby „wstrzymujące się”,
jedna „przeciw”, pozostali radni „za”)
Nr XXX/225/2009 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19.08.2009 w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrz.
przy ul. Pisatów 3.
Treść dokumentu liczy kilka stron.
Zainteresowanych odsyłamy na stronę
internetową starostwa powiatowego
w Krośnie Odrz., Urzędu Miasta lub do
siedziby redakcji „Wiadomości”.
W uchwale czytamy: „Termin zakończenia działalności statutowej zakładu
ustala się na dzień 31.12.2009. Termin
zakończenia czynności likwidacyjnych
ustala się na dzień 30.06.2010 roku.”
Podkreślamy raz jeszcze, że podjęte
czynności są tylko natury prawno –
administracyjnej. Obydwa szpitale (tj.
w Gubinie i Krośnie Odrz.) będą nadal
funkcjonowały.
Do zasadniczej części dokumentu jest
dołączone szerokie uzasadnienie, które
- ze względu na istotę sprawy - przytaczamy w całości:
Rada Powiatu Krośnieńskiego w dniu
27 maja 2009 r. podjęła uchwałę Nr
XXVIII/206/2009 w sprawie wyrażenia
woli uczestnictwa Powiatu Krośnieńskiego w wieloletnim programie pod
nazwą „Wsparcie jednostek samorządu
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.
Wejście Powiatu Krośnieńskiego do
rządowego programu wsparcia spowoduje możliwość uzyskania pomocy finansowej umożliwiającej spłatę od 30%
do 60% zobowiązań po zlikwidowanym
Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego.
W obecnej sytuacji finansowej szpitala nie ma innej możliwości spłaty zaległych zobowiązań finansowych, gdyż
zadłużenie przekracza kwotę 16 mln zł.
W 2008 roku została zanotowana strata na działalności szpitala w wysokości
przekraczającej 1 mln zł. Plan finansowy na 2009 rok przewiduje również
stratę w wysokości 600 000 zł.
dokończenie na str. 12

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Gubina zakupem dukata lokalnego - „6 Gubinek”,
podjęto decyzję, iż z okazji przyszłoDzięki projektowi sfinansowanemu z pieniędzy unijnych Wyspa Teatralna ma szansę stać się miejscem odpoczynku rocznej „49. Wiosny Nad Nysą” oraz
i wspólnych spotkań artystycznych.
przypadającego na 2010 rok Jubileuszu
775-lecia lokacji miasta Gubin, planowana jest dodatkowa emisja monety
w wysokości do 5000 sztuk.
red.

Wyspa marzeń

SKLEP
MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
Wyspa marzeń? Oaza spokoju i wypoczynku? Czy Wyspa Teatralna ma szansę stać się miejscem odpoczynku i rekreacji transgranicznego miasta? Czy wykonana olbrzymim nakładem środków jej rewitalizacja przyniesie zamierzone efekty? To będzie zależało od nas wszystkich. Dlatego my, mieszkańcy, musimy powiedzieć zdecydowane nie! jakimkolwiek próbom jej dewastacji!
Od ustanowienia granicy zachodniej na wyspę wstęp mieli tylko żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza i...
zaprzyjaźnieni wędkarze załatwiający
sobie tylko znanymi ścieżkami pozwolenie na wędkowanie u jej brzegów. Moczyć kij w wodzie można
było jedynie od świtu do zmierzchu...
Sytuacja uległa zmianie po roku 1972,
gdy otworzono granicę do byłej NRD.
Na wyspie pojawił się nawet plac zabaw. Ale i tak nie wolno było na niej
przebywać po zmroku.
Nowe spojrzenie
Koncepcja rewitalizacji wyspy pojawiła się już dość dawno. Pierwszym
etapem prac była budowa mostu od
strony ulicy Chrobrego. Realizacja
tego zamierzenia odbyła się w końcu
lat dziewięćdziesiątych ub. wieku, gdy
burmistrzem Gubina był Czesław Fiedorowicz. Zielone światło dały natomiast działania Rady Miasta obecnej
kadencji. Uchwalono plan zagospodarowania, w wyniku czego w 2008 roku
zostało zlecone zadanie projektowe.
Jego opracowanie nadzorował Lubuski

Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Tak powstała dokumentacja nazwana
fachowo „Projekt budowlano – wykonawczy Wyspa Teatralna w Gubinie”.
Jego autorem jest Pracownia Projektowa Aranż-Bud. Prace rewitalizacyjne
na wyspie trwają już ponad dwa tygodnie. Wykonuje je wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm z Żar
i Skwierzyny. Koszt całego przedsięwzięcia jest niemały, wynosi prawie
2,9 miliona zł. pozyskanych w 85%
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Miasto wyasygnuje ze
swojego budżetu pozostałe 15% (czyli około 450 tysięcy złotych) – takie
informacje przekazała mgr inż. Anna
Marek, podinspektor ds. inwestycji
w Urzędzie Miasta.
Co w zamian?
Zakres prac jest niezwykle szeroki
– mówi naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji w Urzędzie Miasta Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz.
Do wycinki jest przeznaczone prawie
150 drzew i innych krzewów, będących
głównie tzw. samosiejkami. Większość

PRZECENA:
- Beton komórkowy
24/25/ 62.50 – 9.00 zł
- Taśma dylatacyjna
- Farby emulsyjne
- Folia budowlana czarna
- Ościeżnice „Porta”
- Kabiny prysznicowe
- Folia dachowa - membrana

z nich to akacje. Ale po uporządkowaniu terenu nastąpi nasadzenie prawie
trzech tysięcy różnych roślin.
Zostaną poprowadzone nowe ciągi
pieszo-jezdne o różnym przeznaczeniu
– od rowerowych po drogi dające możliwość poruszania się pojazdami mechanicznymi. Utwardzona nawierzchnia
tych ciągów będzie w niektórych miejul. Piastowska 2,
scach podświetlana! Spory fragment
66-620 Gubin
wyspy jest przewidziany do zagospodatel. 068 359 32 58
rowania pod tzw. „małą gastronomię”.
Ma ona w przyszłości stanowić miejsce
fax. 068 455 45 15
rekreacyjne dla mieszkańców obu częe-mail: sklep@pumgubin.pl
ści miasta. Do tego zostanie położona
cała infrastruktura kanalizacyjna (z kanalizacją grawitacyjną i mechaniczną),
energetyczna i sieć wodociągowa. Pojawią się też stylowe latarnie. Natomiast
na odsłanianych przez pracowników
fundamentach teatru będzie odtworzony portal wejściowy, a sam obrys
nieistniejącej budowli będzie miejscem
lapidarium, na którym planuje się pozostawić wszystkie elementy odkopane Europoseł Artur Zasada (PO) chce
w czasie prac i wyciągnięte z koryta odwdzięczyć się mieszkańcom GubiNysy Łużyckiej.
na za bardzo dobry wynik uzyskany
Dokończenie na str. 3 w naszym mieście w wyborach do Europarlamentu. Z tego powodu wspólnie z burmistrzem, gubińską Fundacją
i gubeńskim Stowarzyszeniem szykują
w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawę dotyczącą gubińskiej Fary.
Taka wystawa to niebywała promocja
miasta, a zarazem możliwość pozyskania kolejnych funduszy unijnych
na gubińskie inwestycje. Jeśli wystawę
otworzyłby przewodniczący PE Jerzy
Buzek, a media europejskie pozytywnie opisałyby przedsięwzięcie, to o Gubinie i Guben stałoby się głośno w całej
Europie.
AB.

Dowóz gratis!

Fara
w Brukseli

Miasto i okolice



Urodzenia
Laura Małolepsza, Paweł Kotlarski,
Gabriela Tomkiewicz, Tobiasz Pawlaczek, Wanesa Błąkała, Karolina Kotwicka, Eryk Korytowski, Agata Wieliczko, Ksawery Makowiecki, Emilia
Straszkiewicz, Oliwia Żelazna, Zuzanna Krakus, Jakub Kościak, Adam
Święcicki, Łukasz Owczarek, Nina
Lisowska, Oliwia Pacyna, Adam
Kruczek, Marcel Szulc, Izabela Flis,
Tomasz Duczmal, Gracjan Kulus.

Zgony
Jolanta Kloska-Strzys l. 47, Sabina
Pietkiewicz l. 88, Wojciech Kowalski
l. 50, Stanisława Borkowska l. 68, Karolina Białodzied l. 86, Antoni Cieślak l. 87, Helena Leszczyńska l. 75.
W nowym roku szkolnym…

WSZYSTKIM
NAUCZYCIELOM
i UCZNIOM
życzę
wytrwałości, cierpliwości i wzajemnego
zrozumienia oraz samych sukcesów

Adam Malewicz
Przewodniczący Rady Programowej
Fundacji „Wspólny Dom”

Referendum
Rada Gminy Gubin podczas sesji 20
sierpnia br. jednogłośnie podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie budowy odkrywkowej
kopalni węgla brunatnego na terenie
gminy. Termin referendum wyznaczono na 8 listopada. Przed podjęciem decyzji radna Anna Durawa przedstawiła
protokół komisji, która stwierdziła, że
wniosek mieszkańców spełnia wymogi
ustawy i nie prowadzi do rozstrzygnięć
sprzecznych z prawem.
Ustalono wzór karty do głosowania, na
której znajduje się pytanie: „Czy jesteś za
powstaniem w Gminie Gubin kopalni
węgla brunatnego?”, informacje o sposobie głosowania (postawienie znaku „x”)
oraz miejsce pieczęci. Podany został także kalendarz czynności związanych z referendum, m.in. powołania obwodowych
komisji, sprawdzenia i udostępnienia list
osób uprawnionych do głosowania, rozwieszenia obwieszczeń wójta. Koszty referendum poniesie urząd gminy.
Kampania referendalna może być prowadzona do 6 listopada. Według stanu
na 10 lipca br. uprawnionych do głosowania jest 5.815 osób.
Aby referendum było ważne, musi
w nim wziąć udział 30% uprawnionych.
Z. Traczyk

Skup owoców
Radny Jan Skóra informuje, że
w piątki w godz. 10.00 – 17.00 przy ul.
Grunewalderstr. (ulica równoległa do
biegu Nysy Łużyckiej) w Guben działa
skup jabłek i gruszek, który prowadzony jest przez I. Schneider.
Cena za 100 kg owoców – 6 euro. Jest
to doskonała możliwość, zwłaszcza dla
młodzieży, dorobienia kilku groszy do
kieszonkowego. Przyjmowane są również spady.
MB-T

Sesja Rady Miejskiej
W czwartek 27 sierpnia o godz. 12.00
radni naszego miasta spotkali się w Gubińskim Domu Kultury. Obrady otworzył przewodniczący Leszek Ochotny.
Porządek obrad jak i wszystkie uchwały przyjęto kompletem 14 głosów. Nieobecny był radny Marcin Sikora. Połowa podjętych uchwał dotyczyła zmian
w planie dochodów i wydatków z budżetu miasta. Podjęto również uchwały
w sprawie emisji obligacji miejskich,
udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
oraz kilka uchwał organizacyjnych.
Z zadowoleniem radni przegłosowali
dofinansowanie drogi powiatowej – ul.
Kresowej od skrzyżowania z ul. Żołnierską, aż do drogi krajowej nr 32. – która
ma być remontowana w 2010 r.
Radni wysłuchali sprawozdania burmistrza Bartłomieja Bartczaka z działalności za sierpień. Widocznie sprawozdanie nie budziło zastrzeżeń, bo
nie zadawano pytań burmistrzowi.
Zapytania i wnioski zgłaszali…
Radny Andrzej Białek stwierdził, że
wiele osób przebija na ścieżce rowerowej
opony, głównie na szkłach po rozbitych
butelkach. Wnioskował także, by zweryfikować organizację ruchu samochodowego przy ul. Roosevelta 3, gdzie niezgodnie
z przepisami parkowane są auta.
Radna Halina Wojnicz podjęła temat zieleni w mieście. Domagała się
przedstawienia radnym planu oczyszczania miasta, wnioskowała o lepszą
pielęgnację kwiatów przy tablicach informacyjnych. Proponowała również
wystosowanie pisma do kierowników
i dyrektorów jednostek gospodarczych,
w których należałoby zwrócić im uwagę na estetyczne utrzymanie terenów
przylegających do obiektów.
Radny Jan Skóra apelował o właściwe
wykorzystanie drewna z robinii wyciętych na wyspie. Miał zastrzeżenia do
sposobu instalowania przewodów w remontowanym budynku Urzędu Miejskiego. Zwrócił uwagę na niepomalowane ławki przy ul. Śląskiej i stwierdził,
że koszenie trawy w mieście przebiega
niezgodnie z harmonogramem.
Radny Tomasz Kaczmarek wnioskował o skanalizowanie pozostałej części
ul. Kresowej, od ul. Ceglanej do budynków powojskowych.
Wiceprzewodniczący rady Zygfryd
Gwizdalski miał szereg uwag do gazety samorządowej, szczególnie w sprawie właściwego informowania mieszkańców. Przypomniał, że nie otrzymał
odpowiedzi na swój list do redakcji.
Mówił krytycznie o remontowanych
ulicach: Waryńskiego i Królewskiej,
a także o chwastach w śródmieściu.
Na koniec podziękował za remont wo-

kół studzienek odpływowych i rewizyjnych na jezdni przy ul. Kujawskiej.
Wnioskował, by Straż Miejska rygorystyczniej udzielała mandatów za brud
i zaniedbania czystości.
Wiceprzewodniczący Wojciech Sendera wnioskował, żeby Straż Miejska
obciążyła Komendę Wojewódzką Policji
mandatem za brak oznakowania numerem porządkowym siedziby gubińskiego
Komisariatu. Argumentował również
brak potrzeby remontu chodnika przy ul.
Królewskiej, gdy tuż obok są zaniedbane
ulice Świerczewskiego czy Rycerska.
Radny Waldemar Kowal zaprezentował
radnym arkusze obrazujące Gubin jako
miasto przyszłości. Materiały te opracowała młodzież szkolna pod kierownictwem Doroty Chwałek z GDK. Prace
zostały przekazane burmistrzowi. Dyskutował też z radnym Z. Gwizdalskim na temat brudu w mieście. Stwierdził, że dzieci
są bardziej obiektywne, gdyż przyznają,
że sami brudzimy w mieście.
Burmistrz B. Bartczak odpowiedział
szczegółowo na wszystkie poruszone
tematy. Mówił między innymi, że istnieje potrzeba zorganizowania przetargu na utrzymanie czystości w mieście.
Zgodził się, że remont chodników przy
ul. Królewskiej nie był priorytetem miasta, ale prace ten wykonuje powiat, bo jest
to droga powiatowa. Dodał także, że powiat samodzielnie ujął tę ulicę do planu
remontów, bez uzgodnienia z miastem.
Burmistrz udzielił również informacji, że plan pracy Straży Miejskiej jest
stale udoskonalany. Jeśli natomiast
chodzi o kanalizację przy ul. Kresowej,
jest to kosztowna inwestycja, bo ścieki
nie płyną pod górkę, a wartość przepompowni, którą trzeba zbudować,
przekroczy wartość kanalizacji.
Niektóre z propozycji wymagają doprecyzowania, inne pociągają za sobą
niemałe koszty, dlatego można o nich
mówić szczegółowo przy budowie
przyszłorocznego budżetu miasta.
W sprawach różnych radna Danuta
Andrzejewska prosiła przewodniczących komisji rady o zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy Komisji
Rewizyjnej rady.
Radny W. Kowal podzielił się wrażeniami z wyjazdu delegacji Gubina do
zaprzyjaźnionego Laatzen. Przekazał też
pozdrowienia od radnych i burmistrza
dla naszej rady i mieszkańców. Stwierdził, że Laatzen też ma wiele problemów,
które nie zawsze dają się rozwiązać. Podkreślił wysoką kulturę polityczną 32 radnych tego miasta. Zdaniem W. Kowala,
niektóre spostrzeżenia, jakich dokonał,
można wykorzystać w pracach Komisji
Euromiasta, której przewodniczy.
Oleg Sanocki

Na początku obrad miłym akcentem było pożegnanie odchodzącego na
emeryturę Bronisława Lasoty, długoletniego prezesa Przedsiębiorstwa Usług
Miejskich w Gubinie.
Ciepłe słowa podziękowania, towarzyszące wręczeniu okazałej wiązanki
kwiatów, wypowiedział L. Ochotny przewodniczący Rady Miejskiej. Upominki wręczył burmistrz Gubina B.Bartczak, przypominając równocześnie
zasługi B. Lasoty dla naszego miasta.
B. Lasota dziękował za miłą atmosferę współpracy z władzami miasta
w ostatnich latach. Podkreślił, że wcześniej przychodził na posiedzenia rady
raczej po reprymendy.
Niespodziewanie wypowiedź B. Lasoty w tym momencie przerwał radny
Z.Gwizdalski, pytając – „czego Pan tak na mnie patrzy?”. Prezes nie odpowiedział na prowokację i spokojnie zakończył swój uprzejmy wywód.
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Przesłanie Pokoju i Porozumienia
Dwie Renaty: Kuczyńska-Wichmann mieszkanka podgubińskich Bieżyc
i Hoffmann z Guben przekazują sobie Znak Pokoju w czasie trwania modlitwy ekumenicznej wieczorem 1 września na placu obok zniszczonego w czasie
działań wojennych kościoła farnego, a noszącego imię Jana Pawła II. Znak Pokoju - jakże istotny w symbolice pojednania. Pojednania także między Polakami
i Niemcami w 70. rocznicę wybuchu najtragiczniejszej z wojen.

Pokój z nami
Wspólną modlitwę zapoczątkował występ połączonych chórów z Guben
i Gubina pod batutą Haliny Nodzak. Uroczystość celebrowali księża i pastorzy z obu stron miasta ks. Ryszard Rudkiewicz – proboszcz kościoła pw. Trójcy Św., ksiądz Michael Domke oraz pastor Hans Jürgen Vorrath z Guben.
Wśród modlących się był burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak. Na koniec
uroczystości do nieba wzleciało kilkadziesiąt balonów z prośbami o pokój
napisanymi przez jej uczestników. Wspólna modlitwa zgromadziła prawie
dwustu mieszkańców obu miast.
Antoni Barabasz

Jarmark w słońcu
W słoneczną sobotę na placu im. Jana Pawła II odbył się jarmark staroci. Stowarzyszenie Kobiet Gubin/Guben organizowało kolejny kiermasz. Tym razem
impreza odbyła się w pełnym słońcu.
Przewodnicząca stowarzyszenia Christie Knapik i wiceprzewodnicząca Sabina Siwka są bardzo zadowolone z frekwencji uczestników, zarówno kupujących, jak i sprzedających. Dochody ze sprzedaży podsumowane zostaną za kilka
dni. Jednak już teraz można powiedzieć – jest lepiej, niż poprzednio. Wówczas
deszcz nie był sprzymierzeńcem organizatorów. Na tej międzynarodowej imprezie jak zawsze było sporo ciekawych rzeczy do kupienia. Od ubrań, po maleńkie
miniaturowe figurki z porcelany. Były m. in.: instrumenty, wazy, wazony, narzędzia, ozdoby, książki, lalki, cuda – cudeńka.

Od prawej Ch. Knapik i S. Siwka uwijają się jak pszczółki
W czasie oglądania przeróżnych artykułów kupujący delektowali się pysznymi wyrobami produkcji pań ze stowarzyszenia. Do wyboru były także kawka
i herbatka.
Humory dopisywały wszystkim, było sporo zabawy. Czas umilała muzyka.
W tym miejscu dziękujemy Januszowi Gajdzie dyrektorowi Gubińskiego
Domu Kultury za udostępnienie energii elektrycznej.
Należy docenić wielkie zaangażowanie członkiń stowarzyszenia. To dzięki
ich społecznej pracy przez cały rok odbywa się wiele ciekawych imprez na
terenie Polski i Niemiec.
Do zobaczenia na następnym jarmarku, oby równie udanym.
Małgorzata
Borowczak-Turowska

Nr 15 z 4.09.2009

Chore rozporządzenie
Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall w grudniu 2008 r. wydała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Skutkiem tego jest
całkowita zmiana podręczników do klas pierwszych szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół średnich.
Pierwszy szkolny dzwonek to dla „zerówkowiczów” wielkie przeżycie, początek ważnego etapu w ich życiu. Dla ich rodziców to również wydarzenie,
niemal święto, wielka radość.
Ale… No właśnie, to „ale”. Za nowe komplety książek rodzice zapłacą od
250 do 400 zł. Ceny zestawów dla uczniów szkół podstawowych wahają się
pomiędzy 200 a 270 zł, dla gimnazjalistów - od 250 do 350 zł. Licealiści muszą
zapłacić nawet do 400 zł.
To nie koniec wydatków, bo oprócz książek trzeba kupić m.in.: plecaki, mundurki, zeszyty, przybory szkolne, bloki itp. To dodatkowe wydatki rzędu 200250 zł. Mając na uwadze powyższe wyliczenia, trudno mówić, że nauka jest
bezpłatna…
W tym roku szkolnym istnieje możliwość uzyskania pomocy w finansowaniu
podręczników. Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” dofinansowuje zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę
w klasach I-III szkoły podstawowej. O takie świadczenia mogą się starać uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe: 351,00 zł netto
na osobę. Wnioski o dopłaty należy składać w sekretariatach szkolnych w terminie do 11 września 2009 roku.
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Burmistrz w Platformie
Od dłuższego czasu widać było zbliżenie burmistrza Gubina Bartłomieja
Bartczaka z rządzącą Platformą Obywatelską. Jak wiadomo, PO sprawuje
rządy w sejmie, województwie lubuskim oraz - od niedawna - w powiecie krośnieńskim. Przypomnijmy, że
burmistrz Bartczak skutecznie wspierał kandydata do Parlamentu Europejskiego Artura Zasadę, dziś europosła
w PE. Wcześniej do Gubina wielokrotnie przyjeżdżała szefowa partii, poseł
na Sejm RP Bożenna Bukiewicz.
To właśnie europoseł A. Zasada oraz
szefowa partii B.Bukiewicz byli największymi orędownikami zaproszenia
burmistrza B. Bartczaka do zasilenia
szeregów Platformy Obywatelskiej.
Burmistrz w końcu faktycznie przyjął
zaproszenie.
O Gubinie jest głośno – pierwsze firmy w strefie, pozyskanie gigantycznych
środków unijnych, budowa boisk sportowych, wyższa szkoła, widoczne inwestycje, współpraca polsko-niemiecka

i prężna działalność kulturalna sprawiły, że burmistrz oraz radni PRO Gubin
stali się łakomymi kąskami również dla
partii politycznych.
Należy zaznaczyć, że Platforma Obywatelska dokładnie filtruje potencjalnych kandydatów na swoich członków.
Przypomina to dobrą drużynę piłkarską, która nieustannie szuka wzmocnień. Oferty składane są tylko najlepszym zawodnikom, choć wiadomo, że
niejeden chciałby tam grać. Niektórzy
samorządowcy powypełniali deklaracje PO, ale do tej pory nie zostali przyjęci i nie zanosi się na zmianę decyzji.
Takie działanie pozwala postawić tezę,
że PO nie popełnia błędów innych
partii, które myślały, że mają w swoim
gronie najlepszych i najmądrzejszych
członków, zamykając tym samym dopływ „świeżej krwi” i nowego spojrzenia, co wcześniej czy później doprowadziło do porażki.
Jakie korzyści dla miasta przyniesie
wejście burmistrza do PO, da się oce-

nić po kilku miesiącach. Na pewno
burmistrz będzie bliżej bezpośrednich
źródeł informacji i osób z wielkiej
polityki, łatwiej będzie mu nawiązać
niezbędne kontakty i korzystać z już
wypracowanych modeli współpracy.
Ostatnie wydarzenia pokazały, że w PO
stawia się na kompetentnych samorządowców, a znajomość języków obcych
i dynamiczność są dodatkowymi, bardzo cenionymi, atutami. Burmistrz
B.Bartczak był ostatnio członkiem
oficjalnej delegacji, która spotkała się
z Ministrem Obrony Narodowej Bogdanem Klichem. Dzięki temu miał
szansę bezpośrednio naświetlić Ministrowi problem mieszkań w Gubinie,
a takiej szansy nie otrzymuje każdy
samorządowiec, dlatego było to wielkie
wyróżnienie. Pełną harmonię w pracy
samorządowej uzyskuje się przez skuteczne działanie lokalne, mając jednoczesne poparcie „na górze”. Wygląda na
to, że burmistrzowi udało się te dwie
rzeczy skutecznie połączyć. 
AB

Wyspa marzeń

Anna Garbacz (druga z lewej) - za podręczniki zapłaciłam ponad sto złotych i jeszcze brakuje kilku książek… Muszę dodać, że mam syna w liceum, co oznacza kolejne wydatki
Gdzież te czasy, gdy uczniowie korzystali przez lata z tego samego podręcznika, odkupując go od starszych kolegów? No cóż, reformy oświaty odbijają
się rodzicom czkawką!
Dlaczego w naszym kraju wciąż dokonuje się eksperymentów w szkolnictwie, służbie zdrowia czy sądownictwie? Czy Polskę na to stać? Kto na tym
zarabia? Kiedy doczekamy się rozsądnych ustaw, normujących na długie lata
naszą polską rzeczywistość? Póki co - Polska to dziwny kraj!
Małgorzata
Borowczak-Turowska

Byli przeciw
W artykule „Rzeczowo i skutecznie”, będącym relacją z sesji rady miejskiej, napisaliśmy „Po przerwie postanowiono przychylić się do zmian, gdyż stwierdzono, że gorzej być nie może i powiat musi
wziąć odpowiedzialność za losy szpitala”.
Informacja nie jest do końca prawdziwa, bo choć radni postanowili faktycznie powierzyć odpowiedzialność za losy szpitala w ręce powiatu, to jednakże sama opinia w treści zawierała stanowisko negatywne.
Nieścisłość wynikła z tego, że redakcja nie posiadała treści opinii, a z samego przebiegu obrad trudno
było wnioskować jednoznacznie jak ono brzmiało.
Poniżej prezentujemy w całości uchwałę w tej sprawie:
Uchwała Nr XXXIII/429/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 sierpnia 2009 r. opiniująca projekt
uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz 1591 z późn. Zm.) oraz art.43 ust.2 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z poźn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie
Odrzańskim, ul. Piastów 3 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszym uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Redakcja

Projekt portalu wejściowego
Dokończenie ze str. 1
Zaplanowano też – na północnym
i południowym krańcu – wykonanie
utwardzonych platform widokowych.
Zyskają także na wyglądzie brzegi wyspy, zarówno od strony Nysy Łużyckiej,
jak i Lubszy. Być może uda się zmeliorować kanał łączący obecnie zakole
Lubszy (zaraz obok mostu na ulicy Pia-

stowskiej) z Nysą. Jest to zadanie Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.
Słowem – Wyspa Teatralna ma szansę
stać się wyspą marzeniem!
Aby zainwestowane pieniądze i włożony wysiłek nie poszły na marne, wyspa
otrzyma sieć monitoringu! Mieszkańcy
mają nadzieję, że zarówno policja jak

i straż miejska skutecznie wezmą się za
lokalnych niszczycieli! Są też inne koncepcje ochrony wyspy przed wandalami i dewastacją.
Na koniec zostawiliśmy jedno pytanie
– kiedy zakończenie wszystkich prac?
Niedługo – pod koniec listopada.

Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej

Antoni Barabasz
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Przedstawiciele
samorządu w Laatzen
Na zaproszenie władz partnerskiego miasta Laatzen w dniach 21-24 sierpnia delegacja władz i radnych Gubina przebywała tam z rewizytą. W skład delegacji weszli:
burmistrz Bartłomiej Bartczak z małżonką Luizą, radny Waldemar Kowal i naczelnik Wydziału Europejskiego Urzędu Miasta Anna Wróbel. Termin pobytu polskiej
reprezentacji zbiegł się z wizytą przedstawicieli innego partnerskiego miasta Laatzen, Grand–Quevilly z Francji. Gospodarze zadbali o niezwykle atrakcyjny program,
obejmujący między innymi zwiedzanie miejscowości Steinhude wraz z pobytem na
Wyspie Wilhelmstein, na której znajdują się fragmenty wystawy ogrodowej nazwanej
„Czas ogrodów morza”. Goście z Gubina zwiedzili następnie miasto Hannover. Duże
wrażenie zrobił pobyt w jednym z tamtejszych kościołów, który został zaaranżowany
jako ogród rajski. „Jest to coś niesamowitego – mówi naczelnik Wydziału Europejskiego A. Wróbel – dla mnie jednak najbardziej zdumiewający był sam kompleks basenowy z całym procesem technologiczno-ekologicznym, z którym szczegółowo nas
zapoznano. Samo miasto jest ładne, stanowi prawie przedsionek Hannoveru, a dzięki
położeniu nad rzeką stanowi wielką atrakcję turystyczną”.

W zadumie nad rocznicą
Równo 70 lat temu – 1 września 1939 roku – Polska stała się ofiarą agresji. Od
1945 roku tego dnia obchodzone są kolejne rocznice tej tragicznej napaści. Dzień
ten stał się przed kilkoma laty także Dniem Weterana.

Kilka słów o gwiazdach

Wieniec od mieszkańców Gubina

Małe Ojczyzny

Jak ważny jest temat współpracy transgranicznej w „Małej Ojczyźnie”? Problemem zainteresował się kanał TVP – Info. Bezpośrednio po zakończeniu
Burmistrz miasta wraz z prof. Rolfem Khünem 25 sierpnia spotkali się z Rek- modlitwy ekumenicznej 1 września realizatorzy ekipy telewizyjnej przeprowatorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesławem Osękowskim. Tematem
rozmowy było pozyskanie pomocy od uczelni na dalszą odbudowę wieży kościoła farnego. Obecnie trwają prace projektowe (kieruje nimi dr Maciej Małachowicz z Wrocławia), natomiast grupa robocza, składająca się z przedstawicieli gubińskiego magistratu, Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Fary z Guben
i Międzynarodowej Wystawy Budowlanej (IBA) z Brandenburgii, przygotowuje
odpowiedni wniosek do Europejskiej Współpracy Terytorialnej w celu pozyskania dofinansowania inwestycji.

Lubuski Wojewódzki…

…Konserwator Zabytków Barbara Belinis-Kopeć spotkała się 26 sierpnia
w Zielonej Górze z burmistrzem B. Bartczakiem. W trakcie spotkania zostały
omówione miejskie inwestycje, które wymagają pozwolenia konserwatora zabytków (bądź są z nim uzgadniane).

Monitoring i internet

Mając na uwadze dużą ilość inwestycji miejskich, włodarze Gubina przygotowują projekt monitoringu miejskiego oraz darmowego dostępu do internetu dla
mieszkańców miasta. Jedno ze spotkań poświęconych temu tematowi odbyło się
28 sierpnia. Oprócz burmistrza B. Bartczaka uczestniczyli w nim radni miejscy
Edward Patek, Andrzej Białek, Tomasz Kaczmarek, naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz oraz projektant sieci
z firmy Tenal Waldemar Fiałka.

Myśli proste
i
zawiłe
Marcin Zajączkowski

Gubińskie władze uczciły tę pamiętną datę podczas spotkania przy pomniku
Zwycięstwa. Burmistrz Bartłomiej Bartczak powitał wszystkich zebranych słowami: „Jest to dzień, w którym współcześni Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny,
ludziom, którzy nie wahali się – gdy przyszła taka potrzeba – złożyć najwyższej
ofiary. Jesteście Państwo tymi, którzy – nie szczędząc życia i zdrowia na polach
walki zbrojnej, w formacjach Wojska Polskiego, armii sojuszniczych, a także
w podziemnych organizacjach niepodległościowych – służyli Rzeczypospolitej.
W imieniu mieszkańców Gubina chylę przed wami czoło w podziękowaniu za trud
i poświęcenie. Dzisiejszy dzień to wyjątkowa rocznica – 70 lat temu wybuchła II
Wojna Światowa. Jest to okazja, aby unaocznić światu fakt, że pierwsze bomby II
wojny światowej spadły na Polskę. Tu zginęły pierwsze ofiary tej wojny, a wielce
wymownym jest fakt, że pierwszym obiektem zbombardowanym przez Luftwaffe
był cywilny, oznakowany czerwonym krzyżem, szpital. Wszystkim Państwu obecnym na dzisiejszej uroczystości – a za waszym pośrednictwem wszystkim gubińskim kombatantom – składam wyrazy najgłębszego szacunku oraz życzenia zdrowia, wielu sil i długich lat życia. Niech poczucie dobrze wypełnionego obowiązku
wobec Ojczyzny będzie źródłem Waszej satysfakcji i radości.”
W obecności pocztów sztandarowych organizacji społecznych i szkół rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.
Delegacja w składzie: burmistrz B. Bartczak, wiceburmistrz Justyna Karpisiak
oraz inni przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, złożyli wieńce i wiązanki
kwiatów przed pomnikiem przy ul. Chopina. W uroczystościach uczestniczyli
Samorządowcy w czasie zwiedzania Laatzen
przedstawiciele najmłodszej części społeczeństwa – miejskie przedszkolaki, takNaturalnie odbywały się też spotkania, między innymi z tamtejszą z radą se- że uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W imieniu sponiorów. Rozmawiano o wspólnych planach, szczególnie wobec młodzieży. Padła łeczności niemieckiej wiązankę kwiatów złożyła radna Irgmard Schneider.
propozycja zorganizowania w przyszłym roku młodzieżowej spartakiady z udzia- Wspomnienia wojny dla wielu mieszkańców Gubina i regionu są wiecznie
łem przedstawicieli francuskiego miasta.
żywe... Miejską uroczystość rejestrował niemiecki kanał telewizyjny (ZDF).
Niebawem – w niedzielę - nastąpi wizyta seniorów z niemieckiego miasta. W programie jest zaplanowane spotkanie z gubińskimi seniorami w izbie muzealnej.

UZ wspomoże
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Burmistrz Bartczak udziela wywiadu TVP Info
dzili wywiady z Günterem Quielem, szwajcarskim artystą Jörgiem Montaltą
(przebywającym w Guben i Gubinie) oraz burmistrzem Gubina B. Bartczakiem.
W czasie wywiadu mówiono o odbudowie fary, spotkaniach organizacji i stowarzyszeń z obu stron Nysy oraz ogólnej współpracy polsko-niemieckiej. Gość
ze Szwajcarii jest organizatorem spotkań w Gubińskiej farze, podczas których
Polacy i Niemcy mówią o sobie i swoich problemach.

Przyjęło się, że na osoby znane z ekranów, scen, aren sportowych mawia się
„gwiazdy”. To określenie trochę mnie
mierzi, ale niech i tak będzie.
W jaki sposób powstały gwiazdy,
które możemy oglądać wieczorną
porą na nieboskłonie, wiemy z fizyki.
Gwiazdy sportu czy kultury lansują media. Lans to pojęcie korelujące
z gwiazdorstwem. Bez lansu nie ma
gwiazdorstwa i nie zawsze liczą się
osiągnięcia. To niestety media kreują
gwiazdy, wynoszą je na piedestał i nadają status niemal bóstwa. Nierzadko
lepsi w danej dziedzinie pozostają
z różnych względów niezauważani
bądź nawet ignorowani przez media. Sport jest jeszcze w jakimś sensie
miarodajny. Wiadomo, status gwiazdy
mają rekordziści, medaliści, tudzież ci,
którzy odnoszą sukcesy w swoich dyscyplinach. Wśród aktorów czy ogólnie pojętych artystów sprawa wygląda
już inaczej. Ale i w sporcie są wyjątki.
W takim boksie długo za gwiazdę robił niejaki Andrew Gołota, nawet kiedy już regularnie dostawał w… gębę.
Tymczasem Adamek, nawet po tym,
gdy zdobył pierwsze mistrzostwo,
pozostawał nieco w cieniu. Podobnie
rzecz ma się i w moim ulubionym sporcie - „piłeczce”. Gwiazdą nad gwiazdy
jest dziś ponoć, przynajmniej zdaniem
mediów, kopacz z Portugalii Cristiano
Ronaldo, pseudonim „Beksa”. Osiągnięcia - w sumie średnie. Przynajmniej
tak samo dobrze grają, a osiągnięciami
biją go hiszpańskie gwiazdy - Samuel
Eto’o czy Leo Messi, ale Portugalczyk
ma również niezłego fejsa i potrafi się
nieźle sam wylansować.
Od nadmiernego lansu i gwiazdorstwa niektórym przewraca się w główce i to ostro. Na szczęście nie brakuje
takich, którzy podchodzą do swojego
statusu „gwiazdy” z rezerwą i pozostają zupełnie, albo prawie, normalni.
Do Gubina też przyjeżdżają gwiazdy, zwłaszcza z okazji „Wiosny nad
Nysą” pojawia się ich kilka. Różne
są wspomnienia osób, które miały
z nimi do czynienia, ale wiele z nich
zostawiło tu po sobie dobre wrażenie i miło wspomina się ich pobyt
w mieście. Czym sobie na to zasłużyły? Chociażby zdjęciami z mieszkańcami czy chwilą czasu na rozmowę.
Dla nich to chwila, a dla niektórych
wspomnienie na całe życie.
Przed rokiem udało się nam na
moment „przechwycić” Borysa Szyca. Choć plan filmowy ma to do siebie, że każda sekunda jest obliczona,
wtłoczona w dość sztywne ramy
czasowe, znalazł chwilę, by porozmawiać z prasą. Szczęście uśmiechnęło się także do młodzieży, która
była u nas na warsztatach dziennikarskich. Mogła sobie zrobić zdjęcia
z aktorem i chwilę pożartować.
Bardzo dobre wrażenie pozostawił
lider goszczącego niedawno w Gubinie Vadera, Peter. Mimo że koncert
skończył się późno, gubińscy fani
metalu mogli z nim porozmawiać
czy zrobić sobie zdjęcie. Okazało się,
że muzyk interesuje się historią drugiej wojny światowej, dlatego żałował
bardzo, że nie miał czasu zwiedzić
i poznać bliżej miasta, które przecież
w jej wyniku mocno ucierpiało.
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Wkurza mnie

- Nie można stale źle mówić o lekarzach, bo nawet kiedy im się coś przytrafi,
to ratują nam życie - mówi pani Helena. Drugim tematem jest kolejna reforma w oświacie.

Im ciężej, tym lepiej!
Nieczęsto w redakcji zdarza się wizyta
czytelnika, pragnącego komuś podziękować. Najczęściej trafiają tu osoby wkurzone, zbulwersowane, zniesmaczone
czyjąś decyzją lub zachowaniem. Z tym
większą satysfakcją prezentuję rozmowę z panią Heleną Śmieją z Pola (gmina
Gubin). - Napiszcie - sugeruje pani Helena - że lekarze już kolejny raz uratowali
życie mojego męża. Tym razem był już
nieprzytomny, martwy i siny. A wszystko po ukąszeniu pszczoły.
Tymi, którym pani Helena chce podziękować, są lekarze Mariusz Szkołuda
i Dorota Hadada, ordynator oddziału
wewnętrznego gubińskiego szpitala.
- Mąż jest po dwóch udarach, ma
również inne schorzenia. Pogotowie
jest u nas częstym gościem, nierzadko
trafiamy na doktora Szkołudę. I nie
tylko z powodu uczulenia, które zaczęło się parę lat temu, po tym jak mąż
hodował pszczoły. Najpierw użądliła
go osa, a rok później pszczoła. Zlikwidował hodowlę, ale uczulenie zostało
– opowiada pani Helena przyjemnym
dla ucha wschodnim akcentem. Feralnego dnia przyszedł z ogrodu i usiadł
przed telewizorem. Wszystko po tym
rozgrywało się jak na przyspieszonym filmie. Zabłąkana w mieszkaniu
pszczoła użądliła męża w rękę. Siedemdziesięcioletni mężczyzna stracił przytomność. Zaczął rzęzić i sinieć. Karetka
pogotowia z doktorem Szkołudą zjawiła się błyskawicznie. Jeszcze w mieszkaniu rozpoczął reanimację i na sygnale pojechali do szpitala. Pomagały mu
dwie pielęgniarki.
- Boże mój mileńki, jak oni jego ratowali! - mówi z uznaniem pani Helena.

Potem, już na oddziale, dołączyła dr
Hadada, która opiekowała się mężem
przez następne trzy dni.
- Uratowali, a przecież już prawie umarł
- podkreśla wdzięczna żona chorego,
prosząc o serdeczne podziękowanie.
- Bo przecież nie można mówić tylko źle o lekarzach. Nawet jeżeli komuś
z nich coś się przydarzy, to przecież ratują nam życie- zauważa, nie bez racji,
pani Helena.
Edukacja coraz droższa.
Kiedy wyjdzie ten numer WG dzieci
już będą w szkole, a ich rodzice w pracy (jeżeli ją mają) lub w domu, lżejsi
o paręset złotych, za które wyposażyli
swoje edukujące się pociechy.
Zgodnie z tradycją: nowy minister
edukacji- nowa reforma. W tym roku
szkolnym reformujemy klasy pierwsze podstawowe i gimnazjalne, a co za
tym idzie - kupujemy nowe podręczniki z nowym programem i nową ceną.
Zresztą nie tylko do tych klas. Prawie
wszystkie podręczniki podrożały, przeciętnie o 10% - Wolny rynek- mówią
wydawcy i dodają - kryzys, wszystko
drożeje. - Kryzys - mówi rząd i nie funduje książek pierwszoklasistom, pomimo ubiegłorocznych zapewnień pani
minister. Owszem, można dostać dofinansowanie do podręczników dla kl.
I, II, III SP i I klasy gimnazjum, jeżeli
dochód na jednego członka rodziny
nie przekracza 351 zł. Jeżeli przekroczy tę kwotę chociaż o parę złotych,
pieniędzy już się nie dostanie. Rodzice,
którzy naiwnie uwierzyli pani minister
a teraz czują się oszukani, próbują zjednoczyć się w internetowej akcji „Ratuj

malucha”, wysyłają rachunki za szkolną
wyprawkę do MEN.
Minister edukacji Katarzyna Hall prawdopodobnie nie wie też, jak wygląda
przeciętna szkoła. Podpisała rozporządzenie nakładające na szkoły obowiązek
zorganizowania miejsca, w którym uczniowie będą mogli zostawiać podręczniki, by zmniejszyć ciężar tornistrów. MEN
uważa, że nie musi to dla szkół oznaczać
inwestycji, np. zakupu szafek. Przecież
mogą je zrobić rodzice.
Będzie jak w amerykańskim filmie,
gdzie na korytarzach stoją specjalne
zamykane szafki dla każdego ucznia.
Bardzo to praktyczne i zdrowotnie
uzasadnione. Szkopuł w tym, że nie
zawsze, nawet korzystne, wzorce da się
przenieść na nasze podwórko, bo i programy nie takie i czas nauki w szkole
inny, no i korytarze nie te.
Co na to dyrektorzy szkół w mieście
i gminie?
Wybieram dwie szkoły w mieście
i gminie - Zespół Szkół im. Mikołaja
Kopernika i Zespół Szkół w Chlebowie:
- Korytarze z szafkami odpadają, brak
miejsca. Wygospodarujemy półki w klasach. Będziemy też rozważać z nauczycielami konieczność korzystania z wszystkich
ćwiczeń - mówi dyrektor Zespołu Szkół
im. M.Kopernika Genowefa Barabasz.
Podobnego zdania jest dyrektor Zespołu
Szkół z Chlebowa Anna Andrzejewska.
Od ubiegłego roku mówi się o kryzysie w kraju. Rząd pracuje nad sposobami jego złagodzenia. Minister Hall,
wprowadzając w tym czasie zmiany,
uważa zapewne, że im ciężej, tym lepiej. Tylko dla kogo?
Kaśka Janina Izdebska


Gdzie może być lepsze Święto Chleba, jak nie w Chlebowie? Organizatorzy nabierają doświadczenia, dzięki czemu z roku na rok impreza jest coraz
„dojrzalsza”.

Piekarnia
na medal!

Chleba ci u nas dostatek – mogli powiedzieć uczestnicy trzeciej edycji Święta Chleba w Chlebowie. Piekarnie nie
skąpiły bowiem wypieków, częstując
na swoich stoiskach wszystkich chętnych. A było ich wielu. Słoneczna pogoda ściągnęła do Chlebowa całe tłumy.
Wśród nich były piękne dziewczęta razem ze swoją szefową Grażyną Sikorą,
w barwnych jednakowych sukienkach,
w wiankach na głowach, z koszykami
pełnymi pieczywa i ciasta.
Stoisko „Chlebowsko-Łomskie specjały” kusiło chętnych (za minimalną
opłatą) własnymi wypiekami, domowym smalcem (palce lizać), serem,
pastami i przetworami. Chleb było
można posmarować masłem, które
każdy mógł zrobić sam w specjalnie
do tego przygotowanym namiocie
z maselniczkami i śmietaną. Częstowano również chlebem pieczonym
w domach, biorącym udział w konkursie „Najsmaczniejszy chleb domowej roboty”. I tu trzy pierwsze miejsca
przypadły Jolancie i Jackowi Radwańskim z Łomów oraz Natalii Markiewicz z Chlebowa.

okushin Krzysztofa Dubiela zgromadziły największa ilość widzów. Publiczność
rozbawił także zespół „Osieczanie”, którego repertuar zachęcał wszystkich do
wspólnego śpiewania. Licytacja kanapy, kilku rzeźb wykonywanych od rana
przez pilarzy, którym kibicowali uczestnicy imprezy oraz dwóch ofiarowanych
obrazów Doroty Chwałek i Waldemara
Pawlikowskiego, znacznie wzbogaciły
kasę sołectwa chlebowskiego.
Uczestnicy wszystkich konkursów
byli nagradzani dzięki hojności sponsorów (patrz ramka).
Podczas obchodów Święta Chleba
trwało również głosowanie publiczności na najlepszą piekarnię wystawiającą swoje wyroby podczas imprezy.
A było o co walczyć, bowiem „zwyciężczyni” miała wyjechać ze statuetką „Piekarnia na medal”, zaś uczestnicy loterii mieli stać się posiadaczami
czajnika bezprzewodowego i talonu
na bochenek chleba codziennie przez
miesiąc ufundowanego przez zwycięską piekarnię. Konkurs (dużą przewagą głosów) wygrała piekarnia „Sikora”,
udowadniając tym samym, że nie tyl-

Cztery pytania do...
Z redakcyjnym mikrofonem postanowiliśmy „wpaść” na rozpoczęcie roku
szkolnego 2009/2010 do Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych w Gubinie.
Otwierając oficjalnie nowy rok, dyrektor
Zespołu Mirosław Siergiej przedstawił
w części organizacyjnej między innymi
nowych pedagogów rozpoczynających
pracę pedagogiczną w tej placówce.
Jedną z nich jest Izabela Ochota, która
będzie prowadzić zajęcia z WF.
1. Zawód „belfra” w Pani przypadku, to tradycja rodzinna czy też świadomy wybór?
I. Ochota – Zaskoczę pana! To jest
mój świadomy wybór! Ja naprawdę
marzyłam, będąc dzieckiem, że zostanę nauczycielką. I tak się stało. Zawsze
uprawiałam sport, grałam w piłkę ręczną, ponadto jestem absolwentką tejże
szkoły – dawnego Technikum Odzieżowego – i jest mi teraz przyjemnie
wrócić po kilku latach w „stare pielesze” już jako „belfer”. W Zielonej Górze
zrobiłam licencjat na kierunku wychowanie fizyczne, a teraz rozpoczęłam
studia uzupełniające – magisterskie.
2. Czy jest to pierwsza Pani praca?
Nie boi się Pani tego wyzwania?
I. Ochota – Ależ nie! Ja pracuję od

dwóch lat jako nauczyciel w Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym im. Marii
Konopnickiej przy ul. Piastowskiej.
A w tej szkole, o czym już przed chwi-

Bohaterka wywiadu
lą wspominałam, rozpoczynam pracę
w dniu dzisiejszym. Niewątpliwie jest to
dla mnie nowe wyzwanie. Ale z drugiej
strony wiem, ze muszę jemu podołać,

a nie uciekać od czegoś nowego. Jestem
po prostu przekonana, że sobie poradzę.
Mam doświadczenia i myślę, że one też
mi się przydadzą w tej szkole.
3. Proszę powiedzieć coś o sobie?
I. Ochota – Moje zainteresowania to
przede wszystkim sport. Lubię jeszcze
turystykę, szczególnie wycieczki. Lubię
też dobrą muzykę, taką stonowaną. Ponadto uwielbiam „rządzić” w kuchni,
jak każda kobieta. Co dla mnie najbardziej istotne - jestem matką dwójki
wspaniałych dzieci, a rodzina jest dla
mnie najważniejsza!
4. Na zakończenie naszej rozmowy
kończonej już 2 września: Jak przebiegała pierwsza godzina lekcyjna z nowymi – znacznie starszymi niż do tej
pory – uczniami i to w nowej szkole?
I.Ochota – Była to co prawda lekcja
organizacyjna, ale najważniejsze jest to,
że atmosfera na tej godzinie była miła
i wszystkie sprawy omówiliśmy zgodnie z moim założeniem. Uczę dziewczęta, ale będę miała także jedną klasę
specjalną chłopców. Moje uczennice to
licealistki, uczennice technikum i szkoły zawodowej.
Dziękuję za rozmowę.
Antoni Barabasz

Stoisko piekarni Jerzego Sikory
Do konkursu ubijania masła zgłosili się
natomiast „miastowi” z Gubina i Niemiec. Bezkonkurencyjną parą były panie
Krystyna i Sandra Skórowe z Gubina.
- Skąd takie umiejętności? – pytam
panią Krystynę.
- W domu było 20 krów - odpowiada.
No tak, kiedyś na wsi hodowało się krowy. Teraz chodzi się po mleko do sklepu.
Mnogość przeróżnych konkursów
i pokazów pozwoliła każdemu znaleźć
coś dla siebie.
Występy wokalistów i zespołu tanecznego „Zadyma” z Gubińskiego Domu
Kultury oraz pokaz karate z Klubu Ky-

ko pieką smaczne wyroby, ale potrafią
je też pięknie wyeksponować. Takiego
stoiska z dorodną, a przy tym miłą
i – dzięki odpowiedniemu ubraniu –
barwną obsługą nie powstydziłyby się
nawet targi międzynarodowe. Brawo
Pani Grażyno! Trzeba to powtórzyć
podczas Wiosny nad Nysą.
Udaną imprezę zakończyła zabawa
trwająca do późnych godzin nocnych.
Organizatorzy: Wójt gminy Gubin,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Gubin i Sołectwo z Chlebowa,
mają prawo do zadowolenia.
Kaśka Janina Izdebska

Główni sponsorzy imprezy to m. in.:
Firma Horex – Gubin, Hurtownia BO-TO Gubin, Jacek Hadada – radny powiatu, Auto-Chos – Gubin – Stanisław Paszkowski, Port SA Jerzy i Wiesław Galewscy, Piotr Radliński
– dyrektor Banku Spółdzielczego Rzepin o/Gubin, „Bank
Dziecięcych Uśmiechów - BZWBK”.

Społeczeństwo



Sonda
Czy pamiętasz swój
pierwszy dzień w szkole?

Ryszard Juraszek
emeryt wojskowy
Choć to było ponad 50 lat temu,
co nieco utkwiło mi w pamięci. Do
szkoły poszedłem z rodzicami. Gdy
już byliśmy na miejscu, pojawił się
lęk i strach. Były obawy, jak to teraz będzie... Nie miałem młodszego rodzeństwa, więc nie wiedziałem za bardzo, co mnie czeka w tej
szkole.

Agnieszka Belda
ekonomistka
Niestety, prawie nic nie pamiętam. Z opowiadań rodziców wiem,
że strasznie się stresowałam, bo
wszystko wydawało się nowe i nieznane. Ale z drugiej strony, była też
duża ciekawość.

Żyjemy w czasach głębokiego kryzysu przemysłu fonograficznego. Aby się
o tym przekonać, wystarczy choćby zanalizować drastyczny spadek sprzedaży
płyt. Najbardziej pokrzywdzeni w tym wszystkim zdają się być nie tylko sami
artyści, ale również właściciele sklepów muzycznych.
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Gębice

Dzień weterana

Tradycyjnie już we wrześniu obchodzony jest dzień weterana. Gminne koło
kombatantów zaprasza na uroczystości związane z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Odbędą się one w niedzielę 6 września o godz. 12.00 pod pomnikiem w Gębicach. Tu, na terenie byłego obozu jenieckiego Amtitz III B, zostanie
Największą popularnością cieszą się skła- odprawiona msza polowa i będą złożone kwiaty. Na zakończenie jest zaplanowadanki, ale nie brakuje również popytu na ne spotkanie w Publicznym Gimnazjum w Czarnowicach.
stare uznane firmy typu Madonna, czy też Przewidziane są wyróżnienia dyplomami i medalami oraz występ artystyczny
Queen – informuje P. Sucharek.
zespołu szkolnego.
Z.T.
Płyty można także zdobyć na Rynku
Miejskim w Gubinie. Czy tu również Gmina Gubin
odczuwa się kryzys? No cóż, zawsze
mogłoby być lepiej, ale generalnie jest ok.
– uśmiecha się Robert Wawrzyniak,
jeden z właścicieli stoiska z płytami Anna Kowaluk, skarbnik gminy, poinformowała, że realizacja budżetu za
i koszulkami muzycznymi, dodając od I półrocze br. przebiegła sprawnie. Dochody wykonane zostały w 55,25%, natorazu: nie da się ukryć, iż kiedyś handel miast wydatki - 36.60%. Tak niskie wydatki to wynik trwających jeszcze inwestyszedł lepiej, ale na szczęście mam dużo cji wodociągowych, które rozliczane będą w II półroczu. W pozostałych działach
stałych klientów, na których zawsze mogę realizacja odbywa się zgodnie z planem.
liczyć. Jego zdaniem główną przyczy- Wykonywane były melioracje wodne w Strzegowie i Sękowicach, budowano
ną spadku sprzedaży płyt jest nie tylko wodociągi, ujęcia wody i studnie w Budoradzu, Starosiedlu i Chociejowie, resieciowe piractwo, ale również fakt, iż montowano drogi i budynki gminne w Chlebowie, Wałowicach, Sadzarzewicach
stacjonarną formę sprzedaży coraz bar- i Polanowicach. Wspomagano ochotnicze straże pożarne i kluby sportowe.
dziej wypierają internetowe sklepy mu- W ramach funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono
zyczne. Zerkając na ofertę CD (głównie środki na pielęgnacyjne cięcia drzew, likwidację dzikich wysypisk, utylizację odrock, metal) można wywnioskować, iż padów, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych.
właściciel stoiska liczy na konkretną Kłopotów z realizacją budżetu nie ma również Zakład Usług Komunalnych
grupę odbiorców. I właśnie dzięki temu w Polanowicach, gdzie przychody wykonano w 72%, a wydatki w 75%.
Z.T.
interes się kręci – twierdzi R. Wawrzyniak. Moimi klientami w dużym stop- Sękowice
niu są fani metalu i rocka, a są to osoby, dla których posiadanie oryginalnego
albumu jest rzeczą oczywistą lub wręcz
honorową. Fan Vadera lub Behemotha W najbliższych dniach rozstrzygnięty zostanie przetarg na realizację projektu
czeka na oficjalną datę premiery płyty, „Zagospodarowanie centrum wsi wraz z remontem świetlicy w Sękowicach”. Jak
przekazała inspektor Joanna Nesterowicz, jego celem jest stworzenie warunków
i miejsc do wypoczynku, integracji, wspólnego przebywania mieszkańców oraz
umacniania więzi społecznych. Ponadto planuje się remont świetlicy, budowę
boiska sportowego i sceny.
Koszt inwestycji wyniesie 1.309.251 zł, z tego 500 tys. zł to wkład ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (27.08. wójt podpisał stosowną umowę z Urzędem
Marszałkowskim). Pozostała kwota (809.252 zł) stanowi wkład własny gminy.

Pójść czy kliknąć?
Czy wobec tego prowadzenie punktów sprzedaży CD może być jeszcze
opłacalne? Warto to sprawdzić na przykładzie sklepów muzycznych funkcjonujących na terenie Gubina.
Jednym z najdłużej działających punktów jest „Best Hits”, który istnieje od
1993r. Niestety, jego właściciele obecnie
przekształcają ofertę sprzedażową, rezygnując ze sprzedaży płyt. Trwa właśnie
wyprzedaż wszystkich CD oraz DVD.
Dlaczego tak się stało? Płyty stały się tak
drogie, że o klientów było coraz trudniej.
W końcu musieliśmy podjąć przykrą decyzję o zakończeniu sprzedaży płyt. Gubin
to niestety za małe miasto, aby utrzymać
się ze sprzedaży kompaktów. Na dodatek, Internet też zrobił swoje – tłumaczy
nam Bożena Mróz, współwłaścicielka
sklepu „Best Hits”. Jak widać, masowe
ściąganie muzyki w sieci przynosi opłakane skutki. Na pytanie, czy jest szansa,
aby w przyszłości przywrócono w „Best
Hits” sprzedaż płyt, B. Mróz nie pozostawia złudzeń: szczerze mówiąc, bardzo
wątpię, raczej jest to niemożliwe.
Na szczęście mieszkańcy Gubina nie
zostaną pozbawieni możliwości kupienia
płyt w swoim mieście. Można je bowiem
nabywać w „Melomanie”, który istnieje

Jak realizowano budżet

Zagospodarowanie Sękowic

Czarnowice

Dyrektor na emeryturę

Adam Dobrzański
malarz, tapeciarz
O jejku, to było 48 lat temu...
Pierwszego dnia do szkoły zaprowadziła mnie mama. Ponieważ byłem
dość śmiałym chłopcem, od razu
starałem się nawiązać kontakt z rówieśnikami. Cieszyłem się z pójścia
do szkoły, bo to oznaczało nowe
przygody.

Ania Misterkiewicz
pierwszoklasistka
A ja właśnie w tym roku poszłam
pierwszy raz do szkoły. Było super!
W domu jest trochę nudno, a tam
dużo się dzieje i mogę spotkać wiele
koleżanek.

Na sesji rady gminy, która odbyła się 20 sierpnia, pożegnano odchodzącą na emeryturę dyrektor Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach Barbarę Dobek. W imieniu radnych przewodniczący Stanisław Fudyma przekazał pisemne podziękowanie, podkreślając profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków i wysiłek włożony
w wychowanie młodzieży. Życzenia złożyli też obecni na sesji dyrektorzy szkół.
B. Dobek podkreśliła, że przez 24 lata pełnienia obowiązków nie doznała żadChoć płyty na półkach gubińskich sklepów muzycznych jeszcze są, to większość woli
nej krzywdy, wręcz przeciwnie – mogła liczyć na wsparcie i życzliwość. Dodała,
zamówić je przez internet
że zostawia wielu przyjaciół, zwłaszcza wśród nauczycieli. Szczególne podziękojuż od 12 lat. Choć sprzedaż płyt z roku na a gdy ona nadejdzie, kupuje album, aby wanie złożyła radnym, którzy byli jej wychowankami.
Zygmunt Traczyk
rok coraz bardziej spada (ach to ściąganie cieszyć się okładką, książeczką, poczytać
płyt z Internetu... – mówi Piotr Sucha- teksty... Sam jestem fanem tej muzyki,
rek, właściciel sklepu), oferta muzyczna więc doskonale to rozumiem – mówi R. Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim i KP w Gubinie apelują:
tu pozostanie. Na sklepowych półkach Wawrzyniak. Miło mieć świadomość, iż
znajdziemy zarówno nowości płytowe, nadal są wśród nas miłośnicy muzyki,
jak i tzw. „starocie” (np. Depeche Mode, którzy szanują pracę artystów.
Rolling Stones, U2, Deep Purple). Gdy Jedno jest pewne: trzeba mieć pasję Twoje dziecko w drodze do szkoły i z powrotem może napotkać wiele niebezpieklient nie znajdzie poszukiwanej pozy- oraz pomysłowość, aby w tej dziedzi- czeństw. Porozmawiaj z nim o tych zagrożeniach, naucz prawidłowych zachowań!
n Gdy jesteś z dzieckiem na ulicy, przestrzegajcie zasad bezpiecznego poruszania
cji, jest na to rada. Można u nas składać nie handlu odnosić oczekiwane (czytaj:
się. Bądź dla dziecka dobrym przykładem!
zamówienia, których realizacja trwa naj- opłacalne) efekty. Właściciele sklepów
n
 
Pokaż dziecku, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię. Przyzwyczaj je do zatrzymyczęściej do siedmiu dni. Na tego rodzaju muzycznych w mniejszych miejscowania się przed wejściem na przejście i uważnego rozejrzenia się w obie strony!
usługi jest spore zapotrzebowanie – twier- wościach każdego dnia walczą o byt.
n Pokaż dziecku taką drogę do szkoły, która nie prowadzi przez miejsca odludne
dzi właściciel sklepu. Aby utrzymać się Jak widać na przykładzie Gubina, z różi grożące wypadkami!
na rynku trzeba mieć dodatkową ofertę, nym skutkiem. Fan, zamiast uganiać się
n Warto kilkakrotnie odprowadzić dziecko do szkoły, zwłaszcza pierwszoklasistów.
bo obecnie z samej sprzedaży CD nie da za wymarzoną płytą, klika do e-sklepu
Upewnijcie się, czy zasady zostały przez Waszą pociechę dobrze przyswojone!
się niestety wyżyć – dodaje P. Sucharek. i czeka na dostawę paczki. Takie czasy.
n Przewożąc dziecko samochodem, pamiętaj o foteliku i pasach bezpieczeństwa!
A jakie płyty najlepiej się sprzedają?
Andrzej Matłacki
n Zwróć uwagę dzieciom, że jezdnia to nie plac zabaw! Nie wolno na nią wbiegać
i popychać innych!
n Zaopatrz dziecko w elementy odblaskowe, które sprawią, że stanie się bardziej
widoczne na drodze!
n Przypomnij dziecku, że nieznajomy na drodze może okazać się zagrożeniem.
W związku z poważną chorobą wnuka radnej Danuty Andrzejewskiej, zwracamy
Nie powinno przyjmować od niego prezentów, słodyczy. Nie może wsiadać do
się z prośbą do Czytelników o wpłacanie datków na listę wyłożoną w redakcji „Wiasamochodów kierowanych przez obcych.
domości Gubińskich” (poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 16.00) lub dokonywanie
n Jeżeli zauważysz niebezpieczną sytuację na drodze, powiadom o tym jej admiwpłat u inicjatora akcji Zygfryda Gwizdalskiego.
Redakcja
nistratora lub powiadom dyżurnego policji (nr tel. 997). 
red
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O rozwoju Gubina

Skąd taki grad pieniędzy dla Gubina?
Grad to siła niszcząca, ja wolę pobudzać siły twórcze. Jeśli pozna się mechanizmy, to jakieś pieniądze dla miasta mogą popłynąć.
Jakie to mechanizmy?
Podstawowy to relacje międzyludzkie i fachowość. Wymienię tu niektóre programy: Program Wspólnej
Inicjatywy Brandenburgii i Województwa Lubuskiego, zawiaduje tym
programem Sekretariat Techniczny
Polsko-Brandenburski, który ma siedzibę w Zielonej Górze. Jest to agenda
współpracująca z Urzędem Marszałkowskim, od której można uzyskać
informację i pomoc. Bardzo sobie cenimy tę współpracę.
A czy są wymierne skutki?
We wrześniu 2007 r. w ramach „Inicjatywy Wspólnotowej” zrealizowaliśmy cykl imprez polsko-niemieckich
pod hasłem „Jesienna Promocja Euromiasta Gubin-Guben” – koszt 55 tysięcy zł, dofinansowanie 47 tys.
To był dobry początek współpracy
z Guben. Wtedy również ustawiono w obydwu urzędach Euromiasta
ukwiecone tablice – witacze, rozpoczęto promocję zabytków Euromiasta,
promowano „Wiosnę nad Nysą” poza
granicami Euromiasta – a to dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 35
tys. zł. To były nieśmiałe początki.
Od 2007 r. realizujemy wspólnie
z Guben projekt twórczości ogrodowej
„W każdym ciele młody duch”.
A ile pieniędzy uzyskał Gubin w tym
roku?
Projekty zatwierdzone w br. opiewają
na sumę 19 mln zł.
To brzmi pięknie. Na co pójdą te pieniądze?
Znaczącym projektem, który poprawia wizualną i komunikacyjną infrastrukturę Euromiasta, jest „Zielona
Ścieżka”, w ramach której powstaną
nowe ciągi pieszo-rowerowe, od Wyspy
Teatralnej poprzez śródmieście wraz
z otoczeniem fontanny, Parku Mickiewicza, Placu Chrobrego jak również
Parku Waszkiewicza. Projekt ma być
zrealizowany do końca 2010 r., a dofinansowanie wyniesie około 1,5 mln zł.
„Zagospodarowanie Wyspy Teatralnej”, które zaczęto realizować, kosztować będzie ponad 0,9 mln zł.
W zamyśle wyspa stanie się centralnym miejscem wypoczynku i życia
kulturalnego Euromiasta.
Obiekt sportowy przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących po modernizacji
rozszerzy swą funkcję.
Czy to największe przedsięwzięcie?
Obszar aktywności gospodarczej
w Gubinie przy ul. Cmentarnej – słynna Strefa Ekonomiczna – wymaga inwestycji w wysokości ponad 6 mln zł
i też jest już w stadium realizacji. Dofinansowanie uzyskaliśmy z Lubuskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego.
Może już tylko wymieniajmy…
Termomodernizacja Urzędu Miejskiego obejmuje wartość robót na ponad 2
mln zł. Na program „Kapitał Ludzki”
otrzymaliśmy ponad 2 mln zł i dzięki
współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy 25 osób otrzyma dofinansowanie
40 tys. zł do działalności gospodarczej.
„Schetynówka” – budowa nawierzchni ul. Waryńskiego, boisko Orlik 2012
przy Kresowej. Z programu rządowego
„Blisko boisko” wybudowano obiekt
przy Zespole Szkół im. Kopernika.
Wcześniej przy Szkole Podstawowej nr
3 powstało boisko wielofunkcyjne.
No to jak już złożycie projekty – to
spokój, laba…
Nie tak prędko. Burmistrz Bartłomiej
Bartczak uruchomił swego rodzaju samograja. Naczelnicy w Urzędzie Miasta
mają rejestrować potrzeby, wnioskować projekty dofinansowań, które już
zatwierdzone na naradach sztabowych
spływają do nas. My je definiujemy
i próbujemy nadać im kształt, sens oraz
uzasadnić i dopasować do poszczególnych programów dofinansowań. Cała
kadra kierownicza musi się dokształcać,
bo zmieniają się przepisy, procedury…
A nikt nie chce dać plamy. W tym miejscu chcę podziękować naczelnikom
wydziałów Urzędu Miasta, jak również
burmistrzom, za rzetelną pomoc.
Może parę słów o swoim Wydziale
Europejskim…
Pracują w nim wraz ze mną trzy osoby. Włączono do wydziału dwie osoby,
które ustawowo muszą być zatrudnione do realizacji poszczególnych zadań
programu „Kapitał Ludzki”. Mamy też
stażystkę. Wszyscy znają język niemiecki i wciąż się dokształcają. Wszyscy
musimy być na bieżąco we współpracy
z Niemcami, musimy śledzić europejską współpracę terytorialną, przepisy
projektów rządowych, ministerialnych
i unijnych.
Czy wie Pani, że niektóre gminy zazdroszczą Gubinowi pieniędzy i rozwoju?
Zbytnio się tym nie interesuję. Jeśli to
dla nich najważniejsze, niech zazdroszczą. My w wydziale wiemy, że nie wykorzystaliśmy jeszcze swych możliwości. Potrzeb jest wiele. Trzeba stale
próbować i być wytrwałym.
To właściwie jakich możliwości nie
wykorzystano?
Marzy nam się miasto coraz ładniejsze, funkcjonalniejsze, przyjazne dla
ludzi. Mamy w szufladzie dalsze projekty, które czekają na realizację. Chcemy tworzyć nowe miejsca pracy.
Marzy nam się drugi etap zielonej
ścieżki, modernizacja basenu w kierunku funkcji rehabilitacyjnych, zagospodarowanie Wzgórz Gubińskich,
termomodernizacja szkół, przedszkoli
i wiele innych udogodnień…
Zapewne Pani mocna osobowość
i zdecydowany charakter pomagają
w pracy zawodowej?
Bardzo pomagają i mobilizują do pracy.
Ale pomaga też bezpośrednie wsparcie
burmistrza Bartczaka. A nade wszystko
wsparcie mego męża i moich bliskich, na
których zawsze mogę liczyć.
Dziękuję za ekspresyjną rozmowę.
Oleg Sanocki



Gminne święto plonów
Tegoroczne Święto Plonów (tradycyjne gminne dożynki) odbyło się 23 sierpnia w Stargardzie Gubińskim. Przybyło
wielu gości, m.in.: członek zarządu województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, radni Sejmiku Wojewódzkiego:
Zdzisław Paduszyński (wiceprzewodniczący) i Józef Bartkowiak, prezes
konwentu Euroregionu „Sprewa - Nysa
– Bóbr” Czesław Fiedorowicz, dyrektor
ekonomiczno - finansowy KWB Konin
Zygmunt Andrzejak i przedstawiciel
PWE Gubin Jarosław Czyż, dowódca
jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP Dariusz Kostyszak, reprezentanci władz
powiatowych i miejskich, radni oraz
mieszkańcy.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
odprawioną przez ks. Bogdana Kusiaka.
Potem sołtys Edward Markowski przywitał gości i podziękował sponsorom.
Starostowie Mirosława Strzelbicka i Tadeusz Solecki przekazali wójtowi Edwardowi Aksamitowskiemu bochen chleba
z tegorocznych zbiorów. Obdarowany
zobowiązał się dzielić go sprawnie i sprawiedliwie. Hodowcy wypuścili stado gołębi pocztowych, a zespół „Strzegowianki” odśpiewał „Plon, niesiemy plon...”. S.
Tomczyszyn odczytał list od marszałka
Marcina Jabłońskiego, podkreślając
przy tym, że dożynki to podsumowanie
trudu pracy rolnika i wyraz szacunku do
chleba. Dodał też, że rolnictwo korzysta
obecnie ze środków unijnych, które pozwalają na remont zabytków i świetlic,
budowę wodociągów, kanalizacji i boisk
sportowych. Apelując o poparcie budowy kopalni węgla brunatnego, mówił, że
nie należy się bać wyzwań, bo to przyszłość dla dzieci i wnuków. Radził, by
brać przykład z Niemców, którzy nie boją
się ekologów.
W części artystycznej wystąpił zespół

„Jarzębina” oraz grupa z GDK. Sporą
atrakcją dla przybyłych był blok rekreacyjno – sportowy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy wieńców:
tradycyjny, w którym najlepsi okazali
się mieszkańcy Mielna, a II miejsce
zajęli strzegomianie oraz nowoczesny
– tu triumfowali przedstawiciele Stargardu Gubińskiego, a II miejsce przypadło mieszkańcom Bieżyc. Zwycięzcy
otrzymali nagrody pieniężne. Ostatni
element dożynek stanowiła tradycyjna
zabawa ludowa. Warto dodać, że przez
cały czas uczestnicy imprezy mogli posilać się przy licznych stoiskach gastronomicznych.

Pracuje zawodowo jako pielęgniarka ratownik w Zespole Pomocy Doraźnej
w Gubinie. Mąż posiada firmę działającą na rzecz rolnictwa. M. Strzelbicka
jest mamą dwu córek: pracującej po
ukończeniu studiów w Zielonej Górze
i Aleksandry, uczennicy gimnazjum.
Starosta T. Solecki jest znanym
w środowisku działaczem społecznym,
od ponad 20 lat sołtysem, prezesem OSP
w Strzegowie oraz byłym radnym gminy. Od urodzenia mieszka w Strzegowie.
Jego rodzina przybyła tu w 1946 r. z powiatu Zbaraż. Pan Tadeusz gospodaruje
na 25 ha, hoduje przede wszystkim trzodę chlewną i bydło, uprawia ziemniaki

Jedna z konkurencji dożynkowych
Organizatorzy, w tym kierownik referatu rolnego gminy Jakub Piekarczyk,
zasłużyli na uznanie. Na zakończenie
kilka słów o gospodarzach gminnych
dożynek:
Tegoroczna starościna M. Strzelbicka
mieszka od urodzenia w Stargardzie
Gubińskim, do którego jej rodzice przybyli w 1946 r. z powiatu Czerniowce.

jadalne. Jest dumnym tatą sześciorga
dzieci w różnym wieku. Niektóre z nich
są już po studiach (syn pracuje w urzędzie gminy), inne jeszcze studiują. Znany w środowisku działacz społeczny od
ponad 20 lat jest sołtysem. Pełni także
funkcję wiceprezesa gminnego i prezesa
OSP w Strzegowie. Ponadto jest byłym
rdnym gminy.
Z.Traczyk

Podczas dożynek, które 23 sierpnia odbywały się w Stargardzie Gubińskim, zasłużeni działacze PSL otrzymali medale
Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa. Zostały one przyznane przez Naczelny Komitet Wykonawczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego na wniosek zarządu miejsko – gminnego, a wręczyli je m.in. prezes powiatowego
zarządu Zygmunt Orzeszko i członek zarządu wojewódzkiego Stanisław Pawłowski. Uhonorowani to:
- Łucjan Dziubek - w ruchu ludowym od lutego 1957 r. Pełnił wiele funkcji - był prezesem koła i przewodniczącym
miejsko - gminnego zarządu, delegatem na zjazd. Ten długoletni, znany i szanowany nauczyciel (przepracował 53 lata
w gubińskich szkołach) pisze wspaniałe wiersze i artykuły do gazet. Wyróżniony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem 1000-lecia oraz odznakami: ZNP i „Za zasługi dla województwa zielonogórskiego”;
- Bolesław Kutrowski - w ruchu ludowym od grudnia 1950 r., długoletni pracownik GS „Samopomoc Chłopska”,
radny powiatu i miasta, były prezes Zarządu Miejskiego ZSL. Wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, odznaką „Za zasługi dla województwa zielonogórskiego” i medalem „Za zasługi dla miasta Gubina”.

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

ZSR stawia na przyszłość!
Z początkiem nowego roku szkolnego 2009/2010 Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie rozpoczyna wdrażanie projektu,
realizowanego w ramach Działania 9.2. PO KL, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na niespełna 600 tys. złotych.
Tytuł wygranego projektu - „Postaw na swoją przyszłość” – mówi sam za siebie. Jego celem jest podniesienie efektywności kształcenia w placówce oraz zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy.
Przez 2 lata trwania projektu będą realizowane działania, takie jak: zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego oraz
języków obcych (niemieckiego, angielskiego i francuskiego), zorganizowanie praktyki zawodowej w renomowanych firmach województwa lubuskiego, udostępnienie podręczników oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne
(pracownia języków obcych, tablica interaktywna, programy multimedialne).
Dzięki ww. działaniom wielu uczniów będzie miało szansę opanować umiejętności sprawiające im trudność, a także
zdobyć doświadczenie zawodowe, a docelowo zawód i zdać maturę.
Marta Zielińska



Kultura

Było naprawdę gorąco. Pogoda niemalże idealna na plenerową imprezę. A na scenie kilkanaście zespołów muzycznych, raperów i grup dance. Koncert z międzynarodowymi gwiazdami muzyki młodzieżowej trafił chyba w gusta
wszystkich przybyłych mieszkańców Gubina i Guben. A atrakcji było znacznie więcej…

Gorące
zakończenie wakacji
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Wystawa gubińskiego
plastyka

W muzeum Ziemi Lubuskiej 2 września
uroczyście otwarto wystawę prac gubińskiego artysty Jerzego Fedry. Wystawa
prezentuje obrazy poświęcone zielonogórskiemu winiarstwu. Prace można oglądać
do 8 listopada w gmachu muzeum przy al.
Wprowadzenie do obiegu dukata miej- nie istniejącej już współpracy między łączący Niemców i Polaków, młodzież Niepodległości 15. Jerzy Fedro – rodowiskiego, wystawa zdjęć „Tacy jesteśmy” młodzieżą obu krajów tym mieszkań- i ludzi starszych, współczesną kulturę
z dawną historią… - wymienia zalety
projektu Justyna Piotrowska z MRM.
Ponadto odbyły się wspólne warsztaty
malarskie i grafitti. – Nie mogło zabraknąć nutki reggae, czyli było dużo
muzyki, dużo tańca, dużo streetartu,
dużo wszystkiego – wylicza Marcin
Gwizdalski z GDK.
Projekt „Serce dwóch miast bije w rytmie hip-hopu” dofinansowany przez
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej opracowała MRM i Burmistrz
Młodzieży wraz z zaangażowaną grupą
młodych ludzi z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i zaprzyjaźnionym Gimnazjum Pestalozzi. W przygotowaniach
pomagał Gubiński Dom Kultury.
- Bardzo chcemy, aby mieszkańcy
Euromiasta, myśląc o historii, nie zaGrupa Operacyjna została gorąco przyjęta przez gubińską i gubeńską publiczność
pominali o teraźniejszości i przyszłości
w ruinach fary, akcja graffiti, malarski com Gubina i Guben, którzy w swo- - tłumaczy Ewelina Serafin z MRM
wernisaż, przegląd grup tanecznych, im codziennym życiu zdają się jej nie - Przyszłością jest młodzież. Dlate- 26 sierpnia odbył się kolejny wakabreak dance, squadów hip-hopowych, dostrzegać – tłumaczy Agnieszka go, poprzez takie wspólne działanie, cyjny festyn osiedlowy zorganizowany
disco open air z twórcą polskiego dnb
wspólnymi siłami przez Gubiński Dom
– DJ Infinity (Łódź) - to tylko niektóre
Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu
z atrakcji przygotowanych przez orgaw Gubinie. Tym razem do zabawy zostali
nizatorów.
zaproszeni mieszkańcy osiedla PułaskieNa scenie wystąpiła m. in. ciesząca się
go. Ponieważ festynowi towarzyszyła
olbrzymią popularnością podczas ubiepiękna pogoda, frekwencja dopisała.
głorocznej Wiosny nad Nysą, znana
W czasie trwania pikniku rodzinnego
z telewizji VIVA – Grupa Operacyjna.
nie zabrakło mnóstwa atrakcji i niePierwszy raz w Gubinie pojawił się donspodzianek. Odbyły się konkursy oraz
GURALesko, reprezentant kontrowergry sportowe. Każdy mógł wziąć udział
syjnej sceny poznańskiej, ostatnio nagryw takich konkurencjach, jak: chodzewający płyty z raperami zza zachodniej
nie na szczudłach, „taniec” z balonagranicy kraju. Popularny „Gural” przymi, rzut piłką do rugby czy też zawody
ciągnął na plac katedralny setki wielbiw kręceniu hula-hop. Nikt nie czuł się
cieli, których po raz kolejny oczarował
przegranym, ponieważ każdy uczestbrakiem schematów i tekstami z nieprzenik zabawy obdarowany został upobraną liczbą porównań i określeń.
minkiem. Dużą popularnością cieszył
W przeglądzie i wieczornym show
się również konkurs przeciągania liny.
zaprezentowali się również artyści
Był to kolejny osiedlowy pojedynek
z Niemiec. MC Samuel, Unikataka- Graffiti przy murach fary jednoczyło Niemców i Polaków, miłośników historii i nowoczesności pomiędzy chłopcami a dziewczynami.
Vandal i GUB to tylko nieliczne z nich.
Wynik dość zaskakujący – dziewczyny
Wystąpili oni obok raperów z Gubina Krawczyk, wiceprzewodnicząca Mło- chcieliśmy pokazać mieszkańcom obu
czy Leszna. W samym przeglądzie nie dzieżowej Rady Miasta. Ukazanie tej- miast, że wspólna, przyszła historia jest
chodziło bynajmniej o rywalizację. że współpracy miała na celu również dla nas ważna. I będziemy ją tworzyć
Raczej o wspólne tworzenie muzyki. wystawa fotografii w gubińskiej farze. na nowo…
Rajmund

ty zielonogórzanin. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Poznaniu (dyplom w pracowni prof.
Tadeusza Jackowskiego w 1987 r.). Członek ZPAP, związany także z Wydziałem
Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor ponad osiemdziesięciu
wystaw indywidualnych i zbiorowych.
J. Fedro był wielokrotnie nagradzany
– na przełomie lat 1988/89 otrzymał
stypendium Ministra Kultury i Sztuki,
a w roku 1990 stypendium Wojewody Zielonogórskiego, jest laureatem
Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im.
Corony Schröter w 2005, znalazł się
w gronie laureatów prestiżowego konkursu „Gdy słowo staje się obrazem”
2006, których prace ukażą się w bibliofilskim wydaniu biblijnym.
Prace artysty znajdują się w zbiorach
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej
Górze, w Majdanku, we Współczesnej
Galerii Sztuki Sakralnej w Kielcach
oraz w zbiorach prywatnych w kraju
i za granicą.
red

Festyn osiedlowy na Pułaskiego

Sponsorzy: n Urząd Miejski w Gubinie n Horex n Zakład Fryzjerski „Metamorfoza” n Sklep „Matrix” n Auto
„Chos” n Bar „Słoneczna” n Zakład
Krawiecki „Zuza” n Satman n Sklep
Odzieżowy „Sylwia” n Sklep Odzieżowy Dobersztajn n Księgarnia n Optyk Kiderys n Sklep Dziecięcy „Maciuś” n Sklep „Karat” n Auto Servis
n Sklep „Atlantic” n Sklep Przemysłowy „Bemix” n Hamburgery n Mc
Donalds n Kantor Barbary n Salon
Tego wieczoru królował DonGURALesko
Kosmetyczny „Issima” n Sklep MuDla ludzi. Dla fanów. - Ważnym ele- Tematem wystawy byli sami miesz- zyczny „Meloman” n Sklep Odzieżomentem naszej imprezy było ukaza- kańcy. - Staraliśmy się stworzyć projekt wy Marzeny Stawskiej n Art-Grafik

przeboje m.in. Ewy Bem, Anny Marii
Jopek oraz zespołów Łzy i Blue Cafe.
Poza atrakcjami sportowymi i muzycznymi na mieszkańców osiedla czekało
wiele innych niespodzianek. Odbył się
bowiem konkurs plastyczny przygotowany przez Dorotę Chwałek z Galerii Ratusz oraz zabawa w kalambury,
podczas której najmłodsi uczestnicy
festynu odgadywali tytuły bajek. Nie
zabrakło również stoisk z ciekawymi
i śmiesznymi zabawkami oraz gadżetami, a na smakoszy czekała gotowana
kukurydza oraz wata cukrowa.
Program festynowej zabawy był skierowany głównie do dzieci, które zamiast
siedzieć w domu przed telewizorem lub
komputerem spędziły kilka godzin na
świeżym powietrzu, przeżywając wiele
radosnych i zabawnych chwil. Również
dla dorosłych była to świetna okazja do
spędzania czasu z najbliższymi oraz rodzinnego wypoczynku.

Doskonałą zabawą podczas festynu było chodzenie na szczudłach
wygrały 2:1! Panowie, czas najwyższy Serdecznie dziękujemy panu Mirpotrenować! Urozmaiceniem festyno- kowi Skoblowi za zaangażowanie na
wej zabawy był występ Julity Gmyrek wszystkich sierpniowych festynach.
– wokalistki GDK, która zaśpiewała
Andrzej Matłacki

Kultura
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Kolejny popis umiejętności muzycznych i literackich mieliśmy okazję podziwiać 28 sierpnia. W restauracji „Retro” zagrała grupa „O niebo lepiej”.

Poetycko i jazzowo

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Autorskiej „Poetyckie
rubieże”. Tym razem wystąpił przed
nami zespół ze Szczecina pod niebiańską nazwą „O niebo lepiej”. Jest to dość



Miłość! Przyjaźń!
Muzyka! Woodstock!

o czym mogła się przekonać już wierna
publiczność. Przed nami jeszcze trzy
spotkania konkursowe zanim szacowne Pół miliona ludzi bawiło się na tegojury wybierze grono laureatów. Już dziś rocznym Przystanku Woodstock. Nad
pozwolimy sobie państwa zaprosić, tym ich bezpieczeństwem czuwało 990 policjantów, zaangażowani byli też strażacy, straż graniczna oraz służba ochrony kolei. W ciągu trzech dni trwania
Przystanku zanotowano zaledwie 87
przestępstw. Może również dlatego, że
co roku w ramach wolontariatu działa
Pokojowy Patrol - 1000-osoba służba
porządkowa festiwalu. Wśród niej był
gubinianin…
Mateusz Jasion, absolwent ZSLiT,
przeszedł odpowiednie szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w Centrum Wolontariatu w Szadowo-Młyn, niedaleko Kwidzyna. Takie
szkolenia to jeden z celów statutowych
fundacji Jurka Owsiaka, której najważniejszym zamierzeniem jest popularyzacja światowych rozwiązań w polskim
systemie ratownictwa oraz przeszkoleMuzyczne trio ze Szczecina zachwycało umiejętnościami
nie jak największej ilości osób.
młoda formacja, gdyż grają ze sobą za- razem do galerii „Ratusz” GDK, na koledwie od czterech miesięcy lecz muzy- lejny koncert 18.09 na godz. 19.00. Zagra
cy to doświadczeni artyści w muzycznej i zaśpiewa Beata Lińska, która przyjedzie
branży. Jedynie wokalistka tego zespołu do nas prosto z Berlina. Festiwal finansojest tegoroczną maturzystką. Program, wany jest z Fundacji Współpracy Polsko
który zaprezentowali ukoił duszę i serce, Niemieckiej.
(paw)

złotych. Resztę pokrywa Fundacja z pieniędzy zarezerwowanych na realizację
Programu Nauki Udzielania Pierwszej
Pomocy. Uczestnik musi także do Szadowo-Młyn dojechać na własny koszt.
– To nie jest wielki wydatek, jeśli w grę
wchodzi zrealizowanie swoich marzeń
– dobitnie zaznacza M. Jasion. Czy gubiński wolontariusz żałował wydanych
pieniędzy? Absolutnie nie!
Program szkolenia I stopnia zawiera kurs udzielania pierwszej pomocy,
integracji w grupie, kreowania postaw
lidera, zajęcia survivalowe oraz kurs
pracownika służb porządkowych na imprezach masowych. Odbycie tych szkoleń dokumentowane jest stosownymi
certyfikatami, które dla wielu stają się
później niezwykle korzystne, chociażby
przy prezentowaniu swoich kwalifikacji
podczas poszukiwania pracy. Poza tym
każdy przeszkolony ma szansę piąć się
wyżej i dzięki swojemu zaangażowaniu

klasach instrumentalnych fortepianu,
gitary, akordeonu, skrzypiec, saksofonu, klarnetu i fletu.
W uroczystym otwarciu nowego roku
szkolnego uczestniczyła wiceburmistrz
miasta Justyna Karpisiak. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odegraniu
hymnu narodowego, dyrektor placówki
Alicja Gil powitała uczniów, rodziców,
grono pedagogiczne, przedstawiając
jednocześnie nauczycieli poszczegól-

Artystyczny Klub Malucha - spotk. org.
15.09., godz. 16:00, s. 205
ilość miejsc ograniczona

Dziecięca Grupa
Taneczna „ZADYMA”
„Gubińskie Łużyczanki”
Sekcja szachowa
Dziecięce i młodzieżowe
koło plastyczne
Mateusz Jasion z certyfikatem Pokojowego Patrolu
Skąd taki pomysł u Mateusza? Bardzo
chciał woodstockowy czas poświęcić
nie tylko na zabawę, ale przede wszystkim na pomoc w przeprowadzeniu tego
niesamowitego przedsięwzięcia. Chciał
znaleźć się nie tylko przed, ale i za sceną, czuł w sobie siłę zrobienia czegoś dla
innych zupełnie za darmo. – Tego typu
potrzeby odkryłem w sobie dzięki działaniu przy Gubińskim Domu Kultury
– wyjaśnia uśmiechnięty Mateusz.
Koszt pełnego szkolenia wynosi 750
złotych, ale uczestnik płaci tylko 100

Rok szkolny rozpoczęty
muzycznych będzie pobierać ogółem
107 uczniów, łącznie w 10 klasach, w
cyklu nauczania cztero- i sześcioletnim. Na pierwszy rok nauki zapisanych
zostało 26 uczniów na 6-letni cykl nauki i 14 na cykl 4-letni. Pierwszy z nich
obejmuje uczniów rozpoczynających
równocześnie naukę w szkołach podstawowych od klas pierwszych, a na
drugi są przyjmowani uczniowie do 15.
roku życia. Uczyć zaś będzie kadra 14
wysokokwalifikowanych nauczycieli w

nych klas instrumentalnych. Miła uroczystość rozpoczęcia kolejnego roku
szkolnego zakończyła się – jak na placówkę artystyczną przypadło – mini
recitalem w wykonaniu uczniów i absolwentów: Michała Lendy (klasa III
fortepianu), wychowawca Urszula Andruszkiewicz; Anity Tomiakowskiej
(klasa III fortepianu), wychowawca
Agnieszka Rzucidło; Adama Sendery
(absolwent), wychowawca A.Gil

Antoni Barabasz

Szkoła tańca HIP-HOP „ETNA”
- spotk. org. 8.09., godz. 17:00, s.
widowiskowa
Dziecięca i Młodzieżowa grupa teatralna „ATRAPA”

Szkoła inna niż pozostałe
Tu rok szkolny rozpoczął się o godzinie 14.00, albowiem jej uczniowie w
godzinach przedpołudniowych uczą
się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Państwowa Szkoła
Muzyczna I. Stopnia im. Karola Serockiego w Gubinie jest placówką dość
specyficzną – podlegającą pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku szkolnym 2009/2010
w szkole naukę gry na instrumentach

„Studio Wokalne” – spotk. org. 8.09.,
godz. 17:00, s. 205
Szkoła tańca „CALIPSO”

i silnej woli może zacząć szkolić innych. No i jeszcze to bezcenne poczucie
wspólnoty, gdy już wszyscy wolontariusze śmiało mogą powiedzieć: jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego...
Jesteś zainteresowany? Więcej przeczytasz na www.wosp.org.pl/pokojowy_patrol. Aby zgłosić się do Patrolu, napisz emaila na adrespatrol@wosp.org.pl i daj
znać, co robisz, czym się interesujesz
i czemu chcesz zostać patrolowcem. Na
wszelkie pytania odpowiada Owieczka.
Rajmund

Szkółka malarska
Zespoły instrumentalne
Koło numizmatyczne
Szkoła gry na perkusji
Klub Anonimowych
Sympatyków Kina
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Szkoła Języków Obcych
(niem., ang.) - spotk. org. 10.09.,
godz. 17:00, s. 100
Nauka jęz. niem.
z Native Speaker
Grupa Breakdance (nowość!)
Kółko dziennikarskie TV (nowość!)

Więcej informacji

www.gdk.gubin.com.pl

tel. 6845581689
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Ciekawostki wędkarskie
Zawody na „żywej rybie”
Po raz kolejny klub wędkarski Przedsiębiorstwo Konstrukcji Metalowych
Wioletta Poniatowska był w tym roku organizatorem zawodów wędkarskich.
Rozegrano je 30 sierpnia na Odrze, niedaleko ujścia do jej koryta wód Nysy
Łużyckiej w Kosarzynie.
Po kilkugodzinnym wędkowaniu Komisja Zawodów Spławikowych o Mistrzostwo Gubina w Klasyfikacji Indywidualnej Seniorów (w składzie - sędzia
główny Jan Taberski; sędziowie: Franciszek Hajkowicz, Edward Osiński,
Sławomir Górski, Leszek Banaszczyk, Andrzej Stachowiak, Tadeusz Łuczak, Ryszard Wichniarek, Bogdan Drzewiecki) dokonała skrupulatnego
podliczenia wyników, dokładnie ważąc wyciągnięte z Odry zdobycze i przeliczając je na punkty. Ryby z powrotem trafiły w nurt rzeki.
Bezapelacyjnie najlepszym „spławikowcem” – seniorem okazał się Wojciech
Liczbiński z koła wędkarskiego nr – 2, uzyskując 5780 pkt. Zwycięzca otrzymał z rąk burmistrza Bartłomieja Bartczaka puchar. Drugie miejsce zdobył
jego klubowy kolega - Sylwester Dudziak „inkasując” 5620 pkt. Trzecie punktowane miejsce przypadło Romanowi Gąsiorowi (koło wędkarskie nr – 1),
który uzyskał wynik 4860 pkt.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów z burmistrzem B.Bartczakiem. Trzeci
od prawej klęczy zwycięzca zawodów W.Liczbiński, czwarty klęczy zdobywca trzeciego
miejsca R.Gąsior
O tym, jak istotne jest wędkowanie w życiu niejednej rodziny, świadczą udziały
kilku małżonek zawodników, potrafiących spędzić wspólnie z rodziną niedzielne przedpołudnie nad rzeką. Swojemu małżonkowi Zbigniewowi towarzyszyła
W. Poniatowska z dziećmi.
Antoni Barabasz
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Z Ziemi Gubińskiej
W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, co czuli i myśleli mieszkańcy przedwojennego Gubina w ostatnich
dniach pokoju i pierwszych godzinach drugiej wojny światowej. Wiemy również, że żołnierze stacjonujący w czasach
pokoju w dawnym garnizonie Guben, wchodzili w skład jedenastu dywizji, które w drugiej połowie września 1939 r.
jako pierwsze zostały przerzucone z pokonanej Polski na zachód Niemiec.

Koszary przedwojennego Gubina - 4
Żołnierze 29. Pułku Piechoty zajęli stanowiska na północnym odcinku granicy
niemiecko-luksemburskiej, wspomina
Hans-Ulrich Wein, żołnierz Wehrmachtu, znany z wcześniejszych odcinków.
Bardzo ciężką zimę spędzili najpierw
w dopiero co wybudowanych bunkrach
tak zwanego Wału Zachodniego, później
przeważnie w barakach Służby Pracy.
Początek kampanii przeciw Francji 10.
maja 1940 roku żołnierze postrzegali
jako wybawienie z okowów zimy, która
zdawała się nie mieć końca. Dotarli aż
do południowej Burgundii, gdzie musieli ochraniać linię demarkacyjną z wtedy
jeszcze niezajętą częścią Francji.
Do Guben wrócili w drugiej połowie
września 1940 r. Zbiórka paradna i powitanie powracającego z Francji wojska odbyło się na ówczesnym Placu
Hindenburga, czyli dzisiejszym Placu Bolesława Chrobrego. Następnym
punktem programu był przemarsz
przez rynek miejski (fot.1 oraz 2).
Pozdrowienia wygłosili: komendant
garnizonu, nadburmistrz Schmiedicke, starosta dr Kaempfe i Kreisleiter
Richter z ramienia NSDAP. Pułkownik Gräser podziękował za serdeczne powitanie zorganizowane przez
partię. W to piątkowe popołudnie
zakłady nie pracowały. Dziewczęta
z Hitlerjugend obsypywały kwiatami,
przeważnie daliami, żołnierzy maszerujących ulicami miasta. Po raz
ostatni żołnierze 29. Pułku Piechoty
wystąpili tu jako piechurzy w starym
stylu na koniach. Informacje prasowe
o tym wydarzeniu tryskały narodowym uniesieniem.
Od początku wojny w miejscowych
koszarach stacjonował rezerwowo-

wojska oddano również barak, salę z 21. na 22. czerwca żołnierze pogimnastyczną i boisko sportowe. wołani do służby jesienią 1940 roku.
W sali gimnastycznej skoszarowani „Stare wygi” próbowały ich uspoka-

Przemarsz przed trybuną honorową na ówczesnym rynku miejskm.
Na drugim planie budynki po wschodniej stronie rynku.
byli rekruci, będący wyrównaniem za
personel oddany wcześniej. Pojazdy
stały pod gołym niebem.
Dla ostro szkolonych rekrutów był
to dopiero początek. Dla żołnierzy,
którzy odsłużyli już dwa, trzy lub
więcej lat, pobyt tutaj był ostatnim
„pięknym czasem” w kochanym Guben. Jako „bohaterowie” bojów w Polsce i Francji doświadczali większej
swobody. Mieli dużo wolnego i mogli
uprawiać sport.
Ten spokojny okres dobiegł końca
w lutym 1941 roku, kiedy dywizja
w nowej strukturze bojowej została
przeniesiona w celach szkoleniowych
na poligon w dzisiejszym Wędrzynie
koło Sulęcina. Nie wszystkie wojska
powróciły stamtąd do swoich garni-

Śmierć pułkownika
Kiedy w 1993 roku gubińska 5. Dywizja Zmechanizowana przyjmowała
tradycje „Kresowe”, wśród wielu gości
z Wielkiej Brytanii znalazł się On –
ppłk Konstanty Pierewoz-Markiewicz.
Szczupły, niskiego wzrostu, w mundurze 2. Korpusu Polskiego na Zachodzie.
Charakterystyczna postać. Pomimo
wówczas prawie 80 lat „na karku”, niespotykanie aktywny, zawsze „hołubiony” przez krośnieńskich saperów. Płk
Konstanty nie opuścił żadnej gubińskiej uroczystości dywizyjnej, a kiedy
rozwiązano gubińskie wojsko, regularnie odwiedzał swoich saperów w Krośnie. Patronował wszelkim saperskim
poczynaniom. Stanowił z gubińskim
wojskiem spójną całość. Wielu żołnierzy z Gubina przyjaźniło się z tym
„nietuzinkowym” saperem, utrzymywało kontakty listowne, telefoniczne,
a podczas jego pobytów w Polsce spotykało się z nim.
Płk Konstanty Pierewoz-Markiewicz
urodził się w 1915 r. w Giewku (Ukraina).

Szkołę średnią ukończył 1932 r. w Grodnie, później studiował w Wyższej Szkole
Wojskowej Inżynierii w Warszawie, uzyskując stopień podporucznika. W składzie
1 DPL walczył w kampanii wrześniowej.
Udało mu się przedostać do formowanej
na zachodzie Armii gen. Andersa, by po
przebyciu tzw. szlaku bliskowschodniego
w październiku 1943 roku trafić do batalionu saperów 5. Kresowej Dywizji Piechoty 2. Polskiego Korpusu.
Po zakończeniu wojny, jako inżynier
budowy portów i infrastruktury lądowej, osiadł na stałe w Londynie, gdzie
mieszkał i pracował do końca życia.
Po uroczystościach pogrzebowych
w Wielkiej Brytanii prochy śp. płk
Konstantego Pierewoza-Markiewicza
spoczęły w rodzinnym grobie na cmentarzu w Białymstoku.
W pogrzebie uczestniczyła delegacja
krośnieńskich saperów z dowódcą batalionu ppłk Krzysztofem Pobiedzińskim na czele.
(sp)

Po raz ostatni żołnierze 29. Pułku Piechoty wystąpili tu jako piechurzy w starym stylu na
koniach. Na drugim planie zabudowa południowo-wschodniej części rynku - być może
jest to jedno z ostatnich zdjęć, na których uwieczniono tę część miasta przed jego zniszczeniem w lutym 1945 r.
szkoleniowy pułk piechoty. Z pewnością zakwaterowano tam na pewien
czas większą część żołnierzy powracających z Francji. Ponadto oficerowie, podoficerowie i inni korzystali
z kwater prywatnych w południowozachodniej części miasta, w okolicy
Kaltenborner Straße. Do dyspozycji

zonów macierzystych. Przerzucenie
wojsk do Prus Wschodnich na początku czerwca 1941 r. zwiastowało
nową ofensywę. Zebranie sił pod granicą z Litwą uświadomiło żołnierzom,
że Hitler zdecydował się zaatakować
Związek Radziecki.
Pełne trwogi pytania stawiali nocą

jać stwierdzeniami na przykład, że
„przecież nie każda kula trafia w cel”.
Ale na myśl o bezkresnej Rosji „w
żołądkach rodziło się jakieś dziwne,
ponure i niejasne uczucie”. Jednak
w pierwszych tygodniach ofensywa
przebiegała stosunkowo pomyślnie,
a straty dało się jakoś znieść.
Jak tuż przed agresją na Związek
Radziecki toczyło się życie w dawnym
Gubinie?
Gubeński historyk Gerhard Gunia
przekazuje potomnym, że wiosną
1941 roku miasto liczyło około 45 000
mieszkańców. „Perła Dolnych Łużyc”, podobnie jak wiele niemieckich
miast, jeszcze nie ucierpiała w wyniku zewnętrznych działań wojennych.
W ogóle wczesnym latem wydawało
się, że wszędzie jest spokój. Cztery
kina pokazywały przeważnie filmy
rozrywkowe, ale również narodowosocjalistyczne. Życiem tętniły restauracje na wyspie i na wzgórzach.
Miejscowa gazeta „Gubener Zeitung”
w połowie czerwca napisała między
innymi, że w miejscowym urzędzie
stanu cywilnego 17. czerwca zgłoszono narodziny dziesięciorga dzieci.
Należały one do tych szczęśliwców,
którzy nigdy nie doświadczyli, co
znaczy walka na froncie.
Lecz oto jednak w tych pamiętnych
czerwcowych dniach coś się w mieście
zmieniło. Koszary były prawie puste;
wojska, które do tej pory było nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu, prawie wcale w nich nie było.
W poniedziałek, 23. czerwca gazeta „Gubener Zeitung” poinformowała o wybuchu wojny ze Związkiem
Radzieckim.
Wszyscy znaczący historycy są zgodni co do tego, że była to wojna, której
celem były podboje i zagłada, którą
celowo wywołało kierownictwo narodowosocjalistycznego państwa oraz
dowództwo Wehrmachtu, by zdobyć
panowanie nad Europą.
Opr. i przekład: K. Freyer
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Bój o łóżka
Guben. Gubeńscy rodzice walczą o utrzymanie oddziału dziecięcego
w szpitalu Naemi-Wilke-Stift. Według Brandenburskiego Planu Szpitalnictwa oddział ten ma zostać zamknięty w roku 2010. Można to udaremnić
tylko na drodze politycznej. W rozmowach na szczeblu ministerialnym za
rodzicami wstawiła się gubeńska radna z ramienia CDU Monika Schulz.
Stacjonarny oddział dziecięcy jest integralną częścią oddziału wewnętrznego. Brak
opieki lekarskiej dla najmłodszych mieszkańców postrzegać można jako cios w ich
przyszłość w tym mieście. Jednak zarówno władze Brandenburgii, odpowiedzialne za rozdział zleceń medycznych dla poszczególnych placówek, jak i kasy chorych
informują dobitnie, że czterech oddziałów dziecięcych, oferujących wysoką jakość
usług medycznych, w jednym regionie na dłuższą metę nie da się utrzymać.
Gottfried Hain, dyrektor administracyjny szpitala mówi, że od tej argumentacji nie da się uciec. Mniejsze placówki mają coraz większe problemy
z zatrzymaniem u siebie wymaganych fachowców. Oddział dziecięcy w Guben
ma 95 procent obłożenia i może się wykazać wysoką jakością podstawowych
usług medycznych. Jeśli będzie to możliwe, to „w dalszym ciągu możemy
i chcemy utrzymywać oddział dziecięcy”, mówi G.Hain. Nadziei dodaje tylko
dalsza walka polityczna.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 22.08.2009

Statystyka i partyjna kasa
Guben. W nowym roku szkolnym do szkół podstawowych w obu gubeńskich gminach pójdzie 161 pierwszoklasistów.
Większy przyrost naturalny zaskakuje władze Brandenburgii. Wiejska szkoła
podstawowa w podgubeńskiej wsi Groß Gastrose otrzymać ma 12 600 euro
na budowę nowego placu zabaw. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie
fakt, że kwota ta pochodzi z… partyjnej kasy:
- ogółem 10 milionów euro majątku enerdowskich partii politycznych i organizacji masowych przekazano ministerstwu oświaty, młodzieży i spraw społecznych; pieniądze te przeznaczone są między innymi na budowę i remont
placów zabaw.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 21. i 24.08.2009

Więcej kotów
Guben. Coraz większą plagą w mieście stają się koty. Zwierzęta te w zawrotnym
tempie rozmnażają się w ogródkach działkowych i na terenach parkowych w pobliżu granicy. „Problem ten coraz bardziej daje o sobie znać, jedynym wyjściem
z tej sytuacji jest kastracja”, mówi Anke Thiele ze schroniska dla zwierząt.
Nie sposób zabronić mieszkańcom dokarmiania zwierząt. Ale z drugiej strony
łatwość dostępu do pożywienia sprawia, że dobrze odżywione dzikie koty dwa
lub nawet trzy razy w roku wydają na świat po pięć lub nawet sześć młodych.
Kastracja kosztuje 60 euro, sterylizacja 80 euro. Stowarzyszenie prowadzące
schronisko nie jest w stanie ponieść całkowitych kosztów tego sposobu „kontroli urodzeń”. Na szczęście część pieniędzy zebrali sami działkowicze.
Na skalę całego powiatu Spree-Neiße (Sprewa-Nysa) bezpańskie koty są
problemem przede wszystkim na polach namiotowych.
Miasto Guben przejmuje na 28 dni koszty pobytu w schronisku zwierząt znalezionych na terenie miasta. Obecnie w schronisku znajduje się około 150 kotów.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 21.08.2009

Kolejne zawodowe doskonalenie
Tradycyjnie pod koniec sierpnia na
jeziorze Borek w Kosarzynie odbyły się
wspólne polsko-niemieckie ćwiczenia
strażaków i członków pogotowia wodnego z Polski i Niemiec. W tegorocznych
- przeprowadzonych w dniach 28-30.08.

skonalono podczas ratowania osób tonących, żeglarzy i kajakarzy na odkrytych
basenach wodnych. Przebieg ćwiczeń
został wysoko oceniony – podkreśla asp.
sztab. Dariusz Kostyszak – na co dzień
dowodzący ogniowcami w Gubinie.

Pomimo trudów ćwiczeń do pamiątkowej fotografii każdy stanął z chęcią
- uczestniczyło ponad 70 strażaków niemieckich z miejscowości Fürstenberg
i Müllrose oraz członków Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
którego prezesem jest Jacek Czerepko.
Gospodarzami przedsięwzięcia byli strażacy i WOPR-owcy z Gubina.
Umiejętność wspólnego działania do-

Ale ćwiczenia to nie wszystko. Był
także czas na wspólne imprezy sportowe i integracyjne. Rozegrano na
przykład kilka meczów w siatkówkę.
Mistrzami rozgrywek okazali się strażacy z Gubina, którzy do domu wrócili
z okazałym pucharem.
AB.

Na apel Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Gubińskiej o przekazywanie informacji, wypożyczanie fotografii i dokumentów w związku ze spisywaniem
kroniki miasta 1945-2009 niemal natychmiast zareagowała Krystyna Walkowicz-Lasota, długoletnia pracownica
Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej. Pani Krysia przekazała aż 60
zdjęć mieszkańców Gubina i Sękowic,
w tym fotografie państwa Fatalskich.

Ponadto SPZG otrzymało kilka dokumentów, medali oraz ciekawy materiał
dotyczący pobytu Mariana Fatalskiego
w obozie w Policach, na okręcie „Bremerhafen” (od 25 maja 1940 r.). Najstarsze zdjęcia pochodzą z roku 1946
- to dzisiaj unikat. Wielkie dzięki za ten
gest serca. Rodzina Władysławy i Mariana Fatalskich od 21 października
1945 r. do lipca 1952 r. mieszkała w Sękowicach, później w Gubinie.
(wł)

Łaźnia publiczna

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie
Odrz. i KP w Gubinie rozpoczęły działania poprzedzające akcję profilaktyczno –
kontrolną „Bezpieczna droga do szkoły”.
Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie wszystkich tych, którzy mają wpływ
na bezpieczeństwo dzieci na drodze.
W ramach działań funkcjonariusze
będą dokonywali przy placówkach
oświatowych kontroli prędkości i stanu
technicznego gimbusów oraz przeglądu oznakowania w rejonie szkół.
W sklepach zostaną rozwieszone plakaty informujące o bezpieczeństwie

w ruchu drogowym. Z dyrektorami
szkół, nauczycielami klas I-III oraz
rodzicami uczniów klas I zostaną przeprowadzone spotkania, podczas których przypomniane zostaną najważniejsze zagadnienia mające wpływ na
bezpieczeństwo dziecka na drodze.
Od 07.09.2009 do 18.09.2009 r. na terenie powiatu krośnieńskiego odbędą
się spotkania profilaktyczne z uczniami
klas I, którym wręczone zostaną opaski
odblaskowe, plany lekcji oraz książeczki „Bądź bezpieczny na drodze”.
MB-T

Kronika 997
W okresie od 18 do 27 sierpnia 2009 r.
na terenie miasta i gminy Gubin odnotowano następujące zdarzenia:
21.08 przy ul. Roosevelta nieznani
sprawcy, po uprzednim przecięciu
bramy, dostali się na plac magazynu,
z którego ukradli 100 worków cementu portlandzkiego o wartości 1000 zł,
21.08 przy ul. Lubelskiej funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę,
który usiłował dokonać włamania
do pomieszczenia magazynowego
firmy Metal Studio. Sprawca został
zatrzymany podczas przewożenia
elementów metalowych z terenu
magazynu na swoją posesję,
22.08 przy ul. Wojska Polskiego
nieznany sprawca wszedł uchylonym
oknem do mieszkania, w którym
spali właściciele, i ukradł pieniądze,
telefon komórkowy, karty bankomatowe. Straty wyniosły1500 zł,
26.08 funkcjonariusze zatrzymali
trzech mieszkańców Gubina podejrzanych o usiłowanie kradzieży
z włamaniem do baru „Iskra” w Gubinie. Straty wyniosły 350 zł,
27.08 20-letni mężczyzna, będąc w stanie nietrzeźwości, dopuścił się znieważenia umundurowanych funkcjonariuszy policji w trakcie wykonywania przez
nich czynności służbowych.
Oficer Prasowy KPP
Krosno Odrzańskie

Powstają dzieje Gubina Kronika PSP

Rada miejska przyjęła wczoraj projekt budowy łaźni publicznej na terenie Rynku Zbożowego (dzisiejszy hotel PTTK). Łaźnia ma się składać z 10
pryszniców i 5 wanien dla mężczyzn oraz 1 prysznica i 4 wanien dla kobiet.
Z darowizny miejskiej, którą dano na ten cel z okazji srebrnych godów pary
cesarskiej, oraz z datków do dyspozycji jest 35 000 marek. Kosztorys budowy
oszacowano na 50 000 marek, tak że 15 000 marek na razie należy pożyczyć
z kasy miejskiej. Nazwa powstałego obiektu brzmieć będzie Łaźnia Wilhelma
i Augusty Wiktorii.
Na podst. „Gubener Zeitung” z 12.09.1909

Bezpieczne dziecko…
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Dzieci z pierwszego przedszkola przy ul. Oświęcimskiej z 1946 r.
Może ktoś rozpozna wśród nich siebie?

Maria Czubaszek w Gubinie
Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie serdecznie zaprasza 30
września (środa) na spotkanie autorskie z wybitną postacią radiowej „Jedynki” i „Trójki”- Marią Czubaszek-Karolak, autorką m.in.
wielu słuchowisk, laureatką Złotego Mikrofonu, współscenarzystką serialu „Na Wspólnej” oraz kierownikiem literackim programu
„HBO na stojaka”. Początek spotkania o godz. 17.00.
(red.)

Zmiana na stanowisku zastępcy
gubińskich ogniowców.
Rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie Odrzańskim mł. bryg.
Piotra Radnego, dotychczasowy zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Gubinie asp. sztab.
Artur Bohatkiewicz został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Krośnie Odrzańskim.
Nowym zastępcą w Gubinie został
wyznaczony asp. Wojciech Liczbiński.
W ciągu minionych dwóch tygodni strażacy z Gubina sześciokrotnie
byli wzywani do likwidacji gniazd os
i szerszeni, trzykrotnie do płonących
śmietników i raz do pożaru traw.
27.08. dzięki pomocy zastępu strażaków otworzono drzwi do mieszkania przy ul. Westerplatte, w którym
znajdowała się obłożnie chora osoba. Dzięki akcji ratowniczej jej życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo.
29.09. w późnych godzinach nocnych przy ul. Rydla wybuchł pożar w komorze silnika samochodu
Audi. Płonący pojazd gasił jeden
zastęp. Straty oszacowano na około
6 tysięcy złotych.
01.09. w Pleśnie wybuchł pożar ściółki w lesie sosnowym na powierzchni ponad 10 arów. Ogień gasił zastęp
strażaków z Gubina oraz samochód
gaśniczy nadleśnictwa Gubin.
Ponadto strażacy w czterokrotnie
usuwali nadłamane konary drzew nad
chodnikami i ulicami w mieście.
Informacje przekazał dowódca
JRG – PSP w Gubinie
asp. sztab. Dariusz Kostyszak.
Oprac. AB.

Hobby ◆ Społeczeństwo
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Na Nysie oficjalnie i rekreacyjnie
28 sierpnia w godzinach popołudniowych burmistrz Bartłomiej Bartczak
został zaproszony przez stronę niemiecką
do udziału w rekreacyjnym pływaniu kajakami po Nysie Łużyckiej. Impreza była
okazją do spotkania i rozmowy z Mi-

nistrem Rolnictwa Landu Branderburgii Dietmarem Woidtke, burmistrzem
Gubem Klausem Dieterem Hübnerem
i jednym z kierowników referatu gubeńskiego magistratu. Przyjemne z pożytecznym – okazało się, iż na Nysie Łużyckiej

można wspaniale pływać kajakami. Niewykluczone, że strona gubińska „dorobi”
się także własnej przystani kajakowej...
Wypełniając obowiązek kronikarski
odnotowujemy, że pierwszy na mecie
„zameldował się” nasz burmistrz. AB.
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92 n malgorzatab-t@o2.pl

Osiedle coraz ładniejsze…
Mieszkańcy osiedla nr 1, zwłaszcza ul. Roosevelta, mają powód do dumy.
Niedawno trwały tu prace przy budowie drogi przy bloku nr 3, a już prowadzone są prace przy ocieplaniu bloku nr 1. Miejski Zakład Usług Komunalnych zakończył budowę drogi, a Przedsiębiorstwo Usług Miejskich wymieniło
przyłącze wodne i kanalizacyjne.
- Cieszy, że tyle prac wykonano jednocześnie. Często spotykamy się z robotami
w tych samych miejscach, po zakończonych pracach poprzedniej ekipy. I ponownie
psute są już wykonane np. odcinki drogi, asfalt itp. – powiedział pan M. – Ale proszę zobaczyć, samochody znowu stają na chodnikach, zaraz je popsują, połamią
kostkę. W miejscu, gdzie rosły krzewy (wyrwane podczas remontu drogi), powstał
dziki parking. Gdzie jest policja i Straż Miejska? Samochód parkuje obok kontenerów na śmieci …Za kilka minut postoju na Konopnickiej dawali mandaty!

Uczmy się języka…
- Uczmy się języków sąsiadów. Nasi sąsiedzi poznają nasz, a nawet komentują
napisy na tablicach informacyjnych… W niedzielne popołudnie byłam świadkiem głośnych komentarzy podczas czytania informacji z tablicy informacyjnej
budowy nowego ciągu pieszego (ul. Obrońców Pokoju). Wstyd mi było za polskich autorów napisów – powiedziała pani Katarzyna.

Od lewej: burmistrz B. Bartczak i minister J. Woidtke

Zdominowana Sesja
dokończenie ze str. 1
Warunkiem uczestnictwa w programie jest przyjęcie przez Radę Powiatu
Krośnieńskiego „Programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Krośnieńskiego”, który
będzie określał między innymi warunki
likwidacji samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej wraz z podanym terminem jej zakończenia.
W związku z powyższym, na obecnym etapie konieczne jest podjęcie
uchwały w sprawie likwidacji samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrz. ul. Piastów 3.
W uchwale o likwidacji, zgodnie z art.
43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
r. o zakładach opieki zdrowotnej, wymagane jest wskazanie sposobu zapewnienia kontynuacji świadczenia
usług medycznych po dokonaniu likwidacji publicznego zakładu opieki
zdrowotnej. Program wskazuje, jako
przykładową formę wypełnienia tego
obowiązku, powołanie spółki kapitałowej przez jednostkę samorządu terytorialnego, chyba że powołanie takiej
spółki nie jest konieczne ze względu na
możliwość zabezpieczenia świadczeń
zdrowotnych w innym zakładzie opieki
zdrowotnej.
Korzystając z możliwości wynikającej z Programu, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zamierza, po likwidacji
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, powierzyć świadczenie usług medycznych w zakresie aktualnie świadczonym przez w/w szpital wybranemu
w drodze negocjacji niepublicznemu
zakładowi opieki zdrowotnej. W ocenie Zarządu powierzenie świadczenia
usług zdrowotnych funkcjonujące-

mu niepublicznemu zakładowi opieki
zdrowotnej pozwoli na zapewnienie lokalnej społeczności usług medycznych
w dotychczasowym zakresie i przynajmniej na dotychczasowym poziomie.
Usługi finansowane będą nadal ze
środków zapewnionych przez NFZ,
co oznacza, że mieszkańcy nie zostaną obciążeni kosztami reorganizacji.
W ocenie Zarządu, opartej na dotychczasowych doświadczeniach innych
jednostek samorządu w kraju, istnieją
podstawy do twierdzenia, iż jakość
świadczonych usług będzie na wyższym poziomie ze względu na program
inwestycyjny, do realizacji którego zostanie zobowiązany wybrany podmiot.
Ponadto wybrany zakład będzie przeznaczał 100% kwoty środków finansowych pozyskanych z Narodowego
Funduszu Zdrowia na działalność medyczną zabezpieczającą mieszkańców
Powiatu Krośnieńskiego, a jednocześnie nie będzie zobowiązany do spłaty
zadłużenia z lat ubiegłych, wynikającego z działalności SP ZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego.
Ze względu na ograniczenia czasowe,
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
nie został jeszcze wybrany. Harmonogram przygotowany przez Zarząd przewiduje wybór zakładu w październiku
2009 r., co pozwoli na przeprowadzenie negocjacji i zawarcie umów z NFZ,
które będą obowiązywały od 1 stycznia
2010 r. Jednocześnie, mając na uwadze
przepisy prawa oraz odpowiedzialność, jaka ciąży na Zarządzie Powiatu,
na wypadek wystąpienia okoliczności
opóźniających wybór niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej, Zarząd proponuje wskazanie w uchwale zakładów
opieki zdrowotnej, które będą realizo-

wały usługi zdrowotne na rzecz lokalnej społeczności po dniu zakończenia
działalności przez Szpital.
W związku z powyżej przedstawionymi
okolicznościami Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przygotował projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatu Krośnieńskiego.
Projekt wymaga zaopiniowania przez
rady gmin z terenu Powiatu Krośnieńskiego, Wojewodę Lubuskiego, związki
zawodowe funkcjonujące w likwidowanej placówce oraz Radę Społeczną
Szpitala.
W dalszej części obrad – już bardzo
krótkiej – zostały przyjęte uchwały:
o umowie o charakterze dzierżawy
w Krośnie, Gubinie oraz ustne dotyczące
podmiotów prowadzących stacjonarną
stałą opiekę szpitalną. Radni uchwałami
przekazali wyposażenie na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie i KP
PSP. Przyjęto również zmiany w budżecie powiatu na bieżący rok.
Dla mieszkańców Gubina istotna jest
podjęta Uchwała (Nr XXX/231/2009
w sprawie przebudowy w roku 2010
dotycząca remontu ulicy Kresowej na
odcinku – skrzyżowanie z ulica Żołnierską do wyjazdu z miasta na drogę
nr 32 Sękowice – Zielona Góra). Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym przekazał starosta J. Hoffmann.
Wnioski i oświadczenia oraz odpowiedzi starosty na zapytania i interpelacje radnych, a także przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji były końcowymi
punktami porządku obrad XXX sesji.
Następna sesja została zaplanowana
na 30 września br.
Antoni Barabasz

A co na to Pan Kierownik?

Atlas ma reklamę?
Od kilku lat w centrum Gubina widnieje antyreklama firmy Atlas! – mówi
pan O. – Straszy ona przechodniów. Dobrze, że już odpadły wszystkie lustra,
bo mogły poranić osoby przechodzące opodal. Jest to miejsce o dużym nasileniu
ruchu pieszych, gdyż blok znajduje się tuż przy przejściu z sygnalizacją świetlną
na ul. Wyspiańskiego (deptak).

„Siądź”, a odpocznij sobie…
- Gubinianie, zwłaszcza w upalne dni, korzystają z odpoczynku w cieniu drzew
i krzewów, na ławeczkach obok fontanny w parku na ul. Obrońców Pokoju – powiedziały panie Alicja i Krystyna. – Proszę spojrzeć na te głazy i kamienie
sterczące z ziemi na parkowej alejce. Przecież można sobie tutaj połamać nogi.
O właśnie! (Upadła mała dziewczynka). – Może przy okazji robienia trasy spacerowej można wyrównać te alejki? Ogromnie prosimy pana burmistrza o skierowanie tu jakiejś maszyny do wyrównania dróżek.

Jeśli chodzi o siedzenie, to i owszem jest jeszcze na czym… Są ławki. Gorzej z poruszaniem się po alejkach w parku przy Obr. Pokoju. Nie tylko dzieci rozbijają sobie kolana…
No i jak zwykle brudno! Oj gubinianie, po zjedzeniu hamburgera czy frytek, wyrzucajcie
papiery do koszy!

Czytelnicy redagują
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Do redakcji
Droga Redakcjo!
Z mieszanymi odczuciami przeczytaliśmy notatkę zamieszczoną w Waszej gazecie w numerze 14 z dnia 21.08.2009 r. na str. 3.
Już sam tytuł uważamy za uprawianie pseudoreklamy i faworyzowanie jednej ze szkół nauki jazdy na „gubińskim rynku”.
Autor tego artykułu, powołując się na informację zamieszczoną w „Gazecie Lubuskiej” z dn. 11.08.2009 r., powielił znajdujący się tam błąd w zapisie dotyczącym siedziby szkoły nauki jazdy Dakar. Dziwi nas fakt, że redaktor interesujący się tą
problematyką – jak sam pisze „od jakiegoś czasu” – nie zauważył, że firma Dakar ma siedzibę w naszym rodzimym Gubinie
i nie zadał sobie trudu, by wiadomość mylnie zamieszczoną w „Gazecie Lubuskiej” sprawdzić u źródeł. Nie jest to jedyne
uchybienie tego artykułu, gdyż w dalszej jego części czytamy, że gubińska Moto-Wiwa uzyskała ogólny wynik zdawalności
na poziomie 43,2%, zaś wynik 3 miejsca szkoły Dakar 42,9% (mniejszy zaledwie o 0,3%) nie został umieszczony.
Mamy nadzieję, że nie podanie wyniku procentowego nie było zabiegiem celowym, by nie ukazać oczywistego sukcesu,
jakim jest 3 miejsce naszej szkoły w powiecie krośnieńskim uzyskane zaledwie po roku jej istnienia.
Swój błąd zauważyła „Gazeta Lubuska”, zamieszczając stosowne sprostowanie w dniu 18.08.2009 r., a więc na 3 dni
przed ukazaniem się „Wiadomości Gubińskich”.
Liczymy na to, że redaktor zajmujący się tą tematyką wykaże się w przyszłości większą spostrzegawczością i zauważy
istniejącą w Gubinie firmę Dakar, a następnie rzetelnie będzie publikował uzyskane przez naszą i inne szkoły wyniki.
Z poważaniem OSK Dakar

Ach te dziury…
- Od kilku miesięcy na ul. Wyzwolenia,
na wysokości domów nr 15 i 30, jest wykopana dziura z gazowymi rurami na
wierzchu, zarośnięta po pas. Podobno
gaz miał być doprowadzony do Firmy
Vocol. Rury gazowe doprowadzono, ale
przy tym nieszczęsnym zaworze gazowym inwencja twórcza wykonawcy się
wyczerpała. Wyrosły olbrzymie chwasty, a dziura nie jest zabezpieczona.
Strach pomyśleć, co może się wydarzyć.
Nie wspomnę już o kostce brukowej,
która została przez tychże „fachowców” wybrana, a następnie wsadzona
byle jak i byle gdzie. No tak, prawdziwi
fachowcy wyjechali… na saksy? Chcia-

łabym wiedzieć, gdzie są odpowiednie
służby miejskie, które powinny sprawdzić, w jakim stanie firmy demontujące
nawierzchnię drogi zostawiają po sobie
wykonaną pracę?
Przykro to mówić, ale nawierzchnia
tej ulicy najprawdopodobniej „trzymała się” nieźle od czasów rządów niemieckich. Przyszedł polski „fachowiec”
i wszystko zniszczył.
Jestem bardzo ciekawa, ile jeszcze
musi upłynąć miesięcy, zanim odpowiedni wydział UM zainteresuje się
tym, co robią pseudofachowcy na terenie miejskich ulic.
Kłaniam się nisko. G.

Ku przestrodze
Lubię wczesne poranne spacery.
Mam zawsze do wyboru dwa miejsca
– Wzgórza Gubińskie albo ścieżkę rowerową. Pierwsze z nich to obecnie
wielki gubiński śmietnik, nie lepiej
jest na wspomnianej ścieżce. Znajduję
w tych miejscach bardzo dużo rozbitych
kineskopów telewizyjnych. O ich szkodliwości nie trzeba nikogo przekonywać,
tym bardziej że problemem tym zajął się
znawca tematu – Tomasz Buczkowski
(„Radioelektronik” nr 2 i 3/2005): „Substancje niebezpieczne w kineskopach.
Szczególne zagrożenia dla zdrowia
i środowiska stwarzają zużyte kineskopy
kolorowe. Składowanie tych kineskopów na wysypiskach prowadzi z reguły
do ich stłuczenia i uwolnienia substancji niebezpiecznych – głównie ołowiu
zawartego w szkle, toksycznych składników luminoforu, katod oraz getteru.
Ołów zawarty w szkle kineskopu (w postaci tlenku ołowiu) zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz
chroni otoczenie przed promieniowaniem
rentgenowskim powstającym w wyniku
hamowania wiązki elektronów o dużej
energii w święcącej warstwie ekranu.
Badania przeprowadzone zgodnie ze
standardową procedurą TCPL (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)

amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA wykazały, iż z potłuczonych kineskopów zakwaszona woda
o pH=4,93 wypłukuje znaczne ilości
ołowiu. Szczególnie duże ilości ołowiu
są wypłukiwane ze stłuczonego szkła
pochodzącego ze stożkowej części kineskopu kolorowego oraz ze związanej
z nią warstwy lutowia.
Podczas produkcji kineskopów getter jest wprowadzany do jego wnętrza
w postaci stopu barowo-glinowego BaAl4,
zwykle z dodatkami niklu oraz Fe4N.
Bar łatwo reaguje z wodą, w wyniku
czego powstaje palny i wybuchowy wodór. Pyły baru powodują podrażnienie
narażonych organów. Rozpuszczalne
związki baru w przypadku połknięcia wykazują silny wpływ na mięśnie,
zwłaszcza na mięśnie gładkie, znacznie
zwiększając ich kurczliwość. Mogą one
spowodować zmniejszenie częstotliwości, a nawet zatrzymanie pracy serca.
Szczególnie szkodliwą substancją jest
tlenek baru BaO, sklasyfikowany jako
substancja szkodliwa, która może spowodować ciężkie podrażnienie dróg
oddechowych, a nawet doprowadzić do
śmierci w wyniku skurczu, zapalenia lub
obrzęku krtani, oskrzeli lub płuc.”
Grzegorz Bombicz

Koniec wakacji
Ubiegły weekend był dla lubuskich policjantów bardzo pracowity. Do pracy ruszyły wszystkie patrole ruchu
drogowego i prewencji. Ostatnie dni wakacji dobiegły końca. Od piątku do niedzieli na lubuskich drogach,
tak jak w całym kraju, było bardzo tłoczno. Każdy, kto miał okazję, chciał skorzystać z ostatnich chwil lata
i promieni słońca. Dlatego policjanci, w trosce o nasz bezpieczny powrót do domu, ruszyli na drogi z wszystkimi videorejestratorami i ręcznymi miernikami prędkości. Mimo to na drogach nadal jest wielu pijanych
kierowców. Tylko przez 3 ostatnie dni policja w Lubuskiem zatrzymała 63 nietrzeźwych kierujących. Doszło
do 15 wypadków, 4 osoby zginęły, 20 zostało rannych.

Przepraszam
W numerze 14/2009 „Wiadomości Gubińskich” wkradł
się błąd. W notatce o „Egzotarium” nie wstawiłem znaku
„-” przy przenoszeniu wyrazu
„Janioły”, za co przepraszam
Panią korektorkę.
„Baco odeszliście w zaświaty,
Św. Piter ozwarł Wam niebieskie wierzeje na oścież, Pan
Bucek pobłogosławił, Janioły ośpiewały, a Wase owiecki
ostały sie same na tej gubińskiej ziemi”.
G. Bombicz

Apel do wędkarzy
Nie zostawiajcie po sobie pamiątek – puszek, butelek po piwie itp.
Świadczy to o Waszej… Resztę
dopowiedzcie sobie sami. Chciałoby się niekiedy powiedzieć: „Ty
w płotkie szarpany gubiński lebiego – czego śmiecisz?!”
Z poważaniem
Grzegorz Bombicz

Burmistrz
miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ulicy
Piastowskiej 24 wywieszono
na okres 21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie
wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Gubin o statusie miejskim
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie
wieczyste, najem i dzierżawę

Wielka radość – rozpoczęły się prace! Po czterdziestu latach będzie wygodny
chodnik obok budynku nr 3-3c przy ul. Roosevelta. Wreszcie spacery staną się
przyjemne, szczególnie dla matek z dziećmi w wózkach. Dla mieszkańców nie
bez znaczenia jest też fakt, że spod balkonów znikną samochody.
Ale nasza radość trwała krótko. Na naszym pięknym chodniku znów ustawiły się auta, po prostu chodnik zmienił się w parking. Właściciele samochodów
twierdzą, że nie ma zakazu parkowania.
Mam nadzieję, że ktoś się tym zajmie. Na razie piesi chodzą wężykiem, żeby
nie uszkodzić pojazdów.
(Nazwisko i imię znane redakcji)
Epitafium dla życia
Tym, co odeszli
I to wszystko jest po coś i na coś
I to co się dotyka spotyka rani boli sprawia że
Mówisz sobie żeby dodać ducha odwagi
Tylko Bóg potrafi ze zła dobyć małą grudkę
Dobra żeby oczy i serce nacieszyć Sobą
A to wszystko jest po to żebyś nie zapomniał
Że nie jesteś tu sam pozostawiony samemu sobie
Ale wręcz przeciwnie zawsze gdzieś ktoś czeka
Właśnie na ciebie na ten jeden gest i ten
Jeden uśmiech co przywraca pierwsze a pierwotne
Znaczenie słowa a ja jestem tu i czekam
Aż się gruda ziemi przewali
Az staną do usług ci co się nie boją rzec:
A ja nie wiem co od czego by tu zacząć coś rozpocząć
Czemuś dać początek czekając na koniec
Wiesław Stanisław Laskowski

Cennik ogłoszeń drobnych,
ogłoszeń, reklam
i nekrologów w dwutygodniku
„Wiadomości Gubińskie”
OGŁOSZENIE DROBNE
Ogłoszenie zawierające maksymalnie do 16 słów. Cena ogłoszenia
drobnego wynosi 2 zł plus VAT. Ogłoszenie drobne w ramce (wymiar:
szerokość szpalty, wysokość - 3 cm). Cena takiego ogłoszenia wynosi:
• od osoby fizycznej 10 zł plus VAT
• od firm i instytucji 20 zł plus VAT
NEKROLOG
Cena standardowego nekrologu prasowego (szerokość dwie szpalty, wysokość - 5 cm) wynosi 20 zł plus VAT. Cena nekrologu o wielkości innej niż standardowa, jak przy odpłatnościach za reklamę,
w zależności od zajmowanej powierzchni.
OGŁOSZENIA I REKLAMY
Ceny reklam i ogłoszeń:
• strony czarno-białe: 2 zł plus VAT za cm2
• strony pełny kolor: strona pierwsza 4 zł plus VAT za cm2, pozostałe
3 zł plus VAT za cm2
• każda czwarta emisja reklamy (ogłoszenia) w cenie ogłoszenia
drobnego 2 zł plus VAT.
Ogłoszenia (zaproszenia, oświadczenia, życzenia,
podziękowania, informacje) instytucji samorządowych:
• Urząd Miasta Gubina, Urząd Gminy Gubin – opłata ryczałtowa
20 zł plus VAT
• pozostałe instytucje samorządowe i społeczne (jednostki i zakłady
budżetowe, placówki oświatowe, publicznej służby zdrowia, kultury, służby porządkowe i mundurowe, organizacje pożytku publicznego, związki wyznaniowe, kluby sportowe, związki zawodowe,
stowarzyszenia nieprowadzące działalności politycznej) – 0,10 zł
plus VAT za każde słowo. Za słowo uważa się wyraz, który zawiera
co najmniej trzy znaki.
ULOTKI
1 ulotka - pojedyncza kartka - 0,20 zł plus VAT za 1 szt.

Ogłoszenia ◆ Społeczeństwo
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LOKAL handlowo-usługowy o pow. ok. 50 m kw. – do
wynajęcia. Tel. 510 266 034.
DO WYNAJĘCIA urządzone pokoje: jedno, dwu i trzy- LOKAL sprzedam pow. 86,7 m kw. w Markosicach (14 km
osobowe, z dostępem do kuchni i salonu kominkowego od Gubina). Możliwa działalność gospodarcza lub zamiesz– dla FIRM. Tel. 510 638 234.
kanie. Tel. 790 891 804 po 17.00.
DO WYNAJĘCIA komfortowo urządzony pokój z wygoLOKAL DO WYNAJĘCIA,
dami, dla osoby odpowiedzialnej. Tel. 068 455 56 55,
665 679 797.
POW. 20 M KW. PLUS ZAPLECZE, W
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Tel.
NOWYM BUDYNKU UL. RYDLA 4A
791 127 765.
(SUTERENA). TEL. 502 352 449.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka (umeblowaPOSZUKUJĘ hali do wynajęcia o pow. 200-400 m kw.
ne), c.o. – gazowe. Tel. 790 474 922.
(woda, prąd, c.o., zaplecze sanitarne) w Gubinie lub w
DO WYNAJĘCIA umeblowana kawalerka. Tel.
obrębie. Tel. 068 459-47-62 (poniedziałek – piątek w
504 203 398.
godz. 17.00-20.00).
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 pokoje, ul. Westerplatte.
DZIAŁKI pod budownictwo i inwestycje ul. Pułaskiego
Tel. 501 509 731.
- Poniatowskiego. Sprzedam. Na życzenie wybuduję
DO WYNAJĘCIA mieszkanie - 3 pokoje, 75 m kw.
dom. Tel. 668 305 868.
ul. Oświęcimska 4, co – gazowe. Tel. 695 407 449.
DZIAŁKĘ 561 m kw. ul. Spokojna – sprzedam. Tel.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Tel.
068
359-35-91 lub 607 721 973.
791 127 765.
DO WYNAJĘCIA umeblowane mieszkanie – 3 pokoje,
MOTORYZACYJNE
kuchnia, łazienka, przedpokój. Tel. 068 359-31-27.
MITSHUBISHI 1996 rok, w bardzo dobrym stanie
POZNAŃ okolica Politechniki – pokoje do wynajęcia
– sprzedam. Tel. 514 739 004.
dla studentów, wspólna kuchnia, łazienka i toaleta. Tel.
MOTOR Yamaha Vivago 700 cm3. Wersja amerykańska
509 567 973.
85 r. Cena do uzgodnienia. Tel. 507 107 181.
NOCLEGI dla firm. Tel. 791 127 765.
MOTOCYKL do remontu, Honda CB 450 - tanio sprzeSPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 2 pokoje, kuchnia,
dam. Tel. 504 140 028.
łazienka. Tel. 502 558 569 po 18.00.
SPRZEDAM simsona 3-biegowego. Tel. 502 352 449.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie - 3 pokoje, kuchnia, łaSPRZEDAM przyczepkę samochodową. Tel. 068 359-55-13.
zienka, I piętro, w centrum miasta. Tel. 068 359-59-79,
SPRZEDAM używane akumulatory samochodowe.
068 359-45-33.
Atrakcyjna cena. Tel. 068 359-35-91 lub 607 721 973.

MIESZKANIE

DO WYNAJĘCIA DLA FIRM URZĄDZONE
POKOJE: JEDNO, DWU I TRZYOSOBOWE,
Z DOSTĘPEM DO KUCHNI I SALONU KOMINKOWEGO. TEL. 510 638 234.

ZAMIENIĘ mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, I piętro, blok – na domek lub połowę bliźniaka w
Gubinie lub okolicy. Tel. 665 225 246.
ZAMIENIĘ lub sprzedam mieszkanie 67 m kw. na mniejsze w bloku. Tel. 502 033 994.
ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe 2 pokoje, na II piętrze w bloku, na mieszkanie na parterze lub I piętrze (z
dopłatą) w Gubinie. Tel. 660 373 591.
KUPIĘ kawalerkę. Tel. 514 739 004.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 30 m kw. (kawalerka); kuchnia, pokój, przedpokój, łazienka, c.o. – gazowe. Tel. 068 359-61-75.
SPRZEDAM mieszkanie - 2 pokoje, kuchnia, łazienka
– w bloku II piętro, 49 m kw. Tel. 696 028 230.

SPRZEDAM BARDZO
ATRAKCYJNE MIESZKANIE
www.topschrank.de/apartament
Os. E. Plater 12 d/1
pow. 69,4 m kw.
Tel. 605 149 482, 502 548 090
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 72 m kw., 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja, parter Os. E. Plater. Tel.
609 257 230.
SPRZEDAM dwupoziomowe mieszkanie w kamienicy,
pow. 75,5 m kw. Tel. 600 425 995, 606 951 609.

SPRZEDAM STARY PRYWATNY DOM
z piwnicą - do remontu, 7 pokoi, 300
m kw., działka budowlana 750 m kw.
Guben - część Schlagsdorf. Cena 25
tys. euro. Tel. 0049 3561 66844.
SPRZEDAM mieszkanie ok. 100 m kw., 4 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, dwie piwnice, c. o. – gazowe. Tel.
502 033 523.
KUPIĘ mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Tel.
514 739 004.
KUPIĘ mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Tel.
603 305 561.
SPRZEDAM dom z zabudowaniami gospodarczymi
w miejscowości Nabłoto koło Brodów Żarskich. Tel.
603 769 394.
SPRZEDAM dom z wyposażeniem (116 m kw.), z garażem (razem pow. 150 m kw.), działką 841 m kw. Tel.
691 566 245.

DZIAŁKI/LOKALE

OBIEKT 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki i Wigury) sprzedam lub wynajmę. Tel. 606 636 569.
SKLEP przy ul. Morskiej sprzedam. Tel. 068 359-62-91
lub 699 477 482.
PAWILON z płyty obornickiej ul. Krzywoustego – sprzedam. Tel. 068 359-35-91 lub 607 721 973.

USŁUGI
MATEMATYKA – korepetycje. Tel. 509 567 973.
MATEMATYKA – korepetycje. Tel. 889 137 910.
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Sidor & Jończyk
przy Gubińskim Domu Kultury zaprasza na
kursy języka angielskiego i niemieckiego dla:
- uczniów szkół podstawowych
- uczniów gimnazjów
- uczniów szkół średnich
- dorosłych
OFERUJEMY:
- kursy języków na wszystkich poziomach
- przygotowanie do egzaminów i certyfikatów
- kursy specjalistyczne dla grup zawodowych
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
w GDK, sala 100:
- j . angielski: czwartek, 10.09.09,
godz.: 17.00 (A. Sidor 506 696 772)
- j. niemiecki: piątek, 11.09.09,
godz.: 17.00 (P. Jończyk 607 325 684)
J. NIEMIECKI – korepetycje. Tel. 693 594 555.
J. ANGIELSKI dla początkujących. Tel. 507 532 902.
KOREPETYCJE – I-VI klasa, specjalista oligofrenopedagog. Tel. 660 004 298.
KOREPETYCJE – I-VI klasa, specjalista oligofrenopedagog. Tel. 514 952 419.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich pieców
i podgrzewaczy gazowych. Waldemar Kościów. Tel.
501 714 747.
POGOTOWIE komputerowe: instalacja oraz konfiguracja
Windows, oczyszczanie komputerów, instalowanie programów, usuwanie wirusów oraz inne. Tel. 792 617 991.
PIASKOWANIE, renowacja konstrukcji stalowych, czyszczenie elewacji. Tel. 691 910 401, 783 907 748.
PRZEWÓZ osób - krajowy i międzynarodowy, Gubin i okolice 24 h: usługi dla instytucji i klubów, dowóz: do lotnisk,
pracy, pod wskazany adres, imprezy okolicznościowe. Tel.
693 049 043.
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli itp. Tel.
888 806 385.
PRZEWÓZ osób. Polska - Niemcy. Tel. 515 354 735.
POLBRUK - układanie, konkurencyjne ceny! Tel.
792 244 992.
BUDOWA domków jednorodzinnych stan surowy zamknięty, docieplania, tynki strukturalne, dekarstwo,
ogrodzenia, klinkier, elewacje. Tel. 885 376 459.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.
KOMPLEKSOWE remonty kuchni i łazienek, projektowanie, hydraulika, elektryka, malowanie, rigipsy, panele, glazura itp. Tel. 509 519 227.
MONTAŻ paneli, boazerii, glazury, sztukaterii, rigipsów, balustrad betonowych, tynki mozaikowe,
szpachlowanie, tapetowanie, malowanie. Solidnie! Tel.
504 669 414.
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GLAZURA, hydraulika, rigipsy panelowe ścienne i podłogowe, ścianki działowe, zabudowy, szpachlowanie,
malowanie, tapetowanie i inne. Tel. 068 455-45-98.
PROJEKTOWANIE i wykonawstwo terenów zieleni.
Automatyczne nawodnienia. Budowa oczek wodnych i
Polacy i Niemcy – mieszkańcy Gukaskad. Całoroczna pielęgnacja. Tel. 663 180 594.
bina i Guben – wspólnie uczcili 70.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel 697 265 665

W 70. rocznicę wojny

rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Z tej okazji spotkali się na Cmentarzu
SPRZEDAM kuchenkę gazową w dobrym stanie, cena Zachodnim w Guben, gdzie na gro100 zł. Tel. 667 976 782.
bach polskich żołnierzy, robotników
SPRZEDAM tanio sypialnię: łóżko 180x200 z materaprzymusowych i dzieci matek pracują-

RÓŻNE

cami, dwie szafki nocne, komoda. Tel. 602 479 592 lub
667 710 854
SPRZEDAM kamień polny 10 ton, cena do uzgodnienia.
Tel. 510 250 141.
SPRZEDAŻ królików rasowych do hodowli i uboju. Tel.
783 485 631.
SPZEDAM betoniarkę 150 litrów, 220 V, jednofazowa,
„napęd” induktorem. Stan bardzo dobry. Cena 700 zł.
Tel. 510 250 141.
SPRZEDAM kolumienkę do pieca łazienkowego. Tel.
516 976 285.
SPRZEDAM tanio 2 lady chłodnicze 2 m i 1,5 m. Tel.
504 140 028.
SPRZEDAM kocioł c. o. pleszewski VKSG moc 12 KW pow. grzania 90 m kw. Nowy na gwarancji 48-miesięcy. Gratis pompa,
wentylator, regulator temperatury. Tel. 068 359-61-78.

HEJ DZIEWCZYNY!
NIE MACIE CO NA SIEBIE WŁOŻYĆ?
ZAJRZYJCIE DO „SZAFY” NOWO OTWARTEGO SKLEPU UL. ROOSEVELTA 4
ZNAJDZIECIE TUTAJ ODZIEŻ NOWĄ I
UŻYWANĄ – ZACHODNIE MARKI – W
PRZYSTĘPNEJ CENIE.
FIRST & SECOND HAND
SZAFA
UL. ROOSEVELTA 4
TEL. 791 060 978.

SPRZEDAM pianino w bardzo dobrym stanie. Tel.
604 441 979.
SPRZEDAM meblościankę 4,1 m, jasny orzech. Tel.
785 048 490.
ZIEMIĘ orną 8,64 ha sprzedam. Tel. 068 359-35-91 lub
607 721 973.
ZIEMIĘ z przeznaczeniem pod zabudowę.
Sprzedam. Tel. 662 300 701.
SPRZEDAM kosę spalinową – nowa, 5 lat gwarancji. Tel.
068 359-19-57.
KUPIĘ stare instrumenty muzyczne. 503 982 891.
SPRZEDAM duże łóżko dwuosobowe z materacem. Tel.
505 567 548.
SPRZEDAM fotelik-nosidełko samochodowy dla dziecka
do 15 kg oraz wózek dziecięcy – 300 zł. Stan bardzo dobry. Tel. 697 992 484.
SPRZEDAM gęsi żywe. Tel. 604 570 646.
SPRZEDAM fotel i regał. Tel. 665 487 674.
SPRZEDAM piekarnik do zabudowy wraz z płytą ceramiczną, sterowaną z piekarnika – firmy Amica. Piekarnik używany sporadycznie, w idealnym stanie. Tel.
697 534 549.
JEŻELI chcesz, aby przeszłość Gubina sprzed I wojny
światowej była odkryta i opisana, proszę wpłać na konto. Przyda się każdy datek: Daniel Głowiński BZ-WBK
złotówkowe 18 1090 1548 0000 0000 5409 5508. Euro:
BZ-WBK 65 1090 1548 0000 0001 0790 2696.

G.Garbacz złożyła wiązankę kwiatów na
polskim grobie w Guben
cych w obozach pracy na terenie Guben złożono wiązanki kwiatów. Delegacje Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Gubińskiej, Związku Byłych Żołnierzy

Zawodowych, Stowarzyszenia „Wdowy
po Żołnierzach Zawodowych”, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz przedstawiciele
gubeńskich organizacji społecznych
wysłuchali wystąpienia Manfreda Augustyniaka, redaktora „Gubener Heimatkalender”. W imieniu delegacji
z Gubina głos zabrał Jerzy Czabator.
Warto wspomnieć, że na gubeńskim
Cmentarzu Zachodnim w 5 grobach spoczywa 60 polskich obywateli. To robotnicy przymusowi zatrudniani podczas II
wojny światowej w największym obozie
pracy przy zakładach broni Rheinmetall-Borsig Guben (w czasach NRD teren kombinatu włókien sztucznych, dziś
strefa ekonomiczna na południu miasta).
W 1944 roku w obozie przebywało ok.
2000 osób, w tym 423 Polaków. Część
z nich nie doczekała końca wojny.
- Ubolewamy nad ich zgonem, ale jednocześnie z satysfakcją stwierdzamy, że
pomimo istniejących jeszcze nieporozumień między naszymi narodami, kształtują się coraz lepsze stosunki pomiędzy
mieszkańcami – powiedział między innymi M.Augustyniak.
(sp)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie informuje, że prowadzi kompleksową obsługę
Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Gubina.
Kontakt: Biuro spółdzielni
Gubin, ul. Westerplatte 10 E
Fax 068 359-42-05

Tel. 068 359-32-05
Tel. kom. 502 352 449

Najszczersze wyrazy współczucia
Dyrektor Alicji Gil z powodu śmierci

SIOSTRY

oraz Andrzejowi Gilowi z powodu śmierci

SZWAGIERKI

składają
współpracownicy ze Szkoły Muzycznej I st. w Gubinie

PRACA

PRZYJMĘ fryzjerkę na staż. Tel. 608 299 232.
POTRZEBUJĘ osoby do pieczenia ciast (u siebie w
domu). Tel. 068 452-39-76, 785 236 761.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, mam doświadczenie w pracy z dziećmi. Tel. 788 072 610.
HOTEL ONYX przyjmie stażystów. Tel. 068 359-83-01.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel. 665 535 356.

PRZYJMĘ NA 1/2 ETATU
DO PRAC PORZĄDKOWO-OGRODOWYCH.
Tel. 510 297 206

HOTEL ONYX zatrudni kelnerkę. Tel. 068 359-83-01.

TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE

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!
POSZUKUJĘ przyjaciela na dobre i na złe, w wieku 60 65 lat, domatora, uczciwego. Tylko poważne oferty! Tel.
788 072 510.

Zapraszamy – już po raz 12! – na

KURSY J. ANGIELSKIEGO
w Gubinie

Zajęcia w czwartki, w Zespole Szkół, ul. Piastowska 26 (sala 30). Zaczynamy 17.09.09.

 początkujący, młodzież i dorośli: 16.15-17.50 
 niżej średnio zaawansowani (po 1-2 latach nauki): 17.50-19.25
 średnio zaawansowani (po 3-2 latach nauki): 19.25-21.00

To już dwunasta edycja kursów KONTEKST-u w Państwa mieście. Zajęcia prowadzi nauczyciel akademicki, tłumacz przysięgły, autor i redaktor pozycji językowych. Przystępna cena,
możliwość opłaty w ratach, zniżki przy zapisach większej ilości osób, podręcznik gratis.
Już od 12 lat działamy w województwach lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
Organizujemy kursy specjalistyczne na zlecenie firm i instytucji.
Przygotowujemy do egzaminów (matura, Cambridge, gimnazjalny test kompetencji i in.).
Oferujemy tłumaczenia w mowie i piśmie, w tym przysięgłe.

 www.kontekst.com.pl INFO0601967461,(68)3222542 

WYDAWCA: GUBIŃSKI DOM KULTURY. REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 92 - czynna poniedziałek - piątek godz. 9.00-16.00.
Marcin Zajączkowski - redaktor naczelny, 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, Oleg Sanocki. Korekta: Magdalena Zajkowska. Skład i grafika: Karol Jurgielewicz
Druk: Wydawnictwo „LUBPRESS” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
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Ogłoszenia

Nr 15 z 4.09.2009

15

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem funkcji usługowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej „miodowa” na terenie położonym między ul. Miodową, Kosynierów, 1-go Maja i Wojska Polskiego w Gubinie.
lp.
1
2
3

nr działki

powierzchnia (m²)

położenie

cena wywyławcza (netto złotych)

wysokość wadium

uwagi, termin przetargów odbytych

28/59
28/42
28/46

1432
1460
1203

Miodowa
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego

52.600,00
53.600,00
44.100,00

5.260,00
5.360,00
4.410,00

30.07.2009
30.07.2009
30.07.2009

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem funkcji usługowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej „miodowa” na terenie położonym między ul. Miodową, Kosynierów, 1-go Maja i Wojska Polskiego w Gubinie.
4

28/45

1437

Wojska Polskiego

52.700,00

5.270,00

14.05.2009 30.07.2009

5

28/43

1659

Wojska Polskiego

60.900,00

6.090,00

14.05.2009 30.07.2009

6

28/38

1034

Wojska Polskiego

41.800,00

4.180,00

14.05.2009 30.07.2009

IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem funkcji usługowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej „miodowa” na terenie położonym między ul. Miodową, Kosynierów, 1-go Maja i Wojska Polskiego w Gubinie.
7

28/44 i 28/71

1682

Wojska Polskiego

61.700,00

6.170,00

31.03.2009 14.05.2009 30.07.2009

1.Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim, wolne są od obciążeń i zobowiązań.
2.Przetarg odbędzie się dnia 08 października 2009 r. o godz. 10.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
3.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 05 października 2009 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty
wskazać nr działki, której dotyczy).
4.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.
5.Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr XXI/2008 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 czerwca 2008 r.
6.Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone na wniosek w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.
7.Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8.Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług w stawce 22% zgodnie z dnia 11 marca 2004 r. „ o podatku od towarów i usług” (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
9.Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem.
Osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego,
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
10.Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
11.Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
12.Uczestnik przetargu winien zapoznać się z warunkami uzbrojenia terenu, które uzyska u właścicieli sieci elektroenergetycznej oraz wodnokanalizacyjnej.
13.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
14.Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
15.Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. 068 4558133.

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 131/55 w obrębie 3 miasta Gubina, położonej przy ul. Krzywoustego o powierzchni 445 m² wraz ze sprzedażą budynku usługowego- parterowego pawilonu
gastronomicznego o powierzchni użytkowej 52,66 m² i kubaturze budynku 187,20 m³, wyposażonego w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną i telefoniczną, obciążona umową najmu nr 60/06 zawarta do dnia 31.12.2009 roku.
Cena wywoławcza gruntu wynosi: 20.025,00 zł netto

Cena wywoławcza budynku wynosi: 138.444,00 zł netto

Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 158.469,00 zł netto

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej: 15.846,90 zł netto

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalno-usługowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic Spokojnej, Sikorskiego, 1-go Maja i Kosynierów w Gubinie.
lp.

nr działki

powierzchnia (m²)

położenie

cena wywyławcza (netto złotych)

wysokość wadium

uwagi, termin przetargów odbytych

2

232/59

2026

Sikorskiego

58 331,00

5 833,10

-------------

Odznaczenie
dla wójta
Wójt Edward Aksamitowski został nagrodzony Złotą Odznaką Lubuskiego Związku Piłki Nożnej za
pomoc w rozwoju sportu na terenie
gminy. Wyróżnienie wręczył prezes
podokręgu krośnieńskiego LZPN
Zygmunt Orzeszko.
red

Zapraszamy
do Guben
W niedzielę 6 września o godzinie 10.00 w Kościele Klasztornym w Guben odbędzie się
niezwykły koncert. Będziecie mogli Państwo wysłuchać
„Mszy Polskiej” skomponowanej przez polskiego kompozytora Jana Maklakiewicza oraz
symfonii „Nad Odrą i Nysą”,
której autorem jest kompozytor
i muzyk kościelny Hansjuergen
Vorrath.Wstęp wolny.
red

TWP SZKOLENIA BHP
Gubin Os. E. Plater 9c/8
Tel. 068 455-60-09
503 732 097

SZKOLENIA:
- dla pracodawców
- stanowisk kierowniczych
- stanowisk robotniczych
- i inne

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
3

236/5

931

Hoża

27 564,00

2 756,40

-------------

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic Spokojnej, Sikorskiego, 1-go Maja i Kosynierów w Gubinie.
4

232/55

1137

Kosynierów

35 418,00

3.541,80

-------------

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. (brak uzbrojenia ulicy w sieć kanalizacyjną i wodociągową, najbliższe uzbrojenie znajduje się w ul. Śląskiej).
5

362/13

997

Żółkiewskiego

24.000,00

2.400,00

30.07.2009

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Na nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 25.08.2004
roku nr GB-7331/81/2004-W.
6

8/3 i 8/5

8539

Chodkiewicza

326.150,00

32.615,00

30.07.2009

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.. Na nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 17.09.2008 roku nr GB-7331/82/2008-W.
(należy wykonać uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, którą należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej, istnieje możliwość odprowadzenia ścieków z n/w terenów do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Kaliskiej, nie
zezwala się na odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej).
7

67/3

871

Łąkowa

24.000,00

2.400,00

31.03.2009 30.07.2009

8

67/4

861

Łąkowa

23.000,00

2.300,00

31.03.2009 30.07.2009

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe. Na nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 28.12.2007
roku nr GB-7331/129/2007-W. (brak uzbrojenia w sieć kanalizacyjną).
9

106/4

4399

Dolna

90.800,00

9.080,00

22.01.2009 30.07.2009

1.Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim, wolne są od obciążeń i zobowiązań.
2.Przetarg odbędzie się dnia 08 października 2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
3.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 05 października 2009 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nr działki, której dotyczy).
4.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.
5.Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr XXI/2008 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 czerwca 2008 r.
6.Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone na wniosek w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.
7.Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8.Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług w stawce 22% zgodnie z dnia 11 marca 2004 r. „ o podatku od towarów i usług” (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
9.Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny (do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%) uzyskanej w przetargu nabycia nieruchomości i płatna jest przed
zawarciem umowy notarialnej. Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą odpowiednio: 1% (grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe) i 3 % (grunt przeznaczony pod budownictwo usługowomieszkaniowe) ceny wylicytowanej działki (plus VAT 22%) i są płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości rynkowej gruntów, nie
częściej niż raz w roku. Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów, ustala się w terminie dwóch lat, licząc od zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenie zabudowy tj. wybudowanie przynajmniej w stanie
surowym zamkniętym, w terminie pięciu lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.
10.Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Osoby będące cudzoziemcem
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
11.Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
12.Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.Uczestnik przetargu winien zapoznać się z warunkami uzbrojenia terenu, które uzyska u właścicieli sieci elektroenergetycznej oraz wodnokanalizacyjnej.
14.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
15.Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
16.Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. 068 4558133.

Przepraszamy
W artykule „Ten typ tak ma”
błędnie podpisaliśmy zdjęcie.
Pani Bożena Rutkowska
stoi pierwsza od prawej,
a nie jak napisaliśmy druga
od lewej.
red

Burmistrz
Miasta Gubina
ogłasza
że rozpoczęte zostały prace
nad projektem budżetu miasta
na 2010 r.
W związku z powyższym
zwracam się do mieszkańców
miasta Gubina, Rad Osiedli
i wszystkich organizacji, stowarzyszeń działających na
terenie naszego miasta o składanie wniosków do budżetu
miasta na 2010 r. w terminie
do dnia 10 października 2009

Sport
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Bieg
w Guben
Już kolejny raz Roman Knapik z Sekcji Lekkiej Atletyki z Guben jest organizatorem imprezy pn. „Bieg w Guben”,
która odbędzie się 12 września, na
dwóch dystansach 5 km i 11,5 km.
Do udziału w biegu organizatorzy zapraszają mieszkańców Gubina i Guben
w wieku od 11 lat.
Uczestnicy proszeni są o zarejestrowanie się i wpłacenie „wpisowego”:
- uczestnicy biegu na 5 km – 2 euro
- uczestnicy biegu na 11,5 km – 3 euro
w Centrum Sportu (za pływalnią)
w Guben w dniu imprezy od godz. 8.00
lub wcześniej w naszej redakcji.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w biegach.
MB-T

Niedzielne słoneczne popołudnie zachęciło blisko 1200 kibiców do przybycia na Derby do Jaromirowic.

Pierwsze takie derby

Pierwszą groźną akcję meczu stworzył Rafał Adamczak. W 24 minucie,
po ładnym strzale Daniela Szydłowskiego, Carina objęła prowadzenie.
Po czterech minutach ponownie Szydłowski uzyskał bramkę strzałem zza
pola karnego. Radek Rzun i Damian
Łabiszewski również mieli okazję, by
zmniejszyć przewagę gości.

karny, który wykorzystał niezawodny T. Mucha. Dogodną sytuację miał
Mateusz Bryszewski, ale mając przed
sobą tylko bramkarza gości, minimalnie przestrzelił. Wynik spotkania mógł
jeszcze zmienić Tomek Maz, ale jego
strzał również minął bramkę gości.
Piękne widowisko! Kibice obu drużyn, trzeba dodać – bardzo kulturalnie,

Trzy punkty
bez gry
Carina Gubin wygrała walkowerem
(3:0) mecz III kolejki lubuskiej klasy
okręgowej. Zespół MKS-u Nowe Miasteczko nie dojechał na to spotkanie.
T.S

Motocrossowcy
z pucharami
Gubińscy motocrossowcy poczynają
sobie coraz lepiej. Co wyjazd to nagrody.
29 sierpnia trzech zawodników gubińskiego Międzyszkolnego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Nysa Cross
Gubin” uczestniczyło w zawodach
o Puchar Bałtyku w Konikowie koło
Koszalina. Miło jest nam poinformować, że gubinianie okazali się najlepsi
spośród stu uczestników zawodów.

fot. gubin.com.pl
Trzeci od lewej zdobywca trzech bramek T.Mucha
W 44 minucie strzał na bramkę R.
Adamczaka zatrzymał rękoma Winograd i sędzia podyktował 11 metr, pokazując stoperowi Cariny żółtą kartkę.
Ten miał już jeden kartonik na koncie,
więc Carina musiała grać w osłabieniu.
Pewnym egzekutorem karnego okazał
się Tomasz Mucha.
Po przerwie gospodarze ruszyli do
zmasowanych ataków. Na efekty nie
trzeba było długo czekać. W 49 minucie „Łabi” pięknym strzałem z 25
metrów doprowadził do remisu. W 53
minucie kapitan gości faulował w polu
karnym Radosława Śliwę i sędzia
wskazał na jedenasty metr. Ponownie
T. Mucha nie dał żadnych szans bramkarzowi Cariny.
W 56 minucie, po rzucie rożnym,
Maciej Rosiak strzelił kolejną bramkę
dla gospodarzy. W 73 minucie znów
szarżujący w polu karnym R. Śliwa został nieprzepisowo zatrzymany przez
dwóch obrońców Cariny i sędzia po raz
trzeci w tym spotkaniu podyktował rzut

podziękowali swoim zawodnikom. Kibice Alfy długo skandowali – dziękujemy, dziękujemy!
Alfa Jaromirowie
Carina Gubin 5:2
Bramki dla Alfy: T. Mucha 44’, 56’, 73’
wszystkie z karnego, D. Łabiszewski
49’, M. Rosiak 56’
Skład Alfy: Pokwiczał - Ostrowski, Rosiak, Łabiszewski (89’ Tomczyk), Wiśnik, Adamczak, Mucha, Romanowski
(46’ Supeł), Kwiecień (76’ Bryszewski),
Śliwa, Rzun (86’ Maz).
Porażką niestety zakończyło się wyjazdowe spotkanie piłkarzy Alfy Jaromirowie, którzy ulegli w Szlichtyngowej 3:1.
Bramkę dla Alfy w 55 minucie zdobył
Radosław Śliwa.
Orzeł Szlichtyngowa
Alfa Jaromirowice 3:1 (3:0 )
Skład Alfy: Pokwiczał - Ostrowski,
Rosiak, Wiśnik (60’ Butowicz), Łabiszewski, Adamczak, Mucha, Sobolewski (46’ Maz), Kwiecień (46’ Bryszewski), Śliwa, Supeł.
MB-T
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Sum ergo cogito
Jedenaste pytanie

W tym roku szkolnym do klas pierwszych trafiają jednocześnie siedmioi sześciolatki. Od ich liczby zależy czy będą chodzili do jednej klasy, czy do oddziałów odrębnych, bo to oczywiście podstawowa różnica. Rodzice decydują
czy posłać sześciolatka do szkoły już teraz, czy za rok. Na razie. Od 2012 r. już
nie będzie wyboru. Chyba że nowy minister oświaty będzie miał inne zdanie
na ten temat. Kolejni ministrowie mają imperatyw na uwalnianie swoich pomysłów. Nie doszliśmy jeszcze do siebie po mundurkach pana Giertycha a już
idzie nowe i to szeroką falą.
Jednym z założeń reformy szkolnictwa na poziomie najmłodszych jest częściowe odejście od systemu ławkowego. Około 50 % zajęć ma się odbywać poza
ławką szkolną. To zmuszanie dzieci i nauczycieli do wyjścia na zajęcia - czy
to przyrody, czy geografii - poza szkołę, na zdobywanie wiedzy o świecie poza
książką, to bardzo trafny pomysł. A więc poznawanie świata z autopsji, połączenie aspektu umysłowego ze zdrowotnościowym. Jak to będzie realizowane
w praktyce to już inna sprawa.
W klasie ma być kącik przyrodniczy i biblioteczka. Pierwszaki mają mieć swoją
odrębną świetlicę, niezależnie od świetlicy ogólnoszkolnej. Na terenach przyszkolnych mają powstać ogródki do zabaw sprawnościowych, na wzór przedszkoli. Lada moment wejdzie w życie rozporządzenie ministerialne o obowiązkowym przygotowaniu przez szkoły miejsc na podręczniki (pomieszczenia, regały,
czy też szafki). Na razie dla pierwszaków. Pomysł z odciążeniem kręgosłupa małych uczniów jest chwalebny. Sam postulowałem to w ubiegłorocznym felietonie.
Ale dla szkół to kolejny problem. Jeszcze niedawno pani minister zapewniała,
że nowe książki, w związku ze zmianą programu, dla pierwszoklasistów szkół
podstawowych i gimnazjów będą darmowe. Teraz to nieaktualne. Rodzice namawiają się, aby rachunki za książki wysyłać do ministerstwa. Niektórzy już to
zrobili. Tylko najuboższe rodziny, gdzie zarobki na głowę nie przekraczają 351 zł,
dostaną 150-170 zł zapomogi pn. „wyprawka szkolna”.
Ministerstwo Edukacji Narodowej udziela odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących reformy kształcenia. Niestety nie ma tam pytania (ani oczywiście odpowiedzi na nie): Skąd szkoły mają wziąć pieniądze
na tę reformę? To sprytny unik. Wiele osób ma jeszcze dodatkową, ale za to
podstawową wątpliwość: Czy ta reforma nie będzie wielką improwizacją?
Spójrzmy jak państwa Unii Europejskiej pomagają finansowo rodzicom. Oto
przykładowe miesięczne zasiłki: Austria – na pierwsze dziecko 105 euro, każde następne 165, Irlandia – pierwsze 166, następne 203, Luxemburg – każde
dziecko po 168, Niemcy – każde dziecko po 154 euro. W tych krajach nie ma
żadnego ograniczającego progu finansowego. Pieniądze dostaje każda rodzina, która ma dzieci. W Polsce jest to kwota 48 zł (czyli 12 euro) pod warunkiem, że dochód rodziny nie przekracza 504 zł na osobę. Chyba że rodzic jest
zatrudniony w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi, gdzie obok innych
profitów spółka wypłaca tzw. kredytowe, czyli coroczną wyprawkę szkolną dla
każdego dziecka w wysokości bagatela 1866 złotych.
Całe rzesze dziennikarzy i internautów natrząsają się z pani minister Hall i jej
reform. To szalenie przygnębiające, bo mam odczucie, że jest to naśmiewanie
się z całej naszej oświaty, która nigdy nie była oczkiem w głowie władz. Ani
żadne dziecko, ani zdecydowana większość nauczycieli na to nie zasłużyła.
Ireneusz Szmit
P.S. Korzystając z możliwości, spieszę wyjaśnić, iż nie podzielam zdania pana
Ireneusza, który w „Gazecie Lubuskiej” z 31 sierpnia negatywnie wypowiedział się
o sensie prac na Wyspie Teatralnej, a nie miał odwagi podać swojego nazwiska.

Piłka uliczna dla tolerancji

Od lewej: A.Rybczyńska, R.Wilczkowski,
Ł.Dziel
1. miejsce i puchar w kategorii Junior
zdobyli: Łukasz Dziel wśród chłopców
i Aleksandra Rybczyńska – reprezentantka dziewcząt. Czwarte miejsce zajął
także reprezentant gubińskiego klubu Rafał Wilczkowski.
Dzień później w Konikowie odbyły
się Mistrzostwa Polski Strefy Zachodniej. I tu gubinianie mieli też coś do
powiedzenia. Ł. Dziel, pomimo upadku, zajął 4. miejsce, a jego klubowy kolega R. Wilczkowski był szósty. (sp)

Futbol uliczny to brandenburski projekt młodzieżowy, którego organizacją
zajęło się stowarzyszenie Brandenburska Młodzież Sportowa. Rozgrywki
odbyły się 29 sierpnia br. na terenie
Guben i Gubina. W turnieju po obu
stronach Nysy udział wzięło ponad 30
drużyn z 6 krajów. Celem projektu, jak
mówi główny organizator Uwe Koch,
jest m.in. zwiększenie świadomości
młodzieży. Ponadto w ten sposób chce
on zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w stowarzyszeniach, by porzucili
ulicę. Niestety, zabrakło w ulicznych
zmaganiach członków gubeńskich stowarzyszeń piłkarskich. Kierownik projektu chętnie widziałby kolejną odsłonę turnieju podczas mistrzostw Europy
w piłce nożnej w 2012, które mają się
odbyć w Polsce.
W piłkę z międzynarodową młodzie-

żą grał burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak, na zawodach gościł również
starosta krośnieński Jacek Hoffmann.
Oprócz meczów na specjalnie przygo-

towanych boiskach, rozegrano również mecz na mości granicznym, gdzie
goście specjalni wystąpili w turnieju
strzałów do bramki.
opr. (kf)

Miejski
Ośrodek
Sportu
w Gubinie
informuje,że w okresie
od 7 września 2009r.
do 27 września 2009 r.
kryta pływalnia w Gubinie
będzie nieczynna.
W tym czasie prowadzone
będą prace konserwacyjne.

Burmistrz B.Bartczak (drugi od lewej) w międzynarodowym piłkarskim towarzystwie

(red.)

