
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z 23 grudnia 2008 roku 
(Dz. U. nr 236 poz. 1627), w niedzielę 29 
marca wprowadzony zostaje czas letni 
środkowoeuropejski, który polega na 
zmianie wskazań zegarów z godziny 2.00 
na godz. 3.00. Odwołany zostanie 25 paź-
dziernika br. W Polsce po raz pierwszy 
zmieniono czas w 1957 roku. Z.T.

Zmiana czasu 
- śpimy krócej

- Ostatnio w Gubinie pojawiła 
się nowa firma Doradztwo Praw-
ne. Jakiego typu usługi oferuje?

Przygotowuję umowy handlowe, 
pisma przedsądowe i sądowe, ana-
lizuję szanse wygrania sprawy w są-
dzie, wskazuję, jakie wiążą się z tym 
koszty. Natomiast w sprawach cywil-
nych doradzam przykładowo w spra-
wach o odszkodowanie, w sporach 
o własność, rozgraniczenie, o podział 
majątku, alimenty, rozwód, o dzie-
dziczenie. Podkreślam, ta lista jest 
przykładowa. Klient otrzyma od-
powiedź w każdej sprawie cywilnej, 
handlowej, rodzinnej.

- A sprawy administracyjne?
Będąc upoważnionym przez 

klienta, pilnuję jego interesów, we-
ryfikuję, czy nie dochodzi do prze-
wlekłości postępowania. W razie 
potrzeby składam odpowiednie 
wnioski, skargi, odwołania.

- Jesteś adwokatem, czy radcą 
prawnym?

Jestem prawnikiem. Ukończyłem 
studia prawnicze. Aktualnie kończę 
aplikację radcowską w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Zielonej 
Górze. Przygotowuję się do egzami-
nu na radcę prawnego. 

dokończenie na str. 7

Wywiad z Adamem Ziętką, 
prawnikiem prowadzącym firmę 
Doradztwo Prawne
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Sesję Rady Miejskiej w Gubinie 25 
marca rozpoczęto miłym akcentem.

Sprawił to udział zaproszonych 
gości. Sprawdzonych przyjaciół 
Gubina, małżeństwa Gizeli i Ger-
harda Schulzów, którzy od wielu 
lat wspomagają materialnie naszą 
niepełnosprawną młodzież.

Goście zasiedli za stołem prezydial-
nym. Tuż po ich powitaniu, wicebur-
mistrz Justyna Karpisiak w asyście 
Leszka Ochotnego - przewodni-
czącego Rady Miejskiej złożyła po-
dziękowania państwu Schulzom, 
wyliczając listę ich zasług. Po czym 
wręczyła panu Gerhardowi list po-
chwalny i piękną wiązankę kwiatów.

Obecni na sali przypieczętowali 
wydarzenie aplauzem na stojąco.

Bardzo wzruszającą sceną było 
wręczenie róż indywidualnie przez 
wcale niemałą gromadkę wdzięcz-
nych dzieci.

Pan G. Schulz skromnie, z łezką 

wzruszenia, ale również zadowole-
nia dziękował, mówiąc o pierwszych 
i kolejnych swoich przyjazdach 
i kontaktach z gubińską młodzie-
żą. Dziękował za usatysfakcjono-
wanie go i żony. W czasie przerwy 
w obradach wiele osób podeszło do 
państwa Schulzów, by wyrazić im 
w ciepłych słowach uznanie.

Po przerwie wiceburmistrz J. Kar-
pisiak złożyła zwięzłe sprawozdanie 
z działań burmistrza od poprzed-
niej sesji Rady Miejskiej.

Było to po części sprawozdanie 
z jej działalności, gdyż burmistrz 
Bartłomiej Bartczak miał tydzień 
urlopu. Usprawiedliwiła oficjal-
nie nieobecność burmistrza, który 
zmuszony był wyjechać do Żagania 
na ważną naradę z prezesem Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej.

Po czym radni przystąpili do skła-
dania wniosków i interpelacji.

Na pierwszy ogień jak zwykle po-

szedł radny Jan Skóra. Zaczął od 
oświetlenia Gubina. Zrobił wcale 
sensowną, aczkolwiek przydługą 
wyliczankę korzyści wynikających 
z wymiany żarówek w miejskim 
oświetleniu na energooszczędne. 
Za przykład stawiał gminę Gubin. 
Domagał się legitymacji szkolnych 
dla młodzieży uczącej się w gu-
beńskim Pestalozzi Gymnasium. 
W sumie chodziło o uzyskanie zni-
żek na bilety w środkach lokomocji 
w Polsce. Mówił też o marzeniach 
w tworzeniu budżetu. W imieniu 
księdza wnioskował o zlikwidowa-
nie wypaczeń muru koło cmenta-
rza, bo może stać się nieszczęście. 
Do tego jeszcze dołozył kilka wnio-
sków, które uznał za ważne.

Na zakończenie sprawa do prze-
myślenia, odnośnie straży miej-
skiej, która jego zdaniem, nie za-
wsze daje sobie radę.

dokończenie na str. 2

Wzruszająca scena wręczania róż

Wiceburmistrz też potrafi

Zapraszamy 
na projekcje filmu 

„Popiełuszko. 
Wolność 

jest w nas”
3 i 4 kwietnia 2009, bilety 

po 11 zł do nabycia w GDK 
tel. 4558168  4558169

Podczas gdy pisałem 25.03. spra-
wozdanie z sesji Rady Miejskiej, 
o godz. 21.00 program pierwszy 
Polskiego Radia podał do wiado-
mości ustami Ewy Kopacz, mini-
ster zdrowia: „badania cytologiczne 
i mammograficzne kobiet nie rza-
dziej jak co 3 lata odbywać się będą 
na koszt ministerstwa zdrowia. 
Kobiety przyjmowane do pracy po-
winny posiadać aktualne zaświad-
czenie tych badań”.

Uradowany myślę, że ten apel gu-
bińskich radnych poskutkował. Cie-
szyłem się może minutę. Po chwili 
odezwała się swym zachrypniętym 
głosem Jolanta Fedak - minister 
pracy, która, jak pamiętam, termino-
wała w samorządzie Krosna Odrzań-
skiego. Powiedziała: „badań cytolo-
gicznych i mammograficznych nie 
może wymuszać kodeks pracy. Mam 
na ten temat opinię ekspertów”. 

No i wracamy do punktu wyjścia.
Czy to taki ping-pong damskich mi-
nistrów przeciw kobietom, czy co? 
Mam różne doświadczenie i zdania 
o kobietach, ale nigdy nie porów-
nywałbym żadnej do piłeczki ping-
pongowej, nawet na ministerial-
nym boisku. A jednak nimi grają, 
i to kobiety. Oleg Sanocki

Polska to bardzo 
dziwna kraj
Zulu Gula

Z ostatniej chwili
W gąszczu
paragrafów

Emerytowani saperzy przy pomo-
cy wykrywacza metali zlokalizowali 
w podziemiach fary kryptę wypeł-
nioną złotem. Jest to słynny skarb, 
dotychczas niedostępny. Złoto wysta-
wione będzie na aukcji, w celu zdoby-
cia funduszy na odbudowę fary. 

Niespodzianka
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Urodzenia

Zgony

Informuję, że każda osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna bę-
dąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo 
posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udziele-
nie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.

Powyższe reguluje uchwała nr XXII/291/2008 Rady Miejskiej w Gubi-
nie z dnia 7 października 2008 roku w sprawie określania zasad udzie-
lania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z później-
szymi zmianami, która dostępna jest na stronie internetowej www.bip.
gubin.pl.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 455-81-
06 lub 068 455-81-34.

Burmistrz Miasta Bartłomiej Bartczak

Razem, czy oddzielnie? Przez „h”, a może „ch”? Wielką, czy małą li-
terą? Z takimi między innymi dylematami musieli sobie radzić uczest-
nicy XIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego, który odbył się 10 
marca w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie.

Do konkursu przystąpiło 33 uczniów, którzy rywalizowali w dwóch 
kategoriach: gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych. W pierw-
szej z nich Złote Pióro Burmistrza Gubina zdobyła Aleksandra Pie-
truszewska z Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzań-
skim. Drugie miejsce przypadło Marcie Lendzie z Gimnazjum nr 2 
w Gubinie, a trzecie Monice Tomczak z Gimnazjum nr 1 w Gubinie. 
Natomiast w kategorii ponadgimnazjalnej Złote Pióro Starosty Powia-
tu Krośnieńskiego przypadło Natalii Sadlak z ZSLiT. Drugie miejsce 
zajęła Monika Śniatyńska z ZSO w Gubinie, a trzecie jej szkolna kole-
żanka Katarzyna Siemiątkowska. Wszyscy laureaci zostali obdarowa-
ni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Dyrektor ZSLiT Mirosław 
Siergiej serdecznie podziękował uczniom za udział w walce o Złote 
Pióro, podkreślając jednocześnie, iż darzy wielką estymą osoby po-
siadające umiejętność przestrzegania zasad polszczyzny. Z pewnością 
nie każdy by sobie poradził z poprawnym zapisem słów nasamprzód, 
vis-a-vis, rzeżucha, czy też czmychnąć. Tym bardziej należą się wielkie 
brawa i podziw dla laureatów konkursu!

Jak co roku, mistrzowie ortografii zostali uhonorowani piórami 
ufundowanymi przez starostę krośnieńskiego Jacka Hoffmanna oraz 
burmistrza Gubina Bartłomieja Bartczaka. Ponadto organizatorzy 
serdecznie dziękują za wsparcie finansowe oraz pomoc: Wioletcie 
Poniatowskiej, paniom z Miejskiej Biblioteki Publicznej, Januszo-
wi Gajdzie - dyrektorowi GDK, Zygmuntowi Podhoreckiemu oraz 
Piotrowi Sucharkowi (sklep „Meloman”). Jak zwykle przy tego typu 
okazjach, nie sposób wymienić wszystkich, dzięki którym konkurs ten 
miał stosowną oprawę. Serdecznie wszystkim dziękujemy.

Andrzej Matłacki

Powiatowy konkurs ortograficzny

W dniach od 20 marca do 5 kwiet-
nia 2009 roku, Republika Fede-
ralna Niemiec przywraca kontrolę 
graniczną na swoich granicach lą-
dowych, powietrznych i morskich. 
Czasowe przywrócenie kontroli 
granicznych w związku ze Szczytem 
NATO, który odbędzie się w Niem-
czech i Francji, w Strasburgu, Ba-
den-Baden i Kolonii, w dniach 3-4 
kwietnia 2009 roku, Republika 
Federalna Niemiec zapowiedziała 
czasowe przywrócenie kontroli gra-
nicznych na swoich granicach lą-
dowych, powietrznych i morskich. 
Przywrócenie kontroli będzie obo-
wiązywać od 20 marca do 5 kwiet-
nia 2009 roku.

Granice nadal mogą być przekra-
czane w każdym miejscu, należy 
jednak liczyć się, iż osoby przekra-
czające granice mogą być poddane 
kontroli. Przekraczający granice 
powinni mieć na uwadze, iż wzmo-
żone kontrole graniczne mogą wy-
stąpić również na granicach Repub-
liki Federalnej Niemiec z innymi 
państwami sąsiadującymi.

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przypomina o ko-
nieczności posiadania dokumen-
tów potwierdzających tożsamość 
i upoważniających do przekracza-
nia granicy, tj.: dowodu osobistego 
lub paszportu. Źródło: MSWiA

Kontrola 
graniczna

Skarbówka 
dyżuruje

Informujemy, że dyżury pra-
cowników Urzędu Skarbowe-
go z Krosna Odrzańskiego 
będą miały miejsce w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gu-
binie, w sali nr 15 (sala narad) 
w następujących terminach: 

01 04 2009r., 08 04 2009r., 
15 04 2009r., 22 04 2009r., 

29 04 2009r. 

w godzinach 
od 9.00 do 14.00

Skarbówka szkoli
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim szkolą osoby 

prowadzące działalność gospodarczą.
W dniu 30 marca 2009 r. o godzinie 15.00 pracownicy Urzędu Skar-

bowego w Krośnie Odrzańskim przeprowadzą szkolenie z zasad rozli-
czania podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towa-
rów i usług oraz z obowiązków aktualizacyjnych wynikających z ustawy 
o NIP. Szczegółowy plan szkolenia dostępny jest na stronie interneto-
wej Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim www.uskrosnoodrz.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim zaprasza wszyst-
kich chętnych do udziału w szkoleniu. Chęć wzięcia udziału w szkole-
niu można zgłosić telefonicznie pod numerem 0 68 383 5317 wew. 
105, w godzinach 8-15 (poniedziałek-piątek) oraz drogą elektroniczną 
us803@lu.mofnet.gov.pl Szkolenie jest bezpłatne. (oprac. mz)

Zofia Młyńczak, Marcel Pilwiński, 
Dawid Mazurek, Weronika Kosiń-
ska, Brajan Pacułt, Kamil Wojtyna, 
Alicja Pitura, Wiktoria Stacherska,  
Maja Nowak, Oliwia Galik, Agata 
Piątkiewicz, Błażej Szała, Jakub 
Koroluk, Wiktoria Kula.

Maria Mikszta l. 83, Maria Ra-
tajczak l. 79, Urszula Superczyń-
ska l. 85, Jadwiga Bera l. 57, Jan 
Ryndziewicz l. 62.

Laureaci konkursu na pamiątkowym zdjęciu 
z wiceburmistrz Justyną Karpisiak i dyrektorem M.Siergiejem

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Gubinie poszukuje in-
kasenta do poboru opłaty targowej.
Bliższe informacje w tej sprawie moż-
na uzyskać w Wydziale Komunalnym 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego /pokój nr 
4/ lub telefonicznie 068/4558128.

Wiceburmistrz też potrafi
dokończenie ze str. 1

Proponował, żeby do każdego 
strażnika na patrolu, jak we Wło-
szech, przydzielić do towarzystwa 
kobietę, bo to znacznie łagodzi 
obyczaje - oby nie… Pytanie, czy 
wszystkich? (dop. red.).

W podobnie barwnym stylu trzy 
wnioski zgłosiła radna Danuta An-
drzejewska proponująca zlikwido-
wanie dzikich parkingów koło kapli-
cy w śródmieściu i koło PKO, pytała 
o umowy z trenerami na „Orliku 2012” 
przy Kresowej i proponowała uregulo-
wanie ruchu drogowego, mówiąc, że 
„Daszyńskiego to zbuk przy Buczka”.

Radni Edward Patek, Mariusz 
Ochotny, Andrzej Białek, Ryszard 
Jakutowicz, Zygfryd Gwizdalski, 
Halina Wojnicz, Wojciech Sende-
ra byli raczej konkretni, niż barwni 
w swych wnioskach. Przystąpiono 
do pracy nad uchwałami.

Zmiana stawek na basenie poszła 
sprawnie, acz z poprawkami, senten-
cję uchwały drukujemy oddzielnie. 
Większość uchwał przyjmowano jed-
nogłośnie – za głosowało 15 radnych. 

Kiedy przystąpiono do omawiania 
uchwały nr 422 dotyczącej zmian wy-
datków w budżecie miasta, to się za-
częło. A oliwy dolał radny W. Kowal.

W uchwale ujęto zabezpieczenie pie-
niędzy na remonty, projekty w przed-
szkolach, szkołach, w domu kultury, 
bibliotece, zatrudnienie osoby w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
projekty budowlane: ulic, oświetle-
nia, dokończenia robót na basenie, 
udostępnienie turystyczne wieży fary, 
remont toalety miejskiej, wnioski 
o wypłaty nagród jubileuszowych.

Radny W. Kowal zauważył, że 
zmieniła się wizja zadania na ba-
senie, popierali go radni Marcin 
Sikora i R. Jakutowicz. W. Sendera 
twierdził, że pływalnia nie powin-
na przynosić strat. Dopiero głos Z. 
Gwizdalskiego odwrócił ton dysku-
sji. Bo pływalni, jak twierdził, nie 
można rozpatrywać tylko jako źród-
ła dochodów. Główną korzyścią jest 
zagospodarowanie czasu młodzieży 
i poprawa zdrowia. Wspierał ten 
wątek Jakub Bartczak.

Radna H. Wojnicz wyraziła wątpli-
wość, czy warto wydać 100 tys. zł na 
budowę parkingu przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących. Dyrektor Halina 
Bogatek też wyraziła opinię, że par-
king przy szkole nie jest konieczny.

Zwrot nastąpił w dyskusji, gdy na-
czelnik Krzysztof Olifirowicz przed-
stawił konsultacje w tej sprawie. To 
nie ma być parking na terenie szko-
ły, tylko zatoka-parking przed szko-
łą. Dyskusja się przedłużała.

Dopiero stanowisko radnego J. 
Skóry ukróciło spory. Zdecydowanie 
oświadczył: jestem za rozbudową 
pływalni, a parking przy LO odciąży 
parkingi przed Urzędem Miejskim 
i sąsiednimi instytucjami. Poparł tę 
wypowiedź, o dziwo, radny W. Ko-
wal. Większość radnych odebrała to 
jako refleksję, umiejętne wycofanie 
się z burzliwej dyskusji, którą sam 
spowodował. Przystąpiono do gło-
sowania. Uchwała przeszła 13 gło-
sami. Następne uchwały remontów 
ulic: Waryńskiego, Wybickiego, Dzi-
kiej, Miodowej i resztę uchwalono 
już bez dyskusji.

Dłużej dyskutowano powołanie 
doraźnej komisji do współpracy 
z sąsiedzkim Guben. Argumen-

tów za dostarczali: E. Patek, L. 
Ochotny, J. Bartczak, W. Kowal, 
A. Białek i J. Skóra.

Do udziału w pracach komisji zgłosili 
się i zostali wybrani: D. Andrzejewska, 
J. Skóra, J. Bartczak, W. Kowal, R. Ja-
kutowicz i L. Ochotny, pozostawiając 
otwartą drogę do udziału w pracach 
komisji pozostałym radnym. M. Si-
kora życzył komisji osiągania wyni-
ków dla dobra obydwu społeczności 
współpracujących miast. Jednocześ-
nie wnioskował, by komisja w swym 
działaniu uwzględniała wiodącą rolę 
burmistrza, który w tego rodzaju 
działaniach jest ambasadorem spraw 
zagranicznych Gubina. Mówił to z du-
żym przekonaniem. Brzmiało to nie-
mal jak drogowskaz - wskazówka dla 
nowo powołanej komisji.

Zarządzono piętnastominutową 
przerwę w obradach. Radni udali 
się na zamkniętą naradę.

Po przerwie wiceprzewodniczący Z. 
Gwizdalski zrobił obszerny wykład na 
temat zapobiegania rakowi szyjki ma-
cicy. Preferował badania cytologicz-
ne, twierdząc, że szczepienia przeciw 
brodawczakowi nie zabezpieczają 
w pełni przed rakiem macicy, bo ist-
nieją inne czynniki sprawcze.

Wywiązała się dyskusja. Zapropo-
nowano opracowanie miejskiego 
programu zapobiegania chorobom 
macicy. Radny powiatowy Grze-
gorz Świtalski bezskutecznie na-
mawiał do finansowania szczepień.

Na zakończenie radny Z. Gwiz-
dalski zaproponował wycofanie 
uchwały z porządku obrad. Wnio-
sek przyjęto 13 głosami. Wtedy rad-
ny R. Jakutowicz zapytał, po co ten 
punkt przyjmowano dodatkowo do 
porządku obrad? Pytanie pozosta-
wiono bez odpowiedzi.

Na zakończenie wiceburmistrz J. 
Karpisiak z dużą precyzją odpowia-
dała na pytania i propozycje radnych. 
Stwierdziła, że trwa wymiana żaró-
wek oświetlenia ulicznego. Wymie-
niono już ponad 1/3 lamp w mieście.

W najbliższych dniach równiarka 
rozpocznie pracę na ulicach nie-
utwardzonych.

Mur przy cmentarzu objęty jest 
ochroną konserwatorską, więc uzy-
ska się potrzebne pozwolenia.

Komisja bezpieczeństwa analizuje 
lokalizację parkingów zarówno płat-
nych, jak i bezpłatnych, podobnie 
jak ograniczenia ruchu drogowego.

Instalację lustra przy wyjeździe 
z Horexu uzgodnić trzeba z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich.

Monitoring przedszkoli jest coraz 
bliższy, podobnie jak ich lepsze oświet-
lenie. Dotyczy to również wyspy.

Poradnia „K” przy szpitalu rozpo-
cznie pracę od 1 kwietnia.

Urząd Miejski nie pozwoli, żeby 
właściciele dróg ogławiali drzewa 
bez zezwolenia.

Naczelnik Regina Midzio-Kacz-
marek wyjaśniła, że nie ma pod-
staw prawnych do wydania legi-
tymacji szkolnych gimnazjalistom 
uczącym się w Niemczech.

Dyrektor MOS Andrzej Nowak 
oświadczył, że na boisku Orlik 2012 
zatrudnił 4 trenerów, a w najbliż-
szej przyszłości wywieszony bę-
dzie regulamin korzystania z tego 
obiektu.

Protokół z poprzedniego posie-
dzenia rady przyjęto 13 głosami.

Oleg Sanocki
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W Politechnice Wrocławskiej odbyło się 11 marca br. spotkanie robocze 
w sprawie planowanej budowy elektrowni i kopalni odkrywkowej węgla 
brunatnego Gubin - Brody, dotyczące współpracy Przedsiębiorstwa Wy-
dobywczo-Energetycznego Gubin z polskimi uczelniami. Udział wzięli 
przedstawiciele Uniwersytetów Zielonogórskiego, Wrocławskiego i Eko-
nomicznego w Poznaniu, Politechniki Łódzkiej, Śląskiej, Poznańskiej, 
Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecni byli także pre-
zes KWB Konin dr inż. Sławomir Mazurek, wiceprezes zarządu ENEA 
Operator sp. z o.o. Jakub Kamyk, prezes zarządu PWE Gubin sp. z o.o. 
Jarosław Południkiewicz.

Jak przekazał uczestniczący również w spotkaniu kierownik referatu 
rolnego Urzędu Gminy Jakub Piekarczyk, przedstawiciele uczelni pod-
kreślali, że pomoc środowiska naukowego w sprawie takich przedsięwzięć 
jest niezbędna. Prezes S. Mazurek po prezentacji koncepcji powstania 
nowej kopalni węgla także stwierdził, że „przedsięwzięcia tego typu nie 
można zrealizować bez pomocy ze strony świata nauki”.

Występujący w dyskusji uważali problem społecznej akceptacji, jako 
niezbędny element w kwestii uzyskania zgody na uruchomienie kopalni, 
czy połączenie troski o lokalną społeczność ze zminimalizowaniem ne-
gatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Określone 
zostały trzy istotne płaszczyzny dalszych działań. Są to: zapewnienie od-
powiedniego klimatu dla inwestycji, naukowo-badawcza oraz biznesowa. 
Również powstanie elektrowni możliwe będzie dzięki pomocy środowi-
ska naukowego i wykorzystaniu badań naukowych.

Ustalono, że Politechnika Wrocławska koordynować będzie prace zwią-
zane z tematyką techniczną, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z te-
matyką ekonomiczną, a Uniwersytet Zielonogórski z tematyką przyrod-
niczą, społeczną i humanistyczną.

Idea inwestycji przedstawiona zostanie wicepremierowi Waldemarowi 
Pawlakowi podczas spotkania, które zaplanowano na 24 kwietnia br.

Podsumowując dyskusję, prezes S. Mazurek wskazał na konieczność 
powołania jednego konsorcjum, wyłonienia lidera, a przy rozwiązywa-
niu problemów uwzględniania aspektu czasu i biznesu. Jak się dowie-
działem, spotkanie konsorcjum i konferencja na temat „Zrównoważona 
Energetyka Węgla Brunatnego - Projekt Gubin” odbędzie się 2-3 czerwca 
br. w Uniwersytecie Zielonogórskim. Zygmunt Traczyk

Naukowcy dla kopalni

Zakończyła się akcja sprawozdawcza w ochotniczych strażach pożar-
nych, których sześć działa na terenie gminy. W Strzegowie wybrano nowe-
go prezesa Tadeusza Soleckiego. W zebraniach uczestniczyli m. in. wójt 
Edward Aksamitowski, komendant gminny Jan Kulesza i członkowie 
zarządu Jerzy Kwaśny oraz Józef Mazurek, dowódca jednostki ratowni-
czo-gaśniczej Dariusz Kostyszak i jego zastępca Artur Bohatkiewicz. Jak 
przekazał inspektor gminny Ireneusz Solecki, w Bieżycach jest 27 człon-
ków, prezes Leon Łobocki. OSP otrzymała pięć par butów gumowych 
i drabinę. W planie jest konserwacja sprzętu i wymiana drzwi w remizie.

W Chlebowie jest 18 członków, prezes Marian Adamczyk. Współpracu-
je ze stroną niemiecką, zorganizowano dwa wyjazdy dla 12 dzieci z dwo-
ma opiekunami. W Drzeńsku Wielkim - 21 członków oraz trzech hono-
rowych, prezes Władysław Grygar. Straż posiada 10-osobową drużynę 
młodzieżową chłopców. Uczestniczono w jednej akcji ratowniczej. Otrzy-
mali pięć szpadli i pięć par butów gumowych.

Największą liczebnie jest straż w Markosicach, która liczy 67 członków, 
w tym 45 zwyczajnych, 2 honorowych i 20 młodzieżowych, prezes Edward 
Kałużny. Na uwagę zasługuje aktywna współpraca ze stroną niemiecką. 
W zebraniu uczestniczyli m. in.: Bodo Arend i Jorg Fischer z Gross Ga-
strose oraz Frank Dietrich z Schenkendobern. Strażacy uczestniczyli 
w jednej akcji ratowniczej. Planują dokończenie remontu świetlicy, będą 
organizatorami gminnych zawodów pożarniczych i Dnia Dziecka.

W Starosiedlu jest 22 członków, w tym 3 honorowych i 1 wspierający. 
OSP wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratownictwa, prezes Tomasz 
Strusiński. W 2008 r brali udział w 8 akcjach ratowniczych, w tym dwa 
razy w Grabkowie. Zajęli II m. w zawodach gminnych, w planach mają 
zakup samochodu, rozbudowę zaplecza sanitarnego, utworzenie drużyny 
młodzieżowej chłopców.

W Strzegowie jest 49 członków, w tym 28 zwyczajnych, 1 honorowy, 20 
młodzieżowych, prezes T. Solecki. Uczestniczyli w 9 akcjach ratowniczych. 
Osiągnięto znaczące sukcesy w zawodach, zajmując I m. w gminnych - se-
niorzy, chłopcy i dziewczęta, w powiatowych I m. - chłopcy i dziewczęta, 
wojewódzkich - V m. Pozyskano motopompę, węzeł tłoczny, buty gumowe. 
Na uwagę zasługuje przekazanie 1% podatku na rzecz OSP. Z. Traczyk

Akcja sprawozdawcza w OSP

Gubińska Podstrefa Ekonomiczna jako integracyjna część Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rodziła się w bólach.

W 2001 r. zlokalizowano ją na północy miasta, tuż obok torów kole-
jowych do Guben. Wycięto kilka hektarów lasu, pozyskując ponad 800 
m sześciennych drewna i stworzono haliznę - nieużytek, który porasta-
ją jakieś chaszcze.

Pomysł był poroniony, o czym świadczy fakt braku przez kilka lat 
chętnych do inwestowania w tym miejscu. Połączenie kolejowe nie 
było żadnym magnesem, powierzchnia 17 hektarów też. Szukano no-
wej lokalizacji, ponoć rozważnie, ale długo. Wreszcie zlokalizowano 
podstrefę w miejscu bardziej dostępnym na skrzyżowaniu ulicy Cmen-
tarnej z Poleską.

Minęło 5 lat i teraz coś się dzieje. Pod koniec 2008 roku podpisano 
akt notarialny sprzedaży działki. W szybkim tempie usunięto samo-
siewy i resztki sadów. Firma TEKRA kończy przygotowania projektu 
inwestycyjnego.

Kilka dni temu Urząd Miejski podpisał umowę z firmą Sanbud z Zie-
lonej Góry na wykonanie: drogi dojazdowej, instalacji wod.-kan., do-
prowadzenie instalacji elektrycznej i telefonu. Termin wykonania za-
dania ustalono na czerwiec. Po zakończeniu robót przygotowawczych 
ma ruszyć budowa zakładu budowy dźwigów. Fabryka ma być gotowa 
w bieżącym roku.

Zatrudnienie pierwszych pracowników nastąpi już w czasie budo-
wy zakładu. Ci, którzy zdobędą odpowiednie kwalifikacje, szkoląc się 
w istniejącym zakładzie TEKRY w Niemczech, będą mieli zapewnione 
zatrudnienie. Ols

Wiosna w strefie

W zawsze gościnnych murach Zespołu Szkół Licealnych i Technicz-
nych 31 marca 2009 roku w godzinach 9.00-12.00 odbędzie się kolej-
na Akcja krew.

Mamy nadzieję, że frekwencja dopisze. Na Honorowych Dawców 
Krwi zawsze można polegać, bo to są ludzie, którzy wiedzą, ile zależy 
od ich zaangażowania.

Podczas każdej z akcji pozyskiwania krwi członkowie HDK i gubińska 
młodzież bardzo się angażują, za co jesteśmy wdzięczni.  MB-T

Akcja krew

W okresie od 10 do 24 marca 
2009r. na terenie miasta i gminy 
Gubin odnotowano następujące 
zdarzenia:

16 marca na ul. Wojska Pol-
skiego w Gubinie zatrzymano 
Piotra O. lat 41, który kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwym;

18 marca w Gubinie z zapar-
kowanego przy ul. Ogrodowej 
samochodu skradziono radiood-
twarzacz CD marki Denwer war-
tości 180zł;

19 marca policjanci zatrzymali 
Adama C. lat 22, który posiadał 
środki odurzające w postaci ma-
rihuany;

19 marca policjanci zatrzymali 
16-latka, który od innego nasto-
latka groźbą i biciem usiłował 
wymusić wydanie papierosów, 
zatrzymanego przewieziono na 
Policyjnej Izby Dziecka;

21 marca w Gubinie na ul. Pu-
łaskiego zatrzymano Tadeusza 
R. lat 60, który kierował samo-
chodem osobowym będąc w sta-
nie nietrzeźwym;

23 marca w Gubinie na ul. 
Chrobrego zatrzymano Alfreda 
S. lat 52, który kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwym.

oficer prasowy
KPP Krosno Odrz.

podinsp. Dariusz Wyrwa

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najstarszym 
w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów i krajoznawców. 
Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 
r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest 
prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, 
a także majątku tych towarzystw.

Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo 
i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Najbardziej po-
pularne dyscypliny to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, 
kolarska, motorowa i narciarska. Nowe władze gubińskiego OM PTTK 

Zarząd Oddziału (wybrany 22 stycznia 2005 r.) w składzie: Zenon Pi-
larczyk - prezes, Grażyna Bartkowiak - wiceprezes ds. statutowych, 
Ryszard Pruchniewicz - wiceprezes ds. gospodarczych, Andrzej Ko-
nieczka - skarbnik, Beata Wróbel - sekretarz, Anita Majer, Tadeusz 
Lech, Andrzej Kazimierczak, Waldemar Olech, Grzegorz Pleszy-
niak, Piotr Wystrach, Roman Szymaniec - członkowie, ustąpił miej-
sca nowym władzom.

Władze OM PTTK pochodzą z wyboru, a ich kadencja trwa cztery 
lata. Od 20 marca 2009 Zarząd OM PTTK będzie pracował w skła-
dzie: Grażyna Bartkowiak - prezes, Iwona Kolińska - wiceprezes ds. 
statutowych, Ryszard Pruchniewicz - wiceprezes ds. gospodarczych, 
Andrzej Konieczka - skarbnik, Danuta Mazur - sekretarz oraz człon-
kowie: Tadeusz Mochnacz, Franciszek Sałandziak, Piotr Wystrach, 
Józef Kuta, Izabela Eret, Krystyna Sikorska i Tadeusz Lech.

Komisja Rewizyjna: Olga Ficnerowska - przewodnicząca, Krzysztof 
Starkiewicz - zastępca przewodniczącej, członkowie: Natalia Kaszek, 
Jadwiga Spalle i Jadwiga Hamryszczak.

Sąd Koleżeński będzie orzekał w składzie: Józef Wójtowicz - prze-
wodniczący, Janina Izdebska - zastępca przewodniczącego oraz człon-
kowie: Jan Ficnerowski, Stefania Karpisiak oraz Janina Pańko.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 
tysięcy członków. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK. 
Koła i kluby tworzą oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa 
posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa około 340 
oddziałów PTTK. W Gubinie mamy 4 koła i kluby, do których należy 
około 100 członków.

Na wywiad z nowym prezesem G. Bartkowiak zapraszamy do najbliż-
szego wydania „WG”.

Małgorzata Borowczak-Turowska

Nowy zarząd

Od 3 kwietnia przyszłego roku nie będzie można kupić na terenie 
Polski wyrobów medycznych zawierających rtęć, m.in. termometrów 
i ciśnieniomierzy. Wynika to z konieczności dostosowania polskich 
przepisów dotyczących produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych 
do dyrektywy UE z 2007 r. Pomimo tego, że rtęciowe termometry 
i aparaty do pomiaru ciśnienia krwi zostaną wycofane ze sprzedaży, 
będzie można ich nadal używać. (oprac. mz)

Termometry wycofane

20.03. dwa zastępy strażaków 
zabezpieczały akcję usuwania 
niewypałów – pozostałości wo-
jennych obok nowo powstające-
go budynku na tzw. small-mar-
kecie w centrum miasta. Akcja 
spowodowała konieczność ewa-
kuacji około 60 mieszkańców 
i pracowników banku BPH przy 
ul. Nowej. Ruch w centrum mia-
sta został wstrzymany na kilka 
godzin. Saperzy z Krosna usunęli 
groźne niewypały i wywieźli je na 
poligon. 

23.03. zastęp strażaków został 
wezwany do przewietrzenia za-
dymionych piwnic w budynku 
przy ul. Wyspiańskiego, przy-
puszczalnie spowodowane zo-
stało ono awarią pieca c.o.

W ciągu dekady zastępy straża-
ków dwukrotnie zabezpieczały 
lądowisko przy ZS im. Koper-
nika – na którym lądował śmi-
głowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, zabierając ofiary 
wypadków.

Informacje przekazał zastępca 
dowódcy jednostki JRG-PSP 

w Gubinie asp. sztab. 
Artur Bohatkiewicz.

oprac AB.
Mimo wielokrotnych apeli stra-

ży pożarnej, nadal trwa niczym 
nieuzasadnione zjawisko wypa-
lania traw i nieużytków, strażacy 
od początku miesiąca interno-
wali już 8 razy.

Kronika PSP
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Bardzo szczegółowo wizję zagospodarowania w przyszłości budowli 
przedstawił prof. Frank Schwartze - zakładając, że jej wnętrze może być 
wykorzystane na siedzibę miejscowego domu kultury. Nakłady ponie-
sione na całość prac to kwota rzędu 4-5 milionów euro, a sam czas jej 
rewitalizacji może potrwać nawet kilkanaście lat! Zakłada on także nowo-
czesną konstrukcję zadaszenia w płaskiej formie, czemu z kolei jest prze-
ciwna wojewódzka konserwator zabytków. Burmistrz B. Bartczak z kolei 
podkreślił, że jest potrzeba jak najszybszego zbudowania odpowiednich 
schodów prowadzących na szczyt wieży, aby zainteresowani mogli bez 
przeszkód dotrzeć na najwyższy punkt widokowy w mieście, Możliwość 
dotarcia na szczyt wieży z pewnością przyczyni się do atrakcyjności tu-
rystycznej Gubina i Guben. Być może ten problem uda się rozwiązać do 
roku 2011...

W zgodnej opinii uczestników konferencji, odrestaurowana fara w przy-
szłości ma być centrum rozwoju euromiasta, stanowiąc jednocześnie 
przykład niepowetowanych strat moralnych i fizycznych powstających 
w wyniku działań wojennych. Zadaliśmy pytanie prof. Frankowi Schwar-
tze: mówił Pan o kwocie rzędu 4-5 milionów euro koniecznych do za-
kończenia rewitalizacji budowli. Kto i skąd ma pozyskać tak niebagatelną 
kwotę na dalsze prace?

- Myślę, że uda się nam pozyskać środki zewnętrzne (wspólnie) z unii.  
Myślę też o środkach z Niemieckiego Funduszu Kultury, są teraz prowa-
dzone  wstępne rozmowy. Sam problem pozyskania funduszy będzie za-
wsze towarzyszył odbudowie, równie ważną kwestią będzie potem utrzy-

manie we właściwym stanie i odpowiednie zagospodarowanie budowli. 
Mam nadzieję, że działania zostaną wsparte przez Niemiecką Fundację 
Federalną na Rzecz Ochrony Środowiska. Pozyskiwaniem środków mu-
szą się zająć fundacja odbudowy, zarząd IBA, wreszcie miasto. My jedy-
nie możemy wskazać projekt ewentualnego zagospodarowania budowli 
i szacowane środki.

Z ostatniej chwili: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków powo-
wał Radę Naukową Odbudowy Fary w Gubinie. W jej skład wejdą wy-
bitni naukowcy ze strony polskiej, których zadaniem będzie wspieranie 
niezbędnych badań historyczno-technicznych, koniecznych podczas prac 
rewitalizacyjnych. Rada ma składać się z 5 osób, a spotkania będą się od-
bywać przynajmniej raz w roku lub w razie konieczności.

Miasto i okolice ◆ Publicystyka

Marcin Zajączkowski

z magistratu 

Informacje zebrał Antoni Barabasz

Myśli
proste

i
zawiłe

Ryba czy wędka?
Ostatnio dość często docierają 

skargi mieszkańców korzystają-
cych z szeroko pojętej opieki spo-
łecznej. Oczywiście staramy się 
interweniować, jednak w drodze 
obiektywizmu zasięgamy opinii 
także tej „drugiej”, stąd nie od 
razu i nie wszystkie sprawy mają 
swój finał na prasowych łamach.

Nietrudno po analizie wybra-
nych sytuacji i spraw stwierdzić, 
że trudno zazdrościć osobom 
pracującym w instytucjach zaj-
mujących się pomocą społecz-
ną. Tak właściwie, u nas jest to 
zawód powstały w nowej i trud-
nej rzeczywistości ustrojowej, 
politycznej i rzecz jasna spo-
łecznej. Daleko nam więc było 
i jest, głównie do krajów Europy 
północno-zachodniej, które w tej 
dziedzinie miały wypracowane 
odpowiednie wzorce, ale i so-
lidne podstawy ekonomiczne do 
prowadzenia takiej polityki.

Nie byłaby owa opieka społecz-
na niezbędna, gdyby nie spora 
część społeczeństwa, która z róż-
nych przyczyn, nierzadko nieza-
leżnych od siebie, takiej pomocy 
ze strony państwa potrzebuje.

Odnoszę jednak wrażenie, że 
funkcjonujemy w chorym społe-
czeństwie, rozpuszczonym przez 
poprzedni system, w którym ofi-
cjalnie nie było potrzebujących, 
ponieważ państwo zapewniało 
pracę wszystkim, mało tego - nie-
pracujący był podejrzany i trak-
towany jako wywrotowiec. Poza 
tym niezależnie od jakości wy-
konywanej pracy, w myśl przy-
słowia „czy się stoi, czy się leży”, 
przy kasie dostawało się należną 
zapłatę. Być może socjalistyczna 
ojczyzna nie rozpieszczała swo-
ich obywateli, nie wymagała od 
nich jednak specjalnego wysiłku, 
wyjmując uczestnictwo w pseu-
dowyborach i pierwszomajo-
wych pochodach. Zdążyło ono 
jednak nabrać postawy roszcze-
niowej. „Bo mi się przecież na-
leży”, „proszę mi dać (załatwić)” 
- najlepiej już i teraz. To słowa 
często słyszane przez pracowni-
ków socjalnych, a gdzie się spie-
szy ludziom, którzy przecież nie 
mają pracy i mogą chwilę pocze-
kać w kolejce np. po zasiłek. Naj-
gorsze jest to, że ta roszczeniowa 
postawa bywa zaraźliwa i tak 
kolejne pokolenia osób korzysta-
jących z pomocy nie znają innej 
drogi i możliwości poprawienia 
swojego bytu, jak tylko droga do 
ośrodka pomocy i wyczekiwanie 
w kolejce po „swoje”, po to, „co 
im się przecież należy”. Standar-
dy pomocy socjalnej wyglądają 
jednak w tej chwili inaczej. Prio-
rytetem jest aktywizacja i szko-
lenie osób, które będą gotowe 
same podjąć wyzwanie wyjścia 
z trudnej sytuacji. Tak więc od 
ryby zdecydowanie lepsza jest 
wędka, wszak mając wędkę, 
można złowić niejedną rybę…

Zakończyły się pierwsze przetargi z długiej listy inwestycji, które chce 
zrealizować w tym roku gubiński samorząd. Przypomnijmy, że w latach 
poprzednich gmina Gubin wydawała na inwestycje około 5 mln złotych. 
W tym roku zaproponowany przez burmistrza ambitny budżet zakłada 
ponad 20 mln zł na inwestycje.

Komisja przetargowa zakończyła prace związane z wyborem najkorzyst-
niejszej oferty na tzw. „schetynówkę” i podpisano umowę na „Przebudowę 
dróg gruntowych ulic Waryńskiego i R. Luksemburg w Gubinie” 
z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „KABET” z siedzibą 
w Zielonej Górze, na kwotę 1.528.630,91 zł. Przypomnijmy, że połowa 
tych pieniędzy pochodzi ze specjalnego rządowego programu.

Natomiast 19 marca podpisano umowę z Przedsiębiorstwem 
Inżynieryjno-Budowlanym „SAN-BUD” z siedzibą w Zielonej Górze na 
uzbrojenie gubińskiej strefy na ul. Żołnierskiej, Cmentarnej i Poleskiej 
- Etap I. Umowa opiewa na kwotę 2.975.408,40 zł.

Gmina Gubin o statusie miejskim w roku budżetowym 2009 planuje 
jeszcze ogłoszenie kolejnych przetargów na zadania:

Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego, budowę ciągu pieszo-
rowerowego od przejścia granicznego do baszty przy ul. 3 Maja w Gubi-
nie, turystyczne zagospodarowanie Wyspy Teatralnej, budowę sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej na ul. Legnickiej i Śląskiej.

Równorzędnie realizowane są inne zadania inwestycyjne, nie 
wymagające wyłonienia wykonawcy w formie przetargu. W ten sposób 
realizowana jest budowa drogi ul. Wybickiego czy przebudowa drogi przy 
ul. Dzikiej i Miedzianej. Wykonanie obu zadań powierzono zakładowi 
budżetowemu - Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Gubinie.

Ruszają inwestycje

Przed sesją rady miejskiej obradują komisje problemowe rady. Na tych 
posiedzeniach radni dyskutują przedłożone im projekty uchwał, by móc 
je radzie zaopiniować. W wielu przypadkach dochodzi do ścierania się 
odmiennych poglądów. Zdarza się, że dużej wagi uchwały wydają się 
czymś normalnych, a te oczywiste, co do swoich skutków wywołują cza-
sem nieprzewidziane kontrowersje.

Ostatnio jakby bardziej ekscytują projekty inwestycyjne. Wydawać by 
się mogło, że budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nie wywoła negatywnych emocji, bo każdy zwiększony komfort dotarcia 
dzieci i młodzieży do szkoły domaga się samoistnego poparcia. I o dziwo, 
w dyskusji wspomnianej komisji nie było to takie jednoznaczne.

Bardziej zrozumiałym wydaje się fakt dyskutowania uchwały zmienia-
jącej ceny i opłaty za korzystanie z krytej pływalni. Wiadomo - koszty 
rosną: energia, woda... Wzrost cen biletów o złotówkę nie budzi sprze-
ciwu, tym bardziej że za zajęcia szkolne opłata pozostaje jak dotychczas, 
1zł za ucznia. Padały wnioski zarówno o podniesienie, jak i obniżenie cen 
karnetów. Dotychczas do wykupionego karnetu za 50 zł otrzymywało się 
20% zwiększenia darmowych już wstępów. Po wielowątkowej dyskusji 
postanowiono zarekomendować sesji zwiększenie gratisowych wejść 
o 30%, gdyż karnety to jakby przewidywalny dochód.

Ciekawą propozycję zgłosił pod rozwagę radnym burmistrz Bartłomiej 
Bartczak. Wyraził zamysł rozbudowy obiektu krytej pływalni o obiekt 
odkrytego basenu, siłowni, sauny i gabinetu odnowy biologicznej. Zasta-
nawiał się nad zaopatrzeniem basenu w wodę z własnego ujęcia oraz pod-
jęciem rozmów z właścicielem pobliskiej myjni samochodów, w celu wy-
korzystania zużytej wody z pływalni. Na powyższe zadanie przygotowany 
ma być wniosek o dofinansowanie z dwóch źródeł. Większość obecnych 
radnych propozycję tę przyjęła z aprobatą. Ols

Obrady komisji 
gospodarczej

Jedna z koncepcji, przedstawiona przez naszych sąsiadów, zakłada wy-
korzystanie budowli jako domu kultury.

Fundacja Fara Gubińska Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich ze stro-
ny polskiej i Stowarzyszenie Wspierające Odbudowę Fary z Guben byli 
gospodarzami konferencji prasowej dla mediów z obu stron granicy.

Na zaproszenie organizatorów, uczestniczyli w niej burmistrz Gubi-
na B.Bartczak, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara 
Bielinis-Kopeć, przedstawiciele IBA - Międzynarodowej Wystawy Bu-
dowlanej działającej na Łużycach oraz berlińskie  Biuro Planistyczne 
Inser-Consult. Jego przedstawiciel zaprezentował szeroką koncepcję 
przyszłego wykorzystania rewitalizowanej budowli. Fara w przyszłości 
może spełniać różnorakie funkcje - mówił jeden z uczestników konfe-
rencji - ale chcemy, aby była ona miejscem spotkań mieszkańców po-
granicza oraz pomnikiem historii Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii.

Prace nad stworzeniem koncepcji trwały bardzo długo - podkreśla członek 
Zarządu Fundacji Jakub Bartczak: pomysłów jest co niemiara, nawet takie, 
jak utworzenie w wydzielonej części budowli wspólnego przedszkola!

Quo Vadis faro?

Gubin jako jedno z nielicznych miast w regionie ma zbudowane nie-
mal od podstaw trzy boiska, a czwarte przy Zespole Szkół im. Kopernika 
jest realizowane przy współpracy z firmami ubezpieczeniowymi PZU S.A. 
i PZU Życie S.A. Wspomogły one inwestycje kwotą 200 tysięcy złotych,  
100 tysięcy przekazało Ministerstwo Sportu. Całość zadania przekracza 
nieznacznie kwotę 900 tysięcy złotych. Zakończenie jest przewidziane na 
koniec roku szkolnego. Chcemy, aby do końca obecnej kadencji samorzą-
du każda nasza szkoła i osiedle posiadały swoje boisko. Pozwoli to uchro-
nić naszą młodzież od wielu patologii społecznych, dając jej możliwość 
„wyżycia się” na niwie sportowej - powiedział burmistrz B. Bartczak na 
antenie Radia Zachód w rozmowie z red. Arturem Steciągiem. 

Stawiamy na sport!
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Wkurza mnie
Lasy stanowią prawie jedną trzecią powierzchni Polski. 

Rocznie wywożenie nieczystości z lasów kosztuje nasz kraj 10 mln zł.

Jak wiosna, to typowe skojarzenia: 
imprezy kulturalne z książką w tle 
i rozważania na temat czytelnictwa. 
Media już ruszają na „pole walki”. 
Parę dni temu telewizja informowała, 
że z badań wynika, iż przed dwoma 
laty połowa Polaków miała kontakt 
z książką, z dzisiejszych szacunków 
wychodzi, że tylko 38 proc. rodaków 
sięga po książkę. Wrażenie - wydaje 
się - średnio miłe. Ale nie jest tak źle.

Zjawisko naturalne. Liczy się po-
stęp w dziedzinie techniki przekazu 
informacji, wiedzy. Zapewne w okre-
sie pozytywizmu, Młodej Polski ko-
rzystano z książek częściej niż w sta-
rożytności czy średniowieczu. Kiedyś 
były one bezkonkurencyjne na rynku 
czytelniczym, przenoszenia słowa.

Obecnie o miejsce w ludzkich umy-
słach, obok książek, walczą drapież-
nie - telewizja, radio, czasopisma, 
film, internet, agresywnie się zacho-
wują popularne gazety kolorowe, tzw. 
brukowce. Naraz podają doniesienia 
sensacyjne, plotkarskie, sięgające głę-
boko w intymność prezentowanych 
postaci. Nadal aktualny jest zwyczaj-
ny przekaz ustny, bezpośredni, często 
przecież nacechowany wyjątkowymi 
wartościami poznawczymi.

Że w tym tłoku jeszcze 38 proc. lu-
dzi czyta książki, to sytuacja bardzo 
pocieszająca. Gdyby ów fakt oceniać 
według bieżącego oglądu, dajmy na 
to w gubińskich bibliotekach - pub-

licznej i pedagogicznej (inaczej trochę 
trzeba patrzeć na biblioteki szkolne), 
chciałoby się tych procentów jeszcze 
dopisać. O każdej porze spotkać tam 
można czytelników. Kolejka przy wy-
pożyczeniach, inni wędrujący między 
regałami i ci najbardziej skupieni - 
przy stolikach czytelni. To, że książka 
nie żyje w samotności, spowodowane 
jest wielkim „ciągiem” na edukację, 
w tak ogromnej mierze decydującej 
o karierach życiowych oraz - niewąt-
pliwie mrówczą pracą bibliotekarzy.

Specjalne uznanie należy się gu-
bińskiej księgarni, która nawet 
w najgorszym dla niej czasie nie-
zawodnie służyła i służy słowu dru-
kowanemu i teraz - nie tylko słowu 
drukowanemu. Niebagatelną rolę 
spełniają również kioski, punkty 
sprzedaży prasy, gdzie też znajduje 
się miejsce dla książki.

Na podstawie szacunku z początko-
wej części tego artykułu nieupraw-
niony byłby sąd, iż Polacy mniej 
czytają czy stronią od myślenia. Ja-
kąś formą obcowania z różnymi lek-
turami jest oglądanie programów 
telewizyjnych, słuchanie audycji ra-
diowych, wędrowanie po internecie, 
rozmowy z ludźmi, którzy mają coś 
wartościowego, niekoniecznie zaraz 
nadzwyczajnego, do przekazania.

A więc z książką, z czytaniem jest 
owszem, owszem.

Stanisław Turowski.

Książki przegrywają?

Pierwsze miesiące roku to tradycyj-
nie czas rozliczania podatku docho-
dowego od osób fizycznych. Dlatego 
Urzędy Skarbowe w całej Polsce pro-
wadzą akcję „Szybki PIT”. W pra-

cach nad nią brali udział najlepsi 
eksperci merytoryczni resortu finan-
sów. Akcja „Szybki PIT” ma pomóc 
w wypełnieniu, złożeniu i rozliczeniu 
zeznania rocznego. Przygotowano 
również stronę internetową www.
szybkipit.pl, która docelowo stanie 
się całorocznym kompendium wie-
dzy na temat rozliczeń związanych 
z podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych. Rozlicz się wcześniej - 
nie czekaj do końca - bądź jak Szybki 
PIT! - tak brzmi główne hasło nowo-
czesnej kampanii informacyjnej pro-
wadzonej przez urzędy skarbowe na 
terenie całej Polski.

Myśląc o tym, w Urzędzie Skarbo-
wym w Krośnie Odrzańskim zostały 
przygotowane Dni Otwarte w dniach 
28 marca i 25 kwietnia 2009 r. 
w godzinach 9.00-13.00, szkolenia 
w zakresie prawidłowego wypełnia-

Ulgi, uproszczenia procedur oraz  pomoc w rozliczeniu rocznego zeznania 
- tego oczekuje podatnik

Pomoże Ci Szybki PIT

Szybki PIT to symbol przyja-
znego urzędu, który chce po-
móc podatnikom w zawiłościach 
przepisów podatkowych. Postać 
ma nawiązywać do westernowej 
konwencji pozytywnego bohate-
ra - szeryfa. Szybki PIT rozlicza 
się najszybciej i bez problemów. 
Rozliczenie się z PIT-u to dla Nie-
go żaden problem. Jest prawdzi-
wym zawodowcem. Gdy miał 7 
lat, rozliczył matkę i ojca. Później 
co roku pobijał rekord w pręd-
kości rozliczenia i ilości PIT-ów, 
które składał. Jego celem jest 
pomoc w rozliczeniu się z PIT 
wszystkim Polakom. Zastanawia 
się, czy nie zacząć rozliczać PIT-
ów w innych krajach. Jego bra-
cia to „Niski VAT” i „Mały CIT”. 
Legendą rodziny jest też kuzyn 
- „John LINIOWY”. Szybki PIT 
nieraz mówi z nostalgią, że kiedyś 
przyjdzie John i zrobi porządek.

nia zeznań rocznych w trakcie Dni 
Otwartych, wydłużone godziny pracy 
w ostatnim tygodniu kwietnia. Sala 
Obsługi Podatnika czynna będzie do 
godziny 18.00, broszury informacyj-
ne dostępne na Sali Obsługi Podat-
nika oraz w formie elektronicznej 
na stronie www.uskrosnoodrz.pl. 
Wszelkie sprawy dotyczące rozli-
czeń podatkowych można załatwiać 
w Urzędzie Skarbowym w Krośnie 
Odrzańskim, w godzinach obsługi 
interesantów: poniedziałek 8.15-
18.00, wtorek-piątek 7.15-15.00.

Na podstawie informacji 
US Krosno Odrzańskie 

oprac. m.z

Wiosna idzie, słońce przejmu-
je pałeczkę od kaloryferów, roz-
świetlając zaśmiecone lasy, drogi 
i pobocza. Są one tak zaśmiecone, 
że nawet w rezerwatach i parkach 
narodowych natknąć się można np. 
na gruz, szkło czy stare lodówki. 

W ostatnim czasie liczba niele-
galnych wysypisk na terenach zie-
lonych wzrosła prawie dwukrotnie. 
Roczne wywożenie nieczystości z la-
sów kosztuje nasz kraj 10 milionów 
złotych. Za te pieniądze można by 
posadzić 8 milionów drzew. Ważne 
jest nie tylko usunięcie odpadów, 
ale i zadbanie o ich późniejszą se-
gregację. 

A Polacy nie segregują śmieci. 
Polska nie zdąży na czas wprowa-
dzić unijnych norm segregowania 
śmieci i od 2010 roku możemy za 
to płacić kary w wysokości nawet 
do 100 mln euro rocznie - twierdzą 
specjaliści. Do tego bowiem czasu 
zobowiązaliśmy się ograniczyć ilość 
odpadów organicznych na wysy-
piskach o 25%. W tym momencie 
trafia tam - zamiast do specjalnych 
sortowni i kompostowni, w których 
gniją - aż 96% resztek z polskich 
domów. Unia wymaga, by liczba ta 
zmalała do 75%. 

W tym celu przynajmniej jedna 
czwarta śmieci powstających w go-
spodarstwach domowych winna być 
segregowana. Obecnie odsetek ten 
wynosi 4%. I nie wygląda na to, by 
miało się coś zmienić w tej kwestii. 
I nie tylko w tej. 

Obawiam się, że teraz jeszcze wię-
cej śmieci wyląduje w lasach. Jesz-
cze więcej plastików, gum i wszel-
kich odpadów tego typu wyląduje 
w piecach czy na specjalnie w tym 
celu rozpalanych ogniskach. Już te-
raz smuga dławiącego dymu unosi 
się tu i ówdzie nie tylko na wsiach, 
ale i w miastach.

Parę dni temu odebrałam telefon 
na ten temat od mieszkańca bloku 
z osiedla, które graniczy z domka-
mi jednorodzinnymi. A przecież 
mieszkańcy Gubina mają możli-
wość nieodpłatnego pozbycia się 
tego typu odpadów, korzystając 
z segregatorów. Czego nie można 
powiedzieć o mieszkańcach gminy 
Gubin, gdzie nie ma i nie wiadomo 
kiedy pojawią się takie pojemniki.

Tak więc wieś pali w piecach i na 
ogniskach wszystko to, co się da spa-
lić, a resztę chętnie wyrzuca do lasu 
lub zakopuje w dołach. Naturalnie 

O śmieciach i nowej drodze
skrzywdziłabym takim zbiorowym 
sądem tych, którzy mają pojemniki 
na odpady i z nich korzystają.

Myślę tylko, na jak długo, bo od 1 
stycznia 2009 r. za jeden kubeł śmie-
ci płaci się 10,22 zł z 7% VAT-em. 
W licznej rodzinie, a takie przeważ-
nie bywają na wioskach, są to 3-4 ku-
bły w miesiącu. 

Łatwo przeliczyć: 30-40 zł jest 
ogromnym wydatkiem dla nieza-
możnej rodziny. Monopolistą na te 
usługi w mieście i gminie jest gubiń-
ski PUM. Więcej możliwości przy 
wywozie nieczystości płynnych daje 
alternatywa Zakładu Usług Komu-
nalnych z siedzibą w Czarnowicach

Bez kosztów dojazdu (zapewne 
wliczonych w usługę), za 1-2 m3 - 
17zł, za 3-4 m3 - 14zł, za 8 tys. m3 
(cała beczka) 13 zł, wszystko plus 
7% VAT.

Za świadczenie usług w zakresie 
odbioru i unieszkodliwianie odpa-
dów komunalnych zmieszanych, 
na terenie miasta Gubin jest opła-
ta w wysokości 7,50 i 7% VAT od 
jednego mieszkańca w stosunku 
miesięcznym łącznie z dzierżawą 
pojemnika; 6,46 zł i 7% VAT w sto-
sunku miesięcznym bez dzierżawy 
pojemnika.

Dla porównania przytoczę stawki 
stosowane w Żarach przez Przedsię-
biorstwo Komunalne PEKOM SA 
- 7,20 miesięcznie z własnego pojem-
nika, 8,32 miesięcznie z pojemnika 
dzierżawionego. Te same stawki sto-
sowane są poza granicami miasta.

Wracając do gminy Gubin, rozma-
wiałam z wójtem Edwardem Aksa-
mitowskim, który od dłuższego cza-
su stara się znaleźć konkurencyjne 
cenowo wysypisko śmieci, ale tam, 
gdzie taniej wszystko zajęte. Twier-
dzi, że nawet wliczając transport, 
byłoby to opłacalne dla gminy.

Jak tak dalej pójdzie, to tu uwa-
ga - wieszczę - śmieci w lesie będą 
konkurowały z grzybami.

O nowej drodze

Do redakcji WG zadzwonił pan 
Mirosław Jaskólski z ul. Budzi-
szyńskiej 6, prosząc o zaintereso-
wanie i wstawiennictwo. 

Otóż przez kawałek ogrodu z bar-
dzo dorodnymi drzewami iglasty-
mi, wzdłuż posesji i dalej przez 
podwórka sąsiadów ma przebiegać 
nowa droga. Państwo Jaskólscy 
uważają, że nie jest ona konieczna, 
ponieważ jest już ulica Budziszyń-

ska, łącząca się z ulicą Kołłątaja, 
Śląską, Nową i Chopina. Po co więc 
wydawać pieniądze na nową drogę 
w tym samym kierunku - twierdzą 
i proponują, by za nie wybudować 
plac zabaw dla dzieci.

Jadę więc do naszego magistratu. 
Wraz z panią naczelnik wydziału nie-
ruchomości i gospodarki przestrzen-
nej Joanną Orzechowską oglądamy 
plan, który nas interesuje. 

Wynika z niego, że ma powstać 
nowy ciąg pieszo-jezdny, czyli po 
prostu droga. Część działki pań-
stwa Jaskólskich jest ujęta w tym 
ciągu, który kończyć się będzie te-
renem placu.

- Państwo uczestniczyli w rozmo-
wach na ten temat, wnosili też za-
strzeżenia, ale nic nie dali nam na 
piśmie - wyjaśnia pani naczelnik. 
- Są dwie możliwości: propozycja 
odkupienia przez miasto tej czę-
ści działki, względnie zamiana na 
inną. Jeżeli państwo napiszą w tej 
sprawie wniosek, to jest możliwość 
w każdej chwili podjęcia uchwały 
przez radę miasta i małej zmiany 
w planach. Ale cały plan na pewno 
nie zostanie zmieniony - zastrzega 
pani naczelnik.

Jakież było moje zdziwienie, 
gdy nazajutrz po rozmowach, już 
w trakcie pisania tego tekstu, za-
dzwonił do mnie pan Roman Ja-
skólski, twierdząc, że to on jest 
właścicielem i domu, i działki, 
a pan Mirosław ma tylko wykupio-
ne w nim mieszkanie, na własność 
ma tylko maleńką działeczkę (jak to 
określił), resztę działki dzierżawi od 
miasta. - Ja nie mam nic przeciwko 
budowaniu w tym miejscu drogi. 
Wręcz przeciwnie, myślę, że będzie 
ona potrzebna - deklaruje pan Ro-
man. - Pan mieszka w tym domu, 
czy gdzie indziej? - pytam. - Miesz-
kam gdzie indziej - mówi i dodaje, 
że to nie ma nic do rzeczy.

Dla niego nie ma - myślę.

Trudno wyrokować, jak się skoń-
czy prośba pana Mirosława, bo 
nieprzewidywalnie wkroczyłam na 
grząski rodzinny grunt. A z rodziną, 
wiadomo, najlepiej wychodzi się na 
zdjęciach.

Zaś wydzielenie małego zagospo-
darowanego kawałka zieleni - a jest 
to w planie możliwe - może stano-
wić element dekoracyjno-estetycz-
ny przy nowej drodze.

Kaśka Janina Izdebska

Od 2 IV 2008 r. na całym świe-
cie organizacje działające na rzecz 
osób z autyzmem przeprowadzają 
akcje promujące wiedzę na temat 
tego zaburzenia, aby przygotować 
społeczeństwo na pojawienie się 
wśród nich osób autystycznych.

W gubińskim społeczeństwie też 
są takie osoby i dlatego - po raz 
kolejny - Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Autystycznym „Dalej Ra-

Nasz Autyzm
zem” w Zielonej Górze zaprasza 
państwa na spotkanie promujące 
wiedzę o autyzmie, które odbę-
dzie się 2 IV 2009 r. o godz. 10.00 
w auli Liceum Ogólnokształcącego 
w Gubinie. Plan spotkania: 10.00 
- projekcja filmu dokumentalne-
go „Nasz Autyzm”, 10.50 - „Jego 
Ja”- relacja z pracy fotografika - 
historia powstania portretów osób 
z autyzmem, 11.15 - recital Patryka 

Sierakowskiego - chłopca z auty-
zmem. Podczas spotkania będzie 
można nabyć kalendarze ze zdjęcia-
mi dzieci autystycznych i wierszami 
autystycznego Damiana Kaniuki. 

Zebrane datki przeznaczone zosta-
ną na zakup pomocy edukacyjnych 
dla dzieci autystycznych z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Gubinie - 
mówi koordynator spotkania Elżbieta 
Konopacka, zapraszamy! MB-T
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Sonda
Czy robisz wiosenne porządki?

Zofia Smolenkiewicz
emerytka

Wprawdzie rok szkolny jeszcze 
trwa, ale rodzice przyszłych pierw-
szoklasistów już zastanawiają się, 
do której szkoły posłać swoje ma-
leństwo. Pierwsze lata w szkole 
podstawowej są bardzo ważne i de-
cydują o tym, jak będzie wyglądała 
dalsza edukacja. Z podjęciem decy-
zji o wyborze szkoły wiąże się wiele 
aspektów, które dotyczą nauczania, 
spędzania czasu po lekcjach, ale 
również bezpieczeństwa.

Aby ułatwić ten wybór, w Szko-
le Podstawowej Nr 3 z oddziałami 
integracyjnymi w Gubinie zostało 
zorganizowane spotkanie dla przy-
szłych pierwszaków i ich rodziców. 
Na początku wszystkich zebranych 
przywitała dyrekcja szkoły. Następ-
nie maluszki zeszły na parter, by 
tam miło spędzić czas. Dzieci bawiły 
się w basenie z piłkami, były w ga-
binecie do rehabilitacji, oglądały 
bajki i kolorowały obrazki. W tym 
czasie rodzice zgromadzeni w holu 
brali udział w prezentacji multime-
dialnej. Przy tej okazji można było 
zapoznać się z wystawą prac ucz-
niowskich, przejrzeć kroniki klaso-
we i zapoznać się z broszurami „re-
klamującymi” placówkę. Dyrekcja 
i przyszli wychowawcy pierwszokla-
sistów dołożyli wszelkich starań, by 
przedstawić szkołę z jak najlepszej 
strony. Trwające prawie godzinę 
spotkanie zakończyło się zapisami 
do pierwszej klasy, a dzieci zostały 
obdarowane słodkim upominkiem.

SP-3 ma wiele atutów, ale wymie-
nię te najważniejsze. Edukacja od-
bywa się w mało licznych klasach, 
istnieją grupy integracyjne, nauka 
odbywa się na jedną zmianę. Zale-
tą jest nauka języka obcego już od 
najmłodszych klas, jest możliwość 
korzystania z zajęć w salach kompu-
terowych i na basenie. Szkoła pro-

Szkoła na szóstkę…
muje zdrowie i jest przyjazna środo-
wisku. Spełniając te i wiele innych 
warunków, została nagrodzona cer-
tyfikatem „Szkoły z klasą” i kilkoma 
innymi. Nie tylko w czasie zajęć lek-
cyjnych, ale i po nich dzieci mogą 
rozwijać swoje zdolności w różno-
rodnych kółkach zainteresowań. 
Dzieci z problemami mają oparcie 
w wykwalifikowanej kadrze pedago-
gicznej. Pomocą służą: pedagodzy, 
logopedzi, oligofrenopedagodzy 
i inni specjaliści. Architektonicznie 
SP-3 jako jedyna jest dostosowana 
do potrzeb uczniów niepełnospraw-
nych. To szkoła bezpieczna. Przy 
drzwiach wejściowych czuwa pan 
woźny, pilnując, by do budynku nie 
wszedł nikt nieupoważniony. Szko-
ła posiada monitoring wewnętrzny 
i zewnętrzny, a w razie potrzeby po-
mocą służy policja, z którą nawiąza-
na jest współpraca również w czasie 
„pokoju”. Szkoła to nie tylko grono 
pedagogiczne i uczniowie. To także 
rodzice uczniów, z którymi istnieje 
współpraca, nie tylko przy okazji 
wywiadówek, ale także przy licz-
nych imprezach rozrywkowych.

Podsumowując jest to szkoła bez-
pieczna, z tradycjami, ale podążają-
ca z duchem czasów, zasługująca na 
zaufanie i uznanie.

Ze swej strony muszę przyznać, 
że chociaż w szkole jestem stałym 
bywalcem (syn jest w IV klasie, 
a córka chodzi do zerówki), to ta-
kiej akcji promującej szkołę jeszcze 
nie widziałam. Była zorganizowa-
na z wielkim rozmachem i myślę, 
że pomogła podjąć trudną decyzję 
związaną z wyborem szkoły. Moja 
opinia o tej placówce jest jak naj-
bardziej pozytywna.

Uważam, że SP-3 w Gubinie to 
szkoła na szóstkę!

Anna Kędziora

Przyszłe wychowawczynie klas I z dyrektorem Robertem Sieglem

Historia literatury, muzyki, sztu-
ki, zna przypadki ludzi, których 
wena dopadła w późniejszym wie-
ku ich życia, co zaowocowało dzie-
łami sztuki. Tym większe szanse 
mają młode panie z Warsztatów 
Artystycznych w Chlebowie, które 
ponad rok temu zorganizowały się 
dla finansowej pomocy chorej kole-
żance, do - jak wtedy przypuszczały 
- jednorazowego zrywu. Ponieważ 
było to przed Wielkanocą, kilka 
pań wykonało palmy wielkanocne, 
a uzyskane pieniądze z ich sprzeda-
ży w kwocie ponad 1100 zł przeka-
zało na leczenie koleżanki.

Tak to się zaczęło. Od tego czasu 
minął pracowity i owocny rok, pod-
czas którego w każdy wtorek odkry-
wają swoje zdolności plastyczne. 
Robią to pod okiem i przy czynnej 
pomocy uzdolnionej nauczycielki 
szkoły w Chlebowie Anny Durawy 
i tam też się spotykają. Dojeżdża-
ją z Łomów, jedna pani z Gubina, 
albowiem nie wszystkie mieszkają 
w Chlebowie. Wśród uczestniczek 
warsztatów są aż trzy Anny, oprócz 
wcześniej wspomnianej jest Anna 
Izdebska i Anna Płatanicka, a tak-
że Jolanta Radwańska, Ewa Kulus, 
Joanna Karbowiak, Stanisława 
Konstanty, Wioletta Majkusiak, 
Dorota Kasowska-Kawałek.

- Nie wiedziałam, że potrafię ma-
lować - mówią panie A. Izdebska 
i J. Karbowiak, prezentując swoje 
obrazy. Pozostałe też próbują i cał-
kiem nieźle im wychodzi.

Wszystkie potrafią wyczarować 
prawdziwe szydełkowe cudeń-
ka. W tej dyscyplinie przoduje J. 
Radwańska. Teraz oprócz swoich 
mieszkań, piękne ozdoby zdobią 
też mieszkania bliskich i przyjaciół. 
Ba! Zdobią nawet okolicznościo-
wo salę konferencyjną w Urzędzie 
Gminy, np. przed Bożym Naro-
dzeniem na stole konferencyjnym 
pojawiły się stroiki i szydełko-
we ozdoby świąteczne. Już teraz 
przygotowują ozdoby wielkanocne 
i wspaniałe kartki życzeń. Swoimi 
wyrobami dekorowały też salę ba-
lową, a w czasie ubiegłorocznego 
Święta Chleba w Chlebowie przy-
gotowały wystawę swoich plastycz-
nych umiejętności.

Na tym nie koniec, bo wyróżniono 
je w konkursie za chleb, który upie-
kły na tę okoliczność, a uczestnicy 
imprezy mogli, degustując, przeko-
nać się o słusznym wyróżnieniu. Bo 

O tym, że nigdy nie jest za późno na odkrycie w sobie zdolności ar-
tystycznych, przekonały się uczestniczki Warsztatów Artystycznych 
w Chlebowie.

Zdolne i aktywne!
panie równie dobrze jak chleb pieką 
też smaczne ciasta. Na spotkaniach 
wymieniają się przepisami, no i każ-
da coś upieczonego przynosi. 

W trakcie uroczystego Dnia Ko-
biet zorganizowanego przez Radę 
Sołecką w Chlebowie, panie prowa-
dziły warsztaty artystyczne dla 50 
zaproszonych kobiet. Uczyły, jak 
robić serwetkowe róże, dzięki temu 
uczestniczki mogły wrócić do domu 
z pięknym zrobionym przez siebie 
bukietem. Zresztą ta uroczystość 
nie ograniczyła się tylko do war-
sztatów i wesołej zabawy.

Były też dwie ważne pogadanki. 
Dr Dorota Hadada mówiła o nad-
ciśnieniu, a miejscowa pielęgniarka 
Regina Giergasz o cholesterolu.

Uczestniczki warsztatów aktywnie 
uczestniczą w pracach społecznych 
na rzecz swoich wsi. Pani E. Ku-
lus i J. Radwańska zorganizowały 
w świetlicy w Łomach ferie zimowe 
dla dzieci. Pomogli również miesz-
kańcy wsi, państwo Aneta i Andrzej 
Zającowie, a pan Zdzisław zafun-
dował wszystkim dzieciom słodycze 
na balu, którym kończono ferie. Był 
też kulig, w zamian za co dzieci zo-
bowiązały się na wiosnę pozbierać 
śmieci. Co zresztą już się stało.

- Skąd na to wszystko macie fun-
dusze? - pytam.

- Pomaga nam wójt gminy Gubin 
Edward Aksamitowski, przyznając 
na naszą działalność 2 tys. złotych 
rocznie. Mamy własne comiesięczne 
składki, a także wspomaga nas miej-
scowy Caritas, który współpracuje 
z Caritasem w Düsseldorfie, a nasza 
koleżanka Joanna Karbowiak jest 
tłumaczką - odpowiadają panie.

- Bez pomocy wójta byłoby bardzo 
trudno coś zrobić, bo materiały są 
bardzo drogie – dodają, dziękując 
przy okazji za pomoc.

Nic nowego nie odkryję stwierdze-
niem, że nawet w najmniejszej wio-
sce czy miasteczku można znaleźć dla 
siebie atrakcyjne zajęcie, wypełniają-
ce czas wolny. Oderwanie się na mo-
ment od codziennych zajęć. Pozwa-
lające na odkrycie zdolności, które 
w nas drzemią. Warunek jest jeden 
- trzeba chcieć, bo chcieć to móc.

Sympatyczne uczestniczki zajęć 
są otwarte na przyjęcie do swojego 
grona chętnych pań, a nawet pa-
nów - mówią ze śmiechem. Zapra-
szamy w każdy wtorek o godz.18.00 
do szkoły w Chlebowie.

Kaśka Janina Izdebska

Nie robię wiosennych porząd-
ków, staram się utrzymywać 
czystość w domu na bieżąco. 
Ład i czystość są dla mnie bar-
dzo ważne! Z nadejściem wiosny 
zawsze za to biorę się za mycie 
okien,  większe porządki robię 
przed Wielkanocą.

Krzysztof Kościesza
student

Na wiosnę robię porządki wo-
kół domu. W ogrodzie zajmuję 
się między innymi zbieraniem 
nagromadzonych gałęzi, grabie-
niem liści oraz sprzątaniem wo-
kół i w garażu. Poza tym biorę 
się za trzepanie dywanów, mycie 
podłóg, okien. Także wiosna to 
jest zdecydowanie dla mnie czas, 
kiedy mobilizuję się do większe-
go wysiłku…

Beata Olechnowicz
pracownik marketingu

Oczywiście, że robię wiosenne 
porządki! Człowiek odżywa, robi 
się ładna pogoda, więc nabieram 
energii do życia i bardziej mi się 
chce zadbać o domowe zacisze. 
Wiosna nastraja mnie również do 
poczynienia jakichś zmian w wy-
stroju domu. To również czas, kie-
dy zabieram się za prace w ogro-
dzie oraz domowe remonty.

Tak, robię wiosenne porządki. 
Zawsze wraz z początkiem wios-
ny myję okna w domu, trzepię 
dywany. To czas, kiedy robi się 
cieplej, więc wyciągam z szafy let-
nie ubrania, chowając te zimowe. 
Nadejście wiosny zachęca mnie 
do robienia dużo więcej i częściej 
porządków, niż w okresie zimy.

Danuta Bilicz
poszukująca pracy

Po klasach II i III w Szkole Podsta-
wowej nr 2 znajomość wiedzy o na-
szym mieście prezentowały klasy VI.

Pod okiem bibliotekarki Żanety 
Bukowskiej i nauczyciela historii 
Radosława Grudziaka, uczniowie 
odpowiadali na pytania zadawa-
ne przez prowadzących, a te nie 
należały do łatwych. No bo proszę 
powiedzieć, jacy generałowie są 
patronami gubińskich ulic? Albo: 
wymień wszystkie mosty w Gu-
binie. Mało kto wie, że jest ich co 
najmniej 11. Gościem honorowym 
turnieju był płk w st. spocz. Tade-

usz Dziewierski, który podzielił się 
wspomnieniami z czasów, kiedy na 
Ziemi Gubińskiej, po zakończeniu 
wojny, tworzyła się Polska.

Po podliczeniu wyników okaza-
ło się, że najwyższym poziomem 
wiedzy o Gubinie wykazała się re-
prezentacja klasy VIa w składzie: 
Aleksander Kowal, Michał Okrę-
glicki i Kacper Żerko. Zwycięzcy 
i pokonani z rąk T. Dziewierskiego, 
dyrektora szkoły Bogusława Wy-
pycha i obecnego na turnieju pre-
zesa SPZG Stefana Pilaczyńskiego 
otrzymali drobne upominki. (sp)

Turniej wiedzy

Panie z Warsztatów Artystycznych w Chlebowie ze swoimi pracami
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ABC 
Niepełnosprawnego (4)

Urszula Kondracik

Prezes TWzK 
koło w Gubinie

Ulgi przysługujące osobom niepeł-
nosprawnym w podróży środkami 
transportu zbiorowego kolejowego 
(PKP) i autobusowego (PKS).

Dzieci do lat 4 - przejazd PKP - 
100% ulgi na pociągi osobowe, po-
spieszne i ekspresowe IC i EC - bile-
ty jednorazowe w klasie 2, w klasie 
1 dopłata. Przejazd PKS 100% ulga 
na autobusy zwykłe i pospieszne 
- bilety jednorazowe. Jeśli dziecko 
korzysta z oddzielnego siedzenia - 
70% ulga.

Do ulgi uprawniony jest prze-
wodnik lub opiekun towarzyszący 
w podróży osobie niewidomej albo 
osobie niezdolnej do samodzielnej 
egzystencji - opiekun 18 lat, prze-
wodnik 13 lat lub pies przewodnik. 
Ulga na PKP wynosi 95%  na au-
tobusy zwykłe, przyspieszone i po-
spieszne. Przysługują bilety jedno-
razowe.

Dzieciom i młodzieży dotkniętym 
inwalidztwem lub niepełnospraw-
nością na PKP przysługuje 78% 
ulgi na pociągi osobowe, pospiesz-
ne i ekspresowe, IC, EC - bilety jed-
norazowe lub miesięczne imienne 
klasy 2, w klasie 1 dopłata. Na prze-
jazd PKS ulga wynosi również 78% 
na autobusy zwykłe, przyspieszone 
i pospieszne - bilety jednorazowe 
lub imienne.

Ulga przysługuje również rodzi-
com lub opiekunom dzieci i mło-
dzieży z inwalidztwem lub nie-
pełnosprawnością, na PKP 78% 
na pociągi osobowe, pospieszne, 
ekspresowe, IC, EC - bilety jedno-
razowe klasy 2, w klasie 1 dopłata. 
Na PKS ulga wynosi 78%, dot. au-
tobusów zwykłych i pospiesznych 
- bilety jednorazowe. Ulga przysłu-
guje tylko na jedno z rodziców lub 
opiekuna na przejazdy celowe (np. 
do lekarza, na rehabilitację, itp.).

Osoby niezdolne do samodzielnej 
egzystencji uprawnione są do 49% 
ulgi na pociągi osobowe (bilety 
jednorazowe) oraz 37% ulgi na po-
ciągi pospieszne i ekspresowe, IC, 
EC. Obowiązują bilety jednorazo-
we klasy 2, a w klasie 1 dopłata. Na 
PKS przysługuje ulga w tej samej 
wysokości.

Osobom niewidomym, które nie są 
uznane za osoby niezdolne do samo-
dzielnej egzystencji przysługuje ulga 
na PKP i PKS w wysokości 37%.

Osoby niepełnosprawne korzy-
stające z przejazdów środkami 
transportu PKP i PKS zobowiąza-
ne są posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające stopień niepełno-
sprawności, gdyż od jego stopnia 
uzależniona jest wysokość zniżki.

Urszula Kondracik
Prezes TWzK w Gubinie

W tym numerze nie mogłam po-
dać Państwu informacji nt. progra-
mu „PEGAZ 2003” dot. nabycia in-
walidzkich wózków elektrycznych, 
gdyż nie został jeszcze urucho-
miony przez PEFRON (nastąpi to 
w kwietniu br.).

Dyżury członków Zarządu TWzK 
w każdy wtorek od 10.00 do 14.00 
w biurze (WDT w podwórzu).

- Można powiedzieć, że w dzia-
łalności społecznej idzie Pani na 
całość. Co Panią najbardziej cie-
szy w pracy radnego?

Jako radna bywam w wielu miej-
scach i rozmawiam z mieszkańcami 
o ich problemach. Martwi mnie to, że 
mieszkańcy sporadycznie korzystają 
z kontaktów z Radą Osiedla i dyżuru-
jącymi radnymi, wspólnotami miesz-
kaniowymi, by zasięgnąć rzetelnej in-
formacji lub rozwiązać swój problem. 
Rzadko korzystają z możliwości skła-
dania inicjatyw obywatelskich.

Cieszy mnie to, kiedy problemy 
mieszkańców zostaną rozwiązane 
szybko i skutecznie, a młodzi radni 
widzą to tak samo. Dopóki są wy-
zwania, czuję, że warto pracować. 
Tym bardziej że mam satysfakcję 
z tego co robię.

- Działa Pani w komisji gospo-
darczej – jakie osiągnięcia tej 
komisji są godne podkreślenia?

Usilnie czyniłam starania, by na-
wiązać współpracę z gminą wiejską 
Gubin, bo są wspólne płaszczyzny 
działania w gospodarce. W Wielko-
polsce nie do pomyślenia byłoby to, 
że do oczyszczalni ścieków nie jest 
podłączona gmina wiejska, nie ko-
rzysta z wody dobrej jakości z gubiń-
skiego ujęcia. Zarówno ujęcie wody, 
jak i oczyszczalnia ścieków w Gubinie 
mają niewykorzystane możliwości. 

W pracach komisji zwracam szcze-
gólną uwagę na jakość wykonania 
inwestycji. Jesteśmy zbyt biedni, 
by inwestycje realizować przez fir-
my najtańsze, wybierać materiały 
niskiej jakości i słabo nadzorować 
prace. Mam wiele przykładów na 
szerzącą się bylejakość i niedokoń-
czenie inwestycji.

- Jakie sprawy z punktu widze-
nia radnego są najważniejsze dla 
Gubina?

Konsekwentne przestrzeganie 
przyjętego Planu Rozwoju Lokalne-
go na lata 2008-2013 i niemieszanie 
w to polityki. Priorytetem powinna 
być gospodarka. Praca dla miesz-
kańców jest najważniejsza i takie 
„światełko” w tunelu się pojawiło. 
Przy ogromnych staraniach pana 

Twój radny - Halina Wojnicz
burmistrza i akceptacji Rady Miasta 
w strefie pojawił się inwestor. Będę 
spokojna wówczas, gdy ruszy pro-
dukcja. 

Burmistrzowie i rady miasta Gu-
bina i Guben powinny mieć dobre 
stosunki sąsiedzkie i podejmować 
działania na rzecz euromiasta. Pod-
glądajmy, jak rozwiązują problemy 
sąsiedzi.

- Co oprócz ujęcia do bieżącego 
budżetu remontu kanalizacji ul. 
Roosevelta 3 może Pani uznać za 
sukces?

Mieszkańcy centrum od lat oczeku-
ją na realizację inwestycji, które po-
zwolą na normalne funkcjonowanie 
i będą nowoczesne w rozwiązaniach. 
Poczynione inwestycje w mieście 
partnerskim Guben powinny być 
dla nas wyzwaniem. W tej chwi-
li jesteśmy mocno opóźnieni z ich 
realizacją, a nasze centrum jest po-
strzegane jako miejsce ogromnych 
kontrastów. Samorządy wielu miast 
tak planują inwestycje, że centrum 
jest „perełką” – u nas odwrotnie.

Między planami a wykończeniem 
inwestycji to często daleka dro-
ga. Po wyborach jest tak, że inwe-
stycje oczekujące od lat już nie są 
najważniejsze, a wyskakują inne, 
jak „króliki z kapelusza”, na które 
natychmiast znajdują się pieniądze 
(np. parking przy ul. Królewskiej). 
A mieszkańcy dalej oczekują na 
rozwiązanie problemów związa-
nych z kanalizacją.

W ostatnich dwóch latach zmo-
dernizowano przejście dla pieszych 
na ul. B. Prusa. Po świętach (kwie-
cień) rozpoczynamy długo oczeki-
waną przez mieszkańców budowę 
drogi i sieci wodno-kanalizacyjnej 
wzdłuż budynku przy ul. Roosevelta 
3. Przygotowano projekty zagospo-
darowania terenu Roosevelta 1-3, 
a wspólnoty mieszkaniowe zaak-
ceptowały jeden z nich do realiza-
cji. Będzie to II etap inwestycji. Po 
zrealizowaniu tej inwestycji miesz-
kańcy powinni być zadowoleni.

Na ukończeniu jest projekt budow-
lano-wykonawczy boiska sportowe-
go, placu zabaw, wymiany sieci wod-
no-kanalizacyjnej i nawierzchni ul. M. 
Konopnickiej, miejsca parkingowe. 
Inwestycja bardzo duża i najlepiej, 
gdybyśmy nie dzielili jej na etapy.

W tegorocznym budżecie znalazły 
się pieniądze na projekty budowlane 
na zagospodarowanie terenu przy uli-
cy II Armii Wojska Polskiego, prze-
budowy drogi B. Chrobrego. Wśród 
inwestycji znalazł się ciąg pieszo-ro-
werowy od przejścia granicznego do 
baszty (1.700 tys. zł). Nawierzchnie 
niektórych dróg i chodników wyma-
gają szybkich napraw.

Złożyłam wiele interpelacji, mię-
dzy innymi w sprawie dotacji z bu-
dżetu gminy na prace konserwator-
skie przy budynkach wpisanych do 
rejestru zabytków. Uchwała ta po-

winna pomóc w realizacji remon-
tów wspólnotom mieszkaniowym. 
Komisja oświaty i kultury, w której 
działam, uregulowała zasady przy-
znawania dodatku motywacyjnego  
dla nauczycieli. Powołano Młodzie-
żową Radę Miasta, która włączy 
młodzież w działania na rzecz mia-
sta.

- Może coś z działalności 
w klubie… 

Jest przyjemnie i twórczo. Wspie-
ramy działania pana burmistrza, 
które prowadzą do rozwoju miasta. 
Analizujemy również rozwiązania 
innych problemów, które nie znaj-
dą akceptacji, np. znaczna podwyż-
ka cen wody i ścieków, nieuregulo-
wana zbiórka surowców wtórnych, 
powołanie dwóch wiceprezesów 
w PUM-ie i inne.

- Dlaczego w Gubinie panie nie 
mogą przebić się w wyborach do 
Rady Miejskiej? 

Do wyborów startuje nas zdecydo-
wanie za mało. W ostatnich latach 
w radzie pracowało od 1 do 3 pań. 
Trudno powiedzieć, co jest przyczy-
ną tak nielicznej reprezentacji, może 
obowiązki rodzinne lub zawodowe. 
W większych miastach te tenden-
cje ulegają zmianie, stowarzyszenia 
promują kobiety aktywne.

W naszym mieście niektórzy pa-
nowie „bez kręgosłupa” lub „nie-
mowy” uważają, że mają monopol 
na władzę, a efekty widać. Zachę-
cam gubinianki do startu w wybo-
rach, bo jesteśmy solidne i pełne 
pomysłów.

- Czy była przewodnicząca Rady 
Osiedla ma ułatwioną pracę jako 
radna? 

Zdecydowanie tak. Praca w radzie 
pozwoliła mi na zdobycie wielu do-
świadczeń - poznanie dokładne śro-
dowiska i problemy mieszkańców.

Po odejściu na emeryturę mu-
siałam spożytkować wolny czas 
i pokłady energii. Kilka lat temu 
pracowałam w Radzie Osiedla nr 
1, a od 2003 do 2006 roku prze-
wodniczyłam jej. Należę do Gu-
bińskiego Towarzystwa Kultury. 
Wspieram konkurs o „Złote Pióro” 
i działania Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej, by zegary zawi-
sły na baszcie. Mam działkę, a dru-
gą wspólną przy bloku. W wolnych 
chwilach maluję i czasami opiekuję 
się wnuczętami. Zależy mi bardzo, 
by nasze miasto przy walorach 
przyrodniczych było nowoczesne, 
a mieszkańcy chcieli tu pozostać.

- Jak Pani świętuje 8 marca?
Bardzo różnie. Wyjazd rodzinny, 

dobra książka lub dłuższy spacer 
przy pięknej pogodzie. Kocham 
kontakt z przyrodą.

- Kiedy możemy spodziewać się 
wystawy Pani prac malarskich? 

Może za rok.
Dziękuję za rozmowę.

Oleg Sanocki

dokończenie ze str. 1
Nie jest to jedyna aplikacja praw-

nicza. Złożyłem z wynikiem pozy-
tywnym egzamin przeprowadzony 
przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści po zakończeniu aplikacji ko-
morniczej.

- Czy tylko doradzasz, czy rów-
nież występujesz w sądzie? 

Także występuję. Taką możliwość 
przewiduje ustawa o radcach praw-
nych na podstawie pisemnej sub-
stytucji i zlecenia radcy prawnego.

- Plany na przyszłość?
Dalsza specjalizacja w prawie po-

datkowym, złożenie egzaminu pań-
stwowego na doradcę podatkowego.

Tytuł radcy prawnego nie wy-
starczy? 

- Nie chodzi o dodatkowe dyplo-
my. Sporządzając dla klienta umo-
wy handlowe, należy zawsze prze-
widzieć konsekwencje podatkowe.

- Reasumując, co oferujesz 
klientom?

Spokojny sen. Mam na myśli od-
ciążenie klientów od spraw, którymi 
powinni zająć się profesjonaliści.

- Firma ma siedzibę w…?
W Gubinie przy ul. Słowackiego 1, 

pokój 207 (w budynku PKO).
- Dziękuję za wywiad. mg

W gąszczu
paragrafów

-  dzieci 3-6 lat – 3 zł za godzinę, za następne godziny po 0,30 zł
-  uczniowie, studenci, osoby niepełnosprawne – 4 zł za godzinę, 

za następne po 0,40 zł
-  dorośli 8 zł za godz., za następne po 0,80 zł
-  bilet rodzinny 12 zł za godz., za następne po 1,20 zł

Bilet rodzinny obejmuje jedną osobę dorosłą 
oraz do 5 dzieci w wieku do 13 lat.

Opłata za zajęcia szkolne – 1 zł od ucznia.
Rezerwacja pływalni dla zorganizowanych grup – 240 zł.

Ceny karnetów są korzystniejsze:
- karnet w cenie 50 zł + 30 % gratis
- karnet w cennie 100 zł + 35 % gratis
- karnet w cenie 150 zł + 40 % gratis.

Kaucja za karnet wynosi 20 zł.
Ważność karnetu 12 miesięcy od dnia wykupienia.

Nowe ceny! Od 1 kwietnia za bilety na pływalni zapłacimy:

W Wiadomościach Gubińskich nr 5/2009 na 
stronie 7 ukazał się artykuł „Wicemarszałek w Gu-
binie”. Autorka artykułu zasadniczo zmieniła treść 
pytania jakie zadałam wicemarszałkowi Tomaszo-
wi Wontorowi.

Pytanie było następujące: Gmina miejska Gu-
bin przystąpiła do Łużyckiego Związku Gmin na 
wybudowanie wysypiska śmieci w Marszowie. 
Kiedy inwestycja się rozpocznie i zakończy?

Drugie pytanie kierowałam do przedstawiciela 
Urzędu Marszałkowskiego zajmującego się ochro-
ną środowiska. Czy istnieje konkretny program se-
gregowania odpadów komunalnych i ich zbytu?

Halina Wojnicz
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W galerii „Ratusz” GDK 13.03. br. 
odbyło się otwarcie wystawy Ireny 
Bierwiaczonek-Polak, urodzonej 
w Przemyślu. Studiowała w latach 
1969-74 na Wydziale Grafiki w Ka-
towicach Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. 

Miło nam poinformować, że pre-
zentowany cykl pasteli pt. „Jej 
portret” powstał właśnie z myślą 
o wystawie w naszym mieście. Au-
torka jest nie tylko utalentowaną 
artystką, ale także bardzo dobrym 
pedagogiem. W latach 1979-2003 

„Jej portret”
była nauczycielem przedmiotów 
artystycznych w Państwowym Lice-
um Sztuk Plastycznych w Zielonej 
Górze. Trzeba dodać, że spod jej 
skrzydeł wyłoniła się spora rzesza 
uzdolnionych artystów, także tych 
pochodzących z Gubina. 

Cały wieczór upłynął w miłej, ser-
decznej atmosferze. Nie zabrakło 
wspomnień związanych ze szkołą 
średnią, gdyż na otwarciu pojawili 
się podopieczni pani profesor. Wy-
stawa potrwa do 20.04. br. Serdecz-
nie zapraszamy do galerii. wap

Autorka ekspresyjnie opowiada o warsztacie swojej twórczości

Powiało anarchią i starym dobrym 
punkiem. Z lat, kiedy młodzież 
w kolorowych irokezach awanturo-
wała się z milicją obywatelską. Za 
siniaki przyjaciół. Ale proszę się nie 
bać. Bardzo wiele się od tych ulicz-
nych wydarzeń zmieniło…

Na przełomie lat 80. i 90. przy-
szła pierestrojka i powiało wiosną 
ze wschodu. Potem nastała odwilż 
i prawdziwie konsumpcyjne lato, a my 
obudziliśmy się na plaży w sercu de-
mokratycznej zjednoczonej Europy. 
MO już nie ma, o prawdziwego punka 
też niełatwo. Ale muzyka przetrwała. 
Nie tylko w podziemiu, ale również 
wśród elit muzyki rozrywkowej.

Istniejący na rynku muzycznym 
już prawie… 30 lat zespół Sedes jest 
doskonałym tego przykładem - so-
czystym, pełnym energii i dobrego 
brzmienia. W Pierwszy Dzień Wios-
ny można się było o tym przekonać. 
Naocznie. Podczas koncertu w klubie 
Iskra. Zorganizowanym przez grupę 
młodzieżową Otwarte i jej przyjaciół.

- Punkrock to tylko jeden z elemen-
tów naszego wiosennego koncertu 
- wyjaśnia „Leon” D. Romanowski, 
wokalista i lider kultowej grupy Cru-
ror, pomysłodawca imprezy. - W mar-
cu, jak w garncu - dodaje z uśmiechem 

Kamila Lelo, burmistrz młodzieży, 
organizator koncertu. Mieliśmy za-
tem na scenie kapele grające od rocka 
do ostrych brzmień metalowej muzy-
ki. Wystąpił m. in. znakomity Dome-
stic Waste z Wrocławia (na zdjęciu) 
czy gubińska Teoria Agrestu.

Pierwszego dnia wiosny było 
słonecznie zarówno open air, jak 
i w gubińskim klubie. Publiczność 
przybywała nawet całymi rodzina-
mi. Miło było patrzeć, jak w rytm 
muzyki kołysze się matka z synem, 
Polak z Niemcem, pracownik samo-
chodowej myjni (pozdrowienia dla 
„Kurczaka”) z pracownikiem banku, 
a nawet… uczeń z nauczycielem.

Muzyka jednoczy. Burzy mury jak 
w Jerycho. Jak w Gubinie. Teraz 
będzie już tylko pogodnie. Przyszła 
wiosna! JO

Koncert zorganizowano w ramach 
niemiecko-polskiego projektu „De-
mokracja bez Wyjątku” z Programu 
Młodzież w Działaniu.
n sponsorzy: n Gubiński Dom 
Kultury n  Intergeo, n  Sklep  
„U Grzegorza”  n Klub Iskra

Będzie pogodnie

Trzynastego marca w piątek 
w piwnicy artystycznej „Retro” grał 
i śpiewał poeta i pieśniarz Bogu-
sław Bierwiaczonek (na zdjęciu 
poniżej) i choć data była niefortun-
na, to koncert w ramach Festiwalu 
Piosenki Artystycznej „Poetyckie 
rubieże” był ze wszech miar udany. 

„W poezji, tekstach piosenek i śpie-
wając, staram się jakoś nazwać to, 
co przeżywam i co odkrywam pod-
czas tego przeżywania, a co jest dla 
mnie jakoś ważne, więc śpiewam 
o miłości, zagubieniu i śmierci, ale 
również o buncie, radości i pięknie 
życia, o ludzkiej małości i wielkości, 
no i o Bogu” - mówi sam autor. Za-

równo cięte, mocno osadzone w pro-
zie życia, jak i nieco metafizyczne 
teksty przypadły do gustu publicz-
ności. Potem była okazja do rozmów 
o wszystkim, gdyż B. Bierwiaczonek 
- niczym człowiek renesansu - ma 
wiele pasji i zainteresowań. A kon-
certy? - Lubię koncertować, taki 
bezpośredni kontakt z odbiorcą mo-
jej twórczości to chwila prawdy… - 
mówi artysta. (mz)

Chwile 
prawdy

Spotkania bliskich 
nieznajomych

Opowieści przesiedlo-
nych Polaków i Niem-

ców

Klaus Bramburger

Sala widowiskowa 
GDK

27 marca
Godzina 17.00 
Wstęp wolny

Jeśli masz trochę chęci, zręczne 
ręce, zbędne materiały z których 
można zrobić świąteczne stroiki, 
gałązki wiosenne, jajka wielkanoc-
ne jako ozdoby we wszelkich po-
staciach, malarskie, hafciarskie, 
krawieckie, stolarskie, szklarskie 
rzeźbiarskie zacięcie czy oryginalny 

Sposób na święta
pomysł i przepis na potrawy. Możesz 
to wszystko i więcej wystawić w Ga-
lerii „Ratusz” na Antykryzysowym 
Wiosennym Kiermaszu Rękodzieła.

Zapraszamy bezpłatnie - galeria 
„Ratusz”GDK Westerplatte 14, Gu-
bin, tel. 0684558204 od dziś do 
17.04.2009r., od 10.00-18.00. DCH

Wszyscy z utęsknieniem czekamy 
na wiosenną aurę. To czas, kiedy 
zyskujemy większą chęć do życia 
i optymistyczny nastrój. Na szczęś-
cie w taki stan możemy zostać także 
wprawieni, słuchając pięknych pio-
senek. A tych akurat nie brakowało 
podczas Lubuskiego Dziecięcego 
i Młodzieżowego Festiwalu Piosen-
ki, który odbył się  25 marca w Gu-
bińskim Domu Kultury, w ramach 
kontynuacji Promocji Twórczych 
Działań Artystycznych Dzieci i Mło-
dzieży – PRO ARTE 2009.

Do konkursu przystąpiło 38 wyko-
nawców. Wokalne występy uczest-
ników konkursu oceniała rada arty-
styczna w składzie: Beata Tecław ze 
Szkoły Muzycznej w Gubinie, Wiktor 
Sędziński RCAK-Zielona Góra oraz 
Tomasz Struk ze Starostwa Powia-
towego. Szanowne grono ekspertów 
przekazało nominacje do prezentacji 
wojewódzkich dla: Michała Barto-
szewskiego z SP-3 w Krośnie Odrz., 
Weroniki Zarazińskej z ZS w Wę-
żyskach, Pauliny Kłos oraz Justyny 
Gajdy, reprezentujące SP-2 w Gubi-

Lubuski Dziecięcy  
i Młodzieżowy Festiwal 

Piosenki
nie. Natomiast w grupie młodzieżo-
wej nominacje na Finał Wojewódzki  
otrzymały Michalina Malinowska 
z GDK oraz Paula Rutkowska z Gim-
nazjum nr 1 w Gubinie. Wokaliści do 
swoich prezentacji wybierali podkła-
dy muzyczne bazujące zarówno na 
spokojnych, lirycznych balladach, 
jak i żywych, przebojowych utworach 
w stylu pop. Uczestnicy konkursu 
przedstawili własne wersje przebojów 
takich wykonawców, jak Anna Maria 
Jopek, Stanisław Soyka, Sidney Polak 
czy też Varius Manx. Czy nasi laurea-

ci zdobędą kiedyś podobną renomę? 
Czas pokaże... Na razie zapewne do-
łożą wszelkich wysiłków i starań, aby 
jak najlepiej wypaść podczas prezen-
tacji wojewódzkich. Finał wojewódz-
kiego Lubuskiego Dziecięcego Festi-
walu Piosenki odbędzie się 9 maja br. 
w Nowej Soli, a Lubuski Młodzieżo-
wy Festiwal Piosenki 28 kwietnia br. 
w Sulechowie. Dziękujemy w imieniu 
laureatów za nagrody, które ufundo-
wał Starosta Powiatu Krośnieńskiego 
– Jacek Hoffmann. 

Andrzej Matłacki

Laureatki grupy modzieżowej M.Malinowska, P.Rutkowska

Laureaci grupy dziecięcej
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
W galerii „Ratusz” w Gubińskim Domu Kultury 1 kwietnia 

o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie inauguracyjno-orga-
nizacyjne UTW. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych 
słuchaczy!

Od ponad 20 lat Gubiński Dom 
Kultury jest organizatorem twór-
czych Działań Artystycznych Dzie-
ci i Młodzieży pn. PRO ARTE. Cykl 
tych działań jest adresowany do 
zespołów teatralnych, tanecznych, 
taneczno-wokalnych, folklorystycz-
nych, instrumentalnych, solistów-
piosenkarzy i recytatorów. Struktura 
organizacyjna opiera się na zasadzie 
trzystopniowych prezentacji (rejono-
wych, powiatowych i wojewódzkich). 
GDK realizuje przeglądy rejonowe 
i powiatowe.

Cykl PRO ARTE 2009 został zain-
augurowany 16 marca w Gubińskim 
Domu Kultury, gdzie odbył się Prze-
gląd Rejonowy Lubuskiego Konkursu 
Recytatorskiego. Maraton poetycki 
odbył się w trzech kategoriach, dla 
szkół podstawowych i gimnazjum. 
Warto także zauważyć, że to właśnie 
w GDK po raz pierwszy odbyło się 
przesłuchanie konkursowe w tzw. 
kategorii „0” (5 i 6-latki). Jest to bar-

dzo liczna grupa dzieci (zawsze ok. 50 
osób), która stawia swoje pierwsze 
kroki w recytacji. W tym roku zgło-
siło się 46 recytatorów, którzy udział 
w LKR kończą na pierwszym etapie. 
Wszystkie dzieci otrzymały bajki od 
Księgarni Ryszarda Kościeszy. Po-
ziom recytacji był bardzo wysoki, za 
co serdecznie dziękujemy nauczycie-
lom i rodzicom, którzy włożyli wiele 
wysiłku w przygotowanie tak do-
brych prezentacji.

Na pięknie udekorowanej scenie 
każdy z nas mógł wysłuchać frag-
mentów prozy i poezji, które znamy 
z czasów naszego dzieciństwa. Nie-
kiedy przez nas zapomnianych... 
Ale dzięki naszym ukochanym po-
ciechom, w doskonały sposób przy-
pomnieliśmy sobie historię pew-
nego suma, Grześka kłamczucha, 
Stefana Burczymuchy, ślimaka, 
który szukał wiosny, losy Małego 
Księcia, czy też fragmenty „Pana 
Tadeusza”.

O kwalifikacje do konkursu re-

Rejonowy Lubuski 
Konkurs Recytatorski

cytatorskiego na szczeblu powia-
towym walczyli uczniowie w kate-
gorii I, II i III. W pierwszej z nich, 

zgodnie z decyzją jury, w skład 
którego weszli: Iwona Wojtecka - 

polonistka z ZSLiT w Gubinie, Ro-
man Niparko - dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w Gubinie, Marcin Gwiz-

dalski - instruktor ds. młodzieży 
w GDK, do dalszej fazy eliminacji 
przeszli: Aleksandra Sykała, Nata-

Laureaci z klas I - III szkoły podstawowej

lia Konopska, Aleksandra Wijas, 
Dominik Kołodziejski oraz Maria 
Cierpik. Natomiast w kategorii II, 

w której wystartowali uczniowie 
klas 4-6 szkół podstawowych, jury 
w składzie R. Niparko, Magdale-
na Zajkowska (polonistka ZSLiT 
w Gubinie) i M. Gwizdalski uznali, 
iż do dalszego etapu LKR należy 
wytypować: Darię Rogowską, Ju-
stynę Gajdę, Natalię Mikołajczyk, 
Katarzynę Rogatkę oraz Karolinę 
Napierałę. W ostatniej części kon-
kursu do recytacji przystąpili gim-
nazjaliści. Ich występy oceniało 
jury w składzie Wioletta Szczotka 
(polonistka z SP-2 w Gubinie), R. 
Niparko i M. Gwizdalski. Szczęś-
liwcami, którzy będą walczyć da-
lej, okazali się: Patrycja Wielicz-
ko, Ewelina Wacławek, Justyna 
Konopska, Izabela Koleśnik oraz 
Paweł Markowski.

Wszyscy wymienieni laureaci za-
kwalifikowali się do LKR na szczeb-
lu powiatowym, który odbędzie się 
w piątek 3 kwietnia br., również 
w GDK. Serdecznie wszystkim gratu-

lujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
Nagrody książkowe ufundował GDK.

Andrzej Matłacki

Laureaci z klas IV - VI szkoły podstawowej

Laureaci z klas gimnazjalnych

W piątek 20 marca zawitał do 
nas kolejny uczestnik, a właściwie 
uczestniczka Festiwalu „Poetyckie 
rubieże”. 

W gościnnych  progach restauracji 
artystycznej „Retro”, gdzie odbywają 
się nasze cykliczne spotkania z muzą, 
wystąpiła Dominika Barabas. 

Rolą piosenki autorskiej, artystycz-
nej jest to, aby oprócz muzyki koją-
cej ucho, nie zagubiły się w niej waż-

ne treści, którymi autor dzieli się ze 
słuchaczem. D.Barabas urzekła wy-
soką kulturą muzyczną z prawdziwą 
pasją tworzenia. Dodając do tego 
jej niesamowite możliwości wokal-

ne, można stwierdzić, że przed tą 
skromną dziewczyną z ogoloną na 
zero głową, wrota prawdziwej karie-
ry niebawem się otworzą. 

Trzeba dodać, że Dominika w ubie-
głym roku zdobyła większość nagród 
na festiwalach o podobnym charak-
terze, m.in. jest laureatką I nagrody 
Studenckiego Festiwalu Piosenki 
w Krakowie, Ogólnopolskich Spot-
kań Zamkowych w Olsztynie. 

My ze swojej strony zapraszamy 
Państwa na kolejne spotkania do re-
stauracji „Retro”, bo jeszcze wielu 
ciekawych wykonawców nurtu tej 
piosenki zawita do Gubina. (wap)

Poetyckie rubieże

Festiwal Piosenki Artystycznej „Poetyckie Rubieże” nabiera tempa 
i można śmiało powiedzieć, że wpisał się mocno w kulturalną prze-
strzeń Gubina.

n  godziny  seansów:  n  3  kwietnia  -  godziny  16.00,  19.00 
n  4  kwietnia  -  godziny  14.00,  18.00  n  cena biletu - 11 zł 
n  do nabycia przed seansem lub od poniedziałku do piątku  
w GDK, ul. Westerplatte 14  n  informacje i rezerwacje (68) 455 82 02

Występ Dominiki porwał gubińsk publiczność
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Wędkarska liga czeka

Po opublikowaniu w WG z 13 lu-
tego br. fotografii grupki chłopców, 
do redakcji zgłosił się pan Zdzisław 
Kotyński, który rozpoznał to zdję-
cie. Otóż wykonano je w 1958 roku 
obok budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 na ul. Racławickiej. Przedstawia 
ono uczniów klasy V (stoją). Szósty 
od lewej to pan Zdzisław, obecnie 
mieszkaniec Guben. Dolny rząd to 
uczniowie klasy III. Pani dyrektor 
Włodarska miała ogródek przed 
szkołą, w którym porządki robili 
uczniowie i przy okazji wykonano 
tę fotografię. Tym samym kolejna 
fotka w zbiorach SPZG przestała 
być tajemnicą.

Dziś fotografia chłopca maszerują-
cego przed laty w pochodzie. Może 

Kto jest na fotografii?

W dziele gubeńskiego historyka 
Karla Gandera „Geschichte der  
Stadt Guben” („Historia miasta Gu-
ben”) czytamy: „Dwunastego maja 
1912 roku miejscowy klub wioślar-
ski, założony w roku 1905, uroczy-
ście otworzył swą nową przystań 
w Parku Koeniga. Stowarzyszenie 
wiedziało, jak dzięki ofiarności 
swoich członków i licznych obywa-

teli wygospodarować 20 000 ma-
rek na pokrycie kosztów budowy; 
fabrykant Berthold Lißner poda-
rował plac pod budowę. 

Podczas ceremonii otwarcia, 
w której wzięły udział stowa-
rzyszenia wioślarskie z Berlina, 
Cottbus, Krosna i Frankfurtu nad 
Odrą, Fürstenberg i Głogowa, rad-
ca miejski Zabel - jako przedsta-
wiciel magistratu - złożył klubowi 
życzenia z okazji tego sukcesu”. 
Wykonania obiektu (foto 1) podjął 
się Otto Hartmann.

Ledwie stowarzyszenie się tro-
chę usamodzielniło, a już rzuciło 
się w wir sportowej rywalizacji. 
W latach wielkiej inflacji poczy-
niono decydujący krok w dzie-
dzinie wioślarstwa wyczynowego. 
Pomimo pewnych wątpliwości za-
kupiono wioślarskie łodzie jedyn-
ki i czwórki. 

Na sukces nie trzeba było długo 
czekać. W latach 1925-1933 miała 
miejsce seria sukcesów, jakiej jesz-
cze nie było. Miejscowy klub od-
niósł w tym okresie 68 zwycięstw 
w zmaganiach klasy narodowej 
i międzynarodowej. Spośród naj-
większych zwycięstw w Niemczech 
do najważniejszych należały między 
innymi rozmaite zwycięstwa w ka-
tegorii Wielkiej Jedynki na regatach 
w Berlinie, Hamburgu, Poczdamie, 
Frankfurcie, Szczecinie, Lipsku 
(sprawdzian przedolimpijski) oraz 
we Wrocławiu. 

Ukoronowaniem tego bezprzy-
kładnego ciągu zwycięstw pozostał 
tytuł mistrzowski, który dla swego 
klubu zdobył zawodnik Willi Doh-
me (foto 2) w roku 1932 w Passau 
i w 1933 we Wrocławiu, jak rów-
nież najbardziej znamienity wyścig 

Z Ziemi Gubińskiej

Nysa Łużycka - część 2
Jak powiedzieliśmy w części pierwszej, Nysa, choć dostojna i romantyczna, po wielokroć zaskakiwała 

Gubin dosyć regularnymi powodziami w różnych porach roku. Jednocześnie rozsławiła przedwojenny 
Gubin w całych ówczesnych Niemczech i za granicą, za sprawą medali, laurów i pucharów, jakie niegdyś 
zdobywali wyczynowi wioślarze Max Seeling oraz Willi Dohme, którzy sportowej wprawy nabywali w gu-
beńskim klubie wioślarskim (Gubener Ruder-Club 1905 e.V.), powstałym nad Nysą w roku 1905.

jedynek w roku 1932 w Holandii, 
czyli Puchar Holenderski w Am-
sterdamie.

Willi Dohme wspomina zma-
gania w Passau: „(…) zdobyłem 
mistrzowski łańcuch i Srebrną 
Gałąź Wawrzynu. O swoim zwy-
cięstwie mogłem zameldować 
kolegom i przyjaciołom w Guben 
przez radio. 

(…)Wieczorem, kiedy stojąc w ok-
nie pociągu pospiesznego, wjechali-
śmy na dworzec kolejowy w Guben 
i ujrzeliśmy wielu ludzi na placu 
przed nim, absolutnie nie myślałem 
o tym, że to powitanie było dla mnie. 
Tego, że na dworcu powitają nas 
klubowi koledzy, oczekiwaliśmy, 
ale że swą radość z naszych sporto-
wych dokonań okażą wszystkie sto-
warzyszenia sportowe i mieszkań-
cy, było wielkim zaskoczeniem. 

Było to jakby naszym triumfem, 
kiedy z muzykantami na czele ru-
szyliśmy do strzelnicy na wyspie. 
Ulice były uroczyście ozdobione, 
a w oknach odpalano fajerwerki. 
Panował niesamowity entuzjazm. 
Günther Kosmehl, Max Seeling, 
rektor Hirsch i ja mogłem to naj-
lepiej obserwować z samochodu, 
w którym siedzieliśmy. 

Przemówienia przewodniczących 
wszystkich gubeńskich stowarzy-
szeń sportowych i przede wszystkim 
przyjęta z wielkim entuzjazmem 
mowa naszego przewodniczącego 
Güntera Schulze, zakończyła ofi-
cjalną część naszego przyjazdu do 
Guben. W konkurencji jedynek by-
liśny najlepsi w Niemczech. 

Teraz chcieliśmy podjąć próbę na 
poziomie międzynarodowym. We 
wrześniu odbywały się rozgrywki 
o Puchar Holenderski. Były zgło-
szenia z różnych krajów. Miny se-
niorów naszego klubu były poważ-
ne, ponieważ brakowało pieniędzy. 
Wtedy wszystko było inne niż dziś. 
Taką małą łódkę, która waży-
ła 12 kilogramów - zapakowaną 
w skrzynię - musiano przewieźć 
koleją na lorze na każde regaty, 
teraz z Guben do Amsterdamu. 

Ładunek, przejazd i utrzymanie 

(1) Przystań wioślarska w dawnym Gubinie

wioślarzy to trochę wydatków. Żad-
nej pomocy od zarządu, żadnych 
państwowych subwencji, lecz tylko 
rozentuzjazmowani starsi członko-
wie i sprzyjający nam fabrykanci 
i kupcy mogli nam pomóc i umoż-
liwić mój wyjazd do Amsterdamu. 
Amsterdam to było wielkie wyda-
rzenie. Zdobyłem srebrny puchar 
ufundowany przez królową Wilhel-
minę, przechowywany w skrzyni 
z hebanowego drewna. Wiem i czu-
ję to bardzo dobrze, kiedy dzisiaj 
oglądam w telewizji nagradzanie 
zwycięzców - wiem, co czuje zwy-
cięzca kiedy jego narodowa flaga 
wędruje w górę masztu i rozbrzmie-
wa narodowy hymn (…) W nocy 
o godz. 0.45 pociąg pospieszny, 
którym wracałem, wjechał na gu-
beński dworzec. Ponownie powitali 
mnie rozentuzjazmowani koledzy. 
(…) Mój przewodniczący powie-
dział: ’Mój drogi Willi Dohme, za 
sprawą tego zwycięstwa wpisał się 
Pan na listę wioślarzy (na pokry-
wie skrzyni z hebanowego drewna 
były srebrne tabliczki, gdzie wy-
grawerowano nazwiska i narodo-
wość każdego zwycięzcy), których 
nazwiska będą wymieniane jeszcze 
po wielu latach i ilekroć będą od-
bywać się wyścigi, nie ogarnie ich 
niepamięć’. Po tym zwycięstwie 
chciałem zrezygnować i skończyć 
karierę wioślarską. Ale wszystko 
potoczyło się inaczej…”

Gubeńska przystań wioślarska 
znajdowała się przy prawym brze-
gu Nysy, w Parku Koeniga, na wy-
sokości boiska sportowego przy 
dzisiejszej ulicy Sportowej. Obiekt 
zniszczono w wyniku działań wo-
jennych. W jego pobliżu pozosta-
ły resztki przedwojennego grilla 
z czerwonej klinkierowej cegły oraz 
zrujnowane szerokie schody - wi-
doczne ze ścieżki rowerowej.

Na podstawie 
„Gubener Heimatbrief” 2/2008

Opr. i przekład: K. Freyer

(2) Willi Dohme z mistrzowskim łańcuchem

ktoś rozpozna malca z flagą? Jak 
zwykle prosimy o kontakt z redakcją.

Do sali wojskowej Stowarzysze-
nia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, 
trafiły na początku marca 2009 r. 
ciekawe, duże zdjęcia otrzymane 
od Mieczysława Lutyńskiego. 

Na jednym, z 1965 r., - prom z za-
projektowanymi najazdami - wyko-
nanymi przez ówczesnego kpt. M. Lu-
tyńskiego, racjonalizatora, zastępcę 
kierownika 20 Ruchomych Warszta-
tów Remontu Czołgów. Na drugim 
zdjęciu minister obrony narodowej 
Wojciech Jaruzelski gratuluje dowód-
cy 5 Dywizji Pancernej płk. Włodzi-
mierzowi Szydłowskiemu, zastępcy 
dowódcy 5 DPanc. ppłk. Musze i kpt. 
M. Lutyńskiemu. W 1968 r. na Wiśle 
pod Kazuniem zademonstrowano 

kierowniczej kadrze WP przeciąga-
nie czołgów po dnie przy pomocy lin 
i kołowrotków górniczych. Pierwot-
nie służyły w Zagłębiu Miedziowym 
do drążenia szybów kopalnianych. 
M. Lutyński dostosował je do napędu 
czołgowego poprzez wał napędowy 
przekładni bocznej czołgu T55.

Kolejna fotografia przedstawia 
przekazanie obowiązków dowódcy 
5 DPanc. w roku 1974 przez gen. 
bryg. W. Szymłowskiego płk. Zbi-
gniewowi Maciejowi. SPZG wzbo-
gaciło się ponadto o dwie tablice 
z godłem ze słupów granicznych, 
ofiarowane przez Henryka Ostro-
wskiego. Obu ofiarodawcom ser-
deczne dzięki! (wł)

Akcenty wojskowe w SPZG

Mieczysław Lutyński w sali wojskowej SPZG przekazuje zdjęcia Tadeuszowi Buczkowi

Zarząd WKS PKM Gubin informuje, że w dniu 04.04.09 odbędą się 
I spławikowe zawody z cyklu Gubińskiej Ligi Wędkarskiej (GLW) pod 
patronatem Burmistrza Miasta Gubina. Miejsce zawodów - rzeka Nysa 
Łużycka w Gubinie (od elektrowni w górę rzeki). Miejsce zbiórki - Aleje 
Łużyckie między McDonalds a internatem ZSLiT. Ryby łowione w zawo-
dach - zgodnie z wymiarem i okresami ochronnymi, ukleja wyłączona.

Program minutowy: 7.30-8.00 - zbiórka zawodników; 8.00 - omó-
wienie spraw organizacyjnych; 8.30 - wejście na stanowiska; 8.30-9.55 
- przygotowanie do zawodów; 9.55 - nęcenie; 10.00-14.00 - zawody; 
14.00-15.00 - ważenie ryb na stanowiskach.

Posiłek, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. W zawodach mogą uczest-
niczyć wędkarze zrzeszeni w WKS PKM Gubin oraz kołach PZW z terenu 
Gubina. Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie swego uczestni-
ctwa do dnia 01.04.2009 do organizatora na nr tel. 0606 951 609.

Regulamin indywidualnej klasyfikacji rocznej GLW udostępniony 
jest w sklepach wędkarskich na terenie Gubina oraz został przekazany 
zarządom kół PZW.

Organizatorem ligi jest Wędkarski Klub Sportowy „PKM - Gubin”, 
którego głównym sponsorem jest firma Wioletty i Zbigniewa Ponia-
towskich, którzy wraz z burmistrzem Bartłomiejem Bartczakiem do-
finansowują ligę wędkarską. Także gubińskie koła PZW włączyły się 
w imprezę.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach!
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Woda gruntowa opada coraz szybciej
Guben. Mieszkańcy podgubeńskiej wioski Kerkwitz wzięli udział 

w imprezie informacyjnej na temat ochrony środowiska w gminie, 
chociaż wypowiedzi wójta Petera Jeschke nie do końca spełniły 
oczekiwania mieszkańców. Wydawać się może, że najciekawszą in-
formacją wyniesioną ze spotkania, jest fakt, że poziom wody w je-
ziorach oraz wód gruntowych rzeczywiście opada.

Spadek poziomu wód gruntowych w pobliskiej wsi Lauschütz wynosi 
przeciętnie ponad 9 centymetrów rocznie, a przed 10 laty spadek wy-
nosił około 4 cm na rok, poinformowała zebranych Angela Purz z Lan-
dowego Urzędu Środowiska.

Kolejni mówcy opowiedzieli o kategoriach obszarów ochrony przyro-
dy oraz o biomonitoringu terenów podmokłych w regionie.

W części przeznaczonej na pytania obecni narzekali na brak odniesie-
nia się mówców do obaw i problemów mieszkańców regionu zagrożo-
nego przez odkrywkową kopalnię węgla brunatnego. Brakowało im na 
przykład konkretnych odpowiedzi na pytanie, jak kopalnia odkrywko-
wa wpłynie na poziom wód gruntowych. Zamiast tego dowiedzieli się 
od A. Purz, że opadający poziom wód gruntowych spowodowany jest 
przyczynami naturalnymi. Również nie zostało wyjaśnione pytanie 
o zależność tego zjawiska od intensywności opadów atmosferycznych.

Mieszkańcy mieli nadzieję, że dzięki temu spotkaniu „uzbroją się” do 
walki przeciwko nowym kopalniom. Ale ta nadzieja nie doczekała się speł-
nienia. Wójt P. Jeschke obiecał jednak, że na następnych imprezach tego 
rodzaju będzie udzielał odpowiedzi na pytania mieszkańców gminy.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 06.03.2009

Guben. W ostatnim dniu lutego w gubeńskim urzędzie pracy zare-
jestrowanych było 2 323 bezrobotnych - o 12 więcej niż w styczniu. 
Poziom bezrobocia wynosi 16,3 procent. W porównaniu do lutego roku 
minionego bezrobotnych jest o 115 mniej. W lutym urząd pracy dyspo-
nował 24 ofertami pracy. Na podst. „Neiße-Echo” z 13.03.2009

Bezrobocie w Guben

Guben. Komitet Obywatelski gubeńskiej dzielnicy Reichenbach 
zorganizował imprezę informacyjną dla seniorów na temat zasad 
bezpieczeństwa w komunikacji drogowej.

Oferta, dająca możliwość odświeżenia wiedzy o bezpiecznym korzy-
staniu z komunikacji ulicznej, adresowana była do wszystkich osób po-
wyżej 50 roku życia, zarówno do rowerzystów, jak i kierowców.

Zapowiedziano dalsze cykle dyskusyjne. Mottem kolejnej imprezy 
będzie hasło „Wypadek - co teraz?” Przedstawiciel komisariatu poli-
cji w Guben oraz adwokat-specjalista ds. wypadków komunikacyj-
nych opowiedzą ze swego punktu widzenia, jak powinien zachować się 
uczestnik wypadku. Na podst: jak wyżej

Bezpieczni seniorzy

Guben. Najbliższy „Rynek Możliwości” stowarzyszenia „Pro Guben”, 
łącznie z wystawą małych dzieł sztuki oraz bazarem staroci, odbędzie się 
w sobotę, 4 kwietnia w godzinach od 9.00 do 16.00 w podwórzu budynku 
przy Gasstraße 8 w Guben (za urzędem miejskim w kierunku wiaduktu 
kolejowego), poinformowała Irmgard Schneider ze stowarzyszenia. Na 
bazarze staroci oferowane jest wszystko, co nie jest nowym towarem, 
m.in. artykuły gospodarstwa domowego, książki lub zabawki.

Ponadto w tym dniu odbędzie się też giełda roślin. Otwarta dla zwie-
dzających będzie również wystawa stała stowarzyszenia.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 19.03.2009

Giełda kwiatów i bazar staroci

Gdy tylko będzie można zacząć prace na świeżym powietrzu, rozpo-
cznie się porządkowanie otoczenia Wieży Bismarcka. Droga przez plac 
będzie miała formę łącznika obu uliczek prowadzących do wieży i zo-
stanie wyłożona kamienną szlaką. Szlaka została już zwieziona. Po obu 
stronach wieży zostaną ustawione ławki. Plac przed wieżą pozostanie 
wolny i będzie ozdobiony założeniami ogrodniczymi. W tle mają zostać 
zasadzone dęby. Na podst. „Gubener Zeitung” z 23.03.1909

O wieży Bismarcka

Zakwitają narcyzy – mówi kole-
ga. Gdzie ty je widziałeś? U mnie 
w ogródku dopiero się zazieleniły. 
Może mylisz z przebiśniegami lub 
krokusami.

A ten się śmieje i pokazuje mi ga-
zetę otwartą na stronie 7.

Jakiś facet czarno na białym pa-
trzy znad biurka spode łba.

To jest narcyz w całej swej okaza-
łości, nie poznajesz? – pyta.

Nie znasz chyba wierszyka, pew-
nego urzędniczego satyryka. On 
rysował kiedyś dla „Wiadomości” 
– to przecież było za ciebie, jak tam 
rządziłeś. Napisał taką parafrazę 
„Lustereczko powiedz przecie…”, 
bo Zenuś strasznie lubi się przeglą-
dać w lustereczku, jakby sam sobie 
nie dowierzał.

A teraz ten wywiad „Władze Gubi-
na śpią”. Gdyby się Zeniu przespał 
z tymi swoimi nieuczesanymi my-
ślami, to by może nie obrażał ludzi. 

No i czytam na głos, a kolega ko-
mentuje.

„Mam nieodparte wrażenie” – on 
miał chyba zaparcie – dodaje kolega.

„Rozmawiałem z radnymi… Nie 
wierzę, żeby raportu domagali się 
radni…” – wywodzi. 

Przecież byłem na tej sesji w paź-
dzierniku, był przecież też Turowski 
i nie mógł nie słyszeć, jak radny Mar-
cin Sikora pytał burmistrza – „…kiedy 

i w jakiej formie podsumuje półme-
tek swej działalności?” Natychmiast 
uzyskał od burmistrza odpowiedź, że 
raport jest opracowany i niebawem 
się ukaże. Wcześniej wnioskowała 
o to radna Halina Wojnicz.

A te jego 500 miejsc pracy, to chy-
ba liczy z tymi co teraz wysyła przez 
swoje biuro do Niemiec. Dwie firmy 
pozyskał dla Gubina, a gdzie one są? 
Był ten Hindus, co go sami zawieźli 
do Zielonej Góry, żeby mu pokazać 
porządną halę. Obejrzał i tam zo-
stał. Produkuje tekstylia i śmieje się 
z Gubina, chociaż nie jest w strefie.

A drugi, to chyba ten z Gdyni, co 
kupił działkę na Legnickiej. Led-
wie podatek płaci. Zainstalował się 
u wójta w Sękowicach i chyba cał-
kiem dobrze się czuje ze swym bi-
znesem. A kto im kazał rozgrzebać 
i nie kończyć boiska na Miodowej?

A z tym zadłużeniem miasta, to 
póki co miasto spłaca długi po nich.

Dokumentację na termomoderni-
zację urzędu zlecił jeszcze Kierty-
czak, pewno Zeniu o tym nie wie-
dział. No to idąc za ciosem, nowi 
chcą to jakoś zrobić. Będzie mniej 
kosztować ogrzewanie magistratu, 
co roku będą oszczędności. Kła-
mie, jak z nut, że zostawili doku-
menty i pozwolenia potrzebne do 
podłączenia mediów do strefy przy 
Cmentarnej w 2006 r.

Kłamstwa i lustereczko

Informuję, że z dniem 01 kwietnia 2009 roku siedziba 
Kancelarii Radcy Prawnego Jolanty Ireny KURPAS 
mieścić się będzie w budynku GS „SCH” w Gubinie ul. 
Obrońców Pokoju nr 1 (dawna siedziba Kancelarii No-
tarialnej).

Jolanta I. Kurpas

Mój dobry znajomy miał większe 
problemy z kręgosłupem niż ja. 
Nie mógł wyjść o własnych siłach 
z domu. Nie mógł dojść do najbliż-
szego sklepu. Zaczął jeździć rowe-
rem, coraz więcej. I to wszędzie. 
Niemal całkowicie przestał korzy-
stać z samochodu.

Dziś widuję go w różnych punk-
tach miasta i poza miastem - na 
rowerze. Zrzucił nadwagę, uzyskał 
sylwetkę sportowca. Ma jedno 
zmartwienie, jak mówi, musi raz 
w tygodniu usiąść za kierownicę, 
żeby mu się akumulator nie rozła-
dował. Chodzi na tańce, dziewczy-
ny się za nim oglądają wszędzie, 
lat jakby mu ubyło, kondycja się 
poprawiła, przestał się kłaniać le-
karzom, chociaż sześćdziesiątka go 
minęła już kilka lat wstecz.

Ma swoją teorię na stare lata. 
Wiesz, dlaczego kobiety żyją dłużej 
od nas? - pyta. I zaraz sam odpo-
wiada - bo mają więcej ruchu. Nie 
mogą usiedzieć w jednym miej-

scu. Więcej też pracują i fizycznie, 
i umysłowo. Trenują umysł i mięś-
nie. No i mniej piwkują, a jeśli już, 
to z umiarem.

Podziwiam go, bo jeszcze wypra-
cował sobie filozofię życia. Gdy 
człowiek określi sobie cel lub cele, 
to już w tym momencie mobilizuje 
swój organizm. Najlepiej, gdy cele 
są co najmniej dwa, określające 
rodzaj aktywności fizycznej i umy-
słowej. Najważniejsze jest systema-
tyczne dotlenianie organizmu. Po 
jakimś czasie robi się to z przyzwy-
czajenia, staje się to normalnością. 
Dlaczego babcie zawsze robiły na 
drutach? Bo nie chciały być bez-
czynne. A w opowiadaniu wnukom 
też zazwyczaj są lepsze.

Większości ludzi w systematycz-
nej aktywności przeszkadza syste-
matyczne korzystanie z telewizji. 
Trudno mu odmówić racji w tych 
wywodach, tym bardziej że jego te-
oria ma potwierdzenie w praktyce. 
Bierne uczestnictwo w kulturze, 

sporcie, rozrywce, przygodach, po-
dróżach, wojnach za pośrednictwem 
telewizji daje ułudę autentyczno-
ści. Nie zdajemy sobie sprawy, jak 
przez bezczynność szkodzimy orga-
nizmowi. Iluż to pracujących obie-
cuje sobie na emeryturze uprawiać 
te dziedziny, na które wcześniej nie 
było czasu. I przeważnie kończy się 
na obiecankach. Parę dni, tygodni, 
miesięcy, na emeryturze jest poczu-
cie nadmiaru czasu.

Ale jeśli nie ma w pobliżu kolegi, 
własnego ogródka, miejsc spacero-
wych - to jest telewizor. Najlepszy 
nieodłączny towarzysz - złodziej 
czasu. Być może złodziej zdrowia. 
A ci, którzy idą lub jadą rowerem 
na działkę, idą na spacer - wracają 
zmęczeni, czasem spoceni, ale we-
wnętrznie wyciszeni, uśmiechnię-
ci. Mają jutro chęć do wysiłku, bo 
wyrobili w sobie potrzebę aktyw-
ności. Umieją cieszyć się życiem 
i żyją dłużej.

Ols

Aktywni żyją dłużej

Czy warto się tak ośmieszać?
Pokazano mi protokół przeka-

zania dokumentacji projektowej 
„Budowa dróg wraz z uzbrojeniem 
terenu na ulicach: Żołnierskiej, 
Cmentarnej, Poleskiej w Gubinie” 
z dnia 8 lutego 2007 roku.

W tym to dniu inspektor ds. Inwe-
stycji Bernadeta Krzysztofik przyję-
ła od projektanta wiodącego firmy 
EURO INVEST z Gorzowa Wlkp. 
– Antoniego Dybikowskiego wspo-
mnianą dokumentację. O Turow-
skim wtedy w urzędzie miasta już za-
pomniano. A on mówi, że zostawili.

Dokumentacja obejmuje 3 etapy 
realizacyjne wraz z pozwoleniami na 
budowę kolejno z dnia 18.01.2007 
– I etap, 23.01.2007 – II etap 
i 31.02.2007 – III etap. Jak to więc 
pan Zenon Turowski mógł widzieć 
w 2006 roku pozwolenia wydane 
rok później. Przecież pan Turowski 
to jeszcze młody człowiek. Co mu 
zakłóciło pamięć, trudno odgadnąć. 
A może ten czas jakoś szybko leci.

Sądząc ze zdjęcia, które zdo-
bi wywiad, może być tak, że nie 
patrząc na to, co się pisze, łatwo 
popełnić błąd, a potem źle to od-
czytać. Ale czy to ja mam takie 
pomyłki usprawiedliwiać? Może 
jednak lepiej przejrzeć się jeszcze 
w tym lustereczku.

Oleg Sanocki

Najskuteczniejsze działania 
w dziedzinie profilaktyki nowo-
tworów i innych chorób odtyto-
niowych skupiają się wokół profi-
laktyki palenia tytoniu i zmierzają 
w kierunku kształtowania prawid-
łowych postaw zdrowotnych wśród 
dzieci i młodzieży - uważają spe-
cjaliści z Oddziału Promocji Zdro-
wia i Oświaty Zdrowotnej WSSE 
w Gorzowie. „Czyste powietrze wo-
kół nas” - czyli lepiej zapobiegać niż 
leczyć. Państwowa Inspekcja Sani-
tarna na terenie województwa lubu-

Czyste powietrze
skiego wdraża program przedszkol-
nej edukacji antytytoniowej „Czyste 
powietrze wokół nas”.

Treści programu przewidziane są 
do realizacji w trakcie 5 zajęć war-
sztatowych. Poszczególne zajęcia 
skoncentrowane są na odbiorze 
wrażeń poprzez oddziaływanie na 
wiele zmysłów dzieci oraz dostoso-
wane są do rozwoju poznawczego, 
aktywności, doświadczeń i potrzeb 
dziecka.

W bieżącej edycji, jak podkreśla 
rzecznik WSSE w Gorzowie Wlkp., 

programem objęto 10 procent 
przedszkoli z terenu wojewódz-
twa lubuskiego (po 4 przedszkola 
w każdym powiecie). W kolejnych 
latach przewidziano jego rozszerze-
nie na kolejne przedszkola. Reali-
zacja programu ma się zakończyć 
w 2012 roku.

Bliższych informacji o programie 
udziela wojewódzki koordynator 
A. Wawrzyniak, Oddział Promo-
cji Zdrowia i Oświaty Zdrowot-
nej WSSE w Gorzowie Wlkp., tel. 
095 722 60 57 wew. 114.             red
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Oknówka to jeden z trzech ga-
tunków jaskółek występujących 
powszechnie w Polsce. Te sympa-
tyczne ptaki żywiące się owadami 
przylatują do Gubina w III dekadzie 
kwietnia z dalekiej Afryki, gdzie zi-
mują na południe od Sahary. Po 
przylocie zajmują ubiegłoroczne 
gniazda lub lepią nową konstrukcję, 
przytwierdzając ją do murów bu-
dynków. W centrum Gubina zaczę-
ły gniazdować od 2003 w budynku 
przy ulicy Wyspiańskiego 2. Nato-
miast próba zasiedlenia budynku 
Telekomunikacji Polskiej, znajdu-
jącego się po drugiej stronie ulicy, 
nie powiodła się, ponieważ gniazda 
zostały zniszczone. Mamy więc dwa 
przykłady nastawienia do ptaków: 
przyjazny i nieprzyjazny. Sąsiedz-
two tych niewielkich ptaków nie 
jest szczególnie uciążliwe, a fakt, 

Zachować oknówkę
że każdej wiosny uwalniają nas od 
dużo bardziej uciążliwych komarów 
i meszek, zasługuje z naszej strony 
na pewną wdzięczność. Nie stano-
wią również zagrożenia dla zdro-
wia, czego przykładem może być 
budynek szpitala w Niwce koło Po-
znania, na którego murach oknów-
ki założyły aż 170 gniazd (J.Ptaszyk 
- Ptaki Wielkopolski 2000).

W osiedlach ludzkich oknówka bu-
duje gniazdo na zewnątrz budynków 
(dymówka wewnątrz) i zajmuje jej 
to około miesiąca. Oknówka wypro-
wadza dwa lęgi w roku. Zniszczenie 
gniazda powoduje więc utratę co 
najmniej jednego lęgu i to pod wa-
runkiem, że w danym roku w ogóle 
znajdzie nowe miejsce na gniazdo. 
Spróbujmy być wyrozumiali i po-
móżmy tym zwinnym ptakom.

Julian Lewandowski

Bolesław Chrobry w trakcie wojen 
z Cesarstwem Niemieckim kilka-
krotnie w czasie wypraw na Milsko 
i Łużyce prowadził swe hufce przez 
Gubin bądź jego najbliższe okolice. 
Usiłował on oprzeć granicę państwa 
polskiego na linii Odry i Nysy Łuży-
ckiej, pragnąc zająć całe Łużyce. 

W celu jej umocnienia nakazał na 
starym szlaku niemieckich wypraw 
wojennych (Dobry Ług - Chocie-
buż - Gubin - Krosno Odrzańskie) 
w miejscu przeprawy przez Nysę 
Łużycką wybudować w Gubinie 
gród obronny. 

W latach 1002-1018 za panowa-
nia Bolesława Chrobrego toczyły 
się trzy polsko-niemieckie wojny 
i Łużyce kilkakrotnie przechodziły 
z rąk do rąk. Grzegorz Domański 
w artykule pt. Problem plemienia 
Nice podaje, iż: „wyprawa niemie-
cka przekroczyła Nysę niedaleko 
ujścia i do ujścia Bobru posuwała 
się po południowej stronie Odry, 
a Sprewę musiała przekroczyć 
w niewielkiej odległości od Schwie-
lochsee”. 

Na mocy pokoju w Budziszynie 
(1018) przyłączone zostały te zie-
mie do Polski, lecz już w 1031 roku 
powróciły do Niemiec. W wiekach 
od XI do XIV nastąpił rozwój rol-
nictwa i nasilenie kolonizacji Łużyc 
przez osadników frankońskich, fla-
mandzkich i saskich.

Spośród ciekawych zagadnień 
z historii Gubina godna prześledze-
nia jest struktura narodowościowa 
i społeczna ludności na przestrzeni 
wieków. 

Dla wyjaśnienia tych spraw waż-
ne jest ustalenie liczby ludności 
zamieszkującej miasto w różnych 
okresach jego dziejów. Bez szero-
kich badań archeologicznych nie-
możliwe jest ustalenie nawet przy-
bliżonych danych, co do ludności 
osady rzemieślniczo-targowej, sta-
nowiącej początek miasta, a istnie-
jącej już w XI wieku. 

Można tylko przyjąć, że w rozwi-
jającej się osadzie miejskiej ciągle 
wzrastała liczba jej mieszkańców.

W ogóle terytorium, które w now-
szych czasach przyjęło się nazywać 
Łużycami, w okresie plemiennym 
nie było jednolitym obszarem et-
nicznym. Zamieszkiwało je sześć 
odmiennych grup plemiennych: 
Selpuli, Nice, Zara, Zagost, Milcza-
nie i Łużyczanie. Nazwa tych ostat-
nich, najprężniejszych, przeszła 
z czasem na pozostałe plemiona. 
Ich pierwotne rozdzielenie wyzna-
czały zapewne warunki geograficz-
ne. Bagnisto-lesisty pas oddzielał 
Łużyczan od Milczan oraz Łużyczan 
od Nice i Zara, a tych ostatnich od 
Bobrzan oddzielały istniejące do 
dziś Bory Dolnośląskie.

Daniel Głowiński

JEŻELI chcesz, aby przeszłość Gubina sprzed 
I wojny światowej była odkryta i opisana, pro-
szę 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.
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji

A może czyn?

Nowy, a jak stary

Nasz czytelnik przyniósł do redakcji dokumenty świadczące o tym, że 
jest ścigany za dług przez firmę windykacyjną Kruk. 11 lat temu kupił 
na kredyt okna, za które regularnie płacił i zapłacił wszystkie należne 
raty w terminie. Skrupulatnie gromadził dokumenty potwierdzające 
wpłaty. A często się dzieje, iż po latach wyrzucamy dowody wpłat.

Ostatnia wpłata 3 marca 2001 r.
- Od tamtego czasu raz na kwartał otrzymuję pisma od firmy. 

O tym zdarzeniu i podobnych pisano w Gazecie Lubuskiej, gdyż ta-
kich spraw na terenie naszego województwa jest więcej. Pan Janusz 
mawia - „Kruk krukowi oka nie wykole, ale emeryta zadziobie”, tylko 
od nas samych zależy, czy na to pozwolimy.

Zastanawia, że firma windykacyjna przeciąga sprawy odzyskania dłu-
gu. Jeśli firma nie ma wątpliwości - jedno pismo, dwa i koniec. Następ-
ny krok - to już sprawa sądowa. A tu ciągnie się od dłuższego czasu.

Nie dajcie się Państwo przestraszyć pismami! Dobrze sprawdźcie, „o 
co chodzi”.

Po raz kolejny okazało się, że „Wiadomości Gubińskie” mają ważne 
zadania do spełnienia. Nie są to tylko funkcje związane z przekazywa-
niem Państwu bieżących informacji dotyczących życia miasta.

Do redakcji zgłosiła się wzruszona czytelniczka, która za naszym po-
średnictwem bardzo dziękuje znalazcy kluczy (pisaliśmy o zdarzeniu 
w poprzednim numerze). Serdecznie dziękujemy znalazcy.

Podobnie - znalazł się właściciel bramy porzuconej na ul. Kresowej.

- Ulica Podgórna, to jedno wielkie wysypisko, kto ma to sprzątać - 
pyta oburzony mieszkaniec Gubina. - Są tam całe hałdy śmieci… Mia-
sto jest brudne i zaniedbane.

Może wróćmy do czynów społecznych na rzecz miasta? Już nadeszła 
wiosna, czas na porządki. A swoją drogą, to my, mieszkańcy zaśmieca-
my miasto. Nie podrzucają nam tych śmieci kukułki.

- Co za partacze robili „nowy chodnik” przy ul. Obrońców Pokoju? 
- pytają pani Bogumiła i pan Marian. - Byliśmy na spacerze i po obej-
rzeniu „nowego” chodnika (przyp. red. chodnik przy skrzyżowaniu ul. 
Obrońców Pokoju i 3 Maja) mamy wrażenie, że ci, którzy układali 
tam płyty - powinni zostać ukarani za brakoróbstwo i partactwo. 

Ciekawe, czy dostali za tę pracę zapłatę, jeśli tak - winni natychmiast 
oddać pieniądze. Przecież ten chodnik, teraz wygląda jak fale Duna-
ju. Nadal ludzie będą tam „łamać kończyny”, a podczas opadów bę-
dzie stała tam woda.

Ktoś wykonuje zleconą pracę - a ktoś dokonuje odbioru prac…

Brudno
Czytelnicy zwracają nam uwagę na stan Lubszy, a ściślej mówiąc 

na jej brzegi… - Gdy wody Lubszy podniosły się, to widać, ile brudu 
niesie ta rzeka. Chyba zbiera po drodze wszystkie śmieci i niesie je 
do Nysy – mówią pani Jadwiga i jej mąż Stanisław. - Czy nie można 
częściej sprzątać? - pytają. Już jest wiosna, czas porządków, może te-
raz… posprzątają?

Na początku 2009 roku Izba Mu-
zealna prowadzona przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej 
wzbogaciła się o nowy eksponat. Jest 
to waza porcelanowa do zupy z po-
krywą wyprodukowaną przez przed-
wojenną fabrykę porcelany w Ża-
rach, pochodząca prawdopodobnie 
z początku XX wieku. Przekazała je 
mieszkanka Guben Ch. Schultke. 
Naczynie pokazujące kunszt nowo-
czesnej na owe czasy stylistyki żar-
skich mistrzów, w kolorze białym, 
ma złote elementy dekoracyjne. Przy 
okazji pani Ch. Schultke przekazała 
wycinek z przedwojennego ogłosze-
nia reklamowego drukarni i redakcji 
Alberta Koeniga.

Warto podać kilka zdań o żarskiej 
fabryce, bo w ubiegłym roku minę-
ła 120 rocznica założenia fabryki, 
a Żary - jak i Gubin - to miasta za-
pisane złotymi zgłoskami w historii 
Dolnych Łużyc i o podobnej kom-
pozycji średniowiecznego starego 
miasta, także z trzema bramami.

Fabrykę o nazwie Porzellanfabrik 
Sorau N/L w 1888 r. założył Gu-
stav Otremba z Görlitz (Zgorzelec), 
były współwłaściciel fabryki por-
celany z Freiwaldau (Gozdnica). 
Jak opisała Irena Gatys, znakiem 
sygnującym wyroby była kotwica 
z literami PS (Porzellanfabrik So-
rau). Po roku działalności, współ-
właścicielem został inżynier i oficer 
(kapitan Landwehry) Fritz Böhme 
i firmie zmieniono nazwę na Porze-
lanfabrik Sorau N/L Commandit - 
Gesellschaft Gustav Otremba & Co. 

Żarska waza z Guben
W roku 1892 G. Otremba poszedł 
własną drogą i odsprzedał zakład 
wspólnikowi. F. Böhme rozbudo-
wał fabrykę i w 1894 r. zarejestro-
wał znak nr 1, a w 1896 r. znak nr 2 
i wprowadził nowe wzory zdobione 
kalkomanią. 

W 1900 r. firma przystąpiła do 
Zjednoczenia Niemieckich Fabryk 
Porcelany, zrzeszającego 45 za-
kładów. W latach 1902-18 fabryka 
nazywała się Porzellanfabrik Sorau 
N/L G.m.b.H. 

Koncern Ceramiczny Ernsta Car-
stensa, który po kłopotach spowo-
dowanych m. in. I wojną świato-
wą stał się jej właścicielem na lata 
1918-45. Żarska fabryka nazywała 
się wtedy C.& E. Cartens Porzellan-
fabrik Sorau N/L. Fabrykę zatrud-
niającą 300 osób rozbudowano 
i połączono z rampą kolejową (ist-
nieje obecnie). Po śmierci E. Car-
stensa w 1923 r. fabrykę dziedzi-
czyli żona Anna oraz synowie Ernst 
i Walter. Zakład przyjął nazwę C. & 
E. Carstens Porzellanfabrik Sorau 
N. L. Inhaber Ernst Carstens Erben 
(C. & E. Carstens Fabryka Porcela-
ny w Żarach, właściciel spadkobier-
cy Ernsta Carstensa). 

W latach trzydziestych XX wieku 
fabryka osiągnęła szczyt produkcji. 
Fabryka przestała istnieć po wal-
kach w lutym 1945 r.; dzieła znisz-
czenia dokonali czerwonoarmiści, 
tłukąc pozostałości produkcji i wy-
mieniając z osadnikami polskimi 
wyroby porcelanowe za bimber.

WŁ

Oknówka to nasz sprzymierzeniec w walce z meszkami i komarami



Nr 6 z 27.03.2009 13ogłoSzenia ◆ listy

Do reDakcji

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 ogłosze-
nia  informacji  w  prasie,  wyka-
zy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Gubin o statu-
sie miejskim przeznaczonych do 
sprzedaży, oddania w użytkowa-
nie wieczyste, najem i dzierżawę

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 szpal-
ty, wysokość - 5 cm) wynosi 20 zł plus VAT. Cena nekrologu o wiel-
kości 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, kul-
tury, służby porządkowe i mundurowe, organizacje pożytku pub-
licznego, 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.

Przypomnienie 
dla użytkowników wieczystych

Przypomina się o obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu. Opłata roczna za 2009 rok nie uległa zmianie i pozostaje 
na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, tj. 2008. Wyżej wymienioną 
opłatę należy wpłacić najpóźniej do 31 marca 2009 roku w kasie Urzędu 
Miejskiego lub na konto nr:

06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
PKO BP S.A o/Zielona Góra

Ponadto informuje się, że na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce  nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 
2603 z późn. zm.) obniża się o 50% naliczoną opłatę z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka rodziny 
nie przekracza 50% średniego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej za poprzedni rok - (tj. 2008r. - kwoty 1.471,94 zł brutto na oso-
bę) - dotyczy nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek użytkownika wieczystego zło-
żony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, można ustalić 
inny termin zapłaty opłaty rocznej, nieprzekraczający danego roku kalenda-
rzowego - art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (j.t. Dz. U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).

Wnioski w sprawie obniżenia opłaty za użytkowanie wieczyste przyjmowa-
ne są w pokoju nr 9 (na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie). 
Osoba ubiegająca się o obniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste win-
na złożyć stosowną deklarację (druk do pobrania w urzędzie) oraz przed-
łożyć dokument w sprawie dochodów uzyskiwanych przez osoby wspólnie 
zamieszkujące w danym gospodarstwie domowym. W przypadku gdy stan 
prawny nieruchomości jest nieuregulowany udzielenie bonifikaty w naliczo-
nej opłacie przysługuje po jego uregulowaniu w księgach wieczystych.

Uwaga!
Powyższe przypomnienie nie dotyczy właścicieli gruntów.

Burmistrz Miasta Gubina przypo-
mina, że na mocy Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. 
(Dz.U. nr 251, poz. 1885 ze zm.) Pol-
ska Klasyfikacja Działalności (PKD 
2007), od dnia 01.01.2008 r. istnie-
je obowiązek zmiany dotychczaso-
wego określenia przedmiotu wyko-
nywania działalności gospodarczej. 
W przypadku braku symboli PKD 
należy zastosować klasyfikację PKD 
2007. Gdy zakres działalności okre-
ślono symbolami PKD 2004, należy 
zastosować klasyfikację PKD 2007. 
Klasyfikacja PKD 2004 obowiązuje 
tylko do dnia 31.12.2009 r.

Ponadto przedsiębiorca jest obo-
wiązany zgłaszać organowi ewiden-
cyjnemu zmiany stanu faktycznego 
i prawnego w zakresie danych zawar-
tych w zgłoszeniu wpisu, powstałe po 
dniu dokonania wpisu do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej w cią-
gu 14 dni od dnia powstania tych 
zmian, a także informację o zaprze-

staniu wykonywania działalności go-
spodarczej. Na podstawie art. 7d ust. 
1 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. 
Prawo Działalności Gospodarczej 
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.).

Jednocześnie informuje, że 
z dniem 31.03.2009 r. zaczną obo-
wiązywać znowelizowane przepisy 
Prawa Działalności Gospodarczej 
umożliwiające:

Złożenie przedsiębiorcy tylko jed-
nego “zintegrowanego wniosku” 
o wpis do Ewidencji Działalności 
Gospodarczej zamiast obecnych 
wniosków o wpis do rejestrów: 
Gminy, Urzędu Skarbowego, Urzę-
du Statystycznego i Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. W przypadku 
wysłania wniosku listem poleco-
nym, własnoręczność podpisu musi 
zostać potwierdzona przez notariu-
sza; Rozpoczęcie działalności od 
dnia złożenia wniosku; Wykonanie 
powyższych czynności bez dotych-
czasowych opłat.

Zaktualizuj dokumenty

Celem wyjaśnienia
Powołując się na prawo prasowe proszę o zamieszczenie w najbliższym wydaniu „WG” następującego 

sprostowania. W 5 numerze „WG” z dnia 13.03.2009, w artykule „Pro i contra” autor najpierw nie zauwa-
żył mojej obecności na opisywanym spotkaniu, by następnie wymienić moje nazwisko, jako największe-
go oponenta programu „Szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy” - programu, którego nie ma, bo jest 
w opracowaniu i ma być przedstawiony i przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 25 marca 2009 (jak podkre-
ślała w czasie dyskusji przewodnicząca Rady Powiatu). Czy można być oponentem czegoś, czego nie ma?

Widocznie autor nieuważnie śledził przebieg dyskusji albo słyszał tylko to, co chciał usłyszeć. Co prawda 
w czasie dyskusji zwróciłem uwagę na fakt, że informacja o chęci przystąpienia Starostwa czy Rady Powia-
tu do akcji szczepienia p/rakowi szyjki macicy jest myląca, żeby nie powiedzieć szkodliwa. Nie ma niestety 
takiej szczepionki, która całkowicie zabezpieczy przed rakiem szyjki macicy. Jest szczepionka przeciw wi-
rusowi HPV (wirusowi brodawczaka), który może być jedną z przyczyn rozwoju raka szyjki macicy. O sku-
teczności tej metody będziemy mogli mówić za lat 15-20, biorąc pod uwagę, że proponuje się rozpoczęcie 
szczepienia dziewcząt 12-letnich. Dziś wiemy, że jedną z przyczyn powstania raka szyjki macicy jest wirus 
brodawczaka przeniesiony drogą płciową, więc obok szczepień winno się prowadzić edukację o świado-
mym, odpowiedzialnym zachowaniu seksualnym, że wirus przenoszony jest przez mężczyzn i że jedyną me-
todą walki z rakiem szyjki macicy jest regularne coroczne badanie cytologiczne, które pozwala na wykrycie 
nowotworu we wczesnym stadium rozwoju, a więc na wczesne, skuteczne leczenie choroby. Jeśli moje uwa-
gi i zastrzeżenia wyrażone w dyskusji przyjęto jako sprzeciw, jest to - delikatnie mówiąc - nieporozumienie, 
gdyż przez wiele lat mojej pracy zawodowej i ostatnie lata pracy społecznej poświęciłem i poświęcam czas 
na walkę z rakiem i wszelkie osiągnięcia mogące poprawić efekty walki cieszą mnie niezmiernie. Wracając 
do szczepień, uważam, że powinny być prowadzone w sposób ciągły, nie akcyjny i winne być refundowane 
przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia i wykonywane przez merytorycznie do tego przygotowany personel 
punktu szczepień w gabinecie lekarza rodzinnego.

Wszelkie działania akcyjne, gdzie odpowiedzialność jest zbiorowa, moim zdaniem są nieuczciwe - chodzi 
przecież o zdrowie, a nie o zadowolenie prowadzących akcję.

Jeszcze raz powtarzam - mówienie, że szczepienie „załatwi” problem raka szyjki macicy jest nieuczciwe. 
Regularne kontrole u ginekologa, badania cytologiczne, szczepienia i świadomość seksualna mogą dać 
dobre wyniki w zapobieganiu chorobie. Dlatego uważam, że program powinien rozpocząć się od spot-
kania z dziewczętami (rocznik do szczepienia) i ich matkami, by uświadomić, jakie jest ryzyko rozwoju 
choroby nowotworowej i jak jej zapobiegać z uwzględnieniem szczepień i badań cytologicznych. Pisemna 
zgoda na szczepienie jest tylko zaczątkiem tych wszystkich działań.

Domagałem i domagam się powstania drugiej poradni „K” w mieście, by zwiększyć dostępność do leka-
rza ginekologa każdej kobiecie, również tej z chudszym portfelem. Uważam, że szczepieniami powinno ob-
jąć się większą populację dziewcząt, programem krajowym, nieodpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdro-
wotnego. Wszystkie moje uwagi podyktowane troską o dobro pokoleń kobiet (zdrowie) zostały odebrane 
w zupełnie krzywym zwierciadle. Autor sprawozdawca z ww. spotkania mógłby głębiej zainteresować się 
omawianą tematyką, a nie jednostronnie oceniać dyskutujących. Zygfryd Gwizdalski

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Gubinie ogłasza 

przetarg ofertowy 
nieograniczony

na  remont  loggii  i  malowanie 
ścian zewnętrznych budynku przy 
ul. Kosynierów 49 w Gubinie.

Oferty prosimy składać w terminie 
do 13.04.2009 r. w biurze Spółdziel-

ni przy ul. Westerplatte 10E/2.

Komisyjne otwarcie 
ofert i wybór Wykonawcy nastąpi 
w dniu 15.04.2009 r. o godz. 10.00.

Projekt Budowlany wraz z kolory-
styką elewacji pobrać należy w biu-
rze Spółdzielni przed opracowa-
niem oferty.

Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w Gubinie

Badania mammograficzne
W ramach profilaktyki antyrakowej, z inicjatywy Zygfryda Gwizdalskiego, wznowione zo-

staną wyjazdowe badania mammograficzne, do których zachęcamy nasze czytelniczki.
Przypominamy, że bezpłatnym badaniem objęte są panie po ukończeniu 50 roku ży-

cia, jeśli od ostatniego badania minęły dwa lata lub jest to badanie pierwszorazowe.
Kobiety młodsze i po ukończeniu 69 roku życia, niestety za badania płacą.
Zgłoszenia pod tel. 068 455-67-79 lub osobiście w każdy poniedziałek od godz. 

12.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta - pokój 16. MB-T

Za zachowanie Tadeusza L. na Zjeździe Od-
działu w dniu 20 marca br.  PRZEPRASZAMY  
kol. Piotra Wystracha mieszkańca Guben. 

Członkowie PTTK w Gubinie
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Walne 
na „Żwirku” 

i „Kresowiaku”
Wiosna za oknami, wiosna na 

działkach. Rozpoczyna się sezon 
prac w ogrodach, ale by wspólnie 
działać, najpierw należy podjąć kil-
ka decyzji, porozmawiać, by dział-
kowcom działo się lepiej.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego „Kresowiak” zaprasza na 
Walne Zebranie Sprawozdawcze, 
które odbędzie się 28 marca godz. 
15.00 ul. Barlickiego 2.

Chętnych zawiadamiamy, że na 
terenie ROD „Kresowiak” znajdują 
się wolne działki.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego „Żwirek” 5 kwietnia br. 
(niedziela) godz. 10.00 w świetlicy 
PUM ul. Grunwaldzka organizuje 
Walne Zebranie Sprawozdawcze, 
na które serdecznie zaprasza dział-
kowców. MB-T

MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA pokój z dostępem do kuchni i 
łazienki. Tel. 504 203 398.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Tel. 
791 127 765.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Tel. 
515 310 613.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Osob-
ne wejście. Tel. 790 474 922.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, kuchnia, łazienka. 
Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje, umeblo-
wane. Tel. 512 174 450.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka. Tel. 502 558 569 po 14.00.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 62 m kw. 3 pokoje, 
I piętro. Tel. 603 773 240. 
NOCLEGI dla firm. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA kwatery dla pracowników firmy. 
Tel. 517 869 689.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie oraz budynki na 
działalność gospodarczą. Tel. 068 387-29-90.
ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe 38 m kw. 
(2 pokoje) na większe (3 pokoje), też własnoś-
ciowe. Tel. 793 680 112, 513 041 848.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 78 m kw. 4 pokoje, 
parter. Tel. 603 773 240.
DO WYNAJĘCIA piętro domu (85 m kw.) z prze-
znaczeniem na lokal mieszkalny lub biurowy. 
Tel. 792 640 517.
ZAMIENIĘ kawalerkę w kamienicy bezczyn-
szowej (po remoncie) na większe w kamienicy 
(może być do remontu). Tel. 697 668 666.

SPRZEDAM MIESZKANIE 
os. E. Plater 12D/1, 

powierzchnia użytkowa 
64,9 m kw. Tel. 605 149 482 

www.topschrank.de/apartament
SPRZEDAM mieszkanie 47 m kw. 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, ul. Roosevelta. Tel. 503 849 670, 
507 108 387.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe, niskie 
opłaty. Tel. 781 032 696.
SPRZEDAM mieszkanie 106 m kw. plus garaż. 
Tel. 068 359-62-15.
SPRZEDAM kawalerkę w kamienicy (bezczyn-
szowa) 30,5 m kw., c.o - gazowe, nowe okna. 
Tel. 697 668 666.
SPRZEDAM mieszkanie w Jaromirowicach po-
kój, kuchnia, łazienka, w trakcie remontu. Tel. 
507 893 572.
KUPIĘ dom w Gubinie lub okolicy, może być do 
remontu. Tel. 500 269 059.

DZIAŁKI/LOKALE
LOKALE dwa użytkowe 39 m kw. i 80 m kw. - 
do wynajęcia w centrum miasta - parking. Tel. 
068 359-00-10 do godz. 17.00.
SPRZEDAM lub wydzierżawię sklep z płyty 
obornickiej 30 m kw. Pułaskiego 41. Tanio! Tel. 
507 107 471.
LOKAL 50 m kw. w Sękowicach 78 wynajmę 
na działalność gospodarczą. Tel. 512 174 449, 
512 174 450.
LOKAL po remoncie - do wynajęcia, 34 m 
kw., pod każdą działalność, ul. Nowa. Tel. 
604 560 978.
STANOWISKO tipserce w zakładzie fryzjerskim 
wynajmę - 500 zł. Tel. 608 299 232.
DZIAŁKĘ budowlaną 0,42 ha Gubin, sprzedam. 
Tel. 603 218 590.
DZIAŁKĘ budowlaną 500 m kw. na ul. Cmentar-
nej sprzedam. Tel. 068 359-26-31.
SPRZEDAM dom. tel. 514 739 005, 514 739 004
DOM bliźniak do sprzedania. Jaromirowice k/ 
Gubina, ul. Krzywa 16. Tel kom. 511 329 070

MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM kawasaki ZZR 600, rok 95, cena 
6.500 zł. Tel. 610 910 401, 792 371 250.
SPRZEDAM mitsubishi pajero 2,5TDI, rok. prod. 
1991, w dobrym stanie, przystępna cena. Tel. 
kontaktowy 507 107 181.

SPRZEDAM MZTS 250. Tel. 723 579 484.
SPRZEDAM nissana-almerę (sedan) 96 r. 1,4 
benzyna, zielony, 4 drzwi, bagażnik 500 l, 2 po-
duszki, wspomaganie kierownicy, klima, elek-
tryczne lusterka. Przebieg 148 000 km. Gubin, 
tel. 694 890 162.
KUPIĘ przyczepkę. Tel. 600 178 782.
SPRZEDAM przyczepę campingową małą z wy-
posażeniem. Tel. 517 869 689.
CZĘŚCI oryginalne z demontażu do wartburga 
1,3. Sprzedam. Tel. 507 107 471.
UDOSTĘPNIĘ samochód na reklamę. Tel. 
601 152 046.

USŁUGI
MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 509 567 973.
MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 889 137 910.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
USŁUGI geodezyjne „SadGEO”. Tel. 693 395 222.

GOSPODA ul. PUŁASKIEGO
ogłasza od 13.02. do 30.04.09 r. 

PROMOCJĘ!
Przy zamówieniu min. 50 zł 

- 10% RABATU
Tel. 068 459-36-37. Dowóz gratis!

PIASKOWANIE, renowacja konstrukcji stalo-
wych, czyszczenie elewacji. Tel. 691 910 401, 
783 907 748.
PRZEWÓZ osób międzynarodowy, Gubin i oko-
lice 24 h: dowóz do lotnisk, imprezy okolicznoś-
ciowe, dowóz do pracy, dowóz pod wskazany 
adres. Tel. 693 049 043.
PRZEWÓZ osób Polska-Niemcy, stałe wyjazdy. 
Również lotniska. Dla stałych klientów rabaty. 
Tel. 604 997 251.
LOTNISKA - Berlin. Tel. 510 380 834.
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli itp. Tel. 
888 806 385.
USŁUGI transportowe (przewóz rzeczy i prze-
prowadzki). Tel. 500 269 059.
KOMPLEKSOWE remonty kuchni i łazienek, pro-
jektowanie, hydraulika, elektryka, malowanie, 
rigipsy, panele, glazura itp. Tel. 509 519 227.
OCIEPLANIE budynków. Tel. 607 353 958.
POLBRUK - układanie, konkurencyjne ceny! Tel. 
792 244 992.
PRACE remontowo-budowlane, służymy fa-
chową pomocą (kominki, kominy, grille). Tel. 
507 893 572.
GLAZURA, instalacje wodno-kanalizacyjne, ga-
zowe, instalacje elektryczne. Tel. 887 135 692.
MONTAŻ paneli, boazerii, glazury, sztukaterii, 
rigipsów, balustrad betonowych, tynki moza-
ikowe, szpachlowanie, tapetowanie, malowa-
nie. Solidnie! Tel. 504 669 414.
PODEJMĘ się prac budowlanych, remonty, bu-
dowa - stan surowy z dachem. Tel. 603 383 173.

PRZEWÓZ OSÓB:
- Belgia, Holandia, Niemcy
- ósmy wyjazd gratis!
- grupa zorganizowana (7 osób)

zniżka 10%
Tel. 509 538 861

SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i mon-
taż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.
PRACE remontowe, montaż paneli, boaze-
rii, glazury, szpachlowanie, malowanie. Tel. 
607 353 958.

RÓŻNE
WYPRZEDAŻ rowerów treningowych, nowych 
bez gwarancji. Tanio! Tel. 792 496 308 do godz. 
17.00.
SPRZEDAM kominek z płaszczem wodnym, 
użytkowany trzy sezony, moc 19kW, pompa, 
elektroniczny czujnik temperatury. Cena 2500zł. 
Tel. 609 950 336 po 17.00.
SPRZEDAM telewizor Sony 21 cali, cena 150 zł. 
Tel. 512 803 568.
SPRZEDAM nowy, na gwarancji, automat i tele-
wizor. Tel. 068 359-12-52.
DOJAZDU poszukuję do Zielonej Góry codzien-
nie na godzinę 8.00, tel. 691 659 735

MEBLE sklepowe, lady, regały - w dobrym sta-
nie. Sprzedam. Tel. 695 096 277.
SPRZEDAM 4-letni telewizor Grundig 28 cali, 
srebrny. Tel. 697 668 666.

ZAPRASZAMY DO SKLEPU „EDI” 
na ul. Pułaskiego 41.

Do końca marca obniżka cen do 50%. 
Dostawa towaru raz w tygodniu. 

Niskie ceny!
SPRZEDAM kuchenkę - zabawkę Smoby i fotelik 
samochodowy Romer. Tel. 603 464 751.
SPRZEDAM betoniarkę jednofazową 220 V 125l 
pojemność, mało używaną i wiertarkę uda-
rową firmy Bosch, cena do uzgodnienia. Tel. 
510 250 141.
SPRZEDAM okna PCV używane 102x70. Tel. 
600 932 079.
SPRZEDAM profesjonalny atlas do ćwiczeń, 
bieżnie, rowerki treningowe, solarium. Tel. 691 
910401, 792 371 250.
SPRZEDAM królika z klatką (duża rasa). Tel. 
510 250 141.
SPRZEDAM albę dla dziewczynki, rozmiar 128 
cm. Tel. 880 502 313.
SPRZEDAM starą dużą szafę, kolor - sosna. Tel. 
502 352 449.
SPRZEDAM stół i 6 krzeseł. Tel. 505 567 548.
SPRZEDAM dwuletni odkurzacz Zelmer Admi-
ral z metalowymi rurami, cena 120 zł. Gubin 
669 355 281.

PRACA
PRACA przy dociepleniach budynków od zaraz. 
Wysokie zarobki! Tel. 691 910 401, 792 371 250.
ZATRUDNIĘ fryzjerkę z doświadczeniem. Tel. 
728 640 943.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel. 889 768 750.
OFERUJĘ sprzątanie przedświąteczne, mycie 
okien, prasowanie, pomoce domowe, opieka 
nad dzieckiem. Tel. 796 260 578.
PRZYJMĘ do pracy na staż do zakładu fryzjer-
skiego. Tel. 608 299 232.
ZATRUDNIĘ krawcową i sprzedawcę ze znajo-
mością języka niemieckiego. tel. 609 499 121

TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie 
spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci od-
naleźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń do re-
dakcji! Tel. 068 455-81-92. Czekamy! Nie wstydź 
się, przestań żyć samotnie!
BIURO Matrymonialne w Guben poszukuje Pań 
w wieku od 18 lat, które chcą poznać Panów z 
Niemiec. Tel. 505 405 701 (mówimy po polsku).

Po raz pierwszy o Łużyczanach 
usłyszałem podczas okupacji nie-
mieckiej na lekcjach historii taj-
nych kompletów prowadzonych 
przez nauczycielkę Henrykę Archi-
tektową w Radomsku. Opowiadała 
nam o niszczeniu i wynaradawianiu 
zachodnich Słowian, o ich walce 
z germanizacją, podobną do walki 
Polaków w zaborze pruskim. Jed-
nak Polacy byli w lepszej sytuacji, 
gdyż mieli poparcie duchowieństwa 
katolickiego. Gorzej mieli Łużycza-
nie w środowisku zdominowanym 
przez protestantów. 

Po wojnie wiedzę swą pogłębiłem 
w Gimnazjum i Liceum im. św. Jana 
Kantego w Poznaniu. Powojenne lata 
1946 - 48 obfitowały w liczne publi-
kacje związane z Ziemiami Zachod-
nimi i ich słowiańskim rodowodem, 
w którym pojawił się wątek łużycki. 
Tym zagadnieniem zajmowało się 
wielu znanych polskich historyków 
i literatów. Wspomnę tu tylko kilka 
nazwisk: Henryk Batowski, Tadeusz 
Grabowski, Tadeusz Lehr-Spławiń-
ski czy Stanisław Pigoń.

Sprawa łużycka w dużym stopniu 
była promowana w środowisku po-
znańskim. Duża w tym zasługa In-
stytutu Zachodniego. W Poznaniu 
powstała też centrala Akademickie-
go Związku Przyjaciół Łużyc „Prołuż” 
przy Uniwersytecie Poznańskim, 
dążącego do propagowania zagad-
nień łużyckich i wśród młodzieży 
szkół średnich. Największe nasile-

nie działalności przypadło w latach 
1947 – 48. W późniejszych latach 
władze Polski Ludowej doprowadzi-
ły do rozwiązania związku uważając 
jego działalność za ingerencję w we-
wnętrzne sprawy Niemiec.

Bliższe poznanie zagadnienia łu-
życkiego ułatwiły mi w dużej mie-
rze materiały sprowadzone przez 
Bibliotekę Pedagogiczną z różnych 
bibliotek naukowych, a szczególnie 
z Biblioteki Narodowej w Warszawie 
i Instytutu Zachodniego w Poznaniu, 
dla piszącego pracę doktorską magi-
stra Wojciecha Jansa nt. działalno-
ści Polonii (zwłaszcza sportowej) na 
terenie Brandenburgii. Obejmowało 
to okres Republiki Weimarskiej do 
drugiej wojny światowej. 

Bezcenne informacje o Łużyczanach 
znajdowałem w wydawanym organie 
Związku Mniejszości Narodowych 
w Niemczech „Kulturwille”, a na-
stępnie „Kulturwehr” czy w pismach 
„Polak w Niemczech” i „Młody Polak 
w Niemczech”. Z materiałów tych 
wynikało, że losy Polaków i Łużyczan 
często się wiązały. Studenci polscy 
i łużyccy wspólnie działali na uniwer-
sytetach Berlina, Wrocławia i Lipska. 
Często parlamentarzyści polscy w Sej-
mie Pruskim występowali w obronie 
praw Łużyczan. Szczególnie cieka-
we były wystąpienia parlamentarne 
członka Rady Naczelnej Związku Po-
laków w Niemczech Jana Baczewskie-
go w obronie mniejszości narodowych 
w Niemczech. Walenty A. Robowski

Domowina

Na początku marca odbyło się 
zebranie Rady Osiedla numer 1. 
Specjalnymi gośćmi byli burmistrz 
Bartłomiej Bartczak oraz naczelnik 
wydziału komunalnego i inwestycji 
Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz. 
Byli też radni miejscy oraz jeden 
radny powiatowy, policjanci i straż 
miejska, prezes PUM. Nie zabra-
kło również mieszkańców w liczbie 
około 40 osób. 

Zebraniu przewodniczył Czesław 
Zdobylak.  Przewodniczący RO nr 
1 Stanisław Wojnicz złożył spra-
wozdanie za rok 2008. Protokół 
komisji rewizyjnej odczytała Kry-
styna Kaczmarek-Skóra - prze-
wodnicząca tej komisji. Burmistrz 
przedstawił zgromadzonym plan 

rozwoju na rok 2009 i następne 
5-lecie. Całość poparta była wizu-
alizacją multimedialną, która po-
zwoliła unaocznić zakres mających 
nastąpić zmian.

Poruszano głównie sprawy po-
rządku na osiedlu, braku miejsc 
parkingowych, stanu kamienicy na 
ulicy Konopnickiej, złego stanu ulic 
i pękających rur kanalizacyjnych. 

Radny powiatowy Grzegorz 
Świtalski zabierał głos, udziela-
jąc informacji na temat aktualnej 
sytuacji szpitala. Na pytania od-
powiadali również burmistrz, na-
czelnik K.Olifirowicz-Kalinowicz, 
prezes Bogusław Lasota oraz radni 
Halina Wojnicz i Andrzej Białek. 
 (red)

Zebranie rady

Uczestnicy zebrania Rady Osiedla w sali widowiskowej GDK
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W Lesznie odbył się 22 marca 
ostatni mecz jedenastej kolejki II 
ligi kobiet, w którym niestety Arot 
Astromal Leszno pokonał Spartę 
Gubin 25:13. Pierwszy mecz, ro-
zegrany w Gubinie, zakończył się 
wynikiem 22:21 dla Sparty. Pierw-
sze minuty to wyrównana walka. 
Pierwsze bramki zdobyły - dla Aro-
ta Anna Bąk, a dwie minuty póź-
niej do wyrównania doprowadziła 
Sylwia Świtalska. Kolejne minuty 
gry były bardzo wyrównane. Żad-
nemu zespołowi nie udawało się 
uzyskać większej przewagi. Dopiero 
w 20 minucie pierwszej połowy, po 
rzucie Renaty Dziergas, miejscowe 
odskoczyły gubiniankom na trzy 
trafienia (7:4). Nasze zawodniczki 
zareagowały bardzo szybko i w 26 
minucie przegrywały już tylko 8:7. 
Do końca pierwszej połowy gra była 
wyrównana, jednak na przerwę ze-
społy schodziły przy prowadzeniu 
leszczynianek 10:8. 

Druga połowa - jak twierdzą nasi 
trenerzy - rozpoczęła się podobnie 
jak pierwsza i każda ze stron zano-
towała na swoim koncie trafienie. 
Z tą jednak różnicą, że gra zaczęła 
się bardzo zaostrzać. Młodzi sę-
dziowie z województwa opolskie-
go nie bardzo potrafili zapanować 
nad zdarzeniami na boisku. W 37 
minucie w sytuacji pewnej do zdo-
bycia bramki znalazła się Ewelina 
Szafrańska, która w momencie 
oddania rzutu została zaatakowana 
z tyłu przez broniącą zawodniczkę 
Arotu, Martynę Cichoszewską. 
Kiedy wydawało się, że sędziowie 
pokażą leszczyniance czerwoną 
kartkę, ci jedynie udzielili kary wy-
kluczenia. Kontuzjowana Ewelina 
miała ogromny problem z podnie-
sieniem się z parkietu. Do gry po-

Nieudana wyprawa
wróciła dopiero na końcowe mi-
nuty. Po tym zdarzeniu, rzut karny 
skutecznie wykorzystała Sylwia 
Włodarczyk, doprowadzając do 
remisu 11:11. Od tego też momentu 
zdenerwowane gubinianki zaprze-
stały kontaktowej gry w ofensywie, 
najzwyczajniej bojąc się o własne 
zdrowie. Wobec takiego podejścia 
arbitrów do tego meczu, trudno nie 
przyznać naszym dziewczynom ra-
cji. Pozostałą część drugiej połowy 
Sparta przegrała 2:14.

Patrząc na liczbę kar udzielonych 
zawodniczkom, wydaje się, że mecz 
był rozgrywany w przyjacielskiej at-
mosferze, bez jakichkolwiek przewi-
nień. Nic bardziej mylnego. Spotka-
nie było bardzo brzydkie i tylko brak 
reakcji ze strony sędziów spowodo-
wał taki obrót wydarzeń na boisku. 
Zespoły zagrały w następujących 
składach: Sparta: A. Adamczyk, P. 
Wosik, E. Stachowiak (3), K. Świ-
stuń, M. Kolanowska, S. Świtalska 
(1), A. Wieczorek, M. Zielińska (1), E. 
Szafrańska (3), A. Kuźminów (3), J. 
Bednarska, S. Włodarczyk (3). Arot: 
M. Cichoszewska (2), A. Mikołajczyk 
(1), P. Gbiorczyk (5), R. Dziergas (2), 
M. Wawrzeniecka, M. Pawlak (5), M. 
Płaczek (3), A. Bąk (3), D. Konieczek 
(3), L. Mielcarek, K. Lenarczyk (1), 
A. Płaczek, E. Walentynowicz.

Pozostałe wyniki 11 kolejki: MKS 
MOS Gniezno - Polonia Kępno 
22:26; Rega Bierzwnica - Victoria 
Świebodzice 18:28; Finepharm Jele-
nia Góra - Zagłębie II Lubin 28:27.

Zapraszamy kibiców do hali ZSLiT 
w niedzielę 29 marca na mecze:

godz. 10.00 GMTS Sparta Gubin - 
MKS Sokół Żary - Liga Wojewódz-
ka Młodziczek; godz. 12.00 GMTS 
Sparta Gubin - Finehfarm Jelenia 
Góra - II Liga Kobiet.

Dokładna relacja meczu przedsta-
wiona jest na stronie Alfy: „w 7 mi-
nucie strzał na bramkę Supła dobija 
Sobolewski, otwiera wynik spotka-

nia. To była pierwsza ligowa bramka 
Patryka w barwach Alfy. 10 minut 
później goście mieli swoją okazję, 
ale strzał z dystansu pewnie broni 
Trelewski. W 23 minucie Supeł po-
winien podwyższyć wynik spotkania, 
ale niezdecydowanie naszego na-
pastnika wykorzystał obrońca gości, 
wybijając piłkę zmierzającą do bram-
ki. W 29 minucie po podaniu Rzuna, 
w boczną siatkę trafił aktywny na 
lewej stronie Sobolewski. Alfa prze-
ważała, ale brakowało dokładności 
i wykończenia. W 42 minucie Rzun 
wykłada idealnie piłkę na przedpole 
bramkowe, ale nie było tam nikogo 
z naszych zawodników. Minutę póź-
niej znów Rzun idealnie zagrywa do 
Romanowskiego, a ten mając przed 
sobą tylko bramkarza, trafia wprost 
w niego. W 45 minucie kolejne zna-
komite podanie Muchy do Sobolew-
skiego, lecz strzał tego ostatniego 
ofiarnie broni bramkarz z Bobrowic, 
piłka jeszcze trafiła pod nogi Roma-

Niezawodna Alfa
nowskiego, który jest faulowany. 
Pewnym egzekutorem „jedenastki” 
był Mucha. Po tej akcji sędzia zapro-
sił zawodników na przerwę.

Alfa mimo prowadzenia po pierw-
szej połowie nie zachwyciła, a gra po-
zostawiała wiele do życzenia. Z rzutu 
wolnego Mucha w 48 minucie efek-
townym strzałem nie daje żadnych 
szans bramkarzowi. W 53 minucie 
mamy już 4:0, kiedy to po podaniu 
Romanowskiego Supeł pokonuje 
golkipera gości. W 60 minucie ko-
lejne świetne zagranie Muchy w pole 
karne, będący tam Rzun wiedział 
już, co zrobić z futbolówką, pewnym 
strzałem podwyższając prowadzenie. 
W 68 minucie ten sam zawodnik po 
podaniu Butowicza strzela szóstą 
bramkę dla Alfy. W tej części spotka-
nia naszym zawodnikom wychodzi-
ło wszystko. Goście mieli problemy 
z opuszczeniem własnej połowy. W 77 
minucie znów atak lewą stroną, tym 
razem Alejun dogrywa w pole karne, 
a Butowicz strzela siódmą bramkę 
dla gospodarzy. W 85 minucie ko-
lejne dośrodkowanie Muchy kończy 
strzałem Fabiszewski, dając ósmą 

W niedzielnym  meczu (22 marca) zespół Alfy Jaromirowice rozgromił Bóbr Bobrowice 9:1.

bramkę. W 89 minucie jeden z nie-
licznych ataków gości w tym meczu 
pozwala im zainkasować honorową 
bramkę. Już w doliczonym czasie 
gry Butowicz strzałem z prawego 
skrzydła ustala wynik spotkania na 
9:1. W tym spotkaniu Alfa zaprezen-
towała dwa oblicza. W pierwszej po-
łowie graliśmy bez pomysłu i polotu. 
W drugiej połowie nasi zawodnicy 
zagrali tak, jak oczekiwali tego wszy-
scy, czyli pewnie i efektownie. Za ty-
dzień nasz zespół wybiera się do Kal-
ska na mecz z miejscowym Sokołem 
i życzylibyśmy sobie takiej gry, jaką 
dzisiaj nasz zespół zaprezentował 
w drugiej odsłonie”.

Bramki dla Alfy: Mucha 2 (45’, 
49’ k), Rzun 2 (60’, 68’), Butowicz 2 
(77’, 90’), Sobolewski 7’, Supeł 53’, 
Łabiszewski 85’ Alfa: Trelewski 
- Ostrowski, Szmit, Wiśnik, Łabi-
szewski, Mucha, Romanowski, So-
bolewski (66’ Butowicz), Tórz (46’ 
Kwiecień), Rzun (77’ Alejun), Supeł 
(55’ Bryszewski).

Serdecznie gratulujemy i nadal 
trzymamy kciuki. MB-T

Na pierwszą wycieczkę rowerową 
pn. „Powitanie wiosny” zgłosiło się 
31 miłośników turystyki rowerowej 
z Krosna Odrz., Lubska, Zielonej 
Góry i Gubina.

Wszystkich uczestników wycieczki 
powitała nowo wybrana 20 marca 
prezes OM PTTK Grażyna Bartko-
wiak, sprawy organizacyjne przed-
stawiła organizatorka wycieczki 
Iwona Kolińska.

Zaproponowano dwie trasy, miej-
scem docelowym była stanica wod-
na PTTK w Kosarzynie. Trasą nr 
1 (Gubin - Komorów - Wałowice - 
Drzeńsk Mały - Żytowań - Kosarzyn 
prowadzoną przez Aleksandra Pie-
roga pojechało 14 uczestników.

Pozostali rowerzyści pojechali 
trasą nr 2 (Gubin - Komorów - Wa-
łowice - Chlebowo - Łomy - Kosa-
rzyn), komandorem był Romuald 
Skrzypczak. Około godziny 13.45 
wszyscy cykliści dotarli do stanicy. 
W Kosarzynie czekało na turystów 
ognisko, pieczona kiełbasa, kaszan-
ka, ziemniaki, no i marzanna, którą 
wykonał R. Skrzypczak. Na świeżym 
powietrzu dopisywał apetyt i dobry 
humor. Po krótkim odpoczynku 
turyści wzięli udział w konkursach 
przygotowanych przez I. Kolińską. 
Pierwszym było rozwiązanie krzy-

W pierwszy dzień wiosny 21 marca 2009 r. Gubiński Klub Rowerowy „Luz” działający przy OM PTTK 
rozpoczął sezon rowerowy 2009.

Rowerowa wiosna
żówki i odczytanie hasła: „Wiosna 
budzi nas do życia”. Wszyscy pora-
dzili sobie bez problemów. Rozwią-
zane hasła trafiły do koszyka, a 2,5-
letnia Maja Pieróg wylosowała 3 
kartki z prawidłowymi rozwiąza-
niami. Szczęście dopisało Martynie 
Bończyk, Ryszardowi Turowskie-
mu i Oldze Ficnerowskiej. Dru-
gą konkurencją był rzut zimową 
rękawicą na odległość. Najlepiej 
poradziła sobie Marta Kolińska. 

Trzecią zabawą był bieg na czas do 
marzanny, którą trzeba było poca-
łować na pożegnanie. Wszyscy ba-
wili się wspaniale. Na zwycięzców 
konkursów oraz na wszystkie dzieci 
czekały nagrody i drobne upomin-
ki. W drogę powrotną do Gubina 
i swoich miejscowości rowerzyści 
wyjechali ok. godz. 16.00. Pod-
sumowanie wycieczki odbyło się 
w Klubie PTTK.

I.K.

Pamiątkowe zdjęcie z marzanną na stanicy w Kosarzynie

1 Alfa Jaromirowice 18 49 62:12
2 Sparta Nietkowice 17 42 46:19
3 Zenit Myszęcin 17 38 41:18
4 Rywal Stargard Gubiński 17 32 41:31
5 Victoria Szczaniec 17 29 42:26
6 Zryw Rzeczyca 17 29 41:36
7 Obra Trzciel 18 26 44:31
8 Odra Nietków 18 26 27:35
9 Sokół Kalsk 17 24 32:26

10 Kruszywo Raduszec Stary 17 24 34:33
11 Bizon Wilkowo 18 21 46:50
12 Zorza Mostki 17 18 35:44
13 Czarni Czarnowo 17 13 31:44
14 Pogoń Wężyska 17 12 17:46
15 Bóbr Bobrowice 17 11 20:44
16 Zieloni Łagów 17 3 22:86

Awansem rozegrano dziś spotka-
nie z 14. kolejki drugiej ligi kobiet, 
pomiędzy Spartą Gubin a rezerwa-
mi Zagłębia Lubin. Przed tym spot-
kaniem oba zespoły miały w swoim 
dorobku po 14 punktów i trudno 
było wskazać wyraźnego kandydata 
do zwycięstwa.

Tak też wyglądało całe spotka-
nie. Oba zespoły prezentowały na 
parkiecie bardzo zbliżony poziom 
sportowy. Gra była wyrównana, 
a wynik był otwarty aż do ostatnie-
go gwizdka arbitrów.

Pierwsza na listę strzelców wpi-
sała się Sylwia Włodarczyk, poko-
nując pewnym rzutem bramkarkę 
Zagłębia. Przyjezdne szybko odpo-
wiedziały dwoma trafieniami i po 
bramkach Małgorzaty Kociuban 
i Pauliny Bułak, objęły w 6 minucie 
prowadzenie 2:1. Trzy minuty póź-
niej przyjezdne powiększyły swoją 
przewagę do trzech trafień i w 9 
minucie prowadziły już 5:2. Spar-
tanki mozolnie zaczęły odrabiać 
straty. Cel swój osiągnęły po czasie 
wziętym przez swojego trenera Ka-
zimierza Barłóg. Rady szkoleniow-
ca podziałały na tyle skutecznie na 
grę gubinianek, że od stanu 9:13 
zrobiło się 14:13 dla Sparty. Jednak 
końcowe minuty pierwszej połowy 
należą do zawodniczek Zagłębia, 
które odpowiadają serią trzech tra-
fień przy jednym gubinianek i na 

Zabrakło jednej bramki
przerwę oba zespoły schodziły przy 
prowadzeniu ekipy Lubina 16:15.

Wynik drugiej połowy otworzyła 
skutecznym rzutem Aleksandra Kuź-
minów, doprowadzając do kolejnego 
w tym meczu remisu. Gra obu zespo-
łów przebiegała falami. Najpierw trzy 
kolejne bramki zdobywa zespół Zagłę-
bia, by za chwilę zrobiły dokładnie to 
samo gubinianki. Prowadzenie zmie-
niało się bardzo szybko w tym meczu. 
Jeszcze na siedem minut przed koń-
cem na tablicy widniał remis 26:26. 
W 56 minucie, po rzucie najskutecz-
niejszej w tym dniu w ekipie przyjezd-
nych M. Kaciuban, Zagłębie objęło 
prowadzenie 28:27. Ostatnie cztery 
minuty gry to popisowa gra bramka-
rek obu zespołów, które nie pozwoliły 
już na zmianę wyniku.

Oba zespoły zasłużyły na ogromne 
brawa za stworzenie ciekawego wi-
dowiska sportowego. Remis pewnie 
byłby bardziej sprawiedliwy w tym 
spotkaniu, ale to Zagłębie wywozi 
komplet punktów z Gubina.

Sparta Gubin - Zagłębie II Lubin 
27:28 (15:16)

Sparta - M. Ławrecka, A. Adam-
czyk, P. Wosik, K. Świstuń, S. Świ-
talska (3), A. Wieczorek (1), M. 
Zielińska (1), E. Szafrańska (7), J. 
Kostka, E. Stachowiak, A. Kuźmi-
nów (7), J. Bednarska (1), K. Sibiń-
ska, S. Włodarczyk (7).

Paweł Zborowski
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Uwaga! Nowa liga piłkarska
Termin rozgrywek: od 14 kwietnia 2009r.

miejsce rozgrywek: boisko Orlik 2012 - ul. Kresowa/Barlickiego
czas gry: 2x25 min. na boisku zespoły grają w składzie 5+1

Więcej informacji na stronie internetowej: www.gubin.com.pl
zgłoszenia na adres: liga@gubin.com.pl lub telefonicznie 

 Adam Kaczmarek (696239735) 
 Adam Smoliński (601764308)
 Edward Patek (508288250)
	 	 	 Serdecznie	zapraszamy!
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W zawodach udział wzięło 120 
zawodników z 21 drużyn, w tym 
dwie drużyny z Poznania. Była to 
rekordowa ilość startujących. Gu-
bińscy ratownicy wodni po raz 
drugi z rzędu udowodnili swój pry-
mat w województwie, pokonując 
tak duże ośrodki pływackie, jak 
Zieloną Górę, Gorzów Wlkp., AZS 
i AWF Gorzowsko-Zielonogórskie. 
Zwycięstwo zostało osiągnięte za-
równo w kategorii seniorów, jak 
i juniorów. Wskazuje to, że Gubin 
- nieduże miasto - może skutecznie 
walczyć z dużymi ośrodkami.

W województwie lubuskim Gubin 
stał się jednym z najprężniejszych 
ośrodków szkolenia ratowników 
- obecnie zrzesza 400 członków. 
Twórcami sukcesów ratownictwa 
wodnego w Gubinie są prezes Jacek 
Czerepko, Ziemowit Patek i Krzysz-
tof Turowski. Należy tu wspomnieć 
zasłużonych poprzedników, w tym 
Honorowego Prezesa Ryszarda 
Czerepko, Czesława Czernickiego, 
obecnego trenera Unii Leszno, wi-
cemistrzów Polski na żużlu. Trofea, 
jak i kronikę gubińskiego WOPR od 
momentu założenia, to jest 2 wrześ-
nia 1971, można oglądać w gablocie 
na gubińskim basenie.

WOPR oddział Gubin pragnie po-
dziękować sponsorom oraz osobom 
związanym z organizacją zawodów 
ratowniczych. Sponsorzy: burmistrz 
Gubina Bartłomiej Bartczak, Sta-
rostwo Powiatowe w Krośnie Od-
rzańskim, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu Andrzej Nowak, 
firma Tres s.c, Art-Grafik, Centrum 
Medyczne „Atol”- doktor Lech Bor-
kowski oraz Zbigniew Poniatow-
ski, Zygmunt Podhorecki, Prze-
mysław Grzecznowski.

Ratownicy: Radosław Peksa, Mi-
chał Magnowski, Radosław Chło-
pek, Robert Modrzejewski, Prze-
mysław Grzecznowski, Grzegorz 

Gubin potęgą jest
Kulczak, Grzegorz Hasiuk, Jaro-
sław Siwczak, Roman Polak, Ka-
mil Świerczyński, Łukasz Biazik, 
Krzysztof Roszak, Z. Patek, Krzysz-
tof Kazimierczak, Paweł Błaszczyk, 
Mateusz Mróz, Kamil Nazgowicz, 
Łukasz Romański, Łukasz Kusza, 
Patrycja Bukowiecka, Katarzyna 
Siwczak, Magdalena Czerepko, 
Kalina Marusiak, Justyna Fołtyn, 
K. Turowski, Bartłomiej Olaszek, 
Bartłomiej Kruglicki, Agata Kłoso-
wicz i Katarzyna Włostowska.

Składy drużyn: seniorzy Gubin 1 
- Marcin Dobrowolski, Radosław 
Boratczuk, Tomasz Świerczyński, 
Patryk Stopa; juniorki - Katarzyna 
Borkowska, Dominika Borkow-
ska, Sylwia Brancewicz, Aleksan-
dra Rybczyńska; Gubin 2 - Marcin 
Nazgowicz, Błażej Dziurdziewicz, 
Marcin Prokopowicz, Adam Kło-
sowicz; juniorzy - Jakub Stopa, 
Maciej Białek, Mateusz Stojek, 
Marcin Peksa.

Junior
1 Plażowicze G1 ZG 33 pkt.
2 Marlin G1 ZG 32 pkt.
3 Gubin Jr 31 pkt.
4 Żarłacz G1 ZG 16 pkt.
5 WOPR Żary Jr 8 pkt.

Senior
1 Gubin 1 70 pkt.
2 Sejsza ZG 60 pkt.
3 AZS WOPR ZG 58 pkt.
4 Gubin 2 48 pkt.
5 AWF Gorzów 34 pkt.
6 WOPR Żary 32 pkt.
7 WOPR Gorzów 28 pkt.
8 WOPR Lubsko 16 pkt.

10 WOPR Sława 14 pkt.
Juniorka

1 Gubin Jr 24 pkt.
2 Rusałki ZG 16 pkt.
3 WOPR Żary 8 pkt.

Seniorka
1 WOPR ZG 14 pkt.
2 Małe Syrenki ZG 10 pkt.

Gubińska ekipa z okazałymi pucharami

W Szprotawie odbyły się 21 mar-
ca br. Mistrzostwa Makroregionu 
Młodzików i eliminacje do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w biegach przełajowych.

Bardzo dobrze zaprezentowała się 
uczennica Gimnazjum nr 2 Daria 
Kuźnicka, zdobywając brązowy 
medal. Jej koleżanki ze szkoły zaj-

Brąz w makroregionie

W niedzielę, 15 marca zespół Ca-
riny zmierzył się w Ługowie z Ze-
nitem i przywiózł z tego ciężkiego 
terenu trzy punkty. Gubinianie wy-
grali 2:1, mimo że do przerwy prze-
grywali 1:0. W drugiej połowie dwie 
bramki strzelił Daniel Szydłowski 
(56 i 79 min.), zapewniając tym sa-
mym zwycięstwo naszej drużynie. 
Na szczególne wyróżnienie zasłuży-
li: strzelec dwóch bramek D. Szyd-
łowski i Paweł Piotrowski.

Tydzień później do Gubina zawi-
tał beniaminek z Rudna - Czarni. 
Carina od początku ruszyła do ata-
ku, spychając gości do głębokiej de-
fensywy, czego efekt przyszedł w 10 
minucie. D. Szydłowski po podaniu 
Przemka Fiedorowicza znalazł się 
sam na sam z bramkarzem gości, 
jednak Korotyszewski odbił strzał 
naszego napastnika. Na szczęście do 
piłki dopadł były zawodnik Rudnian 
- Przemysław Sobczak, który ład-
nym, technicznym strzałem dał pro-
wadzenie Carinie. Po zdobyciu tego 
gola miejscowi stworzyli kilka sytua-
cji, które powinny przynieść kolejne 
bramki, lecz skuteczność gubinian 
w tym spotkaniu nie stała na naj-
wyższym poziomie. Po okresie prze-
wagi gospodarzy do roboty wzięli się 
goście, którzy grali bardzo ambitnie. 
W 28 minucie Czarni rozklepali gu-
bińską defensywę, w końcu piłkę 
otrzymał Kasprzak, który pewnym 
strzałem z 15 metrów nie dał szans 
Karolowi Matwiejczykowi i było 
1:1. Ta bramka źle wpłynęła na nasz 
zespół, który do końca pierwszej po-
łowy nie stworzył już klarownych sy-
tuacji i do przerwy był remis.

Od początku drugiej połowy 

Carina podkręciła tempo. W 47 
minucie powinno być 2:1, ale znaj-
dujący się w idealnej sytuacji D. 
Szydłowski posłał piłkę obok słup-
ka. W 51 minucie miejscowi po-
winni wykonywać rzut karny, ale 
sędzia (którego decyzje notorycz-
nie budziły gwizdy wśród widowni 
i sprzeciwy zawodników) nie za-
uważył faulu na D. Szydłowskim. 
Piętnaście minut później Daniel 
miał jeszcze jedną idealną okazję 
do zdobycia bramki, ale w sytu-
acji sam na sam strzelił prosto 
w bramkarza Czarnych. Z biegiem 
czasu zmęczenie zawodników sta-
wało się coraz bardziej widocznie 
i gospodarze nie atakowali już 
z taką werwą, nie bez znaczenia 
był także stan boiska. Mimo usil-
nych chęci wynik do końca już się 
nie zmienił i niespodzianka w Gu-
binie stała się faktem - wicelider 
podzielił się punktami z benia-
minkiem z Rudna.

Carina Gubin - 
Czarni Rudno 1:1 (1:1)

(Sobczak`10 - Kasprzak`28)
Carina: Matwiejczyk - Chorążyk, 

Kot, Rudewicz, Piotrowski - Swo-
boda, Sobolewski (`46 Dobrzań-
ski), Fiedorowicz, Swoboda - Sob-
czak (`77 Sokółka), Szydłowski.

Następny mecz Carina rozegra 
w sobotę 28 marca w Grabiku 
z miejscową Spartą.

Już 4 kwietnia (sobota) o godzinie 
14:00 w Gubinie odbędzie się mecz 
na szczycie lubuskiej klasy okręgo-
wej: Carina Gubin - Odra Bytom 
Odrzański. Bardzo serdecznie za-
praszamy!

Tomek Strzemieczny

mowały odpowiednio miejsca: 18. 
Marta Wróblewska, 20. Agata No-
wak i 30. Marta Marusiak. 

LLKS Gubin w punktacji młodzi-
ków zajął IV miejsce. W elimina-
cjach do OOM do finałów zakwalifi-
kował się Piotr Kwapich, zajmując 
VII miejsce.
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Na krytej pływalni w Gubinie 14 marca 2009 r. odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Ratownictwie Wodnym.

Trzecia od lewej zawodniczka LLKS Gubin D.Kuźnicka

Cztery punkty 
w dwóch meczach

Sum 
ergo

 cogito
N. Ż. T.

Każdy powinien pracować nad 
sobą. Wśród wielu zamierzeń na 
czoło wysuwa się pozbawienie 
nadmiaru ciała. Ale w tym zakre-
sie w życiu, jak w polityce, plany 
rzadko są realizowane.

Setki sprytnych sposobów dają 
efekt na krótką metę i prawie za-
wsze mają uboczne, negatywne 
skutki dla organizmu. Można tu 
wymienić: elektrostymulacje, wi-
brujące paski, żele odchudzające, 
parafarmaceutyki i suplementy. 
Chirurdzy plastyczni odsysają lub 
chemicznie rozbijają zwały tłusz-
czu. Dowiedziono jednak, że te 
drogie zabiegi nie usuwają naj-
groźniejszego tłuszczu trzewnego, 
otaczającego narządy wewnętrzne.

Zaspokojenie głodu to uwarun-
kowany ewolucyjnie, niezwy-
kle silny instynkt, zakorzeniony 
w mózgu. Ingerencja w ten proces 
jest wielce ryzykowna. Najlep-
si specjaliści stwierdzają: czło-
wiek otyły nie może być zdrowy. 
Prędzej czy później pojawią się: 
podwyższony cholesterol, wyso-
kie ciśnienie, cukrzyca, choroby 
sercowo-naczyniowe, choroby 
stawów, kręgosłupa, dermatolo-
giczne, a nawet nowotwory. Jed-
nym ze wskaźników zagrożenia 
chorobami metabolicznymi jest 
obwód pasa. Kobiety mierzące 
w talii powyżej 88 cm i mężczyźni 
powyżej 100 cm są 4-krotnie bar-
dziej narażeni od osób szczupłych. 
Dlatego, że otyłość brzuszna jest 
szczególnie niebezpieczna. Ponad 
50% Polaków ma nadwagę albo 
jest otyła. Mówi o tym BMI (Body 
Mass Index). Wagę ciała (w kg) 
dzielimy przez wzrost do kwadra-
tu (w metrach). Wynik w normie 
zawiera się pomiędzy 18,5 a 24,9.

Wielkim zagrożeniem jest oty-
łość u dzieci, ponieważ wtedy two-
rzą się nowe komórki tłuszczowe, 
które na starość „mogą poszaleć”.

Jak walczyć z problemem nad-
wagi? Profilaktyka i jeszcze raz 
profilaktyka. Teoria odchudzania 
jest banalna. Należy więcej spa-
lać niż zjadamy, czyli mniej jeść 
lub szybciej spalać. A najlepiej 
uczynić to jednocześnie. A więc, 
odpowiednia dieta oraz ruch 
na świeżym powietrzu. Dopiero 
potem jest czas na farmakolo-
gię. Jeśli chodzi o dietę, należy 
unikać smalcu, boczku, kiełbas, 
tłustych mięs i wędlin, skóry kur-
czaka. Jeść chude wędliny, drób, 
a z ryb makrele, łososia i tuńczy-
ka, ciemne pieczywo, dużo owo-
ców i warzyw. Pić chude mleko, 
jogurty i kefiry. Sławny włoski te-
nor Pavarotti stosował dietę, któ-
rą nazywał N. Ż. T. - nie żreć tyle, 
ale tylko miesiąc w roku. Sygnał 
o sytości z żołądka do mózgu 
biegnie około 15 minut. W tym 
czasie szybki głodomór potrafi 
wchłonąć drugi obiad. Tę wiedzę 
można i należy wykorzystać. Je-
dzenie nie powinno być ani rytu-
ałem ani czynnością wstydliwą. 
Gdyby jednak istniała koniecz-
ność dokonania wyboru, to lepiej 
przyjąć wersję drugą.

Nieodzowny jest codzienny 
ruch na świeżym powietrzu za-
miast wielogodzinnego ogląda-
nia telewizji czy ślęczenia w in-
ternecie.

Na wiele spraw w naszym życiu 
nie mamy wpływu, ale na wagę 
ciała owszem. Wykorzystajmy tę 
możliwość. I tu, jak zawsze, kon-
sekwencja jest warunkiem pod-
stawowym. Ireneusz Szmit

Nasi strzelcy
W dotychczasowych meczach dla gubinian bramki strzelali:13 goli - Daniel Szydłowski, 
8 goli - Przemysław Sobczak, 6 goli - Przemysław Fiedorowicz, 2 gole - Piotr Sobo-
lewski, Arkadiusz Sykała, Łukasz Swoboda, Jakub Sokółka, po jednym golu zdobyli: 
Arkadiusz Mazurkiewicz, Tomasz Rudewicz, Tomasz Jankowski, Paweł Piotrowski.


