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Europejska gwiazda - Kate Ryan podczas niedzielnego koncertu

Po raz pierwszy chyba nasze 
„euromiejskie” święto (wszak 
impreza przebiegała równocze-
śnie w sąsiednim Guben) za-
szczyciła występem gwiazda eu-
ropejskiego, a być może i świato-
wego, formatu Kate Ryan - która 
zaśpiewała dla gubinian nie-
dzielnym wieczorem.

Repertuar i dobór gwiazd 
„Wiosny nad Nysą” przygotowano 
tak, aby zadowolić mieszkańców 

Piękna pogoda, tysiące bawiących się gubinian i dużo, bardzo dużo gwiazd na scenie 
przy gubińskiej farze. Tak wyglądała 49. Wiosna nad Nysą. Choć impreza swój okrągły 
jubileusz przeżywać będzie za rok, to również i w tym roku ubarwiała wyjątkową rocz-
nicę – 775-lecie nadania praw miejskich Gubinowi. 

Gwiazdorska „Wiosna”

naszego miasta w różnym wieku 
i o różnych gustach muzycznych. 
Gubińskiej publiczności śpiewa-
li Trubadurzy, zespół z progra-
mu „Jaka to melodia” z Rober-
tem Janowskim na czele, The Bill, 
MerQury, czy wspomniana Kate 
Ryan na muzyczny finał „Wiosny”. 
Całość zaś zamknął barwny fe-
stiwal fajerwerków. Nie zabra-
kło jak zwykle stoisk gastrono-
micznych i handlowych. Imprezy 

towarzyszące odbywały się na 
boiskach, halach sportowych, w 
Izbie Muzealnej, na Nysie Łużyc-
kiej, w Kościele Farnym. Głów-
nym punktem łączącym święto-
wanie w obu częściach naszego 
miasta był korowód, w którym 
prezentowały się szkoły, organi-
zacje, stowarzyszenia, reprezen-
tujące spory przekrój społeczeń-
stwa zamieszkującego dumne, bo 
775-letnie miasto. MZ

Tradycyjnie uroczystej inau-
guracji „Wiosny na Nysą” towa-
rzyszy wręczenie Gubińskiej Na-
grody Kulturalnej im. Corony 
Schröter. Kapituła nagrody po-
stanowiła w tym roku uhono-
rować gubińskiego artystę, pla-
styka, muzyka Waldema-
ra Pawlikowskiego. Podkre-
ślono również, że oprócz suk-
cesów artystycznych z osobą 

Nagroda kulturalna 
dla Waldemara Pawlikowskiego

W. Pawlikowskiego związane są 
sukcesy organizacyjne. Ilość zre-
alizowanych projektów i pozyska-
nych na nie funduszy imponuje. 

Wyróżniono także długoletnią 
dyrektorkę Gubińskiego Domu 
Kultury, angażującą się do dziś 
w wiele przedsięwzięć, Janinę 
„Kaśkę” Izdebską oraz po-
dróżnika, fotografa Wiesława 
Galewskiego.  MZ

Zastanawiam się, o czym roz-
mawiać z Robertem Janowskim, 
żeby nie powielać prasowych i 
internetowych wiadomości na 
jego temat, a zainteresować czy-
telników. Przyznam, że bałam się 
tego spotkania. Bałam się roz-
czarowania. 

Popularny program telewizyj-
ny „Jaka to melodia” od wielu 
lat wyróżnia się wysoką kulturą 
bycia Roberta Janowskiego, do-
cenianiem uczestników, atmos-
ferą, która „łagodzi obyczaje”.

 Nie ma w nim chamstwa, 
prostactwa, prowokacji jako 
metody, nikt na nikogo nie 
krzyczy, nikt nikomu nie ubliża. 
Bawiąc się wzajemnie, przypo-
minają ludziom znane przeboje 
w oprawie rozrywkowej.

To ekranowy obraz Janowskie-
go. A jaki jest na „żywo”?

A więc do dzieła. Przedstawiam 
się Robertowi. Krótko omawiam 
scenariusz zapowiedzi, którą 
razem z dyrektorem GDK Janu-
szem Gajdą poprzedzimy kon-
cert Roberta - i umawiamy się 
na trochę później na wywiad do 
„Wiadomości Gubińskich”.

Ja krążę między sceną (Truba-
durzy), Tercetem (koleżeńskie 
spotkanie Klubu Kobiet Nieza-
leżnych z Urszulą Dudziak), a 
salą widowiskową, gdzie „stacjo-
nuje” Janowski z zespołem. Mam 
pecha. Tuż przede mną udziela 
wywiadu redaktorce „Gazety Lu-
buskiej”. Współczuję. Pół godziny 
maglowania i następny wywiad. 

Postanawiam, że oprócz roz-
mowy skupię się na jego zacho-
waniu przed i po koncercie, o 
czym nie omieszkam poinfor-
mować czytelników. 

W rozmowie jest bardziej 
uważny niż bezpośredni. Ale 

Piosenkarz, kompozytor, poeta, aktor teatralny, dzien-
nikarz radiowy i telewizyjny.

przystępny. Odnoszę wrażenie, 
że cały czas pracuje i jest szefem.

Skomplikowana osobowość, bo 
dwa lata temu obchodził 25-lecie 
pracy artystycznej, którą zaczy-
nał jako poeta. Mając 23 lata 
razem z Jonaszem Koftą pra-
cowali wspólnie nad projektem 
„Kompot”, potem wziął udział 
w kilkunastu formacjach rocko-
wych, w tym Oddział Zamknię-
ty (po Jaryczewskim). Został za-
uważony w „Metrze” Józefowi-
cza i Stokłosy, śpiewał u Rubika 
oraz w szeregu musicali, grał w 
teatrach, w końcu doszedł do 
punktu, w którym stał się gwiaz-
dą show-biznesu. 

Teoretycznie wykluczające się 
dwa światy - poezji i telewizyj-
nej rozrywki.

Można pogodzić? 
Mówi, że tak, traktując to po 

prostu jako pracę. Rodzaj ko-
niunktury. Być poetą znaczy mieć 
określony stosunek do świata.

Jeżeli zaś chodzi o telewizyjny 
program zaznacza, że jest roz-
rywka i rozrywka. Stara się , by 
jego program usytuowany był w 
wyższych piętrach. Ma nadzie-
ję, że jest w stanie obronić się 
przed kiczem.

Czy jego program przyczynia 
się do umuzykalnienia widzów?

Bardzo by chciał, zwłaszcza, że 
Polacy nigdy nie byli za bardzo 
rozśpiewanym narodem.

Może przyczyni się do rozbu-
dzenia świadomości, że histo-
ria polskiej muzyki rozrywkowej 
jest niezwykle bogata. Mamy się 
czym chwalić na świecie. 

A media? Czy nie buntuje się, 
będąc również ich cząstką prze-
ciwko wszechobecnemu kiczo-
wi, jaki nam wciskają?

dokończenie na str. 12

Gwiazda show-biznesu 
Robert Janowski
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Urodzenia | Adrian Bławuciak, 
Gracjan Marek, Laura Ku-
śnierek, Aleks Wolny, Justy-
na Tulimowska, Arkadiusz 
Szulc, Lena Banach, Alek-
sander Skórzewski, Weroni-
ka Siwik, Karina Pławiak, Julia 
Jabłońska, Amelia Tress, Maja 
Świątkowska, Lena Drozdow-
ska, Maksymilian Francel, 
Damian Niedźwiecki, Marcel 
Krzesiński, Zuzanna Rudnic-
ka, Jakub Drabiński.

Zgony | Krzysztof Wolny l. 39, 
Antoni Bortkiewicz l. 72, Ger-
truda Centkowska l. 70, Ana-
stazja Bosiuk l. 101, Broni-
sław Milewicz l. 83, Stanisław 
Sołtan l. 52, Ryszard Przybył 
l. 71, Zbigniew Gałuszka l. 55, 
Genowefa Iwaszkiewicz l. 87, 
Bogdan Adamski l. 55.  n

Od kilku lat „Gazeta Lubuska” 
przeprowadza ranking na najpo-
pularniejszego strażaka w woje-
wództwie. W tym roku wysyłając 
SMS-a na nr 71051 mamy możli-
wość zagłosowania na dowódcę 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Gubinie mł. kpt. Dariusza Ko-
styszaka. W treści SMS-a wystar-
czy wpisać kod ZAW.10.

Koszt wiadomości to tylko 1,22 
z VAT. AB.

Głosuj 
na swojego 

strażaka

Muzyk, kompozytor, radiowiec, 
publicysta, autor programów te-
lewizyjnych... Jan Pospieszal-
ski to postać, która potrafi wy-
woływać skrajne emocje i opinie. 
Co prawda w kwestii jego po-
glądów społeczno-politycznych 
można się z nim zgadzać lub nie, 
ale z pewnością nie sposób nie 
docenić jego charyzmy i umie-
jętności przekonywania ludzi 
do swoich racji. Mogliśmy się o 
tym przekonać w sobotę 5 czerw-
ca, gdy nasz bohater zawitał do 
Gubina na zaproszenie Katolic-
kiego Stowarzyszenia w służbie 
Nowej Ewangelizacji - Wspólno-
ta św. Tymoteusza. Na spotka-
nie przybyło wielu mieszkańców 
miasta, w tym burmistrz Gubina 
Bartłomiej Bartczak. Odbyła 
się prezentacja fragmentów filmu 
„Solidarni 2010” oraz przedsta-
wiono fragmenty drugiej części 
nowopowstającego dokumen-
tu, z możliwością panelu dys-
kusyjnego z gościem oraz indy-
widualnych rozmów. Dodatko-
wą atrakcją spotkania był mini 
recital muzyczny J. Pospieszal-
skiego, z utworami z repertuaru 
między innymi zespołu Czerwo-
ne Gitary, z którym przed laty 
współpracował. Zaciekawie-
nie zebranych wywołały jego 

Nietuzinkowa 
postać

Wyrazista postać zawsze znajduje szerokie zaintersowanie wsórd 
publiczności. Oczekujemy od niej nieszablonowych wypowiedzi 
i ciekawych informacji. Czy taką osobą jest Jan Pospieszalski?

wspomnienia na temat pamięt-
nego dnia 10 kwietnia. Autor 
programu „Warto rozmawiać” 
podzielił się swoimi przemyśle-
niami o katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem oraz o tym, w jaki 
sposób przeżywał ją w osobi-
stym wymiarze. Była to dla niego 
trudna sytuacja. Był zmuszony 
trzymać fason i nie ulegać nad-
miernym emocjom, ponieważ 
tego dnia pracował w tym miej-
scu jako wysłannik TVP. - Na po-
czątku było wśród nas niedowie-
rzanie i szok. Informacje dobie-
gające z Polski z każdą chwilą 
brzmiały coraz bardziej drama-
tycznie. Baliśmy się najgorsze-
go... - wspominał J. Pospieszal-
ski. Co do słynnego i po części 
kontrowersyjnego dokumentu 
„Solidarni 2010”, który nakręcił 
wraz Ewą Stankiewicz stwier-
dził on, że film był potrzebą stwo-
rzenia licznej grupie ludzi możli-
wości wyrażenia własnych prze-
myśleń i emocji. Słowem, dla 
osób nie bojących się prezen-
tować własnego zdania. Puentą 
spotkania było wyrażenie opinii, 
iż w trudnych chwilach powin-
na nas łączyć wspólna modlitwa 
oraz pielęgnowanie wartości na-
rodowych i patriotycznych. 

Andrzej Matłacki 

- Pierwszy raz w Gubinie? Jak 
wrażenia?

- Było niesamowicie. Polska ge-
neralnie jest miłym miejscem do 
grania koncertów. Tu jest dosko-
nała publiczność. Pełna sponta-
niczności i szaleństwa. Od lat po-
dróżuję po całym świecie. Znam 
różne zakątki globu. Występo-
wałam w wielu miejscach, ale ten 
dzisiejszy show był wspaniały. 

Ci ludzie, którzy tu byli... śpie-
wali moje piosenki. To jest nie-
samowite...

- Lubisz śpiewać, robić show? 
Zwłaszcza przed taką publicz-
nością?

- Oczywiście. Wiesz, śpiewanie 
to mój zawód, ale przede wszyst-
kim to moja pasja. Nie wyobra-
żam sobie, bym angażowała się w 
to co robię, gdybym tego bardzo 
nie lubiła. Nie byłabym artystką, 
gdyby śpiewanie nie było wła-
śnie moja pasją. Moja miłością. 
Od czasów, kiedy byłam małą 
dziewczynką, tańczyłam, grałam 
na pianinie, śpiewałam. Uwiel-
biam to. Uwielbiam śpiewać. 
Zwłaszcza dla takich ludzi...

- Wiem, że jako nastolatka po-
bierałaś lekcje muzyki u swojej 
ciotki i uczyłaś się grać na gitarze 
i fortepianie. Twoi rodzice nato-
miast posiadają pub, w którym 
od najmłodszych lat mogłaś pod-
glądać różnych muzyków. Tam 
też stawiałaś swoje pierwsze 
kroki na drodze do kariery mu-
zycznej. Jakie są zatem korzenie 
muzyczne Kate Ryan?

- Od lat jestem wielką fanką Ma-
donny. Naprawdę. Wychowałam 

Wierzyć w siebie
się na muzyce lat 80. Polubiłam 
także piosenki w języku francu-
skim. Uważam, że są bardzo ro-
mantyczne. W moim repertuarze 
można odnaleźć wiele utworów 
napisanych w tym języku.

- Jedna z Twoich płyt sprzeda-
ła się w prawie milionowym na-
kładzie. To jest pułap, który Cię 
cieszy? Czy raczej motywuje do 
dalszej pracy?

- To jest wspaniałe, że tyle ludzi 
chciało mieć moją płytę. Zwłasz-
cza, że obecnie sprzedaż raczej 
maleje. Ludzie na całym świe-
cie pobierają utwory z Internetu. 
Nie kupują już tylu płyt, jak 10 lat 
temu. Mogę być tylko szczęśliwa 
z takiego obrotu sprawy. Ale nie 
sprzedaż jest dla mnie najważ-
niejsza. Najbardziej się cieszę, 
gdy gram dużo koncertów... gdy 
widzę tłumy ludzi.... I staram się 
tak dla nich zaśpiewać, by byli 
szczęśliwi. To jest dla mnie naj-
ważniejsza rzecz...

- Myślę, że w Gubinie jest wiele 
dziewczynek, które chciałyby 
pójść w Twoje ślady. Zrobić ka-
rierę, stać się podziwianą, robić 
show na całym świecie... Jakie 
masz dla nich wskazówki, uwagi?

- Moja mama mi zawsze powta-
rzała, żebym wierzyła w siebie. 
I żebym robiła to co kocham 
robić. Sukces - dla każdego jest 
to coś innego - można osiągnąć 
tylko ciężką pracą i wiarą, że 
się wszystko uda i powiedzie. A 
do tego niezbędna jest wiara w 
samego siebie...

- Dziękuję za rozmowę
MG oraz AM

UWAGA
KONKURS
Dla pierwszego czytelni-
ka WG, który prawidło-
wo odpowie na pytanie: 
jaki tytuł nosi ostatnia 
płyta studyjna Kate Ryan? 
czeka nagroda -  autograf 
belgijskiej artystki. Na od-
powiedź czekamy pod ad-
resem mailowym wiado-
moscigubinskie@o2.pl

Jakie są opinie mieszkań-
ców Gubina o tegorocznej 
Wiośnie nad Nysą?

Paweł: Było przede wszyst-
kim różnorodnie. Najbardziej 
wyczekiwałem Kate Ryan i nie 
zawiodłem się. Naprawdę fajny 
koncert! Dodatkowym plusem 
była pogoda - przez całe trzy 
dni była fantastyczna. To był 
intensywny weekend, wiele się 
działo. Podobały mi się zawody 
wioślarskie na Nysie Łużyckiej. 
Szkoda tylko, że tak fajna impre-
za odbywa się tylko raz w roku.

Marzena: Ponieważ z zawodu 

jestem historykiem, bardzo ucie-
szył mnie polsko-niemiecki koro-
wód, gdzie było wiele odniesień 
do przeszłości miasta. Ponadto 
podobała mi się wioska Piastów 
oraz możliwość zwiedzania fary. 
Muzycznie najbardziej utkwił 
mi w pamięci show Roberta Ja-
nowskiego wraz z ekipą „Jaka to 
melodia?”. Wiosna nad Nysą to 
świetna okazja do spędzania wol-
nego czasu ze znajomymi i tak 
właśnie było w tym roku.

Patrycja: Jestem zadowolona. 
Wielki plus dla organizatorów 
za różnorodność stylistyczną 

koncertów. Ciekawym pomy-
słem była dyskoteka plenerowa. 
Wrażenie zrobiły na mnie wystę-
py Kate Ryan i zespołu Merqury. 
A korowód był jednym z najlep-
szych, jakie pamiętam. Pogoda 
też ok, chociaż czasem było aż 
za gorąco.

Robert: To co szczególnie za-
pamiętam, to fantastyczna at-
mosfera pod sceną. Ważne, że na 
placu można było czuć się bez-
piecznie. Porządek na takich im-
prezach to ważna sprawa. Cie-
kawym widowiskiem było wie-
czorne przedstawienie teatralne 

„Ostatni marsz”. Ponieważ 
jestem fanem grup Queen, nie 
muszę chyba mówić, z jakiego 
koncertu jestem najbardziej za-
dowolony...

O kilka słów na temat na 49. 
Wiosny nad Nysą poprosiliśmy 
Burmistrza Gubina Bartłomieja 
Bartczaka: Każda Wiosna nad 
Nysą jest testem dla magistratu i 
instytucji miejskich. Mieszkańcy, 
oprócz inwestycji oraz pozyskiwa-
nia pieniędzy unijnych, oczeku-
ją od nas sprawnego przeprowa-
dzenia święta. W organizację za-
angażowane są wszystkie służby 

miejskie. W tych dniach przyjeż-
dżają do nas delegacje z Kwidzy-
na i Laatzen. W tym roku zadba-
liśmy o odpowiednią oprawę me-
dialną. RBB, TVP, Radio Zachód, 
Radio Gubin, Wiadomości Gu-
bińskie, gubin.com.pl - to tylko 
niektóre media obecne podczas 
święta. Dziękuję wszystkim in-
stytucjom oraz osobom prywat-
nym, które pomagały w organiza-
cji imprezy. Wspaniale reagowa-
li też gubinianie, którzy wspierali 
nas w każdym momencie.

Opinie zebrał 
Andrzej Matłacki

Co sądzimy o tegorocznej „Wiośnie nad Nysą”?

Dziennikarz „Wiadomości” po rozmowie z gwiazdą

Człowiek wielu talentów podczas swojego minirecitalu
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 Z magistratu

W poniedziałek 7 czerwca na Uniwersytecie Zielono-
górskim odbyło się spotkanie z Marszałkiem Sejmu i 
jednocześnie kandydatem Platformy Obywatelskiej na 
Prezydenta RP Bronisławem Komorowskim. Spo-
tkanie poprowadził rektor UZ Czesław Osękowski. 
Do uczelnianej auli zawitało ponad czterystu studentów, 

naukowców i działaczy regionalnej PO. Nie zabrakło 
również burmistrza Gubina Bartłomieja Bartczaka. 

Na początku spotkania główny gość uniwersytetu przed-
stawił publiczności swój opozycyjny życiorys oraz ukazał 
zarys głównych założeń swojego programu wyborczego. 
Dodatkowo zaprezentował swój sposób prowadzenia po-
lityki, który będzie opierał się na porozumieniach ponad-
partyjnych. Podkreślił także, iż ma zamiar dążyć do opty-
malnego dla naszego kraju modelu prezydentury, nie za-
pominając o dalszej modernizacji i reformie kraju, aby w 
jak najszybszym tempie dogonić najbogatsze kraje Unii 
Europejskiej. Następnie B. Komorowski odpowiadał na 
pytania zadawane przez widownię. Na pytanie, czy Polacy 
będą musieli zaciskać pasa i grozi nam „druga Grecja”, 

odpowiedział zdecydowanie: - Nie. Gospodarka ma się 
dobrze. Jedyne na co musimy zwrócić uwagę, to racjo-
nalne wydawanie budżetowych pieniędzy. Ponadto mo-
gliśmy się dowiedzieć, że należy budować korpus bezpar-
tyjnych fachowców, a konstytucji nie należy całkowicie 
zmieniać, a jedynie ją udoskonalać. Nie zabrakło również 
trudnych zagadnień dotyczących nienajlepszej kondycji 
polskich uczelni oraz radzeniu sobie przez rząd ze skut-
kami powodzi. Pytanie zadał również burmistrz Gubina. 
Jaka będzie Pana polityka zagraniczna i w jaki sposób 
będzie Pan budował relacje z naszym zachodnim sąsia-
dem? – dociekał B. Bartczak. Przyszły (?) prezydent stwier-
dził: - Z Niemcami należy aktywnie współpracować, po-
nieważ jest to nasz naturalny i ważny partner. A poli-
tyka zagraniczna będzie się opierać w dużej mierze na 
budowaniu silnych i równorzędnych relacji z Brukselą, 
Berlinem i Paryżem. Na zakończenie spotkania główne-
mu bohaterowi odśpiewano „Sto lat”, ponieważ trzy dni 
wcześniej obchodził 58 urodziny. Marszałek gorąco po-
dziękował wszystkim za przybycie, licząc nie tylko na to, iż 
przekonał kogoś do zagłosowanie na jego osobę, ale rów-
nież na aktywność obywateli w czasie trwania wyborów 
prezydenckich bez względu na to, jakie mamy preferen-
cje polityczne. Andrzej Matłacki

Wizyta Bronisława 
Komorowskiego na UZ

Różnica między oryginalnym zabytkiem a jego naj-
lepszą kopią jest taka, jak między zębami własnymi 
a protezą. prof. J. Tejchman

W sobotę 5 czerwca przed południem obradowało 
II Gubińskie Forum „Perspektywy Fary”. Sala wido-
wiskowa GDK wypełniona była porównywalnie do po-
siedzenia Rady Miejskiej.

Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina serdecznie 
witał posła Marka Cebulę, dostojne grono naukow-
ców - referentów, prof. dra hab. Grzegorza Domań-
skiego, samorządowców: Janinę Pawlik - wicesta-
rostę, Leszka Ochotnego - przewodniczącego Rady 
Miejskiej, radnych, delegacje z Kwidzyna i Laatzen, 
przedstawicieli Guben i media. 

Podkreślił zaangażowanie i zasługi Barbary Bieli-
nis-Kopeć, współorganizatorki kolejnego forum. 

Burmistrz omówił skrótowo dotychczasowe badanie 
wnętrza fary, wiodący temat fary w Wystawie Bruk-
selskiej, tegoroczne imprezy zorganizowane w farze 
oraz wartość inwestycji. W latach 2000-2008 wydano 
ponad 2 miliony zł, podczas gdy w latach 2009-2010 
zainwestowane zostanie 6 mln zł, głównie dzięki uzy-
skaniu funduszy z Europejskiej Współpracy Terytorial-
nej. Podkreślił znaczenie prac budowlanych i zachęcał 
do twórczej dyskusji.

Dr Maciej Małachowicz z Politechniki Wrocław-
skiej przedstawił projekt adaptacji wieży fary do tu-
rystycznego zwiedzania. Planuje się klatkę schodową 
wychodzącą z nawy kościoła na wieżę. Klatka schodo-
wa ma być lekką konstrukcją stalową. Projekt prze-
widuje rewaloryzację wieży i jej elewacji z rozwiąza-
niem wielu szczegółów, takich jak istniejące otwory 
na wieży, poziom wejścia do kościoła, czy też kolory-
styka. Zauważył celowość odbudowy stylowego oto-
czenia fary.

Prof. dr Janina Kopietz-Unger podkreśliła zna-
czenie majestatycznie okazałej ruiny kościoła farnego, 
bardzo kontrastującej z zabudową lat 60. ub. wieku. 
Opowiedziała się za zabezpieczeniem ruiny. Rozważa-
ła, czy odbudowa fary w rozumieniu tradycyjnym nie 
spowoduje problemów z kosztami utrzymania obiektu, 
a szczególnie jej ogrzania. Przedstawiła szereg przykła-
dów osłonięcia obiektów zabytkowych kopułami szkla-
nymi: Freiberg, Gdańsk… Ponieważ wykorzystanie ener-
gii słonecznej cieszy się uznaniem społecznym, omówi-
ła szczegółowo osłonę obiektu w Herne, który jest rów-
nocześnie największą elektrownią słoneczną na świe-
cie. Uznała za warunek konieczny ogłoszenie konkur-
su wizualizacji fary wraz z rozwiązaniem wskazanych 
problemów.

Ekspert Ministerstwa Kultury Dominik Mączyński 
omówił korzyści i zagrożenia wynikające z przeszkle-
nia dużych przestrzeni zurbanizowanych.

We wszystkich omówionych przypadkach powstają 
problemy nieprzewidziane: oddziaływanie na otocze-
nie, ograniczenie użytkowania, zamazanie odczuć es-
tetycznych i tym podobne.

Omówił przykłady zamkniętej niedawno Galerii Lafay-
ete, zabezpieczenia Teatru Rzymskiego w Saragossie, 
porównywalny z farą obiekt Muzeum Dawida w Anger 
i nieudane umieszczenie kopuły szklanej nad dworcem 
kolejowym w Strasburgu.

Prof. dr inż. Jan Tejchman wyraził pogląd, że zabyt-
ki spełniają swą rolę wtedy, gdy są autentyczne, orygi-
nalne bez przeróbek. Obecne pokolenie często przera-
bia zabytki - jest to choroba naszych czasów. 

Zabytek zawiera wiele wartości: miejsce w krajobra-
zie również miasta, klimat jego wnętrza, często niepo-
wtarzalność kompozycji i formy. 

Omawiana fara jest w skali kraju unikatem, pod wielo-
ma względami. Kto odnawia zabytek, zazwyczaj marzy, 
by jego dzieło przetrwało jak najdłużej, ale przerabia-
jąc obiekt zapomina, że jego poprzednik miał to samo 

Perspektywy fary
marzenie. Najważniejszą cechą tej fary jest fakt, że jej 
historia jest bardzo czytelna w samej strukturze osta-
łej budowli, to jedyny przypadek w Polsce. To bezcen-
ny obiekt dla kształcenia studentów architektury, bu-
downictwa i historii sztuki.

Przy starannej odbudowie można utrwalić historię in-
teresującej budowli. 

Jeśli rozpisze się konkurs na odbudowę fary, to 
uczestnicy konkursu muszą projekt dostosować do 
specyfiki i funkcji obiektu. Muszą dobrze zapoznać 
się z obiektem, żeby wydobyć z niego to co możliwe. 
Okładanie szkłem uważam za rzecz niedopuszczalną.

Prof. dr Ewa Łużniewska - nie możemy odnosić wra-
żenia, że tylko krytykujemy Panią prof. Kopietz-Unger. 
Gratulujemy jej pasji, musimy być wdzięczni za działa-
nia na rzecz zdobywania pieniędzy. Jednak twierdze-
nie, że polska odbudowa to tylko rekonstrukcja, jest 
nieprawdą. Gubinianie dobrze wiedzą o zaangażowa-
niu wrocławskich uczelni w dzieło fary. Zapraszamy 

Panią profesor Kopietz do Wrocławia, by mogła zapo-
znać się z wieloma pracami na rzecz zagospodarowa-
nia wnętrza fary, to dowód na nowoczesną rewitaliza-
cję obiektów w Polsce. Prawo w Niemczech i w Polsce 
stanowi, że decydujący głos w sprawie zabytków mieli 
i mają zawsze konserwatorzy.

 Pani konserwator B. Bielinis oświadczyła, że nie miała 
okazji zapoznać się z pomysłami Pani profesor Kopietz. 
Chcemy, by poglądy ścierały się w kulturalny sposób, to 
służy sprawie, szczególnie gdy w debacie bierze udział 
rada naukowa fary. W wyniku konkursu na pewno wy-
bierzemy najlepsze rozwiązanie.

Dr hab. inż. Aleksander Piwek spostrzegł, że 
dotychczas istnieją 2 propozycje: przeszklić całość 
obiektu lub tylko dach. Przeszklony dach może dzia-
łać jak „latarnia morska”. Takie miano przywarło do 
projektu wyłonionego w konkursie gdańskim (pro-
jekt wyspy spichlerzy), który oceniono negatywnie i 
planuje się powtórzenie konkursu. Pomocnym może 
być przeanalizowanie większej ilości podobnych pro-
jektów, ale tylko zrealizowanych.

Dr Piotr Białko - konserwator zabytków z Krakowa. 
Najważniejszym w tej chwili jest zabezpieczenie istnieją-
cych elementów łącznie z pozostałościami farb,  tynków 
i polichromii. Bardzo ważne jest przykrycie obiektu. 
Może to być nawet dach tymczasowy lub powtórzenie 
dachu historycznego. Dopiero wtedy należy organizo-
wać konkurs na rozwiązanie wnętrza, gdy wszystko zo-
stanie zabezpieczone.

Ponownie wystąpiła prof. J. Kopietz stwierdzając, że 
nie jest zaskoczona uwagami, za które dziękowała. Rada 
naukowa zakreśliła w 2007 r. swoje wizje i plany. Dzi-
siejsza dyskusja nie wniosła nic nowego. Ja nie przed-
stawiłam własnej koncepcji, tylko inne, by państwo 
mogli wybrać i zgodnie z dążeniem Pani konserwator 
B. Bielinis poszerzyć zakres rozpatrywania rozwiązania.

Dokończenie w następnym numerze.
Oleg Sanocki 

Burmistrz zadaje pytanie kandydatowi na prezydenta

B.Komorowski z Cz.Osękowskim w otoczeniu studentów UZ

Władze Gubina i zaproszeni eksperci
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Kolejna „Wiosna nad Nysą” już za 
nami. Nie brakuje zapewne tych, 
którzy próbują ją podsumować. 
Znajdują plusy i minusy. Trudno 
byłoby i mi jakoś tak zgrabnie ten 
temat pominąć, choć planowałem 
napisać o czymś innym. Powstały 
jednak okoliczności sprzyjające, a 
może wręcz wymuszające koniecz-
ność swojego podsumowania tej 
corocznej imprezy. 

Jedną z okoliczności jest swo-
isty brak tego typu wrażeń sprzed 
roku, bo po prostu nie było mnie w 
tym czasie w Gubinie. Drugą rzeczą 
były dobiegające zewsząd uwagi 
mieszkańców, którzy na widok pla-
kietki „organizator” czy identyfi-
katora prasowego chcieli podzie-
lić się na bieżąco swoimi uwagami. 

To co przekazywali mieszkańcy 
jest o tyle istotniejsze od własnych 
przemyśleń, że one są uboższe. 
Dla mnie bowiem „Wiosna” to 
okres gonitwy i wytężonej pracy, 
a nie wolny czas spędzany na roz-
rywce. Nie miałem więc czasu, 
przemieszczając się z miejsca na 
miejsce, na zbyt wiele rozważań 
i wolnych obserwacji.

Ze względu jednak na jedną czy 
też drugą okoliczność, leitmoti-
vem podsumowania jest - chcąc 
nie chcąc - kibel. W wersji bardziej 
abstrakcyjnej kibel kojarzę z wy-
stępem zespołu, który ze względu 
na moje zapatrywania muzycz-
ne wzbudził największe zaintere-
sowanie i jak najbardziej spełnił 
moje oczekiwania. Chodzi o kon-
cert zespołu The Bill. Ponieważ zaś 
jedna z piosenek, skądinąd naj-
bardziej oczekiwana (oprócz „Po-
pokultury”) przez gubińską pu-
bliczność, nosi tytuł „Kibel”. 

Tenże „Kibel” został chóralnie od-
śpiewany przez gubińską publicz-
ność. Piosenka w skrócie opowia-
da o możliwych zaletach długiego 
spędzania czasu w tym specyficz-
nym miejscu odosobnienia, które 
może przynieść ciekawe przemy-
ślenia na tematy całkiem poważne. 

A teraz już bardziej poważnie. 
W wersji mniej „abstrakcyjnej” 
kibel funkcjonował jako przed-
miot sporu mieszkańców. Jedni, 
zaczepiając „pismaka” pytali, czy 
organizator nie powinien udostęp-
nić toalet za darmo, tak jak bywa to 
w innych miastach przy tego typu 
imprezach masowych. Inni wska-
zywali na właściwość tego typu za-
chowania, argumentując, że przy-
najmniej obsługa dba na bieżąco 
o stan sanitarny publicznych sza-
letów. Prawda zapewne leży po 
środku tego śmierdzącego pro-
blemu i należy mieć nadzieję, że 
nie jest to trzeci rodzaj prawdy wg 
„góralskiej teorii poznania” księ-
dza Tischnera.  n

Kibel

Marcin 
Zajączkowski

  Myśli proste 
i zawiłeZe wszech miar udana!

W ramach obchodów 775-lecia 
nadania praw miejskich Gubi-
nowi organizowane są wysta-
wy, koncerty, imprezy, konkur-
sy. Prezes Stowarzyszenia Przy-
jaciół Ziemi Gubińskiej Stefan 
Pilaczyński wraz z burmi-
strzem Bartłomiej Bartcza-
kiem zaprosili mieszkańców i 
gości na konferencję naukową 
na temat przeszłości miasta nad 
Nysą. Odbyło się także pierwsze 
gubińskie spotkanie regionali-
stów z województwa lubuskiego. 

Jednym z gości konferencji był 
profesor Grzegorz Domański 
z Instytutu Archeologii i Etno-
logii Polskiej Akademii Nauk z 
Wrocławia. Gubin wiele mu za-
wdzięcza. To dzięki jego bada-
niom odkrywamy kolejne ta-
jemnice miasta. Podczas swo-
jego wystąpienia w sali widowi-
skowej Gubińskiego Domu Kul-
tury prof. Domański zapoznał 
zebranych z wynikami badań na 
Ziemi Gubińskiej. W czasie krót-
kiego wykładu omawiał między 
innymi sprawę zabudowy wokół 
ratusza, w wykopie obok sklepu 
„Biedronka” natrafiono na reszt-
ki drewnianej zabudowy, pierw-
sze murowane kamienice miesz-
czańskie pojawiły się w Gubinie 
w XV wieku. Z badań wynikało, 
że w latach 1202-1204 zabudowa 
Gubina miała już typowo miejski 
charakter. Profesor Domański 
stwierdził też obecność drewnia-
nych rur wodociągowych i drew-
nianej nawierzchni ulic, jak rów-
nież liczne ślady po pożarach, 
które często nękały miasto. Ba-
dania dendrochronologiczne 
mogą konkretnie określić datę 
powstania tychże obiektów.

Doktor Radosław Domke, 
pracownik Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, autor artykułów i 
recenzji z zakresu historii naj-
nowszej Polski oraz geopoli-
tyki wygłosił referat „Migracje 
ludności na Ziemi Lubuskiej w 
latach 1945-1948”. Po ostatecz-
nym ustaleniu polskiej granicy 
zachodniej w czasie konferencji 
poczdamskiej, nastąpił exodus 
Niemców, którzy już wcześniej 
byli częściowo ewakuowani 
przed nadejściem Armii Czer-
wonej. Przesiedlenia dotyczy-
ły aż 51 miejscowości, pierwszy 
etap zasiedlania Ziem Odzyska-
nych przez Polaków nastąpił już 
w kwietniu 1945 roku. Proble-
mem głównym były spore znisz-
czenia, całkowicie zburzonych 
było 6 tysięcy domów, a czę-
ściowo uszkodzonych 16 tysięcy. 
Dla napływających osadników 
pierwsze miesiące na nowym 
miejscu były bardzo trudne. Ro-
sjanie tworzyli dla nich specjal-
ne punkty sanitarne i zaopatrze-
niowe. Problemem było też bez-
pieczeństwo ludzi, po fali osad-
ników napłynęły grupy szabrow-
ników z centralnej Polski. Duża 
część Gubina była zaminowana, 

około 20% powierzchni miasta, 
głównie parki i ogrody. Lud-
ność napływała na Ziemię Lu-
buską samorzutnie, np.: z Go-
rzowa Wielkopolskiego albo kie-
rowana przez partie jako akty-
wiści, z samej Warszawy przyje-
chało około 11 tysięcy osób, wiele 
osób pochodziło z Kresów, głów-
nie ze Lwowa, Wilna, Gródka i 
Stanisławowa. Byli też osadni-
cy, którzy utracili cały majątek 
wskutek działań wojennych i po-
chodzili spod Łodzi, z Kieleckie-
go i Rzeszowskiego. Szacuje się, 
że jesienią 1945 roku było już za-
meldowanych 81 tysięcy osadni-
ków, a planowano osiedlić dal-
szych 100 tysięcy osób. Wśród 
osadników byli także zdemobi-
lizowani żołnierze i ich rodziny, 
razem około 23 tysiące osób. 
Celem głównym była szybka in-
tegracja Ziem Odzyskanych z 
resztą kraju.

 Magister Marlena Magda-
Nawrocka z Pracowni Arche-
ologii Średniowiecznej i Nowo-
żytnej w Muzeum Archeologicz-
nym Środkowego Nadodrza w 
Zielonej Górze mówiła o dziejach 
zbiorów gubińskich na tle arche-
ologii powiatu krośnieńskiego. 
Pod koniec XIX wieku zaczęto 

szukać przedmiotów zabytko-
wych, które trafiały najczęściej w 
sposób przypadkowy w prywat-
ne ręce, archeologia rodziła się 
dopiero jako nauka, dlatego wła-
ściciele niewiele wiedzieli o spo-
sobach wydobycia czy konserwa-
cji przedmiotów zabytkowych. 
Pierwszym badaczem i arche-
ologiem był Hugo Jentsch, który 
opublikował liczne informacje 
o znaleziskach z okolic Guben. 
W 1884 roku zbadano cmenta-
rzysko koło Horno, a także od-
kryto znaleziska okresu lateń-
skiego. W 1885 roku znalezio-
no w Retnie 4 monety z czasów 
rzymskich, a w 1897 roku skarb 
brązowy z III okresu brązu 
(1300 - 1100 p.n.e.). Za sprawą 
Hugo Jentscha otwarto w Guben 
muzeum, które mieściło się w 
czterech izbach, gromadziło 
głównie broń i zbiory prehisto-
ryczne, cieszyło się dużym za-
interesowaniem. Dzięki funda-
cji Adolfa Wolfa, w 1913 roku 
otwarto nowe muzeum w bu-
dynku dzisiejszej Izby Muzealnej 

(dawny Wiejski Dom Towarowy 
w Gubinie). Nieco później, bo w 
1929 roku, powstała izba mu-
zealna w Krośnie Odrzańskim, 
mieściła się w dawnym zamku 
piastowskim, a jej opiekunem 
był regionalista i nauczyciel Paul 
Kupke. Po II wojnie światowej 
część zbiorów przepadła, profe-
sor archeologii Józef Kostrzew-
ski - słynny badacz Biskupina, 
przejął z Gubina około 500 za-
bytków i przewiózł do Pozna-
nia. Również zbiory regionalne 
z Ośna, Strzelec Krajeńskich, Su-
lechowa czy Międzyrzecza tra-
fiły do Poznania. Ostatecznie 
muzeum gubińskie rozwiązano 
w 1951 roku, o czym pisał z żalem 
Tadeusz Firlej.

Odczyt o farze wygłosił Andre-
as Peter - historyk i regionali-
sta z Guben, właściciel oficyny 
wydawniczej Niedererlausitzer 
Verlag, Guben.

Mówił o historii powstania 
gubińskiej fary, oprowadzając 
po wnętrzu i dookoła budowli. 
Przedstawił wiele ciekawostek, 
o których nie słyszało się dotąd, 
na przykład o spaleniu fary przez 
nazistów, którzy podpalili wieżę 
z ukrytym w środku archiwum 
NSDAP.

 Burmistrz B. Bartczak w swoim 
wystąpieniu skupił się na doko-
naniach minionego roku, nakre-
ślił także najbliższe plany rozwo-
ju miasta. Dla miłośników histo-
rii miasta i regionu konferencja 
była bardzo interesująca. Wśród 
słuchaczy była spora grupa mło-
dzieży z LO i szkół gimnazjal-
nych, która interesuje się wła-
śnie przeszłością naszego pięk-
nego grodu.

W drugiej części w Galerii 
Ratusz GDK spotkali się uczest-
niczący w konferencji lubuscy re-
gionaliści. Goście z Krosna Od-
rzańskiego, Słubic, Słońska, Żar, 
Łagowa, Nowej Soli, gminy Gubin 
poruszali w dyskusji kwestie zwią-
zane z ruchem regionalistycznym. 
Na najbliższe spotkanie postano-
wiono zaprosić między innymi 
przewodniczącego Komisji Kul-
tury Sejmiku Wojewódzkiego.

Konferencja i spotkanie regio-
nalistów w sposób istotny po-
szerzyły wiedzę o historii nasze-
go miasta tak mieszkańców, jak 
i zaproszonych gości. (mz,sp)

25 maja w Szkole Podstawowej 
nr 3 zorganizowano zebranie spra-
wozdawcze Rady Osiedla nr 4.

Przewodnicząca Rady Osiedla 
pani Leontyna Kaczor bardzo 
wnikliwie opracowane sprawoz-
danie przedstawiła w obrazowy 
sposób. Mówiła o posiedzeniach 
Rady Osiedla, o swojej obecno-
ści na wszystkich sesjach Rady 
Miejskiej. Podkreślała dobrą 
współpracę z Radą Miejską i 
panią naczelnik Alicją Rato-
wicz, a także otwartość burmi-
strza Bartłomieja Bartczaka 
na wnioski mieszkańców.

Frekwencja mieszkańców na 
zebraniu nikogo nie zachwyci-
ła. Obecni byli radni: Zygfryd 
Gwizdalski – wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej, Danuta 
Andrzejewska, Edward 
Patek i Halina Wojnicz. W 
dyskusji D. Andrzejewska po-
chwaliła radę za konsekwentne 
starania o ławki na osiedlu. W 
ub. roku firma pana Kaźmier-
skiego produkująca ogrodze-
nia zamontowała 3 ławki przy 
ul. Daszyńskiego, a w tym roku 
firma „Iron-Man” - dwie ławki. 
Wiceprzewodniczący rady Zyg-
munt Pindel wnioskował o od-
budowanie placu zabaw na osie-
dlu Barlickiego, na co burmistrz 
B. Bartczak odpowiedział, że 
można to wnioskować do przy-
szłorocznego budżetu miasta, bo 
uzyskanie oszczędności w tym 
roku na wykonanie wnioskowa-
nych prac jest mało prawdopo-
dobne. Pani Teresa Białek za-
uważyła, że śmieciarka samocho-
dowa skracając sobie drogę, nisz-
czy świeżo wybudowany chodnik 
na osiedlu. Wojciech Białek 
wnioskował, by zamknąć prze-
jazd między boiskiem „Orlik”, a 
ogródkami działkowymi. Doma-
gał się, by tak zorganizować zjazd 
z ul. Kresowej, by nie mogły tam 
jeździć samochody. Na zakoń-
czenie zapytał, czy musimy znów 
czekać, by samochód zabił wy-
biegające dziecko. Zdaniem bur-
mistrza B. Bartczaka takie zada-
nie może znaleźć się w przyszło-
rocznym budżecie. Prosił rad-
nych D. Andrzejewską i E. Patka, 
by pilotowali temat. Przypomi-
namy, że E. Patek jest przewod-
niczącym Komisji Planu i Bu-
dżetu, a radna D. Andrzejewska 
- przewodniczącą Komisji Rewi-
zyjnej. Burmistrz pytał również, 
czy potrzeba zagrodzenia wjazdu 
od ul. Kresowej poparta zosta-
nie przez innych mieszkańców, 
bo chciałby uniknąć sytuacji, gdy 
zgłoszony wniosek nie ma popar-
cia większości i staje się kością 
niezgody. Ols 

Rada 
Osiedla 

nr 4

M.M.Nawrocka podczas referatu o gubińskich zbiorach
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Kaśka Janina 
Izdebska

Show musi trwać!
Wkurza mnie

Współczesna polityka staje 
się w coraz większym stop-
niu emocjonalnym widowi-
skiem dla mas.

Takiego skomasowania nie-
szczęść, jakiego doświadcza mi-
łościwie nam panujący obecny 
rząd, w ostatnim dwudziestole-
ciu nie przeżył żaden z poprzed-
nich. Jakby niebiosa i przyro-
da wspólnie postanowiły prze-
testować jego fachowość i funk-
cjonalność. 

Najpierw kryzys w świecie, 
Europie i Polsce. Potem trage-
dia pod Smoleńskiem, a teraz 
powódź zalewająca jedną czwar-
tą powierzchni kraju.

Z kryzysem poradziliśmy sobie 
nie najgorzej. Może dlatego, że 
nie dotarł do nas przemysł mo-
toryzacyjny. Rozliczenie trage-
dii smoleńskiej trwa do dzisiaj. 
Bóg wie, kiedy się tak naprawdę 
skończy i trudno nie zauważyć, że 
to element walki wyborczej. Jego 
początkiem był pochówek pary 
prezydenckiej na Wawelu. Ostat-
nio, jak gdyby w ramach konty-
nuacji, Wawel stał się świadkiem 
zgromadzenia związkowców „So-
lidarności” z całej Polski, którzy 
przybyli w liczbie 2 tys. ze sztan-
darami i szturmówkami (Gazeta 
Kraków 25.05.2010).

Po wysłuchaniu kazania kar-
dynała Dziwisza, w krypcie pre-
zydenckiej uczestnicy zaintono-
wali pieśń „ …będziemy się rado-
wać, gdy Bóg odmieni losy swego 
narodu.” Zaś przewodniczący 

Janusz Śniadek rozpoczął prze-
mówienie słowami: 

„Tylko pod tym krzyżem, tylko 
pod tym znakiem, Polska jest 
Polską, a Polak Polakiem.” Swoje 
wystąpienie zakończył słowami: 
„Gdy wrócicie do domów, za-
cznijcie wzmacniać solidarność 
w swoich zakładach pracy i śro-
dowisku dla przyszłości Polski”. 
W tym samym czasie wśród zgro-
madzonych rozdawane były wi-
dokówki z Jarosławem Kaczyń-
skim w stroju rycerza na koniu 
i Putina jako NKWD ściskające-
go się z Tuskiem.

Nic dodać, nic ująć.
Powódź odsunęła na plan 

dalszy kampanię wyborczą. W 
obliczu tej tregedii okazało się, 
że kampania prezydencka prze-
stała mieć znaczenie. Być może 
nigdy nie miała, tylko nam się 
wydawało, że muszą być rekla-
my, mityngi, telewizyjne spoty i 
bilboardy na ulicach. 

Jak słusznie zauważył Stanisław 
Tym – „wielka woda wypłukała 
całą sztuczność politycznego bicia 
piany i ukazała bezsens tracenia 
czasu i skakania sobie do oczu.”

Ale powódź ukazała jeszcze 
jedną prawdę. Naszą krótko-
wzroczność, luzactwo, lekcewa-
żenie norm i przepisów, byleja-
kość, wychodzenie z założenia, 
że „jakoś to będzie”.

Po tamtej powodzi sprzed trzy-
nastu lat zrobiono niewiele, a w 
wielu regionach nic. Gospoda-
rze gmin miejskich i wiejskich 
nie są właścicielami wałów, więc 
czują się usprawiedliwieni. Wła-
ściciele wałów twierdzą, że nie 
mają pieniędzy, a mieszkańców 
zalewa woda.

Szacuje się, że obecna powódź 
będzie państwo (czyli nas) 

kosztowała 10 miliardów złotych.
Czy to nas czegoś nauczy?
Poprzednia powódź nauczy-

ła błyskawicznej mobilizacji, 
ale powodzianie, którzy zostali 
tylko w tym, co mieli na sobie, 
potrzebują wszystkiego. Nie 
tylko chleba i wody.

Premier i minister oświadczają 
w telewizji, że ludzie dostaną na-
tychmiastową pomoc, najpierw 
po 6 tys. wszyscy, a po oszaco-
waniu strat nawet 100 tys.

Parę dni po tym oświadczeniu 
w tej samej stacji telewizyjnej 
powodzianie skarżą się nie tylko 
na to, że nic nie otrzymali, ale 
także na procedury wymagają-
ce wypełnienia 14-stronicowego 
formularza m. in. z takimi pyta-
niami - czy w rodzinie jest pato-
logia, przemoc, alkoholizm? Na-
turalnie w ogólnej opinii winni 
są urzędnicy, bo „góra” obieca-
ła uproszczenia w otrzymaniu 
pomocy, ale „góra” zapomnia-
ła wydać uproszczone decyzje.

Takich wkurzających spraw jest 
więcej. 

Pomijając kataklizmy, na co 
dzień słucham w radiu reklam 
zachęcających rodziców do za-
pisania dziecka do przedszko-
la. W praktyce, w zależności od 
miejscowości, chętnych jest pa-
rędziesiąt albo paręset więcej niż 
miejsc w placówce.

Projekt finansowany z fundu-
szy unijnych.

Przed maturą oglądam spoty 
reklamowe zachęcające matu-
rzystów do egzaminów z mate-
matyki, która od tego roku jest 
obowiązkowa.

Projekt finansowany z fundu-
szy unijnych.

To jakaś schizofrenia. I jak tu 
się nie wkurzać? n

W Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Gubinie gimnazjaliści 
ze szkół w Gubinie, Grabicach i 
Maszewie przedstawili swój mały 
dorobek artystyczny związany z 
tematem uzależnień i przemocy.

Uczniowie z Grabic zaprezen-
towali się w spektaklu „Bezi-
mienni”, uczniowie z Maszewa 
odegrali „Sąd nad papierosem”, 
młodzież z Gubina problem uza-
leżnień przedstawiła w formie 
wiersza i piosenki.

Po prezentacjach młodzież 
uczestniczyła w warsztatach, któ-
rych tematem były przemoc, agre-
sja, uzależnienia oraz praca poli-
cji widziana oczyma nastolatka.

Przydzielone zadania realizowa-
no w formie plakatów, monodra-
mu oraz reportażu fotograficznego. 

Kaziu najbardziej lubi piosen-
kę Alla-Achrat. Nawet ułożył do 
niej swoje słowa, ale tylko on po-
trafi je zaśpiewać. W układzie ta-
necznym, z którym grupa wystą-
pi podczas tegorocznej „Wiosny 
nad Nysą”, tańcząc, śpiewa te 
swoje słowa. Taniec trudny, bo 
często trzeba zmieniać krok. 
No i liczyć te kroki, żeby się nie 
pomylić. Nie trzeba się jednak 
za bardzo martwić, jak ma się 
przy sobie panie Annę Dybę 
i Renatę Kiszkę, które nie 
tylko opracują układ taneczny, 
ale też pomogą zatańczyć i walca, 
i tańce lubuskie, a nawet bran-
denburskie. Tańczy także Prze-
mek na wózku inwalidzkim. Ma 
16 lat i porażenie mózgowe. Dla 
niego wielkim sukcesem jest 
odpowiednie podniesienie i po-
danie rąk: prawa, lewa, prawa, 
lewa. Chłopiec przeżywa całym 
ciałem, okazując to chorobliwie 
nieskoordynowanymi ruchami..

Ci, którzy nie tańczą, mają 
możliwość wyżycia się w pla-
styce. Pod okiem Jadwigi Po-
lewskiej i Marty Barczyk wy-
czarowują prawdziwe cuda z za-
stosowaniem różnych plastycz-
nych technik.

Inna grupa ma zajęcia mu-
zyczne. Z panią Aliną Rojczuk 
śpiewa piosenki, poznaje tech-
niki wokalu i rytmiki. Wszystko 
odbywa się pod hasłem „Muzyka 
łączy ludzi”.

Zaś pan Bartosz Bezdziczek 
dba o to, żeby młodzi ludzie w 
ramach ćwiczeń fizycznych na-
uczyli się jeździć na rolkach, na 
rowerach, grać w kręgle, pływać 
w basenie. Bo mały człowiek po-
winien być sprawny fizycznie.

O umysłową stronę dbają, 
prowadząc specjalną gimna-
stykę mózgu i stosując różne 
techniki, panie Elżbieta Ko-
nopacka, Iwona Kolińska, 
Gabriela Jans. Kinezjologia 

Bezpieczne gimnazjum
W trakcie imprezy zaprezentowa-
ne zostały także prace tych, którzy 
zajęli I miejsca w konkursach or-
ganizowanych przez Wydział Pre-
wencji KWP w Gorzowie Wlkp. na 
temat uzależnień, tj. krótkometrażo-
wy film pt. „Dawid” Adama Brzo-
zowskiego oraz spot telewizyjny 
„Krótki życiorys” Marcina Frygi.

Przedsięwzięcie zorganizowane 
zostało w ramach realizacji pro-
gramu „Bezpieczne Gimnazjum” 
z inicjatywy pedagoga szkolne-
go Izabeli Pawlikowskiej-Ro-
mańskiej oraz referenta ds. pre-
wencji kryminalnej, nieletnich i 
patologii KPP w Krośnie Odrz. 
mł. asp. Mieczysława Frygi i 
cieszyło się dużym zainteresowa-
niem zarówno ze strony uczniów, 
jak i ich opiekunów.

Los nie zawsze bywa sprawiedliwy, dzieląc dzieci na 
sprawne i niepełnosprawne. Jednak wszystkie potrze-
bują tego samego: zainteresowania i uczucia.

edukacyjna, relaksacja, integra-
cja sensoryczna, ruch rozwijają-
cy W. Sherborne.

Wszystkie te mądrze i tajem-
niczo brzmiące metody służą do 
usprawnienia procesu myślenia 
przez ruch.

Pomocne są specjalne urzą-
dzenia z zawieszonymi zmien-
nymi elementami, na których 
leżące dziecko dostaje specjal-
ne zadanie do wykonania np. od-
różnienie kolorów, skojarzenia. 
Ten bardzo drogi, ale jakże nie-
zbędny sprzęt pomocny w na-
uczaniu przy niepełnosprawno-
ści intelektualnej, mógł zostać 
zakupiony dzięki specjalnemu 
projektowi pod hasłem „Spacer-
kiem Przez Województwo Lubu-
skie i Brandenburskie- zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów upo-
śledzonych umysłowo ze sprzę-
żonymi niepełnosprawnościami 
- autyzm, zespół Downa, mózgo-
we porażenie dziecięce”.

Projekt realizowany przez Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
awczy w Gubinie finansowany 
jest z pieniędzy Unii Europej-
skiej - Europejski Fundusz „Ka-
pitał Ludzki”. Kwota niemała, 
bo ponad dwieście trzy tysiące. 
Można było zakupić sprzęt i ma-
teriały pomocnicze do działań 
pozalekcyjnych dla 46 uczniów 
z ośrodka wychowawczego.

Pieniądze z projektu pozwalają 
też na organizowanie raz w miesią-
cu wycieczek. Uczestnicy zwiedza-
ją nasze województwo i najbliższe 
miejscowości w Niemczech. 

Całoroczny, trwający od stycz-
nia tego roku, projekt zakoń-
czy obóz podsumowujący dla 
wszystkich uczestników w Dusz-
nikach Zdroju. 

Inicjatorki projektu Gabriela 
Jans i Iwona Kolińska zapewnia-
ją, że to jedno z wielu działań re-
alizowanych przez ich ośrodek.

dokończenie str. 6

Uczucia niekontrolowane!

Od 3 grudnia do 2 czerwca 
miałam okazję odbywać staż w 
redakcji „Wiadomości Gubiń-
skich”. Ten czas odcisnął swój 
ślad w moim życiu zawodo-
wym, ale przede wszystkim pry-
watnym.

Muszę wspomnieć, że od czasu 
pomysłu dotyczącego stażu w 
„WG” do jego realizacji upłynęło 
pół roku. To było dla mnie 6 dłu-
gich miesięcy, ponieważ wciąż 
złośliwy los rzucał mi kłody pod 
nogi… W końcu udało się.

Znalazłam się w wymarzo-
nym miejscu. Pisanie to moja 
druga natura, więc tu mogłam 
zacząć się realizować w tym, co 
lubię. Poznałam nowych ludzi i 

Odnalazłam siebie
„wyrwałam się z domu”. Wresz-
cie miałam jakieś zajęcie i poczu-
łam, że choć na chwilę przesta-
łam być „kurą domową”, cho-
ciaż to też nie było takie złe. Bar-
dziej zaczęło mi zależeć na opinii 
innych, wstawanie z łóżka nabra-
ło sensu, poprawiło się nasta-
wienie do samej siebie - nabra-
łam pewności siebie itp. Poczu-
łam, że znów jestem potrzebna. 
Był to jeden z najlepszych okre-
sów mojego życia…

Ponieważ z różnych względów 
nie byłam za bardzo aktywna za-
wodowo, to fakt odbycia stażu 
jest znaczącym wydarzeniem w 
mojej zawodowej „karierze”.

Mam nadzieję, że nie 

rozczarowałam tych, którzy 
uwierzyli w moje możliwości, a 
ci podejrzliwi przekonali się, że 
po otrzymaniu szansy wykorzy-
stałam ją najlepiej jak umiałam. 
Teraz i ja wiem, że dla chcące-
go nie ma nic trudnego i zawsze 
trzeba mieć nadzieję.

Los tak chce, że niestety muszę 
stąd odejść, ale… nigdy nie wia-
domo, co się jeszcze wydarzy. 
Ale jedno jest pewne odnalazłam 
siebie.

Drogiemu Redaktorowi Naczel-
nemu - Marcinowi, moim współ-
pracownikom i tym, którzy mnie 
wspierali, dziękuję za wszystko!

Miedzianka, czyli ja 
Anna Kędziora
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49. Wiosny 
nad Nysą

Barbara Bielinis-Kopeć
Wojewódzki Konserwator 

Zabytków

Bardzo przyjemna impreza. 
W czasie „Wiosny…” ożywa 
fara. Umiejętnie dawkowane 
są żywotne interesy miasta w 
dobrze przygotowanych im-
prezach artystycznych. Nie 
wiem tylko, w jaki sposób 
burmistrz załatwił pogodę. 

prof. dr hab. 
Grzegorz Domański

„Wiosna nad Nysą” to jakby 
festyn różnych szczebli: 
parada, igrzyska… Każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Zwolenni-
cy piwa, do których nie należę, 
tworzą pewien obraz rozbawio-
nego miasta, fundując impre-
zy kulturalne. Bryła fary zawsze 
mnie cieszy, gdy zauważam jej 
rosnącą wyrazistość.

prof. Janina
Kopietz-Unger

Do Gubina przyjeżdżam 
chętnie, dotychczas raczej do 
roboty. Uczestnictwo w świę-
cie „Wiosny nad Nysą” jest 
dla mnie nową wartością in-
telektualno-rozrywkową. To 
dobrze, że w tym świętowaniu 
najważniejsi gubinianie i auto-
rytety naukowe spoza Gubina 
znalazły czas na konferencję 
naukową dotyczącą fary.

W dniu 23 maja 2010 r. odbył 
się kolejny festyn w Parafii 
Trójcy Świętej w Gubinie.

Celem każdego festynu jest 
zbieranie funduszy na potrzeby 
parafii (m.in. na renowację ko-
ścioła), ale sama idea organizo-
wania tego typu imprez wiąże 
się z - jakże ważną - integracją 
wiernych danej parafii. Ludzie 
mobilizują się, by dać z siebie 
coś dla innych.

Tegoroczny festyn obfitował 
w wydarzenia kulinarne, dobry 
humor i nastrój. Pan Bóg obda-
rował nas piękną pogodą i za to 
wielkie dzięki. Widać, nasze mo-
dlitwy były żarliwe i szczere.

Urozmaicony program ar-
tystyczny zapewniły występy: 
uczennic ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 przygotowanych przez 
Ludwikę Dalecką, zespołów 
i solistów z Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. K. Se-
rockiego w Gubinie, którym pa-
tronowali dyr. Alicja Gil i na-
uczyciele prowadzący, solist-
ki Gubińskiego Studia Piosenki 
- Julity Gmyrek (studio działa 
przy Gubińskim Domu Kultury), 
zespołu ludowego „Modry Len” 
z Górzyna, zespołu „Łużyczan-
ki” z Gubińskiego Domu Kultu-
ry prowadzonego przez Danutę 
Kaczmarek, chóru parafialnego 
„Gloria Domine” prowadzonego 
przez Halinę Nodzak, zespo-
łu „Familia” z Lubska, zespołu 
„Malina” z Gubina oraz Eweliny 
Mech - laureatki Ogólnopolskie-
go Konkursu Piosenki Francu-
skiej we Wrocławiu w 2008 roku.

Moderatorami programu ar-
tystycznego byli: ks. Ireneusz 

Festyn w Trójcy św.
Mastej i H. Nodzak. Festyn o 
godz. 13.30 otworzył uroczy-
ście, życząc wiernym dobrej 
zabawy, ksiądz Proboszcz Ry-
szard Rudkiewicz. Dokumen-
tacją fotograficzną zajął się ks. 
Leszek Wilk.

Na stoiskach sprzedawane były 
książki i fanty ofiarowane przez 
wiernych. Wśród kulinariów 
można było znaleźć: grochówkę, 
bigos, kiełbasę, kaszankę, chleb 
ze smalcem oraz całe mnóstwo 
różnorakich ciast, lody i sałatki 
owocowe.

Impreza zakończyła się przed 
godz. 20.00. Trudno wymie-
nić z imienia i nazwiska wszyst-
kich, którzy przyczynili się do 
tego, by festyn zaliczyć do uda-
nych. Szczególne podziękowa-
nia należą się: Burmistrzowi 
Miasta Gubin Bartłomiejowi 
Bartczakowi za ufundowanie 
roweru na loterię fantową, Ry-
szardowi Kropidłowskiemu 
za zbudowanie sceny, paniom: 
Małgorzacie Brzezińskiej i 
Jolancie Cybulskiej za pro-
wadzenie zabaw i zawodów spor-
towych, dyrekcji i pracowni-
kom Gubińskiego Domu Kultu-
ry za udostępnienie sprzętu na-
głośnieniowego i obsługę tech-
niczną festynu, paniom Urszu-
li i Marcie, które przygotowa-
ły gorące potrawy i pracowały 
w kuchni przez cały czas trwa-
nia festynu, wszystkim ofiaro-
dawcom fantów i wszystkim tym, 
którzy choćby w najmniejszy 
sposób przyczynili się do zorga-
nizowania tegorocznego festynu 
parafialnego.  Serdecznie dzię-
kujemy! H. Nodzak

prof. Jan Tejchman 
Instytut Zabytkoznawstwa 

UMK w Toruniu

Wiosna nad Nysą jest zapewne 
ładniejsza i przyjemniejsza niż 
na Pomorzu czy w innych czę-
ściach Polski. Warto było przy-
jechać do Gubina o tej porze 
roku, bo dotychczas oglądałem 
to miasto w ponure jesienne dni. 
Zachwycona jest nim moja żona, 
która już dzieli się za mną wra-
żeniami. Ja niestety znam Gubin 
raczej przez pryzmat fary.

Małgorzata Stefaniak
wystawca witraży i szkła 

artystycznego.

Tłumy na placu Jana Pawła II 
najlepiej świadczą o tym, że gu-
binianie mieli co podziwiać. Wy-
jątkowo okazały i znacznie przy-
długi był w tym roku korowód. 
Poza wartościami historyczny-
mi, miał też wady – szczególnie 
długie przerwy. Korowód ukazał 
tęsknotę do NRD-owskich po-
chodów pierwszomajowych 
- świadczyły o tym rekwizyty i 
traktory. Nie mam przekona-
nia do reklamowania firm na 
końcu korowodu. ols

dokończenie ze str. 5
A jaki ma być efekt końcowy? Ak-

tywizacja mechanizmów rozwoju, 
wykorzystanie naturalnych możli-
wości uczenia się, ruchowy i ma-
nualny wzrost umiejętności, pla-
nowanie działań, rozwój intelek-
tualny, społeczny, emocjonalny.

Jednym słowem - pomoc dzie-
ciom, które z różnych względów, 
przyczyn i sytuacji odbiegają od 
tych uczących się w szkołach pod-
stawowych czy gimnazjalnych, 

ale podobnie jak one czują dobro 
i zło, potrafią się cieszyć, a czasa-
mi z większymi emocjami pod-
chodzą do każdego działania.

Są ufne i z nawiązką odwzajem-
niają okazane im uczucie, które-
go pragną ponad wszystko.

Lgną do każdego, kto się do 
nich uśmiechnie. 

Może dlatego tak bardzo kocha-
ją wszystkie swoje panie z Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego?

Kaśka Janina Izdebska

Uczucia niekontrolowane! Uśmiech dla dziecka
Nie dla każdego Dzień Dziecka był powodem do radości. Dla pod-

opiecznych domów dziecka to ciężki dzień. Czekają z nadzieją na 
życzenia... telefon... cokolwiek... Nikt nie dzwoni.

A przecież można to zmienić. Dać „najsłabszym” coś... Siebie po 
prostu. - W Gościeszynie funkcjonuje i sprawdza się rodzina za-
przyjaźniona - opowiada Piotr Bochański, psycholog Powiato-
wego Domu Dziecka w Gubinie. Teraz przyszedł czas, by zaszcze-
pić pomysł na gruncie gubińskim. - Kandydaci do rodziny zaprzy-
jaźnionej często później stają się kandydatami do rodziny zastęp-
czej albo namawiają innych do tej nietypowej opieki - wyjaśnia 
P. Bochański. Z czasem uwidoczniają się tego konkretne efekty. 
Dzieciaki zaczynają odnajdywać się w rzeczywistości, radzą sobie 
i pomagają koleżankom i kolegom. Trzeba wierzyć w dzieciaki, a 
wiara naprawdę czyni cuda...

Mechanizm jest prosty. Chodzi o pokazanie im pozytywnych sche-
matów oraz udowodnienie, że można żyć inaczej. Niekoniecznie 
musi się to odbywać w postaci rodziny zastępczej czy adopcji. Wy-
starczy spotkać się z dzieciakami od czasu do czasu... na święta... 
raz w miesiącu... Jak tego dokonać? Wystarczy zadzwonić na nr 
68 459 39 30. Każdy zainteresowany może skontaktować się z 
placówką i uzyskać więcej informacji na temat rodziny zaprzyjaź-
nionej. W przypadku pozytywnej decyzji kandydatów uruchamia-
na jest odpowiednia procedura. Ale to nie boli. Chodzi o spraw-
dzenie, czy aby na pewno kandydat będzie niósł ze sobą pozytyw-
ną stymulację dla dziecka i odpowiednio wpłynie na jego rozwój. 
Nie chodzi o wynajdywanie przeszkód, a bardziej o wyeliminowa-
nie osób, które mogłyby stanowić dla najmłodszych zagrożenie.

Równolegle odbywają się pierwsze kontakty kandydatów do rodzi-
ny zaprzyjaźnionej z podopiecznymi domu dziecka. Pierwsze spa-
cery... zakupy... itp. Specjaliści w tym czasie przygotowują dziecko 
do „nowej roli”, zapoznają się z oczekiwaniami dorosłych i starają 
„dobrać” podopiecznego do rodziny zaprzyjaźnionej. Bo wszystko 
jest procesem - uświadamianie, budowanie więzi i jej zacieśnianie.

Czy jest się czego bać? Przecież mogą by problemy... wychowaw-
cze... Przecież rodzina może się nie sprawdzić... - Nie taki diabeł 
straszny... Od wszelkich problematycznych spraw jest sztab ludzi, 
którzy pomogą, uświadomią o korzyściach i niebezpieczeństwach 
- mówi Katarzyna Latkowska, pedagog PDD w Gubinie. Nigdy nie 
wiadomo, jak mocno strony się zaangażują. Nigdy nie wiadomo, 
czy więź między dzieckiem a rodziną zaprzyjaźnioną będzie po-
wierzchowna, czy stanie się głęboka i trwała na lata. Warto podjąć 
ryzyko. Bo jeśli nawet tylko co drugiej rodzinie zaprzyjaźnionej uda 
się osiągnąć pozytywny skutek, to będzie znakomicie...

W Powiatowym Domu Dziecka w Gubinie mieszka 30 podopiecz-
nych w wieku od 6 do 18 lat tel. 68 459 39 30 Marcin Gwizdalski

W środę 8 czerwca w ramach 
realizacji projektu „Razem 
bawić się weselej” Przedszko-
le Miejskie nr 1 w Gubinie zor-
ganizowało Polsko-Niemiecką 
Spartakiadę Sportową. Tere-
nem zmagań było boisko Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących. 
Udział wzięły dzieci z polskiego 
przedszkola oraz z gubeńskiego 
Regenbogen. Swoją obecnością 
oraz czynnym uczestnictwem 
w zabawie zaszczycił burmistrz 
Gubina Bartłomiej Bartczak. Po 
otwarciu imprezy wszyscy ży-
czyli sobie dobrej zabawy, a pra-
cownicy przedszkoli zachęcali 
dzieci do udziału w wybranych 
konkurencjach. A były to m.in.: 
pokonywanie toru przeszkód, 
slalomy z piłką, rzut do celu oraz 
gra w kręgle. Odbyły się także 
mecze piłkarskie, w których 
przedszkolaki miały możliwość 
zagrania z burmistrzem Gubina. 
Każdy z zawodników dał z siebie 
maksimum, mając wsparcie ze 
strony kibiców. Dzieci biorące 
udział w poszczególnych kon-
kurencjach otrzymały nagrody. 
Spartakiadę sprawnie popro-
wadziły przedszkolanki z obu 

stron Nysy Łużyckiej. Od dziś 
motto młodych pociech może 
brzmieć tak: w zdrowym ciele 
zdrowy duch, niech pamięta 
każdy zuch, ćwicz codziennie 
kilka chwil - będziesz zdrowo 
długo żył. Imprezie towarzyszy-
ła wspaniała atmosfera i super 
zabawa. Dzieci z obydwu przed-
szkoli miały okazję poznać się 
- no i oczywiście rywalizować 
ze sobą. Pogoda i humor do-
pisywały wszystkim uczestni-
kom. Projekt współfinansowa-
ny jest ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Trans-
granicznej Polska (Wojewódz-
two Lubuskie) – Brandenbur-
gia 2007-2013, Fundusz Małych 
Projektów i Projekty Sieciowe 
Euroregionu „Sprewa-Nysa-
Bóbr” oraz budżetu państwa. 
Organizatorzy dziękują dyrek-
cji: ZSO za udostępnienie boisk, 
MOS-u za pomoc przy organiza-
cji i prowadzeniu zawodów oraz 
burmistrzowi Gubina Bartło-
miejowi Bartczakowi za chęć 
wzięcia udziału w spartakiadzie. 

Andrzej Matłacki 

Razem bawić się weselej! 

Zespół ludowy z Górzyna
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Roman Niparko

Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej

Uważam, że nasze miasto... 
Jest wyjątkowe pod wieloma 

względami. Ma bardzo dużo zie-
leni, która nie tylko upiększa je, 
ale pozwala nam oddychać nie-
skażonym powietrzem. Szkoda, 
że nie wszyscy mieszkańcy to do-
strzegają.
Moje ulubione miejsce 
w Gubinie to...

Jest kilka takich miejsc... ale 
najbardziej lubię „Wzgórza Gu-
bińskie”.
Nie wyobrażam sobie dnia 
bez… 

Wiadomości prasowych, radio-
wych, telewizyjnych i interne-
towych.
Mój największy sukces to... 

Uważam, że jest jeszcze przede 
mną.
Wymarzone miejsce na wa-
kacje… 

Czysta woda, błękitne niebo i 
dużo słońca, czyli Chorwacja.

Ostatnio najbardziej 
działa mi na nerwy... 

Bezmyślność, wandalizm i głu-
pota ludzka, ale nie tylko ostatnio, 
od wielu lat to mi działa na nerwy.

Często myślę o ...
Wszechświecie i o tym, jaka jest 

w nim rola człowieka.
Bałbym się… 

„Końca świata” niezależnie od 
tego, jakby on miał wyglądać.
W przyszłości planuję...

Mam tak wiele planów, choć 
bardzo ambitnych, jednak nie 
pozbawionych realizmu, ale nie 
chcę ich ujawniać, aby nie za-
peszyć.

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

Proponuję inną kolejność: 
książka, muzyka, film - są ze sobą 
ściśle powiązane i dlatego często 
z nich korzystamy w „pakiecie”, a 
czas wolny?... o ile się taki znaj-
dzie, to rekreacja, wypad rowe-
rem do lasu, ogródek...
Moje ulubione danie to… 

Fasolka bo bretońsku.
Mam słabość do...

Kilku rzeczy, ale prym wiodą 
słodycze.
Moje dewiza życiowa 
brzmi... 

Jest ich kilka, ale ograniczę 
się do dwóch. 1 - Dla mnie dziś 
to jutro, o które martwiłem się 
wczoraj. 2 - Gdzie słyszę śpiew - 
tam idę. Tam dobre serca mają. 
Źli ludzie - wierzcie mi - ci nigdy 
nie śpiewają. n

O sobie samym
Redaguje andRzej Matłacki

We wtorek 18 maja w Gubiń-
skim Domu Kultury odbyła się 
pierwsza edycja Przedszkolnego 
Konkursu Piosenki Polsko-Nie-
mieckiej „Piosenki są jak mosty”. 
Udział w nim wzięły 6-latki z 
Przedszkoli Miejskich nr 1, nr 2 
i nr 3 oraz uczniowie klas „0” ze 
szkół podstawowych nr 1 i nr 3. 
Gościnnie wystąpił polsko-nie-
miecki zespół złożony z przed-
szkolaków z gubeńskiego Regen-
bogen oraz Przedszkola Miejskie-
go nr 1 w Gubinie, które zaprezen-
towały publiczności kilka wspa-
niałych układów tanecznych. 

Do konkursu przystąpiło dziesięć 
wokalistek. Ich umiejętności oce-
niała komisja artystyczna w skła-
dzie: Janina Izdebska, Izabe-
la Pantkowska, Andrzej Wini-
szewski oraz Anna Warkocka. 
I choć tego dnia każdy zasłużył na 
wielkie brawa i podziw, trzeba było 
wybrać tych najlepszych. Wyróż-
nienie przyznano: Natalii Kra-
sowskiej, Victorii Stachin-
ski, Anastazji Vorwerk i Zu-
zannie Kaczanowskiej. Trzecie 
miejsce przyznano Aleksandrze 

Piosenki są jak mosty
Kalchert i Wiktorii Banfi, a 
drugie miejsce Oliwii Chomont 
i Wiktorii Kolczyńskiej. Na-
tomiast tytułem zwycięzców uho-
norowano Julię Sikorską oraz 
Wiktorię Wojciul. Wszystkie 
laureatki zostały obdarowane dy-
plomami i upominkami. W czasie 
trwania międzynarodowego kon-
kursu po raz kolejny mogliśmy się 
przekonać, że wszelkie bariery w 
stosunkach sąsiedzkich w błyska-
wicznym tempie znikają. Podziały 
odchodzą w zapomnienie... Liczy 
się wspólna dobra zabawa, pasja 
muzyczna i uśmiech.

Konkurs o tytule projekto-
wym „Razem bawić się wese-
lej” współfinansowany był ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjne-
go Współpracy Transgranicznej 
Polska (Województwo Lubuskie) 
- Brandenburgia 2007-2013, 
Fundusz Małych Projektów i 
Projekty Sieciowe Euroregionu 
„Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz bu-
dżetu państwa. 

Andrzej Matłacki 

Jak ważna jest umiejętność 
udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej, niech świadczą 
ponure statystyki zdarzeń pre-
zentowane przez środki masowe-
go przekazu. W wielu przypad-
kach poszkodowani nie otrzy-
mawszy w porę pomocy nie mieli 
szans na przeżycie lub uchro-
nienie przed trwałymi skutka-
mi zdarzenia. Na szczęście po-
dejmowane są inicjatywy, dzięki 
którym młodzi ludzie zyskują fa-
chową wiedzę z zakresu ratowa-
nia komuś życia bądź zdrowia. 

W środę 19 maja w hali spor-
towej Zespołu Szkół Licealnych 
i Technicznych odbyły się rejono-
we zawody udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, któ-
rych organizatorem był Polski 
Czerwony Krzyż. Jak stwierdził 
wiceprezes Zarządu Rejonowe-
go PCK w Gubinie Kazimierz 
Niedźwiedzki - Celem zawo-
dów jest podnoszenie poziomu 
wiedzy młodych ludzi w zakresie 
zabezpieczenia miejsca wypad-
ku, sprawdzenie stanu poszko-
dowanego oraz udzielenie nie-
zbędnej pomocy do czasu przy-
bycia służb ratowniczych. Zdo-
bycie takich umiejętności może 
się kiedyś okazać dla nich bez-
cenne… Do zawodów przystąpi-
li uczniowie ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych z Gubina oraz 
gminy Gubin. Na każdą z drużyn 
czekało wiele wyzwań. Uczestni-
cy musieli między innymi zdefi-
niować rodzaj urazu „poszkodo-
wanego”, radząc sobie z takimi 
przypadkami jak otwarte zła-
manie kości, pęknięcie czaszki, 
krwotok tętniczy, padaczka, czy 
też złamanie barku. Wszystkie 
zadania były wykonywane pod 
okiem specjalistów. – Najważ-
niejsze, aby pamiętać o kolejno-
ści działań. Musimy na począt-
ku sprawdzić podstawy funkcji 
życiowych, wezwać służby ra-
townicze i ułożyć poszkodowa-
nego w bezpiecznej pozycji. Niby 
wszystko wydaje się proste, ale 
czuje się presję, iż każda sekun-
da może być na wagę życia, więc 
trzeba być odpornym psychicz-
nie. Liczy się natychmiastowe i 

Aby móc ratować…
sprawne działanie - stwierdziła 
w trakcie trwania zawodów Ad-
rianna Wolińska ze szkoły z 
Grabic. Zmagania drużyn oce-
niała komisja sędziowska w 
składzie: Wojciech Grabow-
ski (przewodniczący), Mariola 
Gawłowska, Joanna Mikuta, 
Oskar Zimny oraz Andrzej 
Zaborowicz. Ostatecznie naj-
lepszymi drużynami okazały się: 
w kategorii szkół podstawowych 
- Szkoła Podstawowa w Bieży-
cach (w składzie Oskar Smola-
rek, Bartosz Baszura), wśród 
gimnazjów zwyciężyło Gimna-
zjum nr 2 w Gubinie (w składzie 
Anna Pierzchała, Angelika 
Kamińska), a wśród szkół po-
nadgimanzjalnych triumfowała 
drużyna z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Gubinie (w skła-
dzie: Dominika Borkowska, 
Magdalena Klepuszewska, 
Wojciech Stachyra, Aleksan-
dra Folerska i Aleksandra 
Rybczyńska). Laureaci zawo-
dów otrzymali dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. Zwycięskie dru-
żyny pojechały do Sławy, aby w 
dniach 27-28 maja wziąć udział 
w olimpiadzie wojewódzkiej. I 
każda z nich spisała się fanta-
stycznie! Szkoła z Bieżyc oraz z 
ZSO z Gubina zajęły drugie miej-
sce w swoich kategoriach, a Gim-
nazjum nr 2 w Gubinie okazało 
się najlepsze w województwie! 
Organizatorzy rejonowych za-
wodów dziękują za wsparcie 
sponsorom: Starostwie Powiatu 
Krośnieńskiemu, burmistrzowi 
Gubina Bartłomiejowi Bartcza-
kowi, księgarni p. Kościesza, PSS 
Społem, GS Samopomoc Chłop-
ska oraz właścicielom piekarni 
Sikora, sklepu Magdalenka oraz 
marketów Horex i Rondo.

Potrzeba udzielenia pomocy 
może pojawić się wszędzie, o 
każdej porze i osobie w każdym 
wieku. Sprawne i w miarę kom-
petentne działanie w takich przy-
padkach ma decydujące znacz-
nie dla poszkodowanego. Dzięki 
młodym ludziom, którzy startu-
ją w tego rodzaju olimpiadach, 
zwiększamy szansę na to, iż fa-
chowa pomoc przyjdzie na czas. 

Andrzej Matłacki 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokali mieszalnych:

Lp. Wyszczególnienie Adres Pow. 
Użytkowa

Cena wy-
woławcza 

(zł)

Wadium 
(zł)

1 Lokal mieszkal-
ny 2 pokoje, kuch-
nia, p.pokój, wc z ła-
zienką

Gubin ul. 
Piastowska 
51c/15

35,10 m2 57 000 
(pięćdzie-
siąt siedem 
tysięcy)

5 700

2 Lokal mieszkalny 1 
pokój, kuchnia, p.po-
kój, wc z łazienką

Gubin ul. 
Sikorskiego 
61/6

33,70 m2 31 800 (trzy-
dzieści je-
den tysięcy 
osiemset)

3 180

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29-06-2010r. (wtorek) O GODZ. 10.00 
w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Gubin, ul. Westerplatte 10e/2

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji prze-
targowej:
- dowodu wniesienia wadium
- dowodu tożsamości.
Wadium, na każdy lokal oddzielnie, należy wnieść w dniu przetargu do godz. 9.00 w 
kasie Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócona po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej 
umowy sprzedaży w terminie powyżej 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podle-
ga zwrotowi.
Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Okazanie lokali nastąpi:
- Piastowska 51c/15 dnia 25-06-2010 o godz. 10.00
- Sikorskiego 61/6 dnia 25-06-2010 o godz. 11.00
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważniania bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie - 683593205

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w GubinieUczennice podczas opatrywania ran (na szczęście pozorowanych)

Uczestnicy projektu na pamiątkowym zdjęciu
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W czwartek 27 maja najmłod-
si uczestnicy zajęć w Gubińskim 
Domu Kultury zakończyli rok 
pracy w Artystycznym Klubie 
Malucha.

Dzieci pożegnali: dyrektor 
GDK Janusz Gajda, Stani-
sława Łapkowska, Dorota 
Chwałek, Monika Jakuto-
wicz, Waldemar Pawlikow-
ski i Joanna Kłos, niestety z 
powodu choroby zabrakło Mał-
gorzaty Skowron – ukochanej 
„Pani”. Maluszki po raz ostatni 
spotkały się w tym gronie, gdyż 
część dzieci od września rozpo-
czyna edukację w „zerówkach”, 
w różnych placówkach. Były więc 
smutne minki, były słowa po-
żegnania. Jeszcze ten jeden raz 

Z łezką w oku
dzieci przedstawiły program ar-
tystyczny, razem z instruktora-
mi, rodzicami i babciami wy-
śmienicie bawiły się. Nieste-
ty mimo słodkich smakołyków 
kręciła się łezka w oku. 

Koniec pewnego etapu w życiu 
sześciolatków, czas ruszać w 
dalszą drogę. Na pamiątkę 
uczestnicy Artystycznego Klubu 
Malucha otrzymali piękne pa-
miątkowe dyplomy i kwiat-
ki. Mamy z kolei otrzymały od 
dzieci z okazji Dnia Matki pre-
zenty z serduszkiem. Jeszcze 
tylko pamiątkowe zdjęcia i do 
zobaczenia, może na innych za-
jęciach w GDK.

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Ostatni wspólny występ

Prawie w całej Polsce, także 
i w gminie Gubin, walczono z 
powodzią i zabezpieczano się 
przed nią.

Od 24 maja, kiedy stan wody 
Odry osiągnął 5 m (przy stanie 
alarmowym 3,5 m), wprowa-
dzono całodobowe dyżury na 
wałach i w urzędzie gminy. 
Zaczął działać aktywnie, i działa 
dalej, Gminny Zespół Zarządza-
nia Kryzysowego, któremu prze-
wodniczy wójt Edward Aksa-
mitowski. W jego skład wcho-
dzą także m.in. inspektor ds. OC 
Stanisław Pawłowski, kie-
rownicy referatów Jakub Pie-
karczyk i Jerzy Kwaśny.

Zadaniem zespołu było m.in. 
monitorowanie stanu wody i 
wałów, organizacja i nadzór nad 
ewakuacją z zagrożonych tere-
nów, współpraca z odpowied-
nimi służbami, współdziałanie 
ze starostwem - wymiana in-
formacji, dostarczanie worków 
i folii, wsparcie środkami 

Wały jednak wytrzymały
transportowymi i wojskiem. Na 
terenie gminy Gubin długość 
wałów od Połęcka do Kosarzyna 
wynosi 10,5 km. Obawiano się, 
że niekonserwowane od 1997 r., 
również niszczone przez zwierzę-
ta jak bobry, piżmaki czy dziki, 
mogą nie wytrzymać naporu 
wody i zostać przerwane. Należy 
ubolewać, że mimo starań i skła-
dania meldunków do władz wo-
jewódzkich, stan wałów nie po-
prawił się.

W zabezpieczanie zaangażo-
wanych było ponad 20 straża-
ków z OSP Chlebowo, Markosi-
ce, Strzegów i Drzeńsk Wielki, 
42 żołnierzy ze Świętoszowa, Ża-
gania oraz saperzy, mieszkańcy 
Chlebowa i Kosarzyna.

Zapewniono im wyżywienie ze 
środków budżetu gminy. Wyko-
rzystano ponad 30 tysięcy worków, 
znaczne ilości piasku. W akcji po-
magały dwa PTS, dwie koparko-ła-
dowarki, trzy ciągniki z przyczepa-
mi. W związku z przewidywanym 

najwyższym stanem wody, ma-
jącym osiągnąć do 5,80 cm, po-
stanowiono 27/28 maja br. ewa-
kuować ludność z Kosarzyna, 
który położony jest poniżej dna 
Odry. Ewakuowano obowiązko-
wo 17 osób do internatu ZSR, a 
17 innych przeniosło się do rodzin 
w różnych miejscowościach. Pozo-
stały tylko trzy osoby dorosłe, by 
pilnować dobytku. Dzięki stara-
niom i zaangażowaniu wszystkich, 
większych strat nie zanotowano, 
ale były i są nadal przesiąknięcia.

Trudno kogoś wyróżnić, po-
magali wszyscy chętni, przede 
wszystkim wojsko, strażacy, pra-
cownicy urzędu gminy i zatrud-
nieni w ramach robót publicz-
nych, Zakład Usług Komunal-
nych w Polanowicach.

Tym razem nie było zagrożenia 
ze strony Nysy Łużyckiej ani dla 
miejscowości leżących przy rzece, 
ani dla miasta. Stan wody utrzy-
muje się tu na poziomie średnim.

Zygmunt Traczyk

Maj. Miesiąc zakochanych, 
ale także Pierwszych Komunii 
Świętych – jednego  z najważ-
niejszych sakramentów dla ka-
tolików. Zwyczajem wielu lat 
przyjmują go dzieci pod koniec  
II klasy szkoły podstawowej. Jest 
to wielki dzień zarówno dla nich 
samych, jak i dla ich rodziców, 
chrzestnych, katechetów, księży 
i tych wszystkich, którzy mają 
swój udział w przeżywaniu tak 
ważnej ceremonii.

Zanim jednak nadejdzie ten 
wyjątkowy dzień, poprzedza 
go rok ciężkich przygotowań. 
Dzieci uczęszczające na lekcje 
religii uczą się kolejnych mo-
dlitw, pieśni i poznają tajem-
nice wiary. W ich świadomości 
rodzi się chęć przyjęcia Jezusa 
do swego serca. Na tydzień 
przed tym sakramentem rusza-
ją prace porządkowe w koście-
le i próby, by podczas niedziel-
nej eucharystii wszystko odbyło 
się według zaplanowanego po-
rządku. Dzień wcześniej dzieci 
komunijne wraz z najbliższy-
mi przystępują do sakramen-
tu pokuty i wyczekują następ-
nego dnia.

W Kościele pw. Matki Bożej 
Fatimskiej, 9 maja do I Komu-
nii Św. przystąpiło 81 dzieci 
z naszego miasta i pobliskich 
wiosek. Eucharystia rozpoczę-
ła się u drzwi świątyni powita-
niem przez Księdza Dziekana 
Mariana Grażewicza. Na-
stępnie dzieci otrzymały bło-
gosławieństwo z rąk swoich 
rodziców i przez kapłana zo-
stały wprowadzone do kościo-
ła. Wystrój świątyni i pieśń 
oazowa „Barka” wprowadzi-
ła wiernych w świąteczny i 

W kruszynie chleba schowany…
uroczysty nastrój. Rozpoczęła 
się liturgia mszy świętej, pod-
czas której ewangelia, czytania, 
kazanie, wyznanie wiary i od-
nowienie przyrzeczeń chrzciel-
nych z każdą upływającą minutą 
przybliżały wszystkich do przy-
jęcia sakramentu komunii świę-
tej. W końcu kilkanaście minut 
po godzinie dwunastej kolej-
ne dzieci (w bieli alb komunij-
nych) przyjęły Jezusa do swego 
sera, a po nich pozostali wierni. 
Była to wyjątkowa chwila dla 
wszystkich zgromadzonych na 
tej uroczystości. Czystość i nie-
winność  tych dzieci oraz utwór 
„Ave Maria” grany na flecie 
poprzecznym  sprawiły, że łzy 
wzruszenia cisnęły się do oczu 
niejednej mamie. Po kilku mi-
nutach skupienia i modlitwy na-
stąpiły podziękowania dla ro-
dziców, nauczycieli, księży. Ka-
techeci przygotowujący dzieci 
do I Komunii Św.: Urszula 

Kosmala, Katarzyna Rataj-
czak i Robert Solecki otrzy-
mali w dowód wdzięczności (za 
włożony trud) kosze kwiatów i 
słowa podziękowań. Na koniec 
eucharystii celebrant mszy świę-
tej – ksiądz Marian pobłogosła-
wił wszystkim wiernym, a dzieci 
komunijne opuściły świątynię z 
bochenkiem chleba – symbolem 
chleba eucharystycznego. Po po-
łudniu czekalo ich jeszcze na-
bożeństwo majowe, na którym 
otrzymały pamiątkowe obrazki.

Mówi się, że gdzieś zatracił się 
duchowy wymiar tej uroczystości, 
że liczą się tylko pieniądze, pre-
zenty itp. Sądzę, że tempo dzi-
siejszego życia może mieć taki 
wpływ, ale w sercach tych małych 
jeszcze dzieci zrodziło się coś wy-
jątkowego - umiłowanie Boga, a 
i wielu dorosłych poprzez tę eu-
charystię doświadczyło czegoś 
wyjątkowego, ponadczasowego.

Anna Kędziora

Pewnie wielu z nas chciało-
by chociaż na chwilę przenieś 
się w czasie. Po to, aby zoba-
czyć swoje miasto sprzed wielu 
dekad. Podziwiać jego ówcze-
sną architekturę oraz codzien-
ne życie lokalnej społeczności. 
Teraz, przez najbliższy miesiąc, 
mamy okazję do wirtualnego hi-
storycznego spaceru po naszym 
ukochanym mieście. 

Jest to możliwe dzięki zorga-
nizowaniu przez Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych Pro-Gubin 
oraz Muzeum Miasta i Przemysłu 
w Guben wystawy fotograficznej 
„Gubin-Guben - miasto ja-
kiego nie znamy”, która oficjal-
nie została otworzona przez bur-
mistrzów Gubina i Guben Bar-
tłomieja Bartczaka i Klausa 
Dietera-Hübnera 4 czerwca w 
galerii Ratusz podczas uroczystej 
inauguracji 49. Wiosny nad Nysą. 
Wystawa wchodzi w skład obcho-
dów 775-lecia lokacji miasta. Jej 
przygotowanie było możliwe 
dzięki wsparciu ze strony Funda-
cji Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej oraz Urzędu Miasta w Gubi-
nie.Głównym założeniem wysta-
wy jest ukazanie miasta takiego, 
jakiego nie mieliśmy możliwości 
poznać. Na podstawie zebranych 
materiałów i dokumentacji z ar-
chiwalnych źródeł udało się za-
prezentować fotografie obiektów 
często już nie istniejących. Eks-
pozycja ta jest magiczną podróżą 

po miejscach, których już nie ma, 
a które w przeszłości świadczy-
ły o wyjątkowości miasta. Zdję-
cia zostały udostępnione przez 
Muzeum Miasta i Przemysłu w 
Guben oraz Stowarzyszenie Przy-
jaciół Ziemi Gubińskiej. Dla zwie-
dzających wystawę zaskoczenie 
łączy się zapewne z podziwem, 
gdy widzą pocztówkę przedsta-
wiającą miejską plażę na Nysie 
Łużyckiej, która niegdyś funk-
cjonowała tuż obok mostu gra-
nicznego. Co jeszcze możemy zo-
baczyć? Choćby dawną fabrykę 
kapeluszy w Guben, Wyspę Te-
atralną w okresie swojej świetno-
ści, fontannę przy farze, krema-
torium, rozebrany po wojnie ko-
ściół na cmentarzu na Wzgórzu 
Wielkanocnym, restaurację na 
Wzgórzach Gubińskich, czy też 
największą świątynię w naszym 
regionie, czyli Kościół Farny. Nie 
brakuje także historycznych zdjęć 
przedstawiających biegnącą obok 
Kościoła Farnego linię tramwajo-
wą, willę Ericha Wolfa, wieżę Bi-
smarcka oraz mnóstwo przepięk-
nych mieszczańskich kamienic. 
Znamy te miejsca na co dzień, 
ale już w innej architektonicznej 
rzeczywistości. To tylko stare 
fotografie…Ale ich historyczna 
wartość jest nie do przecenienia. 
Wystawa będzie trwać do 2 lipca. 
Chyba nikogo nie trzeba nama-
wiać do jej odwiedzenia?

Andrzej Matłacki

Podróż 
w (nie)znane miejsca

Dzieci przyjmują Jezusa do swojego serca
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W czasie 49. Wiosny nad Nysą 
stała sobie, jakby na zapleczu 
wydarzeń, skromna ekspozycja 
składająca się z 3 namiotów, 
kilku siedzisk, skór użytkowych 
z imitacją ogniska pośrodku.

Wszędzie dużo zbroi siecznej, 
co wzbudzało zainteresowanie 
nastolatków.

Siedmiu wojów występujących 
w różnym uzbrojeniu ochron-
nym: kolczugi słowiańskie, szy-
szaki krzyżowców - stosownie do 
prezentowanych walk na topory, 
miecze, oszczepy - tworzyło in-
teresujące widowisko.

Najbardziej rozmownym 
okazał się woj Łukasz Brem-
ber z Mosiny, student chemii. 

Drużynę Wojsk Piastow-
skich „Jantar” założył w 1992 r. 
Albert Kiszkurno z Puszczy-
kowa ze swym ojcem. Drużyna 
aktualnie liczy ponad 30 osób, 
głównie poznańskich studentów, 
i doskonali fechtunek i obycza-
je słowiańskie z okresu Piastów. 
Sięga też do wielu tradycji, nawet 
pogańskich. Prezentuje się na 
turniejach rycerskich, świętach 

Wioska Piastów
regionalnych i nie tylko.

Występowali też w epokowych fil-
mach Andrzeja Wajdy, który sza-
nuje ich twórczy autentyzm bar-
dziej niż imitacje kaskaderskie.

Drużyna „Jantar” jest gotowa za-
prezentować swój dorobek szerzej, 
gdyby była zaproszona na jubile-
uszową 50. Wiosnę nad Nysą.

Pierwszy dzień największej im-
prezy kulturalnej w Gubinie był 
szalenie spolaryzowany, jeżeli 
chodzi o prezentację muzycznych 
klimatów. Ale to chyba dobrze... 

W końcu takiego rodzaju impre-
zy powinny przebiegać w myśl 
zasady: dla każdego coś miłego. 
Miłośnicy klubowej muzyki mieli 
swoje święto w trakcie trwania 
dyskoteki plenerowej „Wolność 
nas połączy”. Zanim jednak zo-
staliśmy świadkami popisów pol-
skich i niemieckich dj`ów, swoje 
„pięć minut” mieli fani muzyki 
rockowej, którzy zostali uracze-
ni potężną dawką energicznych i 
porywających dźwięków. Ponow-
nie okazało się, że prawdziwy i 
szczery w przekazie rock zawsze 
jest na czasie i posiada wierne 
grono słuchaczy. Pierwsza roc-
kowa uczta rozpoczęła się w mo-
mencie pojawienia się na scenie 
zespołu Intifada. Pochodząca 

ze Szprotawy grupa zaprezento-
wała publiczności utwory oparte 
na surowych i ciężkich riffach gi-
tarowych ocierających się o kli-
maty spod znaku nu metalu i 
hardcore. Słuchając ich muzyki, 
miało się nieodparte wrażenie, 
że wzorują się na takich wyko-
nawcach jak Rage Against The 
Machine, czy też Limp Bizkit. 
Publiczność szybko została „ku-
piona”, dzięki czemu atmosfera 
przed sceną zrobiła się niezwykle 

Dawno nie byłem na tak dobrym 
koncercie. Z wiadomych wzglę-
dów pokolenie dwudziestoparo-
latków będących fanami dobrej 
muzyki nie miało możliwości po-
dziwiania na własne oczy kon-
certów zespołu Queen w orygi-
nalnym składzie. Jednak dzięki 
takim kapelom jak MerQury w 
dużym stopniu mogliśmy poczuć 
wielką muzyczną magię tej legen-
darnej brytyjskiej grupy. 

Oprócz doskonałego warsztatu 
muzycznego, wabikiem do przyj-
ścia na koncert było to, iż człon-
kowie grupy MerQury doskona-
le wiedzą, jak stworzyć świetne 
show, przykuwając uwagę wi-
downi od pierwszych do ostat-
nich minut. Grupa dopracowa-
ła swój image sceniczny do per-
fekcji. Johnny Zatylny oprócz 
świetnego warsztatu wokalne-
go słynie z tego, iż na scenie jest 
łudząco podobny do Freddiego 
Merkurego - podobnie gestyku-
luje oraz kilkakrotnie w czasie 
koncertu zmienia swój strój. 
Przez cały koncert u każdego z 
muzyków było widać uśmiech 
oraz satysfakcję z tego co robią, 
nawiązując z publicznością fan-
tastyczny kontakt. Co do repertu-
aru, obyło się bez większych nie-
spodzianek. Nie zabrakło zarów-
no szybkich utworów hardroc-
kowych, którymi Queen zasły-
nęło w latach 70., jak i wielkich 
przebojów z następnej dekady. 
Zaczęli od „One Vision”, by po 

chwili zaatakować ciężkim „Tie 
Your Mother Down” z ponad-
czasowych riffem gitarowym. 
Były też piękne i przejmujące 
ballady - „To Much Love Will 
Kill You”, czy też Who Wants To 
Live Forever” - które rozczulą 
każdego twardziela… Co jesz-
cze zapamiętamy z tego koncer-
tu? Na pewno las rąk podniesio-
nych przez publiczność w trak-
cie utworu „Radio Ga Ga” oraz 
przebranego za kobietę J. Zatyl-
nego podczas śpiewania przebo-
jowego „I Want To Break Free”. 
Z ciekawostek warto odnoto-
wać solowe popisy basisty Vol-
kera Kaminskiego i perku-
sisty Falka Mockela oraz in-
strumentalny mix utworów hard 
rockowych mistrzów: AC/DC, 
Metallica, czy też Deep Purple. 

Magia „Królowej”Rockowy pazur 
49. „Wiosny nad Nysą”

gorąca. Dodatkowym smaczkiem 
koncertu były teksty. Śpiewane, 
a w niektórych momentach wy-
krzykiwane w ojczystym języku. 
Mówiące w bezpośredni i dosad-

ny sposób o tym, co jest w życiu 
istotne, co nas często trapi oraz 
wyrażające przesłanie o nie pod-
dawaniu się w walce z wszelki-
mi przeciwnościami losu. Tych, 
którym bliższa sercu jest klasycz-
na muzyka rockowa z lat 70. i 
80., ucieszył z pewnością wytęp 
zespołu Prohibicja. Widownia 
miała okazję wysłuchać set skła-
dający się z coverów tak uzna-
nych wykonawców jak Gene-
sis, Tina Turner, czy też Carlos 
Santana. Co ciekawe, niektóre 
wersje piosenek znacznie róż-
niły się od oryginałów. Przy-
kład? Chyba nie każdy z nas od 
razu rozpoznał, że słucha zna-
nego przed laty przeboju „Like 
A Virgin”… Duże wrażenie na 

widowni zrobiły instrumental-
ne popisy muzyków w trakcie 
utworu „Europa”. Podsumowu-
jąc - świetny koncert, zabierający 
nas w muzyczną podróż w czasie. 
Blisko godzinny występ minął 
jak kwadrans. Obyśmy nie mu-
sieli czekać zbyt długo na kolejny 
występ Prohibicji, bo ciągle widać 
u nich tę samą energię i ten sam 
rockowy zmysł, co na początku 
działalności scenicznej tej kapeli.

Andrzej Matłacki 

Końcówka występu wygląda-
ła tak, jak to bywało za każdym 
razem w przypadku koncertów 
Queen, serwujących dwa hymny: 
„We Will Rock You” oraz utwór, 
który zna chyba każdy piłkarski 
kibic - „We Are The Champions”. 
Oczywiście publiczność tak 
łatwo nie zamierzała się podda-
wać i nie obyło się bez bisów. Na 
zakończenie można było usłyszeć 
utwór „Friends Will Be Friends”. 
To był gorący koncert, zarówno 
w sensie metaforycznym, jak i 
dosłownym. Grali ponad półto-
rej godziny, ale chciało się ich 
słuchać jeszcze i jeszcze… Miło 
było spędzić niedzielny wieczór 
przy dźwiękach tej jakże pięknej 
i ujmującej muzyki. Magia „Kró-
lowej” nadal działa. 

Andrzej Matłacki 

Ponieważ „Wioska Piastów” 
rozłożyła się nieopodal gubiń-
skiego Świętowida, był on przed-
miotem oceny, co do autentycz-
ności kopii. Świętowid wyszedł 
z tej dyskusji cało, ale znawcy 
problemu zauważyli brak istot-
nych szczegółów. Mówili o tym 
poważnie. Oleg Sanocki

Organizator „Wiosny nad Nysą”, dyrektor Gubińskiego Domu Kul-
tury składa serdeczne podziękowania pani Reginie Jankowskiej za 
udostępnienie terenu na potrzeby imprezy red

„Amerykańska” muzyka Intifady porwała uwagę na gubińską publiczność

Powrót Prohibicji okazał się udany

Świetnie bawiła się nie tylko publiczność, ale także sami muzycy

Średniowieczni wojowie byli nie lada gratką dla miłośników historii
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Przejechał koło domu chyba każdego mieszkańca Eu-
romiasta. Był głośny, roześmiany i pełen pozytywnych 
wibracji. Skąd się wziął wesoły truck? A na nim takie 
gwiazdy sceny klubowej jak Krist van D. czy pocho-
dzący z Wietnamu DJ Yen? To bardzo długa historia...

4 czerwca odbył się międzynarodowy clubbing picnic, 
czyli niemiecko-polska dyskoteka open air. Na spe-
cjalnym trucku udekorowanym przez firmę „Arkada” 
wystąpili uczestnicy przeglądu DJ`s i przeglądu grup 
tańca dance, a także reprezentanci muzyki elektro-
nicznej z Polski i Niemiec. Mega gwiazdą wieczoru był 
Krist van D., producent takich hitów, jak you are the 
one, keep your smile, waiting for love nagrany z Gosią 
Andrzejewicz, summer memories, feel m itp.

Krist van D. od 2003 roku współpracuje z berlińską 
wytwórnią MSP Music. Efektem pracy jest maxi singiel 
Fly With Me. Utwór odniósł duży sukces w klubach, po-
jawiając się na playlistach dj`ów przez długi okres czasu. 
Kolejny wydany maxi singiel (tzw.: EP-ka) został zatytu-
łowany Nothing. Na krążku znalazł się między innymi 
remix tytułowego utworu, zrealizowany przez znanego 
z hitu Explode Shaun Baker’a (Wielka Brytania) oraz 
remix kontrowersyjnego rapera Karramby. Materiał pro-
mowany był videoklipem, zrealizowanym do tytułowe-
go utworu, dostępnym również jako bonustrack. Na po-
czątku 2007 roku pojawił się następny singiel oraz tele-
dysk Liquid Love, we wspólnym projekcie Iguana&Krist. 
Krist van D. od lat występuje w polskich i zagranicznych 
klubach oraz na większych eventach (m. in. pojawił się 
na Beach Party 2007). Teraz nadszedł czas na Gubin...

10-godzinna zabawa w rytmach house, dance, trance, 
breakbeat, piękna dekoracja, elektryzujące dźwięki oraz 
radość młodych ludzi obu narodów bawiących się na 
trucku pozostaną w pamięci na długo. Wyraźne nawią-
zanie do berlińskiego Loveparade, symbolu wolności i 
tolerancji, wywołało wśród setek ludzi zgromadzonych 
wzdłuż trasy przejazdu niezapomniane wrażenie. Wol-
ność... Hm... To ona jest źródłem godności człowieka. I 
tylko ona stanowi podstawową rację szacunku dla samego 
siebie (Kartezjusz). Mało tego… Wolność zakłada istnie-
nie czegoś (duszy, umysłu), co potrafi podejmować decy-
zję. Jakże ważne w dzisiejszych czasach jest uzmysłowie-
nie tego młodym ludziom? By z większą odpowiedzial-
nością dokonywali wyborów, by wiedzieli, że za każdym 
wyborem idą w parze jego konsekwencje...

Wolność, również o innym wymiarze (wyznania i su-
mienia, przekonań czy uczestnictwa w życiu publicz-
nym), była zatem hasłem łączącym międzynarodowe 
warsztaty, koncerty, pokazy i konkursy. Wszystko w 
ramach projektu „Wolność nas połączy”. Polsko-Nie-
mieckie Spotkania Integracyjne. Wniosek złożył Zespół 
Szkół Licealnych i Technicznych z partnerami - Euro-
paschule i Gubińskim Domem Kultury. Projekt dofinan-
sowała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. W 
realizacji projektu niebagatelną rolę odegrali Marcin 
Gwizdalski i Michał Papciak. Trucka użyczyła Firma 
Cierpik Transport-Spedycja-Logistyka. - Ale wszelkie 
atrakcje, które zaoferowaliśmy w ramach projektu, są 
wynikiem ciężkiej pracy olbrzymiego sztabu ludzi i nie 
sposób ich wszystkich wymienić – tłumaczą organiza-
torzy. Wszystko dla mieszkańców Euromiasta, zwłasz-
cza tej młodszej części... Zadowolonej... - I trzeba to po-
wtórzyć za rok – życzyła sobie i innym rozentuzjazmo-
wana młodzież z wesołego trucka... Jarek Rybacki 

- Kasia z Agnieszką z Młodzieżowej Rady Miasta, gdy 
zapowiadały Was na gubińskiej scenie, powiedziały: 
„The Bill - prawdziwa legenda polskiego punkrocka”. 
Czujecie się legendą?

- W pewnym sensie tak... Zespół The Bill powstał w 
1986 roku, choć jego prototyp działał już od 1984. W 
przyszłym roku mamy zatem 25-lecie działalności sce-
nicznej. Oczywiście początek był okresem prób, poszu-
kiwań, zmian składu i paru koncertów w Pionkach. Do-
piero w 1991 roku kapela nagrała pierwsze demo z takim 
kawałkami jak „Wolność”, „Wisła”, „Piosenka dla żoł-
nierza”. Gdy Wielka Orkiestra zaczęła swą działalność, 
The Bill był jednym z pierwszych zespołów, który włą-
czył się w do tej akcji. Rok później był przede wszyst-
kim Jarocin i II Nagroda Publiczności oraz pierwsza 
płyta „The biut”. 60 tysięcy sprzedanych egzempla-
rzy uczynił ją najlepiej sprzedającym się w tym czasie 
krążkiem. Potem przyszła płyta „Sex & Roll” i kolejne 
muzyczne sukcesy. Mamy za sobą zatem ćwierć wieku 
grania i zbierania doświadczeń. W tym czasie inne ze-
społy punkowej sceny rozpadły się, przestały grać bądź 
odeszły od punkowych ideałów. My zostaliśmy wierni 
swoim zasadom i wciąż gramy, bo bardzo kochamy 
swoją pasję - muzykę...

- Jak zmienił się zespół przez te 25 lat?

- Zestarzeliśmy się... He, he! (śmiech). Staliśmy się 
bardzo spokojnymi punkami, poukładanymi i szuka-
jącymi stabilizacji. Mimo, że w dalszym ciągu drzemie 
w nas duży bunt i konstatacja systemu. Zmienił się 
też skład zespołu. Ze starej ekipy został tylko Mielony 

Wesoły truck Mielony z Kefirem

Wspólne granie

(perkusja) i Kefir (wokal, gitara). Obecnie trzon stano-
wi również Gerard (bas, wokal) oraz Sebek (gitara). Z 
Sebkiem, wcześniej gitarzystą Strajku, poznaliśmy się 
na trasie, gdy sprzedawał... gadżety Farbenów. Podczas 
próby zagrał z nami i tak się spodobał, że zapropono-
waliśmy mu współpracę. Teraz koszulki z jego autogra-
fem są sprzedawane podczas koncertów...

- Czy nowy The Bill jest lepszy od tego sprzed 25 lat?
- Zdecydowanie tak... Na początku muzyka płynęła 

tylko z serca. Było to ostre, pełne młodzieńczej energii 
granie. Dominowało szaleństwo i wariactwo oraz pro-
stota w robieniu muzyki. Teraz wszystko jest bardziej 
przemyślane. Technicznie jesteśmy o 25 lat do przodu. 
Zagraliśmy mnóstwo koncertów, nabraliśmy scenicz-
nego i muzycznego doświadczenia. Śmiało można po-
wiedzieć, że staliśmy się profesjonalistami. Gramy so-
czyście, z energią i z serca. Ale doszła jeszcze wiedza i 
głębsze zrozumienie samej muzyki.

- Na koncercie w Gubinie pojawiła się publika, która 
na Waszych tekstach się wychowywała. Mówię o poko-
leniu 30 i 40-latków. Ale przeważająca część publicz-
ności to ludzie młodzi, nastolatkowie. Cieszy Was, że 
nowe pokolenie bawi się przy Waszej muzyce?

- Oczywiście... Miłe jest, że na nasze koncerty przycho-
dzą osoby, które są w wieku naszych dzieci. To znaczy, 
że teksty są uniwersalne i ponadczasowe. Problemy 
i sprawy, które są poruszane w naszych piosenkach, 
dalej są istotne, dalej ktoś chce się pod tym podpisy-
wać i utożsamiać z ideologią punkową. I są to nie tylko 
osoby, które już na tym wyrosły i chcą przypomnieć 
sobie dawne czasy związane z Jarocinem i swoim zbun-
towanym dzieciństwem. Na naszej muzyce wychowuje 
się kolejne pokolenie. Punks not dead!

- Na koniec zapytam - jak się grało w Gubinie?
- Rewelacyjnie... Kontakt z publicznością i jej żywioło-

wa reakcja dała nam niezwykłą siłę. Do walki. Bo dopóki 
walczysz, jesteś zwycięzcą. Ta maksyma św. Augusty-
na jest nam bardzo bliska. Każdy z nas o coś walczy. O 
lepsze jutro, o to, żeby nie zatracić siebie w podzielo-
nym świecie pełnym konsumpcji i komercji. Walczy-
my z systemem i niesprawiedliwością. Piszemy o tym 
teksty i cieszymy się, że ktoś się z nimi identyfikuje i 
chce się poświęcać dla dobra sprawy. Cieszymy się, że 
to, co robimy nie trafia w próżnię, tylko do serc i umy-
słów. Tak było w Gubinie i to było widać...

- Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał: Gwizdo

Zakończyły sie Transgra-
niczne Warsztaty Muzycz-
ne realizowane przez Gu-
biński Dom Kultury i Klub 
„Comet” z Guben. Celem 
3-tygodniowego projek-
tu była zarówno eduka-
cja muzyczna, szlifowanie 
umiejętności, jak i integra-
cja środowisk muzycznych 
Gubina i Guben. 

Po cyklu 6 spotkań warsz-
tatowych pod okiem in-
struktorów Łukasza Mu-
sielaka i Krzysztofa 
Mrozińskiego dla spraw-
dzenia postępów w nauce, 
uczestnicy zaprezentowa-
li sie w dwóch koncertach, 
które odbyły się na scenie 

plenerowej w piątek 4 i w 
niedzielę 6 czerwca 2010 r. 

W projekcie wzięło udział 
50 solistów - wokalistów, 
perkusistów i instrumenta-
listów -członków zespołów, 
spośród których połowa to 
Niemcy, uczniowie Szkoły 
Muzycznej w Guben oraz 
młodzież skupiona przy 
klubie „Comet”. W ramach 
projektu wystąpiły też ze-
społy muzyczne z Gubina 
i z Guben: Hery Band, 
Prohibicja oraz Henry & 
Friends. Niektóre z nich 
współpracują ze sobą już 
od 10 lat i rozumieją się 
doskonale nie tylko mu-
zycznie, ale i werbalnie, 

co było można zauważyć 
podczas wspólnego jam 
session, na którym muzycy 
grali razem. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, 

Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. 

Warsztaty promowane 
były w Telewizji Polskiej 
oraz w niemieckich me-
diach lokalnych.

Uczestnicy warsztatów podczas koncertu

Roztańczona platforma

Dariusz „Kefir” Śmietanka na gubińskiej scenie
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Polski zespół wokalno-instru-
mentalny i bigbitowy powstał w 
1963 roku w Łodzi. Krzysztof 
Krawczyk wraz z Marianem 
Lichtmanem, Sławomirem 
Kowalewskim, Jerzym Krze-
mińskim i nieżyjącym już Bog-
danem Borkowskim założyli 
Trubadurów. Na opolskim festi-
walu w roku 1965 zespół otrzy-
mał nagrodę za debiut. I od tego 
czasu liczy się oficjalnie „start” 
Trubadurów. Do grupy w 1965 
roku na krótko dołączyła Sława 
Mikołajczyk, w 1967 - Ryszard 
Poznakowski, a w 1969 roku - 
Halina Żytkowiak.

Obecny skład zespołu: od 1963 
S. Kowalewski, gitara i śpiew - 
lider zespołu (chociaż temu za-
przecza, twierdząc, iż w zespo-
le panuje pełna demokracja), 
M. Lichtman - perkusja i śpiew. 
Piotr Kuźniak - gitara i śpiew, 
zastąpił z powodzeniem K. Kraw-
czyka - jak powiedział K. Kowa-
lewski. Jacek Malanowski, 
najmłodszy Trubadur (w zespo-
le od 2005 r.) - śpiew i keyboard 
oraz Tadeusz Urbański - per-
kusja śpiew, występuje spora-
dycznie od 2009 r., zastępując 
M. Lichtmana.

Mimo wielu zmian personal-
nych, Trubadurzy nic nie straci-
li ze swojego rozpoznawalnego 
stylu. Nadal, jak u nas w Gubinie 
w piątkowy wieczór 5 czerwca, są 
nagradzani oklaskami i owacja-
mi. Pytałam członków zespołu, co 
takiego „przemycają” w swoich 
piosenkach, że wciąż chcemy ich 
słuchać? Uśmiech był najlepszą 
odpowiedzią… - Życie, samo życie 
pisze scenariusze i podpowiada 
teksty piosenek. 

Od powstania zespołu minęło 
47 lat, a Oni wciąż grają! Słu-
chacze, kilka pokoleń, znają na 
pamięć teksty piosenek śpiewa-
nych wspólnie z zespołem na 
koncertach. Na scenie nie widać 
po Trubadurach wielkiego zmę-
czenia, ani maniery gwiazd… Są 

Trubadurzy
zawsze bliskimi znajomymi, „ko-
legami z podwórka”. Ciepli, życz-
liwi i niezwykle mili Panowie.

Zespół wylansował wiele zna-
nych przebojów (pięć Złotych 
Płyt), m. in. „Kasia”, „Znamy 
się tylko z widzenia”, „Krajobra-
zy”, „Byłaś tu”, „Kim jesteś”, „Ej, 
Sobótka, Sobótka”, „Cóż wiemy 
o miłości”, „Przyjedź mamo na 
przysięgę”, czy super hit „Będziesz 
Ty”. W 2008 roku Trubadurzy na-
grali premierową piosenkę „Nic 
nie wychodzi”, do której powstał 
również teledysk. W grudniu 
tegoż roku M. Lichtman i S. Ko-
walewski stworzyli płytę „Imie-
niny” z premierowymi piosenka-
mi. Wraz z nimi dwa utwory za-
śpiewała Krystyna Giżowska. 
W styczniu 2010 r. zespół nagrał 
utwór „W zimowy wieczór”, do 
której także powstał teledysk. No i 
oczywiście wciąż koncertują. 

Jak Oni to robią? Tyle lat na 
scenie… w doskonałej kondy-
cji! – Odpowiedź jest prosta. 
Siłę daje nam publiczność i Pan 
Bóg - mówią członkowie zespołu. 
- I jeszcze jedno, najważniejsze, 
publiczności nie da się oszukać. 
Dla nas najważniejsi są ludzie, 
dla których gramy i śpiewamy!

 - „Gwiazdy” pojawiają się i zni-
kają… po kilku sezonach, a Tru-
badurzy wciąż zachwycają. Tru-
badurzy, to prawdziwa gwiazda 
tegorocznej Wiosny nad Nysą! 
- jak twierdzą gubinianie - to 
najwyższa półka polskich wy-
konawców! 

Ich „blask” nie gaśnie od blisko 
50 lat. Oby nam grali i śpiewali 
jeszcze przez długie lata, czego 
życzyła gubińska publiczność 
Trubadurom, śpiewając „Sto 
lat”! Piękne stroje i instrumen-
ty Trubadurów zużywają się, 
ba! - ich żony (nie wszystkich) 
zmieniały się, a Oni są wciąż 
tacy sami… I oby tacy pozosta-
li, przez lata! 

Rozmawiała Małgorzata 
Borowczak-Turowska

- Kupię sobie samochód tere-
nowy - tak skomentował prze-
jażdżkę po torze w Bieżycach 
szary od kurzu, obsypany pia-
skiem burmistrz Bartłomiej 
Bartczak, który przybył na im-
prezę z małżonką i zaproszony-
mi gośćmi z Laatzen. Z pewno-
ścią wielu fanów jeepów, będą-
cych w niedzielę 6 czerwca na 
II Zlocie Miłośników Samocho-
dów Terenowych Gubin 2010, 
też marzy o takim samochodzie. 

W zlocie wzięło udział około 
30 załóg z Zielonej Góry, Żar, 
Poznania, Żagania, Lubska, Ja-
sienia, Gubina i Krosna Odrzań-
skiego. Wszystkie bardzo ostro 
współzawodniczyły na trudnym 
bieżyckim torze, w tzw. OES-ie. 
Organizatorzy zadbali o mocne 
wrażenia dla widzów. Kierow-
cy prezentujący bardzo wyso-
kie umiejętności nie żałowa-
li swoich wspaniałych maszyn. 
Ostateczna klasyfikacja: I miej-
sce zdobyła załoga nr 3 Iza i 
Arek Krzywieccy z Żar, II 
- załoga nr 10 Robert Jaku-
biak i Paweł Semczyszyn z 
Jasienia oraz miejsce III - gubi-
nianin Roman Gąsior z nr 12. 

Serdecznie gratulujemy i dzięku-
jemy za wspaniały pokaz jazdy!

Gubińscy strażacy pokazali, jak 
powinna wyglądać sprawna akcja 
ratownicza w przypadku zapale-
nia się samochodu. Zaprezento-
wali również cięcie wraku w celu 
wydostania ofiar z jego wnętrza.

Dla dzieci organizatorzy przy-
gotowali zabawy i konkursy z na-
grodami (piękne podziękowania 
należą się sponsorom). Lupo, ma-
skotka policyjna, dzielnie towa-
rzyszył dzieciom podczas zabaw.

Upał dawał się we znaki 
wszystkim - zawodnikom i 
widzom. Dziesiątki, a może 
i setki osób miały solarium 
gratis. Ruch samochodowy i 
rotacja gubinian były ogrom-
ne. Mimo doskonałej organiza-
cji, przygotowania dość dużego 
parkingu, zabrakło miejsc par-
kingowych w pobliżu toru. 
Nikomu natomiast nie zabrakło 
darmowej grochówki z wkład-
ką, kiełbasy z rożna i zimnych 
napojów, o co zadbali organiza-
torzy zlotu m. in. Stowarzysze-
nie Ludzi Aktywnych. Wśród 
nich: Kasia, Ola, Klaudia, 
Gosia i chłopcy - Jarek, 

„Wiosna nad Nysą” w Bieżycach
Darek, Romek, Olek, Tedi, 
Młody i Grzesiu oraz wiele 
innych zaangażowanych osób. 

Po ciężkich sportowych zmaga-
niach zespół „Exces” zaserwo-
wał nam prawdziwą muzyczną 
ucztę. Przez ponad dwie godzi-
ny Jary z całym zespołem po-
kazali prawdziwy majstersztyk. 

Wielkie podziękowania dla spon-
sorów, bez których impreza po 
prostu by się nie mogła odbyć. A 
są to: Koło Łowieckie „Lis”, Urząd 
Gminy Gubin, Urząd Miasta 
Gubin, Burmistrz Krosna Od-
rzańskiego, Gubiński Dom Kul-
tury, Nadleśnictwo, MOS, PUM, 
ENEA, Bank PeKaO, Agencja Re-
klamowa „Novum”, Straż Pożarna 
Gubin, Komisariat Policji, Ośro-
dek Wypoczynkowy „Nad Bor-
kiem”, P.K.M. Wioletta Poniatow-
ska, Studio Reklamy Art Grafik 
Gubin, Hurtownia „Jul MAL”, 
Apteka „Nasza”, Auto Myjnia J. 
Steitz, Hurtownia „Seba”, Market 
„Rondo”, Eko”, Hortex, Mc Donal-
d’s, Piekarnia w Wężyskach, Salon 
Fryzjerski „Deja Yu”, Restauracja 
„Parkowa” i „Retro”, „Moto-Car” - 
Klimowicz, Cukiernia „Magdalen-
ka”, „Auto-Bagin”, „ENERGIA”, 
„Hamar” – ZPD Bytnica, Masar-
nia „Polskie Smaki” - Waldemar 
Witkowski i Hurtownia Warzyw-
na ul. Lubelska. Podziękowania 
dla osób prywatnych: Teresy Zdro-
jewskiej, Willego, Partycja Papp, 
Pawła, Darmocha, Seby, Miśka, 
Ostrego, Maćka, Jacka i wielu 
innych sympatyków.

Brawo, za organizację należy 
się medal! A za możliwość wspa-
niałego spędzenia części Wiosny 
nad Nysą w Bieżycach - wielkie 
dzięki! I do zobaczenia na na-
stępnym zlocie.

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

dokończenie ze str.1
Mówi, że wstydzi się za media, bo 

jako dojrzały obywatel chciałby, 
żeby choć trochę mogły go uszla-
chetnić lub uwrażliwić. Pora na 

scenę. Przed wejściem jest trochę 
spięty, skoncentrowany. Widzę, że 
izoluje się od ludzi. Szybko, ner-
wowo pali ostatniego, cienkie-
go, długiego papierosa i wbiega 

Gwiazda show-biznesu - Robert Janowski
na scenę. Na niej - sami Państwo 
widzieli - szaleje z werwą nasto-
latka, śpiewa, bawi, biega, skacze.

Po paru „numerach” schodzi do 
namiotu, siada na ławce. Robi 
wrażenie zmęczonego, wypom-
powanego. Nie rozmawia, izoluje 
się , ale po chwili znowu - jakby 
nigdy nic - szaleje na scenie.

Po programie nikomu nie od-
mawia autografu (chociaż pod-
suwają mu byle jakie świstki pa-
pieru, świadczące o przypadko-
wości i wyglądające nieeleganc-
ko). Pozwala też na zrobienie z 
sobą fotki. Wita się wylewnie z 
Urszulą Dudziak i to jest jedyna 
serdeczność, jaką zaobserwowa-
łam. Czy się rozczarowałam? Nie. 

Widziałam przed sobą profe-
sjonalistę, znającego swoja war-
tość, panującego nad „tłumem” nie 
tylko na scenie. Człowieka, który 
jak sam powiedział, jest takim fa-
cetem, że jak mu wiatr porozwiewa 
chmurki, to sobie stworzy nowe.

Kaśka Janina Izdebska 
Showman podczas koncertu

Trubadurzy z autorką wywiadu

Trudne warunki nie ułatwiały kierowcom rywalizacji 45 lat na scenie i ciągle w formie
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Maj… to okres matur. W świe-
cie muzycznym to okres kon-
kursów, festiwali i przeglądów. 
10.05.2010 r. IV Festiwal Muzyki 
Polskiej w Krośnie Odrzańskim. 
Państwową Szkołę Muzyczną 
w Gubinie reprezentowali: w I 
grupie wiekowej - Maria Cier-
pik - wyróżnienie (z klasy for-
tepianu U. Andruszkiewicz), 
Martna Bejtlich - wyróżnie-
nie (z klasy fletu poprzecznego 
B. Ślusarczyk, akompania-
ment A. Rzucidło)

w II grupie - Michał Lenda - 
wyróżnienie (z klasy fortepianu 
U. Andruszkiewicz), Jarosław 
Siergiej - wyróżnienie (z klasy 
gitary J. Felkela)

Udział wzięli również: Michał 
Rydz Sawicki (z klasy gitary 
J. Felkela) oraz Anita Tomia-
kowska (z klasy fortepianu 

Od piątku do niedzieli (4-6 czerw-
ca) w powiecie Sprewa-Nysa odby-
wał się Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru, w którym wzięło udział 
16 zespołów z Europy, Azji, Afryki i 
Ameryki. W sumie zaprezentowa-
ło się 400 uczestników.

W sobotę (5 czerwca) artyści 
przebywali w Guben. Zaprezen-
towali się w paradzie, po niej to-
warzyszyli uroczystemu otwar-
ciu i wypuszczeniu 500 balo-
nów. Następnie w 30 minuto-
wych programach zaprezento-
wali się: Lubuski Zespół Pieśni 
i Tańca oraz zespoły z Niemiec 
(Bayern i Łużycki z Cottbus), 
Gruzji, Hiszpanii, Włoch, Czech, 
Austrii, Irlandii, Brazylii, Indii, 
Portugalii, Izraela. Z.T.

Rada Ministrów przyjęła pro-
jekt ustawy o dowodach osobi-
stych. Jeżeli uzyska aprobatę 
parlamentu i prezydenta, wyda-
wanie nowych dokumentów roz-
pocznie się 1 stycznia 2011 roku.

Nowe dowody mają być bez-
pieczniejsze i mają umożliwiać 
elektroniczny kontakt z urzęda-
mi. Będą wzbogacone o elektro-
niczny nośnik danych (tak zwany 
chip) z miejscem na kwalifiko-
wany e-podpis. Według projektu 
ustawy, ma się zmienić zawartość 
dokumentu - oprócz części gra-
ficznej zostanie w nim umieszczo-
na warstwa elektroniczna, która 
znacznie zwiększy poziom ochro-
ny dowodu przed fałszerstwem.

W odróżnieniu od obecnie obo-
wiązującego wzoru dowodu oso-
bistego, nowy dokument nie 

Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru

Nowe wielofunkcyjne dowody

A. Rzucidło). Wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy! 
14-15.05.2010 r. XVI Ogólno-
polski Konkurs Pianistyczny w 
Koninie. Naszą szkołę reprezen-
towała Maja Jaryczewska (z 
klasy fortepianu A. Rzucidło). 
16.05.2010 r. Festyn Parafial-
ny w Kościele pw. Matki Bożej 
Fatimskiej. Wystąpili ucznio-
wie z klasy trąbki E. Rodzie-
wicza oraz uczniowie klasy 
IIc/6 i IIIc/6.

15.05.2010 r. Gminny Konkurs 
„Dobre wychowanie”. Wystąpili: 
A. Tomiakowska (z klasy forte-
pianu A. Rzucidło), trio skrzypco-
we prowadzone przez nauczyciela 
A. Gila, Patryk Janiak (z klasy 
gitary J. Gajdy), Michał Cicho-
wicz (z klasy akordeonu A. Wi-
niszewskiego). Z muzycznymi 
pozdrowieniami A.Rz

Kronika muzyczna

Opisanie 18-letniego okresu ist-
nienia „Wiadomości Gubińskich” 
to - proszę mi wierzyć - niełatwa 
sprawa. Nad tekstem „Wiadomo-
ści… z dowodem” pracowałem 
długo, być może zbyt długo.

Przejrzałem niemal połowę z 
ponad 400 numerów gazety. 
Odkrywałem na nowo wiele 
spraw. Cały czas miałem na 
uwadze cel brzmiący - skracaj 
się. Tekst pęczniał, ale konse-
kwentnie był odchudzany. Nie 
wiem, czy jestem z niego zado-
wolony. Myślę jednak, że osią-
gnąłem jedno - kondensację 
myśli. Być może ze szkodą dla 
opisu tła przemian pisma, ale - 
jak zwykle - coś za coś. 

Dlaczego o tym piszę? Głównie 
dlatego, że spotkałem się z uwa-
gami. Z uwagami życzliwymi w 
swej istocie, które sprowadzają 
się do tego: a czemu nie poruszy-
łeś...? Pewna propozycja wydała 
mi się zasadna. Najlepiej, gdyby 
każdy redaktor naczelny opisał 
swój zespół i uwarunkowania 

15. 02. 2010 r. odbył się w Kostrzy-
nie nad Odrą Wojewódzki Finał 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym.

Wśród szkół podstawowych re-
prezentantem gminy Gubin i po-
wiatu krośnieńskiego była szkoła 
w Starosiedlu, a wśród gimnazjów 
- Gimnazjum w Czarnowicach.

Drużyna reprezentująca Pu-
bliczną Szkołę Podstawową w 
Starosiedlu w składzie: Rafał 
Kusy, Paweł Sieczkowski, 
Łukasz Walczak pod opieką 
Krzysztofa Olejnika wywal-
czyła bardzo wysokie II miejsce, 
przegrywając jedynie z ekipą z 
Nowego Kramska.

Drużyna reprezentująca Gim-
nazjum w Czarnowicach w skła-
dzie: Szymon Pirko, Michał 
Hołota, Marcin Walczak (z 
opiekunem Jarosławem Wiń-
kowskim) okazała się bezkon-
kurencyjna i zajęła I miejsce w 
województwie. /red./

Konieczność kondensacji
działania. Wypełniając życze-
nie, informuję: miałem wspa-
niałych współpracowników. 
Filarem pisma był Tadeusz 
Żachuń. Pisali wspaniali pu-
blicyści: Ryszard Pantkow-
ski, Stanisław Komar, Stani-
sław Turowski, Walenty Ro-
bowski, także Lucjan Dziu-
bek, Edmund Rodziewicz, 
Jerzy Gąsior, Józef Wójto-
wicz. Swe skrzydła rozwijała 
Małgorzata Borowczak, po-
dobnie jak Tadeusz Raczkie-
wicz, Bogusław Jaskułow-
ski, Wiesław Łabęcki, Mi-
rosław Skobel, Krzysztof 
Dubiel i Stanisław Patycki 
czy Elwira Gliniecka.

Dziś trudno już wymienić 
wszystkich, szczególnie co do 
wielkości zasług. W dużym skró-
cie - to wszystko.

Dziękuję tym, których wymie-
niłem i tym, których przeoczy-
łem. Byliście wspaniali.

Z należnym szacunkiem
Oleg Sanocki

Wojewódzki Finał 
Ogólnopolskiego 
Turnieju BwRDUczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Starosiedlu 
- członkowie szkolnego koła 
PTTK działającego przy Od-
dziale Miejskim PTTK w Gu-
binie pod kierunkiem opieku-
na koła p. Doroty Zdziebło, 
wzięli udział w ogólnopolskim 
konkursie „Poznajemy Ojcowi-
znę”. Jego celem było pozna-
wanie Ziemi Ojczystej, jej prze-
szłości i dnia dzisiejszego, pogłę-
bianie wiadomości o miejscu za-
mieszkania i różnych zakątkach 
kraju podczas wędrówek, rozwi-
janie wśród dzieci i młodzieży 
umiejętności dostrzegania wa-
lorów krajoznawczych i kultu-
rowych swojego regionu.

Komisja konkursowa w Zie-
lonej Górze jako organizator 
etapu wojewódzkiego doce-
niła nasz wysiłek. Laureatami 
konkursu zostali Rafał Kusy, 
Jakub Pirko i Paweł Siecz-
kowski - praca „Moje magiczne 

Poznajemy Ojcowiznę
miejsce - Witaszkowo” (praca 
ta została zakwalifikowana do 
etapu centralnego). Kolejnych 
dwoje finalistów - Joanna 
Woźna („Gębice wczoraj i dziś”) 
i Patryk Kowalczuk („Kim 
byli moi przodkowie i kim dzięki 
temu ja będę”) - zostało nagro-
dzonych wyróżnieniem.

Wszyscy nagrodzeni zostali za-
proszeni na uroczyste spotka-
nie wieńczące to wielomiesięcz-
ne współzawodnictwo. Odbyło 
się ono 19 maja 2010 roku w zie-
lonogórskim Ratuszu.

Podczas spotkania wręczone 
zostały dyplomy, nagrody książ-
kowe, a młodzi autorzy osobi-
ście przedstawili swoje prace 
koleżankom i kolegom z innych 
szkół. Następnie nagrodzeni pod 
opieką przewodnika turystycz-
nego zwiedzili zielonogórską 
Starówkę, Palmiarnię oraz wy-
stawę dinozaurów.

Młodzi turyści

będzie zawierał rysopisu, adresu 
zameldowania oraz wzoru gra-
ficznego podpisu jego posiadacza. 
Wprowadzono natomiast infor-
macje o polskim obywatelstwie.

Prawo posiadania dowodu oso-
bistego będzie miał każdy obywa-
tel Rzeczypospolitej Polskiej od 
chwili urodzenia. Osoby pełno-
letnie zamieszkałe na terytorium 
RP będą miały obowiązek posia-
dania tego dokumentu. Dzieci 
do piątego roku życia otrzymają 
dowód z ważnością na pięć lat, 
pozostali na dziesięć lat.

O dokument tożsamości można 
się będzie starać w dowolnej 
gminie, a nie jak dotychczas w 
urzędzie właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania. Nowe 
dowody mają być wydawane 
bezpłatnie. Z.T.

Od momentu otrzymania imie-
nia Wielkiego Astronoma, Zespół 
Szkół im. M. Kopernika (Szkoła 
Podstawowa nr 1 i Gimnazjum 
nr 1) organizuje dla uczniów klas 
gimnazjalnych konkursy poświę-
cone swojemu patronowi. Tego-
roczny został przeprowadzony 
2 czerwca. Niestety niekorzyst-
na pogoda spowodowała, że tra-
dycyjny „Bieg ku Słońcu” został 
przesunięty bliżej zakończenia 
roku szkolnego.

Zespoły z poszczególnych klas 
w tandemie z dwojga uczniów 
odpowiadały w części teoretycz-
nej na 30 pytań. Były one zróżni-
cowane, zostały przygotowane w 
oparciu o wiadomości z zakresu 
ogólnej wiedzy z geografii, histo-
rii i astronomii. Poziom pytań 
w sumie jest niezbyt trudny - 
mówi nauczycielka wspomaga-
jąca mgr Patrycja Plichowiec.

Ale... można było się „przeje-
chać”. O krótkie wypowiedzi po-
prosiliśmy uczestników konkursu: 
Karen Studzińska (tworząca re-
prezentację klasy III B wspólnie z 
Dagmarą Kulik) - Pytania były 
w zasadzie tak sformułowane, 

Wielki znany i nieznany
żeby nie stanowiły problemu. Ale 
było też kilka pytań i możliwości 
odpowiedzi bardzo podchwytli-
wych, np. dotyczące ojca Mikoła-
ja Kopernika stanowiło w sumie 
zagadkę, gdyż nigdzie nie znala-
złam wzmianki o nim. Koleżan-
ka Dagmara z kolei dodaje, że roz-
wiązanie całego testu zajęło około 
kwadransa. Kacper Markie-
wicz z klasy III A (rozwiązujący 
test w tandemie z Mateuszem 
Kellerem) miał problem z wyja-
śnieniem zagadnienia dotyczące-
go ogólnej teorii heliocentrycznej. 
Średni poziom uzyskany w kon-
kursie to 20-22 punkty - podsu-
mowuje P. Plichowiec.

Wiele radości wywołały obrazy 
wykonywane przez uczniów, 
przedstawiające postać astro-
noma. Śmiechu było co niemia-
ra - mówi nauczyciel wychowa-
nia plastycznego Marek Mar-
kowski. 

Oglądając wykonane prace, 
czasami odnosiło się wrażenie - 
niczym na kultowym filmie „Sek-
smisja” - że jednak Mikołaj Ko-
pernik też była kobietą... 

Antoni Barabasz

Już za chwilę dowiemy się, kto jest laureatem konkursu 

Nie tylko gruzińska kultura zaskoczyła Orientem
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Zawody dla dzieci

Na przykład gubeński koro-
wód w roku 1935 z okazji 700-
lecia miasta podporządkowany 
był narodowo-socjalistycznemu 
modelowi rozumienia rzeczywi-
stości. Ten w roku 1985 w dzi-
siejszym Guben na 750 roczni-
cę jego powstania odzwierciedlał 
model komunistyczny w okresie 
tak zwanego „głębokiego NRD”.

„Wspólnota narodowa”

I rzeczywiście głównym celem 
tej uroczystości w roku 1935 było 
ukazanie, jak nowo powstająca 
niemiecka „wspólnota narodo-
wa” pojmuje swoje posłannic-
two dziejowe. Na 75 zaprezen-
towanych obrazów, pozycje od 
57 wzwyż poświęcone były „na-
rodowemu uniesieniu” - kapela 
SA, członkowie SA, SS, NSKK, 
młode pokolenie (Hitlerjugend, 
Związku Dziewcząt Niemiec-
kich), Służba Pracy i kompa-
nia Reichswery. Dodatkowym 
elementem tego jubileuszowe-
go tygodnia był okręgowy zjazd 
NSDAP, połączony z otwarciem 
stadionu (dzisiejszy stadion 
miejski w Gubinie).

Inne obrazy historyczne to 
herold herbowy dynastii Wetti-
nów, lancknechci z okresu Wojny 
Trzydziestoletniej (foto 1), żołnie-
rze francuscy i rosyjscy z okresu 

napoleońskiego, zwycięzcy wojny 
francusko-niemieckiej z roku 
1871 oraz wojsko wyruszające na 
Wielką Wojnę w roku 1914.

Uzupełnieniem były obrazy 
przedstawiające rozmaite 
zawody jak kapelusznicy, pie-
karze, rzeźnicy, krawcy, kowale 
itd. Do tego dochodziły liczne 
stowarzyszenia jak Gildia Strze-
lecka, gimnastycy, piłkarze oraz 
Związek Śpiewaczy.

Wtedy nikt jeszcze nawet nie 
pomyślał, że 10 lat później 

Historyczne korowody

miejsca na trasie przemarszu 
tej olbrzymiej formacji, takie 
jak rynek miejski i tworząca go 

zabudowa, miały legnąć w gru-
zach. Ten historyczny korowód 
był ostatnim, jaki przeszedł przez 
jeszcze niezniszczony most na 
Nysie oraz dawne miejskie cen-
trum. Swego rodzaju powrotem 
do tej tradycji był wspólny gu-
bińsko-gubeński korowód 65 lat 
później z okazji wystawy Expo 
2000.

„Głębokie NRD”

Rok 1985 to, jak wiemy, czas 
„głębokiego NRD”, w którego 

duchu zorganizowany był rów-
nież korowód z okazji przypa-
dającego wtedy 750-lecia miasta 
(foto 2). Był to okres, w którym 
nowe niemieckie państwo mogło 
podsumować swoje dokonania 
w czterech minionych dekadach 
powojennych, gdyż NRD nieba-
wem miało obchodzić 40-lecie 
swego istnienia. 

W 1935 niemiecka „wspólnota 
narodowa” nawet przez moment 
nie przypuszczała, że „Tysiąclet-
nia III Rzesza” skończy się za 

niecałe 10 lat. W 1985 wschod-
nioniemiecki „sojusz robotniczo-
chłopski” nawet przez moment 

nie dałby temu wiary, że NRD, 
które miało być „wieczne tak, jak 
wieczny jest komunizm”, ledwie 
doczeka swojej „czterdziestki”.

Zachować ślady

Olbrzymia większość doku-
mentów z dwóch powyżej wspo-
mnianych okresów w momencie 
swego powstawania i zastosowa-
nia miała wartość przede wszyst-
kim propagandową. Dziś ma war-
tość historyczną, godną zachowa-
nia dla przyszłych pokoleń. Ma 
również wartość sentymentalną 
dla osób w ten sposób uwiecznio-
nych - właśnie w starych doku-
mentach i na fotografiach - odnaj-
dujących dzięki temu jakąś dawną 
cząstkę swego długiego życia. I 
najczęściej nie jest to sentyment 
do „wspólnoty narodowej”, czy 
też „sojuszu robotniczo-chłop-
skiego”, lecz do młodych, beztro-
skich, zdrowych i szczęśliwych lat 
życia przed wieloma dekadami. 

Myślę, że podobne odczucia w 
odniesieniu do swojego życia, 
bez względu na systemy po-
lityczne, w których wcześniej 
trzeba było żyć, mają wszyscy 
powojenni mieszkańcy Gubina, 
uwiecznieni na kartach wyda-
nego ostatnio przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Ziemi Gu-
bińskiej kalendarium/kroni-
ki Gubina, prezentującej mnó-
stwo zdjęć i faktów z okresu 
1945-2009. Podziękujmy au-
torom tego dzieła za wielomie-
sięczny wysiłek. Życzmy im, aby 
od tej pory zdołali uwieczniać 
ważne wydarzenia w naszym 
mieście na bieżąco, byśmy po 
latach mogli się odnaleźć na fo-
tografiach i w zapiskach z roku 
2010 i kolejnych. n

Obchodzona przed kilkoma dniami 775. rocznica nadania praw miejskich Gubino-
wi/Guben skłania do refleksji i historycznych porównań. Elementem znamiennym 
chyba wszystkich wielkich rocznic były i są korowody, podobne do tego, jaki 6 czerw-
ca, w ramach obchodów 49. „Wiosny nad Nysą”, przeszedł głównymi ulicami Guben 
i Gubina. Ich forma to nie tylko efekt uzdolnień ich reżyserów, ich wyczucia taktu, 
smaku czy też rozumienia gustów odbiorców takiego produktu. W swej formie na 
ogół ściśle podlegają wytycznym porządku polityczno-społecznego w danym okresie. 
Są zatem znakiem czasu, w którym się odbywają.

2 –  Gubeński korowód w roku 1985, w tle nowe bloki mieszkalne - sztandarowy ele-
ment propagandowy dawnego NRD

1 –  Lancknechci z okresu Wojny Trzydziestoletniej. W tle dawna zabudowa południowej 
strony rynku miejskiego z fragmentem budynku poczty po prawej

Uczennice Zespołu Szkół Lice-
alnych i Technicznych w Gubi-
nie po 20 latach nieprzerwanej 
hegemonii w województwie lu-
buskim wywalczyły tylko brąz. 
Przez tak długi szmat czasu było 
złoto za sprawą duetu trenerów 
- nauczycieli ZSLiT Ewy i Ka-
zimierza Barłógów. 

W bieżącym roku szkolnym po 
grach eliminacyjnych w finale 
wojewódzkim Licealiady, mimo 
dobrej gry i walecznej postawy, 
gubinianki zajęły 3 miejsce, ule-
gając w półfinale drużynie LO 
Żagań 16:20 (niestety wynik za-
liczony do finału). Musiały też 
w finale uznać wyższość szczy-
piornistek ze Świebodzina, które 
rozstrzygnęły spotkanie na swoją 

Piłkarki ręczne ZSLiT grają 
również bardzo dobrze w ko-
szykówkę. Najpierw w zawo-
dach o Mistrzostwo Powiatu 
Krośnieńskiego ograły wszyst-
kie szkoły średnie tj. LO Gubin 
i ZSO Krosno Odrz, by wygrać 
pewnie rejon i pokonać I LO 
Zielona Góra, VII LO Zielona 
Góra i ZSP Sulechów. Niestety 
półfinał należał już do prawdzi-
wych koszykarek ze Wschowy i 
Szprotawy. Tak więc dziewczę-
ta ZSLiT zakończyły przygodę z 

Szczypiorniści reprezentujący 
ZSLiT Gubin okazali się najlep-
si w rozgrywkach powiatowych, 
pokonując kolegów z LO, ZSR 
Gubin i ZSO Krosno Odrz. Nie-
stety w zawodach rejonowych nie 
dali rady silnym ekipom z IV LO 
Zielona Góra, I LO Zielona Góra, 
ZSE Nowa Sól. W barwach ZSLiT 
stanęli - w bramce: Łukasz 

Po 20 latach… brąz

Piłkarki ręczne… też koszykarki

korzyść, pokonując nasze dziew-
częta 19:16. Z uczennicami z LO 
Kostrzyn gubinianki rozprawi-
ły się bez problemu, zwycięża-
jąc 25:15. Barw szkoły broniły: 
w bramce - Pola Wosik, w polu 
- Ewa Stachowiak, Justyna 
Bednarska, Gabriela Kuchta, 
Magdalena Śledź, Karolina 
Drzewiecka, Natalia Jan-
czak, Angelika Wieczorek, 
Aleksandra Piasecka, opie-
kunki zespołu: E. Barłóg, Izabe-
la Ochota. Miejmy nadzieję, że 
brąz to tylko potknięcie i za rok 
wrócimy na należne nam miej-
sce w hierarchii piłki ręcznej w 
województwie. Trzeba czasami 
dać innym posmakować złota, ale 
tylko ten jeden raz.  EB

piłką koszykową na tym etapie 
gier. W drużynie ZSLiT wy-
stąpiły: Ewa Stachowiak, 
Justyna Bednarska, Pola 
Wosik, Magdalena Śledź, 
Karolina Drzewiecka, An-
gelika Wieczorek, Natalia 
Janczak, Judyta Brakało, 
Martyna Zmaczyńska, opie-
kun zespołu: E. Barłóg. Brawo 
za wszechstronność naszych za-
wodniczek!

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Chłopcy ZSLiT odpadli w rejonach
Włodarczyk i Paweł Konono-
wicz, w polu: Michał Kwaśnik, 
Damian Będkowski, Stani-
sław Macierzyński, Piotr Ma-
cierzyński, Krzysztof Macie-
rzyński, Łukasz Wolny, Bar-
tosz Guzik, Andrzej Sier-
giej, Mateusz Hrynkiewicz i 
Adam Kokoszka, opiekunki ze-
społu: E. Barłóg, I. Ochota. MB-T

W ramach obchodów Dnia Dziecka 22 maja Koło nr PZW w Gubi-
nie zorganizowało (dzięki uprzejmości firmy WDF Fijołek) zawody 
wędkarskie dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z Gubina 
i okolic. Odbyły się one na tzw. „Ruskim Stawie”. W kategorii szkół 
podstawowych I miejsce zajęła Natalia Barańska (820 pkt.), II 
- Patryk Liczbiński (720 pkt.), III - Przemysław Śmietana 
(560 pkt.) W kategorii szkół gimnazjalnych wygrał Maciej Petry-
kowski (580 pkt.), drugi był Arkadiusz Jankowiak (160 pkt.), a 
III miejsce zajęła Alicja Jankowiak (80 pkt.). W zawodach brało 
udział 30 uczestników. Dla dzieci przygotowano poczęstunek, były 
pieczone kiełbaski, a - co najważniejsze - wszyscy dostali nagrody i 
dobrze się bawili. Największą rybę, o wadze 42 dag, złowił P. Śmie-
tana. Zawody sfinansowano z projektu Unii Europejskiej realizo-
wanego przez Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie.  AK

Wszystkim uczestnikom ostatniej drogi Mojej Mamy

śp. GENOWEFY IWASZKIEWICZ
serdeczne podziękowania

składa córka Pola z mężem, dziećmi i rodziną
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Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer

Wieści zza Nysy
Plastynarium ponownie otwarte

Guben. Po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej 
problemami gospodarczymi, znany niemiecki anatom 
Gunther von Hagens ponownie otworzył swą placówkę 
w Guben, której nazwa brzmi obecnie Anatomiczne Cen-
trum Kompetencyjne.

Pomieszczenia dotychczasowego plastynarium zostały rozbudo-
wane oraz urządzone jako warsztat dydaktyczny, jak informuje ty-
godnik „Märkische Bote” („Kurier Brandenburski”). Oferta dydak-
tyczna jest skierowana do uczniów, studentów i zainteresowanych 
mieszkańców. Również możliwe jest przeprowadzanie określo-
nych prac na preparatach. W ramach kursów pracownicy pokażą, 
jak powstają plastynaty oraz ukażą szczegóły anatomiczne. G. von 
Hagens ma nadzieję, że placówka w nowej formule zyska przychyl-
ność ministra oświaty, który wcześniej zakazał klasom szkolnym 
zwiedzania plastynarium.

Aby gubeńskie inwestycje za 30 milionów euro mogły się zwrócić, 
będzie rozwijana sprzedaż, również duplikatów plastynatów pla-
strowych, które będą mogły nabywać osoby prywatne jako ozdoby 
pomieszczeń. Sprzedaż możliwa będzie tylko w Guben. Od końca 
sierpnia sprzedaż powinna ułatwić prezentacja internetowa. Nie 
będą sprzedawane plastynaty ludzkie oraz ze zwierząt chronionych. 

Anatom ma swoje powody, by dumnie prezentować się mediom 
na tle bardzo spektakularnych plastynatów, jak na przykład cało-
ściowy plastynat z ciała słonia. n

W Muzeum Miasta i Przemysłu 
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej spotkał się z dy-
rektor placówki Heike Rochlitz, 
by mówić o planowanej na 4 wrze-
śnia kolejnej „Nocy Muzeów”. 

Podzielono obowiązki i nakre-
ślono ogólny plan imprezy. Tra-
dycyjnie zacznie się ona około 
godz. 18.00 w Guben, a zakoń-
czy o godz. 22.00 na dziedzińcu 
Izby Muzealnej. Planowane są 

Noc Muzeów
atrakcyjne przedsięwzięcia, ale 
póki co niech szczegóły pozosta-
ną w tajemnicy. Na pewno zo-
stanie utrzymany tradycyjny już 
konkurs z nagrodami dotyczący 
historii miasta. A że rok to szcze-
gólny - Jubileusz 775-lecia - za 
udział w konkursie przewidzia-
no atrakcyjne nagrody.

O szczegółach doniesiemy na 
łamach lokalnej prasy w odpo-
wiednim momencie. (sp)

Gubińskie głogi w pełnej krasie

Dlaczego się uczą? Bo lubią 
startować w konkursach, dla 
wiedzy, kariery, pieniędzy albo 
dla... zabicia czasu. Najlepsi 
uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących jak co roku sta-
nęli do rywalizacji w najważniej-
szych konkursach i olimpiadach 
w kraju. Stawką był nie tylko laur 
zwycięstwa, ale także oceny celu-
jące z danych przedmiotów oraz 
zwolnienie z egzaminów…

I po raz kolejny młodzież z ZSO 
w konfrontacji z rówieśnikami 
z innych placówek wojewódz-
twa, a nawet z całej Polski, oka-
zała się lepsza, zdobywając naj-
wyższe laury. Także na szczeblu 
centralnym. 

Marek Matuszak pod opieką 
Teresy Grajek wygrał Konkurs 
Historyczny „Wolność niejedno 
ma imię”, a prowadzony przez 
Żanettę Cichosz został finalistą 
Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego „Losy Żołnierza i dzieje 
oręża polskiego w latach 972-1514. 
Od Cedyni do Orszy” oraz Ogól-
nopolskiego Konkursu Historycz-
nego „Krąg”. Marek wraz z Mi-
chałem Koźmińskim, Prze-
mysławem Bazakiem i Prze-
mysławem Flisem (nauczyciel 
- Robert Przyworski) dotarł 
również do półfinału Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Interne-
cie Dial Net Masters 2010.

Marta Lenda natomiast 
może pochwalić się zdobyciem 
tytułu laureatki Wojewódzkiego 

Laureaci z ZSO
Konkursu Literackiego 13 grud-
nia 1981, Dominik Zołoteńki 
zdobył 1. miejsce w Powiatowym 
Konkursie Ortograficznym (na-
uczyciel - Izabela Pochyła), a 
Kamila Adamczyk - wyróżnie-
nie w półfinale Ogólnopolskiego 
Konkursu Geologicznego „Rzeź-
biarze powierzchni Ziemi” (pro-
wadząca - Małgorzata Mular-
czyk) oraz wraz z Adamem Sta-
chyrą - wyróżnienie w konkursie 
matematycznym „Kangur” (pro-
wadząca - Małgorzata Kijew-
ska). Do etapu wojewódzkiego w 
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy 
PCK zakwalifikowały się za to 
Angelika Kamińska i Anna 
Pierzchała (opiekun - Gabriela 
Adamska). Poza wspomniany-
mi osiągnięciami ZSO może po-
chwalić się finalistami: konkur-
su geograficznego (M. Matuszak 
- nauczyciel M. Mularczyk), che-
micznego (M. Lenda - Joanna 
Palus), fizycznego (D. Zołoteń-
ki – Anna Świtalska). 

Spośród uczniów Liceum 
im. Bolesława Chrobrego na 
brawa zasługuje przygotowa-
ny przez Martę Zakrzewską 
Przemysław Piętka, który 
okazał się najlepszy w wojewódz-
twie w Ogólnopolskim Konkursie 
Historycznym „Krąg”. Tomasz 
Pruszczyński walczył pod kie-
runkiem Ż. Cichosz na okręgo-
wym etapie wspomnianego kon-
kursu historycznego „Losy Żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego...”, 

wyróżnionym natomiast w kon-
kursie matematycznym „Kangur” 
został W. Stachyra (opiekun - 
Edyta Adamczyk). Do etapu 
wojewódzkiego w Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy PCK zakwalifi-
kowały się natomiast Magdale-
na Klepuszewska, Domini-
ka Borkowska, Aleksandra 
Folerska, Aleksandra Ryb-
czyńska oraz W. Stachyra (opie-
kun - G. Adamska). Na tegorocz-
ną sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży 
przy ulicy Wiejskiej w Warszawie 
pojedzie Beata Jurgielewicz i 
Ewelina Michnowicz.

Chwała tym, którzy potrafią 
„zarazić” młodzież umiłowaniem 
mądrości, zainteresować poru-
szaną tematyką i wywołać chęć 
pogłębianie wiedzy. Chwała dla 
młodych ludzi za upór i konse-
kwencję w dążeniu do celu.

Zdobyta wiedza przyda się na 
maturze oraz podczas testów gim-
nazjalnych. Umiejętność pisania 
prac, przygotowanie materiału, 
poruszanie się w określonej te-
matyce, sporządzanie bibliogra-
fii, rozwiązywanie równań - to 
wszystko okaże się niezbędne tym, 
którzy postawią na intelektualny 
rozwój podczas studiów. Ale poza 
wymiernymi korzyściami jest coś 
jeszcze... Bezcenna satysfakcja z 
bycia najlepszym czy poznania ró-
wieśników z innych miast. Jest 
jeszcze nadzieja, że wiedza zagwa-
rantuje byt, i że praca... nie będzie 
męczyć i nudzić.  LOs

Wyjątkowo długa zima i desz-
czowa chłodna wiosna dały się 
ludziom we znaki. Drzewa owo-
cowe piękne kwitły, ale zimno w 
dzień i w nocy oraz duże zachmu-
rzenie nie zachęcały pszczół do 
oblotu. Zawiązki owoców po-
wstały sporadycznie. Te i inne 
skutki zimna wpływają na nasz 
nastrój, powodują niechęć do ak-
tywnego życia, czy też wpływają 
na kontakty z otoczeniem.

Czy jednak w tym nienajlep-
szym samopoczuciu nie jeste-
śmy w ocenach zbyt ogólnikowi, 
jednostronni, niedokładni? Dla 
przykładu spójrzmy na gubińskie 
głogi pięknie od lat formowane 

w śródmieściu. Jakież one są do-
stojne, soczyście zielone z dużym 
udziałem przebijającej czerwieni 
lub bieli kwiatów radujących prze-
chodniów. Bo mrozy zniszczyły 
szkodniki owadzie. Podobnie pięk-
nie prezentują się w tym roku kasz-
tanowce nie nękane przez owady.

Prognozuję, że w przyszłym 
roku czereśnie nie będą roba-
czywe, dlatego że w tym roku 
odmiany podatne na zaczerwie-
nie niemal nie owocują. Można 
powiedzieć, że każda pogoda, 
nawet ta nie najlepsza w naszym 
odczuciu, może być korzystna 
dla poszczególnych komponen-
tów ożywionej przyrody. Ols

Wyzdrowiały

Motto: Bankowości nie da się 
oderwać od rzeczywistości.

Włodzimierz Rogowski - 
wieloletni dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego, pełniący również 
godność burmistrza Gubina oraz 
radny wszystkich kadencji Rady 
Powiatu Krośnieńskiego zasko-
czył wielu mieszkańców grodu 
nad Nysą Łużycką. Jest bowiem 
autorem nietypowej książki trak-
tującej o początkach powstawania 
instytucji finansowych w mieście, 
mianowicie o jednym z miejskich 
banków - Banku Spółdzielczym w 
Gubinie. Nosi ona tytuł „Z historii 
Banku Spółdzielczego w Rzepinie 
i jego oddziałów (1947-2009)”. 
Pierwszy dokument znajdujący 
się w archiwum tego banku nosi 
datę 1947 r. Został napisany na 
odwrocie rachunku z jednego z 
gubeńskich sklepów meblowych!

Pikanterii dodaje fakt, że sta-
nowił on dokument skierowa-
ny do polskiego sądu, a zawie-
rał formalny wniosek rejestracji 
działalności placówki bankowej. 

Ówczesne banki były tworzone 
jeszcze na przedwojennej podsta-
wie prawnej... Po latach, w wyniku 
zmiany ustroju polityczno-spo-
łecznego, banki zyskały nową oso-
bowość prawną i podstawy dzia-
łania oparte na twardej finanso-
wej rzeczywistości. Powstawały 
nowe banki komercyjne. Zmiany 

Zaskoczył wszystkich!
następowały w wyniku przejęcia 
kontrolnych pakietów akcji - rów-
nież zmiany nazewnictwa instytu-
cji bankowych. Nastąpiły nieunik-
nione fuzje mniejszych banków, 
gromadzenie kapitału, który jest 
wymagany do uzyskania tzw. 
progu kapitałowego (w momen-
cie łączenia podobnych placówek 
w Gubinie, Cybince i Rzepinie wy-
magalny próg kapitałowy wynosił 
300 tysięcy euro). 

Podczas wernisażu, który miał 
miejsce 27 maja br. w Galerii 
Ratusz Gubińskiego Domu Kul-
tury, a który zgromadził grono 
działaczy społeczno-kulturalnych 
z miasta, powiatu reprezentan-
tów Sejmiku Wojewódzkiego 
W. Rogowski przyznał, że pomysł 
napisania tej pozycji pojawił się z 

szacunku dla dokumentu.  Książ-
kę przedstawił i spotkanie pro-
wadził Stanisław Turowski - 
Prezes Gubińskiego Towarzystwa 
Kultury. Bardzo ciekawie o zasa-
dach funkcjonowania bankowości 
w zmienionych realiach mówił z 
kolei Prezes Zarządu Banku Spół-
dzielczego w Rzepinie Wacław 
Żejmo. W sumie powstała bardzo 
ciekawa pozycja mająca związek 
z naszym miastem, nie aspirują-
ca do pracy naukowej ani mono-
grafii, ale z pewnością wartościo-
wa dla wszystkich interesujących 
się historią miasta i zaintereso-
wanych tą dziedziną gospodarki. 
Warto pamiętać, że książka uka-
zała się w roku 775-lecia lokacji 
praw miejskich Gubina.

Antoni Barabasz

Do autora ustawiła się kolejka czekających na dedykacje
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20.05. 27-letni kierowca 
audi, jadąc ulicą Wyspiańskie-
go, zjechał na prawą stronę 
jezdni, a następnie uderzył w 
budynek. Mężczyznę odwie-
ziono do szpitala. Policjanci 
ustalają przyczyny wypadku,

27.05. skradziono volkswa-
gena wartości 30 tys. zł,

6.06. Na drodze krajowej 
K-32, pomiędzy Brzózką a 
Gubinem doszło do wypad-
ku śmiertelnego, w którym 
zginęły 2 osoby. Jadący od 
strony Gubina, kierowca re-
nault megane, w trakcie wy-
przedzania doprowadził do 
czołowego zderzenia z jadą-
cym z naprzeciwka motocy-
klistą. 40-letni kierujący mo-
tocyklem Kawasaki, mieszka-
niec Lubska, zginął na miej-
scu. 80-letni kierowca re-
nault z Krosna Odrzańskie-
go, mimo reanimacji, także 
zmarł. W osobówce znajdo-
wała się jeszcze 65-letnia pa-
sażerka, kobieta z obrażenia-
mi ciała została przewieziona 
do szpitala w Gubinie.

Krosno Odrzańskie i Gubin: 
W okresie 18 maja do 1 czerw-
ca br. policjanci zatrzymali 15 
nietrzeźwych kierujących.

Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie

MB-T

26.05. dwa zastępy straża-
ków gasiły zarzewie - wznie-
conego przez nieustalonych 
sprawców - pożaru w byłych 
budynkach zakładów Goflan.

29.05. zastęp strażaków 
usuwał gniazdo szerszeni w bu-
dynku szkoły w Bieżycach. W tym 
dniu było także usuwane gniaz-
do os w szatni należącej do klubu 
piłkarskiego w Jaromirowicach. 

1.06. zastęp strażaków w Wie-
lotowie - posługując się podno-
śnikiem - usuwał konar drzewa 
zagrażający zabudowaniom.

4.06. dwa zastępy straża-
ków gasiły pożar na ul. Repa-
triantów. Zapaliła się komórka 
gospodarcza przylegająca do 
budynku mieszkalnego. Straty 
oszacowano na tysiąc złotych, 
a uratowane mienie wycenio-
na na kwotę 100 tysięcy.

Bez przerwy trwa kontrola 
stanu wałów przeciwpowo-
dziowych na Odrze w okolicy 
Kosarzyna i Połęcka. Od po-
czątku wystąpienia stanu za-
grożenia straż pożarna prze-
prowadza regularną inspek-
cję odcinków, na których 
mogą nastąpić podtopienia 
lub przerwanie wałów.

Informacje przekazał 
zastępca dowódcy 

JRG-PSP w Gubinie
asp. Wojciech Liczbiński.

Oprac. AB.

4 listopada 1998 r. w sali wido-
wiskowej GDK zwołano pierw-
szą sesję nowo wybranej Rady 
Miejskiej.

Otworzył ją radny - senior Zyg-
fryd Gwizdalski, którego za 
chwilę, zgodnie z wolą klubu 
SLD wybrano przewodniczącym 
Rady Miejskiej. Wiceprzewodni-
czącymi zostali Jan Bronow-
ski i Mieczysław Goszczycki.

Z mieszanymi uczuciami radni 
przyjmowali legitymacje z rąk 
poprzedniego burmistrza. Zasta-
nawiające było, dlaczego nie były 
one wręczane przez ustępujące-
go przewodniczącego Rady Jana 
Szymczyszyna. Czesław Fie-
dorowicz przez 45 minut za-
nudzał zebranych swym propa-
gandowym raportem o stanie 
miasta, co wybrany kompletem 
24 głosów nowy burmistrz Wło-
dzimierz Rogowski skwito-
wał krótkim oświadczeniem o 
potrzebie opracowania bilansu 
otwarcia nowych władz.

W. Rogowski zapewnił też obec-
nych o godnym reprezentowa-
niu Gubina w powiecie krośnień-
skim. Było to oświadczenie o tyle 
uprawnione, że pełnił on równo-
cześnie funkcję radnego powia-
towego. Przyrzekł kurtuazyjnie, 
że zapozna się z dotychczasowy-
mi działaniami na rzecz utworze-
nia powiatu gubińsko-lubskiego. 
Było to dyplomatyczne łączenie 
wody z ogniem, jak się później 
okaże - tylko werbalne. Z resztą 
już wtedy uznano za przebrzmia-
łe hasło powiatu z Lubskiem jeśli 
nie za utopię, to co najmniej za 
donkiszoterię.

Ale na łamach „Wiadomo-
ści Gubińskich” nadal umac-
niano wielkość byłego burmi-
strza. Jeszcze w obchodach 
Święta Niepodległości 11 listo-
pada C. Fiedorowicz grał pierw-
sze skrzypce. Nadal trudno mu 
było pogodzić się z porażką. 
Tymczasem nadchodził moment 
utrwalania władzy. Klub radnych 
miał dużo roboty. Przymierza-
no się do wyboru zastępcy bur-
mistrza. Rozpatrywano kan-
dydaturę byłej wiceburmistrz 
Anny Szcześniewicz. Opto-
wali za tym rozwiązaniem Fran-
ciszek Szachniewicz i Zyg-
fryd Gwizdalski. M. Gosz-
czycki i Zygmunt Mazurkie-
wicz uznali taki gest za przy-
znanie się do słabości kadrowej 
SLD. Jednak delegacja na czele 
z F. Szachniewiczem udała się 
do pani Szcześniewicz, która 

Jak hartowała się stal
kategorycznie odmówiła przy-
jęcia tej funkcji. Pojawiły się 
kandydatury Jana Klimka, 
F. Szachniewicza i na końcu Sta-
nisława Wawrzyniaka.

S. Wawrzyniak został wice-
burmistrzem dzięki mocnemu 
poparciu przewodniczącego 
klubu SLD Lecha Kiertycza-
ka i F. Szachniewicza. 

Burmistrz W. Rogowski zapro-
ponował skład Zarządu Miasta w 
osobach: F. Szachniewicz, An-
drzej Kazimierczak, Ryszard 
Pantkowski, Józef Polaszyk 
i L. Kiertyczak. Na sali zrobił się 
szum, pojawiły się różne oceny i 
wątpliwości. Zapytano: czy to aby 
nie pomyłka, że wybieramy radę 
pedagogiczną? L. Kiertyczak za-
rządził przerwę konsultacyjną. 
Burmistrz Rogowski rozmawiał 
z kilkoma osobami, najdłużej z 
F. Szachniewiczem. Po przerwie 
zaproponował dodatkowo kan-
dydatury Mariana Olejnicza-
ka, Olega Sanockiego i Zbi-
gniewa Sikorskiego. Człon-
kowie klubu w tym głosowaniu 
wybrali do zarządu: L. Kiertycza-
ka, M. Olejniczaka, J. Polaszy-
ka, O. Sanockiego i Z. Sikorskie-
go. Z kandydowania w ostatniej 
chwili zrezygnował F. Szachnie-
wicz. Zaklepanie tego na posie-
dzeniu Rady Miejskiej było już 
tylko formalnością.

Na sesji 17 listopada wybra-
no też komisje, którymi od tego 
momentu kierowali: rewizyjna 
- Kazimierz Obara, planowa-
nia i budżetu - Józef Adam-
ski, działalności gospodarczej 
- Henryk Modelski, bezpie-
czeństwa i ochrony p. poż. - Ry-
szard Wojtuń, oświaty, kul-
tury, sportu - R. Pantkowski, 
zdrowia i spraw socjalnych - 
Marta Momot z opozycyjnej 
Unii Wolności.

Na pierwszym posiedzeniu Ko-
misji Planu i Budżetu 19 listopa-
da okazało się, że miasto prak-
tycznie nie przystąpiło do opra-
cowania budżetu na rok przy-
szły. Komisja nie dała wiary po-
krętnym informacjom skarbnika 
Bohdana Czulińskiego i po-
stanowiła użyć wszelkich środ-
ków w celu przyspieszenia prac 
nad budżetem.

Obawy komisji budziła też pro-
gnoza wykonania wpływów bu-
dżetowych w roku bieżącym, 
szczególnie z ważnego źródła, 
jakim jest sprzedaż nierucho-
mości. c.d.n.

Oleg Sanocki

W niedzielę 30 maja w Drzeń-
sku Małym najmłodsi mieszkań-
cy obchodzili swoje święto - Dzień 
Dziecka. Co prawda pogoda nie 
bardzo dopisała, ale humory 
wszyscy mieli doskonałe. Dzieci 
z chęcią przystępowały do róż-
nych konkursów, zakończonych 
oczywiście wręczeniem nagród. Z 
pucharami, dyplomami, upomin-
kami i uśmiechniętymi buziami 
maluchy zasiadały do stołów, aby 
częstować się ciastami, pączkami 
i napojami. Były też lody i jabłusz-
ka. Dla wszystkich przygotowa-
no gorące kiełbaski i grochówkę. 

Mieszkańcy wsi nie tylko do-
pingowali dzieci w czasie kon-
kursów, ale i sami wyśmienicie 
się bawili, uczestnicząc w róż-
nych zabawach. Wielką niespo-
dziankę dzieciom sprawili stra-
żacy pokazem sprzętu gaśni-
czego. Milusińscy mieli wielką 
frajdę, jeżdżąc bryczką konną. 

Dzieciom w dniu ich święta 
nie zabrakło rozrywek dzięki 
sprawdzonym przyjaciołom. 

Sponsorami byli: wójt Edward 
Aksamitowski, radny Henryk 
Ostapowicz, Stanisław Walczak, 
Józef Dębosz, Darek Jurek, Mał-
gorzata Puchałko-Jaros, Tomasz 
Jaros oraz Sklep Wielobran-
żowy „Kleks”, Sklep Odzieżo-
wy Roman Markiewka, Hur-
townia Rolno-Spożywcza An-
drzej Magier, Salon Fryzjerski 
„U Gosi”, Sklep Wielobranżowy 
„Ewa” Ewa Gawin-Nowak, Miej-
ski Ośrodek Sportu, Salon Ko-
smetyczny Anna Cencora, Staro-
stwo Powiatowe, Piekarnia Jerzy 
Sikora, Sklep Mięsny Smaki Pol-
skie Waldemar Witkowski, Pie-
karnia Jaromirowice Damian 
Stochniał, Księgarnia Ryszard 
Kościesza, Przedsiębiorstwo 
Usług Miejskich, Zakład Nordis.

Na zakończenie zabawy dzieci 
podziękowały gromkimi bra-
wami mieszkańcom Drzeńska 
Małego i tym, dzięki którym 
mogły się tak wspaniale bawić. 

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Drzeński Dzień Dziecka

Spotkanie członków HDK
Z okazji Światowego Dnia Honorowego Krwiodawstwa - 12 czerw-
ca o godz. 14.00 w Galerii Ratusz Gubińskiego Domu Kultury gu-
bińscy Honorowi Dawcy Krwi spotkają się z władzami miasta. Ser-
decznie zapraszamy na spotkanie. MB-T

Przyjaciołom, znajomym i sąsiadom
za okazane współczucie i za udział w pogrzebie

śp. BRONISŁAWA MILEWICZA
dziękuje 

pogrążona w żalu rodzina

Jedna z atrakcji - przejażdżka bryczką
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Burmistrz miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodar-
ce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubi-
nie przy ulicy Piastowskiej 24, wywieszono na okres 21 dni od dnia ogłosze-
nia informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gmi-
ny Gubin o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użyt-
kowanie wieczyste, najem i dzierżawę.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 14 maja 2010 roku.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wy-
borze Prezydenta RP (jednolity tekst Dz .U. z 2010 r. Nr 72, poz.467.) 
oraz w związku z uchwałą Zarządu Miasta Gubin Nr 191/1673/98 
z dnia 4 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, 
uchwałą Zarządu Miasta Nr XXIV/179/ 2000 z dnia 17 sierpnia 2000 r. 
o zmianach w uchwale w sprawie utworzenia obwodów głosowania 
i uchwałą Nr XLII/ 513/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 23 
kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
na obszarze Gubina podaję do publicznej wiadomości, iż głosowanie 
w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca2010 r. 
zostanie przeprowadzone w następujących obwodach głosowania:

1 miasto Gubin, ulice: Bohaterów, Gene-
rała Wysockiego, Grunwaldzka, Lenino, 
1 Maja, Majdanek, Miodowa, Nowot-
ki, Oświęcimska, Piastowska, Sportowa, 
Stroma, Zwycięstwa, ul. Piastowska 26

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących

2 miasto Gubin, ulice: Kosynierów od 
nr 3 do nr 11, Osiedle Emilii Pla-
ter- Nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Woj-
ska Polskiego,

Przedszkole 
Miejskie nr 3 
ul.  Wojska
Polskiego 16

3 miasto Gubin, ulice: Batalionów Chłop-
skich, Bolesława Krzywoustego, Gene-
rała Bema, Generała Sikorskiego, Ge-
nerała Sowińskiego, Jana Sobieskie-
go, Kosynierów od nr 10 do nr 129, Ko-
ściuszki, Morska, Marszałka Żymier-
skiego, Partyzantów, Podgórna, Spokoj-
na, Tobruk, Traugutta, Wyzwolenia,

Warsztat 
Elektromechaniczny
(dawna 
baza PTHW)
ul. Bat. Chłopskich 4

4 miasto Gubin, ulice: Fabryczna, Gdań-
ska, Generała Świerczewskiego, Kasz-
tanowa, Klonowa, Królewska, Krzy-
wa, Lipowa, Lotnicza, Malczewskiego, 
Osiedle Emilii Plater nr 2 i 2A, Pade-
rewskiego, Różana, Rycerska, Słonecz-
na, Złota, Żwirki i Wigury,

Szkoła 
Podstawowa Nr 2
ul. Gen. 
Świerczewskiego 1

5 miasto Gubin, ulice: Barlickiego, Bucz-
ka, Ceglana, Daszyńskiego, Dolna, 
Długa, Dubois, Findera, Fornalskiej, 
Gdyńska, Generała Pułaskiego, Ge-
nerała Józefa Wybickiego, Hoża, Ka-
sprzaka, Kossaka, Krasickiego, Kreso-
wa od nr 2A do nr 50, Kresowa od Nr 
53 do nr 269, Księcia Józefa Poniatow-
skiego, Kujawska, Lampego, Leona 
Wyczółkowskiego, Luksemburg, Nie-
cała, Okrężna, Okrzei, Parkowa, Sa-
wickiej, Waryńskiego, Żołnierska,

Szkoła 
Podstawowa Nr 3
ul. Kresowa 48  
Dla wyborców 
niepełnosprawnych 

6 miasto Gubin, ulice: Bronowicka, 
Cmentarna, Dzika, Kaliska, Krakow-
ska, Krańcowa, Lubelska, Łukowa, 
Mała, Matejki, Miedziana,

Zespół Szkół 
Licealnych 
i Technicznych 
ul. Racławicka 1

7 miasto Gubin, ulice: Aleje Łużyckie, 
Budziszyńska, Jedności Robotniczej, 
Kołłątaja, Legnicka, Nowa, Orzesz-
kowej, Rodziewiczówny, Śląska, 
Wieniawskiego,

Przedsiębiorstwo 
Usług Miejskich 
ul. Śląska 36

8 miasto Gubin, ulice: Basztowa, Bole-
sława Chrobrego, Chopina, Doktora 
Kunickiego, Drukarska, Generała Dą-
browskiego, Kinowa, Konopnickiej, 
Kopernika, Krasińskiego, Obrońców 
Pokoju, Plac Katedralny, Roosevelta, 
Słowackiego, Westerplatte, 3 Maja,

Gubiński 
Dom Kultury 
ul. Westerplatte 14

9 miasto Gubin, ulice: Mylna, Ogrodo-
wa, Orla, Pamiątkowa, Piękna, Pole-
ska, Przesiedleńców, Racławicka, Re-
patriantów, Rydla, Sadowa, Świerko-
wa, Ukryta, Widok, Wiśniowa, Wodna, 
Wrońskiego, Wyspiańskiego, Zacisze,

Zespół Szkół 
im. Mikołaja 
Kopernika 
ul. Racławicka 2

10 NZOZ Nowy Szpital Powiatu Kro-
śnieńskiego w Gubinie.

Szpital - Śląska 35

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 20 czerwca 2010 roku w go-
dzinach od 6.00 do 20.00 Burmistrz Miasta Gubina

/ - / Bartłomiej Bartczak

Burmistrz Miasta Gubina informuje, iż do 16 czerw-
ca 2010 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w 
pokoju 204 wyłożony jest do wglądu spis wybor-
ców. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta 
mogą sprawdzić, czy nie zostali pominięci w spisie.

ZARZĄDZENIE nr 123/2010
BURMISTRZA MIASTA GUBINA
z dnia: 9 czerwca 2010 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na najlepiej zagospodarowany 
ogródek przydomowy, ogródek przyblokowy oraz najładniejszy 
balkon, taras lub loggię na terenie miasta Gubina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs dla mieszkańców Gubina na:
- najlepiej zagospodarowany ogródek przydomowy,
- najlepiej zagospodarowany ogródek przyblokowy,
- najładniejszy balkon, taras lub loggię.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy składać w Wydziale 
Komunalnym i Inwestycji Urzędu Miejskiego lub właściwej Radzie 
Osiedla do dnia 30 czerwca 2010 roku.
3. Zgłoszenia obiektu do konkursu może dokonać osoba fizyczna, 
administrator budynku, Rada Osiedla.
4. Ocenie podlegać będą tylko obiekty zgłoszone do konkursu.

§ 2. 1. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 1 lipca 2010 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 sierpnia 2010 roku.
§ 3. 1. Rolę i zadania Komisji Konkursowych w poszczególnych 
osiedlach spełniać będą Rady Osiedli.
2. Do zadań Komisji Konkursowych należy wytypowanie najlepiej 
zagospodarowanego ogródka przydomowego, ogródka przybloko-
wego oraz najładniejszego balkonu, tarasu lub loggii.
3. Komisje Konkursowe przeprowadzą przegląd zgłoszonych do 
konkursu obiektów, o których mowa w § 1 w następujących termi-
nach:
a) pierwszy przegląd – nie później niż do 23 lipca 2010 roku,
b) drugi przegląd – nie później niż do 20 sierpnia 2010 roku.
4. Komisje konkursowe w trakcie oceny zgłoszonych do konkursu 
obiektów, o których mowa w § 1 będą kierowały się następującymi 
kryteriami:
1) kompozycja zieleni i kwiatów,
2) różnorodność i liczebność roślin,
3) utrzymanie i wygląd zieleni,
4) dodatkowe upiększenia obiektu,
5) ogólny porządek i estetykę posesji.
5. O ilości przyznanych nagród oraz ich wysokości decydować będą 
Komisje Konkursowe.
6. Łączna wysokość nagród przyznanych przez jedną komisję nie 
może przekroczyć kwoty 650 zł.
7. Nagrodami w poszczególnych kategoriach będą rośliny ozdobne 
lub materiały, narzędzia i środki do ich pielęgnacji.
8. Termin odbioru nagrody ustala się do dnia 10 grudnia 2010r.

§ 4. Ogłoszenie konkursu oraz jego wyniki zostaną opublikowane w 
gazecie lokalnej ,,Wiadomości Gubińskie” oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego.
§ 5. Wykonanie konkursu powierza się Naczelnikowi Wydziału Ko-
munalnego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gubinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Adamie, jaki masz pomysł, 
aby pomóc Tomkowi? 

Pomysł jest prosty. Zrobić 
jakąś zbiórkę pieniążków, ogło-
sić jakąś licytację. A jeżeli to 
będzie mało, pojadę dla Tomka 
rowerem z Gubina do Warszawy 
i przedstawię odpowiednim po-
litykom sprawę osób, które po-
trzebują pomocy.

Dlaczego takie posunięcie?
Rozumiem rodziców Tomka, 

którzy walczą o niego. Kocha-
ją swojego syna i jest to zrozu-
miałe. Sam wiesz, jak ważna 
jest dla mnie rodzina, szczegól-
nie własna. Fakt, robię to dla 
Tomka, ale dedykuję to dziec-
ku, które kocham - Kacperkowi, 
kiedyś może zobaczy, jak ważny 
jest dla mnie.

Jak widzisz swoją podróż, 
która nie będzie łatwa?

To prawda. Wyzwanie dość 
ciężkie, ale do pokonania. 
Na pewno trzeba zorganizo-
wać rower oraz sprzęt na taką 
podróż. Rozmawiałem z bur-
mistrzem w tej sprawie, ponie-
waż jak wiem burmistrz nigdy 
nie był obojętny na cierpienie 
innych. Będę się starał, żeby gu-
bińscy biznesmeni wsparli ten 
projekt. Oczywiście ciężka praca 
przede mną, bo to niełatwe zada-
nie od strony fizycznej, logistycz-
nej (odpoczynki, noclegi itp.) i 
technicznej. Będę rozmawiał 
również z posłem na sejm Mar-
kiem Cebulą, który jak wiado-
mo wspiera moje pomysły, za co 
dziękuję Marku. Rower, którym 
odbędę tę podróż, chciałbym 
oddać później na licytację, a pie-
niążki uzyskane za niego prze-
znaczę dla Tomka Sobisza, który 
potrzebuje dużego wsparcia fi-
nansowego. Jeśli ktoś chciałby 
przyłączyć się do takiej podróży 
lub pomóc w jakikolwiek inny 
sposób, zapraszam.

Z Adamem Malewiczem roz-
mawiał Marcin Zajączkowski

Pomogę 
Tomkowi
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Podpatrzone, zasłyszane…

Którędy do Gubina?

Będzie ładnie i wygodnie

Na grzyby…

redaguje  
Małgorzata  

Borowczak-Turowska

kontakt 
tel. (068) 455 81 92  
malgorzatab-t@o2.pl

Pan Zbigniew pyta - Czy jadący pojazdami z kierunku Zielona 
Góra, Krosno Odrz. dowiedzą się z drogowskazów, którą drogą 
mogą dojechać do Gubina? Nie! Nie ma żadnego znaku drogowe-
go mówiącego, że zbliżamy się do Gubina, wciąż tylko powtarzany 
jest Gubinek. To parodie, by wieś miała większe znaczenie dla dro-
gowców i zarządzającymi oznakowaniem przy drogach, niż kilku-
tysięczne miasto przygraniczne. Kto może to zmienić?

A gdzie Gubin?

Jedno ze stoisk słonecznego Jarmarku Staroci

Kto będzie chodził tym nowym chodnikiem?

Grzybobranie czas zacząć

W sobotni słoneczny dzień 
29 maja Stowarzyszenie Kobiet 
Gubin/Guben Nysa wabiło gu-
binian i gubenian różnorodny-
mi starociami podczas jarmarku, 
który odbywał się pod murami 
kościoła farnego.

Pogoda w tym roku dopisała, 
więc kupujących i oglądających 
wystawione na stoiskach towary 

Słoneczny jarmark
nie brakowało. Kupowano dro-
biazgi, ozdoby, odzież, obuwie, 
sprzęty gospodarstwa domowe-
go, obrazy, obrusy. Ach! czegóż 
tam nie było… Za grosze można 
było kupić nawet towary nowe, 
jeszcze „z metkami”.

Przy kawie, herbatce, bigosie 
i smakowitych wypiekach na-
wiązywały się nowe znajomości 

Czas na zmiany. A swoją drogą, kierunkowskazy kłamią, gdyż ta 
droga prowadzi do Sękowic. Gdzie Rzym, a gdzie Krym?

- I jeszcze jedno - dodaje pan Zbigniew - chyba czas na wyka-
szanie traw oraz wycinanie samosiejek wzdłuż dróg, które za-
słaniają widoczność…

- Tylko komu ma służyć powstający chodnik przy ulicy Kreso-
wej, a prowadzący do… więzienia? Więźniom? Ich raczej dowozi 
się do zakładu penitencjarnego, rzadko chadzają piechotą - roz-
myśla pan Jarosław. - Jest jeszcze wiele chodników do wymia-
ny, nawet w centrum miasta, że wspomnę tu Obrońców Pokoju, 
czy 3 Maja. Nie szkoda tych kostek na chodnik w tym miejscu? 
Można tam wykorzystać płytki (z odzysku).

31 maja do redakcji zawitał pan Stanisław Doradzi z Zawady. 
Przyniósł nam zebrane przez siebie o poranku grzyby (koźlaki), by 
zachęcić naszych Czytelników do grzybobrania. Jest to tylko część 
obfitych zbiorów. Ślicznie dziękujemy.

mieszkańców obu naszych miast 
przygranicznych. Najważniejsze, 
że język nie stanowił żadnej ba-
riery, wszyscy doskonale się ro-
zumieli. Dodatkowym atutem 
imprezy były uśmiechy nieustan-
nie goszczące na twarzach pań 
ze stowarzyszenia, organizato-
rek tego wydarzenia.

Można pokusić się o stwierdze-
nie, że jarmark wrasta w krajo-
braz imprez gubińskich. Z roku 
na rok przybywa sprzedających 
i kupujących. Zdobyte fundusze 
wspierają działalność stowarzy-
szenia. Ich część przeznaczana 
jest na Fundację Odbudowy Fary. 
Ogromne słowa podziękowania 
należą się wszystkim paniom za-
angażowanym w przygotowanie 
imprezy. 

Do zobaczenia za rok, na trady-
cyjnym Jarmarku Staroci orga-
nizowanym przez SKG/G NYSA.

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, 
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu 

„Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. 

WOPR-owcy też pomagali
Trudno ocenić ich trud, jest on 

po prostu niewymierny. Oddział 
Wodnego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego w Gubinie 
kierowany przez Prezesa Jacka 
Czerepkę w najbardziej kulmi-
nacyjnym momencie zagroże-
nia powodziowego swoją ciężką 
pracą wybitnie przyczynił się do 
umocnienia wałów na Odrze. 
Wodniacy-ochotnicy umocni-
li ponad 150 metrów wałów od 
ujścia Nysy Łużyckiej do Odry w 
kierunku Chlebowa. Pracowali 
ciężko przez kilkanaście godzin, 
układając worki z piaskiem. Za 
ich plecami znajdowała się po-
łożona w niecce wieś Kosarzyn, 
z której ewakuowano do Gubina 
kilkanaście rodzin z najbardziej 

zagrożonych zabudowań. Dzięki 
pracy WOPR nie nastąpiło także 
zalanie ośrodka wypoczynkowego 
nad Jeziorem Borek. Na zabezpie-
czenie wałów pojechało 25 ratow-
ników, w tym trzy panie. Wodnia-
cy z Gubina znajdują się cały czas 
w stanie gotowości do niesienia 
pomocy w wypadku przyjścia na-
stępnej fali kulminacyjnej, dyspo-
nują w sumie trzema łodziami, z 
których jedną (z silnikiem) zaku-
piło starostwo powiatowe. To, że 
są tak przygotowani, to także za-
sługa miasta, które dba o doposa-
żenie gubińskich WOPR-owców 
w niezbędny sprzęt.

Prezes Czerepko podkreśla 
również wspaniałą współpra-
cę z gubińskimi strażakami. Za 

swoją pracę zostali też pochwaleni 
przez przebywających w tym rejo-
nie starostę krośnieńskiego Jacka 
Hoffmanna i wójta gminy Edwar-
da Aksamitowskiego, którzy nie 
szczędzili słów uznania za wysiłek 
włożony w zabezpieczenie wałów 
na Odrze. Po drugiej stronie gra-
nicy Odra jednak przerwała, na 
stosunkowo krótkim odcinku, wał 
przeciwpowodziowy. Dzięki szyb-
kiej akcji niemieckich żołnierzy i 
pracowników służb technicznych 
THW nie doszło w tym rejonie do 
większej powodzi.

Wszyscy ratownicy z Gubina 
są też przeszkoleni do niesienia 
pomocy w akcjach przeciwpo-
wodziowych.

Antoni Barabasz
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Przedsiębiorstwo 
ogólnobudowlane

oferuje:

n Budowa „dom pod klucz”
n Budowa garaży
n Układanie kostki brukowej
n Docieplanie budynków
n  Kompleksowe wyposażenie 

wnętrz
n  Remonty mieszkań i domów 

kapitalne oraz bieżące
n Ocieplanie poddaszy
n Szpachlowanie
n Malowanie
n Układanie płytek ceramicznych
n Układanie paneli
n Tapetowanie
n Sufity podwieszane
n  Współpracujemy z projektan-

tami wnętrz

Kontakt 
+48 795 43 95 92

MIESZKANIE

BEZPŁATNIE starsza pani przyjmie na ume-
blowany pokój jedną osobę pracującą lub 
rencistę. Wiadomość w redakcji.
KWATERY (z parkingiem) dla firm, 45 osób. 
Tel. 517 869 689. 
FIRMIE wynajmę mieszkanie 62 m kw. 3 
pokoje umeblowane. Tel. 603 773 240.
WYNAJMĘ dom 7-pokojowy o pow. 500 
m kw, mieszczący 15 osób - dla firm. Tel. 
791 379 011. 
DO WYNAJĘCIA ładny pokój osobie odpowie-
dzialnej. Tel. 68 455 65 55 lub 665 769 797.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje 
(52 m kw.), co – gazowe (własne). Tel. 
502 637 343.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój. Tel. 695 407 449.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w kamienicy: 3 
pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 605 090 792.
KUPIĘ mieszkanie w dobrym stanie do 40 
m kw. w bloku, 2 pokoje, parter lub I piętro. 
Tel. 793 036 119, 510 309 448.
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy bez-
czynszowe 84,90 m kw. Tel. 785 517 824.
SPRZEDAM dom. Tel. 503 486 627.
SPRZEDAM apartament. Tel. 505 024 100.
SPRZEDAM mieszkanie. Tel. 505 024 100.
SPRZEDAM mieszkanie bezczynszowe w 
Gubinie pow. 136 m kw. lub zamienię na 3 
pokoje (z dopłatą). Tel. 511 328 820.
SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe 51,6 m 
kw. Tel. 781 204 761.
SPRZEDAM mieszkanie 56 m kw. W bloku, 
3 pokoje. Tel. 686 225 055.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkania dwu 
i trzypokojowe. Tel. 501 687 791.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe dwu-
pokojowe, kuchnia, łazienka, przy ul. Pia-
stowskiej 51, pow. 50 m kw. Budynek pa-
tronacki. Tel. 605 949 923.
SPRZEDAM M-4 osiedle E. Plater. Tel. 
605 871 080.
SPRZEDAM dom piętrowy 155 m kw. Z 
działką 4142 m kw. W centrum Gubina. 
Tel. 604 718 055.
SPRZEDAM dom wolnostojący jednoro-
dzinny, cena 180 tys. zł. Tel. 668 371 354, 
661 172 557.
SPRZEDAM dom z ogrodem – Czarnowice. 
Tel. 794 269 936.
SPRZEDAM kamienicę w Gubinie. Tel.68 
387 29 90.

SPRZEDAM PONIEMIECKI DOM 
JEDNORODZINNY W KOSARZY-
NIE. Działka 9,0 arów (900 m 

kw.), budynek gospodarczy. Usy-
tuowanie z dala od sąsiadów, 
blisko jeziora. Cena 190 tys. zł 

(do negocjacji). Tel. 669 355 281

SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy 97 m 
kw. – centrum Gubina. Tel. 660 973 939, 
517 245 043.
SPRZEDAM mieszkania bezczynszowe w 
Gubinie. Tel. 68 387 29 90.

DZIAŁKI/LOKALE

OBIEKT 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki 
i Wigury) sprzedam lub wynajmę. Tel. 
606 636 569.
LOKAL do wynajęcia 50 m kw. Ścisłe cen-
trum Gubina ul. Basztowa (parter). Tel. 
510 266 034.
LOKAL do wynajęcia na działalność usługo-
wą. Tel. 604 560 978.

SPRZEDAM działkę budowlaną we wsi 
Drzeńsk Mały, 44 ary, w tym 6 arów lasu, 
garaż, media, telefon. Tel. 502 558 407.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Gubinie. 
Tel. 515 310 613.
SPRZEDAM działki budowlane w centrum 
Gubina. Tel. 668 305 868.
KUPIĘ działkę budowlaną lub inny grunt. 
Tel. 503 486 627.
DO WYDZIERŻAWIENIA teren ogrodzony 7 
arów (pomieszczenia gospodarcze, ener-
gia, woda). Gubin – Jaromirowie. Tel. 
888 981 183.
SPRZEDAM działkę budowlaną z zabudo-
waniami gospodarczymi w centrum Gubina. 
Tel. 68 387 29 90.
SPRZEDAM działkę 4.200 m kw. 85 000 zł, 
Bieżyce. Tel. 502 559 384.
ODSTĄPIĘ działkę w ogrodzie „ZORZA” w 
Gubinie. Tel. 516504 890.
SPRZEDAM działkę rekreacyjno-ogrodo-
wą „RELAX”. Tel. 68 359 86 41, 668 987 886.
SPRZEDAM działkę rekreacyjną na 
„ŻWIRKU” z nasadzeniami, prądem, altaną 
murowaną. Tel. 68 359 84 18.
SPRZEDAM działkę (woda, prąd) do odrol-
nienia 27 arów w Jaromirowicach ul. Długa 
8. Tel. 609 519 061.
SPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawkiem z 
możliwością zabudowy. Tel. 660 973 939.
SPRZEDAM działkę budowlaną 98 a – 11 
zł/m kw. Tel. 512 317 016.
SPRZEDAM dwie działki 15-arowe w Bie-
życach. Tel. 724 465 350.
SPRZEDAM działki budowlane w Gubinie. 
Tel. 68 387 29 90.
ŁĄKĘ 8 ha na terenie gminy Gubin – miejsco-
wość Dobre – sprzedam. Tel. 792 039 555.

MOTORYZACYJNE

DO WYNAJĘCIA garaż ul. Śląska 28. Tel. 
697 234 137. 

USŁUGI

SZLIFOWANIE głowic samochodowych, 
sitek i noży oraz powierzchni płaskich. Tel. 
504 370 020.
KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawo-
wej i gimnazjum. Tel. 721 499 052.

ELLEGANSA Kinga Gut
Pracownia biżute-
rii ręcznie robionej

zaprasza
ul. Obrońców Pokoju 19 (bu-

dynek restauracji Lech, 
wejście od parkingu).

pn-pt 10.00-17.00, 
soboty 10.00-14.00

W ofercie: biżuteria ze srebra 
925 i sztuczna, z kryształka-
mi Swarovskiego, kamienia-
mi oraz możliwość wykona-

nia biżuterii na zamówienie.

SCHODY drewniane, balustrady - wyrób 
i montaż. Komorów, ul. Młyńska 10. Tel. 
609 351 799.
ŚWIADECTWA energetyczne. Tel. 
604 482 675.
NAPRAWA, konserwacja i montaż gazo-
wych urządzeń grzewczych. Autoryzowany 
serwis JUNKERS, TERMET WOJCIECH SENDE-
RA. Tel. 502 643 030, 68 359 55 55.
MASAŻE profesjonalne, ćwiczenia uspraw-
niające i wzmacniające, świecowanie uszu, 
bańki ogniowe, refleksoterapia u klienta w 
domu. Tel. 693 823 468.

KOMPUTERY: naprawa, instalacja oraz kon-
figuracja systemów Windows, sieci, opro-
gramowanie, usuwanie wirusów, doradz-
two przy zakupie komputera i inne. Tel. 
609 118 304.

EPITAFIUM
GUBIN, UL. KUJAWSKA 2C

- KOMPLEKSOWE CAŁODOBO-
WE USŁUGI POGRZEBOWE

- PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE
TEL. 694 225 094

MONTAŻ paneli, glazury, sztukaterii, regip-
sów, tynki mozaikowe, szpachlowanie, ma-
lowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414. 

MASZ BÓLE PLECÓW, MIĘŚNI, 
STAWÓW – NIE MUSISZ WY-

CHODZIĆ Z DOMU!
ZADZWOŃ 606 888 471.

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!
W OFERCIE RÓWNIEŻ MASAŻ AN-

TYCELULITOWY, CZEKOLADO-
WY ODMŁADZAJĄCY I INNE.

MONTAŻ i obsługa instalacji gazowych, 
wodnych i CO. Montaż pieców gazowych. 
Szybka i fachowa obsługa Tel. 886 481 216.
POLBRUK - układanie. Tel. 792 244 992.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszyst-
kich pieców i podgrzewaczy gazowych. Wal-
demar Kościów. Pol-Plus Gubin, ul. Śląska 52 
a (były sklep Mars). Tel. 501 714 747. 
MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsłu-
ga, sprzedaż, na bardzo dobrych warun-
kach, instalacji grzewczych, sanitarnych, 
wodnych. Dowóz towaru do klienta na te-
renie Gubina gratis. POL – PLUS GUBIN, ul. 
Śląska 52a (były sklep MARS). Tel. 68 359 47 
18, 501 71 47 47, fax 68 359 58 64.

PROJEKTOWANIE OGRODÓW, 
KOMPLETNY PROJEKT W DWA TY-
GODNIE, CENY KONKURENCYJNE.
Gubin, tel. 506 236 626, e-mail: 

zielone.irysy@gmail.com

MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsługa, 
sprzedaż na bardzo dobrych warunkach, kli-
matyzacje, solary, pompy ciepła, kominki, 
piece c. o. grzejniki płytowe, rury, otuliny. 
Dowóz towaru do klienta na terenie Gubina 
gratis. POL – PLUS GUBIN, ul. Śląska 52a 
(były sklep MARS). Tel. 68 359 47 18, 501 
71 47 47, fax 68 359 58 64.
SERWIS pieców gazowych, doradztwo, 
montaż, sprzedaż, roczna obsługa. Na terenie 
Gubina dojazd do klienta gratis. POL – PLUS 
GUBIN, ul. Śląska 52a (były sklep MARS). Tel. 
68 359 47 17, 501 71 47, fax 68 359 58 64. 
NA ZAMÓWIENIE piekę ciasta, gotuję – 
pierogi, krokiety, gołąbki, dowolne i inne 
rzeczy. Tel. 68 455 65 55 lub 665 769 797.
MATEMAT YKA, korepetycje. Tel. 
889 137 910.
LOTNISKA - komfortowo, cała Europa. Tel. 
697 924 253.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEPROWADZKI. Tel. 888 806 385.
PENSJONAT agroturystyczny Sosnówka-
Kosarzyn przyjmuje zgłoszenia na organi-
zację komunii, wczasów, przyjęć itp. Tel. 
506 640 583.
GABINET LOGOPEDYCZNY przyjęcia ul. Ko-
pernika 1 (refundacja NFZ). Tel. 504 327 617.

RÓŻNE

SPRZEDAM klamry boazeryjne C1, C2, 
C3, C4, C5, sztyfty hartowane do listew 

wykończeniowych, gwoździe wykończe-
niowe konfekcjonowane. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM drewno kominkowe opałowe, 
liściaste, łupane, cięte 30-40 cm. Transport 
gratis. Tel. 609 138 452 lub 68 359 91 10. 

HURT – DETAL
- wyroby śrubowe – gwoździe,
- platery z blachy do słupków 
ogrodzeniowych z otwora-
mi fasolkowymi i okrągłymi,
- uszy do przęseł ogro-
dzeniowych,
- klamry boazeryj-
ne C1,C2,C3,C4,C5,
- sztyfty hart. do listew 
wykończeniowych,
- gwoździe wykończenio-
we konfekcjonowane.

USŁUGI
- szlifowanie głowic sa-
mochodowych,
powierzchni pła-
skich, sitek i noży,
- obróbka plastycz-
na metali na prasach.

„PROHAMET”
68-300 Lubsko Pl. Wolności 12,
tel. 68 457 40 44, 504 370 020

(dojazd od ul. Mickiewicza)

SPRZEDAM drzwi wejściowe nowe (prawe). 
Tel. 781 168 582.
SPRZEDAM nożyce krążkowe do blachy, 
wałek do heblarki 80x250 z nożami + blachy 
na stół o wym. 340x540, silnik El. 1.5 KW, 
1420 obr. 380 V. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM okna i drzwi nowe – tanio! Tel. 
68 359 43 24, 695 094 043. 
SPRZEDAM plomby ołowiane fi 8,10 + żyłka 
w pakietach, gwoździe zawiasowe 3x30, 
podkładki sprężyste fi 5 i 8 i zwykłe fi 5, 
śruby 20x60, 20x90, blachowkręty z łbem 
sześć. 4x17. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM łóżko dziecięce większe od 1-10 
lat, w bardzo dobrym stanie, cena 200 zł. Tel. 
68 455 65 55, 665 769 797.

Łączcie się wszyscy, którzy trak-
tujecie zwierzęta humanitar-
nie, jesteście przeciwko pato-
logii, która w Gubinie znęca 
się nad zwierzętami, nawet 
zabija – szczególnie kotki.

W powyższej patologii znaj-
dują się nawet Ci, którzy 

chodzą do kościoła. Również 
obcinają łapki gołębiom.

SPRZEDAM odpady poprodukcyjne (troci-
ny, wióry, itp.). Tel. 603 707 050.
PIEC gazowy dwufunkcyjny na części lub 
drobny remont sprzedam, cena 500 zł. Tel. 
665 769 797, 68 455 65 55.
SPRZEDAM nakrętki koronkowe M 12 i M 
16, niskie M 16x1,5, mosiężne M 6, M 8, 
drut płaski w kręgach 3x1, tuleja z brązu 
fi 120x50x460, pręty NC 10 fi 8, 11, 14,20. 
Tel. 504 370 020.
ODDAM większą ilość gruzu. Tel. 
605 425 000.
ZGUBIONO w sobotę 5 czerwca, w centrum 
Gubina, okulary lecznicze w białej metalo-
wej oprawce. Uczciwego znalazcę prosimy 
z kontakt z redakcją.

PRACA

ZATRUDNIĘ pomoc domową. Wymagania: 
niepaląca, samotna, warunki pracy i płacy 

do uzgodnienia. Tel. 660 373 591.

ZATRUDNIĘ WYSPORTOWA-
NEGO – SPRAWNEGO MĘŻCZY-

ZNĘ W WIEKU 25-40 LAT, ze zna-
jomością podstaw j. niemiec-

kiego – do ochrony obiek-
tu wewnątrz. Praca na pełen 
etat, płaca na rękę 2 tys. zł.

Tel. 665 522 299

PRZYJMĘ spawacza. Dobre warunki pracy. 
Tel. 609 680 270.
ZATRUDNIĘ kucharza. Tel. 504 140 028.
ZATRUDNIĘ na staż do kwiaciarni. Tel. 
601 893 752.
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą lub dziec-
kiem. Tel. 665 535 356.
ZATRUDNIĘ mechanika samochodowego, 
staż mile widziany. Tel. 693 725 000.

PPUB „PAPAY-BUD”
USŁUGI 

BRUKARSKIE
TANIO!!!

UKŁADANIE KOST-
KI BRUKOWEJ, 
GRANITOWEJ, 

BRUKU
(WJAZDY, 

PODJAZDY, 
CHODNIKI).

Tel. 663 978 853
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Baza to nie wszystko

Sum ergo cogito Ireneusz Szmit

W muzyce na wysokim profesjonalnym poziomie naśladowanie 
jest źle odbierane. Ściąganie, małpowanie, plagiat - to są używa-
ne wówczas określenia. Ale w przypadku kanadyjsko-niemiec-
kiej grupy Merqury trzeba pochylić głowę przed indywidualny-
mi umiejętnościami muzyków i faktem, iż w doskonałym stop-
niu odtworzyli skomplikowaną przepiękną harmonię i aranża-
cję utworów Queen. „Wzięli się” za muzykę ze wszech miar wy-
jątkową i zrobili to wyjątkowo dobrze. I tutaj pozostają tylko 
wielkie wyrazy uznania dla naśladownictwa.

Natomiast w sporcie naśladowanie jest zawsze jak najbardziej 
wskazane. Zapomnijmy na chwilę o nowo powstałych urządze-
niach do lekkiej atletyki w ZSO przy ul. Piastowskiej. Stan bieżni 
i skoczni w poszczególnych szkołach lub ich brak jest odzwier-
ciedleniem pozycji l. a. w Gubinie. Zdarzają się jeszcze pojedyn-
cze sukcesy, jak złoty medal Weroniki Spyty na nietypowym dy-
stansie 2 km z przeszkodami w ramach Wojewódzkiej Olimpiady 
Młodzieży. Bo jeszcze żyje sekcja biegów długich. Wielka postać 
gubińskiej trenerki, nauczyciel rolniczaka Roman Kwapich, jest 
jednak osamotniony w swojej pracy. Znikąd pomocy. Więc po 
niemal 30 latach jego entuzjazm siłą rzeczy musiał przygasnąć.

Z końcem roku szkolnego, jak podaje lokalna prasa, ma być 
zlikwidowane Publiczne Gimnazjum Sportowe przy Zespole 
Szkół Rolniczych. To była wielka improwizacja, żeby nie po-
wiedzieć mistyfikacja. Przecież naboru sportowego nie udało 
się przeprowadzić już latem 2004 roku. Jestem zdziwiony, że 
ta niby-szkoła formalnie funkcjonowała jeszcze tyle czasu. Przy-
kro mi to pisać, ale do jej organizowania od samego początku 
zabrano się iście po amatorsku i nic solidnego nie mogło się z 
tych działań wykluć.

Z tegorocznego programu „Wiosny nad Nysą” wycofano trady-
cyjne biegi uliczne, przenosząc je na jesień. W centrum miasta 
pozostała tylko rywalizacja w piciu piwa. 

Jak prowadzić treningi lekkoatletyki, aby zachęcić do jej upra-
wiania dzieci i młodzież? Niezwykle atrakcyjne i skuteczne są za-
jęcia z elementami akrobatyki. Ale nauczyciel musi być do nich 
przygotowany merytorycznie i zapewnić bezpieczeństwo. Bogate 
możliwości stwarza także kierunek wielobojowy. W dawnych cza-
sach z konserwatorem szkolnym skonstruowaliśmy małe płotki 
dla chłopców z klas IV i V. Większość pomalowaliśmy brązową 
farbą, bo tylko taka była. Dzieciaki chętnie podejmowały ćwicze-
nia i rywalizację. Rzucały też różnym sprzętem: małymi oszcze-
pami, piłeczkami, pchały kulami. To był zaczyn, z którego „wy-
rosło” wiele medali na zawodach rangi nie tylko wojewódzkiej.

Później sprowadziłem prywatnym kanałem z Zielonej Góry 
tyczki, pięć sztuk różnej wielkości. Cóż to była za frajda dla dzie-
ciaków. Areną ćwiczeń przygotowywanych w formie zabaw i 
konkursów były Wzgórza Gubińskie. Wielu chłopaków skakało 
o tyczce powyżej 2 metrów, lądując na piasek. Jeden z tych ma-
luszków, Darek Ulewiński w wieku 17 lat potrafił po szybkim roz-
biegu wcelować czubkiem tyczki do buta leżącego na bieżni oraz 
biegać z tyczką przez płotki. Dzięki tym ćwiczeniom i kilku spe-
cjalistycznym treningom na prawdziwej skoczni, zdobył brązo-
wy medal Mistrzostw Polski w 10-boju, nie odbiegając umiejęt-
nościami w tej konkurencji od najlepszych, a jego wynik z tam-
tych zawodów (3 m 50 cm) musi budzić uznanie. Te nasze ulu-
bione tyczki podczas kolejnego włamania do magazynu sprzętu 
zostały w zapale niszczenia spalone przez chuliganów.

Kiedyś podczas zawodów na boisku szkolnym (rozbieg na gu-
mowym chodniku) 3 uczniów LO i 2 z niemieckiej szkoły uzy-
skało wyniki powyżej 6 metrów w skoku w dal. Czy dzisiaj w 
którejkolwiek szkole jest możliwy taki poziom skoku w dal? W 
maju 1988 roku w finałach Zielonogórskiej Spartakiady Mło-
dzieży startowali lekkoatleci Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 
Przywieźli grad medali. W tym 7 złotych! A nie wziął w tych za-
wodach udziału zawodnik odsunięty ze względów wychowaw-
czych, który był zdecydowanym faworytem w dwóch konkuren-
cjach. Takie to były czasy.

Świetną robotę lekkoatletyczną w tamtych latach wykonywa-
no w gubińskich szkołach podstawowych (szczególnie w SP 2), 
a także w Zespole Szkół Rolniczych. Efektem tej pracy były do-
skonałe lokaty gubinian nawet na forum krajowym. Bardzo 
dobre wyniki uzyskiwano w biegach, skokach oraz rzutach, a 
także w wielobojach.

Może na bazie urządzeń do l. a. w Liceum (dla mnie Liceum 
to zawsze będzie szkoła przy ul. Piastowskiej) odrodzi się nasza 
królowa sportu. Ale problem gubińskiej l. a. to nie tylko kwe-
stia bazy. n

Jak radzi sobie Rywal w 
rundzie wiosennej?

LZS „Rywal” Stargard Gubiński 
to jedyna w sezonie 2009/2010 
drużyna „A” klasowa z terenu 
Gminy Gubin. Grają u nas za-
wodnicy z gminy i miasta. po 24 
kolejkach jesteśmy na 7 miejscu 
w tabeli na 16 drużyn 

Czy prowadzenie drużyny 
piłkarskiej jest łatwe? 

 Jeżeli komuś wydaje się łatwe, 
to proponuję spróbować. Nieste-
ty nie ma w okolicy dużych za-
kładów pracy, które sponsoru-
ją sport. Oczywiście dostajemy 
z Urzędu Gminy, tak jak każda 
drużyna, dotację na działalność i 
za to dziękujemy, jednak wydaje 
mi się, że podstawą jest bardzo 
dobra atmosfera w drużynie i 
dlatego warto to robić.

Czy są ludzie, na których 
może Pan liczyć?

Tak oczywiście, są to przede 
wszystkim zawodnicy i wielu 
innych przyjaciół Rywala, którzy 
oferują nam różną pomoc. 
Wspólnie z Piotrkiem Puszkar-
skim, kierownikiem drużyny, 
staramy się dbać o to, aby at-
mosfera w drużynie była bardzo 
dobra. Zabezpieczamy też bieżą-
ce potrzeby drużyny.

Czego Panu i Rywalowi 
można życzyć?

Myślę, że nie tylko Rywalo-
wi, ale wszystkim drużynom i 
ich działaczom z terenu naszej 
Gminy życzę wysokiego miejsca 
w tabeli i aby nasz zapał do piłki 
nigdy nie wygasł.

Skład: Grzegorz Bazan - po-
mocnik, Bartosz Kwiecień - po-
mocnik, Paweł Szczepański - 
pomocnik, Andrzej Mieszkie-
ło - kapitan, nasz filar obrony, 
Mariusz Pirko - pomocnik, 
Bartek Aleksandrowicz - obroń-
ca, Wojtek Kot - rozgrywają-
cy, Maciej Pirko - obrońca, 
Tomasz Skobel - bramkarz, 
Dawid Piekło - pomocnik, Karol 
Pietsch - napastnik, Arek Woźny 
- napastnik, Patryk Sobolewski 
- pomocnik, Łukasz Kalinow-
ski - obrońca, Piotr Puszkar-
ski - kierownik drużyny, Ma-
riusz Sajewicz - rozgrywający, 
Piotr Kusy - prezes klubu - na-
pastnik. Czesiu Mazurkiewicz 
nasz trener - napastnik, Adam 
Kaczmarek - obrońca, Łukasz 
Mielżyński - obrońca, Maciej 
Wypych - bramkarz, Arkadiusz 
Kusy - obrońca, Rafał Pawłow-
ski - napastnik, Piotr Świtała 
- bramkarz, Mariusz Zasowski 
- rozgrywający, Dawid Czernik 
- bramkarz, Marek Baumgar-
ten - napastnik, Robert Grabo-
wy - napastnik, Piotr Oliniak 
- napastnik.  red

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gu-
binie już od ponad 30 lat może 
chwalić się wielkimi sukcesami 
sportowymi. Jej uczniowie co 
roku znajdują w ścisłej czołówce 
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. 
Tradycje sportowe są mocno za-
korzenione w historii tej placów-
ki. Sukcesy goniły kolejne sukce-
sy. Nie inaczej jest tym razem…

Zacznijmy od minisiatkówki. W 
mistrzostwach powiatu w każdej 
z grup wiekowych klas podstawo-
wych zawodniczki SP 2 zajmowa-
ły pierwsze miejsce! Wśród chłop-
ców również nie zabrakło do-
brych rezultatów: pierwsze miej-
sce wśród klas V, druga pozycja 
IV-klasistów oraz trzecie miejsce 
dla uczniów klas VI. Teraz cze-
kamy na pomyślne wieści z fina-
łów wojewódzkich, które odbędą 
się w Szprotawie. Nie mniej po-
chwał należy się koszykarkom, 
które zajęły pierwsze miejsce w 
powiatowych mistrzostwach, a 
na etapie rejonowym wywalczy-
ły srebrne medale. O doskonałe 
wyniki postarali się także spor-
towcy biorący udział w sztafeto-
wych biegach przełajowych. Za-
równo chłopcy, jak i dziewczęta 
okazali się bezkonkurencyjni pod-
czas powiatowych mistrzostw, 
które odbyły się w kwietniu w 

Wywiad 
z Piotrem 
Kusym

prezesem 
Rywala Stargard Gubiński

SP-2 sportem stoi

Puchar Coca-Coli

Kołatkach koło Bronkowa. Idąc 
za ciosem, podczas finału woje-
wódzkiego Lubuskiej Olimpiady 
Młodzieży w Trzcielu młode za-
wodniczki zajęły drużynowo trze-
cią pozycję, a ich koledzy uplaso-
wali się na wysokim piątym miej-
scu 7 czerwca w Zielonej Górze 
odbyły się finały mistrzostw wo-
jewództwa w czwórboju. Druży-
ny SP-2 zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy zajęli pierwsze miejsca 
i będą reprezentować wojewódz-
two lubuskie w mistrzostwach 
polski, które odbędą się w Lesz-
nie w dniach 13 - 15 czerwca.

Wszystkie te wyniki robią wra-
żenie. Cieszy fakt, że w naszym 
mieście wciąż nie brakuje uzdol-
nionej młodzieży, która z zapa-
łem garnie się do sportu i walczy, 
aby być najlepszym... Wyrazy 
szacunku i podziękowań należą 
się twórcom tych sukcesów - na-
uczycielom wychowania fizycz-
nego: Tomaszowi Lasocie, 
Teresie Kalicie, Jolancie 
Cybulskiej oraz Annie Gac-
kiej-Przysmak. Ponieważ in-
frastruktura obiektów sporto-
wych w Gubinie zyskuje nowy 
wymiar, liczymy na dalsze świet-
ne wyniki i występy naszych 
młodych sportowców. 

Andrzej Matłacki

Gimnazjum nr 2 w Gubinie było 
organizatorem półfinałów mi-
strzostw województwa lubuskiego 
Turnieju Piłki Nożnej Coca Cola 
Cup. Na nowym boisku szkolnym 
po zaciętej walce tyle samo punk-
tów zdobyły Gimnazjum nr 2 z 
Gubina i Gimnazjum z Krosna 
Odrz. O awansie do finału zade-
cydowała więc różnica strzelo-
nych i straconych bramek.

Oto wyniki spotkań: Gimna-
zjum Nr 2 Gubin vs. Gimnazjum 
Krosno Odrzańskie 4:4, Gimna-
zjum Nr 2 Gubini vs. Gimnazjum 

Cybinka 4:1, Gimnazjum Krosn 
Odrzańskie vs. Gimnazjum Cy-
binka 9:1 

Kolejność: 1. Gimnazjum Krosn 
Odrzańskie, 2. Gimnazjum Nr 2 
Gubin , 3. Gimnazjum Cybinka 

Gimnazjum z Gubina wystąpiło 
w składzie: Michał Grzebielucha, 
Adrian Podgórski, Jordan Pu-
ciata, Patryk Zientek, Przemek 
Haraszkiewicz, Piotr Nowicki, 
Łukasz Bielaszewski, Łukasz 
Arentowski, Tomasz Musiał, 
Damian Waruszewski. Opiekun 
Tomasz Romanowski.

Carina awansowała
Na trzy kolejki przed końcem 

rozgrywek piłkarze gubińskiej 
Cariny zapewnili sbie awans do 
kolejnej klasy rozgrywkowej. 
Awans gubinianie zapewnili sobie 

po zwycięstwie 3:0 w wyjazdowym 
meczu  rozgrywanym ze Stalą w 
Jasieniu. Mało tego tej wiosny nasi 
piłkarze jeszcze nie przegrali. Gra-
tulujemy awansu (mz)

Uczestnicy na prezentacji turnieju przed rozpoczęciem rozgrywek


