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Odrestaurowany portal teatru na wyspie

Jesienią ubiegłego roku Wyspa 
Teatralna została zamknięta dla 
zwiedzających. Pojawili się na 
niej robotnicy i maszyny bu-
dowlane. Wszystko po to, żeby 
przywrócić temu miejscu dawny 
blask i czar. Po wielu utrudnie-
niach (eksplozja niewybuchu 
w ruinach teatru, sroga i długa 
zima) prace zbliżają się ku, długo 
wyczekiwanemu, końcowi. Już 
w niedzielę 27 czerwca Wyspa 
Teatralna zostanie uroczyście 
otwarta. Jej nowe oblicze za-
prezentowane będzie wszyst-
kim chętnym.

Odświeżona Wyspa ma wszelkie 
szanse na to, żeby zostać chlubą 
Gubina i dumą jego mieszkań-
ców. Jednak jest to także duma 
władz obecnej kadencji, gdyż cały 
projekt udało zrealizować się od 
początku do końca w ciągu czte-
rech lat. Poprzednie władze nie 
skorzystały z możliwości po-
zyskania finansów ze środków 
unijnych, a dokładnie z pro-
gramu Interreg 3A - wyjaśnia 
burmistrz Gubina Bartłomiej 
Bartczak. - Niemcy wykorzy-
stali tę szansę i wybudowali 
piękne tarasy naprzeciw wyspy. 
A przecież te fundusze powin-
ny zacierać różnice między pań-
stwami, a nie powiększać je.

Niedziela, 27 czerwca, godzina 14.00 - to wtedy rozpocznie się, długo wyczekiwa-
ne, oficjalne otwarcie odrestaurowanej Wyspy Teatralnej. Na wszystkich zaintereso-
wanych czeka tam wiele atrakcji, między innymi koncerty, występy zespołów tanecz-
nych i pokaz laserowy. Ale miejsce to warto odwiedzić przede wszystkim w jednym 
celu - dla zobaczenia nowego wizerunku Wyspy.

Powitajmy lato na wyspie!

Prace rewitalizacyjne pełną 
parą ruszyły niecały rok temu. 
Wcześniej wiele czasu zajęły 
prace projektowe, zgromadzenie 
potrzebnej dokumentacji i złoże-
nie wniosków o dofinansowanie 
do Europejskiej Współpracy Te-
rytorialnej. Gdyby nie przeciw-
ności losu, to Wyspa Teatral-
na zostałaby oddana do użytku 
jeszcze w 2009 roku. - tłuma-
czy B. Bartczak. - Sądzę, że czer-
wiec jest dobrym terminem na 
otwarcie tego pięknego miejsca, 
a piękna pogoda będzie sprzy-
jała wycieczkom.

Chyba każdy z nas pamięta, jak 
prezentowała się wyspa kilka lat 
temu. Obecnie obraz ten zmie-
nił się diametralnie - wyłożono 
nowe ścieżki, wycięto drzewa 
i krzewy, a w ich miejsce nasa-
dzono nową roślinność, ustawio-
no stylizowane ławki i lampy, od-
tworzono portal teatru, odre-
staurowano schody prowadzą-
ce do Nysy Łużyckiej i stworzo-
no skwerki.

W niedzielę otwarcie Wyspy, 
która wciąż ma w sobie wielki 
potencjał. Mam nadzieję, że po-
wstaną tam punkty gastrono-
miczne, gdyż infrastruktura jest 
do tego gotowa. Kawiarenki 
idealnie wkomponowałyby się 

w estetykę tego miejsca. - zdra-
dza burmistrz. - Może w przy-
szłości będą się tam odbywa-
ły imprezy i festyny. Niedziel-
na uroczystość pokaże, że jest 
to możliwe.

Z początku Wyspę patrolować 
będzie Straż Miejska i policja. Za-
montowano także kamery w po-
szczególnych miejscach. Wszyst-
ko to ma podnieść bezpieczeń-
stwo i uchronić całość przed wy-
brykami wandali. Jest to środek 
zapobiegawczy, gdyż wydaje się, 
że lokalna społeczność dojrzała 
do poszanowania tego typu obiek-
tów. Przykładem są nowoczesne 
boiska i Eurodeptak, które po-
zostają w nienaruszonym stanie.

Podsumowując - żaden miesz-
kaniec Gubina nie będzie wsty-
dził się odświeżonej Wyspy Te-
atralnej. Miejsce to stanie się 
symbolem zmian na lepsze, które 
powoli, ale dostrzegalnie, zacho-
dzą w naszym mieście. W nie-
dzielę o 14.00 huczne otwarcie, 
podczas którego będzie się sporo 
działo, każdy znajdzie tam coś 
dla siebie. Wyspa po wielu mie-
siącach znów stanie się ogólno-
dostępna, dzięki czemu wzrośnie 
estetyka i atrakcyjność naszej 
Małej Ojczyzny.

Krzysztof Kaciunka

Trzy lata temu radny Andrzej 
Białek i burmistrz Bartłomiej 
Bartczak doszli do wniosku, że 
wystąpienia słynnego już policyj-
nego „Lupo” jako asystenta prele-
gentów policyjnych to nie wszyst-
ko. I wtedy „Lupo” w Gubinie uzy-
skał szansę szerszego działania na 
targach „Bezpieczne wakacje”.

Justyna Karpisiak, wicebur-
mistrz Gubina otworzyła Trze-
cie Targi „Bezpieczne wakacje”, 
które tym razem zorganizowa-
no w gościnnych progach hali 
sportowej Zespołu Szkół Lice-
alnych i Technicznych. I bardzo 
dobrze, bo obawiając się opadów 
deszczu, uchroniono dzieci przed 
upałem.

Impreza organizowana przez 
burmistrza wspólnie z Komisją 
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej 
jest już ugruntowanym i spraw-
dzonym działaniem na rzecz bez-
pieczeństwa najmłodszych na 
wakacjach.

Pomysłowość przedsięwzięcia 
polega na formule targów. Opie-
rają się one na rywalizacji ofert - 
która z nich będzie najciekawsza, 
najlepiej przyjęta i najpożytecz-
niejsza dla odbiorców. Impreza 

Bezpiecznie na wakacje
ma duże walory kształcące.

Z targów korzystali ucznio-
wie klas I-III gubińskich szkół, 
którzy pod czujnym okiem wy-
chowawców, rodziców i starsze-
go rodzeństwa aktywnie uczest-
niczyli w imprezie.

Część artystyczną prowadziła 
wiceprzewodnicząca Młodzie-
żowej Rady Miasta Agnieszka 
Krawczyk. Wystąpiły dwie so-
listki: Marta Rzucidło i Ania 
Rzun. Pokazy taneczne zapre-
zentowały dziewczyny z zespo-
łu tanecznego „Etna”, działa-
jącego przy GDK, występują-
ce w 2 grupach programowych: 
„Gryps” i „Beate”. Duże zainte-
resowanie wzbudzała policyjna 
maskotka „Lupo”, w którą wcie-
lił się przewodniczący Młodzie-
żowej Rady Miasta Andrzej 
Ociepka. Na targach zaistnia-
ły stoiska: PCK prezentowane 
przez prezes Zarządu Rejono-
wego Grażynę Hrabską i wi-
ceprezesa Kazimierza Niedź-
wiedzkiego - rozdawano folde-
ry, ciasteczka i cukierki, a także 
pokazywano, jak udzielać pierw-
szej pomocy w razie wypadku.

dokończenie str. 3

Poseł Marek Cebula tuż po 
ogłoszeniu wyników wyborów 
w Radiu Zachód oświadczył, że 
Bronisław Komorowski naj-
większe - ponad 50% - poparcie 
uzyskał w powiatach: Zielona Góra 
miasto, zielonogórski i krośnieński.

Jak wiadomo, każde wybory 
wywołują emocje, dyskusje, wza-
jemne przekonywania i w ten 
sposób ludzie bogatsi o do-
świadczenia innych mogą kory-
gować swoje przekonania, de-
cyzje. Tylko kura nie zmienia 
zdania. Czasem, głównie w po-
lityce, masowa zmiana przeko-
nań może zaskakiwać. Próbu-
jemy to jakoś wyjaśniać, głów-
nie po to, by to lepiej zrozumieć.

Jak to się mogło stać, że bastion 
lewicy, jakim był Gubin, dryfuje, 
a nawet wyraźnie bierze kurs w kie-
runku liberalnym. Bo jak rozumieć 
wynik ostatnich wyborów prezy-
denckich? Jeśli B. Komorowski 

uzyskuje 3694 głosy w Gubinie, co 
stanowi aż 56% oddanych głosów, 
gdy lider SLD Grzegorz Napie-
ralski aż trzykrotnie mniej, to dla 
mnie rzecz zadziwiająca.

Jakieś tego przyczyny muszą 
być. Jakie? Jestem skłonny zgo-
dzić się z tezą Justyny Karpi-
siak, naszej wiceburmistrz, że 
wyborcy „wypowiedzieli się za 
spokojną, przewidywalną poli-
tyką na najbliższe lata.”

Mimo wszystko ten wzrost po-
pularności Platformy Obywatel-
skiej i B. Komorowskiego jest dla 
mnie zaskoczeniem. Co prawda 
Platforma Obywatelska i B. Ko-
morowski to dla mnie niezu-
pełnie to samo, z wielu zresztą 
względów. Platforma to partia 
rządząca ze zmiennym szczę-
ściem, głównie z powodu braku 
porozumienia z dotychczaso-
wym prezydentem, ale nie tylko.

dokończenie na str.4

Zwycięstwo Komorowskiego
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Urodzenia | Emilia Peretiako-
wicz, Filip Skowron, Jakub 
Kiełbowicz, Adam Krukar, 
Weronika Ziemba, Patryk Ku-
śmierek, Klaudiusz Kamont, 
Klaudia Tarabasz, Marcel Ra-
szewski, Lena Kowalik, Klara 
Bilska, Filip Krakus, Adrian 
Ignasiak, Marcel Lorentowicz, 
Paweł Głuszek, Hanna Niem-
czyk, Maja Szakola, Nadia 
Mech, Eliana Mac, Kinga Za-
wadzka, Dorota Jerema, Bar-
tosz Małecki.

Zgony | Marian Krawczyk l. 58, 
Janina Wolińska l. 72, Irena 
Pawlas l. 62, Grzegorz Swobo-
da l. 53, Zbigniew Bilski l. 45.  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 moż-
liwość zagłosowania na dowód-
cę Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej w Gubinie mł. kpt. Dariusza 
Kostyszaka. W treści SMS-a wy-
starczy wpisać kod ZAW.10.

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

Głosuj 
na swojego 

strażaka

Tydzień przed końcem roku 
szkolnego w Szkole Podstawo-
wej nr 3 ogłoszono alarm bombo-
wy. Tuż po godzinie 9.00 ewaku-
owano dzieci oraz pracowników 
placówki. Po pewnym czasie na 
teren placówki przyjechała po-
licja, która zabezpieczyła teren 
przed przyjazdem saperów. Oka-
zało się, że przyczyną całego za-
mieszania był pocisk artyleryjski 
kaliber 88 mm. Niewybuch został 
usunięty przez patrol saperski z 
Krosna Odrzańskiego, a następ-
nie zdetonowany na poligonie.

Nikomu nic się nie stało, a to jest 
najważniejsze - oznajmił z ulgą 
dyrektor SP nr 3 Robert Siegel. 
- Parę miesięcy temu mieliśmy 
tutaj szkolenia, które uświado-
miły uczniom i nauczycielom, 
jak zachowywać się w tego typu 
sytuacjach. Obecnie dzieci z klas 

Już 4 lipca odbędzie się druga 
tura przedterminowych wybo-
rów prezydenckich. Czas kampa-
nii wyborczej zbliża się ku końco-
wi. Dwóm kontrkandydatom po-
zostało niewiele czasu, aby pozy-
skać poparcie osób, które nadal 
wahają się, na kogo oddać głos. 
W piątek 18 czerwca do Gubina 
zawitał autobus wyborczy Broni-
sława Komorowskiego, kan-
dydata na prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Zwolennicy mar-
szałka rozdawali ulotki wyborcze, 
zachęcając gubinian do wzięcia 
udziału w wyborach i zagłosowa-
nia na kandydata PO. Pasażerów, 

1-3 biorą udział w targach w hali 
przy ul. Krakowskiej, a pozosta-
li uczniowie wraz z opiekunami 
opuścili teren szkoły.

Jak niebezpieczny pocisk zna-
lazł się na terenie szkoły? Jeden z 
uczniów, z pewnością nieświado-
my ryzyka, przyniósł „eksponat” 
do Izby Muzealnej, która istnie-
je w podstawówce. Tam zareago-
wali pracownicy placówki i wsz-
częli alarm...

Godzinę później rozpoczęły 
się targi „Bezpieczne wakacje”, 
podczas których dzieci miały 
zdobyć wiedzę na temat niebez-
pieczeństw i sposobu ich unika-
nia. Można zatem stwierdzić, że 
tego typu imprezy mają jak naj-
większy sens. Przyczyniają się 
do podniesienia bezpieczeństwa 
najmłodszych w życiu codzien-
nym oraz w szkole. K.K

Autobus wyborczy
kandydata na prezydenta

Bombowa 
przerwa

Wybuchowy 
Gubin?

wśród których był poseł na Sejm 
RP Marek Cebula, witali: bur-
mistrz Gubina Bartłomiej Bart-
czak, wiceburmistrz Justyna 
Karpisiak oraz radny powiato-
wy i jednocześnie przewodniczący 
gubińskiej PO Grzegorz Śwital-
ski. Młodzi wolontariusze z wiel-
kim zapałem wyruszyli w miasto, 
gdzie starali się przekonywać, iż 
B. Komorowski jest najlepszym 
kandydatem do piastowania naj-
wyższego urzędu w państwie. Już 
niedługo przekonamy się, czyja 
kampania okazała się najskutecz-
niejsza.

Andrzej Matłacki

Jeszcze nie umilkły na dobre 
echa ewakuacji uczniów, na-
uczycieli i pracowników admi-
nistracyjnych ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 (przypomnijmy: 
spowodowane przyniesieniem 
przez jednego z uczniów „ekspo-
natu” do szkolnej izby pamięci 
w postaci pocisku kal. 88 mm), 
a już na ogrodach działkowych 
„Wzgórze” 22 czerwca, podczas 
prac przygotowawczych związa-
nych z budową zbiornika wod-
nego, wykopano część pocisku 
moździerzowego średniego kali-
bru! Znalezisko zabezpieczyła po-
licja, a wezwani z Krosna Odrzań-
skiego saperzy zajęli się niewybu-
chem, który zostanie unieszkodli-
wiony na jednym z poligonów.

Zbliża się okres wakacyjny. 
Udając się do lasu, na dział-
kę lub ryby, możemy natra-
fić na tego rodzaju „pozo-
stałości” z minionej wojny.

Zachowajmy więc szcze-
gólną rozwagę i ostrożność!

AB

Zwolennicy kandydata PO tuż po przybyciu do Gubina

G.Perlak i J.Winiszewski podczas audycji w radiogubin.pl

Leszek Ochotny – przewod-
niczący Rady Miejskiej otwie-
rał XLIV sesję, witając serdecz-
nie Radnych i przybyłych gości.

Burmistrz Bartłomiej Bart-
czak poinformował radnych 
o swoich działaniach od po-
przedniej sesji. Gubińscy radni 
miejscy przed wakacjami zapla-
nowali w czerwcu aż dwie praco-
wite sesje. Pierwsza odbyła się 
24 czerwca w Gubińskim Domu 
Kultury. 

Doniosłość sesji podkreślona zo-
stała podjęciem uchwały w spra-
wie nadania tytułu „Honorowego 
Obywatela Miasta” długoletnie-
mu proboszczowi Parafii Trójcy 
Świętej - Janowi Gussowi.

Ksiądz kanonik Jan Guss 
w latach 1984-2000 swej dusz-
pasterskiej działalności: wspie-
rał demokratyczne przemiany na 
Ziemi Gubińskiej, nie szczędził 
wysiłków dla ekumenicznego 
zbliżenia mieszkańców Gubina 
i Guben, był ogromnie zaanga-
żowany w rozwój budownictwa 
sakralnego w naszym mieście.

Podjęto również szereg istot-
nych dla miasta uchwał. Rada 
wyraziła zgodę na nieodpłatne 
przeniesienie prawa własności 
odnośnie nieruchomości o pow. 
423 m kw., położonych przy ul. 
Generała Dąbrowskiego na rzecz 
Związku Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich w RP. Zdecydowano 

o przystąpieniu miasta do woje-
wódzkiego projektu świadcze-
nia usług elektronicznych w sys-
temie nazwanym „Lubuski e-
Urząd”. Dokonano stosownych 
zmian w budżecie miejskim. 
Zmieniono zakres i formę opra-
cowywania informacji półrocz-
nej o wykonaniu budżetu miej-
skiego. Według nowej formu-
ły analiza wykonania budżetu 
staje się bardziej przejrzysta, 
konkretna i przybliża diagnozę 
wieloletniej prognozy budżeto-
wej. Przyjęto plan pracy Komi-
sji Rewizyjnej na drugie półro-
cze, który przewiduje zbadanie 
prawidłowości wykonania bu-
dżetu miasta w pierwszym pół-
roczu 2010 i przeprowadzenia 
kontroli Wydziału Nieruchomo-
ści i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego.

Uchwały podejmowano kom-
pletem 15 głosów.

Przewodnicząca Komisji Rewi-
zyjnej Danuta Andrzejewska 
poinformowała radę o wynikach 
kontroli przeprowadzonej w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
w Gubinie.

Ponieważ sesja Rady Miejskiej 
obradowała w momencie, gdy 
skład naszego czasopisma był 
już przygotowany do druku, do 
szczegółów z omawianej sesji po-
wrócimy w następnym numerze.

Oleg Sanocki

Ks. Kanonik Jan Guss - Honorowym Obywatelem Gubina

Doniosła i pracowita sesja

Choć obrady okrągłego stołu 
należy postrzegać jako jedyny 
możliwy bezkrwawy kompro-
mis umożliwiający wprowadze-
nie demokratycznego ustroju 
w naszym państwie, to trzeba 
przyznać, że z owoców tego swo-
istego wiatru zmian korzystamy 
na dziś wszyscy.

Jednym z przejawów demokra-
tyzacji życia publicznego były 
wolne wybory i przejście z cen-
tralnie kierowanej polityki do sa-
mostanowienia o sobie małych 
lokalnych społeczności. Stwo-
rzenie demokratycznych lokal-
nych samorządów było kamie-
niem milowym napędzającym 
rozwój małych czy większych 
wspólnot lokalnych.

W pierwszym poprzemianowym 
gubińskim samorządzie nie zabra-
kło osób, które już od przełomu 
lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych aktywnie działały w opo-
zycji. Wolne związki zawodowe 
funkcjonowały niemal we wszyst-
kich gubińskich zakładach pracy, 
grupując ludzi o bogatszym spoj-
rzeniu na rzeczywistość niż ci, 
których światopogląd określała 

Dwie dekady samorządności
ideologiczna linia partii. Długo by 
wymieniać tych, którzy budowali 
podstawy demokracji w naszym 
mieście. Należałoby jednak wspo-
mieć Grzegorza Perlaka, Je-
rzego Pogodzińskiego, Wal-
demara Kleszcza, Jerzego 
Zawadzkiego czy Józefa Wi-
niszewskiego - niektórzy z nich 

byli w składzie pierwszej „demo-
kratycznej” Rady Miejskiej. Prze-
wodniczącym tej rady został póź-
niejszy redaktor naczelny naszej 
gazety Ryszard Sibiński. 
Trudno nie docenić też roli Ko-
ścioła i zaangażowania w sprawy 
społeczne księdza Jana Gussa. 

Z okazji rocznicy XX-lecia Sa-
morządu w piątek 25 czerwca 
o godzinie 13.00 odbędzie się 
w Kościele pw. Trójcy Świętej 
Msza Św, a o 14.30 w sali wi-
dowiskowej Gubińskiego Domu 
Kultury będzie uroczyste spotka-
nie, podczas którego wyświetla-
ny zostanie film dokumentalny, 
historyczny referat wygłosi R.Si-
biński. Podczas tej uroczystości 
księdzu J.Gussowi zostanie wrę-
czony akt nadania Honorowego 
Obywatela Miata Gubina. (mz)

UWAGA
CZYTELNICY

Następne 
wydanie 

6 VIII 2010
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 Z magistratu

„Jan Sebastian Bach w gościnie u Fryderyka Chopi-
na” - pod tym tytułem kryje się wieczór pieśni z udzia-
łem gubeńskiej sopranistki Almut Wilke i Pawła No-
dzaka - baryton z Gubina oraz ich przyjaciół muzyków.

Koncert odbędzie się w Farze Gubińskiej 26 czerwca 
2010 o godzinie 20.00. Wejście jest bezpłatne, ale bardzo 
prosimy o datki na odbudowę Fary Gubińskiej. Już teraz 
serdecznie za nie dziękujemy.
Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Fary 

Gubińskiej e.V. Guben Günter Quiel 
Fundacja Fara Gubińska Gabriela Łuc-Bardzik

Koncert w farze

Bezpiecznie na wakacje

Wyspa wyróżniona

dokończenie ze str. 1
Stoisko Straży Miejskiej prowadzone było przez komen-

danta Krzysztofa Duberta. Policyjny punkt informacyj-
ny prowadził mł. asp. Mieczysław Fryga, który rozda-
jąc ulotki, informował głównie o prawidłowościach ruchu 
ulicznego i zagrożeniach. Krzysztof Żemło ze Straży 
Leśnej omawiał prawidłowe zachowania w lesie, dysponu-
jąc również stosownymi folderami. W imieniu Powiatowej 
Stacji Inspekcji Sanitarnej działały panie Bożena Świo-
kło i Mariola Gawłowska. Stoisko Młodzieżowej Rady 
Miasta obsługiwał Rafał Białek, syn Andrzeja. Rozda-
wane przez niego solidne ekologiczne torby lniane z em-
blematem Rady Młodzieżowej poszły jak świeże bułecz-
ki. Stroną merytoryczno-organizacyjną kierował A. Białek 
- przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 
Rady Miejskiej, któremu pomagali Tomasz Kaczma-
rek i inspektor Rafał Wypych z Urzędu Miejskiego. 
Radę Miejską reprezentował wiceprzewodniczący Zyg-
fryd Gwizdalski, który stosownie do okoliczności wy-
stąpił w odmłodzonej postaci, w krótkich spodenkach.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowa-
ne przed halą pokazy sprzętu Straży Pożarnej i WOPR. 
Już po formalnym zakończeniu imprezy, prezentacje 
Jacka Czerepki długo jeszcze zachwycały najmłod-
szych uczestników imprezy. Ols

dokończenie z poprzedniego numeru
Prof. dr Janina Kopietz-Unger kontynuowała swą 

wypowiedź. Udowadniała, że szukając rozwiązania użyt-
kowania fary, trzeba wziąć pod uwagę na jakie wielkości 
powierzchni użytkowej istnieje zapotrzebowanie. Czy pro-
ponowane przez radę naukową rozwiązanie w tym kon-
tekście jest dobre. - W swoim wystąpieniu chciałam Pań-
stwa zachęcić do rozpatrywania programowania prac 
projektowych, głównie myślę o najlepszym zagospoda-
rowaniu obiektu. Albo realizujemy to prawidłowo, albo 
oddamy pieniądze. - brzmiało to jak groźba (dop. red.).

Pani konserwator B. Bielinis oświadczyła, że kon-
kurs musi być zakończony i wyłoni wykonawcę zgod-
nie z jego założeniami.

Ginter Quiel zastrzegł się, że nie zamierza brać udzia-
łu w sporze naukowym. Podkreślił, że widział wiele 
odbudowanych kościołów, podał przykłady Beskow, 
Gdańsk… Jestem dumny z tego, co już zrobiono na 
rzecz odbudowy fary i wierzę, że będzie ona spełniać 
coraz lepiej rolę integracyjną Euromiasta. Co do użyt-
kowania, jawi mi się następująca kolejność: funkcja tu-
rystyczna to wieża widokowa, która przynosić będzie 
pieniądze na dalszą odbudowę. Funkcja kulturalna 
będzie w pełni możliwa, gdy odbudowany będzie dach.

Aleksander Starzyński – konserwator zabytków 
z Poznania podkreślił, że bardzo ważną dla takiej bu-
dowli jest ochrona otoczenia, głównie ochrona archi-
tektoniczna, by nie powstały w pobliżu rażące kontra-
stowe budowle. Bryła fary ma dla otoczenia duże zna-
czenie dominanty i nie wolno tego zakłócać.

Autor niniejszej publikacji pozwolił sobie wnieść 
uwagę, podając przykład porównywalnej budowli sa-
kralnej w miejscowości Chorin, leżącej między Berlinem 

Perspektywy Fary

Gubin po raz kolejny został zauważony i doceniony! 
Tym razem przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego, który zorganizował konferencję „Lubuskie 
zaprojektowane”. Spotkanie, w którym udział wziął 
Bartłomiej Bartczak, miało na celu zaprezentowa-
nie najlepszych przedsięwzięć realizowanych w woje-
wództwie ze środków unijnych w latach 2007-2013.

Obok takich projektów jak gorzowska filharmonia 
i zielonogórski aquapark, wyróżniono zagospodarowa-
nie Wyspy Teatralnej. Przedstawiono to w publikacji 
„Lubuskie zaprojektowane: dobre praktyki projektów 
unijnych w regionie”. Burmistrz Gubina został zapro-
szony do zaprezentowania przedsięwzięcia, co umoż-
liwiono tylko 7 zgromadzonym.

Cieszymy się, że rewitalizacja Wyspy Teatralnej zna-
lazła uznanie wśród władz województwa. Nie jest to 
projekt tak kosztowny jak filharmonia gorzowska, ale 

Nie sposób nie cieszyć się z coraz większej ilości po-
wstających w naszym mieście nowoczesnych obiektów 
sportowych. Jak stwierdził Krzysztof Olifirowicz 
z Wydziału Komunalnego i Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Gubinie, oficjalne otwarcie „Orlika” przy ulicy 
Roosevelta nastąpi już na przełomie lipca i sierpnia. 
W jego skład wejdą nawierzchnie do gry w piłkę nożną, 
koszykówkę i siatkówkę. Dobrze oświetlone boiska z do-
skonałą nawierzchnią pozwolą na przyjemne, zdrowe 
i bezpieczne prowadzenie treningów w kilku dyscypli-
nach sportowych przez cały rok. A na jakim etapie są 
obecnie prace budowlane i czy wszystko idzie zgod-
nie z planem? - Harmonogram prac realizowany jest 
bardzo sprawnie. Plan zakończenia budowy przewi-
dziany był na wrzesień, a tymczasem wszystko uda 
się nam skończyć miesiąc wcześniej. Ukończono już 
budowę ogrodzenia i instalowanie oświetlenia, a nie-
długo zacznie się proces kładzenia nawierzchni wraz 
z zapleczem socjalnym. - poinformował K. Olifirowicz. 

Kompleks boisk będzie miał charakter ogólnodostęp-
ny i bezpłatny, a jego głównym założeniem jest udostęp-
nienie nowoczesnej infrastruktury sportowej. Będzie 
to już siódmy tego typu obiekt w mieście. Każdy kolej-
ny „Orlik” to szansa na spełnienie sportowych marzeń 
i planów młodych gubinian. 

Andrzej Matłacki 

Otwarcie „Orlika” 
coraz bliżej

Przez cały rok w gubińskim Gimnazjum nr 2 trwały 
imprezy mające na celu uczczenie 10-lecia istnienia 
placówki. We wtorek 22 czerwca odbył się mecz po-
między nauczycielami a absolwentami szkoły. Podob-
ne przedsięwzięcie miało miejsce w lutym, gdy ci sami 
przeciwnicy zmierzyli się na boisku do piłki siatkowej. 

Mecz rozgrywany był na nowoczesnym obiekcie spor-
towym należącym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 
W drużynie nauczycieli grali: Michał Kwaśniewski, 
Tomasz Romanowski, Robert Przyworski, Anna 
Rykała, Jan Skóra, Marek Basznica, Grzegorz 
Świtalski, Sylwester Cichosz i gościnnie burmistrz 
Bartłomiej Bartczak. Ich rywalami byli: Robert Ka-
sprzak, Marek Mazurkiewicz, Łukasz Góralczyk, 
Patryk Sobolewski, Radosław Supeł i Tomasz Maz. 

Na szczęście udało się zebrać absolwentów, którzy 
jakiś czas temu kończyli naszą szkołę - opowiada or-
ganizator T. Romanowski. Dlaczego typowo sportowa 
impreza? Pierwsze roczniki gimnazjum mogły uczyć 
się w klasach sportowych, dlatego uważam, że taka 
inicjatywa miała sens.

Po dwóch połowach (każda trwająca po 20 minut) lepsi 
okazali się uczniowie. Pokonali oni swoich byłych na-
uczycieli 10:6. Na tym obchody jubileuszu gimnazjum 
zakończyły się. Wrzesień przyniesie nie tylko nowy rok 
szkolny, ale także rozpocznie nową „dziesiątkę” istnie-
nia szkoły.  Krzysztof Kaciunka

Uczniowie wygrali

a Szczecinem, gdzie za priorytet uznano przykrycie bu-
dowli tymczasowym dachem drewniano-papowym, by 
móc wykorzystywać jej wnętrze.

Burmistrz Bartłomiej Bartczak, dziękując uczest-
nikom za aktywny udział, podkreślił znaczącą różnicę 
zdań, z użyciem ważkich argumentów, jednak w bardzo 
kulturalnej formie wyrażoną, zapewne dla wypracowa-
nia korzystnych rozwiązań. Dziękował wszystkim re-
ferentom i dyskutantom, pani konserwator B. Bieli-
nis-Kopeć, również za współprowadzenie forum.

Oleg Sanocki 

pokazaliśmy, że nawet z „małym” trzymilionowym 
projektem możemy przebić się w Lubuskiem i stać się 
przykładem dla innych miast i gmin - skomentował 
B. Bartczak. Krzysztof Kaciunka

Otwarcie targów „Bezpieczne Wakacje”

Prace przy tworzeniu „Orlika” idą zgodnie z planem

B. Bartczak tuż przed prezentacją Wyspy Teatralnej

Obie drużyny podczas meczu dały z siebie wszystko
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19 czerwca Zarząd Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Zorza” zor-
ganizował tradycyjny festyn dział-
kowy zwany „Świętem Kwiatów”. 

Prezes Jan Skóra serdecznie 
przywitał zaproszonych gości 
m. in. Mariana Pasińskie-
go Prezesa Zarządu Okręgowe-
go PZD w Zielonej Górze, bur-
mistrza Bartłomieja Bartcza-
ka, radnych Marcina Sikorę, 
Leszka Ochotnego, Mariu-
sza Ochotnego oraz Halinę 
Wojnicz. Przybyli również pre-
zesi gubińskich ogrodów dział-
kowych oraz niemieccy dział-
kowcy od lat współpracujący 
z J. Skórą, m. in.: E. Arnold.

Wręczono odznaczenia: Jerze-
mu Dzikuciowi - Złotą Odznakę 
Zasłużonego Działacza, natomiast 
Franciszek Ptak, Kazimierz 
Zięba, Krystyna Dyba, Ry-
szard Piechciński, Adam Ko-
łodziejczyk, Tadeusz Jankow-
ski otrzymali Srebrne Odznaki Za-
służonego Działacza, a Edmund 
Stasiak - odznakę brązową.

Tytuły „Najpiękniejszej działki” 
otrzymali: Jerzy Kostrzewa, 
Amelia i Stanisław Damuć, 
Bronisława i Zdzisław 
Ostrzycherz. Wyróżnienia: 
Janina i Piotr Kopacz, Kry-
styna i Jan Kwiecień, Robert 
Zięba, Anna i Robert Gmyrek 
oraz Ryszard Wiechciński.

Odbyło się wiele konkurów m. in. 
na najpiękniejszy bukiet kwia-
tów, najsmaczniejsze wino, ubi-
janie masła na czas, strzelanie 
z wiatrówki, konkurs plastyczny. 
Prezes ZO M. Pasiński dużo cie-
płych słów powiedział o wielolet-
niej pracy J. Skóry w ROD „Zorza”, 
a burmistrz B. Bartczak wręczył 
ogrodowi wspaniałą kosiarkę.

J. Skóra w swojej laudacji mówił 
o zaangażowaniu M. Ochotnego 
i A. Kołodziejczyka, o sponsorin-
gu M. Sikory, o konkursie pla-
stycznym prowadzonym przez 
H. Wojnicz. Zaakcentował, że 
jest to święto rodzinne, co było 

W powodzi informacji związa-
nych z tegoroczną „Wiosną nad 
Nysą” jakby umknęła uwadze 
promocja „Kalendarium Gubina 
1945-2009”. Włączono ją do 
programu otwarcia tegoroczne-
go święta. Tak jak obiecywaliśmy 
przez kilka ostatnich miesięcy, 
słowa dotrzymaliśmy i w „szczy-
cie” obchodów jubileuszu miasta 
„Kalendarium” pojawiło się 
w domach gubinian. 

Podczas otwarcia tegorocznej 
„Wiosny” Burmistrz Bartło-
miej Bartczak promował to 
wydawnictwo i wręczył je prawie 
80 uczestnikom uroczystej inau-
guracji święta. Wcześniej prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Gubińskiej Stefan Pilaczyński 
wręczył burmistrzowi egzem-
plarz nr 1 z dedykacją autorów.

Na 464 stronach pomieszczono 

Ukazało się Kalendarium Gubina 1945-2009
opis wydarzeń miejskich na prze-
strzeni 65 lat, „wzmacniając” teksty 
ponad 600 fotografiami. Ukaza-
nie się na gubińskim rynku czytel-
niczym tej pozycji autorzy, człon-
kowie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej i Gubińskie-
go Towarzystwa Kultury, trak-
tują jako wydarzenie niezwykłe. 
I choć mają świadomość niedo-
skonałości publikacji (zapewne 
sporo wydarzeń pominięto) to 
udało się w kilka miesięcy zgro-
madzić w jednej książce najważ-
niejsze sprawy z powojennej hi-
storii miasta. No i zdjęcia, które 
są siłą „Kalendarium”. Nie liczono, 
ale zapewne przedstawiają grubo 
ponad 1000 postaci - tych dobrze 
i mniej znanych, tych ważnych 
i mniej ważnych, ale z Gubina. 

„Kalendarium” doskonale wpi-
suje się w „wysyp” publikacji 

Zwycięstwo Komorowskiego
dokończenie ze str. 1

A B. Komorowski to jeden z jej li-
derów, może nie największych, ale 
wyważony, doświadczony, z wielo-
ma walorami i predyspozycjami 
na prezydenta. Na pewno wyróż-
niał się wyraźnie spośród innych 
kandydatów normalnym zacho-
waniem. Jakim więc cechom Ko-
morowski zawdzięcza wzrost po-
pularności i poparcia?  Nie bał się 
podejmowania ważnych decyzji 
i tego czasu nie przespał. Przyjął 
rozsądną taktykę - być wszędzie, 
niekoniecznie z Tuskiem. Unik-
nął w ten sposób kojarzenia go 
z rządem i jego błędami. Rozma-
wia z ludźmi po ludzku - normal-
nie, nie wywyższa się, jest cierpli-
wy, nie stosuje wyreżyserowanych 
gestów. Jest do zaakceptowania. 
Nie boi się wyrażania swych myśli 
i opinii, mając czasem zwykłe ludz-
kie wpadki, za które umie w nor-
malny sposób przeprosić. Nikt 
z niego nie musi wymuszać do-
brego wychowania, bo wyniósł 
je z domu rodzinnego. Wstydu 
Polsce na pewno nie przyniesie. 
Jednak trochę jest taki niepo-
radnie, sympatycznie misiowaty. 
A wracając do Gubina, śmiem po-
stawić tezę, że z upływem czasu 
gubinianie dostrzegli analogię roz-
woju miasta w okresie burmistrzo-
wania Czesława Fiedorowicza 
z obecnym rozwojem.

Obecna władza Gubina jest 
coraz bliższa Platformie Obywa-
telskiej i to się tak właśnie kom-
ponuje. Wniosek może być tylko 
jeden - liberalizm okazał się al-
ternatywą bardziej przystającą do 
Gubina niż praktyki lewicy w po-
równywalnym 8-letnim okresie.

Co jeszcze gorsze dla gubińskiej 
lewicy, to wzrost poparcia dla 
skrajnej prawicy Jarosława Ka-
czyńskiego, który uzyskał w Gu-
binie niemal taki sam wynik jak 
G. Napieralski.

To dopiero obrazuje klęskę 

SLD w Gubinie. Jakby tego nie 
dość, są i dalsze ciekawostki. Na 
4. miejscu ze 127 głosami (1.9% 
poparcia) uplasował się Janusz 
Korwin-Mikke, kolejni to - An-
drzej Olechowski 88 głosów 
(1.3%), Andrzej Lepper 
65 głosów (0.9%), Marek Jurek 
40 głosów (0.6%). I co to? W Gu-
binie przecież PSL istnieje. Poja-
wia się na 7. miejscu Waldemar 
Pawlak z 36 głosami (0.5%).

Oczywiście dyskusje, różne 
usprawiedliwiania będą jeszcze 
trwały i szybko nie ucichną, bo 
druga tura za 2 tygodnie. Główne 
pytanie brzmi: jak podzielić tę 
skórę na niedźwiedziu? Pozwolę 

sobie postawić swoją prognozę, 
bo na cuda nie liczę. Jak znam 
trochę ludzi w Gubinie, to dla 
mnie nie będzie ważne, czy Ka-
czyński dogada się z Napieral-
skim - chociaż w to nie wierzę. 
Gdyby jednak do tego doszło, to 

zrobiłby niepowetowaną krzyw-
dę nie tylko gubińskiemu lewi-
cowemu elektoratowi. Wierzę, że 
skromne elektoraty: Olechow-
skiego, Leppera, Korwina, być 
może też Pawlaka, zagłosują na 
B. Komorowskiego.

W zasadzie nie ma wyjścia 
elektorat SLD-owski, jeśli chce 
zaistnieć w wyborach samo-
rządowych jako rozpoznawal-
ny podmiot, gdyż dotychczas 
już zbyt wiele stracił. Ponad-
to tylko w ten sposób można 
uniknąć powtórki z tak nie-
dawnej wątpliwej prezydenc-
ko-rządowej rozrywki. Jeśliby 
jednak Kaczyński dogadał się 

z Napieralskim, to grozić będzie 
w SLD kolejny rozłam. Wtedy 
przy populistycznych socjal-
nych hasłach głoszonych przez 
Kaczyńskiego SLD czeka nie-
chybna zagłada.

Oleg Sanocki

dotyczących miasta. Jest bodaj-
że pozycją wiodącą. To po wielu 
latach zastoju dobry prognostyk. 

„Kalendarium” można nabyć 
w Izbie Muzealnej SPZG (dawny 
WDT) ul. 3 Maja 2.  sp

Borysek poszedł z babcią Basią do lokalu wyborczego. 
Wrzucił do urny głos babci - to głos o jego dobrą przyszłość

Kalendarium Gubina z rąk S. Pilaczyńskiego odbiera B. Bartczak

Święto Kwiatów na Zorzy
widoczne na festynie. Przybywały 
całe familie. Przewodniczący RM 
L. Ochotny i jego rodzina byli tego 
świetnym przykładem. Bardzo 
wiele ciepłych słów i podziękowań 
skierował do sponsorów: H. Kuc, 
L. Nowackiej, C. Klimowicz, M. 
i S. Kwapichów, K. Świerkowskie-
go i PWHU Lubcenas. Podzięko-
wał bardzo aktywnym, a są to: 
K. i S. Misun, D. Chomont, K. 
i G. Kwiecień, państwo Malinow-
scy. Halina Binicewicz wspól-
nie z prezesem Skórą zorganizo-
wała loterię, z której dochód prze-
znaczono dla powodzian. 

Miłym elementem festynu było 
wręczenie kwiatów i prezentów 
Krystynie i Janowi Skórom, jako 
„super nauczycielom”. Krystyna 
Kaczmarek-Skóra od wielu lat 
pomaga w organizowaniu imprez 
na ROD „Zorza” oraz pracuje 
jako tłumacz w czasie kontak-
tów z działkowcami z Niemiec. 

W części artystycznej wystąpi-
ły dzieci z Przedszkola Miejskie-
go nr 3 oraz młodzież Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących. Or-
ganizatorzy serdecznie dziękują 
wykonawcom i ich opiekunom. 
Również Gubiński Dom Kultury 
zaproponował bogaty program 
artystyczny. Wystąpili m. in. 
J. Gmyrek, M. Rozwadow-
ski, M. Markowski, A. Komo-
rowska, Ines Musieł z bratem 
oraz Tadeusz Kolasiński ze 
swą nieodłączną gitarą.

Organizatorom należą się słowa 
uznania, a wykonawcom ogrom-
ne podziękowania. Jednak naj-
niższe ukłony należy skierować 
w stronę sponsorów. To dzięki 
nim w Gubinie można aktywnie 
bawiąc się wypoczywać. Radna 
H. Wojnicz ufundowała nagro-
dy w konkursie plastycznym na 
kwotę 50 zł, a burmistrz prze-
kazał na festyn 1500 zł, w tym 
800 zł to koszt kosiarki - po-
wiedział prezes Skóra - wszyst-
kim darczyńcom wielkie dzięki! 
 MB-T

PPUB 
„PAPAY-BUD”

USŁUGI 
BRUKARSKIE

TANIO!!!

UKŁADANIE 
KOSTKI BRUKOWEJ, 

GRANITOWEJ, 
POLBRUKU 

n WJAZDY 
n PODJAZDY 
n CHODNIKI

Tel. 663 978 853
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Kaśka Janina 
Izdebska

Odeszli wielcy!
Wkurza mnie

Ryszard Kapuściński był 
wcieleniem starego porze-
kadła: „Kto za młodu nie był 
socjalistą, ten na starość nie 
będzie przyzwoitym czło-
wiekiem”. Zaś cisza wokół 
śmierci Krzysztofa Teodora 
Toeplitza okrywa wstydem 
media i ludzi kultury - pisze 
internauta.

Życie przyspiesza. Lata, mie-
siące, tygodnie i dni odmierza 
się często śmiercią kogoś bli-
skiego, ale niekoniecznie kogoś 
z rodziny. Bliscy stają się nam 
również ci, którzy przez swoją 
twórczość, postawę, działania 
wnoszą w nasze życie nadzie-
ję, radość, niemal wypełniają 
nas od środka. 

Właśnie kończę czytać książ-
kę Artura Domosławskie-
go – „Kapuściński non- fiction”, 
a spory o treści tam zawarte nie 
milkną na łamach prasy. W tym 
ferworze umyka nam ktoś nie-
zwykły. Człowiek z genialnym ob-
serwacyjnym darem i talentem li-
terackim, Ryszard Kapuściński. 

Autor „Cesarza”, „Podróży 
z Herodotem”, „Hebanu” i wielu, 
wielu książek i reportaży. Czło-
wiek, który otwierał - że użyję 
patetycznego zwrotu - „okno na 
świat”, który przez pół wieku dla 
nas Polaków zaczynał i kończył 
się „blokiem wschodnim”.

W tym tekście nie czas i miej-
sce, by obszerniej napisać o nie-
żyjącym od trzech lat pisarzu, 
jednym z niewielu autorów pol-
skich, którzy należą do uniwer-
salnej kultury naszych czasów.

Dlaczego teraz Go wspominam?
8 kwietnia br., tuż przed trage-

dią narodową, pochowaliśmy dru-
giego wybitnego człowieka kultury 
- Krzysztofa Teodora Toeplit-
za. A przecież krótko przed śmier-
cią bronił w felietonie książkę Do-
mańskiego, przy tym samego Ka-
puścińskiego, który w młodości 
był namiętnie zaangażowany (ja 
też należałam do ZSP) w to, co 
nazywało się wówczas budową 
socjalizmu, a teraz stawia się to 
jako zarzut. Zarzutem też niektó-
rych dziennikarzy jest to, że Kapu-
ściński w czasach żelaznej kurty-
ny i wszystkich jej konsekwencji 
zrobił jednak karierę autentyczne-
go korespondenta zagranicznego.

Toeplitz w felietonie zauwa-
ża - „w tych czasach polscy ar-
tyści brali nagrody na festiwa-
lach w Moskwie, godzili się na 
noszenie ich książek do cenzu-
ry, a polscy architekci stara-
li się budować możliwie przy-
zwoite domy mimo norm bu-
dowlanych, które były idiotycz-
ne. Robili to wszystko i mówili 
ci sami ludzie, których według 
IPN można dziś demaskować 
jako kolaborantów i sprzedaw-
czyków, a którzy pozostawili po 
sobie dorobek, dzięki którym 
istnieje ciągłość polskiej kul-
tury i dorobek cywilizacyjny. 
Kapuściński należał do tego 
grona”. Tak pisał w „Przeglą-
dzie” z dnia 14 marca 2010 r. 
K. T. Toeplitz, wybitny czło-
wiek kultury. Pozostawił on po 
sobie taki dorobek, że będzie 
na poczesnym miejscu w ency-
klopedii.

Był przecież jednym z najwięk-
szych w historii polskiego fe-
lietonu - to półka Antoniego 
Słonimskiego. Intelektualista. 
W swoich felietonach wojował 
z głupotą, ze starymi i nowymi 

mitami, z umysłowym leni-
stwem i łgarstwami wybrańców 
narodu. Swoimi tekstami bronił 
zdrowego rozsądku i logiczne-
go myślenia. Po 1989 r. wbrew 
wszystkim, którzy zaprzeczali 
swoim życiorysom i poglądom, 
Toeplitz wybrał własną drogę. 
Płacił za to do końca. Przemil-
czano Jego książki, ważne arty-
kuły. Nie było dla Niego miej-
sca w telewizji (kogo nie ma na 
szklanym ekranie - nie istnie-
je). Na szczęście obok życia po-
litycznego jest jeszcze zwykłe 
życie w polskich domach. Nie-
zmiennie bawi nas „Czterdzie-
stolatek” (to On stworzył Mali-
niaka i kobietę pracującą) - „Pan 
Anatol szuka miliona”, „Dzię-
cioł”, wzrusza „Sława i Chwała” 
wg Iwaszkiewicza, „Gorącz-
ka”, „Miłość ci wszystko wyba-
czy” - filmy wg Jego scenariu-
szy. Znał się na filmie, był wy-
kładowcą warszawskiej PWST 
i łódzkiej filmówki, kierował li-
terackim zespołem filmowym 
w „Kadrze i iluzjonie”, był kry-
tykiem filmowym.

Razem z Ryszardem Kapuściń-
skim pisali w „Polityce”, „Kultu-
rze” i innych periodykach.

Wielu z nas wychowało się na 
Ich słowie pisanym, dla wielu 
z nas byli nauczycielami pięk-
nego literackiego języka, umie-
jętności logicznego myślenia,w-
łaściwego analitycznego osądu 
rzeczywistości. 

Odeszli wybitni twórcy. Erudy-
ci. Mądrzy obserwatorzy świata.

PS. Polecam książkę „Kapu-
ściński non- fiction”. To także 
historia minionych lat, dla wielu 
lat ich młodości.

Polecam też felieton Danie-
la Passenta w „Polityce” nr 18 
z 1 maja br. o Toeplitzu: „O jedno 
zdanie za dużo”. n

Trzecioklasista Michał Kulik 
na spotkanie przynosi opasłą 
teczkę z całą furą dyplomów 
za I i II miejsca w konkursach 
plastycznych, ogólnopolskim 
konkursie czytelniczym, śro-
dowiskowym, dyplom z tytu-
łem „małego ratownika”. Jak 
na tak młody wiek, niezłe osią-
gnięcia. Jego klasowy kolega 
Jakub Kuźmiński jest najlep-
szy w konkursach z matematy-
ki, ekologii, historii Gubina. Ma 
także dyplom „małego ratowni-
ka”. Są najmłodszymi uczestni-
kami naszego spotkania, albo-
wiem umówiłam się z laureata-
mi przeróżnych konkursów, re-
prezentantami SP 2 w Gubinie. 
Pozostali rozmówcy, z przewa-
gą dziewcząt, to przedstawicie-
le klas IV, V, VI. Zadziwia różno-
rodność zainteresowań.

Np. Kasia Lewak - laureat-
ka wielu konkursów wojewódz-
kich, zarówno z wiedzy humani-
stycznej tj. z historii i j. polskie-
go, jak i matematyczno-przyrod-
niczej, (międzynarodowy kon-
kurs matematyczny „Kangur”), 
doszła do finału w matematycz-
nym multiteście i matematycz-
nym „Albus”. Od trzech lat uczy 
się języka esperanto na kursie 
prowadzonym dla dzieci i do-
rosłych przez panią Krystynę 
Wyrobiej. I w tej dziedzinie ma 
osiągnięcia - zdobyła I miejsce 
w międzynarodowym konkur-
sie na napisanie bajki w j. espe-
ranto. Zwycięski tekst opubliko-
wano w prasie esperanto. Kasia 
była też uczestniczką Kongresu 
Esperanto w Białymstoku, razem 
z przedstawicielami 17 krajów. 
Utrzymuje korespondencję in-
ternetową z koleżankami z Fran-
cji, a z całym szkolnym kółkiem 
esperanto - z Hiszpanią i Włocha-
mi. Ale najbardziej lubi tańczyć.

Podobnie jak Natalia Lisiecka, 
laureatka wojewódzkiego konkursu 

Dyrektor SP nr 2 Bogdan Wypych dumny jest z osią-
gnięć swoich uczniów i pracy nauczycieli. A ma z czego. 
Nauka, sztuka i sport nie są im obce. 

Zdolność + praca = sukces
matematyczno- przyrodniczego, fi-
nalistka wojewódzkiego konkursu 
humanistycznego i plastycznego.

- Jak można nauczyć się plasty-
ki, trzeba chyba mieć w tym kie-
runku zdolności? - pytam.

- Uważam na lekcjach plasty-
ki, czasami mama - nauczyciel-
ka plastyki - mi podpowie - mówi 
Natalia, ucząca się też tańca 
w szkole tańca „Calipso” w Gu-
binie i Krośnie Odrz. 

Jak może czasami „zżerać” 
trema, wie najlepiej Gabry-
sia Horoszkiewicz. Nie, nie 
na scenie, gdzie recytuje, biorąc 
udział w konkursie recytatorskim. 
Doświadczyła tego w konkursie 
humanistycznym, pisząc źle datę 
bitwy pod Grunwaldem. A prze-
cież dobrze ją znała. Trema nie 
przeszkadza w grze na fortepia-
nie, ani też w turniejach szacho-
wych, w których uczestniczy z ko-
leżanką Justyną Turowską.

Justyna nie tylko uczy się gry na 
flecie poprzecznym w gubińskiej 
szkole muzycznej (już piąty rok), 
ale wygrywa także wojewódzkie 
konkursy - humanistyczne, re-
cytatorskie, wiedzy o Gubinie, 
a w Pro-Arte konkurs wokalny 
(w którym wygrała też Justyna 
Gajda). Z Gabrysią zostały mi-
strzyniami powiatu w szachach. 
Chwalą Piotra Ciszewskiego pro-
wadzącego w szkole szachy.

Natalia Mikołajczyk, uczen-
nica V klasy, została wyróżniona 
w międzynarodowym konkur-
sie matematycznym „Kangur”. 
W ogólnopolskiej Stypendia-
dzie Plastycznej Natalię wyróż-
niono, a Paweł Makles został 
laureatem II miejsca. W półfi-
nałach ogólnopolskiego konkur-
su geologiczno- środowiskowe-
go z III miejscem Natalia prze-
szła do finału polsko-litewskiego, 
a wyróżniono Kacpra Swor-
czuka i Justynę Turowską.

dokończenie na str. 11

Tak nazywają się niemiecko-
polskie spotkania zainicjowa-
ne przez Gubiński Dom Kultu-
ry i Armię Zbawienia z Guben. 
Seminaria i warsztaty tematycz-
ne przeznaczone są dla młodzie-
ży szkół średnich Euromiasta. 
Wszystko w ramach projektu do-
finansowanego przez Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Uczestnicy tego projektu na po-
czątek spotkali się podczas wykła-
du dr hab. Jarosława Macały 
z Instytutu Politologii Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego „Faszyzm 
zagrożeniem dla demokracji par-
lamentarnej”. Była zatem odrobina 
teorii i wprowadzających pojęć. Ko-
lejny etap to warsztaty historycz-
no-politologiczne pt. „Tolerancja 

Sprzeciw wobec faszyzmu
i antyfaszyzm” oraz emisja filmu 
„Fala” (Die Welle) połączona z dys-
kusją na tematy poruszone w tym 
antyfaszystowskim obrazie nie-
mieckiej kinematografii. Była więc 
mowa o akceptacji, niebezpieczeń-
stwach jakie niosą ruchy neona-
zistowskie, a także o problemach 
nastolatków.

„Fala” to dzieło Dennisa Ganse-
la oparte na autentycznych wyda-
rzeniach. Ron Jones, amerykański 
nauczyciel, przeprowadził kiedyś 
eksperyment, który szybko wy-
mknął się spod kontroli. Ucznio-
wie zaskakująco łatwo podporząd-
kowali się dyktaturze, zidentyfi-
kowali się z agresywną wspólno-
tą i zaczęli prześladować jej prze-
ciwników. W „Fali” wypadki toczą 

się podobnie - sposób, w jaki fik-
cyjny ruch zmienia się w quasi-fa-
szystowską organizację, poraża 
łatwością i logiką. Przyczyny, na 
które wskazuje Gansel, nie są 
żadnym odkryciem, ba, są oczy-
wiste - zagubieni młodzi poszu-
kują akceptacji, życiowego celu, 
słabe psychicznie jednostki z lu-
bością odbierają rozkazy od przy-
wódcy, podziwiając jego zdecydo-
wanie i siłę. Znamy to niestety nie 
tylko z kina...

Dlaczego faszyzm? No właśnie... 
Wydawać by się mogło, że w XXI 
wieku w krajach zjednoczonej już 
Europy nie ma miejsca na przesta-
rzałe dyskusje o tym zdewaluowa-
nym sposobie na życie. 

dokończenie na str. 9
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Tragedia powodzi, jaka na-
wiedziła Polskę w ostatnim 
czasie, nie dotknęła bezpośred-
nio Gubina i jego mieszkań-
ców. Mimo tego pracownicy 
ZSLiT postanowili pomóc po-
szkodowanym. Nauczycielka hi-
storii Magdalena Kwieciń-
ska wraz z uczennicami z klasy 
2LOj zorganizowała 8 czerw-
ca akcję charytatywną na rzecz 
powodzian. Poprosiła koleżan-
ki i kolegów o upieczenie ciast, 
które były sprzedawane uczniom 

ZSLiT pomaga powodzianom
podczas przerw. Grono pedago-
giczne nie zawiodło - wypieków 
było tak dużo, że sprzedaż trwała 
dwa dni. Ale duże podziękowa-
nia należą się również uczniom, 
którzy nie skąpili grosza na sma-
kołyki. Kupując ciasto, koniecz-
nie chcieli wiedzieć, która z pań 
je upiekła. Kulinarne talenty bel-
frów i hojność uczniów pozwoli-
ły zebrać kilkaset złotych, które 
zostały wpłacone na konto PCK 
(„Powódź 2010”).

MK

Na korowód z okazji 775-lecia 
Gubina zaproszenie przyjęli 
przedstawiciele władz uczelni 
i wykładowcy Wydziału Zamiej-
scowego w osobach: rektor uczel-
ni ŁWSH prof. dr hab. Wie-
sław Jamrożak, prodziekan 
wydziału Pedagogiki ŁWSH 
mgr Sylwia Kumor, dr Adam 
Cieślak, dr Stanisław To-
karczuk, mgr Tomasz Fezki 
i mgr Vasyl Gusar. Macierzyste 
uczelnie wykładowców to m. in. 
Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Zie-
lonogórski, Uniwersytet Gdań-
ski. Po raz pierwszy wykładow-
cy uczelni uczestniczyli w gubiń-
skim korowodzie, co gubinia-
nie odebrali z wielką radością. 
Zwłaszcza, że przepiękne dostoj-
ne stroje nie mogły zostać nie-
zauważone.

W gubińskiej uczelni studiuje 

Pierwszy raz w korowodzie
obecnie 47 studentów na kie-
runku pedagogika, w dwóch 
specjalnościach - resocjaliza-
cja oraz nauczanie początkowe 
i wychowanie przedszkolne. Gu-
binianie są bardzo dumni, jak 
pani Barbara Sz., że mogą po-
bierać naukę w miejscu zamiesz-
kania. Jak mówi pani Barbara 
- Nie ma żadnej taryfy ulgowej, 
trzeba uczyć się… ale lubię to. 
W nowym roku akademickim, 
od 1 października, rozpoczynają 
działalność studia dzienne sta-
cjonarne na kierunku pedago-
gika - wychowanie przedszkol-
ne i nauczanie początkowe. I to 
jest bardzo optymistyczna wia-
domość dla młodzieży.

Do zobaczenia na korowodzie 
w przyszłym roku na 50. Wio-
śnie nad Nysą.

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Ciasta znikały ze stoiska w zatrważającym tempie

Kadra ŁWSH w korowodzie

Znaczącą siłą społeczną, jeśli 
nie również polityczną, w Gu-
binie do wyborów samorządo-
wych w 1998 r. była Gubińska 
Izba Gospodarcza.

To właśnie krytyczne spojrze-
nia wyrażone przez działaczy GIG 
pod adresem władz Gubina to-
rowały drogę do sukcesu Soju-
szowi Lewicy Demokratycznej. 
GIG miała prawo spodziewać 
się pewnych apanaży od nowej 
władzy w Gubinie. Obrazuje to 
wyraźnie wypowiedź Francisz-
ka Koniecznego dla „Wiado-
mości” po wyborach - „Najwięk-
szym naszym orędownikiem 
w Radzie Miejskiej będzie nasz 
członek Leszek Kiertyczak. Li-
czymy na niego”. Jakże się mylił. 
Podkreślić należy, że członkowie 
sztabu wyborczego SLD już wcze-
śniej spotykali się z niektórymi 
członkami GIG. Nie obyło się też 
bez obietnic. Czas miał pokazać, 
co z tego wyjdzie. Znacznym osła-
bieniem GIG był wyjazd za gra-
nicę F. Koniecznego.

W GIG nie było spokoju. Wiele 
osób miało chęć na przewodze-
nie tej organizacji. Coraz rzadsze 
stawały się spotkania towarzyskie 
w „Parkowej”. Ludzie władzy prze-
stali w nich uczestniczyć. Orga-
nizacja nadal była kokietowa-
na przez działaczy Euroregionu 
„Sprewa-Nysa-Bóbr”. Jan Szym-
czyszyn rozluźnił swe kontakty 
z Radą Programową Lubuskiego 
Sejmiku Gospodarczego, w której 
był przedstawicielem GIG.

Rozgorzała kampania wyborcza. 
Duży apetyt na prezesostwo miała 
wtedy znana działaczka lewicowa, 
formalnie niezwiązana z SLD. Pro-
wadziła swoją kampanię po swo-
jemu. Ludzie, którzy sięgnęli po 
szczeble władzy samorządowej, 
marginalizowali GIG i to dosyć sku-
tecznie. W GIG pozostali właściwie 
zapaleńcy, często bez doświadcze-
nia organizacyjnego. Nadchodziły 
kolejne wybory władz w GIG. Wiele 
czasu poświęcono taktyce wyeli-
minowania jedynej - wydawało się 
- kandydatki na prezesa.

Roman Kononowicz 
z pomocą kilku młodszych dzia-
łaczy, wykorzystując też autorytet 
skupionych wokół Jadwigi Po-
lańskiej osób, wylansował kan-
dydaturę Bożeny Borkowskiej. 
Pani B. Borkowska wspierana przez 
zarząd w składzie Bogdan Doma-
niuk, R. Kononowicz i J. Polań-
ska ochoczo przystąpiła do działa-
nia. Zebrania zarządu odbywały się 
regularnie i to tylko przy herbatce. 
Podjęto próby współpracy z Euro-
regionem, Klubem Radnych Miej-
skich SLD.

Walne Zebranie Lubuskiego 
Sejmiku Gospodarczego wybrało 
B. Borkowską w skład prezydium, 
co pochłaniało niemało jej wol-
nego czasu, ale też dawało duży 
dostęp do informacji i decyzji.

Wszystko wskazywało na 
odnowę w GIG, która postrze-
gana była jako sojusznik SLD.

c.d.n. Oleg Sanocki 

Jak hartowała się stal Zespół Szkół Licealnych 
i Technicznych w Gubinie zaprasza!

zaprasza
Absolwentów szkół zawodowych 
Chcesz zdać maturę, zdobyć tytuł technika!?  U nas jest 
to możliwe!
Proponujemy 

n  Liceum uzupełniające - w ciągu dwóch lat można uzu-
pełnić wykształcenie średnie ogólne i zdać maturę

n  Technika uzupełniające - proponujemy naukę w zawo-
dzie handlowiec i kucharz. Wybierając technikum można 
w ciągu trzech lat zdobyć tytuł technika i zdać maturę.

Nie musisz dzwonić do przyjaciela, by wybrać 
naszą propozycję, bo on poleci Ci to samo!

Zdaj maturę i zdobądź tytuł technika 
w ZSLiT w Gubinie!

Szukaj nas na www.zslit.gubin.pl  66-620 Gubin, ul. Racławicka 1 
tel.: (0 68) 35-93-184  fax (0 68) 35-93-244

email: sekretariat@zslit.gubin.pl

Zespół Szkół Licealnych 
i Technicznych w Gubinie zaprasza!

zaprasza
absolwentów szkół  

zawodowych i średnich

U nas możesz uzupełnić wykształcenie 

W technikach zaocznych dla dorosłych

n organizacji usług gastronomicznych 
n usług fryzjerskich
n ekonomista
n kucharz 

W dwuletnich szkołach policealnych 
n pomoc medyczna 
n  technik usług kosmetycznych 

(w formie dziennej lub zaocznej)
n kucharz 

Szukaj nas na www.zslit.gubin.pl  66-620 Gubin, ul. Racławicka 1 
tel.: (0 68) 35-93-184  fax (0 68) 35-93-244

email: sekretariat@zslit.gubin.pl
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Gabriela Jans

terapeuta 
w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym 

Uważam, że nasze miasto... 
Przez wiele lat było na końcu 

Polski, a dzisiaj jest drzwiami do 
Europy. Kiedyś, gdy w Poznaniu 
powiedziałam, że jestem z Gubina, 
padło pytanie: „A gdzie ten Gubin?”. 
Dzisiaj Gubin znają w Europie. 
Moje ulubione miejsce 
w Gubinie to...

Kiedyś Aleja Kasztanowa z ty-
siącami białych przebiśniegów 
i śpiewem ptaków. Ale dzisiaj już 
jej nie ma, więc ciągle szukam 
nowego zaczarowanego miejsca.
Nie wyobrażam sobie dnia 
bez… 
Kawy, dobrego słowa mojego 
męża, telefonu do lub od dzieci, 
TVN 24, zapalonej świecy lub 
ognia w kominku.
Mój największy sukces to... 

Kochająca się rodzina, wspa-
niali przyjaciele, zbudowany 
dom i praca, którą lubię. Naj-
świeższy sukces to Dyplom Euro-
pejski, który otrzymałam 10 maja 
w Poczdamie od Ministra Gospo-
darki i Spraw Europejskich nie-
mieckiej Brandenburgii. 
Wymarzone miejsce na wa-
kacje… 

To wysokie góry albo dzika 
plaża. Mam takie dwa zaczaro-
wane miejsca w Polsce, ale nie 
zdradzę gdzie… 

Ostatnio najbardziej 
działa mi na nerwy... 

To samo od wielu lat - brak 
kompetencji, brak tolerancji, 
a najbardziej ludzka zawiść!!!

Często myślę o ...
Tym co jeszcze mam do zrobie-
nia, zarówno w życiu prywat-
nym, jak i zawodowym.
Bałabym się… 

Powrotu czasów sprzed 1989 
roku - ciągłego lęku, stanu wo-
jennego, wielkiej niewiadomej 
co będzie dalej…
W przyszłości planuję...

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

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

Na tarasie, słuchając śpiewu 
ptaków, ulubionej muzyki, 
z dobrą książką w ręku.
Moje ulubione danie to… 
Placki ziemniaczane ze szpina-
kiem i ruskie pierogi.
Mam słabość do...

Mojej rodziny i mojej pracy. 
Moje dewiza życiowa brzmi... 

„Żyj tak, by nikt nie musiał 
przez Ciebie płakać!” n

O sobie samym
Redaguje andRzej Matłacki

Podczas sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 16 czerwca br., nastą-
piło uroczyste otwarcie komplek-
su rekreacyjnego oraz wyremon-
towanej świetlicy w Sękowicach. 
Wzięli w nim udział, oprócz rad-
nych, wójta Edwarda Aksa-
mitowskiego, pracowników 
urzędu gminy, także zastępca 
dyrektora Departamentu Obsza-
rów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Tadeusz Woźniak, 
radny Sejmiku Józef Bartko-
wiak, proboszcz Ryszard Rud-
kiewicz. Starosta Jacek Hof-
fmann i radny powiatu Jacek 
Hadada przekazali na potrzeby 
świetlicy kuchenkę gazową i kra-
jalnię. Obecni byli też przedsta-
wiciele wykonawcy robót.

Inwestycja realizowana była 
ze środków unijnych Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013, dzia-
łanie „Odnowa i rozwój wsi”. 
Jak przekazała Joanna Ne-
sterowicz, główny specjali-
sta ds. środków pomocowych 
w urzędzie gminy, mieszkańcy 
wsi Sękowice już we wrześniu 
2007 r. utworzyli Grupę Odnowy 
Wsi, której liderem został sołtys 
Edward Górnik, zastępcą Sta-
nisław Fudyma. To oni wraz 
z pracownikami Gminy przystą-
pili do opracowania planu zago-
spodarowania. W lutym 2009 r. 
został on zaakceptowany przez 
zebranie wiejskie, a następnie 
przez Radę Gminy. O środki sta-
rały się też inne miejscowości, 
np. Drzeńsk Wielki, ale zabrakło 
już ich w budżecie gminy.

Opracowany plan, dokumen-
tacja techniczna i wniosek 

Otwarcie kompleksu 
rekreacyjnego w Sękowicach

o dofinansowanie zostały zaak-
ceptowane przez Urząd Marszał-
kowski i 27 sierpnia 2009 r. wójt 
ze skarbnikiem gminy podpisa-
li z marszałkiem umowę o dofi-
nansowaniu inwestycji.

W styczniu 2010 r. rozpoczę-
ły się prace. Koszt robót bu-
dowlanych wyniósł 818.525 zł 
(mniej niż zakładano), w tym 
500.000 zł to refundacja z „Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich…”. Wykonawcą wyłonio-
nym w drodze przetargu zosta-
ło Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjnych SAN - BUD Sp. z o.o. 
w Zielonej Górze.

Celem zrealizowanej inwe-
stycji jest stworzenie warun-
ków i miejsc do współpracy, in-
tegracji oraz wspólnego prze-
bywania mieszkańców, a także 
umocnienie więzi społecznych, 
które poprzez remont świetli-
cy, budowę boiska sportowego 
i miejsc do wypoczynku są wy-
jątkowe i niepowtarzalne w od-
różnieniu od miast. Wyremon-
towana świetlica posiada windę 
dla osób niepełnosprawnych, są 
chodniki, nasadzono krzewy 
i rośliny, jest altana ogrodowa, 
stół do tenisa, scena, plac po-
kryty trawą, boisko wielofunk-
cyjne. Zagospodarowany obiekt 
będzie służył nie tylko miesz-
kańcom Sękowic, ale i pozosta-
łym w gminie.

Władzom gminy i inicjatorom 
tak wspaniałego przedsięwzięcia 
należą się słowa uznania i gratu-
lacje. Jak przekazał wójt, gmina 
jest otwarta na dalsze zgłoszenia 
do realizacji w przyszłym roku.

Zygmunt Traczyk

12 czerwca, z okazji Światowe-
go Dnia Honorowego Krwiodaw-
stwa, Waldemar Pawlikow-
ski, pełniący obowiązki gospoda-
rza spotkania, witał wyśmienitych 
gości w progach galerii Ratusz.

Oczywiście najważniejszymi 
gośćmi byli gubińscy Honoro-
wi Dawcy Krwi i prezes Kazi-
mierz Niedźwiedzki. Obecny 
był Zarząd Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża z Grażyną 
Hrabską na czele oraz człon-
kowie komisji rewizyjnej PCK 
i opiekunowie szkolnych kół PCK 
z rejonu miasta i gminy Gubin.

Wśród gości nie zabrakło bur-
mistrza Bartłomieja Bartcza-
ka, wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Zygfryda Gwizdal-
skiego, przewodniczącego ko-
misji zdrowia Andrzeja Białka.

Gościli również Andrzej Za-
borowicz - wiceprezes Okręgu 
Lubuskiego PCK w Zielonej 
Górze oraz Stanisław Bernard 
- prezes Krośnieńskiego Klubu 
HDK. Mówili oni o wypełnianiu 
misji niesienia pomocy ludziom 
chorym i misji ratowaniu życia. 
Dzięki poświęceniu, bezintere-
sownemu oddawaniu krwi hono-
rowych dawców ratowane są ist-
nienia ludzkie. Życie jest najwyż-
szym dobrem człowieka.

W dowód uznania Zarząd Okrę-
gowy PCK wyróżnił: Odznaką Za-
służonego Honorowego Dawcy 
Krwi I stopnia, za oddanie co 
najmniej 18 litrów krwi - Ma-
riusza Ochotnego. Odzna-
ki II stopnia, za oddanie przy-
najmniej 12 litrów krwi otrzy-
mali Radosław Szóstek oraz 
Piotr Sywulak, któremu bak-
cyla zaszczepił ojciec, zasłużony 
krwiodawca - August Sywulak. 

Odznakami III stopnia zostali 
wyróżnieni: Emil Konieczny, 
Wojciech Liczbiński, Piotr 
Sywulak i Radosław Szóstek. 

Prezes Zarządu Głównego PCK 
Andrzej Posiadło nadał medale 
pamiątkowe z okazji 90-lecia PCK 
burmistrzowi B. Bartczakowi, 
wiceburmistrz Justynie Kar-
pisiak, Ludwice Wysockiej - 
przez lata prezes ZR PCK oraz Lu-
dwice Szmit - długoletniej kie-
rowniczce Punktu Krwiodawstwa 
w Gubinie. Złotą Odznaką HDK 
wyróżniono Mateusza Jesiona, 
srebrną - Dariusza Drejera.

Za zasługi dla PCK i honoro-
wego krwiodawstwa Odznakę 
Honorową PCK I stopnia otrzy-
mał K. Niedźwiecki, a III stop-
nia - Wioletta Brzezińska.

Wszyscy odznaczeni dosta-
li także piękne czerwone róże. 
Goszczono się przy kawie, her-
bacie i ciastkach. O wspaniałą 
część artystyczną zadbali bardzo 
młodzi, ale mający już w dorob-
ku spore sukcesy, tancerze Szkoły 
Tańca „Calipso” Natalia Mi-
kołajczyk i Tomasz Fiołek. 
Rzadko słyszymy takie pieśni, 
jakimi uraczył uczestników spo-
tkania zespół wokalny „Źródło” ze 
Szkoły Podstawowej w Starosie-
dlu, kierowany przez Krzysztofa 
Hamerskiego. Krótki koncert 
siedmiu dziewcząt bardzo spodo-
bał się zebranym, gdyż prezento-
wane były niezwykle melodyjne 
utwory śpiewane na głosy.

Gratulujemy odznaczonym, 
a Honorowym Dawcom Krwi 
życzymy zdrowia, gdyż od nich 
zależy w dużej mierze nasze 
zdrowie i życie.

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Spotkanie dawców krwi

Gubińskie posłanki podczas obrad

Hasło XVI sesji Sejmu Dzieci 
i Młodzieży brzmiało: „Nasz sa-
morząd uczniowski.” Warun-
kiem wzięcia udziału w konkur-
sie było zorganizowanie debaty 
właśnie na temat samorząd-
ności w szkole. Zmobilizowa-
ne przez panią Teresę Grajek 
do przygotowania i przeprowa-
dzenia takiej debaty podjęłyśmy 
się wykonania zadania. Po tygo-
dniu od przesłania sprawozda-
nia o przeprowadzonym przed-
sięwzięciu okazało się, że znala-
złyśmy się (Ewelina Michno-
wicz z kl. II d i Beata Jurgie-
lewicz z kl. II a) w gronie zwy-
cięskiej dwunastki z wojewódz-
twa lubuskiego i zostałyśmy za-
proszone do stolicy.

W dniu poprzedzającym obrady 
brałyśmy udział w warsztatach 
dziennikarskich prowadzonych 
przez przedstawicieli Fundacji 
Nowe Media. Złożona z autorów 

Posłanki z Ogólniaka

najlepszych prac konkursowych 
Komisja Sejmowa przygotowała 
wtedy projekt uchwały o samo-
rządności uczniowskiej oraz wy-
brała Marszałka i wicemarszałków 
Sejmu Dzieci i Młodzieży. W Dniu 
Dziecka podjęłyśmy obowiązki do-
rosłych posłów. Otrzymałyśmy re-
gulamin, w którym jasno określo-
ne zostały nasze prawa i obowiąz-
ki oraz zasady panujące podczas 

posiedzenia Sejmu. Sesję otworzyli 
Marszałek Sejmu Bronisław Ko-
morowski oraz Minister Eduka-
cji Narodowej Katarzyna Hall. 
Głosowanie nad poprzednio przy-
gotowaną uchwałą poprzedzi-
ły, niekiedy wzbudzające skraj-
ne emocje, wystąpienia posłów. 
Każdy mógł się wypowiedzieć, 
wygłosić swój apel lub też zgłosić 
poprawkę do uchwały. W sumie 

1 czerwca to święto młodej demokracji. Od szesnastu lat, co roku, 460 posłów i posłanek wyłonionych w ogólno-
polskim konkursie jedzie do Warszawy i zasiada w ławach sejmowych. Tego dnia pełnią rolę reprezentantów naj-
młodszych obywateli naszego państwa. W tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży brałyśmy udział także my 
- uczennice LO im. Bolesława Chrobrego w Gubinie.

zgłoszono i poddano głosowaniu 
16 poprawek. Efekt? Uchwała o sa-
morządności została przyjęta i już 
niedługo - zgodnie z zapowiedzią 
minister Hall - będzie obowiązy-
wać w każdej szkole.

Podczas tegorocznej sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży miałyśmy 
okazję zetknąć się z prawdziwą, 
choć może nie do końca dorosłą 
polityką. Na pewno była to dla 
nas bardzo dobra lekcja demo-
kracji, z której dużo wyniosłyśmy. 
Przede wszystkim świadomość, 
że nasza aktywność społeczna 
i obywatelska ma ogromne zna-
czenie. Polska to kraj, w którym 
każdy może mieć wpływ na to, 
co się w nim dzieje. Nie można 
więc bezczynnie stać i narzekać 
na „tych z góry”. Wkrótce druga 
tura wyborów prezydenckich. Po-
każmy, że los naszego państwa 
nie jest nam obojętny. 

Beata Jurgielewicz
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Konkursy recytatorskie pełnią 
wiele istotnych ról. Promu-
ją kulturę języka, upowszech-
niają kulturę słowa, sprawdza-
ją umiejętność sprawnego po-
sługiwania się różnymi formami 
literackimi w mowie oraz pobu-
dzają twórcze poszukiwania re-
pertuarowe, przybliżając w nie-
których przypadkach literatu-
rę z różnych stron świata. I tak 
właśnie było w piątek 11 czerw-
ca w gubeńskim ratuszu, gdzie 
odbył się polsko-niemiecki kon-
kurs poezji Tadeusza Firleja 
i Karla Grenzlera pod nazwą 
„Słowo ponad granicami”. Spo-
tkanie, na które przybyli m.in. 
wiceburmistrz Gubina Justy-
na Karpisiak, przedstawi-
ciele instytucji kulturalnych 
z obu stron Nysy Łużyckiej oraz 
przede wszystkim liczna grupa 
polsko-niemieckiej młodzie-
ży, poprowadził znany radio-
wiec Andrzej Winiszewski. 
W konkursie, do którego zgło-
siło się 29 osób, udział wzięli 
uczniowie z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Gubinie oraz 
gimnazjaliści z Guben. Ich wysił-
ki oceniało jury z K. Grenzlerem 
jako przewodniczącym. Uczest-
nicy konkursu zmierzyli się 
między innymi z takimi wiersza-
mi, jak: „Burza”, „Anioł Zemsty”, 
„Mała Czarodziejka”, „Nie za-
kwitłaś”, czy też „Moje istnie-
nie”. Po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji, kapituła konkurso-
wa miała niełatwe, biorąc pod 
uwagę wysoki poziom konkursu, 
zadanie wyłonienia laureatów. 
Nagrodę pierwszego miejsca 

Już 27 sierpnia kolejna edycja 
największego w zachodniej Polsce 
festiwalu muzyki metalowej, czyli 
Dark Side Festival! Świeżo w pa-
mięci mamy jeszcze fantastycz-
ny koncert zespołu Vader sprzed 
roku, a przed nami kolejna dawka 
silnych emocji i muzycznych 
wrażeń. Tym razem główną gwiaz-
dą festiwalu będzie legenda pol-

skiego metalu - zespół Trauma. 
Grupa pochodzi z Elbląga i już od 
ponad 20 lat stoi na straży kla-
sycznego death metalu. Najnow-
szy krążek Jarosława „Miste-
ra” Misterkiewicza i jego ko-
legów, który nosi tytuł „Archety-
pe of Chaos”, zbiera znakomite re-
cenzje. Czy równie dobrze mate-
riał wypada na żywo, przekonamy 
się już w ostatni weekend wakacji.

Ale to nie koniec atrakcji na Dark 
Side Festival 2010. Niespodzian-
ką dla fanów lżejszych brzmień 
będzie występ zespołu Termi-
nal - jednej z najlepszych obecnie 
kapel progmetalowych w Polsce. 

przyznano Marii Anioł z gim-
nazjum im. Pestalozzi, która re-
cytowała wiersz K. Grenzlera 
„Mała czarodziejka” zarówno 
w języku niemieckim, jak i pol-
skim. Drugie miejsce zdobyły 
uczennice Anna Wawrzyniak 
(ZSO) oraz Franziska Len-
gauer, a trzecie miejsce przy-
padło Kasi Siemiątkowskiej 
i Karolinie Kaspar z ZSO. Po-
nadto przyznano wyróżnienia dla 
Anny Badurskiej, Beaty Jur-
gielewicz i Floriana Brohse. 
Dzięki tego rodzaju wydarze-
niom, po raz kolejny buduje się 
w nas przekonanie i uczucie, iż 
wszelkie granice znikają raz na 
zawsze. Coraz więcej nas łączy, 
a mniej dzieli. A wielki projekt 
„Słowo ponad granicami” ma 
dla mieszkańców Euromiasta 

Słowa ponad granicamiDark Side Festival 2010
Wydany niedawno album „Tree 
of Life” zdobywa coraz większą 
popularność, a przed zespołem 
realna perspektywa zrobienia ka-
riery na zachodnich rynkach. Zwo-
lenników progresywnego metalu 
czeka wielkie święto. Natomiast ci, 
którym w głowie „siedzą” przede 
wszystkim najcięższe klimaty, też 
nie będą na straconej pozycji. Cze-

kają ich bowiem występy Death-
storm, Schleise, Calm Hatche-
ry i przede wszystkim Crionics. 
Tak więc tegoroczna edycja festi-
walu będzie bardzo silnie obsadzo-
na oraz różnorodna stylistycznie. 

Więcej informacji o imprezie 
oraz wywiady z gwiazdami Dark 
Side Festival 2010 zamieścimy 
w pierwszym, po lipcowej prze-
rwie, wydaniu „Wiadomości Gu-
bińskich”. A bieżące newsy oraz 
mnóstwo ciekawostek o naszym 
festiwalu i jego historii można 
znaleźć na www.darksidefest.
art.pl. 

Andrzej Matłacki 

Gubin-Guben wyjątkowe zna-
czenie i historyczny wymiar. 

Spotkaniu towarzyszyło rów-
nież otwarcie wystawy prac gra-
fika Jerzego Fedro oraz pro-
mocja wyjątkowych pozycji: 
albumu „Gubin minionych lat 
1945-1976 w fotografii Tade-
usza Firleja”, książki ze zbio-
rami wierszy Tadeusza Firleja 
i Karla Grenzlera „Słowo ponad 
granicami” (pierwsza taka dwu-
języczna pozycja na naszym 
rynku po 1945 roku!) oraz ko-
miksu „Fara. Brama do gwiazd” 
autorstwa Tadeusza Raczkie-
wicza i Piotra Ponaczewny. 
Są to unikalne i niespotykane 
dotąd tytuły, których z pewno-
ścią nie może zabraknąć w do-
mowej biblioteczce żadnego gu-
binianina.  Andrzej Matłacki

W Europaschule w Guben 
odbyły się warsztaty didżejskie. 
Każdy mógł zobaczyć, na czym 
polega praca (lub hobby) osoby 
grającej tzw. clubbing. Każdy 
mógł się dowiedzieć co to są pętle 
i sample. Wszystko w ramach 
międzynarodowego projektu 
„Wolność nas połączy” dofinan-
sowanego przez Fundację Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej...

W tajniki efektów dźwięko-
wych, skreczy i możliwości 
nowych technologii wprowadził 
wszystkich słuchaczy Dr Majk. - 
Widzę, że dla jednych to, o czy 
mówię, jest zupełną nowością. 
Ale są też tacy, którzy doskona-
le radzą sobie na udostępnio-
nym tutaj sprzęcie – tłumaczył 
Michał Papciak, zajmujący się 
miksowaniem muzyki od dzie-
sięciu lat. Każdy mógł zatem po-
próbować i poczuć się choć na 
chwilę gwiazdą muzyki klubo-
wej. Nakładanie końca jednego 

God is a DJ
utworu na początek drugiego 
czy dobór muzyki przestały być 
tematem z gatunku niewiedzy. 
A że wspólne zainteresowania 

łączą... Było zatem wspól-
ne tworzenie muzyki. I wspól-
na zabawa. I wspólna wolność. 
Może przyszłość?... RD 

Gwazda tegorocznej edycji festiwalu - Trauma

Laureatka konkursu - M.Anioł

DJ udziela wskazówek polskiej i niemieckiej młodzieży
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Mieszkańców Gubina nie może 
nigdy zabraknąć podczas ważnych 
wydarzeń. A takim był z pewno-
ścią festiwal Sonisphere, który 
odbył się 16 czerwca na war-
szawskim lotnisku Bemowo. Po 
raz pierwszy w historii na jednej 
scenie wystąpiła wielka czwórka 
thrash metalu: Metallica, Slayer, 
Megadeth oraz Anthrax. Tego 
dnia wszystkie drogi prowadziły 
do jednego miejsca. Jedni wybrali 
transport kolejowy, inni autobu-
sowy. Ja wybrałem drugą opcję. 
Punktualnie o godzinie 6.00 rano 
z Zielonej Góry wyruszyły do War-
szawy trzy autokary. Czas podró-
ży umilały nam rozmowy o tym, 
co się wydarzy za kilka godzin, 
jakie mamy oczekiwania. Mogli-
śmy także obejrzeć film dokumen-
talny „Some Kind of Monster”. 
Tuż po godzinie 14.00 byliśmy 
na miejscu. Pogoda na festiwal 
idealna. Ciepło i słonecznie, ale 
na szczęście bez upałów. Pierw-
sze pozytywne zaskoczenie tego 
dnia to czas oczekiwania na wej-
ście na teren festiwalu. A właści-
wie… brak oczekiwania. Mimo, że 
wchodziliśmy zaledwie pół godzi-
ny przed rozpoczęciem pierwsze-
go występu, a na koncert wybiera-
ło się ponad 65 tysięcy ludzi, przej-
ście przez trzy bramy zajmowa-
ło dosłownie parę minut! Brawa 
dla organizatorów. Pierwsze, co 
po wejściu robiło wrażenie, to 
ogromne rozmiary sceny. Rozglą-
dam się dookoła i co widzę? Oczy-
wiście wielką rzeszę fanów cięż-
kich brzmień. A na niebie w naj-
lepsze trwają popisy pilota śmi-
głowca, który wyczynia niezwy-
kłe manewry i akrobacje. W oczy 
rzuca się rozpiętość wiekowa pu-
bliczności. To jest naprawdę nie-
samowite, gdy przy dźwiękach 
„Master Of Puppets” szaleją obok 
siebie mniej więcej dziesięcioletni 
chłopiec i osoby w okolicach pięć-
dziesiątki… Łączył ich uśmiech na 
twarzy, pozytywna energia oraz 
świadomość uczestniczenia w wy-
jątkowych chwilach. 

Tuż przed pierwszym koncer-
tem, w tłumie podekscytowanych 
fanów napotykam na znajomą 
twarz… Jest to gubinianin, per-
kusista coverbandu Damage wy-
konującego utwory zespołu Me-
tallica. No tak, jego nie mogło 
tu przecież zabraknąć. Ale to, 

że spotkaliśmy się przypadkiem 
w gąszczu 65 tysięcy ludzi… Po 
chwili dostaję wiadomość, że na 
placu jest także mój znajomy Pio-
trek wraz z gubińską ekipą. No 
tak - pomyślałem sobie po raz 
drugi - tam, gdzie tworzy się hi-
storia muzyki, tam jest Gubin! 
No właśnie, co do koncertów - 
było wyjątkowo i magicznie. Za-
szczyt otwarcia festiwalu przy-
padł grupie Behemoth. Nergal 
i spółka zagrali osiem kawałków, 
w tym takie „hity”, jak „Ov Fire 
and the Void”, „Demigod”, „Co-
nquer All” oraz „Chant for Escha-
ton 2000”. Perfekcja brzmie-
nia i niesamowity image człon-
ków zespołu - to głównie zapa-
miętamy po ich występie. Na-
stępnie do głosu doszedł Anth-
rax, który zaprezentował prze-
krój swojej twórczości, obiecu-
jąc, że wróci do nas po ukazaniu 
się długo oczekiwanego nowego 
materiału. Trzymamy za słowo! 
Punktualnie o 18.00 na scenie 
zaczyna rządzić Megadeth, 
który zagrał w całości kultowy 
album „Rust in Peace”. Tuż po 
nich występ, na który czekaliśmy 
chyba wszyscy. Panie i Panowie: 
Slayer! „War Ensemble”, „Angel 
of Death”, „Dead Skin Mask”, 
„South of Heaven”, „Raining 
Blood” - zestaw takich utworów 
chyba wystarczy za komentarz?! 
Na koniec występ głównej gwiaz-
dy. Metallica zaprezentowała 
dwugodzinny show. Nie zabra-
kło takich utworów jak „One”, 
„Enter Sandman”, czy też „We-
lcome Home (Sanitarium)”. Ten 
kto był, przekonał się, dlaczego 
to oni wciąż nazywani są naj-
większym zespołem rockowym 
na świecie.

Duma, że byliśmy świadkami 
tego wszystkiego, będzie w nas 
tkwiła bardzo długo. Zastanawia 
mnie tylko jedno. Ta „straszna” 
muzyka nie ma wsparcia w me-
diach, a fani mają często opinię 
„złych satanistów”. Jak więc to 
możliwe, że zjawiło się nas tam 
65 tysięcy, a chętnych było trzy 
razy więcej? Jakim cudem świet-
nie się wspólnie bawiliśmy, prze-
żywając niezapomniane chwile? 
Jak to się stało, że obyło się bez 
jakichkolwiek przykrych incy-
dentów? Dziwne, prawda?... 

Andrzej Matłacki 

Sonisphere z perspektywy 
gubinianina

14.00 Wokaliści GDK
15.00 Uroczyste otwarcie Wyspy Teatralnej
15.15 Chór Gloria Domine (Gubin) & Gubener Stadtchor (Guben)
16.00 Studio Tańca Nowoczesnego „Etna” z GDK
16.30 Zespół „Córki” z Czarnowic
17.00 Koncert szkół muzycznych Gubin-Guben
18.00 Olli’s Band (Best Hits)
18.30 Fraglesi (Best Hits)
19.30 Plus Braders (Best Hits)
20.30 Prohibicja (Best Hits)
21.30 Rivendell (Ethnic)
22.30 Pokaz laserowy

POWITANIE LATA | OTWARCIE WYSPY

n Giełda kontaktów Gubin - Guben
n Wyspa Skarbów - zabawy dla dzieci - od godz. 11.00
n Mc Donalds - malowanie twarzy
n Plener i warsztaty malarskie dla dzieci i dorosłych
n Teatr ognia
n Wykłady historyczne Tadeusza Buczka
n Rejsy kajakiem

27 VI 2010 (niedziela)

Wyspa TeaTralna

Gubinianin Piotr Bilicz tuż przed koncertem zespołu Metallica

Zespół Szkół Rolniczych organizuje konferencję pt. „Postaw na swoją przy-
szłość”, która odbędzie się 31 maja br. o godzinie 12:00 w sali gimnastycz-
nej przy ZSR. Zaproszeni zostali przedstawiciele władz, Urzędu Marszał-
kowskiego, dyrektorzy szkół, właściciele firm oraz wielu znakomitych gości. 

Spotkanie będzie stanowić podsumowanie realizacji pierwszej części 
projektu unijnego. Uczniowie biorący udział w projekcie chcą się po-
chwalić zdobytą wiedzą, pokazać, że 9 miesięcy pracy nie poszło na 
marne, że zdobyli nowe umiejętności. 

Starania uczniów zostaną docenione. Uczestnik projektu, który osiągnie 
najlepsze wyniki w zajęciach wyrównawczych, otrzyma atrakcyjną na-
grodę - laptopa. Także laureaci grup przedmiotowych zostaną wyróżnieni. 

Mamy nadzieję, że sukcesy uczestników projektu zachęcą innych 
uczniów do pracy i nauki w kolejnym roku realizacji projektu.

M. Zielińska 

dokończenie ze str. 5
Od ponad 60 lat spychana na 

margines doktryna polityczna 
jaką jest faszyzm nie powinna 
już stać się zagrożeniem dla cy-
wilizowanych krajów w pełni de-
mokratycznych. Podobnie my-
śleli bohaterowie niemieckie-
go filmu „Die Welle”. A liceal-
na młodzież naszego Euromia-
sta niestety przypomina tę por-
tretowaną przez Gansela - po-
zbawioną oparcia, moralnego 

punktu odniesienia, zawieszoną 
w społecznej próżni, gdzie alko-
hol i narkotyki wyznaczają trendy 
dobrej zabawy, szkoła jest dla niej 
synonimem nudy, życie sprowa-
dza się do lekkiej rozrywki, a ro-
dzina, jeśli w ogóle istnieje, nie 
stanowi solidnego fundamentu.

Przed nami jeszcze kolejne 
punkty projektu. Planowany jest 
koncert z antyfaszystowskimi 
grupami, czyli muzyka w różnych 
stylach i odmianach. Dla każdego. 

Sprzeciw wobec faszyzmu
Dobra zabawa, ciekawa muzyka 
i antyfaszystowskie teksty mają 
zagwarantować skuteczność akcji 
edukacyjnej w zakresie antyrasi-
zmu, tolerancji i akceptacji „od-
mienności”. A na koniec wspól-
ne warsztaty plastyczne na gu-
bińskich wzgórzach. RD

OdlOtOwy 
początek 
wakacji

25 czerwca 
klub Iskra

godz. 19.00
DJ Yen
DJ Nidd aka Alba
Unikat kuka !!NNP!! 
& DJ Radi
Etna
G.U.B. ATAK KRU
DJ Bartos

Wstęp wolny
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 Z Ziemi Gubińskiej OpRacOwanie i pRzekład - kRzysztOf fReyeR pRzy wspaRciu stOwaRzyszenia pRzyjaciół zieMi gubińskiej

Jednak wnikliwy obserwator 
natury podczas spaceru wła-
śnie po Wzgórzach Gubińskich 
(por. foto) i po cichych ogro-
dowych zakamarkach naszego 
miasta, właśnie teraz, gdy zaczy-
na się sezon owocowy, z pewno-
ścią odnajdzie mnóstwo lepiej 
lub gorzej zachowanych pozo-
stałości sadów i ogrodów sprzed 
wielu dziesiątek lat.

Sprzyjające warunki

Wywołane przez rozmaite czyn-
niki zmniejszanie upraw winoro-
śli, aż do całkowitego zaprzesta-
nia upraw pod koniec XIX wieku, 
doprowadziło do tego, że dotych-
czasowi winogrodnicy przesta-
wili się na produkcję owoców 
i warzyw. Warunki były sprzyja-
jące, bo gleba bogata była w mi-
nerały, ił, margiel, piasek oraz 
glinę. Piasek przepuszcza wodę 
i łatwo się nagrzewa, a znajdu-
jące się pod nim warstwy iłu 
oraz gliny zapobiegają wsiąka-
niu wody w głąb gruntu, przez co 
powierzchniowe warstwy gleby 
zachowują życiodajną wilgoć. 

Około roku 1800 plony musia-
ły być bardzo wysokie, ponieważ 
w dziele miejscowego historyka 
Karla Gandera „Geschichte der 
Stadt Guben” („Historia Miasta 
Guben”) można przeczytać, że 
miasto „według wiarygodnych 
dokumentów corocznie za owoce 
pobierało od 18 000 do 20 000 
talarów”. W owoce zaopatrywa-
no wszystkie okoliczne miasta, 
a w szczególności Berlin. Trans-
portowano je taczkami, wozami, 
ale głównie statkami rzecznymi. 
Powstanie linii kolejowej Berlin-
Guben/Gubin-Wrocław w roku 
1846 spowodowało kolejny wzrost 
w branży sadowniczej, ponieważ 
dzięki kolei transport był zdecydo-
wanie szybszy i efektywniejszy, tak 
że odbiorcy zawsze otrzymywali 
świeży towar. Gubeńskie owoce 
stały się poważnym konkurentem 
dla innego potentata sadownicze-
go - znajdującego się bliżej Berlina 
miasta i regionu Werder.

Bogactwo odmian

Od dawna w Guben w odnie-
sieniu do wszystkich rodzajów 
owoców faworyzowano odmia-
ny wysokopienne, to znaczy takie, 
u których korona tworzyła się do-
piero od wysokości dwóch metrów. 
Grusze i czereśnie/wiśnie były 
tak wysokie, że na wdrapanie 
się na wierzchołek pozwalali 
sobie tylko ci, którzy nie cierpie-
li na lęk wysokości. Takie drzewa 
dawały olbrzymie plony (czere-
śnie/wiśnie od 6 do 8 centnarów) 

Gubin - miasto warzyw i owoców

i żyły dziesiątki lat. Niestety zbiór 
owoców z nich jest skompliko-
wany. Taki stan rzeczy spowodo-
wał, że zaczęto uprawiać odmia-
nę tak zwaną „półpienną”, czyli 

taką, u której korona rozwijała się 
od wysokości 1,5 m. Ich zalety to 
łatwy zbiór owoców i pielęgnacja, 
ale wadą są mniejsze zbiory. Trze-
cią możliwością była uprawa tak 
zwanych drzewo-krzewów, ale ta 
rzadko była stosowana. Rośliny 
te miały karłowate pnie, a ich ko-
rzenie nie wrastały wystarczająco 
głęboko w ziemię.

W roku 1805 założono Towarzy-
stwo Pomologiczne, które w 1821 
sporządziło wykaz gatunków 
uprawianych tu drzew owocowych. 
Naliczono 89 gatunków jabłek, 93 
gruszek, 53 czereśni, 18 wiśni, 15 
moreli, 33 brzoskwini i 25 gatun-
ków śliwek. Wśród jabłek gubeń-
skim gatunkiem był Warrasch-
ke. Lokalne gatunki gruszek to 
Słodka Mina i Cukrówka. Miejsco-
we wiśnie/czereśnie to Wczesna 
Winklerówka i Biała Winklerów-
ka-Sercówka. Miejscowe śliwki to 
nade wszystko „Spillinge”, znane 
dziś jako „Gubinki”. Oprócz tego 
rosły tu rozmaite odmiany porze-
czek, agrestu i truskawek. Natu-
ralnie wiele z nich nie zachowało 
się do dzisiejszych czasów. 

Morze kwiecia wszelkiego

Spis drzew owocowych w roku 
1900 wykazał, że na terenie 
miasta rośnie ich 113 369 sztuk. 
Dlatego nie powinno dziwić, 
że wiosną dawny Guben tonął 
w morzu wszelkiego kwie-
cia, które można było podzi-
wiać przez całe tygodnie. To 
morze kwiecia przyciągało ku 
sobie inne morze - morze tu-
rystów z bliska i daleka, chcą-
cych doświadczyć tego niezwy-
kłego spektaklu przyrody. Wtedy 

przyjeżdżały tu niezliczone spe-
cjalne pociągi, po brzegi wypeł-
nione gośćmi, którzy zapełniali 
ogrodowe restauracje na wzgó-
rzach, gdzie woń kwiecia miesza-

ła się z aromatem kawy i zapa-
chem świeżutkich miejscowych 
placuszków („Plinze”), podob-
nych do małych naleśników.

Lata gigantycznych plonów 
przeplatały się z latami nieuro-
dzaju, spowodowanymi przez 
mrozy i szkodniki. Ale mądrzy 
mieszkańcy w miejscu tak utra-
conych drzew sadzili warzywa, 
które z reguły dawały dobre 
plony, pod warunkiem dobrego 
nawożenia i nawodnienia.

Lokalna branża warzywnicza 
rozkwitła dopiero po roku 1927.

Olbrzymie znaczenie miała 
sałata, którą pociągami trans-
portowano do Berlina i Królew-
ca, gdzie następnego dnia była już 
do kupienia na rynku. W szczycie 
sezonu wysyłano codziennie od 12 
do 15 wagonów, to jest od 360 000 
do 450 000 główek. Uprawiano 
też kalarepę, pomidory i ogórki 
oraz kapustę i fasolę jako poplon. 
Pomidory i ogórki uprawiano 
w ogrzewanych szklarniach. 

W tej branży istniały przede 
wszystkim przedsiębiorstwa ro-
dzinne. Nie stosowano chemicz-
nego oprysku roślin. Szkodniki 
łapano na krążki nasączone kle-
istą substancją, a gąsienice zbie-
rano ręcznie. Materiał siewny po-
wstawał przeważnie na miejscu.

Wiosną 1945 roku, w wyniku 
działań wojennych, dawne sady 
i ogrody warzywne we wschod-
niej części miasta zostały bardzo 
poważnie zniszczone, ale ich po-
zostałości zachowały się do dziś.

Na podst. „Gubener 
Heimatbrief”

(„Gubeński List Regionalny”)
2/2008

Wiele czynników kształtowało dobrobyt miasta w dolinie Nysy Łużyckiej i jego miesz-
kańców. Jednym z nich była masowa uprawa warzyw i owoców. Stare kroniki mówią, 
że w mieście i okolicach owoce uprawiano już w XVI wieku. Były to głównie czereśnie 
i wiśnie. Do dziś zachowało się niewiele pozostałości dawnych sadów, które jeszcze w okre-
sie powojennym współkształtowały krajobraz Gubina, przede wszystkim Wzgórz Gubiń-
skich i dzielnic, w których dużą powierzchnię zajmowały ogrody owocowe. 

Ukwiecone Wzgórza Gubińskie około 1920 r., widok w kierunku północnym; na drugim pla-
nie nieistniejąca już Wieża Bismarcka, znajdująca się niegdyś na wzgórzu ponad kotłownią 
przy dzisiejszej ulicy Tobruk. Stojąc wiosną na platformie widokowej u szczytu wieży można 
było się poczuć jak na „bocianim gnieździe” statku płynącego po „morzu kwiecia wszelkiego”

Na koncie N. Kiecoń coraz więcej sukcesów

W dniach 18-20 czerwca w Po-
znaniu odbyły się Międzynarodo-
we Zawody Jeździeckie o randze 
CSI**. Zmagania ponad sześć-
dziesięciu liczących się skoczków 
z Polski, Niemiec, Litwy, Ukra-
iny, Danii i Hongkongu toczy-
ły się na Hipodromie Wola. Ro-
zegrano dziewięć konkursów, 
w tym dwa zaliczane do rankin-
gu Międzynarodowej Federacji 
Jeździeckiej. Dodatkową atrak-
cją zmagań był sobotni konkurs 
Majówka z Koniem Top Four. To 
specyficzne zmagania, do któ-
rych zostało zaproszonych czte-
rech polskich zawodników ze 

Sukcesy
w międzynarodowym 

towarzystwie
ścisłej krajowej czołówki. W za-
wodach tych doskonale spisa-
ła się zawodniczka LUKS Nysa 
Gubin Nawojka Kiecoń, która 
w sobotnim konkursie średniej 
rundy o wysokości 130-135 cm 
na koniu Euforia zajęła pierw-
sze miejsce, pokonując parkur 
w najszybszym czasie bez punk-
tów karnych. Dzień później 
nasza zawodniczka uplasowała 
się na szóstym miejscu. Mając 
na uwadze fakt, iż w turnieju wy-
stąpiło wielu znakomitych za-
wodników z Polski i zagranicy, 
warto docenić ogromny sukces 
N. Kiecoń. Andrzej Matłacki

25 czerwca uczniowie trzecich 
klas gimnazjalnych zakończyli 
swoją edukację w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących. Przed nimi 
szkoła średnia i w dalszej per-
spektywie - studia...

Najbardziej utytułowaną absol-
wentką Gimnazjum nr 2 w Gubi-
nie została Marta Lenda. Marta 
jako jedyna uczennica w dziesię-
cioletniej historii Gimnazjum nr 2 
była zwolniona z części humani-
stycznej i matematyczno-przy-
rodniczej egzaminu kończącego 
naukę w gimnazjum, otrzymu-
jąc z każdej z nich maksymalną 
liczbę punktów (po 50), ponie-
waż zdobyła tytuł laureata Kon-
kursu Języka Polskiego w roku 
szkolnym 2008/2009 i Konkur-
su Chemicznego w roku szkolnym 
2009/2010. M. Lenda była rów-
nież posłanką na XIV sesję Sejmu 
Dzieci i Młodzieży w 2008 roku, 
zdobyła tytuł Mistrza Kultury 
Języka Polskiego, współredagowa-
ła gazetkę szkolną „K.I.T.”, ukoń-
czyła Gimnazjum nr 2 w Gubinie 
z najwyższą średnią ocen 5,73.

Za wyniki w nauce wyróżnić 
należy również Marka Matu-
szaka, który uzyskał tytuł fina-
listy Konkursu Historycznego 
w roku szkolnym 2008/2009, 

Gimnazjum zaliczone na 5
finalisty Konkursu Geograficzne-
go w roku szkolnym 2009/2010 
oraz finalisty konkursu „Losy 
Żołnierza i Dzieje Oręża Polskie-
go w Latach 972-1514. Od Cedyni 
do Orszy”. Marek także był 
posłem, ale na XV sesję Sejmu 
Dzieci i Młodzieży w 2009 roku. 
Podobnie jak M. Lenda współ-
tworzył gazetkę „K.i.T.”. Ukoń-
czył Gimnazjum nr 2 w Gubinie 
ze średnią ocen 5,66.

Inne nazwiska, które warto za-
pamiętać to Ewelina Wacła-
wek (finalistka Konkursu Języka 
Polskiego w roku szkolnym 
2008/2009, szkołę ukończyła 
ze średnią ocen 5,44, zawsze za-
angażowana w życie szkoły), Do-
minik Zołoteńki (finalista kon-
kursu fizycznego w roku szkol-
nym 2009/2010, zajął I miejsce 
w Powiatowym Konkursie Orto-
graficznym) oraz Michał Grze-
bielucha (uzyskał tytuł najlep-
szego sportowca).

25 czerwca pożegnano uroczy-
ście tegorocznych absolwentów 
szkoły przy ulicy Piastowskiej. 
Wszyscy oni mają świadomość, 
że gimnazjum było tylko etapem. 
Jednym z wielu. Ale na drodze 
do mistrzostwa. Swojego mi-
strzostwa... LO
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Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer

Wieści zza Nysy
Monety na jubileusz miasta

Guben. Miasto Guben we współpracy z bankiem Spar-
kasse Spree-Neiße z okazji jubileuszu 775 lat nadania 
praw miejskich wydało dwie monety okolicznościowe, 
jak informuje najnowszy samorządowy dwutygodnik 
„Neiße-Echo” z 11 czerwca.

Pierwsza, z wysokogatunkowego srebra, wysoko-połyskowa, 
o wadze około 17 gramów i średnicy 35 milimetrów, w sprzedaży 
z etui, ochronna kapsułką i certyfikatem, kosztuje 33 euro. Jest to 
limitowana seria 400 sztuk.

Druga wykonana jest z wysokogatunkowego złota, również wy-
soko-połyskowa i o wadze około 17 gramów i średnicy 35 milime-
trów, sprzedawana jest z kapsułą ochronną i certyfikatem. Całość, 
umieszczona ekskluzywnym drewnianym etui, kosztuje… 699 euro. 
Jest to seria ściśle limitowana - 20 sztuk z numeracją boczną.

Do licznych korowodowych 
tekstów warto dopisać jeszcze 
jeden. Mało kto wie, że „udzia-
łowcami”, tak podobającego się 
wszystkim, niemieckiego koro-
wodu była liczna grupa miesz-
kańców naszego miasta. Naj-
ładniejszą (wg mnie) zakonnicą 
była urzędniczka pani Gabrysia. 
W wagonach wycieczkowiczów, 
którzy przyjechali z Berlina oglą-
dać Gubin w kwiatach, była liczna 
grupa pięknych pań z naszego 
miasta. Basię czy Sylwię w stro-
jach z tamtej epoki mało kto roz-
poznał. Lodzia i Ula prezento-
wały się znakomicie. Janecz-
ka i Michał - żywcem berliń-
czycy. Kiedy zbliżała się kolejna 
grupa z „kukułeczką” na ustach, 
byłem zaskoczony pięknym pol-
skim. A to nasze „Łużyczanki”, 
jadąc podśpiewywały. No i dwie 
„kompletnie nasze” reprezenta-
cje. Pod numerem 38 prezen-
tował się gmach przedwojennej 
poczty i obsługa w historycznych 

Nasi w gubeńskim korowodzie

Załoga przedwojennej poczty składająca się z członków SPZG. Dowodzi naczelnik 
Wiesław Łabęcki (stoi). Od lewej A. Szyja prezes (SGF), J.Zawadzki i J. Ławniczak.

Mł. asp. M. Fryga demonstruje na czym polega pobieranie odcisków palców

strojach. To Wiesław naczelnik, 
i pomocnicy Jurek i Jarek. Do 
kompletu wpisał się polski listo-
nosz Andrzej. Całość powoził 
swoim samochodem pan Jan. 
Kartki świąteczne z okoliczno-
ściowymi stemplami zapewne 
będą miłą pamiątką gubińskie-
go święta. Tuż za nimi pod nume-
rem 39 pan Jurek w stroju Scyta 
„pchał” rybę-skarb z Witaszko-
wa, którą samodzielnie wykonał 
jego brat Tadeusz. Obstawę scy-
tyjskiej ryby stanowili Scytowie 
- podopieczni pana Jurka. 

Skąd się tam wzięli? Wspólne 
przedsięwzięcia Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i Gu-
beńskiego Heimatbundu to już co-
dzienność. Stąd, za sprawą Lutza 
Materne, ich udział. Jak widać, 
inni też współpracują. I warto pod-
kreślić, że biorąc pod uwagę po-
wyższe, w tej części był to wspólny 
korowód. Może następny będzie 
już w pełni wspólny? Przynajmniej 
mam taką nadzieję. (sp)

To, kim jesteśmy jako dorośli, 
kształtuje się w nas od przed-
szkola. Na początku podgląda-
my, co robią nasi rodzice i inni 
dorośli, oglądamy filmy i tak 
buduje się zarys tego, co chcie-
libyśmy robić w życiu.

Uczniowie klasy I c z SP 3 
powoli poznają różne zawody. 
Jednym z nich jest zawód - po-
licjant. Aby bliżej się przyjrzeć 
pracy w komisariacie, pierw-
szoklasiści wraz z wychowaw-
czynią Martą Szuber udali 
się tam na wycieczkę. Powitali 
ich: sierż. Krzysztof Leńczuk 
i asp. Mieczysław Fryga. Na 
początku teoretycznie policjan-
ci zapoznali dzieci z posterun-
kiem i pracą w zawodzie poli-
cjanta. Teraz jest już jasne, że by 
dołączyć do tego grona, należy 
bardzo dobrze się uczyć i być 
sprawnym fizycznie, a przede 
wszystkim mieć czystą karto-
tekę. Zawód policjanta nie jest 
łatwy, a często bywa nawet nie-
bezpieczny. Niezależnie od wy-
działu: drogówki, dochodze-
niówki czy kryminalistyki - każdy 
funkcjonariusz wie, jakie zada-
nia do niego należą i wypełnia je 
z pasją i poświęceniem. Następ-
nie rozpoczęło się zwiedzania ko-
misariatu. Dzieci zwiedziły  pokój 
przesłuchań,  pomieszczenie dla 
osób zatrzymanych, zapoznały się 
z procedurą pobierania odcisków 
palców i materiału genetyczne-
go do badań. Dzieciaki zostały 
poinformowane, że w przypad-
ku przestępstwa lub wykrocze-
nia już nastolatkowie mogą mieć 

bezpośrednią styczność z poli-
cją, kuratorem i sądem. Udzie-
lono im porad i wskazówek, jak 
postępować, by uniknąć tego ro-
dzaju kontaktów i żyć w zgodzie 
z prawem. Dzieci poznały poli-
cyjnego psa oraz „przymierzyły 
się” do dwóch radiowozów. Zaj-
mowały miejsca zarówno funk-
cjonariuszy, jak i przestępców 

Policjantem być…

dokończenie ze str. 5
Do konkursu przygotowywała 

ich pani Iwona Szymańska.
Nie mniej uzdolniona i praco-

wita jest Kasia Mikołajewska. 
Praca plastyczna Kasi została do-
ceniona w ogólnopolskim kon-
kursie „Latać ze słońcem” i opu-
blikowana w Internecie. W ogól-
nopolskim konkursie „Bezpiecz-
na droga do szkoły”, Kasia (z całą 
VI klasą) zdobyła wyróżnienie. 
Uczestniczyła też w konkursie ho-
norowe krwiodawstwo, w którym 
jej kolega Jakub Matuszak 
zdobył I miejsce. Była również 
uczestniczką ogólnopolskie-
go konkursu „Lokalne Centrum 
Aktywności Ekologicznej”, któ-
rego laureatem został jej kolega 
Patryk Bieniarz- Krzywiec.

Gdyby łamy prasy były z gumy, 
można by o zdolnych uczniach 
pisać w nieskończoność. Ponie-
waż tak nie jest, możemy prezen-
tować tylko nielicznych. 

Naturalnie, żeby nie uwaga 
i praca nauczycieli, tych wyżej wy-
mienionych i tych poniżej: Wio-
letta Szczotka, Irena Hoff-
mann, Irena Mierzuchow-
ska, Ludwika Dalecka, Beata 
Gortych, Dorota Łopaszko, 
młodzież nie miałaby możliwości 

przygotowania i prezentacji. 
A tak przy okazji. Dopiero kiedy 
zbiera się materiały do artyku-
łu, w jakiejkolwiek szkole, za-
dziwia, jak wiele się w niej dzieje 
oprócz nauki. Te wszystkie do-
datkowe działania - wyszuki-
wanie odpowiednich konkur-
sów, przygotowanie uczestni-
ków, pilotowanie, odbywa się 
dzięki zaangażowaniu nauczy-
cieli, kosztem ich czasu wolne-
go. Nagrodą są wyniki, często 
wykraczające poza obszar wo-
jewództwa, i satysfakcja. 

Mówi się, że dzieci mieszkające 
na wsi mają „pod górkę”. Popular-
ne powiedzenie nie jest pozbawio-
ne prawdy. Wiadomo - miasto ma 
więcej możliwości. Z tym więk-
szą radością przedstawiam lau-
reatów ogólnopolskiego konkur-
su historycznego „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego, od Cedyni 
do Orszy”. To uczniowie z gimna-
zjum w Chlebowie - rodzeństwo 
Konstancja i Szymon Płe-
taniccy zakwalifikowali się do 
czteroetapowego konkursu i za-
kończyli konkursem wojewódz-
kim pod patronatem kuratorium. 
Podobno był to etap najtrudniej-
szy. Trudność polegała na wyka-
zaniu się ogólną wiedzą z historii, 

a w tym wiedzą na temat oręża 
polskiego.  Szymonowi, ucznio-
wi III klasy gimnazjum, tytuł fi-
nalisty daje dodatkowe punkty do 
szkoły średniej. Szymon wybiera 
się do IV Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zielonej Górze. Lubi hi-
storię - to jego hobby - ale w przy-
szłości chce studiować japonisty-
kę. Już teraz sam uczy się japoń-
skiego. Jak? Narysował sobie li-
terki i korzysta z Internetu.

Konstancja, uczennica II klasy 
gimnazjum, ma jeszcze trochę 
czasu, więc nie wie jakie liceum 
wybierze i jakie studia chciałaby 
skończyć. Póki co interesuje się 
historią, szczególnie pasjonuje ją 
średniowiecze. Pytam, czy razem 
przygotowywali się do konkursu. 
Nie! Każdy osobno, ale przepy-
tywała mama Anna Płetenicka, 
nauczycielka historii. 

Szkoła w Chlebowie może po-
chwalić się też uczestniczką 
wojewódzkiej olimpiady PCK 
Martą Krygowską z klasy VI. 
Do konkursu przygotowywała 
ją nauczycielka Wiesława Le-
wandowska. 

Wszystkim laureatom życzymy 
udanych wakacji - no i dalszych 
sukcesów. 

Kaśka Janina Izdebska 

Zdolność + praca = sukces

transportowanych tymi pojazda-
mi. Włączone były: krótkofalów-
ki, głośniki, sygnalizacja świetlna 
i dźwiękowa. Ta część wycieczki 
była największą atrakcją.

Potem miały miejsce podzię-
kowania i kwiaty, a następnie 
uczniowie ze swoją panią wró-
cili do szkoły.

Anna Kędziora

w kazdy czwartek po 20.00
.www.radiogubin.pl

red
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Kronika 997

Kronika PSP
07.06. Gubin – z nieustalo-

nej przyczyny powstał pożar 
drzwi do budynku mieszkal-
nego. Działania gaśnicze pro-
wadziły dwa zastępy Jednost-
ki Ratowniczo Gaśniczej PSP 
z Gubina,

08.06. Gubin – w wyniku 
podpalenia powstał pożar po-
jedynczego drzewa. Działa-
nia gaśnicze prowadził jeden 
zastęp Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej PSP z Gubina,

10.06. Gubin – w wyniku 
podpalenia powstał pożar 
śmieci w nieużytkowanym 
budynku. Działania gaśnicze 
prowadził jeden zastęp Jed-
nostki Ratowniczo Gaśniczej 
PSP z Gubina,

11.06. Gubin – działania 
jednego zastępu  Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej PSP 
z Gubina polegały na otwar-
ciu mieszkania w którym znaj-
dowała się osoba grożąca po-
pełnieniem samobójstwa,

12.06. Gubin - działania 
dwóch zastępów Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej PSP 
z Gubina polegały na usunię-
ciu roju pszczół ze ściany bu-
dynku mieszkalnego.

W okresie od 8 do 15 czerw-
ca 2010 r. na terenie miasta 
i gminy Gubin odnotowano 
następujące zdarzenia:

08.06. nieustalony spraw-
ca skradł osobowego renaul-
ta wartości 6500 zł,

08.06. ze stawów hodow-
lanych w rejonie Gubina 
nieustalony sprawca skradł 
200 litrów oleju napędowe-
go, akumulator, antenę TV, 
cztery worki cementu oraz 
mieszadło do zaprawy. War-
tość strat 2060 zł,

11.06. w nocy w podgubiń-
skiej miejscowości dwóch na-
stolatków (16 i 14 lat), wyko-
rzystując sen domowników, 
weszło do niezamkniętego bu-
dynku mieszkalnego, skąd za-
brali różne przedmioty o łącz-
nej wartości 1520 zł. Spraw-
ców kradzieży zatrzymali gu-
bińscy policjanci. Skradzio-
ne mienie zostało odzyskane 
i przekazane właścicielom. 
Nastolatkowie za ten czyn 
odpowiedzą przed sądem ro-
dzinnym,

12.06. w podgubińskiej miej-
scowości z ciągnika siodłowe-
go skradziono dwa akumula-
tory wartości 1200 zł,

14.06. policjanci z wydziału 
kryminalnego w Gubinie za-
trzymali 32-letniego mężczy-
znę, który posiadał przy sobie 
„strunówkę” z marihuaną.

Krosno Odrzańskie i Gubin: 
W okresie 8 do 15 czerwca br. 
policjanci zatrzymali 17 nie-
trzeźwych kierujących. MB-T

Uroczyście obchodzono 
10. rocznicę powstania Stowa-
rzyszenie Oficerów 5. Dywizji 
Wojska Polskiego „Kresowiak”. 
W pierwszej części odbyło się 
zebranie sprawozdawcze pod-
sumowujące kolejny rok dzia-
łalności. Zebranie zatwierdziło 
bilans i udzieliło absolutorium 
dla zarządu.

Przypomnijmy. Stowarzyszenie 
powstało w czerwcu 2000 roku 
z inicjatywy grupy oficerów re-
zerwy, którzy odeszli w więk-
szości do rezerwy w związ-
ku z likwidacją dywizji w Gu-
binie. Kilkakrotnie, ze wzglę-
dów na kolejne likwidacje jed-
nostek, zmieniano siedzibę. Od 
kilku lat, dzięki przychylności 
dyrektora przychodni wojskowej 
ppłk. rez. Waldemara Ogro-
dowicza, „Kresowiacy” spoty-
kają się w jednym z pomieszczeń 
tej placówki przy ul. Kresowej. 
Tam w każdą sobotę zaprasza-
ją sympatyków na kawę, którą 
serwują od godz. 10.00. Dzięki 
temu, że przed 10 laty stworzyli 

„Kresowiacy” mają 10 lat
organizację, spotykają się regu-
larnie, wspólnie świętują, or-
ganizują wycieczki i uroczyste 
kolacje. Warto wspomnieć, że 
członkami Stowarzyszenia są 
oficerowie nie tylko z Gubina, 
ale także z Wrocławia, Żagania, 
Zegrza czy Warszawy. Od po-
czątku powstania na czele orga-
nizacji stoi płk Lech Kamiński, 

ostatni dowódca zlikwidowanej 
w 1998 roku dywizji.

Zebranie podjęło uchwałę 
o przyznaniu tytułów „Honorowy 
Członek Stowarzyszenia”. Miło 
jest poinformować, że pierwsze 
w historii organizacji tytuły otrzy-
mali: gen. dyw. Zbigniew Ja-
błoński - wieloletni dowódca 
dywizji (1989-1996), burmistrz 
Gubina Bartłomiej Bartczak 
i dowódca 5 Kresowego batalionu 
saperów z Krosna Odrzańskiego 
ppłk Krzysztof Pobiedziński. 

Po części oficjalnej, mniej ofi-
cjalnie dyskutowano i wspomi-
nano przy dobrej kolacji w go-
ścinnych progach restauracji 
„Retro”. (sp)

Honorowy tytuł dla burmistrza B.Bartczaka wręcza prezes płk L.Kamiński. 
Z lewej gen.dyw. Z.Jabłoński. W środku ppłk. K.Pobiedziński.

Widok z perspektywy kierowcy

Ksiądz kanonik Jan Guss 
z Głomska, były proboszcz pa-
rafii Trójcy Świętej z Gubina 
(1985-2000), został wyróżniony 
przez kapitułę Katolickiego Sto-
warzyszenia „Civitas Christana” 
za „zaangażowanie w budownic-
two sakralne na ziemiach gubiń-
skiej i złotowskiej”. XXVI edycja 
wręczenia nagród im. ks. dr. Bo-
lesława Domańskiego odbyła się 
22 maja 2010 r. w żarskim ratu-
szu. Nagrodę tego wybitnego dzia-
łacza i prezesa Związku Polaków 

Księdza Gussa wyróżniono nagrodą 
im. ks. dr. Bolesława Domańskiego 

w Niemczech oraz krzewiciela pol-
skości przyznaje się od 17 lat. Wrę-
czenie nagród wpisało się w ob-
chody 750-lecia miasta Żary. 

Warto przypomnieć, że za po-
sługi duszpasterskiej ks. Jana 
Gussa na Ziemi Gubińskiej wy-
budowano kilka obiektów sakral-
nych, m.in. w: Bieżycach, Kanio-
wie oraz w Gubinie (w 1995 - Ko-
ściół Matki Boskiej Fatimskiej 
i w 1989 - kaplicę pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa).

(wł)

Zeszłoroczna ankieta pokaza-
ła, że czytelnicy chętnie czyta-
liby na naszych łamach poezję. 
Pora więc jeszcze przed wakacyj-
ną przerwą rozpocząć prezenta-
cje wierszy na naszych łamach. 

Ze słów poukładane…

Deszcz, deszczu, deszczem
jeszcze pada
z nieba lecą łzy
zły jestem
bo zmoknę
i pewnie szybko nie wyschnę
więc myślę
myśli mokre, świeże
wymyte z mułu
co umysł zamula
z nudów
co chcą chcieć nie pozwolić
więc niech pada!
Układam
myśli nowe
czyste
wyzwolone
pozwalają ogarnąć
to wszystko co chłonę
słone deszczu łzy
ale już mniej zły jestem
więc deszczu może jednak
…padaj jeszcze
marX

Gdy tak patrzę w dal
w cieniu smutnej lampy
widzę twoją sylwetkę
masz wyciągniętą dłoń
jakbyś chciał kogoś o coś prosić
ale o co?
być może życie nie dało ci wszystkiego
nie dało ci siostry
która jak ty kochałaby noc
nie dało ci przyjaciela
który wysłuchałby twoich skarg
nie dało ci nikogo
na kim by ci zależało
jesteś zupełnie sam
i tylko cień lampy
towarzyszy ci co noc
i ja
ukryta, byś mnie nie widział
Anna Kędziora

Zdecydowaliśmy, że będziemy 
prezentować po trzy utwory 
w każdym następnym numerze 
„WG”. Na początek dwa wier-
sze osób związanych z naszą 
gazetą i czytelniczki, której mail 

zadecydował, że postanowiliśmy 
już dłużej nie zwlekać z inaugu-
racją kącika poetyckiego.

Pamiętając, że istnieją gra-
nice dobrego smaku i dbając 
o poprawną jakość i formę 

„twórczości”, prosimy o nadsyła-
nie swoich wierszy na adres ma-
ilowy (wiadomoscigubinskie@
go2.pl), bądź dostarczenie ich 
do redakcji w inny sposób.

red 

Obudzić talent
Wejdź w swoje serce, obudź je. Poczuj miłość i już WIESZ.
Tam się mieści cała wiedza, która jest tam jak ta twierdza.
Tylko musisz znaleźć klucze. Ja Cię dzisiaj chcę nauczyć.
A te klucze, to Twa miłość - która w Tobie się zjawiła,
zanim Ty na świat tu przyszedłeś - ona z Tobą pierwsza była.
Usiądź w ciszy - wycisz się i posłuchaj myśli swe.
Choć te myśli nie z umysłu, lecz ze świadomości błysną.
Więc gdy jesteś w środku w sobie. Zaproś - co chcesz,a przybędzie to ku Tobie.
Gdy ja siebie zapytałam, to o wierszach pomyślałam .
I już dzisiaj to już wiem - wiersze piszę, tak jak chcę.
Jestem z siebie taka dumna. Pokochałam się nareszcie.
I już wiem, kim jestem wreszcie.
Każdy w sobie wiedzę nosi, tylko trzeba ją zaprosić.
Gdy tak zrobisz - to zrozumiesz, będziesz wiedział, że już umiesz.
Więc nie marnuj czasu na jakieś banały,
tylko obudź pamięć - żeś jest doskonały. 
Bo w tym życiu o to chodzi, byś to odkrył pókiś młody.
I by też przykładem świecić i zachęcać resztę boskich dzieci...
A.A

Kresowa to jedna z najdłuższych 
ulic w Gubinie. Jadąc od śródmie-
ścia, gdy mijamy Szkołę Podstawo-
wą nr 3, spowalnia nas trójkątna 
wysepka. Nie zatrzymają nas tutaj 
światła, ale… zazwyczaj nasze auto 
musi stanąć. Gdy chcemy skręcić 
w prawo, w ulicę Kujawską, prze-
szkodzić nam może już po wyko-
naniu manewru czerwone światło 
- normalka. Natomiast, gdy skrę-
camy w lewo, by dalej jechać ulicą 
Kresową - przeszkód co niemiara.

Przejście pieszych odbywa 

Żywopłot - kłopot
się z wykorzystaniem wysepki 
- ciasno. Za przejściem mieści 
się tylko jeden samochód oso-
bowy. Na dodatek musi zacho-
wać szczególną ostrożność przy 
braku widoczności.

Widoczność ogranicza zbyt 
wysoki żywopłot. Dopiero gdy 
maskę samochodu wysuniemy 
znacznie na niewidoczną z lewej 
strony jezdnię, przekonamy się, 
czy możemy jechać dalej. Ten ży-
wopłot należałoby strzyc syste-
matycznie. Ols
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo-mieszkalne.

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m²)

Położenie Cena wywoławcza 
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin przetar-
gów odbytych

Uwagi

1 34 881 ul. Miodowa obręb 3 32.900,00 3.290,00 ------------- Działka objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodaro wania przestrzennego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

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

3 86/2 954 ul. Generała Sikorskiego obręb 2 33.300,00 3.330,00 -------------- Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB-7331/115/2009-W z dnia 09.11.2009. Działka objęta 
umową najmu nr 35/09 do dnia 31.12.2010 r.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe.
 

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

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. 

5 83/22 1186 ul. Generała Sikorskiego obręb 2 42.400,00 4.240,00 22.12.2008r. Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB-7331/2/2007-W z dnia 22.03.2007 r.

6 187/6 802 ul. Sportowa obręb 2 23.000,00 2.300,00 30.11.2007r. Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB-7331/130/2007-W z dnia 09.04.2008

Na działce występują czynne linie energetyczne  0.4kV i 15kV. 

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budowę zespołu garażowego. 

Lp. Nr działki Powierzchnia (m²) Położenie Cena wywoławcza 
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin przetargów 
odbytych

Uwagi

1 187/30 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 ------------- Wydana decyzja o warunkach zabudowy GB-7331/113/2004-W  z dnia 20.08.2004r.

2 187/31 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 ------------- Wydana decyzja o warunkach zabudowy GB-7331/113/2004-W z dnia 20.08.2004r.

3 187/32 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 ------------- Wydana decyzja o warunkach zabudowy GB-7331/113/2004-W z dnia 20.08.2004r.

4 187/33 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 ------------- Wydana decyzja o warunkach zabudowy GB-7331/113/2004-W z dnia 20.08.2004r.

5 187/34 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 ------------- Wydana decyzja o warunkach zabudowy GB-7331/113/2004-W z dnia 20.08.2004r.

6 187/35 25 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 ------------- Wydana decyzja o warunkach zabudowy GB-7331/113/2004-W z dnia 20.08.2004r.

7 187/36 26 ul. Sportowa obręb 2 2.100,00 210,00 ------------- Wydana decyzja o warunkach zabudowy GB-7331/113/2004-W  z dnia 20.08.2004r.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 29 lipca 2010 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 lipca 2010 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nierucho-
mość, której dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim 
wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieru-
chomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  
Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług w stawce 22% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  „ o podatku od towarów i usług” (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu uczestnika musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Osoby będące cudzoziemcem w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 21 maja 2010 r.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel (068)4558143, w godzinach pra-
cy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl. 

Burmistrz 
miasta 
Gubina

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

OFERTA DLA INWESTORÓW
Starówka to nie tylko wizytówka miasta, atrakcja turystyczna dla przyjezdnych czy 

ulubione miejsce spacerów. To także przestrzeń ambitnych planów inwestycyjnych.
Gubińska starówka została zniszczona ponad 60 lat temu. Kilka kwartałów w 

II połowie ubiegłego wieku zabudowano, dysharmonizującymi z punktu widzenia 
konserwatorskiego, blokami mieszkalnymi. Pozostałe kwartały czekają na rewitali-
zację. Władzom miasta Gubina zależy na tym, aby to miejsce zmieniało się na lep-
sze. Podjęte działania mają na celu uzupełnienie oferty usługowo-mieszkaniowej w 
obiektach, których gabaryty i skala, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, powinny nawiązywać do istniejących w XIX 
wieku budynków usługowo-mieszkaniowych.

W najbliższej ofercie znajdzie się teren położony w ścisłym centrum Starego Miasta, 
w bezpośrednim sąsiedztwie byłego przejścia granicznego. Propozycja obejmie 4 działki 
niezabudowane: nr 64/17 o pow. 71 m2, dz. nr 64/16 o pow. 185 m2, dz. nr 64/15 o pow. 
334 m2, dz. nr 64/14 o pow. 445 m2, których południowa granica biegnie wzdłuż ulicy 
Kopernika, po modernizacji stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy, tzw. Eurodeptak.

Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w Wy-
dziale Nieruchomości 
i Gospodarki Przestrzen-
nej Urzędu Miejskiego w 
Gubinie, pokój nr 104 lub 
pod numerem telefonu 
68/4558139.

Serdecznie zapraszamy 
do zapoznania się z przy-
gotowaną ofertą. 

OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko dla projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części 

„Starego Miasta” 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Gubinie uchwały nr XXXIX/489/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w 
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego południowo-zachodniej części „Starego Miasta”. Teren objęty opra-
cowaniem niniejszego planu to obszar położony między ulicami: Chopina, Bole-
sława Chrobrego, Kopernika, 3 Maja w Gubinie.

Przedmiotem opracowania planu będzie przeznaczenie terenu pod funkcje: usługo-
we, handlowe, administracyjne, turystyczne i mieszkaniowe wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną, z wyłączeniem stacji paliw.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejsco-
wego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gubinie, przy 
ul. Piastowskiej 24, 66-620 Gubin, w terminie do dnia 30 lipca 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta 
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Podpatrzone, zasłyszane…

Śmieci na ul. Śląskiej

Samochody na chodnikach

Gazetki na schodach

Konto specjalne

Może nową nawierzchnię…

redaguje  
Małgorzata  

Borowczak-Turowska

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

- Od ubiegłego roku przed moimi oknami leży przegnita kupka 
skoszonej trawy, która z czasem zamieniła się w „kupkę” – mówi 
pani Ewa. - Jestem po ciężkiej operacji, co nie pozwala mi na 
uprzątnięcie tego przykrego widoku. Pyta – gdzie są odpowie-
dzialni ludzie za ten bałagan? Przecież codziennie ludzie chodzą 
ulicą Śląską m. in. do szpitala, czy na targowisko. Nie dość, że 
brzydko wygląda, to dodatkowo po prostu śmierdzi!

Nasz kolega redakcyjny sprawdzał i twierdzi, że już jest sprząt-
nięte, szkoda że tak późno… ale jednak.

Bieganie to nasza pasja. Zma-
ganie się z dystansem, czasem, 
własną słabością - to wyzwa-
nia, którym chcemy sprostać. 
Kwietne Biegi to sztafeta dla 

Osiem medali zdobyła gubiń-
ska młodzież podczas Finału 
Lubuskiej Olimpiady Młodzie-
ży w lekkiej atletyce, który ro-
zegrany został w Zielonej 
Górze. Zawody przeprowadzo-
no w dwóch kategoriach wieko-
wych: junior (rocznik 1991/92) 

Osiem medali w finale LOM

Mistrzowie

oraz junior młodszy (rocznik 
1993/94). 

Złote medale tegorocznej ry-
walizacji zdobyli: Dominik 
Guc (LO Gubin) w biegu na 
400 metrów, z wynikiem 52.14, 
Daria Kuźnicka (Gimnazjum 
nr 2 Gubin) w biegu na 3000 

metrów, z wynikiem 11:57.93 
oraz Weronika Spyta (LO 
Gubin) w biegu na 2000 metrów 
z przeszkodami z wynikiem 
7:56.47. Na drugim stopniu 
podium stawali: Justyna Bog-
danowicz (Gimnazjum nr 1 
Gubin) w biegu na 1500 metrów, 
z wynikiem 5:49.71, Krzysztof 
Skrzypkowski (ZSLiT Gubin) 
w biegu na 2000 metrów z prze-
szkodami, z wynikiem 7:17.94 
oraz Kamil Opatrzyk w skoku 
w dal z wynikiem 6.27 m. Brą-
zowe medale zdobyli: Marta 
Wróblewska (Gimnazjum nr 2 
w Gubinie) w biegu 100m przez 
płotki, w czasie 18.33 oraz Piotr 
Sęk (ZSLiT Gubin) w skoku 
wzwyż z wynikiem 1.80 m.

Wszystkim medalistom oraz ich 
opiekunom, trenerom i nauczy-
cielom serdecznie gratulujemy 
osiągniętego wyniku i życzymy 
jeszcze wielu udanych startów.

Paweł Zborowski

Drużyna klas VI Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Gubinie zdobyła 
Mistrzostwo Województwa Lu-
buskiego w siatkówce halowej. 

W finale pokonała drużyny ze 
Szprotawy, Międzyrzecza, Nowej 
Soli, Zbąszynka i Gorzowa Wlkp. 

Tegoroczny sezon jest bardzo 

udany dla gubińskich szkół 
podstawowych w chłopięcej 
siatkówce halowej. Jak zazna-
czył Ireneusz Szmit, sukcesy 
chłopców z SP 3 to zasługa rów-
nież dyrektora szkoły Rober-
ta Siegla, który swoim wspar-
ciem i zaangażowaniem zasłu-
żył na odbiór złotego medalu 
z rąk Mistrzów Województwa 
Lubuskiego 2010.

Na zdjęciu złoci medaliści 
z R. Sieglem i I. Szmitem. Od 
lewej: Kamil Chojnacki, Filip 
Siegel, Piotr Kapeluszny; poni-
żej od lewej: Bartosz Ciszewski, 
Michał Skalski, Krzystof Koziuk, 
Marcin Wrotnowski, Łukasz Ja-
worski. W drużynie SP 3 grają 
również Patryk Budner i Seba-
stian Soroczyński.

jaw

Kwietny Bieg dotarł do Gubina
wszystkich, którzy chcą podjąć to 
wyzwanie, być może najdłuższa 
i najliczniejsza sztafeta świata 
przemieszczająca się po kraju 
w hołdzie Janowi Pawłowi II. 

W ciągu 15 dni obiegnięto Polskę 
wzdłuż jej granic. Szacuje się, 
że w Biegu wzięło udział ponad 
10.000 osób, w tym 1038 na Kra-
kowskich Błoniach. 

Młodzież z Gimnazjum nr 1, ZSR 
i Zespołu Szkół w Grabicach prze-
jęła szarfę w Połęcku, przebiegła 
przez okoliczne miejscowości i po 
50 kilometrach, w Mielnie, prze-
kazała „pałeczkę” szkole z gminy 
Brody. W Gubinie sztafeta dotarła 
na plac Jana Pawła II i po krótkim 
spotkaniu z burmistrzem miasta 
Bartłomiejem Bartczakiem 
ruszyła dalej w kierunku Mielna. 
Wśród biegnących znaleźli się 
również Grzegorz Biłan i Elż-
bieta Kaluta - nauczyciele ZS 
nr 1 w Gubinie, a także radny 
Tomasz Kaczmarek. Orga-
nizacją biegu na naszym odcin-
ku sztafety zajął się niezawod-
ny Roman Kwapich z LLKS 
Gubin. pz

Bieg Kwietny – uczestnicy koło katedry

Młodzi mistrzowie z R. Sieglem i I. Szmitem

Srebrna medalistka finału LOM w lekkiej atletyce Justyna Bogdanowicz 
wraz ze swoją nauczycielką WF – Elżbietą Kalutą

Nic dodać, nić ująć!

Ulotki leżą wszędzie

- Rowerzyści krzyczą, gdy chodzimy po ścieżkach rowerowych, 
a kierowcy poganiają pieszych na przejściach – mówi pani Danuta. 
- A gdzie nasze prawa, prawa pieszych? Często spaceruję wie-
czorami po chodnikach ulicy Roosevelta i niestety wciąż ten sam 
obrazek. Na chodniku powstał parking, kierowcy stawiają tam 
swoje samochody. A gdzie dla nas miejsce? Ponoć użytkownicy 
chodnika mają zagwarantowane 1,5 metra jego szerokości, gdy 
na chodniku parkuje pojazd samochodowy. A tam trudno przejść 
obok samochodów, trzymając dziecko za rękę.

- Reklamowanie się w gazetkach przyjęły również sklepy z na-
szego miasta i z Guben. Co kilka dni klatki schodowe w blokach 
wręcz zarzucane są różnymi reklamowymi materiałami, co stwa-
rza zagrożenie dla ludzi. Niedawno byłem świadkiem – powie-
dział pan Jarosław – gdy moja sąsiadka schodząca po schodach, 
poślizgnęła się na błyszczących kartkach rzuconych byle jak i byle 
gdzie. Ten proceder już jest bardzo denerwujący.

Pan Paweł – osoba niepełnosprawna, radzi osobom zajmującym 
się ludźmi niepełnosprawnymi, a potrzebującym wsparcia finan-
sowego, by zakładały konta specjalne. Łatwiej jest rozliczyć pozy-
skane środki od sponsorów i ludzi dobrej woli.

- Na ulicy Zwycięstwa, obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 
jest przejście dla pieszych. Jest, ale w bardzo złym stanie. Może 
nową nawierzchnię by tam położyć, bo można nogi połamać – 
mówi pani Małgorzata, która miała przykry upadek w tym miejscu.
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MIESZKANIE

POKOJE do wynajęcia. Tel. 517 869 689.
KWATERY (z parkingiem) dla firm, 45 osób. 
Tel. 517 869 689. 
FIRMIE wynajmę mieszkanie 62 m kw. 3 
pokoje umeblowane. Tel. 603 773 240.
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany. Tel. 
512 201 746.
DO WYNAJĘCIA po kapitalnym remon-
cie kawalerka w Komorowie, umeblowa-
na, osobne wejście, 400 zł + opłaty. Tel. 
781 998 063.
DO WYNAJĘCIA umeblowane mieszkanie 2 
pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 603 081 771
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.
DO WYNAJĘCIA umeblowane mieszka-
nie 2-pokojowe, kuchnia, łazienka. Tel. 
603 081 771.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka. Os. E. Plater. Tel. 605 644 208.
KUPIĘ kawalerkę w bloku z centralnym 
ogrzewaniem. Tel.68 455 61 12, 883 051 572.
ZAMIENIĘ mieszkanie po remoncie w ka-
mienicy, na parterze – na dom w Gubinie. 
Tel. 600 178 782.
SPRZEDAM 2-pokojowe mieszkanie na I 
piętrze przy ul. Westerplatte, wysoki stan-
dard. Tel. 512 803 568.

SPRZEDAM MIESZKANIE
 3 POKOJE, KUCHNIA, 

ŁAZIENKA I OSOBNO UBIKACJA. 
PARTER, POW. 73 M KW. 

PO REMONCIE, PLUS 
MUROWANY GARAŻ.

TEL. 602 401 294

SPRZEDAM mieszkania bezczynszowe w 
Gubinie. Tel. 68 387 29 90.
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 56 m kw. W bloku, 
3 pokoje. Tel. 686 225 055.
SPRZEDAM dom wolnostojący jednoro-
dzinny, cena 180 tys. zł. Tel. 668 371 354, 
661 172 557.
SPRZEDAM kamienicę w Gubinie. Tel.68 
387 29 90.
SPRZEDAM małą kamieniczkę. Tel. 
667 578 607.

DZIAŁKI/LOKALE

OBIEKT 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki i Wigury) 
sprzedam lub wynajmę. Tel. 606  636  569.
POMIESZCZENIA częściowo przygotowa-
ne do rehabilitacji – do wynajęcia. Tel. 
517 869 689.
SPRZEDAM działkę 15 arów pod budowę 
– ulica Sikorskiego, cena 30 tys. zł. Tel.,601 
579 080.
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 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.

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 dwie działki 15-arowe w Bie-
życach. Tel. 724 465 350.
SPRZEDAM działki budowlane w Gubinie. 
Tel. 68 387 29 90.
SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 
0,46 ha w atrakcyjnym miejscu Gubina. 
Tel. 531 494 777, 504 327 617.
ŁĄKĘ 8 ha na terenie gminy Gubin – miejsco-
wość Dobre – sprzedam. Tel. 792 039 555.

MOTORYZACYJNE

SPRZEDAM forda eskorta 97 kombi – 
bogate wyposażenie, cena 4500 – do ne-
gocjacji. Tel. 509 538 928, 501 409 797.

USŁUGI

KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawo-
wej i gimnazjum. Tel. 721 499 052.
SCHODY drewniane, balustrady - wyrób 
i montaż. Komorów, ul. Młyńska 10. Tel. 
609 351 799.
INSTALACJE elektryczne, montaż i napra-
wa. Tel. 513 041 814.
ŚWIADECTWA energetyczne. Tel. 
604 482 675.
NAPRAWA, konserwacja i montaż gazo-
wych urządzeń grzewczych. Autoryzowany 
serwis JUNKERS, TERMET WOJCIECH 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.

ZAKŁAD POGRZEBOWY
EPITAFIUM

-  KOMPLEKSOWE CAŁODOBO-
WE USŁUGI POGRZEBOWE

- PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE
-  ZAŁATWIANIE WSZELKICH  

FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH  
Z POCHÓWKIEM

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

KOMPUTERY: naprawa, instalacja oraz kon-
figuracja systemów Windows, sieci, opro-
gramowanie, usuwanie wirusów, doradz-
two przy zakupie komputera i inne. Tel. 
609 118 304.
MONTAŻ paneli, glazury, sztukaterii, regip-
sów, tynki mozaikowe, szpachlowanie, ma-
lowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414. 
MONTAŻ i obsługa instalacji gazowych, 
wodnych i CO. Montaż pieców gazowych. 
Szybka i fachowa obsługa Tel. 886 481 216.
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.
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. 

PROJEKTOWANIE OGRODÓW, 
KOMPLETNY PROJEKT W DWA 

TYGODNIE, CENY KON-
KURENCYJNE.

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.

Firma TERMOSYSTEM 
oferuje profesjonalne usługi 

w zakresie certyfikacji 
energetycznej:

- lokali mieszkalnych
- budynków jednorodzinnych
- budynków wielorodzinnych
-  budynków użyteczności 

publicznej
KOŃCZYSZ BUDOWĘ, ZADZWOŃ 

I ZAMÓW ŚWIADECTWO CHARAK-
TERYSTYKI ENERGETYCZNEJ.

Tel. 512 128 340

GLAZURA, hydraulika, rigipsy, panele ścien-
ne, podłogowe, ścianki działowe, zabudo-
wy, szpachlowanie, malowanie, tapetowa-
nie i inne. Tel. 68 455 45 98, 782 815 740.
KLIMATYZACJE, montaż i napełnianie. 
Tel.517 726 235.
KOLEKTORY słoneczne, instalacje CO i CWU. 
Tel. 517 726 235.

SKLEP DOMEL-BIS
ZAPRASZA NA WYPRZEDAŻ:

- TAPETY
- BORDY
- KARNISZE

WDOBREJ CENIE!
GUBIN, UL. ŚLĄSKA 14 

(DEPTAK)

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.

SLAJD FOTO-VIDEO
-  Videofilmowanie oraz  

fotografowanie imprez 
okolicznościowych.

-  Dwie osobne sesje 
w cenie jednej!
GUBIN, ul. MALCZEWSKIEGO 6

Tel. 509 474 918, 5009 474 918.

GABINET LOGOPEDYCZNY przyjęcia ul. Ko-
pernika 1 (refundacja NFZ). Tel. 504 327 617.
WARSZTAT usługowo-naprawczy; tocze-
nie, frezowanie i szlifowanie oraz naprawa 
głowic do silników spalinowych ciężarowych 
i osobowych. Tel. 68 359 55 33.

RÓŻNE

SPRZEDAM maszynę przenośną do cięcia 

stali. Tel. 603 740 394.
SPRZEDAM drewno 30-40 cm. Tel. 
609 138 452, 68 359 91 19.
SPRZEDAM drzwi wejściowe nowe (prawe). 
Tel. 781 168 582.
SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy „Meyra 
52-50”. Tel. 504 203 398.

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 materac przeciwodleżynowy 
pneumatyczny, zmienno-ciśnieniowy, z 
pompką (nowy). Tel. 504 203 398.
ODDAM większą ilość gruzu. Tel. 
605 425 000.
SPRZEDAM balkonik krocząco-przestaw-
ny oraz krzesło pod prysznic dla osoby nie-
pełnosprawnej (nowe). Tel. 504 203 398.
KRÓLIKI – sprzedaż! 14 zł/1kg żywej wagi. 
Tel. 721 826 795.
JAJKA wiejskie – sprzedaż. Dowóz do klien-
ta gratis! Tel. 513 403 438.
MLEKO kozie – sprzedaż. Cena 3 zł/litr. Ta-
deusz Sikora, Wałowice 32.
ZNALEZIONO dwa rowery w okolicach Tesco: 
czarną damkę i czarnego górala. Rowery do 
odebrania – Komenda Policji w Gubinie.

PRACA

PODEJMĘ pracę na okres wakacji (opieka, 
sprzątanie itp.). Tel.725 983 400.
ZATRUDNIĘ pomoc domową. Wymagania: 
niepaląca, samotna, warunki pracy i płacy 
do uzgodnienia. Tel. 660 373 591.
ZATRUDNIĘ murarza. Tel. 505 024 100.
PRZYJMĘ fryzjerkę do pracy – „Fryzjer Asi”. 
Tel. 608 299 232.

ZATRUDNIĘ 
WYSPORTOWANEGO 

 SPRAWNEGO MĘŻCZYZNĘ 
W WIEKU 25-40 LAT, 

ze znajomością podstaw 
j. niemieckiego – do ochrony 

obiektu wewnątrz. 
Praca na pełen etat, 

płaca na rękę 2 tys. zł.
Tel. 665 522 299

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.
PRACA za granicą – 2 kierowców kat. C+E. 
Tel. 0049 1774610958.

TOWARZYSKIE

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

Rok temu odbył się I Kongres 
Kobiet Polskich, który odniósł 
wspaniały sukces. Jego twórczy-
nie postanowiły kontynuować 
tak wspaniałe spotkania. Ze-
szłoroczny Kongres zakończył 
się sformułowaniem 135 postu-
latów w różnych obszarach te-
matycznych, ale najważniejsze 
z nich to wprowadzenie paryte-
tów płci na listach wyborczych 
oraz powołanie niezależnego 
rzecznika ds. równości.

II Kongres Kobiet ph. „Kobiety 
dla Polski, Polska dla Kobiet” od-
bywał się 18 i 19 czerwca w War-
szawie: w Sali Kongresowej 
Pałacu Kultury i Nauki, na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych 
oraz pod Arkadami Kubickiego. 
Program obejmował wiele atrak-
cji, liczne panele plenarne, wy-
kłady fakultatywne, koncert Ur-
szuli Dudziak, dobrze znanej 
gubińskiej publiczności oraz 
projekcję filmu pt. „Niezłom-
ne”. Organizacje prezentowa-
ły się w Hyde Parku, a w czasie 
weekendu uczestniczki Kongre-
su spotkały się z kandydatami na 
prezydenta. 

A co szczególnego pozostało 
w pamięci gubinianki, uczest-
niczki Kongresu Krystyny 
Kaczmarek-Skóry? - pytam. 
- Urzekły mnie żony znanych po-
lityków. Urzekły mnie szczegól-
nie kobiety zajmujące się polity-
ką, kulturą, biznesem, działają-
ce w mediach. Kobiety z całego 
kraju. Wszystkie miałyśmy iden-
tyfikatory tylko z imieniem, co 
stwarzało bardzo specyficzny 
rodzinny klimat. Kongres pro-
wadziła Monika Richard-
son. Dość długo rozmawia-
łam m. in. z prof. Magdaleną 
Środą i ekonomistką, byłą mi-
nister Henryką Bochniarz, 
czy Kazimierą Jakubowską. 

K. Jakubowska jest bardzo 
dobrze znana nam - gubinian-
kom. Wiele pań uczestniczyło 
przed laty w pracach na rzecz 
kobiet, pod kierunkiem Kazi 
Jakubowskiej, że wspomnę tu 
m. in. Wiolettę Brzezińską, 
Elwirę Gliniecką, Krystynę 
Gwizdalską, Barbarę Sawicz 
i moją skromną osobę. Kobiety 
znane są z sumiennej pracy, dys-
cypliny i konkretnych działań na 
rzecz innych. Nie ma przeszkód 
do pokonania! Czyż nie mówi 
się - „gdzie diabeł nie może, tam 
babę pośle”…

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Kobiety
dla Polski



16 iadomości
Gubińskie

W
__ Nr 12 z 25.06.2010sport

Oni ciągną ten wózek

Sum ergo cogito Ireneusz Szmit

Ostatnio wymieniłem kilka uwag z panem Piotrem z ul. Kunic-
kiego. Ja - Te dzieciaki z przedszkola są takie żywe, tak skaczą, 
latają i zwisają jak pszczółki. On - No i popatrz pan, skąd w nich 
tyle energii? Człowiek w ten upał pójdzie do sklepu i nie ma już sił, 
aby wrócić. Są w milusińskich duże pokłady energii. W pewnym 
momencie nauczyciele i trenerzy próbują ją ukierunkować. Ale 
spora ilość ukierunkowuje się sama, na komputer i przy okazji 
na słodycze. Dzieje się to przy biernej postawie rodziców. 20% 
polskich trzylatków ma próchnicę. Jej poziom z wiekiem wzra-
sta, aż u piętnastolatków osiąga 92%! W tym tragicznym wyścigu 
gorzej od nas wypadają tylko Rumuni, Bułgarzy i jedno z państw 
z byłego Związku Radzieckiego. Niezłe towarzystwo. 

Nadwaga wśród dzieci w krajach zachodnich zaczyna być uzna-
wana za chorobę, a nawet kalectwo. Ta plaga dosięgnęła już 
Polski. Wśród przedszkolaków, u których stwierdzono nad-
wagę, ponad połowa rodziców była przekonana, że ich dzieci 
mieszczą się w normie.

Jeżeli wizja otyłych i bezzębnych dzieci nie przeraża ich rodzi-
ców, to trzeba już bić na alarm.

Przeglądając Klasyfikację Generalną Miast w ramach rywali-
zacji szkół, pod ogólną nazwą Lubuska Olimpiada Młodzieży za 
rok szk. 2008/09, należy jednoznacznie stwierdzić, iż „wózek 
szkolnych sukcesów sportowych” ciągną gubińskie szkoły pod-
stawowe, a w szczególności SP 2. Spośród 17 miast woj. lubu-
skiego gubińskie podstawówki sklasyfikowano na kapitalnym 
drugim miejscu (695 pkt.), ale gimnazja wylądowały już na 10 
miejscu (205 pkt.), zaś szkoły średnie na 14 miejscu (100 pkt.). 
Dało nam to ogólnie 8 miejsce w relacji województwa.

Podobnie sytuacja będzie się przedstawiać w kończącym się roku 
szkolnym 2009/10. Szkoła Podstawowa nr 2 wygrała finały wojew. 
4-boju lekkoatletycznego wśród dziewcząt (opiekunki: Teresa 
Kalita i Małgorzata Brzezińska), a także wśród chłopców (opiekun 
Tomasz Lasota). Te doskonałe wyniki zostały rozmydlone w ubie-
głotygodniowym artykule o sukcesach sportowych tej placówki. 
Ponadto w finałach Sztafetowych Biegów Przełajowych dziew-
częta z SP 2 były trzecie, a chłopcy uplasowali się na 5 miejscu.

Wymienionym sportowcom dzielnie sekundowali siatkarze z kl. 
VI Szkoły Podstawowej nr 3, wygrywając finał wojewódzki oraz 
czwartoklasiści, również z SP 3 (IV miejsce w finale woj.) i pią-
toklasiści z SP 2 (6 m. w finale wojew.) a także piłkarki ręczne 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 (opiekunka Halina Polańska), zdo-
bywając II miejsce w skali województwa.

Kiepściusieńko w tym rozliczeniu wyglądają gubińskie gimnazja, 
gdzie w zawodach drużynowych lekkoatletycznych i gier zespoło-
wych 9 miejsce sztafety przełajowej dziewcząt Gimnazjum nr 2 
wyczerpuje temat startów w finałach wojewódzkich. Szkoły śred-
nie także w tym roku nie mogą się zbytnio prężyć, jeśli idzie o osią-
gnięcia drużynowe. Trzecie miejsce ZSLiT dziewcząt w finałach 
piłki ręcznej (opiekun Ewa Barłóg) oraz V m. sztafety przełajowej 
chłopców z tej szkoły i VI m. sztafety dziewcząt z ZSO. To wszystko.

Zawodnikom i szkoleniowcom Korei Płn. za złe wyniki na mun-
dialu ich ukochany wódz może zafundować obóz pracy. Na szczę-
ście gubińscy rajcy nie przejmują się tak gorąco wynikami spor-
towymi uczniów naszych szkół, czy też ich brakiem, więc winni 
nie muszą się obawiać represji. Tylko kto jest winien? No właśnie. 

Były indywidualne medale w lekkiej atletyce, ale nie znam 
szczegółów, bo nie taka jest rola felietonisty. Uważam, iż sprawa 
prezentowania aktualnych osiągnięć naszych młodych sportow-
ców na łamach stron sportowych „gazety” nie jest należycie ure-
gulowana. A już odróżnienie wyników ważniejszych od mniej 
ważnych i odpowiednie ich zademonstrowanie wydaje się być 
często ponad siły autorów tekstów. n

Dnia 29.05.2010 r. w Gubinie 
odbyły się XI Otwarte Mistrzo-
stwa Województwa Lubuskiego 
w Karate Kyokushin, które na 
starcie zgromadziły 90 zawod-
ników reprezentujących: Byd-
goszcz, Grodzisk Wlkp., Nową 
Sól, Zieloną Górę, ekipę z Nie-
miec oraz Gubin.

Mistrzostwa zostały rozegrane 
w hali ZSLiT w Gubinie, a oficjal-
nego otwarcia Turnieju dokonał 
v-ce Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Gubinie Pan Zygfryd 
Gwizdalski.

Młodzi zawodnicy Gubińskiego 
Klubu Kyokushin Karate odnie-
śli duży sukces, zdobywając dru-
żynowo pierwsze miejsce. Naj-
lepszym zawodnikiem decyzją 
sędziów został Rafał Mielżyń-
ski (Gubin), najlepszą zawod-
niczką - Aleksandra Maty-
siak (Grodzisk Wlkp.), zaś naj-
młodsza uczestniczka Turnieju 
to Julia Perlak (5 lat, Gubin).

W teście temeshiwari zwyciężył 
Aron Krawczyk (Nowa Sól), 
który rozbił 13 desek czterema 
technikami. Został także zwy-
cięzcą prestiżowej kategorii full 
kontakt. 

Wyniki naszych zawodników 
złota drużyna:

Kata dzieci 7-8 lat: 2. Adrian 
Szkołuda – Gubin, 3. Michał Sta-
chyra – Gubin , 4. Marcin Kowal-
czyk – Gubin. Kata dzieci 9 lat:

 3. Hubert Fyk – Gubin, 4. Jakub 
Czyżowski – Gubin. Kata kade-
tek 12-13 lat: 2. Sarah Luka-
szyn – Gubin, 3. Anna Adamyan 

Mistrzostwo Województwa dla karateków z Gubina
– Gubin, 4. Angelika Jaroch – 
Gubin. Kata kadetów 12-13 lat: 
2. Kamil Chojnacki – Gubin, 5. 
Patryk Nowak – Gubin. Kata se-
niorów open: 1. Rafał Mielżyń-
ski – Gubin. Kumite seniorów 
lekki kontak -70 kg: 1. Rafał Miel-
żyński – Gubin, 3. Łukasz Bosak 
– Gubin. Kumite seniorów full 
kontakt -80 kg: 1. Aron Krawczyk 
– Nowa Sól, 2. Błażej Dziurdzie-
wicz – Gubin, 3.Jakub Walkowiak 
– Grodzisk Wlkp. , 4. Clemens 
Kirsch – Niemcy. Walki reżysero-
wane I grupa: 1. Patryk Nowak & 
Kamil Chojnacki – Gubin. Walki 
reżyserowane II grupa: 1. Rafał 
Mielżyński & Błażej Dziurdzie-
wicz – Gubin, 3. Łukasz Bosak & 
Dawid Bosak – Gubin

Klasyfikacja drużynowa: 1. Gubin 
– 37 pkt., 2. Zielona Góra – 36 pkt., 
3. Nowa Sól – 36 pkt., 4. Niemcy 
– 28 pkt., 5. Grodzisk Wlkp. – 26 
pkt., 6. Bydgoszcz – 6 pkt.

Sędzią głównym Mistrzostw 
był Krzysztof Dubiel 3 Dan 
(Gubin), w składzie na macie 
tatami wystąpili Eliasz Madej 
2 Dan (Zielona Góra), Jaro-
sław Remys 2 Dan (Bydgoszcz), 
Krzysztof Szeffner 2 Dan (Gro-
dzisk Wlkp.), Eryk Baldszus 2 
Dan (Niemcy) i Waldemar Le-
śniewski 1 Kyu (Nowa Sól). 

Mistrzostwa zorganizował Gu-
biński Klub Kyokushin Karate, 
który otrzymał bardzo dobrą 
ocenę od przybyłych ekip. Nie 
zabrakło pięknych dekora-
cji, profesjonalnego nagłośnie-
nia, ciekawych nagród, hostess, 

desek do testów tameshiwa-
ri oraz kwiatów dekorujących 
matę tatami. Taka oprawa Mi-
strzostw nie byłaby możliwa 
bez pomocy Urzędu Miejskiego 
w Gubinie oraz firm, które udzie-
liły wsparcia: Przedsiębiorstwo 
Usług Miejskich w Gubinie, Pro-
dukcja Konstrukcji Metalowych 
Wioletta Poniatowska, Garten-
center ul. Śląska 45a Kinga Ko-
ściuk, Firma Handlowo Usłu-
gowa „ZED“ Edyta Zajkowska, 
Firma Elefant Małgorzata i Ar-
kadiusz Brancewicz. Za okazaną 
pomoc serdecznie dziękujemy. 
Szczególne podziękowania dla 
wszystkich wolontariuszy, którzy 
przyczynili się do świetnie przy-
gotowanych Mistrzostw.

Karatecy z Gubina R. Mielżyń-
ski i Kamil Chojnacki wzięli 
udział w silnie obsadzonym tur-
nieju Austrian Open, który odbył 
się w Wiedniu 6 czerwca 2010 r. 
Na starcie stanęło 407 zawod-
ników z 13 krajów. Zawody roz-
grywane były na trzech matach, 
niestety nasi zawodnicy odpadli 
w eliminacjach, powracając do 
kraju z cennym doświadczeniem. 
W finale wystąpił sensei K. Dubiel 
3 Dan, który został powołany na 
sędziego głównego jednej z trzech 
mat. - Wyróżnienie cieszy, bo po 
raz drugi miałem szansę oceniać 
zawodników w turnieju mię-
dzynarodowym, który stał na 
bardzo wysokim poziomie. To 
był ostatni start naszych zawod-
ników, przed nami zasłużony od-
poczynek. kd

Drużynowy Mistrz Województwa Lubuskiego

Drużynowy Mistrz Województwa Lubuskiego

Już po raz 10 doszło do spotka-
nia pomiędzy zaprzyjaźniony-
mi klubami z Beuchow (Niemcy) 
i Jaromirowic. Tym razem to 
klub z Jaromirowic był gosz-
czony w Gross Beuchow. Pierw-
si do rywalizacji sportowej wy-
biegli oldboje obydwu klubów. 
Lepsi okazali się nasi zawodnicy, 

Międzynarodowa współpraca Alfy trwa
pokonując gospodarzy 4:2. Nie-
stety w ślad za starszymi kolega-
mi nie poszli seniorzy Alfy Ja-
romirowice, którzy ulegli Grun 
Weis Gross Beuchow 3:6. Oprócz 
rywalizacji sportowej były prze-
jażdżki gondolą pięknymi kana-
łami Spreewaldu. Po emocjach 
sportowych wszyscy goście 

zasiedli do stołów i do późnych 
godzin wieczornych dyskutowa-
no o futbolu (i nie tylko). Jak 
widać, współpraca między klu-
bami, która trwa już od 10 lat, 
przebiega wyśmienicie. Kolej-
ne spotkanie już za rok w Jaro-
mirowicach.

Paweł Zborowski

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Gubinie 

ROZPOCZĘŁA ZAPISY 
NA BUDOWĘ 

WŁASNOŚCIOWYCH 
BOKSÓW GARAŻOWYCH 

na piętrze istniejącego kompleksu 
garaży przy ul. W. Polskiego (na-
przeciw pubu „Suchy”). Zapisy 
i informacje: Biuro Spółdzielni 
przy ul. Westerplatte 10 E. 

Tel. 68 359 32 05, 
tel. kom. 502 352 449

Poszukujemy od zaraz osoby (kobiety 
lub mężczyzny) do pracy w biurze.

Wymagania
n dyspozycyjność do pracy w Niemczech 
i  w  Polsce n bardzo dobra znajomość języ-
ka niemieckiego w mowie i piśmie n dobra 
znajomość obsługi komputera (pakiet Micro-
soft Office) n zorganizowanie, dokładność 
i skrupulatność n pracowitość, umiejętność 
dobrej organizacji czasu pracy n prawo jazdy

W zamian oferujemy
n dobre wynagrodzenie n interesującą 
i urozmaiconą pracę. Zainteresowanych pro-
simy o przesłanie dokumentów pod email: 
truskawki.he@yahoo.de


