
Od czasów średniowiecza w Europie zachodniej i południowej obchodzone są walentyn-
ki. U Słowian dniem zakochanych była raczej Noc Kupały (Sobótka) obchodzona w czasie 
letniego przesilenia, a więc w nocy z 21 na 22 czerwca. Dopiero w latach 90tych XX wieku 
zyskały większą popularność. Tak więc, 14 lutego, to święto zakochanych. Nie zapomnij 
o swojej Walentynce... i swoim Walentym! W tym dniu - gadżetami, a współcześnie sms-
ami, liścikami i słodyczami można obdarowywać nie tylko wybrańców serca, ale też osoby 
lubiane, nawet tej samej płci.

Walentynki - 14 lutego 

Rysował Stanisław Kościesza

Miłość od wieków, ba od tysiąc-
leci, jest obecna w życiu człowie-
ka. Bez miłości świat byłby ubogi. 
Kocham – słowo, na które każdy 
czeka. Słowa piosenki mówią, że 
„każda miłość jest pierwsza...”. 
Ale w pamięci pozostaje ta pierw-
sza, w miarę dojrzała. Przez całe 
życie człowiek wraca myślami do 

tej pierwszej miłości, do pierw-
szej ukochanej dziewczyny, do 
pierwszego chłopaka. Przy lada 
okazji wspominamy, a że miało 
się wówczas naście lub niewie-
le ponad dwadzieścia lat, więc z 
wielkim wzruszeniem wracamy 
myślami do minionych, dawnych 
lat.

Ileż piosenek mówi o uczuciu łą-
czących dwojga ludzi, ile poema-
tów, wierszy? Historia zna wiele 
przypadków odbierania sobie 
życia z powodu niespełnionej mi-
łości lub źle ulokowanych uczuć. 
Ileż pojedynków stoczonych zo-
stało w imię miłości? Nie można 
tu pominąć wielkich kochanków, 
o których głośno przez wieki, że 
wspomnę „nieśmiertelną miłość” 
Romea i Julii. 

Odwieczne pytanie: czy ta 
miłość przetrwa? Czy ona 
mnie kocha? Czy jestem tą 
jedyną? 

Takiego problemu nie mają Pań-
stwo Anna i Andrzej Kuch-
ciakowie z Gubina. Związek 
małżeński zawarli w 1943 roku, 
minęło 65 lat, a znają się niemal 
siedemdziesiąt! 

Jaka jest recepta na miłość i 
wspólne życie przez tyle lat? 

Wspaniali, otwarci i pogodni 
małżonkowie zgodnie twierdzą, 
śmiejąc się, że aby miłość trwała 
ponad pół wieku wcale nie trzeba 

wiele. Pani Anna mówi, że le-
karstwem na złe dni jest ukła-

danie ubrań w szafie, nawet 
sto razy i cierpliwość. Nie 
należy kłócić się, bo w 
kłótni człowiek wypo-
wiada wiele okrutnych 
słów, niepotrzebnych 

słów, które zapadają głę-
boko w sercu i ranią. Pan Andrzej 
ma swoją receptę – należy szano-
wać żonę i stronić od alkoholu. - 
A na inne kobiety owszem popa-
trzyłem, ale zawsze szanowałem i 
kochałem swoją piękną i uroczą 
żonę. 

dokończenie na str. 9

Miłość jest wieczna!
W numerze:

Wysoko w rankingu - str. 2

Razem - na dobre i złe - str. 3

Gospodarcze nagrody - str. 7

Kabaret Hrabi - str. 8

Zimowisko - str. 9

Juniorki Sparty 
w półfinale - str. 15

Strzelanina w ZSR - str. 16
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Twórcze podpatrywanie
W ostatnich dniach stycznia przedstawiciele Fundacji Odbudowy 

kościoła farnego i stowarzyszenia wspierającego z Guben, Jakub 
Bartczak oraz  Günter Quiel w towarzystwie Lubuskiego Kon-
serwatora Zabytków Barbary Bielinis-Kopeć odwiedzili miej-
scowości, które posiadają podobne obiekty jak gubińska fara. 

Odbyto wiele owocnych rozmów z osobami odpowiedzialnymi za 
przebieg odbudowy zabytków w odwiedzanych miastach. Otrzyma-
liśmy dużo wskazówek i rad, które pozwolą nam uniknąć w przy-
szłości błędów przy renowacji naszego pięknego obiektu- mówi Ja-
kub Bartczak.

Wszystkie obiekty wywarły 
naprawdę ogromne wrażenie, 
większość z nich jak np Katedra 
w Fürstenwalde (70km od Gu-
bina), pełni funkcję żywo funk-
cjonujących obiektów spotkań z 
kulturą i sztuką. Jest to dla nas 
istotny sygnał, w jakim kierunku 
mają zmierzać nasze działania- 
mówi Bartczak. 

Oprócz wymienionego obiek-
tu w Fünsterwalde, byliśmy w 
Müncheberg (150 km od Gubi-
na), Neubrandenburg (30km 
od Gubina), Chorin (170km od 
Gubina) i po polskiej stronie w 
Chojnie (130km na północ od 
Gubina). Podsumowując dość 
ogólnie istotnym byłoby gdyby i nasz obiekt stał się centrum kul-
turalnym mieszczącym sale koncertowe, powierzchnie wystawowe, 
czy też może nawet bibliotekę. Ważne jest także, by w projekcie od-
budowy zwrócić większy nacisk na formę użytkową niż, wymyślną 
formę architektoniczną, naszej fary- puentuje Bartczak.            (mz)

Komputery w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2
W ramach projektu „Internetowe centrum informacji multime-

dialnej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w styczniu 2008 roku biblioteka naszej 
szkoły otrzymała pracownię komputerową. Szkolne multimedial-
ne centrum informacji, działające przy bibliotece szkolnej, zasiliły 
cztery komputery z monitorami, jedno wielofunkcyjne urządzenie 
sieciowe (skaner, drukarka, kopiarka), oprogramowanie biurowe 
oraz oprogramowanie multimedialne.

Celem projektu „Internetowe centrum informacji multimedialnej 
w bibliotekach szkolnych” jest m.in. zwiększenie wykorzystania 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształ-
cenia oraz zwiększenie dostępu do edukacji i podniesienie jej ja-
kości w kontekście możliwości wynikających z członkostwa w Unii 
Europejskiej.               (red)

J.Bartczak, B.Bielinis-Kopeć i Günter Quiel we wnętrzu Kościoła miejsko-
farnego w Müncheberg

Imponujące wnętrze katedry 
w Fünsterwalde

Tradycyjnie na początku roku 
„Rzeczpospolita” opublikowa-
ła wyniki dziesiątego rankingu 
szkół ponadgimnazjalnych w 
kraju. Wśród 15 najlepszych lu-
buskich szkół w nim wymienio-
nych znalazło się LO im. Bolesła-
wa Chrobrego w Gubinie.

Szkoła zarządzana przez Hali-
nę Bogatek znalazła się na 11 
pozycji w województwie i 215 w 
Polsce. To znakomity wynik, bio-
rąc pod uwagę, że aby placówka 
w ogóle została wpisana do ran-
kingu, musiała mieć w ubiegłym 
roku, co najmniej dwóch laure-
atów lub finalistów ogólnopol-
skich olimpiad przedmiotowych. 
W Polsce takich szkół było 378, 
w woj. lubuskim tylko 15. Punkty 
przyznawano licząc liczbę olim-
pijczyków w stosunku do wszyst-
kich uczniów w danej szkole.

W ubiegłym roku szkolnym 
dwie osoby z „ogólniaka” zdo-
były tytuły finalistów. Mateusz 
Kiszczeński odniósł sukces w 
olimpiadzie wiedzy o prawach 
człowieka - jego opiekunem była 
Teresa Grajek, nauczycielka 
WOS, znana z organizowania 
różnych konkursów i debat. Ania 
Bończyk zaś zdobyła tytuł fina-
listki Olimpiady ,,Losy Polaków 
na Wschodzie po 17 września 
1939 roku”. Nad jej przygotowa-
niem czuwała Joanna Matu-
szak. Rok wcześniej finalistami 
Olimpiady byli Aleksandra 
Kotapska i M. Kiszczeński. W 
poprzednich latach placówka 
przy ulicy Piastowskiej także 
mogła pochwalić się laureatami 
lub finalistami olimpiad - np. z 
biologii i chemii. 

- Praca z Olimpijczykami daje 
niebywałą satysfakcję. Moż-
liwość kibicowania im w tych 
zmaganiach daje wiele radości. 
To, że udało się zmobilizować 
ucznia do tak ogromnego wy-
siłku, że zdobyło się jego zaufa-
nie, że powstają zupełnie inne 
relacje nauczyciel – uczeń, jest 
doświadczeniem nieocenionym 
– mówi T. Grajek. Pierwszym 
jej uczniem, z którym rozpoczę-
ła pracę pod kątem występu na 
Olimpiadzie był Paweł Szum-
lański (zajął VI miejsce na eta-
pie okręgowym). W następnych 
latach było coraz lepiej, ponie-
waż zaczęło procentować do-
świadczenie.

Olimpiada to dla ucznia ciężka 
praca, samozaparcie i przezwy-

ciężanie braku wiary we własne 
możliwości. Ale osiągnięty suk-
ces gwarantuje „zdanie matu-
ry” w maju na 100% (bo takie 
uprawnienia ma m.in. finalista 
olimpiady) oraz zapewniony in-
deks na sporą liczbę kierunków 
i uczelni w Polsce. Zapomina się 
wówczas o wysiłku, nerwach, 
czasie poświęconym na naukę. - 
Te sukcesy, to sukcesy uczniów, 
ich praca…, ale nie byłyby one 
możliwe bez życzliwości Dyrek-
cji. I nie jest to slogan – wyjaś-
nia T. Grajek. - Aby uczeń mógł 
zgłębiać wiedzę niezbędna jest 
literatura. Zakup książek, to 
ogromny koszt, jak na kieszeń 
przeciętnej gubińskiej rodziny. 
Praktycznie, co roku trzeba bi-
bliotekę uzupełniać, a to już jest 
możliwe tylko dzięki wsparciu 
pani dyrektor Haliny Boga-
tek, która nigdy nie odmówiła 
pomocy – dodaje pani Teresa.

Aby osiągnąć sukces nauczyciel 
musi na początku wyłowić „pe-
rełki” szczególnie zainteresowa-
ne tematyką przedmiotu. Ale tu 
nie wystarcza ocena bardzo do-
bra. Zakres materiału jest dużo 
szerszy. Do olimpiady wiedzy 
o prawach człowieka Mateusz 
musiał znać bardzo dobrze hi-
storię najnowszą od 1918 roku 
do dnia Olimpiady, opanować 
cały zakres WOS – program roz-
szerzony, o wysokim poziomie 
zagadnień konstytucjonalizmu 
– oraz biegle większość aktów 
prawa międzynarodowego z za-
kresu praw człowieka. Do tego 
konieczna była również umiejęt-
ność pięknego wypowiadania się 
i przekonywania do swojego zda-
nia. Jeżeli jest uczeń, który po-
siada te cechy, to jest duże praw-
dopodobieństwo, że na początku 
kwietnia na koszt organizatora 
Olimpiady pojedzie na „wyciecz-
kę” do Torunia, by zmierzyć się 
i porównać swoje umiejętności z 
podobnymi pasjonatami z całego 
kraju. A ma z kim rywalizować, 
bo uczestniczy w tej Olimpiadzie 
ponad setka uczniów z najbar-
dziej renomowanych liceów.

- Jeżeli szkoła w tak niewiel-
kiej miejscowości, jaką jest Gu-
bin, corocznie odnosi sukcesy 
na olimpiadach i dzięki temu 
wysoko plasuje się w rankin-
gach, to chyba dobrze świadczy 
o pracy tej placówki – dodaje T. 
Grajek

MG

Wysoko 
w rankingu

Zatrudnię fryzjerkę

1 700 zł
     tel. 510 266 030
www.trendyhairstudio.com

Urodzenia
Elena Kowalczuk, Kornelia 

Plewa, Dawid Tuński, Kac-
per Szewczyk, Julia Czarnik, 
Mateusz Kaźmierczak, Alan 
Wysługocki, Dawid Milewicz, 
Jakub Gubała, Oliwia Bykow-
ska, Norbert Kostrzewa, Maja 
Stelmaszczyk, Julia Mikulska, 
Anastazja Butkiewicz, Dawid 
Wałowski, Amelia Lebel, Hu-
bert Jędra, Kacper Maciejew-
ski, Nadia Gapska, Gabriela 
Cieślik, Kornelia Szcześniak, 
Lidia Wilk, Weronika Marcjan, 
Aleksander Lendzion.

Zgony
Jan Koziuk l. 68, Marianna 

Roman l. 92, Zdzisław Koziń-
ski l. 80, Zdzisław Hybowski  
l. 72.

Międzynarodowy Dzień Wal-
ki z Rakiem ustanowiono na 
Światowym Szczycie do Walki 
z Rakiem zorganizowanym pod 
egidą prezydenta Francji i dy-
rektora generalnego UNESCO 
w lutym 2000 roku w Paryżu. 
4 lutego corocznie jest na ca-
łym świecie Dniem Walki z Ra-
kiem.

Światowy Dzień Walki 
z Rakiem

Wzrost zachorowań na no-
wotwory w Polsce wyprzedza 
przyrost ludności kraju - alar-
mują specjaliści Polskiej Unii 
Onkologii. W wielu rozwinię-
tych krajach - również w Unii 
Europejskiej - skuteczność 
walki z nowotworami złośli-
wymi uważana jest za wskaź-
nik postępu cywilizacyjnego. 
Co czwarty Polak zachoruje na 
raka, a co piąty z tego powodu 
umrze - dane statystyczne ry-
sują pesymistyczny obraz stanu 
polskiej onkologii. Wzrost licz-
by zachorowań na nowotwory 
złośliwe należy do najwyższych 
w Europie. W Polsce w roku 
1963 zanotowano ok. 34 tys. 
zgonów, w 1996 roku - ponad 
78 tys. W połowie lat 90. zgło-
szono aż 108 tys. nowych za-
chorowań, obniżył się również 
średni wiek pacjentów.

W naszym kraju wyleczenie 
lub przeżycie okresu dłuższe-
go niż pięć lat uzyskuje się u 
mniej niż 30 proc. chorych na 
nowotwory. Tymczasem w Eu-
ropie Zachodniej wskaźnik wy-
leczeń to 40 proc., a w Stanach 
Zjednoczonych nawet 50 proc. 
Zdaniem ekspertów najważ-
niejszą przyczyną złej sytuacji 
w Polsce jest słaba wykrywal-
ność nowotworów złośliwych w 
okresie, gdy można je najsku-
teczniej leczyć, czyli we wczes-
nym stadium choroby. Nowo-
czesne techniki diagnozowania 
pozwalają na rozpoznawanie 
niemal 75 proc. przypadków 
raka jeszcze przed powstaniem 
przerzutów.

W tym miejscu należą się 
wielkie słowa podziękowania 
Państwu Krystynie i Zygfry-
dowi Gwizdalskim którzy 
od lat wspierają działania gu-
bińskich Amazonek i aktywnie 
działają na rzecz walki z rakiem. 
Rak, to nie wyrok. Należy tylko 
wcześnie rozpoznać chorobę. I 
dlatego... Należy poddawać się 
badaniom profilaktycznym.

MB-T

Posiedzenie Rady Miejskiej Seniorów
29 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej Senio-

rów. Przewodniczył Jerzy Czabator, z ramienia samorządu lo-
kalnego uczestniczył wiceprzewodniczący rady miejskiej Zygfryd 
Gwizdalski. 

W dyskusji wysoko oceniono ostanie spotkanie seniorów mia-
sta, podczas którego burmistrz Bartłomiej Bartczak wręczył 
Jubilatom pisma pochwalne. Postanowiono tę formę gratyfikacji 
kontynuować z udziałem burmistrza miasta. Również za korzyst-
ne uznano  spotkanie z gospodarzem miasta jeden raz w kwarta-
le. Ponadto uczestnicy spotkania 
mówili o współpracy z Radą Miej-
ską Seniorów w Guben. Najbliższe 
spotkanie „na szczycie” odbędzie 
się 13 lutego o godz. 10.00 w Izbie 
Muzealnej. Nakreślono plan pra-
cy na bieżący rok.

(sp)

Uczestnicy spotkania od lewej: J. 
Czaba-tor, Z. Gwizdalski, Zygmunt 

Szcześniewicz, Janina Dziel
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Razem – na dobre i złe !!!
Państwo Krystyna, Józef Arseniukowie i Państwo Helena i 

Jan Frączykowie obchodzili jubileusze 50 - lecia trwania (i wy-
trwania) w związkach małżeńskich. Z tej okazji w Urzędzie Stanu 
Cywilnego 26 stycznia 2008 roku wiceburmistrz Gubina Justyna 
Karpisiak, w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Kazimiery Jóźwiak odznaczyła Dostojnych Jubilatów Medala-
mi „Za Długotrwałe Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez Pre-
zydenta RP. 

W czasie składania odnowionej - przy takiej okazji - przysięgi 
małżeńskiej, w oczach Jubilatów zakręciły się łzy ze wzruszenia i 
szczęścia. Lampki szampana, bukiety kwiatów i wspólne zdjęcia z 
najbliższymi były wstępem do spędzenia miłych chwil w towarzy-
stwie swoich rodzin i kręgach znajomych w domowych atmosfe-
rach.

AB.

W gminie
Starania o herb

Władze gminy już od 2004 r. 
starają się o zgodę na herb i flagę 
swej jednostki samorządowej, 
które opracowali m. in. kierow-
nik referatu Jakub Piekar-
czyk, nauczyciel z Czarnowic 
Jarosław Winkowski i kie-
rownik Izby Muzealnej Tade-
usz Buczek. Projekt konsulto-
wany był z prof. Wojciechem 
Strzyżewskim z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Gmina posiada bogatą historię 
sięgającą IX wieku, związaną 
m. in. z grodem Niemcza (Pola-
nowice), broniącego przepraw 
przez Nysę. Proponowane sym-
bole byłyby znaczącym znakiem 

reprezentacyjnym, rozpoznaw-
czym i integrującym społeczeń-
stwo.

W podjęciu ostatecznej decy-
zji przez radę gminy, opóźnia 
ją stanowisko komisji heral-
dycznej ministerstwa spraw 
wewnętrznych i administracji, 
która zgłasza mało znaczące 
poprawki, a po ich uwzględnie-
niu, od lipca 2007 r. nie ma z 
nią kontaktu. Jak przekazał 
wójt Edward Aksamitowski, 
jeżeli w dalszym ciągu brak bę-
dzie decyzji, przedłoży projekt 
uchwały o przyjęcie propono-
wanych symboli wraz z uzasad-
nieniem.

Plan finansowy SP ZOZ
Rada gminy zaakceptowała 

plan rzeczowo- finansowy na 
rok 2008 SP ZOZ w Stargar-
dzie Gubińskim, który po stro-
nie przychodów i wydatków 
wynosi 764 354 zł. Udzielane 
świadczenia medyczne opar-
te są o kontrakty z Lubuskim 
Oddziałem NFZ i obejmują: 
podstawową opiekę zdrowot-
ną (POZ), higienę szkolną, po-
radnie ginekologiczno- położ-
niczą oraz stomatologiczną.

W ramach POZ pacjenci, któ-
rzy złożyli deklaracje, otrzy-
mują świadczenia lekarza ro-

dzinnego i pielęgniarki. Także 
wszyscy uczniowie szkół w 
gminie objęci są opieką pielęg-
niarki środowiska. Działalność 
prowadzona jest dalej w pięciu 
ośrodkach: Stargard  Gubiń-
ski, Grabice, Pole, Chlebowo 
i Strzegów. Porad udzielać 
będzie sześciu lekarzy rodzin-
nych i siedem pielęgniarek.

SP ZOZ kontynuuje realiza-
cje programu profilaktyki i 
promocji zdrowia oraz rozpo-
czyna program profilaktyki i 
wczesnego wykrywania cuk-
rzycy. 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych 
Podstawą programu są dzia-

łania zmierzające do ograni-
czenia spożycia napojów al-
koholowych, także wspieranie 
przedsięwzięć mających na celu 
zmianę obyczajów w zakresie 
ich spożywania.

Wspierany będzie rozwój spo-
łecznych, których celem jest 
krzewienie trzeźwości i absty-
nencji, oddziaływanie na oso-
by nadużywające alkoholu oraz 
udzielanie pomocy ich rodzi-
nom. Główny cel programu, to 
m.in. przeciwstawianie się zja-
wisku społecznej degradacji, w 
szczególności młodzieży i spad-
ku moralności oraz wypaczeniu 
wartości społecznych. Na rea-
lizacje zadania przeznaczono z 
budżetu gminy 93 100 zł.

Działalność profilaktyczną i 
naprawczą prowadzić będą le-

karze i pielęgniarki podstawo-
wej opieki zdrowotnej, szkoły 
oraz pięć ośrodków POZ, w któ-
rych działają punkty pierwszego 
kontaktu dla osób z problemem 
alkoholowym.

W ramach imprez szkolnych 
o tematyce przeciwalkoholo-
wej przewidziano: w maju kon-
kurs plastyczno - sportowy w 
Bieżycach, w czerwcu festiwal 
dobrej muzyki w Starogardzie, 
a we wrześniu gminy miting 
trzeźwościowy w Grabicach. 
Wspierane będą też finansowo 
zimowisko w szkołach. Prze-
wodniczącą gminnej komisji 
ds. profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych jest 
Grażyna Hrabska, a koordy-
natorem przy SP ZOZ pielęg-
niarka Jadwiga Kobierecka. 

Z. Traczyk

Zgodnie z Ustawą o Po-
wszechnym Obowiązku Obrony 
RP oraz Zarządzeniem Woje-
wody Lubuskigo, w dniach 15 
i 18.02.2008 roku poborowi 
rocznika podstawowego 1989 
zobowiązani są zgłosić się do 
Powiatowej Komisji Lekarskiej 
celem orzeczenia o przydatno-
ści do pełnienia zasadniczej 
służby wojskowej. Komisja bę-
dzie urzędowała w m. Krosno 
Odrz., w godz. 08.00 – 15.00 
ul. Piastowska 42 A (Klub Gar-
nizonowy). Do poboru wezwa-
nych jest 63 poborowych rocz-
nika podstawowego.

Poborowy zgłaszający się po 
raz pierwszy winien mieć na-
stępujące dokumenty:

-dowód osobisty
-zdjęcie bez nakrycia głowy w 

wymiarach 3 x 4 cm – 1 szt.
-świadectwo ukończenia 

szkoły, a w wypadku uczniów 
– zaświadczenie o pobieraniu 

nauki.
Poborowy obowiązany jest 

przedstawić komisji lekarskiej 
posiadane dokumenty o aktual-
nym stanie zdrowia, przebytych 
chorobach bądź operacjach.

Poborowy, który z ważnych 
względów nie może stawić się 
w wyznaczonym terminie do 
poboru – zobowiązany jest o 
tym, fakcie powiadomić wójta 
gminy Gubin.

Uprzednio może być wobec 
poborowego zarządzone przy-
musowe doprowadzenie do ko-
misji przez policję. 

Niestawienie się do poboru w 
terminie podlega karze grzyw-
ny albo karze ograniczenia wol-
ności na podst. Art. 224 pkt. 1; 
3 Ustawy o Powszechnym Obo-
wiązku Obrony RP.

Obwieszczenia Wojewody Lu-
buskiego wywieszone na tere-
nie gminy stanowią wezwanie 
do poboru. 

Uwaga Poborowi z terenu gminy Gubin!

kronika PSP
15.01. zastęp strażaków 
neutralizował na terminalu 
w Gubinku plamę  substancji 
ropopochodnej, powstałą 
w wyniku uszkodzenia sa-
mochodu, którego kierowca 
“próbował uniknąć” kontroli 
Straży Granicznej.
16.01. w usuwaniu skutków 
kolizji dwóch samochodów 
osobowych uczestniczył zastęp 
strażaków, który po zabezpiec-
zeniu miejsca zdarzenia usuwał 
jej pozostałości. 
17.01. zastęp strażaków 
gasił podpalony kontener ze 
śmieciami na Os. Emilii Plat-
ter.
18.01. zastęp strażaków gasił 
palące się sadze w przewodzie 
kominowym. Strat nie za-
notowano.
Strażacy po raz koleny 
apelują do mieszkańców 
o zgłaszanie do zakładu 
kominiarskiego wszelkich 
niepokojacych objawów 
przy paleniu w piecach 
i kuchenkach. Ponadto 
urzad miejski przypomi-
na o zakazie spalania w 
piecach wszelkiego rodza-
ju opakowań plastyko 
wych, wyrobów gumowych 
i innych opakowań, które 
mogą stać się zarzewiem 
pożaru!
24.01. zastęp strażaków gasił 
płonącą altankę ogrodową przy 
ulicy Barlickiego, przyczyną 
pożaru było podpalenie. 
25.01. zastęp strażaków gasił 
podpalony  “dziki” skład opon 
samochodowych przy ulicy 
Krakowskiej.
28.01. strażacy usuwali konar 
drzewa, który w wyniku sil-
nych porywów wiatru spadło 
na samochody znajdujące się 
w jednym z warsztatów samo-
chodowych  na terenie miasta.
02.02. również w tym dniu 
strażacy usuwali powa 
lone drzewo – stwarzające 
zagrożenie drogowe w Gro-
chowie.
03.02. strażacy zostali wezwani 
do pożaru w jednym z mieszkań 
przy ul. Dąbrowskiego, którego 
przyczyną był pozostawiony na 
czynnej kuchence gazowej gar-
nek...
Informacje przekazał zastępca 

dowódcy JRG – PSP w Gubinie 
asp. sztab. Artur Bohatkiewicz.

Gubińscy strażacy otrzymali w os-
tatnim czasie nowe urządzenia, które 
poprawią stan bezpieczeństwa. 
Ich zakup sfinansowało Starost-
wo Powiatowe i KP - PSP. Dwie 
pompy zakupił Urząd Miasta w 
Gubinie. Są to: pompa pływająca 
NIAGARA służąca do tankowania 
samochodów strażackich w wodę 
oraz dwie motopompy szlamowe, 
służące do wypompowywania wody 
z zalanych pomieszczeń. Aby je 
skutecznie używać, strażacy, pod 
dowództwem asp. sztab. Kazimi-
erza Sokalskiego szkolą się w ich 
obsłudze. 

Ferie na wiele sposobów
Dzieci z SP w Wałowicach z opiekunami postanowiły w czasie ferii 

zwiedzić wnętrze gubińskiej fary. Niezrównanym przewodnikiem, 
ciekawie opowiadającym o samej budowli, fundacji oraz postępie 
prac rewaloryzacyjnych opowiadali Günter Quiel wraz z człon-
kiem Zarządu Fundacji Fara Gubińska – Jakubem Bartcza-
kiem, który jednocześnie pełnił rolę tłumacza.

AB.

A uczestnicy zimowiska w ZS im. Kopernika w trakcie zjęć, dla od-
miany wybrali zajęcia w szkolnej świetlicy. Od lewej: Radek Seku-
ła, Kuba Wróblewski, Asia Wojtuń, Katarzyna Włostow-
ska, Olga Galińska, Wiktoria Kara, Eryk Braniewicz i Rafał 
Adamski, wykonywali Walentynki, jako że Dzień Zakochanych już 
blisko. W tym czasie druga grupa pod nadzorem  wychowawcy zimo-
wiska Grzegorza Olechnowicza doskonaliła swoje umiejętności z 
informatyki. Ale w tym miejscu chcemy też podziękować za pomoc 
naszym koleżankom – nauczycielkom z ZSLiT - Jolancie Fedro i 
Ani Kareckiej jaką nam udzielają już drugi rok, wypozyczją  miedzy 
innymi swoje rekwizyty i stroje oraz Mirkowi Skoblowi z Rolni-
czaka, który ze stoickim spokojem przyglada się “sportowym wysił-
kom” naszych uczestników - mówi wychowawca zimowiska Adriana 
Korsak (druga od lewej). A w planie mamy... wygranie tegorocznego 
turnieju zimowisk w ostatni dzień ferii. Życzymy powodzenia!!!

AB.

* * *
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z magistratu
Informacje zebrał Antoni Barabasz

Myśli
proste
i 
zawiłe

Marcin Zajączkowski

Małe szczęścia
Już dwa tysiące lat temu 

Arystoteles doszedł do wnio-
sku, że ludzie przede wszyst-
kim szukają szczęścia. Jest 
ono celem samym w so-
bie, podczas gdy władza, 
pieniądze, zdrowie czy pięk-
no stanowią dla nas wartość 
tylko o tyle, o ile liczymy, że 
to właśnie one uczynią nas 
szczęśliwymi. 

Amerykański psycholog 
społeczny, węgierskiego po-
chodzenia o niełatwym do 
wymówienia nazwisku Csik-
szentmihalyi twierdził, że: 
„szczęście zależy od har-
monii wewnętrznej, a nie 
od tego czy, jak dalece, 
możemy, kontrolować siły 
wszechświata”. 

Szczęście, czyli poczucie 
ogólnego dobrostanu, wciąż 
pozostaje naszym najważniej-
szym do osiągnięcia celem. 
Kłopot w tym, że szczęś-
cie rzadko bywa stanem, 
w którym możemy eg-
zystować do woli, moż-
na powiedzieć, że bardziej 
składa się z chwil. Chwile 
szczęścia - to one dają nam 
poczucie, własnej wartości, 
siłę i chęci do działania i mniej 
pesymistyczne, aczkolwiek 
w skrajnych przypadkach za 
bardzo przesłodzone spojrze-
nie na rzeczywistość. 

Każdy z nas dąży do tego 
szczęścia inną drogą, być może 
są to drogi wiodące przez cele, 
które wskazywał Arystoteles, 
trudno jednak nie przyznać 
racji Csikszentmihalyiemu, 
że najważniejszą rzeczą jest 
osiągnięcie wewnętrznego 
spokoju i harmonii. W natłoku 
codziennych zajęć, nierzadko 
kłopotów i innych obowiąz-
ków, czasem trudno nam 
wychwycić te nasze małe 
szczęścia, a niewątpliwie 
one są! Dobrze jest czasem 
przypatrzeć się dzieciom, nikt 
tak jak one nie potrafi się tak 
szczerze cieszyć ze swoich 
chwil szczęścia. 

Okazją na takie małe, bądź 
większe chwile szczęścia będą 
zbliżające się Walentynki. 
Szczęście we dwoje zawsze 
smakuje lepiej, niż poczucie 
tego stanu przeżywane sa-
motnie. Cieszmy się, więc 
nawet najmniejszą chwi-
lą szczęścia, bo cóż nam 
pozostaje...

Wraz z szefem firmy Arcus Consulting - mówi burmistrz Bartło-
miej Bartczak  - (jest ona między innymi projektantem kładki 
przez Nysę Łużycką) przebywałem w miejscowości Boxberg, nie-
daleko Cottbus, na zaproszenie jednego z oddziałów szwedzkiego 
koncernu energetycznego Vattenfall AB. Oprócz prowadzonych tam 
rozmów miałem możliwość obejrzenia, jak wygląda zaprojektowa-
na przez tą firmę elektrownia opalana węglem brunatnym.

Przedstawiciele koncernu Vattenfall AB przebywali w ubiegłym 
roku na terenie gminy Gubin i spotkali się z burmistrzem. Rozmowy 
dotyczyły możliwości budowy na terenie południowej części gminy, 
w przyszłości kopalni węgla brunatnego i być może – elektrowni 
nim opalanej. Przedstawiciele koncernu są nadal zainteresowani tą 
inwestycją.

Podpatrzmy, jak to robią inni Czy plac Chrobrego 
wróci do świetności?

Zostałem zaproszony

Z udziałem burmistrza Bartłomieja Bartczaka, burmistrza Kros-
na Andrzeja Chinalskiego oraz wójtów gmin powiatu kroś-
nieńskiego odbyło się spotkanie poświęcone wdrożeniu na jego 
terenie internetu, który byłby dostępny dla każdego. Uczestnicy 
spotkania zapoznali się z koncepcją dwóch firm z branży informa-
tycznej. Jednak, taka sieć w pierwszym rzędzie będzie nastawiona 
na obsługę wszelkich instytucji i urzędów współpracujących na te-
renie powiatu krośnieńskiego. 

Dla przysłowiowego Kowalskiego będzie to sieć tzw. “internetu 
socjalnego”, natomiast internet na poziomie komercyjnym jednak 
musiałby by być odpłatny. Na spotkaniu dokonano też podziału 
zadań na terenie powiatu, władze Krosna zajmą się projektem 
internetu, natomiast Gubina skupią się na utworzeniu między 
innymi w budynku przejętym po Straży Granicznej (obok mostu 
na Nysie) punktu informacji gospodarczo-turystycznej.  Również 
Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze przewiduje wdrożenie 
podobnego rozwiązania, z bezprzewodowym internetem na tere-
nie województwa lubuskiego. Która z koncepcji jednak zwycięży? 
Czas pokaże.  Koszt inwestycji jest oceniany na około 10 milionów 
złotych, dlatego należy wspólnie sięgnąć po środki unijne zauważa 
burmistrz.

Na spotkaniu mówiono o reaktywacji powołanego przed kilku 
laty Krośnieńskiego Związku Gmin, który został utworzony w celu 
budowy i eksploatacji wspólnego wysypiska śmieci. 

Bity szerokim 
strumieniem

Chciałbym stanowczo zdementować wszelkie niejasności związane 
z przyjmowaniem na nasze wysypisko śmieci z Krosna – mówi bur-
mistrz Bartłomiej Bartczak. Nasze wysypisko posiada tzw. pozwole-
nie zintegrowane na eksploatację  do 2010 roku! Miejsca mamy na 
nim dużo, a na przyjmowanych z zewnątrz śmieciach zarabiamy!

Stanowczo dementuję!

 Poniedziałkowe posiedzenie Komisji Kultury kierowanej przez 
Tomasza Kaczmarka, w którym uczestniczyła wiceburmistrz 
Justyna Karpisiak - było między innymi poświęcone reaktywacji 
imprez kulturalno-rozrywkowych na placu Chrobrego. Radni zosta-
li zapoznani z jedną z koncepcji jego wyglądu, której projektantem 
jest architekt miejski Bogusłw Jaskółowski. 

Moja wizyta w Brodach 5 lutego na zaproszenie wójta gminy Zbi-
gniewa Wilkowieckiego, była związana  z oddaniem do użytku 
Centrum, które zajmuje się kształceniem na odległość – mówi bur-
mistrz Bartłomiej Bartczak. Jest ono przeznaczone  również dla osób 
niepełnosprawnych. W jego ofercie programowej jest kilkadziesiąt 
kursów, w tym językowe, zdobycia atrakcyjnych zawodów np. kraw-
cowej, fryzjera i szeregu innych. Centrum posiada  bazę szkolenio-
wą wyposażoną w 10 komputerów  i specjalne oprogramowanie, a 
uczestnictwo w zajęciach jest darmowe. Będę mocno zabiegał o to, 
by podobna placówka powstała też w naszym mieście – mówi dalej 
burmistrz. Stało się tradycją, że sąsiedzi wzajemnie zapraszają się 
na podobne uroczystości. Jest chwila zazdrości i możliwość pod-
patrzenia określonych rozwiązań i ich adaptacji na własny grunt. 
Projekt gminy Brody został sfinansowany przy współpracy z zie-
lonogórskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, ale większość 
funduszy pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sztabówka

Nowe boisko wielofunkcyjne

Unieważniono przetarg

Obecnie trwają procedury przetargowe na robotę budowlaną pod nazwą 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego”  przy Szkole Podstawowej nr 3, przy 
ul. Kresowej. Ogrodzone boisko, ma być z trawy sztucznej, przystosowane 
do gry w piłkę nożną i siatkową oraz tenisa ziemnego – przekazała  Ber-
nadeta Krzysztofik, inspektor ds. inwestycji Wydziału Komunalnego i 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gubinie. 

(wł)

Unieważniono przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy 
skrzyżowania ul. Wyspiańskiego-Nowa-Chopina. 

Wpłynęły dwie oferty. Jedną odrzucono, bo nie spełniała warun-
ków przetargowych, a oferta ważna zaproponowała zbyt wysoką 
cenę – poinformowała Bernadeta Krzysztofik, inspektor ds. inwe-
stycji. W lutym 2008 r. zostanie ogłoszony nowy przetarg na wyko-
nanie dokumentacji. 

(wł)  

Praca Urzędu Miasta, to także cotygodniowe narady w gabinecie bur-
mistrza, w których uczestniczą oprócz burmistrza i wiceburmistrz, se-
kretarz miasta, skarbnik oraz naczelnicy newralgicznych wydziałów 
magistratu. Na takich spotkaniach, zwanych potocznie “sztabówka-
mi” są podejmowane najważniejsze decyzje związane z pracą i dzia-
łaniami urzędu. 



Pisaliście Państwo na łamach gazety, co obowiązkowo 
powinien mieć kierowca w swoim samochodzie, by nie 
narazić się niemieckiej policji. Znajomy z Guben pyta, ja-
kie wyposażenie samochodu obowiązuje kierowcę na pol-
skich drogach? Proszę o informację.

Na pytanie odpowiedział mł. aspirant Olgierd Malicki z kroś-
nieńskiej policji drogowej.

Polskie prawo – inaczej niż np. niemieckie – nie przewiduje 
odrębnych przepisów dla polskich kierowców i obcokrajowców.  
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 31.12.2002 
r. dotyczącym technicznego wyposażenie pojazdów zarejestrowa-
nych w Polsce, kierowca powinien obowiązkowo posiadać w samo-
chodzie gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Policja radzi przy tej okazji, 
by w samochodzie znalazło się miejsce dla apteczki, kamizelki od-
blaskowej lub innych akcesoriów mających wpływ na bezpieczeń-
stwo.  Ich posiadanie jest wprawdzie indywidualną sprawą kierow-
cy – ale od takiego przybytku głowa raczej nie boli. - Jeżeli chodzi 
o kierowców spoza Polski – wszystkie pojazdy poruszające się po 
polskich drogach obowiązkowo powinny posiadać  trójkąt i gaśnicę 
- podkreślił asp. Malicki.

- Co ma zrobić obcokrajowiec, który naruszył zasady ruchu dro-
gowego, nałożono na niego mandat, a on nie posiada przy sobie 
polskich pieniędzy? – Powinien udać się do najbliższego bankoma-
tu lub pojechać tam w asyście policji, pobrać pieniądze i zapłacić 
mandat. W skrajnym przypadku (brak gotówki i karty bankoma-
towej) policja może zastosować postanowienia zawarte w art. 91 
paragraf 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniach. 
Wówczas można zastosować tzw. postępowanie przyspieszone, w 
ramach którego Policja i Straż Graniczna mogą zatrzymać sprawcy 
paszport lub inny dokument uprawniający do przekroczenia grani-
cy, który wraz z wnioskiem o ukaranie przekazują sądowi. Zwrotu 
dokumentu dokonuje sąd, nie później niż przy wydaniu orzecze-
nia, albo z chwilą zmiany trybu postępowania. Takie wypadki na 
szczęście zdarzają się bardzo rzadko – powiedział na zakończenie 
asp. Malicki.

Kierowcy proponują  rozwiązanie spotykane coraz częściej w in-
nych krajach. Możliwość płacenia kartą bankomatową w termina-
lu zamontowanym w radiowozie. Jest szansa, że pod koniec roku 
ten pomysł może wejść w życie. Rozwiązanie, nad którym pracuje 
Związek Banków Polskich, ma ułatwić życie kierowcom i ograni-
czyć biurokrację.                  (sp)
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Wkurza mnie
Czy w Gubinie dwie specjalistyczne karetki z lekarzem to luksus, norma, czy 

konieczność? - zastanawiają się mieszkańcy.

czytelnicy pytają

Od 1 stycznia 1999 r., kiedy to 
utworzono kasy chorych, wszyst-
kie reformy w ochronie zdrowia 
toczyły się bez wizji i spójnej 
strategii. Jakbyśmy pogrążyli się 
w chaotycznym tańcu świętego 
Wita. Od 1989 r. resort zdrowia 
miał 16 szefów. W parlamencie 
można by spokojnie powołać 
klub byłych ministrów zdrowia. 
Pikanterii dodaje fakt, że mini-
ster zdrowia nie ma pieniędzy, 
co oznacza, że nie ma władzy, 
którą z kolei ma prezes Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, dyrek-
torzy szpitali zaś uzależnieni są 
od kontaktów z NFZ, który jako 
monopolista dyktuje im warunki. 
Ostatnim takim warunkiem (mój 
Boże ile ich już było) dla Powia-
towego Szpitala w Krośnie Odrz. 
była likwidacja jednej z czterech 
karetek specjalistycznych „R”, z 
których dwie jeździły w Gubinie 
i przemianowania ją na karet-
kę podstawową. Tym sposobem 
Gubin ma nadal dwie karetki, 
z tą różnicą, że tylko w jednej 
jeździ lekarz. Drugą obsługują 
wyspecjalizowani ratownicy me-
dyczni. Teoretycznie wszystko w 
porządku, albowiem praktyku-
je się w świecie obsługę karetek 

przez ratowników medycznych. 
Rzecz w tym, że ratownik, jak 
sama nazwa wskazuje, nie może 
postawić diagnozy.

Przekonała się o tym nasza 
czytelniczka, która w trosce o 
swego osiemdziesięciopięciolet-
niego dziadka zmuszona zosta-
ła wezwać pogotowie. – Lekarz 
rodzinny zapowiedział swoją 
wizytę u dziadka za dwa dni, tłu-
macząc się nawałem pracy. Po-
nieważ dziadek tak bardzo słabł, 
że leciał mi z rąk, zadzwoniłam 
na pogotowie. Tam dokładnie 
poinformowano mnie, że może 
przyjechać karetka z ratowni-
kiem medycznym. Przyjechała za 
55 minut, które wydawały nam 
się wiecznością. Pani ratownik 
bardzo ciepło i miło zaopieko-
wała się dziadkiem, mierząc mu 
ciśnienie, temperaturę. Obejrza-
ła też język. Nie osłuchała, bo nie 
ma takich kompetencji. Zrobiła 
wszystko, co w tej sytuacji jako 
ratownik mogła. Zaproponowa-
ła zabranie dziadka do szpitala 
w celu przebadania przez leka-
rza - mówi rozmówczyni i głoś-
no zastanawia się, kiedy może 
przyjechać „erka” z lekarzem, bo 
przecież trudno ocenić rodzinie 

czy chory słabnie, bo umiera na 
serce, czy nie ma bezpośrednie-
go zagrożenia życia. Czasami 
przecież decydują minuty. 

Z pozbawieniem Gubina karet-
ki specjalistycznej, nie zgadza 
się też dyrektor  SP ZOZ Szpitala 
Powiatowego w Krośnie Odrz. 
Wojciech Rutkowski. Czynio-
ne są więc nadal starania u wo-
jewody, aby zmieniono decyzję i 
przywrócona na terenie powiatu 
karetek „R”, tak jak to było do-
tychczas. 

A tak przy okazji, zmienić trze-
ba nie tyko tę decyzję, ale cały 
system. Państwo – czyli my 
wszyscy – coś będziemy musie-
li z tym zrobić. Nie da się mięć 
służby zdrowia na poziomie nie-
mieckim, czy francuskim bez 
znacznego zwiększenia wydat-
ków. Nie da się tego zrobić likwi-
dując szpitale czy karetki pogo-
towia. Może oprócz zwiększenia 
finansów na służbę zdrowia, 
korzystnym byłoby połączenie 
16 kas chorych w kilka regional-
nych instytucji ubezpieczenia, 
rezygnując z ogromnego molo-
cha zwanego narodowym Fun-
duszem Zdrowia?

Kaśka Janina Izdebska

Taniec świętego wita!

Obowiązujący trójkąt ostrzegawczy, 
to trójkąt równoramienny o boku 
co najmniej 0,4 m, z czerwonym 
obrzeżem o szerokości co najmniej 
0,05 m, wewnątrz próżny lub z tłem 
jasnej barwy. Czerwone obrzeże 
powinno być podświetlone od we-
wnątrz lub wykonane z materiału 

odblaskowego.Dziesiątki i tysiące pożółkłych, 
często wręcz rozsypujących się 
w ręku – nadgryzionych zębem 
czasu kart pergaminu, papieru, 
ikonografii, map i ksiąg kościel-
nych. Dla postronnego obserwa-
tora - zapisanych dziwnym sty-
lem, często w języku łacińskim, 
bądź staroniemieckim gotykiem. 
Czasami oprócz wiedzy historyka 
potrzebna jest też żyłka detekty-
wa, a łut szczęścia też się przy-
daje... Bo historyk – archiwista 
musi być tez zapaleńcem – opo-
wiada z przejęciem dr Marceli 
Tureczek – pracownik naukowy 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
który wraz z niedawno poślubio-
ną małżonką - mgr historii Ka-
tarzyną z domu  - Sanocką, 
spędzili miodowy miesiąc we 
wszelkich dostępnych archiwach 
i urzędach  - poszukując jakich-
kolwiek informacji z dawnych 
lat o Gubinie, a szczególnie o fa-
rze. Do małżeństwa Tureczków 
dołączyła Marta Małkus – hi-
storyk sztuki ze wschowskiego 
muzeum. Szukali w Poczdamie, 
Berlinie, Poznaniu, Krakowie 
i podzielonogórskim Starym 
Kisielinie. W rezultacie wielo-
miesięcznej – mrówczej pracy 
naukowcy przedstawili Zarzą-
dowi Fundacji Fara Gubińska 
Centrum Spotkań Polsko – Nie-
mieckich dwa  rzetelne opraco-
wania: 

Pierwsze z nich ma bardzo nie-
typowy tytuł „Kwerneda” (tj. 

przeszukanie zawartości archi-
wów) w Polsce i Niemczech pod 
kątem materiałów ikonograficz-
nych dotyczących kościoła far-
nego w Gubinie, a M. Małkus 
– przedstawiła ekspertyzę ikono-
graficzną kościoła farnego. Oba 
opracowania stanowią pierwsze, 

tak systematyczne potraktowa-
nie tematu – mówi Prezes Za-
rządu Fundacji Marcin Gier-
stun – o ile w pierwszym z nich 
mamy spis dokumentów, w któ-
rych pojawia się kluczowe słowo 
Guben, bądź fara; to w drugim 
mamy możliwość ich wizualnego 
obejrzenia na  plikach cyfrowych 
wysokiej rozdzielczości.

Co między innymi znaleziono? 

Wiadomo na pewno, że dzwo-
nów z fary nie ma w Norymber-
dze – jak sugerowały niektóre 
dokumenty.

Wiadomo też, że rzeźba Chry-
stusa z gubińskiej fary znajduje 
się w... Poznaniu! Być może kie-
dyś gród Lecha zwróci Gubinowi 

tak cenny eksponat!  
Najbliższe działania zarządu 

fundacji, to złożenie między 
innymi stosownego do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na zabezpieczenie 
arkad wewnętrznych korpusu 
fary. Będzie to ostatni etap prac 
zabezpieczających, które trwają 
na budowli od 2006 roku.

Antoni Barabasz

Naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęli się nie lada zadania. A cały projekt 
został sfinansowany w ramach programu INTERREG III A, współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fara na pożółkłych kartkach

Od lewej: Aleksandra Raut, M. Tureczek, K. Tureczek - Sanocka, M. Małkus, M. 
Gierstun, Jakub Bartczak

Wtorek, drugi dzień zimowiska 
organizowanego przez Gubiński 
Dom Kultury.

W tym dniu zaplanowane były 
prace w grupach, zwiedzanie Izby 
Muzealnej oraz wejście na wie-
żę Bramy Ostrowskiej – inaczej 
basztę. I tak się stało. Dzieci, re-
dakcja gazetki oraz pani Małgo-
rzata i pani Natalia ruszyły do celu 
podróży. 

Na miejscu dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawych rzeczy. Opiekun 
Izby Muzealnej pan Tadeusz 
Buczek opowiedział nam bardzo 
ciekawe historie, między innymi 
o tym, że miasta broniły mury, 
fosy, bramy, ale również o wino-
gronach jak i również o tramwa-
jach. Dowiedzieliśmy się także, iż 
budynek, w którym mieści się dziś 

gubiński Komisariat Policji ma 
około 115 lat. Największym zainte-
resowaniem cieszyła się deska ze 
starej podłogi w tym budynku, na 
której był napis z datą 12 czerwca 
1893 roku.

Pod koniec, jakże ciekawych opo-
wieści, pan Tadeusz przeprowadził 
mały konkurs dla słuchających, 
zadając cztery pytania. Wszyscy 
chętnie odpowiadali, ale najlepsi 
to: Marta Palińska, Amanda 
Kłobukowska, Paulina Bog-
danowicz i Konrad Izdebski.

Na zakończenie wizyty wszyscy 
udali się pod Basztę Ostrowską, 
gdzie podzieleni na dwie grupy 
wchodzili na wieżę. Wszyscy wra-
cali do domu z uśmiechami na 
twarzy od ucha do ucha.

Karol Wójcik

Drugi dzień ferii

PUNKT PARTNERSKI GUBIN

dialog telecom
Więcej możliwości...

REPREZENTANT HANDLOWY

Ewa Sokalska
Telefonia DIALOG S. A. 
Obszar Zachodni
ul. Dekoracyjna 8
65-722 Zielona Góra

Gubin
ul. Legnicka 1
tel. 792 502 240
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Sonda
27 stycznia, w niedzielne po-

południe, w Fundacji „Wspólny 
Dom” odbyło się walne zebranie 
członków. Poprowadził je Piotr 
Chlebny.

Ustępujący zarząd fundacji 
przedstawił sprawozdanie ze swo-
jej działalności.

Bardzo ważnym punktem wal-
nego zebrania było dokonanie 
zmian w Statucie Fundacji. Doty-
czyły one m. in. rozszerzenia tere-
nu działania Fundacji na państwa 
Unii Europejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru działa-
nia Euroregionu Sprewa-Nysa-
Bóbr, w tym miasta i gminy Gubin 
– Guben. 

Wybrano na następne lata nowe 
władze fundacji – zarząd i komisję 
rewizyjną.

Istotną zmianą jest to, iż mają-
tek fundacji pozostały w razie jej 
likwidacji, zostanie przekazany 
na rzecz organizacji, fundacji lub 
stowarzyszenia wskazanego przez 
Walne Zgromadzenie. Dotąd prze-
kazanie miało nastąpić na rzecz 
Gminy Gubin o statusie miejskim.

Celem fundacji jest wspieranie 
osób najuboższych, bezdomnych, 
zwolnionych z Zakładów Karnych, 
ze środowisk zagrożonych alkoho-
lizmem, samotnych matek z dzieć-
mi, z tak zwanych rodzin patolo-
gicznych. 

Działania Fundacji, w myśl sta-
tutu, podejmowane dla realizacji 
jej celów są bezpłatne i polegają 
na m. in. prowadzeniu noclegow-
ni dla bezdomnych, wydawaniu 
posiłków oraz niezbędnej odzieży, 
opieka nad młodzieżą i członkami 
rodzin, w których występuje prze-
moc i znęcanie się.

Należy dodać, że fundacja orga-
nizuje dla dzieci letni wypoczynek, 
wyjazdy do Świnoujścia. W roku 
szkolnym dzieci korzystają z bazy 
fundacji, mają tu zajęcia, odrabia-
ją lekcje, uczą się pracy na kompu-

terze. 
Prezes Adam Edmund Śla-

dowski w skrócie przedstawił 
działania podjęte przez fundację 
w minionych latach. Do najważ-
niejszych należy zaliczyć zlikwi-
dowanie zadłużenia w 2005 roku 
za energię elektryczną oraz zorga-

nizowanie choinki dla dzieci. W 
2006 roku zaadaptowano i wy-
remontowano pomieszczenie na 
łazienkę, nadal prowadzono dzia-
łania statutowe, zorganizowano 

też m. in. Dzień Dziecka i zabawę 
choinkową dla 40 dzieci, działała 
samopomocowa grupa terapeu-
tyczna. Rok 2007, to dokończenie 
remontów pomieszczeń fundacji, 
liczne kwesty na rzecz fundacji 
prowadzone głównie przez preze-
sa, wyjazd dzieci na wypoczynek 
do Świnoujścia oraz do Niemiec. 
W sierpniu, fundacja gościła dwu-
dziestu dwóch uczestników IX Ra-
ciborskiego Rajdu Rowerowego 
Środowisk Trzeźwościowych doo-
koła Polski im. Jana Pawła II. W 
listopadzie odbyły się tzw. „wypo-
minki” na cmentarzu, w wykona-
niu Tadeusza Kolasińskiego. 
A na zakończenie roku, jak zwykle, 

Nowy Wspólny Dom
dzieci bawiły się na zabawie cho-
inkowej.

W planach fundacji na przyszłe 
lata znalazły się m. in.: pozyska-
nie pomieszczeń na noclegownię, 
śledzenie procesów eksmisji, roz-
szerzenie współpracy z niemiecki-
mi partnerami, zapewnienie dzie-
ciom opieki w okresie ferii letnich 
i zimowych oraz praca z dziećmi w 
ciągu roku szkolnego. 

W czasie dyskusji Zbigniew 
Pawłowski proponował m. in., 
by wszyscy członkowie fundacji 
kwestowali, a puszka z datkami 
winna być komisyjnie rozpieczęto-
wywana, każdorazowo po zakoń-
czeniu zbiórki. Poruszał bardzo 
istotne sprawy związane z funk-
cjonowaniem fundacji, przyta-
czając przepisy prawne. Czesław 
Matkowski stwierdził, że należy 
wydawanie odzieży i obuwia pro-
wadzić w określonych godzinach, 
po uprzednim zawiadomieniu 
(wywieszka). Henryk Mackuń 
proponował, by puszki, do których 
kwestowane będą datki, zamon-
tować w kilku stałych miejscach. 
Dyskutowano o bardzo wielu waż-
nych sprawach dla fundacji, dysku-
sja chwilami przebiegała w bardzo 
napiętej i burzliwej atmosferze. 

Otwarcie mówiono o bolączkach 
i niedociągnięciach, które muszą 
ulec natychmiastowej poprawie. 
Fundacja, to działanie na rzecz in-
nych, ludzi będących w potrzebie, 
często na życiowym „zakręcie”. 
Fundacja „Wspólny Dom”, to lu-
dzie czyniący dobro. Ich praca jest 
dostrzegana i doceniana w środo-
wisku. W ub. roku prezes Adam 
E. Śladowski otrzymał za pracę 
na rzecz ludzi będących w potrze-
bie wyróżnienie „Społecznik Roku 
2007 Powiatu Krośnieńskiego”.

Nowemu zarządowi życzymy 
dalszej owocnej pracy i nowych 
sukcesów.

Małgorzata Borowczak-Turowska

Nowo wybrany zarząd fundacji, od lewej: prezes A. E. Śladowski, H. Mackuń 
i P. Chlebny.

Komisja rewizyjna w nowym składzie, od lewej: Z. Pawłowski, Alina Amrusz i 
Cz. Matkowski.

Podsumowaniu ubiegłego roku 
a także podziękowaniu babciom 
i dziadkom, służyła impreza Od-
działu Rejonowego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w 
Gubinie, zorganizowana 23 stycz-
nia 2008 roku w lokalu „Zenek”.

Wspaniały bal uświetnil wodzi-
rej Radek. Dzięki pomocy dyrek-
tora Gubińskiego Domu Kultury 
Janusza Gajdy w udostępnie-
niu sprzętu, Stefana Pilaczyń-
skiego w przygotowaniu płyty 
ze zdjęciami, Pawła Bardzika 
w realizacji dźwięku i prezentacji 
multimedialnej można było na 
ekranie zapoznać się z całorocz-
ną działalnością, w tym realizacją 
dwóch projektów, wycieczek i im-
prez okolicznościowych. 

Przewodnicząca zarządu He-
lena Binicewicz serdecznie 
dziękuje tą drogą burmistrzowi 
Bartłomiejowi Bartczakowi, 
Annie Wróbel kierującej Wy-
działem Europejskim, dyrekto-
rowi GDK J. Gajdzie, Leonowi 
Kaczmarkowi, szefowi sekcji 
wydawniczej Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej S. 
Pilaczyńskiemu oraz członkom 
zarządu ZERiI: Teresie Didik, 
Marii Ficner, Jadwidze Świ-
derskiej, Irenie Trzecieckiej, 
Marii Uścińskiej i Grzego-
rzowi Bombiczowi. Szefowa 
licznej, gubińskiej organizacji 
podkreśliła: - Liczę na wsparcie 
naszej działalności w roku 2008. 

Można mieć satysfakcję, że 
wspólna praca daje radość, 
uśmiech i zadowolenie wielu lu-
dziom. 

(wł)

Wspólnie z radością
Czy potrzebny jest w ka-
lendarzu Dzień Zakocha-
nych?

Paulina Ja-
gielska
uczennica

Myślę, że tak. 
W ten jeden 
dzień można 
być bardziej 
otwartym i 
szczerym. Można „bezkarnie” 
wyrazić uczucie. A zakochani 
żyjący już ze sobą w związku, 
taki dzień powinni celebrować 
365 dni w roku.

Artur 
Nowak

kierowca
To bardzo 

r e w e l a c y j n y 
dzień. Dzięki 
niemu może-
my przekazać 

ukochanej osobie to, co myśli-
my i czujemy…

Aldona
 Bońków
kasjerka

P a m i ę t a m , 
że w czasach 
s z k o l n y c h 
strasznie prze-
żywało się ten 
dzień. Można było dać komuś 
kartkę walentynkową… Teraz 
mnie to jakoś nie bawi.

Karol 
Wójcik
uczeń

P o t r z e b n y 
jest. Wszyscy 
wyznają swo-
je uczucia. To 
jest niektórym 

ludziom bardzo potrzebne. Oni 
tego oczekują… Czekają cały 
rok…

Małgorzata
Borowczak-
Turowska
od roku pro-
wadzi w 
„WG” kącik 
t o w a r z y s k i 
dla samotnych

Każdy człowiek potrzebuje, 
by obok był ktoś bliski. Bar-
dzo cieszy każdy gest sympatii: 
kwiatek, gadżet, liścik, czy sms. 
Walentynki to bardzo miłe 
święto.

Jakub 
Bartczak

radny 
miejski

Każdy dzień, 
który jest oka-
zją do okazania 
uczuć, jest do-

brym dniem. Szczególnie dla 
ludzi wstydliwych…

Mariola 
Wyrwoł

uczennica
Lubię ten 

dzień. Trochę 
człowiek się 
natrudzi zanim 
się zorientuje, 
kto przysłał walentynkę. Ta-
jemnica jest bardzo przyjem-
na… Dobrze, że jest taki dzień.

W czasie rozmowy, Komendant 
KP w Gubinie nadkom. Dariusz 
Łytkowski (na zdjęciu poniżej) 
przekazał kilka istotnych informa-
cji dotyczących pracy gubińskich 
funkcjonariuszy. 

Przedstawiamy w liczbach dzia-
łania Policji w roku 2007, w naj-
ważniejszych 
kategoriach, w po-
równaniu do roku 
2006. 

To tylko część 
najważniejszych 
kategorii prze-
stępstw dokony-
wanych na terenie 

kategoria przestępstwa 2006 2007 Dynamika

rozbój 23 16 69%

pobicia i bójki 23 8 34%

kradzieże 185 167 90%

kradzieże samochodów 9 5 56%

uszkodzenia mienia 64 38 59%

przestępstwa drogowe 305 187 61%

przestępstwa ogółem 726 582 80%

miasta i gminy Gubin. Jak wyni-
ka z podanych cyfr obrazujących 
wybrane najważniejsze kategorie 
przestępstw dokonywanych na na-
szym terenie, w 2007 roku nastąpił 
ich spadek. 

Jednak bardzo niepo-
koi wzrost spraw zwią-
zanych z narkotykami. 
W 2006 r. prowadzo-
nych spraw – 25, a w 
następnym roku już 36. 
Stwierdzono posiada-
nie narkotyków w 
47 przypadkach. Są to 
złożone i długotrwałe 
postępowania. Stąd też 

niektóre sprawy z 2007 roku nadal 
się toczą. 

Gubińscy funkcjonariusze policji 
1572 razy interweniowali w miej-
scach publicznych i tyleż samo razy 

w czasie interwencji domowych, 
co w sumie daje blisko 3200 inter-
wencji rocznie. Mandaty wręczono 
1017 osobom. 

Do zadań policji należy też do-
prowadzanie do różnych instytu-
cji. Ogółem było ich 290, między 
innymi 47 – do wytrzeźwienia, 5 
do placówek zdrowia, 170 do pla-
cówek karnych, sądów i prokura-
tury. 

Komendant stwierdził, że niestety 
za mało ma podwładnych, przy tak 
dużej liczbie różnych spraw przez 
nich prowadzonych. Inne bolączki 
bardzo taktownie przemilczał.

MB-T

Rok w cyfrach -  policyjna statystyka

Mammografia
- Do wiadomości wszystkich 

mieszkanek miasta i gminy Gu-
bin.

- Wznawiamy profilaktyczne 
badania USG i mammograficz-
ne.

- Tylko systematyczne bada-
nia pozwalają wykryć wczesne 
studium choroby nowotworo-
wej i podjęcie systematyczne-
go leczenia. Badania winno się 
rozpocząć po ukończeniu 20. 
roku życia, od badań USG. Po 
ukończeniu 30. roku życia ba-
danie USG i mammograficzne.

Bezpłatnym badaniem, co 
2 lata, podlegają kobiety po 
ukończeniu 50. roku życia do 
69 roku.

Badania dla pozostałych ko-
biet są płatne. 

Informacje i zapisy do badań 
pod tel. nr (068) 455-67-79.

Z.G
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Do ciekawego spotkania by-
łych pracownic, w 10 lat po 
zakończeniu  pracy w Lubu-
skich Zakładach Przemysłu 
Skórzanego „Carina”, doszło 
w restauracji „Różana”.

Kilkanaście pań – szwaczek 
obuwniczych, które przepracowały 
w tej państwowej firmie od 10 do 
36 lat, skrzyknęło się na dzień 25 
stycznia br. Mieszkają nie tylko w 
Gubinie. Na spotkanie dojechały 
także kobiety z Chlebowa, Lubska i 
Wężysk. Podkreśliły: - Chciałyśmy 
powspominać lata wspólnej pracy. 
Jedne już zostały babciami, a pra-
wie wszystkie matkami.  

Wspomnieniom, wzruszeniom 
i uśmiechom na twarzy nie było 
końca...

Można dodać, że szwalnia 421 
szyła cholewki do obuwia przezna-
czonego na eksport dla kontrahen-
ta z ZSRR, NRD, RFN i Czechosło-
wacji.                                              (wł)

Wspomnienia, ach wspomnienia

 Jak widać na zdjęciu z 25 stycznia 2008 r. szwaczki były to wspaniałe i urocze 
pracownice Wydziału 421 LZPS „Carina”.

2 lutego w Restauracji 
Tercet, Łużyckie Stowarzy-
szenie Gospodarcze było 
organizatorem uroczystego 
wręczenia nagród laurea-
tom „Konkursu o Gubiń-
ską Nagrodę Gospodarczą 
2007”, który obejmował 
trzy kategorie. 

Łużyckie Stowarzyszenie Go-
spodarcze, zrzeszające gubińskie 
podmioty gospodarcze, powsta-
ło ponad rok temu. Jego celem 
jest zintegrowanie środowiska 
przedsiębiorców w mieście, zbu-
dowanie ich pozytywnego wize-
runku wśród mieszkańców, po-
moc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej i w nawiązywaniu 
kooperacji z krajowymi i zagra-
nicznymi partnerami oraz akty-
wizację osób bezrobotnych.

- Po raz pierwszy w Gubinie 
zorganizowaliśmy konkurs o 
Gubińską Nagrodę Gospodarczą. 
Wyrażam przekonanie, iż kon-
kurs ten stanie się cyklicznym i 
z roku na rok przybywać będzie 
chętnych firm do wzięcia w nim 
udziału - podsumował przedsię-
wzięcie Wiceprezes Zarządu Ze-
non Turowski. - Raz jeszcze 
gratuluję laureatom konkursu 
oraz kieruję słowa podziękowań 
redaktorom Wiadomości Gubiń-
skich za pomoc w jego rozpropa-
gowaniu.

Kapituła konkursu w składzie: 
Teresa Opara, Beata Sie-
wruk i Z. Turowski, po wnikli-
wej analizie deklaracji konkur-
sowych postanowiła:

1. Gubińską Nagrodę Gospodar-
czą 2007 w kategorii „Produkcja” 
przyznać Przedsiębiorstwu Kon-
strukcji Metalowych Export-Im-
port Wioletta Poniatowska z 
siedzibą w Gubinie.

Zakład prowadzi działalność w 
Gubinie od kilku lat, zatrudnia-
jąc obecnie 103 pracowników. 
PKM Eksport-Import Wioletta 
Poniatowska produkuje głównie 
ogrodzenia i systemy wentyla-
cyjne. Przedsiębiorstwo znane 
jest w Gubinie również dzięki 
okazywaniu serca przy wspie-
raniu licznych przedsięwzięć 
społecznych i charytatywnych. 
Państwo Poniatwowscy są za-
wsze z pomocą tam, gdzie dzieje 
się krzywda. Pomagają osobom 

Wręczono nagrody
chorym oraz będącym w trudnej 
sytuacji życiowej.

2. Gubińską Nagrodę Gospo-
darczą 2007 w kategorii „Handel 
i usługa” przyznać firmie Usługi 
Transportowe „CHROBAK” Ju-
styna Cal-Chrobak, z siedzibą 
w Komorowie.

Firma istnieje na rynku od 
1999 roku świadcząc głównie 
usługi transportowe. W chwili 
obecnej zatrudnia 19 osób. Fir-
ma stale dynamicznie się rozwi-
ja. Jej właściciele wspierają licz-
ne akcje i festyny. Są widoczni 
na wszelkich imprezach, gdzie 
sponsorują nagrody i fanty.

3. Kapituła postanowiła nie 
przyznawać nagrody w trzeciej 
kategorii „Debiut roku”, gdyż 
złożone deklaracje konkursowe 
nie spełniły wymaganych kryte-
riów.

Laureatka nagrody „Handel i 
Usługa” Justyna Cal-Chrobak 
powiedziała - Przyszło nam żyć 
w pamiętnych czasach. Byliśmy 
świadkami upadku komunizmu, 
wybudowania na jego ruinach 
gospodarki rynkowej, wcielenia 
Polski w szeregi państw Unii 
Europejskiej a ostatnio - otwar-
cia granic. Wraz z mężem po-
chwyciliśmy trochę wiatru tych 
przemian. Stworzyliśmy firmę 
w oparciu o niezłomne funda-
menty: rzetelności, sumienno-
ści, uczciwości i punktualności. 
Włożyliśmy w nią ogrom pracy, 
wysiłku i oczekiwań. Przyniosło 
to sukces. Jednakże tego sukce-
su nie udałoby się nam osiągnąć 
bez wiary w przyjazną przyszłość 
gospodarczą i pomocy naszych 
rodzin, przyjaciół, pracowników 
oraz szeregu firm i instytucji. 
Za co im wszystkim serdecznie 
dziękuję. Niestety ubolewam 
nad tym, że tej gali rozdania na-
gród tak istotnych dla lokalnego 
społeczeństwa i gospodarki nie 
zaszczycili swoją osobą przed-
stawiciele: urzędów miejskiego 
i gminy. Jest to dla mnie i wie-
lu uczestników tego spotkania 
ogromnym zniesmaczeniem 
braku wyczucia i smaku towa-
rzyskiego.

Laureatom serdecznie gratulu-
jemy!

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Mówią, że tak krawiec kraje, 
jak mu materiału staje. Ale do-
bry krawiec stara się wykorzy-
stać każdy skrawek materiału - 
myślę patrząc na dwa ogłoszone 
konkursy ofert na realizację za-
dań publicznych ze sfery pożyt-
ku publicznego. Jeden konkurs 
ogłasza burmistrz miasta Gu-
bina, drugi wójt gminy Gubin. 
Ten pierwszy zawiera 12 zadań i 
dotyczy oprócz licznie reprezen-
towanej, kultury fizycznej, zada-
nia wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży, wspieranie działań 
na rzecz profilaktyki uzależnień, 
wspieranie działań na rzecz kul-
tywowania tradycji historycz-
nej, wspieranie działań na rzecz 
ochrony zwierząt.

Wiadomo miasto, więc jest 
więcej wszelakiej działalności, a 
w ten sposób daje się możliwość 
pomocy w tych działaniach. Na-
wiasem, dla mnie niejasne jest 
pomniejszenie kwoty z 13 tys. do 
6 tys. na wypoczynek letni dzie-
ci i młodzieży, a wzrost na pro-
filaktykę uzależnień alkoholo-
wych z ubiegłorocznych 6 tys. do 
kwoty 25 tys. w roku bieżącym. 
Niebawem rozwieje wątpliwości 
w następnym numerze WG. W 
rozmowie z sekretarzem miej-
skiego magistratu panią Mario-
lą Kużdżeń, dowiaduję się, że 
już w październiku zbierane są 
informacje od zainteresowanych 
konkursem ofert, co daje możli-
wość określenia potrzeb w mo-
mencie konstruowania budżetu.

Oferta gminy dotyczy tylko

zadań z zakresu kultury fizycz-
nej i sportu. Podzielona jest na 
pięć zadań pod względem tery-
torialnym. Każda gmina o statu-
sie miejskim, czy wiejskim może 
dowolnie dysponować swoim 
budżetem byle było to zgodne z 
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie. Szkoda 
tylko, w wypadku gminy Gubin , 
że nie wspiera lub robi to w pro-
centowym zakresie oddolnych 
inicjatyw swoich mieszkańców. 
A może po prostu nie docenia 
Jakże inaczej można zrozumieć 

niechęć gminnych decyden-
tów

do inicjatywy Stowarzyszenia na 

rzecz gminy Gubin. Pełni pla-
nów i zapału członkowie posta-
wili sobie ambitne cele w roku 
2008, i już w październiku 2007 
r. zwrócili się pisemnie do wójta 
Edwarda Aksamitowskiego 
o dofinansowanie projektu Sto-
warzyszenia dołączając jedno-
cześnie plan działania. Jest w 
nim propozycja folderu, widokó-
wek z najciekawszymi miejsca-
mi, założenie strony interneto-
wej promującej gminę, imprezy o 
zasięgu wojewódzkim jak „Grzy-
bobranie”, „Święto Chleba” i 
inne (z uwzględnieniem dotacji 
ze środków unijnych). W pierw-
szych dniach grudnia przyszła 
odpowiedź informująca, że „w 
oparciu o ustawy (wymienio-
ne): współpraca Urzędu Gminy 
z organizacjami 
pozarządowymi 
przy realizacji 
zadań publicz-
nych może odby-
wać się jedynie 
w formie zlece-
nia tj. powierze-
nia lub wspiera-
nia określonego 
zadania odbywa 
się po przepro-
wadzeniu otwar-
tego konkursu 
ofert”. I jeszcze: 
„Konkurs może 
być rozpisany 
po zabezpiecze-
niu odpowied-
nich środków”.  
W obecnej chwili 
trwają prace nad budżetem. Bu-
dżet zamknięto. Ogłoszono kon-
kurs na sport. I bardzo dobrze, 
bo więcej sportu równa się zdro-
wie i bezpieczeństwo. Szkoda 
tylko, że nie wygospodarowano 
środków na inna sferę działań. 
Szkoda, że

gmina na chce pójść śladem

innych miejscowości w Polsce, 
gdzie stowarzyszenia pomaga-
ją w rozwoju gminy korzystając 
z dotacji unijnych. Wspólnie 
zmieniają oblicze wsi, budując 
w gminach sale gimnastyczne, 
boiska, a nawet baseny. Remon-
tują zabytki z przeznaczeniem 
do działań kulturalnych. Nie 
trzeba daleko szukać, wystarczy 
mocniej wychylić się w stronę 

Brodów. Teraz i Bronków widzi 
szansę w powołaniu stowarzy-
szenia. Niejedna gubińska wieś 
może poszczycić się twórcami, 
bo mieszkają tu rzeźbiarze, foto-
graficy, uprawiane jest rzemio-
sło artystyczne. Jest też rysow-
nik- satyryk Stanisław Kościesza 
publikujący w prasie, którego 
prace objechały nie tylko Polskę, 
ale ładny kawał świata.

Panowie z gminnej gubińskiej 
władzy

wykorzystajcie ten ludzki po-
tencjał jaki macie w swojej gmi-
nie. Wykorzystajcie te piękne 
przyrodnicze tereny. Doceńcie 
zapał stowarzyszenia i pomóżcie 
im.

Jeszcze nie jest za późni, bo-
wiem ta sama ustawa w rozdzia-

le 2 art.1 dopuszcza poza kon-
kursem nierozpisanym na ten 
rodzaj działalności – „Organiza-
cje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 mogą 
z własnej inicjatywy złożyć ofer-
tę realizacji zadań publicznych, 
także tych, które są realizowane 
dotychczas w inny sposób, w tym 
przez organy administracji pub-
licznej.” (i tu odpowiedź powin-
na nastąpić do 2 miesięcy, a nie 
jak mylnie podano w piśmie).

Jeszcze końcowa uwaga. Wy-
wieszenie treści konkursu ofert 
tylko na tablicy ogłoszeń w urzę-
dzie, myślę, że mija się z celem. 
Dlaczego gmina nie wykorzy-
stuje lokalnej gazety, która daje 
szersze możliwości informacji?

Kaśka Janina Izdebska 

Magiczne słowo – oferta

Mądra ta władza samorządowa, która sięga do pomysłów swojej społeczności. Potrafi wy-
korzystać zapał i chęci.

rysował Stanisław Kościesza

Od lewej: Elżbieta Strońska (odbierająca w zastępstwie nagrodę Gospodar-
czą 2007 w kategorii „Produkcja”), Z. Turowski, T. Opara, B. Siewruk oraz J. 

Cal-Chrobak laureatka nagrody „Handel i Usługa”
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K.A.S.K.  INFORMUJE

Trio kameralne w składzie: Beata Tecław - flet, Alicja Gil - fortepian, Andrzej Gil - 
skrzypce, uświetniło wernisaż muzyką epoki romantyzmu

„Nieznane związki Goethego” - już znane !
W Galerii „Ratusz” GDK trwa 

wystawa poświęcona osobom 
zwianym z życiem i twórczoś-
cią J. W. Goethego. Ekspo-
zycja jest doskonałą lekcją 
historii, w ramach regional-
nych ścieżek edukacyjnych. 
Znajdziemy na niej sylwetkę 
Corony Schroeter - znanej 
aktorki pochodzącej z Gubina, 
a także sylwetki innych osób 
związanych z naszym regio-
nem, dzięki czemu będziemy 
mogli bliżej poznać historię 
naszej małej ojczyzny. 

Wystawa została dofinan-
sowana przez Fundację 
Współpracy Polsko- 
Niemieckiej i potrwa do 
9.02.08.

W.P.

kabaret hrabi

nowy program !
miejsce: Sala Widowiskowa GDK

data: 20.02.2008 (środa)
godz.: 20.00

cena biletu w przedsprzedaży 12 zł
cena biletu w dniu spektaklu 15 zł

Bilety do nabycia w sekretariacie lub u dyrektora GDK
Ilość miejsc ograniczona !

reż.: Darren Aronofsky

tytuł: „Requiem dla snu”

gatunek: sprawa dyskusyjna

miejsce: Sala Widowiskowa GDK

data: 15.02.2008

godzina: 17:00

Co roku, w styczniu, odbywają 
się w szkołach średnich na tere-
nie Polski studniówki. Tak też 
było w tym roku w gubińskich 
placówkach. Maturzyści bawili 
się na balach...

Do matury pozostało około stu dni, 
stąd tradycja organizowania tzw. 
„studniówek”. W gubińskich szkołach 
do matury przygotowuje się blisko 
trzystu uczniów. Ale egzamin dopiero 
w maju, a teraz nastał czas zabawy. 

Przepięknie ubrane dziewczęta, z 
obowiązkowym „czymś” z garderoby 
w kolorze czerwieni, najlepiej trady-

cyjną podwiązką... A panowie, od-
świętni, w garniturach, krawatach, 
muszkach. Wspaniałą i dorodną 
mamy młodzież. 

Stoły, przygotowane dzięki wydat-
nej pomocy rodziców, uginały się od 
najrozmaitszych, smacznych potraw. 
Kolorowy zawrót głowy. Wszelkie gu-
sta były w ten wieczór zaspokojone. 

We wszystkich gubińskich szkołach 
studniówki zapoczątkował tradycyj-
nie Polonez, żmudnie trenowany ty-
godniami przez maturzystów. 

Na twarzach wypieki, drżące i wil-
gotne ze zdenerwowania i tremy ręce. 
Tak zapamiętają pierwsze chwi-
le ze studniówki...

Troszkę z zazdrością oglądam 
zdjęcia z tegorocznych balów. Moje 
pokolenie występowało w strojach 
czarno-białych. Owszem, próbowa-
łyśmy „przemycić” w kreacjach indy-
widualne motywy, typu falbanka, czy 

większy kołnierz. Ale biel i czerń, to 
obowiązujące barwy, nas maturzy-
stów sprzed 30 lat. Po latach z wiel-
kim wzruszeniem wspominamy, na 
spotkaniach klasowych, ten pierwszy 
poważny nasz bal. 
Tegoroczni maturzyści zasługują na 
oklaski... Piękne panie i piękni pano-
wie.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących 

wykonano pamiątkowe zdjęcia z wy-
chowawcami. Bawiono się w takt mu-
zyki nie tylko tej najnowszej. Okazuje 
się, że dobra muzyka przetrwa zawi-
rowania dziejowe.
Maturzyści w Zespole Szkół Lice-

alnych i Technicznych bawili się w 
szampańskich nastrojach. Maturzy-
ści - dorośli już ludzie - z gronem 
pedagogicznym wspólnie tańczyli na 
parkiecie i pozowali do zdjęć.

W Zespole Szkół Rolniczych trady-
cyjnego Poloneza rozpoczął dyrektor 
Krzysztof Szymański, po czym 
bawiono się do rana. Grono pedago-
giczne przygotowało dla maturzystów 
przedstawienie oparte na szkolnych 
humorach dotyczących zdawania 
matury. 

Studniówka jest pamiętana i wspo-
minana przez wiele, wiele długich 
lat. Często z łezką w oku sięga się po 
zdjęcia z tej imprezy. Ileż śmiechu z 
fryzur i mody sprzed -nastu, albo już 
-dziestu lat. 
Maturzystom życzymy równie uda-
nych matur, „połamania piór” i balów 
maturalnych. 

MB-T

Studniówki 2008

STIFTUNG 
FÜR DEUTSCH - POLNISCHE 

ZUSAMMENARBEIT
FUNDACJA WSPÓŁPRACY 
POLSKO - NIEMIECKIEJ

ZSO

ZSLiT

ZSR
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Ciekawe, czy będzie pamiętał  
o dziewczynce po latach? Czy 
czas nie zatrze jej imienia?

Bywa, że miłość rodzi się po-
woli, a czasami wybucha nagle, 
z wielką siłą. Młodzi ludzie na-

der często de-
klarują miłość 
„po grobową 
deskę”, ale 
czy to uczu-
cie przetrwa? 
- Wiele zależy 
od obojga, jak 
radzą państwo 
Kuchciakowie 
– tylko szacu-
nek i wzajem-
ne zrozumie-
nie – mogą to 
uczucie ugrun-
tować na wiele, 
wiele lat. 
Walentynki są 

jeszcze jedną okazją do obdaro-
wania bliskiej sercu osoby kwia-
tem, maskotką, gadżetem czy 
pierwszym liścikiem. Nie zapo-
mnijmy...! 

M B-T

Rozpoczął się okres feryj-
nego, acz bezśnieżnego od-
poczynku. Jak co roku dzieci 
i młodzież z naszego miasta 
mogły ten czas spędzić na za-
bawach, radosnej edukacji i 
w miłym towarzystwie swoich 
rówieśników. Umożliwił im to 
Gubiński Dom Kultury.

W tym roku organizatorzy przy-
gotowali zimowisko pod szyldem 

smerfnych przygód. Na początek, 
w poniedziałkowy poranek – gry i 
zabawy integracyjne. Kilkadziesiąt 
podopiecznych przydzielono do 
odpowiednich grup, według zain-
teresowań. Powstała zatem grupa 
prasowa, malarska i teatralno-ta-
neczna. Tego dnia odbyło się rów-

 
informuje, iż posiada do 

wynajęcia wolną powierzchnię 
reklamową z przeznaczeniem na 

ekspozycję dzieł 

gubińskich twórców. 

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt z 
WAlDemArem 

PAWlIKOWSKIM lub 
DoroTą ChWAłeK - tel. (68) 

4558204

Galeria „ratusz” 
Gubińskiego Domu Kultury

www.gdk.gubin.com.pl
od 1 lutego rozpoczęła swoją 

działalność witryna internetowa Gu-
bińskiego Domu Kultury. 

Dzęki uprzejmości Edwarda Pat-
ka, administratora strony gubin.com.
pl, udało się pozyskać zarówno miej-
sce na serwerze jak i domenę inter-
netową.

Stronę prowadzi pracownik GDK 
- Artur Nowak. Osoba od dawien 
dawna bardzo zaangażowana we 
wszelkie sprawy związane z kulturą.

logo, które mogą Państwo podzi-
wiać obok tekstu zaprojektował specjalnie na tę okazję artysta plastyk - 
Waldemar Pawlikowski.

Jak będzie się rozwijać gdk.gubin.com.pl, pokaże przyszłość, ale już 
dziś na ręce trzech panów składam serdeczne podziękowania! Zapraszam 
wszystkich na naszą stronę!

Janusz Gajda

dokończenie ze str. 1

Nie zdradzałem żony. W czasie 
długoletniej pracy zawodowej 
(m. in. szpital, u dra Tadeusza 
Kunickiego, Prezydium – dzisiej-
szy Urząd Miasta) 
poznałem wielu 
ludzi i okazji do 
spotkań towarzy-
skich nie brako-
wało – mówi pan 
Andrzej. 

Państwo Kuch-
ciakowie wycho-
wali troje dzieci, 
doczekali się sześ-
ciorga wnucząt i 
sześciorga pra-
wnucząt. 

Życzymy w zdro-
wiu i takich po-
godnych nastro-
jach obchodzenia 
następnych „okrągłych” rocznic 
ślubu oraz praprawnucząt...! 

Niby tak niewiele: sza-
cunek, cierpliwość, wier-
ność...
Już od najmłodszych lat potrze-

ba ciepłych uczuć towarzyszy 
człowiekowi. Pierwsze spojrze-
nia, jeszcze bardzo nieśmiałe, 
pierwsze dotyki ręki, w prezencie 
lizak, czy laurka zdarzają się już 
w przedszkolu... Tak, nawet liści-

ki, z wyrazami „miłości”. 
Sześcioletni Michał, przedszko-
lak, podrzucił wybrance swego 
serca kilka listów, mówiących o 
jego gorących uczuciach. (Jeden 
z nich publikujemy powyżej). 

Uczestnicy zimowiska nie kryli zachwytu z ogromu gubińskiej fary

„Za mundurem panny sznurem” 

Spacer po zielonogórskim deptaku

nież bardzo potrzebne spotkanie z 
sierżantem Mariuszem Grusze-
ckim, który opowiadał o pracy po-
licji i zapewnianym przez nią bez-
pieczeństwie.

Wtorek obfitował w gry i kon-
kursy związane z niebieskimi bo-
haterami stworzonymi przez bel-
gijskiego rysownika Peyo. Feryjni 
podopieczni wybrali się także tego 
dnia na wędrówkę śladami historii. 

Trafili do Izby Muzealnej, gdzie jak 
zwykle doświadczyli sporej dawki 
gościnności, poszerzyli wiedzę na 
temat przeszłości miasta, zwiedzili 
gubińską basztę, a także remonto-
waną farę.

Środa to prawdziwa gratka dla 
miłośników teatru. Dzieci i mło-

Zimowisko  2008
28 stycznia - 1 lutego

dzież wybrali się do Zielonej Góry 
do Teatru Lubuskiego na sztukę pt. 
„Królewna Śnieżka i siedmiu kras-
noludków”. Doskonałe przedsta-
wienie musiało przypaść do gustu 
młodym widzom, zachwytów nie 
było końca. A po spektaklu spacer 
zielonogórskimi uliczkami.

Tłusty czwartek obfitował w jedze-
nie przepysznych pączków z Pie-
karni Sikora. A także w wodne gry i 
zabawy. Grupa feryjna wybrała się 
bowiem na krytą pływalnię. Wod-
ne szaleństwo ogarnęło wszystkich 
uczestników, zapaleńcy na okrągło 
zaliczali zjazdy wodną zjeżdżalnią, 
inni woleli zabawę piłką. Począt-
kujący natomiast poznawali tajniki 
utrzymywania się na wodzie. Nad 
ich bezpieczeństwem czuwał zastęp 
profesjonalnych ratowników. 

Czwartek to także niesamowite 
zajęcia malarskie i ambitne przy-
gotowywanie  do druku feryjnej 
gazety „Echo Gubina”.

Piątek – na ten dzień zaplanowa-
no wielkie poszukiwanie zaginionej 
Smerfetki. Niestety, misję smerfnej 
brygady okrutnie przerwał deszcz, 
ale i tak blondwłosą piękność ura-
towano. Dzieciom w pochmurne 
popołudnie pozostało realizować 
się i szkolić swoje umiejętności w 
odpowiednich podgrupach. Warto 
dodać, że przez cały tydzień GDK 
umożliwiał najmłodszym z placó-
wek miejskich i gminnych obejrze-
nie filmowych szlagierów współ-
czesnych kolorowych bajek.

Tyle o półmetku ferii zimowych 
2008. Za nami wiele wrażeń i prze-

żyć. Ale był to także czas wykorzy-
stany do nauki, do poznawania no-
wych, nieodkrytych jeszcze przez 
milusińskich, obszarów życia kul-
turalnego.

Po nim nastąpił kolejny tydzień 
intensywnie spędzanego wolnego 
czasu. 

Organizatorzy przygotowali także 
na te dni wiele atrakcji. Ale o tym w 
następnym numerze „WG”

MG
Organizator: G.D.K.
www.gdk.gubin.com.pl

Sponsor: Piekarnia SIKORA

Gubiński Dom Kultury

zaprasza na

ceremonię wręczenia

Gubińskiej Nagrody edukacyjnej
im. Urszuli Dudziak

miejsce: Sala Widowiskowa GDK

data: 22.02.2008 (piątek)

godzina: 18:00
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Opłaty w „Trójce”
Skarbnik Ryszard Wichniarek (ul. Barlickiego), przyjmuje w godzinach 

10.00-13.00. W miesiącu lutym 2008 r. codziennie, za wyjątkiem: 2-3, 8-
9, 14-15, 20-21, 26-27. W marcu – za wyjątkiem 3-4, 9-10, 15-16, 21-22, 
27-28. 

Po zebraniu w „Jedynce”
Zebranie sprawozdawcze Koła PZW nr 1 (26 stycznia 2008 r. w świet-

licy komunalnej) tradycyjnie sprawnie poprowadził Lech Kiertyczak. 
Prezes zarządu Marian Olejniczak w sprawozdaniu wyczerpująco omó-
wił zagadnienia rozwiazywane w 2007 r. Podziękował: Ireneuszowi Ko-
rzeniewskiemu, Krzysztofowi Olifirowiczowi, Mirosławowi Sztu-
kowskiemu, Krzysztofowi Barańskiemu, Edwardowi Osińskiemu, 
Tadeuszowi Barańskiemu, Grzegowi Petrykowskiemu, Jerzemu 
Buczkowi, za konkretne działania społeczne. Podkreślił duże zainteresowa-
nie przeprowadzonymi w szkołach podstawowych konkursami wiedzy węd-
karskiej i ekologicznej oraz konkursem plastyczno-rysunkowym. 

Wysoką ocenę pracy zarządu przedstawił Bogdan Bakalarz – członek Za-
rządu Okręgu PZW Zielona Góra (burmistrz Lubska).

Podziękowania złozono paniom: Helenie Liczbińskiej, Dorocie Grzelak (ZS 
im. M. Kopernika), Bukowskiej (SP-2), Korzeniewskiej (SP-3). Z uznaniem 
wypowiadano sie o sponsorach m.in.: Henryku Wadowskim i Annie 
Gondro oraz Wiolecie i Zbigniwie Poniatowskich, Marku Kurku i 
Tadeuszu Hajkowiczu. „Jedynka” liczy 395 czlonków, w tym 12 kobiet i 
35 juniorów.

Klasyfikacja sportowa.
Kategoria kobiet: 1.Małgorzata Kuś i Ewa Nowacka (po 42 pkt), 2.Wielisła-

wa Malinowska (41).
Kategoria kadetów: 1.Dawid Szpyt (43 pkt), 2.Tomasz Plocha (28), 3.Ar-

tur Petyrykowski (26).
Kategoria juniorów: 1.Przemysław Sęk (45 pkt).
Kategoria seniorów: 1.Marian Mania (66 pkt), 2.Jarosław Dwornik (55), 

3.Krzysztof Olifirowicz (53), 4.Jerzy Pałka (44), 5.Edward Osiński (41), 
6.Grzegorz Raduński (40), 7.Henryk Wadowski (39), 8.Krzysztof Barański 
(34), 9.Tadeusz Albinowski (34), 10.Tadeusz Biedziuk (34).

„Trójka” podsumowała
Na zebraniu w Kole PZW nr 3 (26 stycznia 2008 r. w Galerii GDK), któremu 

przewodniczył Franciszek Szachniewicz, prezes zarządu Jan Kwiecień 
wyróżnił pucharem Czesława Misterskiego z okazji 60-lecia przynależ-
ności do organizacji wędkarskiej. Skarbnik Ryszard Wichniarek uchwałą 
Zarządu Głównego w Warszawie odznaczony został Srebrną Odznaką PZW 
za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego. We współzawodnictwie sportowym 
triumfował Dariusz Sobczak (84 pkt), przed Tomaszem Bądzielew-
skim (86), Sławomirem Jankowiakiem (50), Jerzym Kolowieckim 
(49), F. Szachniwiczem (45) i Janem Witkowskim (42). 

Po rezygnacji Wiesława Łabęckiego z funkcji wiceprezesa ds. organi-
zacji i sportu zebranie jednomyślnie wybrało na to stanowisko w zarządzie 
młodego, jednocześnie doświadczonego wędkarza D. Sobczaka.   

Tak, jak w innych kołach, także i „Trójce” nie zbrakło w dyskusji troski o 
lepszą organizację zawodów, czystość nad akwenami, skuteczność kontroli, 
sędziowania przy połowach na żywej rybie czy frekwencji na imprezach. We 
wszystkich gubińskich kołach PZW uchwalono preliminarz budżetowy na 
br. oraz plany pracy i zawodów. 

Prezes zarządu Jan Kwiecień podczas wyróżniania pucharami i składania 
gratulacji kolegom-wędkarzom w kole PZW nr 3.

Podczas głosowania nad porządkiem obrad i uchwałami
panowała jednomyślność. 

Ekspozycja przygotowana zo-
stała we współpracy z Kołem nr 
5 Zielonogórskiego Oddziału To-
warzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919, a 
pochodzi ze zbiorów Eligiusza 
Tomkowiaka - historyka i re-
gionalisty, wiceprezesa Zarządu 
Głównego Towarzystwa Pamię-
ci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919, członka Oddziału 
Poznańskiego Stowarzyszenia 
Miłośników Dawnej Broni i Bar-
wy oraz Klubu Miłośników Daw-
nych Militariów w Warszawie. 
Kolekcjoner jest autorem ponad 
320 publikacji z zakresu historii 
wojskowości oraz współautorem 
4 tomów Słownika biograficzne-
go „Kawalerowie Virtuti Militari 
1792 – 1945” i „Słownika Biogra-
ficznego Powstańców Wielkopol-
skich 1918/1919”. Od czterech lat 
pełni funkcję sekretarza redakcji 
„Słownika biograficznego uczest-
ników Powstania Wielkopolskie-
go”, wydawanego przez TPPW. 
Kolekcjonuje ordery, odznacze-
nia, odznaki, medale, dokumenty, 
fotografie, mundury, części opo-
rządzenia i uzbrojenia. W 2003 r. 
został wyróżniony nagrodą Dobo-
sza Powstania Wielkopolskiego, a 
w 2005 r. otrzymał tytuł Hetma-

Muzeum zaprasza

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze uprzejmie za-
prasza na wystawę „Powstanie Wielkopolskie”, które wybu-
chło 27 grudnia 1918 roku.

na Kolekcjonerów Polskich. 
Na ekspozycji można zobaczyć 

m.in. chorągwie i sztandary, 
mundury kombatanckie, szable 
pruskie, czapki weterańskie, od-
znaczenia oraz wiele fotografii i 
dokumentów związanych z dzie-
jami Powstania Wielkopolskiego.

Kuratorem wystawy, która po-
trwa do 4 maja br. jest Izabela 
Korniluk.

Wydarzenie odbywa się pod 
honorowym patronatem: Ks. Bi-
skupa Stefana Regmunta, Ks. 
Biskupa Adama Dyczkowskiego, 
Marszałka Województwa Lubu-
skiego Krzysztofa Szymańskiego 
oraz Prezydenta Miasta Zielona 
Góra Janusz Kubickiego. Gazeta 
Lubuska i Radio Zachód objęły 
wystawę patronatem medialnym.

MB-T

Powstańcy w czasie bitwy

Z Ziemi Gubińskiej

Do Żytowania szybko i bez-
piecznie można dotrzeć ro-
werem, umożliwia to nowa 
ścieżka rowerowa oraz od-
nowiona asfaltowa droga. W 
roku 1370 wieś nazywała się 
Sythewin, w 1421 Sytwin i od 
1591 Seitwann.  Należała do 
klasztoru w Neuzelle, po za-
chodniej stronie Nysy Łuży-
ckiej (od 1280/81 aż do 1817) 
i z różnych powodów wielo-
krotnie była dawana pod 
zastaw, i tak aż do XV wie-
ku rodzinie v. Bomsdorf, w  
wieku XVI rodzinom v. Ste-
inkeller, v. Maxen, v. Blau-
en, w wieku XVII ponownie 
rodzinie v. Bomsdorf. Ale 
ciągle powracała do klasz-
toru i do roku 1817 należała 
do majątku klasztornego. W 
roku 1939 żyło tu 229 miesz-
kańców.

Przed Wojną Trzydziestoletnią 
wzmiankowano o siedmiu chło-
pach. A o tych siedmiu chłopach 
pewien starszy człowiek z po-
bliskiej wsi Coschen, na lewym 
brzegu Nysy Łużyckiej, opo-
wiedział mi, że posiadali duże 
gospodarstwa rolne i byli kato-
likami. Później wieś miała kato-
licki kościół, katolicką szkołę i 
katolickiego nauczyciela. Wtedy 
dzieci z Coschen musiały chodzić 
do szkoły wiejskiej w Breslack. 
Wojna Trzydziestoletnia powo-
duje we wsi ciężkie spustosze-
nia. Mimo ciężkiego czasu wojny 
klasztor w Neuzelle w roku 1656 
posiada jeszcze 33 wioski, wśród 
nich Żytowań i Drzeńsk Wielki.

W roku 1746 opat Martinus z 
Neuzelle poświęca w Żytowa-
niu barokowy kościół katolicki 
z bogatym wyposażeniem wnę-
trza. Obiekt poświęcono Święte-

mu Laurencjuszowi. Duchowni 
ewangeliccy w Guben nie byli tym 
tak zachwyceni i chcieli uniemoż-
liwić budowę kościoła, ponieważ 
gminy wiejskie były oddalone od 
ewangelickiego Kościoła Klasz-
tornego w Guben. Ale ksiądz 
Birnbaum z Neuzelle otrzymał 
wsparcie od księcia metropolity z 
Wrocławia i w roku 1846 założył 
gminę rzymsko-katolicką.

Nie tylko wojny musieli prze-
trwać mieszkańcy 
Żytowania, lecz 
również czerwon-
kę, burze i grado-
bicia, powodzie, 
pożary lasów i wi-
chury. 

Klasztor w Neu-
zelle zsekularyzo-
wano w roku 1815. 
Ale sam klasztor 
zostaje zamienio-
ny w fundację „ do 
celów kościelnych, 
dobroczynnych 
oraz poświęco-
nych wychowaniu 
publicznemu”. Klasztorne wsie- 
również Żytowań i Drzeńsk- zo-
stają zagospodarowane jako 
pruska domena państwowa i las 
państwowy. Przychody należą do 
funduszu klasztornego. W roku 
1856 folwarki Żytowań, Drzeńsk 
i Borek posiadają łącznie 2979 
morgów pól, łąk i lasów.

Po roku 1945 fundusz klasz-
torny zniesiono. Na zachód od 
Nysy zawitała reforma rolna. Po 
niemieckim zwrocie politycznym 
nadeszły kolejne zmiany. 

W ostatnich miesiącach wojny 
SS wysadziło w powietrze pięk-
ny żytowański barokowy kościół. 
Był on widoczny z daleka i stano-
wił łatwy cel dla sowieckiej arty-

lerii. Również kościół klasztorny 
w Neuzelle był przewidziany do 
wysadzenia w powietrze. Zapo-
biegł temu pewien odważny du-
chowny.

Miłośnik natury powinien też 
zobaczyć zanikające jeziorko na 
północ od Żytowania, po prawej 
stronie drogi do Kosarzyna. Do 
1945 zwało się Swieten- See. W 
tej zabagnionej okolicy schronie-
nie znalazły rośliny i zwierzęta. A 

bóbr zabezpieczył swój warowny 
zamek za pomocą zapór wod-
nych. 

Gubeński historyk Gander 
opowiada: „Wcześniej w Żyto-
waniu było jezioro,(…), prawie 
zarośnięte, tam podobno zatonął 
kościół,… słychać jak biją dzwo-
ny...”. 

Drewniany most pomiędzy 
Żytowaniem i Coschen pomógł 
wielu mieszkańcom terenów na 
wschód od Nysy w ucieczce na 
zachód w roku 1945. Potem zo-
stał wysadzony w powietrze. Te-
raz ma być odbudowany.

Tekst i foto: Hans-Joachim 
Bergmann 

Opr. i przekład: K. Freyer

Budynek dawnego folwarku żytowańskiego, w którym w 
okresie powojennym mieściła się strażnica Wojsk Ochrony 

Pogranicza

Dolina Nysy Łużyckiej

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej tą drogą ser-
decznie dziękuje Wojciecho-
wi Senderze i pracownikom  
Gubińskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej za udzieloną pomoc. 
Również słowa podziękowania  
dla Tomasza Żurańskiego 
za rozwiązanie problemu kom-
puterowego. 

Szanowne Panie, Drodzy Pa-
nowie - byli pracownicy LZPS 
Carina

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej planuje zor-
ganizowanie wystawy fotogra-
ficznej zatytułowanej „41 lat 
gubińskiej Cariny. Tak było”. 
W związku z tym autorzy wy-
stawy zwracają się już dziś z 
prośbą do byłych pracowni-
ków zakładów obuwia Carina o 
wypożyczenie fotografii obra-
zujących historię zakładu, jego 
załogę, jej sukcesy i porażki, 
ludzi zasłużonych i tych, którzy 
na zawsze pozostali w pamięci. 
Zdjęcia będą skanowane i na-
tychmiast oddawane. 

Prosimy o kontakt: Stowarzy-
szenie Przyjaciół Ziemi Gubiń-
skiej – Sekcja Wydawnicza, tel. 
068 455 81 62 od poniedziałku 
do piątku w godz. 11-15 ( w by-
łej pijalni piwa za WDT-em).

Liczymy bardzo na Państwa 
pomoc. Dzięki niej będziemy 
jeszcze raz mogli wrócić pa-
mięcią do tamtych dni. (sp)
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Z gubeńskiego USC
GUBEN. W minionym roku sakramentalne  „TAK” na 

ślubnym kobiercu gubeńskiego Urzędu Stanu Cywilne-
go powiedziało sobie 100 par. 99 z nich zawarło związek 
małżeński, a dwie kobiety zawarły pierwsze zarejestro-
wane partnerstwo życiowe w Guben, poinformowała 
urzędniczka tamtejszego USC Doris Friese.

Okazało się, że w odniesieniu do zawierania małżeństw podwójne 
miasto Guben- Gubin jest  międzynarodowe. „Mogliśmy przywitać 
amerykańskich, rosyjskich, ukraińskich, gruzińskich, libijskich i 
przede wszystkim polskich partnerów małżeńskich.” 

W przeciwieństwie do licznych małżeństw zawieranych w Gu-
ben, tylko jedno dziecko otrzymało akt urodzenia, jako prawdziwy 
mieszkaniec Guben, ponieważ światło tego świata ujrzało w domu. 
„W gubińskim szpitalu, (…), światło tego świata ujrzało dwóch no-
wych mieszkańców Guben. Ich rodzice małżeństwo zawarli u nas 
i mieszkają w Guben. W gubeńskim urzędzie meldunkowym jako 
nowych mieszkańców Guben zarejestrowano 95 dziewcząt i chłop-
ców. Dzieciom nadaje się stare niemieckie imiona takie jak Sophie, 
Charlotte, Clara, Liselotte, Elisabeth, Johanna, Paul, Fritz, Karl, 
Kurt, Max i Moritz, oraz różne imiona dzisiejsze. 

W roku minionym w Guben i gminie Schenkendöbern zmarły 
253 osoby, z tego 152 kobiety. Również wyjaśniły się okoliczności 
śmierci dwóch mieszkańców dawnego Guben, którą spowodowała 
wojna.

-na podst. „Lausitzer Rundschau” z 24.01.2008

Pierwsi działkowcy byli kapelusznikami
GUBEN. Odkąd w roku 1897 właściciel szkółki leśnej 

Ferdinad Winkler udostępnił swą własną ziemię miejsco-
wym kapelusznikom, mieszkańcy Guben swój wolny czas 
spędzają na działkach. Gubeński Związek Działkowców 
latem będzie obchodzić 111 lat ogródków działkowych w 
tym mieście.

Dziś około 40 procent mieszkańców posiada ogródek działkowy. 
Gubeński Związek Działkowców zapewnia dalsze istnienie 33 sto-
warzyszeniom działkowców. W ramach obchodów roku jubileu-
szowego przygotowano cztery duże przedsięwzięcia. Impreza dla 
wszystkich mieszkańców Guben odbędzie się 14 czerwca w Starej 
Farbiarni, przy dzisiejszym urzędzie miejskim, gdzie prawdopo-
dobnie pracowali kapelusznicy, którym w roku 1897 wydzierża-
wiono pierwsze ogródki działkowe, naprzeciwko dzisiejszego Ge-
stalozzi-Gymnasium. Odbędzie się też wielki festyn ogrodowy z 
programem kulturalnym oraz pokazem sztucznych ogni. 

-     na podst. „Wochenkurier” (wyd. dla Guben) z 23.01.2008

Von Hagens obywatelem Guben
GUBEN. 21 stycznia o godzinie 10.30 plastynator Gun-

ther von Hagens został zameldowany jako mieszkaniec 
miasta. Burmistrz Guben Klaus- Dieter Hübner powitał 
go osobiście. To przecież on popierał plany von Hagensa 
już od samego początku. 

Von Hagens sam przypomniał swe pierwsze wystąpienie przed 
mieszkańcami Guben w roku 2006, podczas którego szczególne 
zainteresował się tym miastem. Podkreślił przy tym otwartość i 
zrozumienie mieszkańców. Pochwalił „polityczną dalekowzrocz-
ność” burmistrza Klausa- Dietera Hübnera i starosty Dietera 
Friese. Mimo wszystko przede wszystkim im należy zawdzięczać, 
że w Guben mógł zainwestować 11 milionów euro i stworzyć prze-
szło 100 miejsc pracy.

Ważną rzeczą dla niego są też dobre stosunki z polskim sąsia-
dem. Niedawno został członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Gubińskiej. Przede wszystkim jego uczucie ojczyźnianej więzi ze 
wschodem wpłynęło na decyzję, aby zostać mieszkańcem Guben. 
Mocno zżył się z tym miastem. A przedstawione mu propozycje 
przyjmuje z uczuciem dużej odpowiedzialności. 

Podczas swoich podróży reklamuje Guben jako miejsce pod in-
westycje, Guben, który brak zachodnich zalet, na przykład dobrych 
przyłączeń do sieci komunikacyjnej, szybko wyrówna pilnymi, wy-
dajnymi i mającymi dobrą motywację pracobiorcami i rozsądnymi 
płacami.

-na podst. „Neiße-Echo” z 01.02.2008

Reklama
Sztuczne zęby z usuwaniem lub bez usuwania korzeni.
Proteza zębów bez płyty podniebiennej mocno przylegająca i lek-

ka. Gwarancja naturalnego wyglądu. Przydatna podczas jedzenia 
i absolutne przyleganie najtrudniejszych (nawet całych) uzębień. 
Prace wykonane według najnowszych metod. Przerabianie i na-
prawy natychmiast. Uratowanie nawet najbardziej bolących zę-
bów i korzeni poprzez odpowiednie najdelikatniejsze leczenie i 
plombowanie, względnie proteza z zębów ćwiekowych w prawie 
wszystkich przypadkach. Rzetelne ceny.

G. Riedel, dentysta, Frakfurterstrasse 1 róg Alte Poststrasse
-na podst. „Gubener Zeitung” z 11.02.1908

Wieści zza Nysy
opr. i przekład: K. Freyer

Z euroregionu

Trwa dyskusja nad zintegrowaną 
koncepcją komunikacyjną w Eu-
roregionie Sprewa-Nysa-Bóbr (po 
stronie polskiej i niemieckiej). Na 
spotkaniu grudniowym w Forst 
z udziałem przedstawicieli euro-
regionu, władz samorządowych, 
zainteresowanych instytucji, 
przedstawiła ją firma IPG (Spółka 
rozwoju infrastruktury i projektów 
z Poczdamu). W zaprezentowanej 
sytuacji wyjściowej podkreślono, 
że w euroregionie konieczne jest 
rozwijanie tożsamości regionalnej 
i wspieranie współpracy kultu-
rowej. Należy poprawić warunki 
życiowe obywateli doprowadzając 
do stopniowego wyrównywania 
standardów, trwale wspierać roz-
wój gospodarczy regionu i jego we-
wnętrzne powiązania. Korzystną 
podstawę do tego stanowić ma wy-
dajną i atrakcyjna oferta komuni-
kacyjna. Do ujemnych stron w ko-
munikacji zaliczono: słabą obsługę 
przez pociągi dalekobieżne w głów-
nych europejskich korytarzach i po 
części małe prędkości podróży: np. 
EC Wawel na trasie Berlin-Cott-
bus-Wrocław jeździ raz dziennie 
nie przekraczając 60 km/godz. A 
na trasie Berlin-Poznań-Warszawa 
są tylko cztery pociągi dziennie. W 
ramach euroregionu jest też mała 
ilość połączeń transgranicznych 
i tak: przez przejście graniczne 
Słubice/Frankfurt przejeżdża raz 
dziennie od 8. XII.2007r. pociąg 
regionalny Zielona Góra-Frankfurt 
nad Odrą: przez przejście Forst-Za-
sieki przejeżdżają :dwa razy pociąg 
regionalny Żagań - Forst i od 8.XI. 
raz dziennie Żagań- Cottbus, a 
przez przejście Gubin/Guben uru-
chomiona została od 21.XII.2007r. 
linia autobusowa Zielona Góra-
Cottbus z przesiadką w Guben. 

1. By móc zrealizować po-
stawione zadania należy podjąć 
następujące działania 

-w ofercie publicznych środ-
ków transportowych:

Należy utworzyć centralną oś ko-
munikacyjną wschód-zachód, łą-
cząc główne ośrodki Cottbus i Zie-
loną Górą przez Guben/Gubin.

Obecne wady to: brak oferty bez-
pośredniego połączenia w komu-
nikacji publicznej pomiędzy głów-
nymi ośrodkami Cottbus i Zielona 
Góra: zamknięcie linii kolejowej 
komunikacji pasażerskiej na tra-
sie Czerwieńsk-Gubin pociąg: ER 
(ekspres regionalny) Cottbus-Gu-
ben/Frankfurt n/0) z powodu du-
żej ilości przystanków i braku w 
ofercie odciążającego PR (pociągu 
regionalnego), wykorzystuje tylko 
częściowo prędkość maksymalną: 
ograniczenia czasowe w komuni-
kacji autobusowej spowodowane 
obługą miast Krosno Odrz. i Gu-
bin. Wykorzystanie połączenia 
kolejowego przez Żary nie stanowi 
zadawalającej alternatywny (naj-
krtótszy czas podróży wg rozkładu 
jazdy to 2,55 godz. z dwoma prze-
siadkami.) 

Obecne zalety to: pociąg ER Cott-
bus-Guben (Frankfurt n/0) kur-
sujący co godzinę z zadawalającą 
prędkością ( maks-140 km. godz. 
Do Peitz Ost, następnie120 km/
godz) oraz możliwość prowadzenia 
bezpośredniej szybkiej komunika-
cji autobusowej poprzez drogi: B 

97/N 32.
-W ofercie potrzeb zmotory-

zowanej komunikacji prywat-
nej:

Wady - brak bezpośredniego wy-
tyczania trasy w obrębie Cottbus 
z uwagi na obszary odkrywkowe 
oraz podwójne obciążenie w ob-
rębie Klein Gastrose (B 97 i B 115) 
oraz na odcinku Krosno/Połupin- 
Zielona Góra N 29/32. Zalety- w 
znacznym stopniu połączenie bez-
pośrednie bez nakładania drogi, 
realizowane poprzez drogi B 97 9 
(nowa) i N 32: miasta Guben i Gu-
bin oraz Krosno Odrz. posiadają 
dobre drogi dojazdowe: stopień 
rozbudowy dróg odpowiada zna-
czeniu połączenia i nasilenia ru-
chu. 

-wydajne połączenie komu-
nikacyjne pomiędzy główny-
mi środkami:

Zalecany jest sukcesywny rozwój 
oferty komunikacji publicznej ( 
jako etapowy) 

-krótkoterminowy-przywrócenie 
obsługi kolejowej na terenie Gu-
ben- Zielona Góra jako połączenie 
realizowanego przez autobus w 
zastępczej komunikacji kolejowej 
utworzenie na dworcu kolejowym 
w Guben węzła przesiadkowego 
dla tras: Guben- Zielona Góra (au-
tobus) i Guben –Cottbus (Frank-
furt n/0): synchronizacja połączeń 
według następujących wymagań: 
atrakcyjny czas połączeń, zacho-
wanie ważności biletów.

-długoterminowy:- poprawa sta-

nu trasy Guben- Czerwieńsk w ko-
lejowej komunikacji pasażerskiej/
realistyczna prędkość maks. 80-
100 kom/godz. Długoterminowo- 
120 kom/godz. Wartość inwestycji 
ok. 20-25 mln euro skoncentro-
wanie ponadregionalnego trans-
portu towarowego w korytarzach 
komunikacyjnych Berlin- Poznań 
i Lipsk- Wrocław: podwyższenie 
wydajności trasy jednotorowej Gu-
bin- Czerwiensk: skrócenie czasu 
podróży na lokalnej linii kolejo-
wej Cottbus- Guben: atrakcyjność 
połączenia i wykwalifikowana, 
dwujęzyczna obsługa na dworcu w 
Guben: połączenia bezpośrednie, 
realizowane nowoczesnymi wydaj-
nymi zespołami z napędem Diesla.

2. Możliwości stopniowego roz-
woju regionalnej sieci komunika-
cyjnej poprzez:

obsług istniejącej sieci kolejowej 
z odpowiednio dopasowaną ofer-
tą: przedłużenia linii Żagan- Zary- 
Forst do Cottbus, kursy przynaj-

miej trzy razy dziennie: wspieranie 
transgranicznej sieci autobusowej 
pomiędzy miastami Guben/Gubin 
–Lubsko – Forst (Łużyce): moder-
nizacja dworców i przystanków: 
kooperacja z liniami autobusowy-
mi w zastępczej komunikacji kole-
jowej wzdłuż linii kolejowej.

2. Zintegrowanie informacji ko-
munikacyjnej w euroregionie:

Uwzględnienie komunikacji kole-
jowej i autobusowej: dbałość o ak-
tualność informacji we współpracy 
z przewoźnikami: język kontaktów 
międzynarodowych- polski, nie-
miecki, opcjonalnie łużycki.

3. Wspólna sprzedaż biletów: -w 
systemie dwuwalutowym (euro, 
złoty) z udziałem większej ilości 
przewoźników bilety jednorazowe 
i czasowo/okresowe: przedsprze-
daż biletów, relacje dalekobieżne 
do Berlina, Drezna, Lipska, Pozna-
nia, Wrocławia, Warszawy.

Kolejne spotkanie konsultacyjne 
związane z rozwojem komunika-
cji w euroregionie odbyło się 11 
stycznia w Gubinie a przewodni-
czył mu prezes konwentu Cze-
sław Fiedorowicz. Uczestniczyli 
zainteresowani przedstawiciele 
strony polskiej w tym min. Urzędu 
marszałkowskiego. PKP i zarządu 
dróg wojewódzkich. Jak przekazał 
przedstawiciel Oddziału Regional-
nego PKP w Poznaniu Waldemar 
Osypinski, w związku ze zwięk-
szeniem ruchu towarowego na li-
niach kolejowych nastąpi ich mo-
dernizacja. Tak w I etapie 2008r. 

będzie to linia Gubin- Guben, 
gdzie wykonana zostanie mijanka: 
modernizacja i rewitalizacja stacji 
kolejowych Wężyska i Ciemnice, 
też budowa mijanek, moderniza-
cja linii Zbąszynek- Czerwieńsk z 
budową łącznicy omijającej. Koszt 
inwestycji około 15 mln. zł.

Od nowego rozkładu jazdy, w 
grudniu 2008r. uruchomiony zo-
stanie szynobus na trasie Zielona 
Góra- Gubin- Guben, co da moż-
liwości uzyskania dogodnych po-
łączeń do Cttbus i Berlina. Prze-
widuje się też autobus szynowy 
na trasie Zielona Góra- Nowa Sól- 
Żagań, w przyszłości do Frost oraz 
modernizację linii Wrocław- Forst 
na odcinku Żagań- Tuplice- Frost, 
co skróci czas przejazdu.

Rozmawiano też o propozycjach 
dalszej rozbudowy ścieżek rowero-
wych i wykorzystania Nysy Łuży-
ckiej w turystyce krajoznawczej.

Z. Traczyk  

Komunikacja w Euroregionie

Póki co bez przeszkód trasą kolejową przez Gubin jeżdżą pociągi 
towarowe.
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Podpatrzone, zasłyszane...
Trzepak

Pani Krystyna zadzwoniła do redakcji z zapytaniem, czy nie moż-
na coś zrobić z trzepakiem przy ul. B. Chrobrego? - Gdy miesz-
kańcy bloków przy tej ulicy trzepią dywany, kurz i hałas wdzierają 
się do mieszkań, nawet przez zamknięte okna i drzwi balkonowe. 
Nie wspomnę już o zapachach wydobywających się ze śmietników, 
umieszczonych niedaleko bloków. To nasza letnia zmora, a teraz 
trzepaki.

Droga pani, bardzo szybko rozwiązano problem trzepaka przy ul. 
Konopnickiej, wycięto go... palnikiem. I po problemie.

Szlak „królewski”
 Od przejścia granicznego, a niedługo i od Wyspy Teatralnej 

(Strzeleckiej) prowadzi szlak pieszych wycieczek naszych zachod-
nich sąsiadów do centrum miasta. 

Szlak nie jest naszą wizytówką! Cała ścieżka, to kałuże i wyrastają-
ce „z asfaltowej” nawierzchni korzenie. Przechodnie muszą chodzić 
slalomem. 

Czas brać z gubenian przykład. W bardzo krótkim czasie zmoder-
nizowano dwie ważne ulice w centrum Guben – Frakfurterstraße i 
Berlinerstraße. Wzdłuż tych ulic zieleń, porządek i ład. Szkoda pie-
niędzy na łatanie dziur. Co roku „wyrzuca się pieniądze w błoto”, 
które i tak wciąż jest wszechobecne na gubińskich ulicach i chod-
nikach.

M. B-T

 Jak z tym walczyć?
O niszczeniu środowiska zapisano już 15 ton papieru w Gubinie. 

Chyba już czas na skuteczne przeciwdziałania. Jeden z czytelników 
dostarczył do redakcji fotografię, przedstawiającą „kolejną nowo-
czesną inwestycję”. Dziesiątki opon jakiś dowcipniś złożył w odle-
głości koło 300 m od kotłowni Tobruk (po lewej stronie). Na zdjęciu 
z 28 listopada 2007 r. widać próbę „zakamuflowania” - przysypania 
opon. Prawdopodobnie na oponach są ślady, za pomocą, których 
można zidentyfikować zakład wulkanizacyjny z miasta.

Bezczelność niektórych ludzi nie zna granic. Wysypuje śmieci, butelki, 
meble, gdzie popadnie np. przy ul. Sobieskiego. (wł)

ścieżka do targowiska miejskiego tonie 

Oceńcie  Państwo 
sami,  czy  tak  powin-
na wyglądać  budka 
te lefoniczna? Czyż-
by ktoś  zdenerowo-
wał  s ię ,  że  nie  może 
s ię  dodzwonić . . . 
chamstwo i  g łupota! 
Na zdjęciu  zdemolo-
wana przez  wanda-
l i  budka przy  ul icy 
Wyspiańskiego. 

MB-T

Budka, czy buda...?

Takie spotkanie zdarza się tylko 
raz w roku, a jego uczestnicy wy-
chodzą z niego w pełni usatysfak-
cjonowani. Okazja do tego spot-
kania jest wyjątkowa – to BAL 
KARNAWAŁOWY.

W Szkole Podstawowej nr3 takie 
bale organizowane są rokrocznie. 
Przy dźwiękach skocznej muzy-
ki dzieci tańczą, bawią się i miło 
spędzają czas. W czasie krótkich 
przerw wypada posilić się do-
mowymi wypiekami i owocami. 
Pożywne soki ugaszą pragnienie 
i pozwolą z „naładowanymi aku-
mulatorami” znów ruszyć w tany 
i podjąć zmagania w ciekawych 
konkursach i zawodach. W to 
wyjątkowe popołudnie spotykają 
się ze sobą: anioły, czarownice, 
księżniczki, rycerze, piraci i inne 
ważne osobistości.

Kolorowe fotografie uwiecznią 
to, co pozostanie na dłużej w pa-
mięci imprezowiczów.

Anna Kędziora

Spotkanie „na 
szczycie”

pamiątkowe zdjęcie klasy IIIB.

Księdzu kanonikowi
Dionizemu Łyduchowi

Panu Tadeuszowi Przybylskiemu

sąsiadom i znajomym.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
mojego Kochanego Męża, drogiego Ojca

Śp. Jana Koziuka
serdecznie dziękujemy

żona z synami

Berlin
1 lutego Jan Skóra z małżonką 

Krystyną i Grzegorzem Świ-
talskim zorganizowali wspaniałą 
wycieczkę do Berlina dla uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych oraz ich najbliższych. Za je-
dyne 8 euro, co jest bardzo niską 
ceną.

W Berlinie zwiedzono w zawrot-
nym tempie m. in. Reichstag, 
Bramę Brandenburską, Wieżę 
Telewizyjną, symboliczny cmen-
tarz upamiętniający martyrologię 
narodu żydowskiego oraz Muze-
um Techniki, w którym nie tyl-
ko ogląda się eksponaty. Można 
je było dotykać i przeprowadzać 
eksperymenty oraz doświadcze-
nia fizyczne. Co oczywiście wy-
korzystała skrupulatnie gubińska 

Wycieczki za Nysę
młodzież ze swoimi nauczycie-
lami. W muzeum zgromadzono 
wspaniałe stare eksponaty z lądu, 
wody i powietrza. Każdy z uczest-
ników wycieczki znalazł tam coś 
ciekawego. Wrażenia wyniesione 
stamtąd pozostaną na długo w 
pamięci wycieczkowiczów.

Szczególne podziękowania nale-
żą się głównemu organizatorowi 
– Janowi Skórze za anielską cierp-
liwość, wytrwałość i uśmiech.

J. Skóra będzie niedługo or-
ganizował kolejny wyjazd dla 
czterdziestu uczniów ośmiu 
gubińskich szkół. Z inicjatywy 
burmistrza Bartłomieja Bart-
czaka, najzdolniejsi uczniowie 
pojadą w nagrodę na wycieczkę, 
która na pewno będzie równie 
udana, jak ta do Berlina, czego 
serdecznie życzymy.

Cottbus
W niedzielę, 3 lutego kilka osób 

z Gubina brało udział w korowo-
dzie w Cottbus w czasie wspania-
łej imprezy, w której uczestniczy-
ło blisko 80 grup. 

Wszyscy rozśpiewani, weseli, 
tańczący w bajecznie kolorowych 
strojach. Jan Skóra zorganizo-
wał wyjazd, z którego uczestnicy 
są bardzo zadowoleni i zaobser-
wowali bardzo sprawną organiza-
cję takiego korowodu. - Nie trze-
ba wielogodzinnych korowodów i 
wymęczonych dziesiątek, czy se-
tek uczestników, by impreza była 

udana – jak zgodnie stwierdzili. 
W czasie korowodu było coś 

dla duszy i ciała. Obdarowywano 
wszystkich słodyczami, napojami 
i drobnymi prezencikami... Kto 
miał troszkę szczęścia, ten wróci 
do domu z torbą pełną prezen-
tów. 

Jednak najbardziej zdziwiło gu-
binian sprzątanie, bardzo ener-
giczne i dokładne. Jeszcze widać 
było ostatnią korowodową grupę, 
a droga i chodnik już lśniły czy-
stością. Warto czasem coś podpa-
trzeć u sąsiada. 

MB-T

Gubinianie Tadeusz Kolasiński i Czesław Matkowski podczas korowodu 
w Cottbus

W godzinach wieczornych 3 
lutego policjanci  z ruchu dro-
gowego patrolujący miasto „wy-
patrzyli” na jego ulicach dziwnie 
zachowujący się pojazd. Próba 
zatrzymania nie dała rezultatu, 
wobec czego dyżurny komisa-
riatu do pomocy skierował tzw. 
patrol interwencyjny, którego 
załoga zablokowała dalszą drogę 
ucieczki podejrzanemu. Usiłując 
umknąć kontroli kierowca podjął 
próbę staranowania blokującego 
radiowozu,  doprowadzając w re-
zultacie do kolizji. W następstwie 
dalszych działań sprawca został 
zatrzymany. Prokurator rejono-
wy w Krośnie Odrz. przedstawił  
sprawcy zarzuty za dokonane 
wcześniej przestępstwa. Sprawa 
znajdzie niebawem swój finał w 
sądzie. Również policja będzie 
się domagała pokrycia kosztów 
naprawy szkody wyrządzonej w 
swoim mieniu. W chwili zatrzy-
mania sprawca zdarzenia znajdo-
wał się pod wpływem alkoholu.

AB.  

Jak w amerykań-
skim filmie

Rodzinne zdjęcie uczesników wycieczki do Berlina
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Cennik ogłoszeń

Ogłoszenia na pierwszej stronie - 3 zł za 1cm2 + vat
Ogłoszenia wewnątrz numeru:

Strony czarno - białe - 1zł za 1cm2 + vat
Strony kolorowe - 3 zł za 1cm2 + vat

Ogłoszenia drobne firm (do 16 słów) - 10 zł + vat
Osoby fizyczne - 5 zł + vat
Nekrolog standardowy (9 cm x 5cm) - 20 zł
Redakcja przyjmuje także ramkowe życzenia okolicznościowe.

 

Przyjmujemy gotowe materiały reklamowe w formacie cdr, eps (300 dpi), za wy-
konanie i projekt reklamy pobieramy dodatkowe opłaty. Formaty plików dla ma-
teriałów do produkcji reklam: pliki rastrowe - bitmapy (zdjęcia, rysunki kolorowe  
8 bitowe) - psd, tif, jpg; pliki wektorowe (grafiki, loga itp.) - eps, cdr, ai (wersja max. 
8.0); tekst (jeśli nie jest wpisany w mp2 lub przysłany faksem) - txt lub doc, docx.

�
�

�
�

�
�
�
�

Ogłoszenia przyjmujemy w redakcji ul. Westerplatte 14 
66-620 Gubin tel/fax 455 81 92 czynne pn-pt 9.00-16.00 

bądź pod adres e-mail: wiadomoscigubinskie@go2.pl

W przypadku reklam i ogłoszeń ramkowych trzykrotnie powtarzają-
cych się czwarte gratis!

Kupon nr 3/2008
Na bezpłatne ogłoszenie drobne w najbliższym numerze „WG”, 

które ukaże się 22 lutego 2008 r.

Wypełniony kupon należy dostarczyć do redakcji „WG” do 19 lutego 2008 r., do godz. 16.00.

imię, nazwisko i adres ogłoszeniodawcy: .....................................................................
......................................................................................................................................

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE TYLKO DLA OSÓB PRYWATNYCH.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gubinie 
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy księgowego  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe,
2) co najmniej 2 – letni staż pracy, w tym doświadczenie pracy w księgowości 

– minimum 1 rok,
3) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych oraz 

ustawy o rachunkowości,
4) znajomość obsługi komputera.
2. Wymagania dodatkowe:
1) gotowość podnoszenia kwalifikacji,
2) obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetel-

ność, staranność,
3) samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
4) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie rachunkowości dla jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w tym, min:
1) dekretowanie dokumentów księgowych,
2) wprowadzanie dokumentów księgowych do komputerowego systemu finanso-

wo - księgowego,
3) sporządzanie przelewów w systemie Multicash,
4) sporządzanie planów finansowych jednostki,
5) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych.
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświad-

czenie o stanie odbytych studiów),
4) kwestionariusz osobowy,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin: do dnia 19 lutego 2008r.
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście 

w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub listem poleconym 
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy księgowego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej”,

3) miejsce:
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej
ul. Gdańska 17
66-620 Gubin
I piętro, pokój nr 112
6. Dodatkowe informacje:
1) list motywacyjny winien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji”,

2) aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wskaza-
nym terminie nie będą rozpatrywane,

3) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifi-
kowali się do postępowania sprawdzającego, zostanie ogłoszona w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie

www.bip.gubin.pl
4) kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o  terminie 

postępowania sprawdzającego,
5) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w sie-

dzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17 oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl

6) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy zakwalifikowali się do postępowa-
nia sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą.

Do redakcji

Szanowna Redakcjo 
W nawiązaniu do artykułu „Po prostu... normalnie!” z nr WG 1/2008 pozwolę sobie zauważyć:
Kontrole pasażerów pociągów w czasie ich biegu było uzasadnione, gdyż skracało odprawę graniczną 

a dotyczyły one pociągów międzynarodowych. Natomiast całkiem inaczej, wręcz makabrycznie wyglą-
dała kontrola pasażerów w stacjach nadgranicznych, gdzie pociągi kończyły bieg. 

W Gubinie każdy przyjeżdżający pociąg osobowy otaczany był kordonem wopistów a podróżni kie-
rowani do kontroli dokumentów przeprowadzanej przez oficera WOP. Wszyscy nie posiadający ze-
zwolenia na wyjazd do strefy nadgranicznej lub też w inny sposób podejrzani byli zatrzymywani i pod 
konwojem doprowadzani do Milicji Obywatelskiej. Dwukrotnie zdarzało się i mnie znaleźć się w takiej 
grupie. Później – jak na ironię – zasadniczą służbę wojskową odbywałem w tej formacji. Dlatego też 
z całą stanowczością twierdzę, że bronowanie pasów ziemi odbywało się według potrzeb i co najwyżej 
według potrzeb i co najwyżej dwa razy w tygodniu. Prawdą jest, że do służby wydawano ostrą amuni-
cję, co uważam za normalne. Obecna Straż Graniczna też chyba nie jest wyposażona w ślepą amunicję, 
bo byłoby to nie normalne. Natomiast, co do odbezpieczonej broni, to takie przypadki były nie do po-
myślenia i były ścigane, gdyż stwarzały groźbę pozbawienia życia i kalectwa żołnierzy noszących broń, 
jak i osób postronnych. 

Odnośnie śmierci („nierzadkiej”) mieszkańców strefy nadgranicznej z rąk żołnierzy WOP – nie sły-
szałem o takim przypadku. 

Z poważaniem A. Leda 

Nowo otwarty Salon Kosmetyczny Image
ul. Obrońców Pokoju 21 (obok Baru chińskiego)
Tel. 505 148 675
www.trendyhairstudio.com

zaprasza na z a b i e g i: 
przeciwzmarszczkowe
odżywcze dla skór naczyniowych
nawilżająco - regenerujące
odmładzająco - napinające
ujędrniające szyję i dekolt
odnawiające z kwasami aha
oczyszczające dla skóry tłustej i trądzikowej
liftująco - napinające
poprawiające kondycję skóry itp.
przedłużanie i zagęszczanie rzęs
pircing
tipsy (szeroka oferta)
mikrodermabrazja (odmładzanie skóry, wypełnianie zmar-
szczek)

Do końca marca 20% rabat na wszystkie zabiegi.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Image

Od października 2007 działa w 
Szkole Podstawowej nr 3 Szkolny 
Klub Europejski. Jego członka-
mi są uczniowie klas IV, a opie-
kunkami panie Izabela Bara-
nowska i Maria Drgas. Klub 
rozpoczął swoją działalność już 
we wrześniu - odbyła się wtedy 
wycieczka na festyn służb ratow-
niczych w Guben. Dzieci, które 
brały w niej udział, ochoczo przy-
stąpiły do klubu. W październiku 
na pierwszym spotkaniu miała 
miejsce prawdziwa „burza móz-
gów” - wymyślano logo klubu, 
zastanawiano się nad statutem i 
regulaminem, projektowano logo 
klubu, a przede wszystkim jak 
z rękawa sypały się pomysły na 
wspólne przedsięwzięcia. Pierw-
szym z nich było przygotowanie 
szkolnej gazetki, na której zna-
lazły się m.in. flagi państw euro-
pejskich. Ich znajomość okazała 
się wkrótce konieczna dla tych, 
którzy w listopadzie brali udział 
w szkolnym konkursie przygoto-
wywanym przez klub. Konkurs 

przeprowadzany był przy pomo-
cy zakupionego właśnie nowe-
go oprogramowania TESTICO, 
dzięki któremu wiedza uczniów 
mogła być sprawnie sprawdzona 
i oceniona.

Kolejnym zadaniem był udział 
w polsko-niemieckim spotka-
niu, na które przybyły dzieci z 
partnerskiej Diesterwegschule. 
Podczas niego mówiono m.in. o 
tradycjach świątecznych w Pol-
sce i Niemczech, śpiewano kolę-
dy, a podczas warsztatów dzieci 
wykonywały metodą decoupage 
bombki choinkowe. Można też 
było skosztować tradycyjnych wi-
gilijnych potraw.

Podczas tego spotkania dzieci 
przekonały się jak ważna jest na-
uka języka obcego w nawiązywa-
niu nowych kontaktów.

Szkolny Klub Europejski dzia-
łający przy SP3 ma swoje władze 
wybrane spośród członków, zbie-
ra symboliczne składki, prowa-
dzi kronikę. Poprzez swoją pracę 
klub pragnie:

Szkolny Klub Europejski w SP 3
ukazywać miejsce Polski i Po-

laków w Europie, kształtować 
poczucie tożsamości narodowej 
i regionalnej przy jednoczesnym 
otwarciu na odmienności innych 
krajów i narodów ,poszerzać wie-
dzę na temat państw europejskich 
w aspekcie geograficznym, kultu-
rowym i społecznym, propagować 
naukę języków obcych oraz nowo-
czesnych sposobów poszukiwania 
informacji.

Warto dodać, że kluby euro-
pejskie działają we wszystkich 
rodzajach szkół - szkołach pod-
stawowych, gimnazjach, liceach, 
technikach, szkołach zawodo-
wych a nawet przedszkolach, we 
wszystkich województwach - za-
równo w wielkich miastach jaki i 
małych wsiach. Pierwsze Szkolne 
Kluby Europejskie powstały w 
Portugalii, skąd idea ta przenio-
sła się do całej Europy. W Polsce 
pierwsze kluby zaczęły powsta-
wać na początku lat 90-tych, czyli 
działają już ponad lO lat.

R

Dziękujemy „TESCO”
Uczniowie, grona pedagogicz-

ne i dyrektorzy szkół podstawo-
wych nr 2 i 3 w Gubinie składa-
ją serdeczne podziękowania za 
zorganizowanie akcji „Wspie-
ramy razem lokalne szkoły” i 
ufundowanie wartościowych 
pomocy dydaktycznych odpo-
wiadających potrzebom szkół. 
 Klientom marketu „TESCO” 
dziękujemy za oddane głosy.

Na zdjęciu od lewej dyrektor SP 3 
Robert Siegel i dyrektor SP 2 Bogu-

sław Wypych

Informacja
28.02.2008 roku o godz. 

15.00 w sali narad (nr 15) Urzędu 
Miejskiego w Gubinie przy ulicy 
Piastowskiej 24 odbędzie się spot-
kanie z projektantami miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu 
położonego w obrębie ulic 
Budziszyńska, II Armii Woj-
ska Polskiego, Nowa, Śląska, 
Kołłątaja w Gubinie.

Wszystkich zainteresowanych za-
praszam do wzięcia udziału w spot-
kaniu.

10 lutego (niedziela) Stowa-
rzyszenie Gubińskich Filatelistów 
serdecznie zaprasza członków i 
sympatyków na zebranie, które 
odbędzie się tradycyjnie w Izbie 
Muzealnej SPZG przy ul. 3 Maja 
2. Początek o godz. 12.00.

Wyjazd do teatru
24 lutego o godz. 18.00 w Te-

atrze Lubuskim, na scenie dużej 
odbędzie się spektakl pt. „Inno-
moprato mafioso, czyli miłość po 
sycylijsku”, na które serdecznie 
zapraszamy.

Prezesi ognisk ZNP przyjmują do 
18 lutego zapisy i wpłaty w wyso-
kości 12 zł.

Prezes ZO ZNP Krystyna Kacz-
marek-Skóra serdecznie zapra-
sza na spektakl członków związku 
wraz z osobami towarzyszącymi. 

Mb-t
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MIESZKANIE

DZIAŁKI/LOKALE

RÓŻNE

TOWARZYSKIE

MATRYMONIALNE

MOTORYZACYJNE

USŁUGI

PRACA

Miejska Biblioteka Pub-
liczna informue, że od nie-
dawna uruchomiono nowy nu-
mer telefonu do oddziału dla 
dzieci - 453 26 79, pozostałe 
telefony bez zmian. Dyrektor 
455 81 67, wypożyczalnia dla 
dorosłych 455 81 66

PRZYJMĘ Panią na pokój umeblowany. 
Tel. 788 693 329.
DO WYNAJĘCIA pokój, przyjmę odpo-
wiedzialną osobę. Tel. (068) 455-65-55.
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany, 
łazienka, osobne wejście, kuchnia. Tel. 
(068) 359-56-95.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazien-
ka. Tel. 515 310 613.
DO WYNAJĘCIA duży umeblowany po-
kój z dostępem do kuchni, łazienki, co. Tel. 
504 203 398.
WYNAJMĘ mieszkanie w Brodach Żar-
skich. Tel. 663 039 972.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. (068) 
455-65-55.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 pokoje, 
w centrum. Tel. (068) 359-79-01, 880 238 
168.
WYNAJMĘ mieszkanie. Tel. (068) 359-
94-29.
POSZUKUJĘ do wynajęcia mieszkania 2 
pokoje. Tel. 698 680 767.
SZUKAM mieszkania do wynajęcia, 3 po-
koje. Tel. 728 326 444.
SZUKAM pokoju do wynajęcia z kuchnią i 
łazienką. Tel. 607 353 739.
KUPIĘ kawalerkę, stare budownictwo. 
Tel. (068) 359-79-14.
KUPIĘ mieszkanie do 40 m kw. Tel. 515 
167 433.
KUPIĘ dom w Gubinie lub okolicy, do 200 
tys. zł. Tel. 609 118 277.
KUPIĘ dom. Tel. (068) 359-82-79 lub 605 
689 057.
SPRZEDAM kawalerkę w Gubinie. Tel. 
788 581 179.
SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie 62 
m kw. 515 167 433.
MIESZKANIE własnościowe sprzedam 82 
m kw., przy ul. Kosynierów w bloku. Niski 
czynsz. Wysoki standard. Garaż i działka 
rekreacyjna – gratis. Tel. 609 138 511.
SPRZEDAM M-5 przy ul. Kosynierów. Tel. 
507 149 500.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie W 
Gubinie, Tel. 501 687 791. 

KAMIENICĘ sprzedam przy ul. Fa-
brycznej, cztery kondygnacje. Cena 
295 tys. zł. Tel. 511 930 797.

 
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie, 3 
pokoje w bloku, przy ul. Rydla, o wysokim 
standardzie. Tel. 608 082 673.
SPRZEDAM dom na wsi z zabudowania-
mi gospodarczymi w okolicy Gubina. Tel. 
(068) 359-63-76.
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Gubi-
nie, piwnice, ogrzewanie gazowe, kanali-
zacja, garaż murowany, osobno – działka 
563 m kw. Tel. (068) 359-41-13.
SPRZEDAM dom w Gubinie wolno stoją-
cy, parterowy z poddaszem użytkowym. 
Cena 290 tys. zł. Do negocjacji. Tel. 604 
560 978.
LUKSUSOWY dom z pełnym umeblowa-
niem. Sprzedam. Tel. (068) 325-70-07 lub 
503 016 400. Apartament i nieruchomości 
www.apartament.net.pl
SPRZEDAM dom 500 m kw. ul. Pułaskie-
go, w rozliczeniu mieszkanie lub mały do-
mek, może być do remontu. Tel. 510 638 
234.
ZAMIENIĘ mieszkanie 2 pokoje z kuchnią 
37 m kw., przy ul. Westerplatte na 2 poko-
je, III-IV piętro przy tej samej ulicy. (068) 
359-45-55.

LOKAL handlowy w ścisłym centrum Gu-
bina, parter oraz I piętro ul. Basztowa – Ki-
nowa. Do wynajęcia. Tel. 510 266 034.
LOKAL – zakład fryzjerski sprzedam. Tel. 
605 881 963, po godz. 16.00 (068) 455-
51-90.
PAWILON handlowy 16,5 m kw. z wypo-
sażeniem lub bez, w Drzeńsku Wielkim. 
Cena do uzgodnienia. Tel. (068) 359-12-

17 po godz. 16.00.
SPRZEDAM lub wynajmę kiosk z płyty 
obornickiej 24 m kw. w centrum Gubina 
(plac koło basenu). Tel. 513 856 838.
ODSPRZEDAM wyposażoną pizzerię w 
centrum Gubina. Tel. 661 471 892.
KUPIĘ na własność działkę budowlaną o 
pow. do 8 arów – w Gubinie. Tel. 609 257 
039.
SPRZEDAM własnościowe super atrak-
cyjne i duże działki na Wzgórzach Gu-
bińskich (22, 36 arów) pod budownictwo 
mieszkaniowe i rzemieślnicze. Tel. (068) 
455-58-71 lub 502 033 823.
SPRZEDAM działkę pod budowę – Komo-
rów. Tel. (068) 359-71-14.
SPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawkiem, 
z możliwością zabudowy. Tel. (068) 359-
58-83.
DZIAŁKĘ przemysłową 1600 m kw. w 
Lubsku, z możliwością podziału na dwie. 
Tel. 504 370 020.

KONTENER HANDLOWY, POW. 
CAŁKOWITA 14,4 m kw., METALO-
WY, W DOBRYM STANIE. TRANS-
PORT NA KOSZT KUPUJĄCEGO. 
CENA 1 tys. zł. SPRZEDAM. TEL. 
696 472 615.

NISSAN Micra 1,2 1992 rok i Golf 2 1,6 
rok 1987, oba auta za 2000 zł, oba zareje-
strowane. Tel. 607 181 484.
FORD Escort rok prod. 1988 r. Sprzedam. 
Tel. 500 509 012.

RENAULT 19 rok 1993, stan dobry, 
zasilanie również gazowe. Cena 
4500 zł. Tel. (068) 359-31-49 lub 601 
579 080.

ZAMIENIĘ garaż przy ul. Królewskiej na 
garaż w kompleksie garażowym przy ul. 
Wojska Polskiego/Kosynierów (koło pubu 
„Suchy”). Tel. 609 138 511.

NIEMIECKI – tłumaczenia przysięgłe, me-
dyczne, techniczne, zwyczajne. Tel. (068) 
455-66-40 lub 607 325 684. 
ANGIELSKI – kursy, korepetycje i tłuma-
czenia. Tel. (068) 359-33-24. 
ANGIELSKI, niemiecki – kursy dla doro-
słych i dzieci (Szkoła Podstawowa nr 2). 
Tel. 601 970 151, 601 970 929.
MATEMATYKA – korepetycje. Tel. 509 
567 973.
INSTALACJE hydrauliczne, elektryczne, 
kompleksowe. Tel. 509 519 227.
TIPSERKA. Tel. 790 224 880.
USŁUGI blacharsko-dekarskie. Tel. (068) 
359-52-46 lub 669 308 369.
SZKOLENIA kierowców: przewóz osób, 
rzeczy, ADR, operatorów wózków widło-
wych. Tel. (068) 372-03-75, 508 024 066.
KOMPLEKSOWE remonty kuchni, łazie-
nek, hydraulika, elektryka, glazura. Tel. 
509 519 227.
ZAKŁAD Usług Instalacyjnych KAZBI 
– remonty, hydraulika, centralne ogrzewa-
nie i inne. Tel. 609 138 498.

INDYWIDUALNA OKULISTYCZNA 
PRAKTYKA LEKARSKA Ryszard 
Kowaluk, Gubin ul. Gdańska 17, 
poniedziałek, czwartek, piątek 8.00-
12.00, wtorek 14.00-18.00.
UMOWA Z NARODOWYM FUNDU-
SZEM ZDROWIA. Tel. (068) 359-
34-68 (czynny w godzinach pracy 
lekarza).

-
SCHORZENIA kręgosłupa i stawów. 
Terapia próżniowa. Gubin, Gdańska 17 
(przychodnia) tel. 657 098 648.
PIASKOWANIE – antykorozja, malowa-
nie. Tel. 783 907 748, 691 910 401.
MASAŻ STÓP, świecowanie uszu w 
domu. Tel. (068) 455-43-13 wieczorem.
POSTARZANIE drewna. Tel. 783 907 

748, 691 910 401.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, in-
stalacje sanitarne, hydraulika, tynki, mu-
rowanie, szpachlowanie, montaż okien 
i drzwi, ścianki działowe, montaż paneli. 
Tel. (068) 455-13-78.
RENOWACJA kamieni naturalnych, ce-
gły, betonu. SZKIEŁKOWANIE, renowacja 
detali aluminiowych np. motor weteranów. 
Tel. 783 907 748, 691 910 401 .

HURT – DETAL
- wyroby śrubowe-luzem i konfek-
cja, gwoździe budowlane luz. i op. 
1 kg, strzemiona zbrojeniowe i wie-
szaki fasolkowe do elew. ogrodz.

USŁUGI
- szlifowanie głowic samochodo-
wych, powierzchni płaskich, sitek i 
noży, obróbka plastyczna metali na 
prasach mimośrodkowych (cięcie, 
gięcie, tłoczenie).
PROHAMET – Lubsko pl. Wolności 
12 tel. (068) 457-40-44, 504 370 020 
(dojazd od ul. Mickiewicza).

RYTM zespół muzyczny. Tel. 888 806 
385.
AMADEUSCH zespół muzyczny. Możli-
wość przesłuchania nagrań. Tel. 506 113 
207.
NAPRAWA, konserwacja, regulacja gazo-
wych urządzeń grzewczych, autoryzowany 
serwis. Junkers, Termet Wojciech Sende-
ra. Tel. (068) 359-55-55, 502 643 030.
KURSY komputerowe oraz obsługę in-
formatyczną firm realizuje Ośrodek Szko-
lenia Informatycznego „MAGRA”. Inf. tel. 
502 150 518.
OGRODY kompleksowe zagospodaro-
wanie przydomowych terenów zielonych: 
automatyczne systemy nawodnień, oczka 
wodne, kaskady, ścieżki, podjazdy, tarasy 
z polbruku, granitu, kamienia polnego. Tel. 
695 746 410, 663 931 512.
BONi – Biuro Obrotu Nieruchomościami 
- Bożena Bakalarz – Gubin, ul. Śląska 
21 tel. 455-3000 lub 0605 644 208 www.
BONi.pl usługi w zakresie pośrednictwa 
w kupnie, sprzedaży, wynajmie nierucho-
mości. Współpraca z Bankami w zakresie 
kredytowania nieruchomości. 

MP TRANS
- transport krajowy i zagraniczny 
IVECO (bus)
- przeprowadzki
- lotniska wszędzie – sam. osobowy 
Renault Laguna
* Wystawiamy faktury VAT
* Nawigacja
* OC przewoźnika
Tel. 509 341 859

ZAWIOZĘ i przywiozę – lotniska w Berli-
nie. Tel. 787 331 699.
ZAWIOZĘ i przywiozę – lotniska Berlin. 
Tel. 792 455 110.
SCHODY drewniane, balustrady, wrób i 
montaż. Komorów ul. Młyńska 10, tel. 609 
351 799.
ROBOTY budowlane. Elewacje, tynki, 
regipsy, ocieplanie, szpachlowanie, muro-
wanie. Tel. 512 848 269.

PPHiU „INTESA” M. SABINICZ 
Gubin, ul. Sportowa 22/1, tel. 509 
474 513. INSTALACJE: alarmowe, 
TV i SAT, CCTV – monitoring, elek-
tryczne, domofonowe, kontroli do-
stępu, internetowe. ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY!

BERLIN - lotniska. Przewóz osób busem. 
Tel. 888 806 385.
BUS (5 osób) – wyjazdy do np. Tuszyna, 
Warszawy, transport, odbiór rzeczy. Ła-
downość 1,2 t. Tel. 667 997 486, 695 469 
181.
POKRYCIA dachowe wszelkiego typu. 

Tel. 601 172 018.
TYNKI gipsowe (maszynowe), atrakcyjna 
cena. Tel. 601 172 018.

FIRMA PPHU „POLTRAG” SP. Z O. O.
Oferuje następujące lokale do 

wynajęcia:
Lokal handlowy o pow. 16 m2 na 
piętrze budynku przy ul. Obr. Po-
koju 21
Lokal na parterze budynku o pow. 
24 m2 przy ul. Obr. Pokoju 21
Lokal handlowy o pow. 13 m2 po 
remoncie kapitalnym w piwnicy bu-
dynku ul. Obr. Pokoju 21
Pawilon handlowy o pow. 36 m2 na 
placu handlowym „POLTRAG” ul. 
Chopina
Pawilon handlowy o pow. 45 m2 Al. 
Łużyckie 1A
Apartament o podwyższonym stan-
dardzie z sauną parową
Pomieszczenia magazynowe o pow. 
70 m2 wraz z przyległym terenem 
– ul. Śląska 45

Info: PN – PT: Tel. 068/ 455 40 02 w 
godz. 8-15 lub 501 410 111.

CHCESZ złomować auto lub inny pojazd, 
to musisz zapłacić! Ja odkupię od Ciebie. 
Jeśli nie jest sprawne – odbiorę osobiście. 
Tel. 509 437 390.
WYKONAM prace wykończeniowe tj. ko-
minki, płytki, malowanie, płyty gipsowe, itp. 
Tel. 889 366 812.

LAWETA, TRANSPORT OSOBOWY, 
NAJTANIEJ. Tel. 500 691 633.

KUPIĘ zadłużoną Spółkę z o.o. lub zadłu-
żoną Spółkę Akcyjną. Prawne przejęcie 
zobowiązań. Tel. 692 731 041. 
SPRZEDAM bardzo tanio: 2 materace 
sprężynowe, maszynę do pisania z niem. 
Czcionką, jeździk dziecięcy, bramkę za-
bezpieczającą przed wejściem na schody. 
Tel. (068) 455-66-40, 607 325 684.
KUPIĘ CB-radia, również uszkodzone. 
Tel. 783 027 072.
SPRZEDAŻ i montaż dachówki blachoda-
chówki. Tel. 509 519 227.
SIANO sprzedam 3,50 zł balot. Tel. (068) 
359-13-02 lub 605 347 992.
ŁAWO STÓŁ rozkładany, regulowany, 
drewniany, krzesła drewniano-metalowe 4 
sztuki. Sprzedam. Tel. 504 771 453.
SPRZEDAM używany telewizor L.G. 29 
cali, 2003 r., Grundig 28 cali 2000 r. Tel. 
603 218 590.
ŁÓŻECZKO dziecięce z materacem (uży-
wane). Tanio sprzedam. Tel. 501 638 
220.
SPRZEDAM wózek dziecięcy wielofunk-
cyjny, stan bardzo dobry, kupiony w roku 
2007, cena do uzgodnienia. Tel. 880 238 
168 lub (068) 359-79-01.
NOŻYCE krążkowe do blachy, wałek 
do heblarki, piłę+ blachy na stół – nowy. 
Sprzedam. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM saksofon tenor firmy niemie-
ckiej Akustik, w bardzo dobrym stanie. Tel. 
515 167 433.
MASZYNĘ do pisania Optima – sprawna 
oraz maszyna prod. niemieckiej 1936r. 
(dla kolekcjonera). Sprzedam. Tel. 505 
370 020.
GRUPA Anonimowych Łasuchów „Ścież-
ka” wtorki 17.00-18.00. Tel. 518 654 107. 
(Pawilon przy granicy ul. Obr. Pokoju róg 
ul. Chopina. ZAPRASZAMY!
SUKNIĘ ślubną sprzedam, rozmiar 38, 
kolor ecru, firmy „Classa”. Tel. (068) 374-
53-91, 600 385 459.
WEZMĘ szczeniaka na wychowanie. Tel. 
(068) 359-65-53.
SPRZEDAM 2 narożniki. Czarny – skó-
rzany i kolorowy – welurowy. Tel. (068) 

359-63-76.

ZATRUDNIĘ spawaczy do produkcji ogro-
dzeń metalowych – na dobrych warun-
kach. Tel. 660 721 300, 502 730 555. 
POSZUKUJĘ instruktorów nauki jazdy. 
Tel. (068) 372-03-75, 508 024 066.
ZATRUDNIĘ cukiernika. Wymagany staż 
i doświadczenie. Wynagrodzenie 1700 zł 
netto plus premia uznaniowa. Tel. 885 967 
860 dzwonić między 18.00-21.00).
SZUKAM liderów do marketingu wielopo-
ziomowego – Oriflame. Tel. 887 284 527 
lub rej. online: www.my.oriflame.pl/pmcre-
ator
PRZYJMĘ pracę kierowcy kat. B+C oraz 
spawacza TIG. Tel. 509 484 105.
POSPRZĄTAM mieszkanie, zaopiekuję 
się starszą osobą lub dziećmi. Tel. 669 
369 563.
DAM pracę młodym tynkarzom (2 osoby). 
Tel. 601 172 018.
PRZYJMĘ na staż do salonu fryzjerskie-
go. Tel. 510 266 030 www.trendyhairstu-
dio.com
POSZUKUJĘ pracy jako opiekunka do 
dzieci. Tel. 501 638 341.

JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim 
przyjemnie spędzać długich wieczorów? 
Pomożemy Ci odnaleźć „drugą połowę”. 
Napisz, zadzwoń do redakcji! Tel. (068) 
455-81-92. Czekamy! Nie wstydź się, 
przestań żyć samotnie!

POCHODZĘ z Gubina, mam 25 lat. Po-
znam Panią, która ma już dość samotności 
i poważnie myśli o życiu - w wieku do 28 
lat. Pani może być z dzieckiem. UWAGA! 
Jestem osobą troszkę niepełnosprawną. 
Jestem niezależny finansowo. Nie odpo-
wiadam na sms-y. Tel. 510 815 956.

NIEMIEC szuka miłej, kontaktowej 
Pani, w wieku 40-55 lat, znającej j. 
niemiecki w stopniu podstawowym. 
Pani może mieć dziecko, może Pani 
palić. Tel. 0173/ 554625090 w godz. 
10.00 – 15.00. 

MATRYMONIALNE
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Lp.
Księga

wieczysta

Oznaczenie
nieruchomości 

wg ewidencji

Powierzchnia 
działki w m²

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości  

i sposób jej
zagospodaro-

wania

Nr zarządzenia

Wysokość 
opłat z tytułu 
użytkowania 
wieczystego                 

Termin
wnoszenia 

opłat

Forma zbycia  
i przeznaczenie

1) -
Dz. nr 1/12
ul. Śląska

928 m²
nieruchomość 

gruntowa

poprawa warunków 
zagospodarowania 
działki siedliskowej

15/2008 
16.01.2008 r.

---- ----
Tryb bezprzetar-
gowy, sprzedaż

2) -
Część z

dz. nr 21/4
ul. Kaliska

141 m²
nieruchomość 

gruntowa

poprawa warunków 
zagospodarowania 
działki siedliskowej

17/2008 
24.01.2008 r.

---- ----
Tryb bezprzetar-
gowy, sprzedaż

Zobaczysz za dwa lata!
Skoki narciarskie to sztanda-

rowa dyscyplina zimowych pro-
gramów sportowych TVP. Dla 
mnie, to nudy na pudy. O czym 
oryginalnym, nowym można 
mówić podczas setek transmi-
sji, o co pytać zawodników czy 
działaczy? Oglądanie tych poka-
zów jest ciężkie do przetrwania. 
No chyba, że Adam jest w naj-
wyższej formie. Ale o to coraz 
trudniej. Jest Adam, a za nim 
pustka. Co robią od dziesięciu 
lat ci wszyscy fachowcy, którzy 
przykleili się do talentu Ma-
łysza, dlaczego nie wychowali 
jego następców? Polska szkoła 
skoków to mit. Dla porównania. 
Zwycięzca konkursu skacze 130 
metrów, a nasz zawodnik 110. 
To stanowi 85%. Jeśli zawod-
nicy czołówki światowej skaczą 
wzwyż 230 cm, to nikt nie do-
puści do rywalizacji z nim „sła-
beusza” z wynikiem 195 cm (a 
to stanowi właśnie 85%).

Regularnie, jak podwyżki cen 
gazu i prądu, pojawiają się w 
polskich skokach talenty (nawet 
Mistrzowie Świata Juniorów). I 
co? I znikają szybko, jak zimo-
we słońce na horyzoncie. 

Ale spójrzmy na nasze po-
dwórko. Słynny 4-bój lekkoatle-
tyczny dla szkół podstawowych. 
To wykładnia talentu, ale prze-
de wszystkim pracy nauczycieli 
z dziećmi. Przez całe lata słysza-
łem „teksty” niektórych opieku-
nów: „W tych szóstych klasach 
nie mam ludzi do sportu, ale w 
czwartej klasie! Zobaczysz za 
dwa lata. Po dwóch latach zaś: 
Te szóstki to wiesz, ani wzrostu, 
ani talentu, leniwi, ale w czwar-
tej klasie to mam ekipę. Zoba-
czysz za dwa lata. I tak „w kół-
ko Macieju”. Bo systematyczna 
praca, to nie nasza specjalność. 
My poszukujemy talentów na 
miarę Małysza, a przecież i te 
wymagają szczególnych zabie-
gów, rozsądnych i regularnych 
działań treningowych. Sedno 
pracy trenera, to mrówcze, 
cierpliwe, usystematyzowane, 
wielostronne działania obliczo-
ne na efekt po wielu latach i to 
niekoniecznie w postaci duże-
go wyniku sportowego, ale np. 
przekazaniu nawyku zdrowego 
trybu życia, systematycznych 
działań sportowych czy rekrea-
cyjnych.

Pamiętajmy także o tym, że 
trenerzy też mają talent lub go 
nie posiadają. I o tej sprawie 
najczęściej zapominamy. Tre-
ner posiadający ten dar, skleci 
z garstki „cienkich Bolków” cał-
kiem zgrabny team. I to wyróż-
nia go od wyrobników, którzy 
ciągle liczą na mannę z nieba i 
wciąż rozglądają się skąd by tu 
ściągnąć odchowanych, czy uta-
lentowanych zawodników. 

Przemyślany system i kontro-
lowanie pracy trenerów oraz 
ich współdziałania, pomoc or-
ganizacyjna i finansowa, życz-
liwość, wyrozumiałość, ale i 
konsekwencja władz klubów, 
to podstawowe wymogi. Mądry 
Zarząd wie, czego można wy-
magać od poszczególnych szko-
leniowców, bo tacy fenomeni 
jak Feliks Stamm czy Kazimierz 
Górski nie rodzą się na pniu.

Ireneusz Szmit

Sum ergo cogito

W Gubińskiej Lidze Siatkówki 
Amatorów organizowanej przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Miej-
ski Ludowy Klub Sportowy VOL-
LEY a prowadzonej przez Jacka 
Woźniaka gra około 200 za-
wodników. 
Wiele osób czeka na zakończenie 
ferii zimowych, aby znowu spot-
kać się na parkietach siatkówki 
w halach Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zespołu Szkół 
Rolniczych. Drużyny mają uroz-
maicone składy; grają młodzi i 
starsi (obecnie wiek od 10 do 56 
lat!), przede wszystkim uczennice 
i uczniowie gubińskich szkół.
GLSA I-B
1.Miękkie Fale 5 9 9:4
2.Poker’s Power 5 9 8;3
3.Ekipa z Barlickiego 5 7 6:7
4.Kopernik G-1 5 7 6:7

Czterech zawodników sekcji 
szachowej Gubińskiego Domu 
Kultury, pod kierunkiem in-
struktora Henryka Kowalskie-
go, od środy (6 lutego 2008 r.) 
przebywa na turnieju kwalifika-
cyjnym w Obrze, koło Wolszty-
na. W celu zdobycia kategorii 
szachowych, każdy z nich roze-

Podczas jednego z treningów. Od lewej: Sebastian Keller, Artur Hryniewicz, 
Henryk Kowalski.

gra dziewięć partii. Planowany 
powrót w niedzielne popołudnie 
(10 lutego). 

Przy okazji przypominam, że 
instruktor w GDK, w sali 100, 
służy pomocą i doświadczeniem 
szachowym we wtorki od godzi-
ny 17.00 do 19.00.

(wł) 

Po kategorie do Obry

Jeden z ciekawych, dobrych zespołów gubińskiej piłki siatkowej Niepokorni z 
Natury. Od lewej: Sandra Borek, Marta Jaroszyk, Ewa Kosińska, Karol Smyk, 

Tomasz Stelmaszczyk, Paweł Tomczak.

Miejski Zakład Usług Komunalnych w 
Gubinie informuje, że posiada do wynaję-
cia atrakcyjny lokal użytkowy położony w 
Gubinie przy ul. Piastowskiej 29 składają-
cy się z 7 pomieszczeń o łącznej powierzch-
ni użytkowej 80,90 m2 z przeznaczeniem 

5.Digidongi Pałer 5 7 6:8
6.Otwarte 5 6 2:8
Pierwszą kolejkę rundy rewanżo-
wej zaplanowano 15 lutego 2008 
r. (piątek): godzina 16.00 E. z 
Barlickiego – Kopernik G-1, 16.45 
Poker’s Power – Digidongi Pałer, 
17.30 Miękkie Fale – Otwarte.
GLSA I-C
1.Niepokorni z Natury 6 11 11:3
2.Volley 92 6 10 9:5
3.Samuray Team 6 10 9:6
4.Młodzik II 6 10 8:6
5.Killerzy 6 8 6:8
6.Złotka 6 8 5:8
7.Dziewczyny ZSR 6 6 0:12
Rewanże – 12 lutego 2008 r. 
(wtorek): godz. 16.00 Samuray 
Team – Młodzik II, 16.45 Volley 
92 – Killerzy, 17.30 N. z Natury 
– Złotka.

(wł)

Rewanże w GLSA 

Gubin, dnia 25 stycznia 2008 r.
Ogłoszenie było wywieszone
w terminie od 25.01.2008r. do 15.02.2008r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

na działalność handlowo-usługową.
Ponadto posiadamy wolne lokale w bu-

dynku przychodni lekarskiej przy 
ul. Gdańskiej 17. Dodatkowych informa-

cji udzielają pracownicy MZUK pod nr tel. 
068 455 81 93 lub 068 455 82 23.

W Jeleniej Górze odbył się jeden 
z ośmiu turniejów ćwierćfinało-
wych Klubowych Mistrzostw Pol-
ski w kategorii juniorek. Przez 
trzy dni rywalizowały ze sobą 
cztery zespoły. Oprócz miejsco-
wej Jelfy uczestniczyły też ekipy: 
MKS Zgierz, Spartakusa Otmu-
chów i Sparty Gubin.

W pierwszym dniu nasze za-
wodniczki zmierzyły się z UKS 
Spartakus Otmuchów, wygry-
wając to spotkanie bardzo zde-
cydowanie 46:21. Drugiego dnia 
spartanki rozegrały spotkanie z 
drużyną MKS Zgierz. Ten mecz 
również gubinianki rozstrzygnę-
ły na swoja korzyść pokonując 
przeciwniczki 31:23. W ostatnim 
dniu Sparta grała z obrońcą ty-
tułu Mistrza Polski w tej katego-
rii wiekowej Jelfą Jelenia Góra. 
Zespół z Jeleniej Góry wygrał to 
spotkanie 43:23. Tym samym 
drużyny Jelfy Jelenia Góra i 
Sparty Gubin uzyskały awans do 
półfinałów.

Sparta Gubin - UKS Spartakus 
Otmuchów   46:21 

Bramki dla Sparty zdobyły: Ju-
styna Kostka (7), Roksana Szy-
mańska (5), Angelika Wieczorek 
(3), Agnieszka Kwiecień (10), Ju-
styna Bednarska (4), Aleksandra 
Woryta (4), Magdalena Zielińska 
(2), Sylwia Świtalska (4), Ewa 
Stachowiak (7).

Sparta Gubin - MKS Zgierz   
31:23 
Bramki: Roksana Szymańska (5), 
Sylwia Świtalska (6), Justyna 

Kostka (6), Agnieszka Kwiecień 
(9), Aleksandra Woryta (5).
Sparta Gubin - Jelfa Jelenia Góra   
23:43
Bramki: Ewa Stachowiak (3), 
Sylwia Świtalska (3), Justyna 
Kostka (5), Angelika Wieczo-
rek (1), Agnieszka Kwiecień (9), 
Aleksandra Woryta (1), Magdale-
na Zielińska (1).

W pozostałych spotkaniach uzy-
skano następujące wyniki: Jelfa 
– Spartakus 43:27, Jelfa - Zgierz 
39:19, Spartakus - MKS Zgierz  
30:27
Tabela:
1. Jelfa Jelenia Góra 
2. Sparta Gubin 
3. Spartakus Otmuchów
4. MKS Zgierz

Turnieje półfinałowe odbędą 
się od 15 do 17 lutego, w czterech 
miejscowościach. Sparta wyje-
dzie do Płocka, gdzie rozegra me-
cze z tamtejsza Jutrzenką oraz 
Beskidem 2 Nowy Sącz i znanym 
sobie rywalem z drugoligowych 
rozgrywek ekipą Handball Szcze-
cin (ubiegłoroczny wicemistrz 
Polski). Liczymy, że nasze zawod-
niczki sprawią sobie i wszystkim 
kibicom prezent w postaci awan-
su do finału. Trzymamy kciuki. 
Oto pozostałe grupy półfinałowe:
GR.A: Ruch Chorzów, Jelenia 
Góra, Leszno, Sambor Tczew
GR.C: Żory, Truso Elbląg, Beskid 
Nowy Sącz, Zgoda
GR.D: Gdańsk, Kielce, Zagłębie 
Lubin, Dwójka Lubin

Paweł Zborowski

Juniorki Sparty w półfinale!



Kadeci MLKS Volley Gubin, 
szkoleni przez Ireneusza Szmi-
ta, walczą o awans do ćwierćfi-
nałów mistrzostw Polski w piłce 
siatkowej. W tym celu od 8 lutego 
do 10 lutego 2008 r. na hali ZS-
LiT przy ul. Krakowskiej odbywa 
się turniej Wojewódzkiej Ligi Ka-
detów - WSTĘP WOLNY! 

Z Volleyem na podbój Polski

Sekcja strzelecka Straży Gra-
nicznej w czasie ferii zimowych 
zorganizowała ciekawe zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. 

W Zespole Szkół Rolniczych 
przy ul. Pułaskiego można było 
nauczyć się obsługi przyrządów 
celowniczych, techniki strzelania 
z postawy stojącej, a następnie 
praktycznego strzelania. Strzela-
no z karabinka sportowego, pneu-
matycznego niemieckiej i czeskiej 
produkcji (FWB-300S, Auschütz 
Superair 2001, Slavia 631, Slavia 
630). Zajęcia przeprowadzili por. 
SG Roman Salej, Sławomir 
Smiejan z sekcji strzeleckiej i 

Strzelanina w ZSR

Podczas treningów i zawodów atmosfera i dyscyplina jak na strzelnicy wojskowej. 
Jerzy Pupiec, nauczyciel ZSR.

Na treningach najlepsze rezulta-
ty osiągnęły: Adriana Michal-
ska i Barbara Kaczmarek 
- uczennice klasy II Technikum 
Informatycznego ZSR (po 82 
punkty) oraz Karolina Salej - 
uczennica klasy III B Szkoły Pod-
stawowej nr 1 Zespołu Szkół im. 
M. Kopernika (78). Wśród chłop-
ców, najwyższy wynik uzyskał 
Grzegorz Turowski – uczeń 
klasy II Technikum Żywienia ZSR 
(78). Najmłodszym uczestnikiem 
strzeleckich zmagań był Paweł 
Salej z klasy II B SP nr 1. 

(wł) 

Najlepiej strzelają dziewczyny 
O jednym z najstarszych i naj-

bardziej popularnych sportów na 
świecie, jakim są kręgle, nie pisze 
się, a szkoda. Skrótowo: kręgle 
(ang. bowling), rodzaj gry w kule, 
polegający na strącaniu nimi cięż-
kich pionów, zwanych właśnie 
kręglami.

W Gubinie są miłośnicy tego 
sportu, a jednym z nich Stani-
sław Paszkowski (na zdjciu). 
Bohater tej notki jest posiada-
czem pięknego pucharu za zajęcie 
I miejsca w Mikołajkowym Tur-
nieju Gry w Kręgle w Zielonej Gó-
rze, zorganizowanym przez firmę 
Pol-Plus, handlującą systemami 
ogrzewczymi. Imprezy organizo-
wane są co roku, a startuje tam 
około 120 osób z województwa 
lubuskiego. Oprócz zdobycia mi-
strzostwa S. Paszkowski był dwa 
razy na  trzecim miejscu. Zain-
teresowanie kręglami zaczęło się 
już dawno. 

- W Poznaniu „kulałem” kilka 
lat kręglami. Później długa, długa 
przerwa z uwagi na zmianę miej-
sca zamieszkania. Jak wróciłem 

Kręgle przyjemnie męczą
do swojego, rodzinnego Gubina, 
zacząłem grać w Zielonej Górze. 
Z uwagi na charakter pracy, nie 
mam możliwości gry często, ale 
jak jest okazja w Zielonej Górze to 
„kawa” jest w kręgielni Magnum 
przy ul. Kożuchowskiej. Można 
tam pograć w kręgle, bilarda i inne 
gry zręcznościowe. - podkreślił  

Nasi młodzicy z MLKS Volley 
Gubin, trenowani przez Toma-
sza Lasotę,  na początku lute-
go wzięli udział w Międzynaro-

Oprócz gospodarzy, drużyny 
Volleya, zagrają MTS Astra Nowa 
Sól i Trzynastka Zielona Góra:

8 luty (piątek) godzina 16.00 
Astra - Trzynastka;

9 luty (sobota) godz. 18.00 Vol-
ley - Astra;

10 luty (niedziela) godz. 16.00 
Volley - Trzynastka.

Weekendowe zaproszenie Młodzicy w Kędzierzyniu - Koźlu
dowym Turnieju Siatkarskim. 
Grali ze starszymi siatkarzami, 
a impreza miała dla nich przede 
wszystkim aspekt szkoleniowy – 

była kolejnym etapem szkolenia. 
Jednym z najlepszych siatkarzy 
okazał się Arkadiusz Jutrzen-
ka.            (w)

Drużyna młodzików Volleya poczas turnieju w Kędzierzynie - Koźlu
Arkadiusz Jutrzenka obiera puchar za 
najlepszego zawodnika rocznika 1993 

na turnieju w Kędzierzynie - Koźlu

W dniach 5-6 kwietnia 2008 r. Gubińska pływalnia będzie are-
ną IX Międzynarodowych Mistrzostw Polski PTSS „Sprawni - Ra-
zem”. Organizatorzy przewidują przyjazd ponad 150 zawodników 
reprezentujących wszystkie województwa oraz gościnnie reprezen-
tantów Niemiec i Rosji.

Wszystkie firmy zainte-
resowane sponsorowa-
niem Mistrzostw Polski 
w Pływaniu w Gubinie, 
prosimy o kontakt za po-
średnictwem Redakcji 
Wiadomości Gubińskich 
telefon 68 45 58 192.

S. Paszkowski. Dodał: - Kula waży 
13 funtów (6,5 kg). Są i mniejsze, 
ale ta większa daje większą  satys-
fakcję. Gra daje przyjemne zmę-
czenie.

Warto uzupełnić, że oprócz krę-
gli w zainteresowaniu sportowym 
pana Stanisława jest piłka nożna. 

(wł)

Zawodnicy Ludowego Lekko-
atletycznego Klubu Sportowe-
go Gubin przebywali na obozie 
sportowym w Borowicach, koło 
Karpacza. Grupa sportowców, 
pod kierunkiem Romana Kwa-
picha „ładowała akumulatory” 
przed nowym sezonem 2008. 
Formę szlifowali m. in. na ciężkich 
treningach w ośnieżonych gó-
rach, na wysokości 1300-1500 m 
n.p.m. Przy okazji informacja, że 
26 stycznia 2008 r. Piotr Kwa-
pich z powodzeniem wziął udział 
w Halowych Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów Młodszych w Spale, 
gdzie zajął wysokie VIII miejsce w 
biegu na 600 m z czasem 1.25,99 
– przekazał członek zarządu LLKS 
Gubin Dariusz Łogożny. (wł)

Dobry wynik 
Piotra Kwapicha BABY BUTIK

NOWO OTWARTY
(od marca) zaprasza

DZIECIĘCA ODZIEŻ MARKOWA
Gubin, ul. Wojska Polskiego

(obok Kolektury TOTO - LOTKA)
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