
SZOKUJĄCA OFERTA!
Kredyt konsolidacyjny do 

100 000 zł na oświadczenie!!!
Gotówka nawet do 120 000 zł  

bez poręczycieli!!!
Upominki do każdego uruchomionego 

kredytu

Zapraszamy do biura kredytowego na 
ul. Miodową 14 od poniedziałku  

do piątku w godzinach 10-16
tel. 600 367 617, 068 455-22-80

*  Na jnowocześn ie jsze 
urządzenia MEGASUN

* Łóżka w najbogatszych wer-
sjach 

*AQUA 
*AROMA
*KLIMA
*Najwyższej klasy lampy
*Profesjonalne kosmetyki

Zapraszamy 24 h
Gubin, Al. Łużyckie 1a

(0 68) 359 77 76 

Burmistrz Bartłomiej Bartczak 
w celu poprawy pozyskiwania fundu-
szy unijnych utworzył nowy wydział 
o nazwie Wydział Europejski, na 
którego czele stanęła Anna Wróbel, 
wcześniej nauczycielka języka nie-
mieckiego w gubińskim liceum.

Mimo kilku wcześniejszych sukce-
sów, jak np. pozyskanie środków na 
budowę boiska przy SP-3, boiska 
z programu Orlik 2012 przy ul. Kre-
sowej czy boiska przy ul. Racławi-
ckiej (tu razem z Kożuchowem 
Gubin wykosił resztę konkurencji 
z województwa lubuskiego i tylko te 
dwie gminy dostały dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu w ostatnim 
rozdaniu) - Wydział Europejski był 
obiektem krytyki opozycji.

Najnowszy spektakularny sukces, 
czyli pozyskanie blisko 2 mln zł, na 
pewno pozytywnie wpłynie na roz-
wój przedsiębiorczości w Gubinie i 

z pewnością ostudzi głosy krytyczne, 
które raczej nie motywowały pra-
cowników UM. Wydział Europejski 
w zasadzie już „zarobił na siebie”, 
a w kolejce czekają następne wnio-
ski, które być może niedługo zaowo-
cują kolejnymi milionami dla nasze-
go miasta i jego mieszkańców.

Ale po kolei

31 lipca ogłoszony został przez 
Wojewódzki Urząd Pracy konkurs 
z Priorytetu VI Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki: Rynek 
pracy otwarty dla wszystkich. Dzia-
łanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrud-
nienia”.

Do tej pory gminy raczej nie wcho-
dziły w tego rodzaju projekty. Prym 
wiodły tu organizacje pozarządowe, 
które miały większe doświadczenie 
w projektach z Kapitału Ludzkie-

go, samorządy koncentrowały się 
na drogach, chodnikach i innych 
inwestycjach, ale nie na tworzeniu 
miejsc pracy poprzez wykorzysta-
nie tego właśnie funduszu.

Zaskakuje fakt, iż projekt przygoto-
wany przez Wydział Europejski uzy-
skał największą liczbę punktów i tym 
samym znalazł się na pierwszym 
miejscu listy rankingowej. Ozna-
cza to, iż na swoje działania miasto 
otrzyma pełne 100% dofinansowa-
nia z POKL. Projekt zakłada cykl 
szkoleń, doradztwo oraz dotacje dla 
osób chcących założyć działalność 
gospodarczą do kwoty 40 tys. zł.

Prace nad wnioskiem prowadzone 
były przez Wydział Europejski od 
ponad roku. Zorganizowano kilka 
spotkań z potencjalnymi benefi-
cjentami, zrobiona została analiza 
rynku pracy. 

dokończenie str. 3

Fundusze Unii Europejskiej to jeden z najbardziej interesujących tematów ostatnich czasów w Polsce, 
dużo się o nich mówi, ale faktycznie niewiele z programów tak naprawdę ruszyło.

Europejski skuteczny

Dorota
Miśkiewicz

21 XI godz. 19.00 
duża sala GDK

Świat najlepszych 
telewizji

tylko teraz:

- 6 miesięcy gratis!!!

- dekoder od 0 zł!

- wieczna gwarancja!

SAT
ul. Kresowa 9
66-620 Gubin

tel. (0 68) 359 48 08
mobile 509 517 444

Telewizja wysokiej
rozdzielczości

Klub ISKRA organizuje:
- wesela
- komunie
- urodziny i imieniny
- studniówki
- bale maturalne
-  połowinki 

i inne imprezy

do 100 osób, sala klimatyzo-
wana, profesjonalne nagłoś-
nienie i oświetlenie, pokój 
z łazienką dla młodej pary.

Konkurencyjne ceny!
Tel. 601 061 822 

 665 512 525

Klub Iskra zaprasza na zabawę 
Andrzejkową 

w dniu 29.11.2008r. na godzinę 20.00
wstęp 65 zł od osoby 

rezerwacje do 26.11.2008

Co Borys Szyc 
robił w Gubinie?

strona 11

Kopalnia - szansa czy 
zagrożenie?
Zaproszenie na dyskusję 

strona 4
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Konferencje naukowe poświęcone 
ratowaniu, odbudowie, adaptacji 
użytkowej zabytków, na których 
omawia się dotychczasowy dorobek 
europejski i krajowy, wymienia do-
świadczenia, formułuje wnioski na 
przyszłość - Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego organi-
zuje raz w roku.

W 2007 r. podobną konferencję 
zorganizowano w Nieborowie - wsi 
gminnej położonej niemal w środ-
ku trójkąta między Łowiczem, Ży-
rardowem i Skierniewicami, na 
obrzeżu Puszczy Bolimowskiej, sta-
nowiącej obecnie Bolimowski Park 
Krajobrazowy. W Nieborowie znaj-
duje się odbudowany pałac baroko-
wy, ufundowany pod koniec XVI w. 
przez prymasa M. Radziejowskie-
go. Tamże dyskusje naukowe pro-
wadzono w oparciu o zwieńczone 
dzieło odbudowy.

6 listopada zjadą do Gubina na trzy 
dni najlepsi specjaliści z Polski i Nie-
miec, by dyskutować nad odnowie-
niem kościoła farnego w Gubinie, 
który jest już w trakcie odbudowy.

Konferencja tego typu o zasię-
gu międzynarodowym odbywa się 
w Polsce po raz pierwszy. Patronu-
ją jej: minister Bogdan Zdrojewski 
i Helena Hatka - wojewoda lubu-
ski, jak również komitety (polski 
i niemiecki) wchodzące w skład 
Międzynarodowej Rady Ochrony 
Zabytków - TCOMOS. W konfe-
rencji zgłosiło swój udział ponad 
100 uczestników, nie licząc miej-
scowych radnych czy pasjonatów. 
Obecni będą prawie wszyscy woje-
wódzcy konserwatorzy zabytków.

W drugim dniu obrady trwać będą 
od godz. 8.00 do 20.30. Program 
jest bardzo naładowany, a być może 
przeładowany.

Pierwszy dzień poświęcony jest 
rozważaniom „Ruina - czy odbudo-
wa” na przykładach praktyki nie-
mieckiej i polskiej.

O godz. 15.00 przywitają gości bur-
mistrz Gubina Bartłomiej Bartczak 
i Barbara Bielinis-Kopeć - woje-
wódzki konserwator zabytków z Zie-
lonej Góry. Pierwszy wykład wygłosi 
prof. dr Detlef Karg - konserwator 
zabytków Landu Brandenburgii, na 
temat „Ruiny kościołów jako profa-
nacja, którą należy zachować?”

Ze strony polskiej pierwszy wy-
stąpi prof. dr hab. inż. Bogusław 

Pierwsza międzynarodowa
Szmygin z Politechniki Lubelskiej, 
który mówił będzie o uwarunkowa-
niach ochrony i odbudowy m. in. 
obiektów sakralnych.

Nie sposób jest wymienić wszyst-
kich sław europejskich, niemieckich 
i polskich, jakie zapowiedziały swój 
udział, przedłożyły referaty, komu-
nikaty czy zgłosiły akces do dys-
kusji. Należy podkreślić, że obok 
naukowców z Berlina, Cottbus, Kra-
kowa, Warszawy, Wrocławia, Toru-
nia, Lublina, Białegostoku, Kielc, 
Zielonej Góry, wiele do powiedze-
nia będą mieli praktycy - konser-
watorzy z wielu województw.

To niewątpliwie sukces Gubina 
i przyszłości fary gubińskiej, a także, 
a może przede wszystkim fundacji 
„Fara Gubińska - Centrum Spotkań 
Polsko-Niemieckich” i wspierające-
go to przedsięwzięcie stowarzysze-
nia z Guben. To chyba pierwsze tej 
rangi spotkanie programowe, dla-
tego jakże cenne.

Wśród organizatorów konferencji 
wymienić należy Krajowy Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie, który obok organi-
zacyjnych starań, wraz z przedsta-
wicielami Regionalnych Ośrodków 
z Lublina, Olsztyna i Zielonej Góry 
wniósł wiele. I tym razem wsparcia 
udzielił prof. Rolf Kuhn reprezen-
tujący Międzynarodową Wystawę 
Budowlaną - IBA „Fürst Pückler 
Land”, który przedstawi relacje 
z Farą Gubińską.

To właśnie na sesji popołudniowej 
w piątek o godz. 17.15 po rozezna-
niu tła historycznego, architekto-
nicznego, doświadczeń ideowych 
i technicznych w kwestii odbudowy 
zabytków przedstawiony zostanie 
temat fary gubińskiej. Sesję roz-
pocznie znany przyjaciel Gubina 
i entuzjasta odbudowy fary prof. dr 
hab. Grzegorz Domański, pracow-
nik PAN we Wrocławiu.

Materiały badawcze dotyczące 
fary zaprezentują dr inż. arch. Ma-
ciej Małachowicz z Politechniki 
Wrocławskiej, dr Adam Górski i dr 
Jarosław Lewczuk z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i inni.

W sobotę uczestnicy konferencji 
zwiedzą ruiny gubińskiej fary i po-
jadą zwiedzać adoptowane ruiny 
zabytkowych kościołów na terenie 
Brandenburgii, w Beeskow, Für-
stenwalde i Müncheberg. Ols 

List do Polski
Bardzo Ci dziękuję Polsko, jak rodzonej matce,
W ten kolejny jubileusz Twego zmartwychwstania.
Za to żeś mnie nauczyła w naszej skromnej chatce,

Lojalności wobec Ciebie i poszanowania.
Miałaś w dziejach piękne wzloty i zrządzenia losu

Pustoszona atakami przeróżnych oprawców.
Wychowałaś wielkich ludzi, poetów, herosów

Ale także obłudników i zwykłych szubrawców.
I to przez nich byłaś nieraz bardzo roztargniona,
Bo u wielu zalotników miałaś „powodzenie”.
Nieraz przez uległość wpadłaś w haniebne ramiona
W końcu bez powodu narastał gwałt - i zatracenie.

Lecz podnieśli wtedy głowy ci wielcy synowie,
W których może sama zupełnie zwątpiłaś.

Przez ich heroiczne czyny zwątpili wrogowie.
I choć nikt nie wierzył w cuda - Ty się odrodziłaś.

Nie poszła w las nauka, że „nie rzucim ziemi”,
A Bóg, Honor i Ojczyzna, to nie puste słowa.
Jeszcze Polsko nie zginęłaś, póki my żyjemy!
Wiara w Ciebie, tak jak w matkę nigdy nie zagaśnie!
Mam do Ciebie Polsko prośbę, nie chcę Cię obruszyć...

Nie sprowadzaj nam już więcej żadnego ojczyma.
I nie słuchaj rad szubrawców i faryzeuszy,

No bo ja, Twój syn dorosły, tego nie wytrzymam.
H.K.

Każdego roku w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Gubinie odbywa się pasowanie, uroczyste przyjęcie sześciolatków do 
grona uczniów klasy „0”. W tym roku przypadło 17 października.

Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice, dziadkowie oraz nauczy-
ciele. Część oficjalną prowadzili uczniowie: Martyna Wolak (klasa II 
b) i Michał Cichowicz (klasa IV b), którzy przywitali przybyłych tań-
cem sportowym „cha-cha”.

Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny. Wzięły udział 
w małym egzaminie, który ocenili widzowie.

Na koniec przystąpiły do złożenia uroczystego ślubowania. Aktu pa-
sowania dokonały dyrektor Genowefa Barabasz i wicedyrektor Doro-
ta Grzelak, wręczająca dyplomy.

Uroczystą przysięgę złożyli również rodzice w obecności dyrektora. 
Na zakończenie Rada Rodziców wręczyła upominki dzieciom oraz 
ufundowała do oddziału przedszkolnego zabawki.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców. AB

Pasowanie w zerówce ZS

W czwartek 23 października w Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie 
odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów. Symbolicznego 
aktu pasowania w asyście wiceburmistrz Justyny Karpisiak dokonał 
dyrektor szkoły Robert Siegel. Pierwszaki przygotowane przez wycho-
wawczynie klas pierwszych: klasy IA - Beatę Wieliczko, klasy IB - Te-
resę Kindrę, klasy IC - Marzenę Kleszcz zaprezentowały rodzicom, 
dziadkom i innym gościom krótki program artystyczny, a potem na 
pierwszaków czekały pyszne słodkości. (m.z)

Z przedszkolaka na pierwszaka

Jak dobrze być pierwszakiem…

Tradycją stało się w szkołach uroczyste pasowanie na ucznia siedmio-
latków rozpoczynających naukę. W Szkole Podstawowej Nr 2 w sobotę 
25 października 2008r. przejęci uczniowie klas pierwszych poprzez pa-
sowanie zostali przyjęci w szeregi braci uczniowskiej. W uroczystości 
uczestniczyła wiceburmistrz J.Karpisiak, dyrektor Bogusław Wypych, 
nauczyciele oraz rodzice i krewni uczniów. Uczniowie przygotowali 
piękny program artystyczny, były wspólne zdjęcia, upominki od star-
szych kolegów i koleżanek oraz słodkie co nieco. Wszystkim pierwsza-
kom życzymy samych piątek.

AB

Pasowanie pierwszoklasistów

Pierwszaki dostały także upominki

Halina Wojnicz informuje, że pełni dyżur co trzeci wtorek miesiąca od 
godziny 18.00 do 19.00 w sali nr 100 Gubińskiego Domu Kultury.

red

Radna dyżuruje Statuetkę i dyplom za działalność Domu Dziennego Pobytu kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomcy Społecznej odebrała z rąk Marszałka Woje-
wództwa Lubuskiego, a nie wojewody 

Redakcja i autor

Sprostowanie 

Urodzenia
Ksawery Towpik, Wioletta Sit-

ko, Gabriela Galik, Martyna Amb-
roziak, Fabian Stochmiał, Kamil 
Felkel, Igor Śpiewak, Weronika 
Stawska, Marika Siwczak, Kac-
per Turowski, Andżelika Leer, 
Amelia Szostakiewicz, Nikodem 
Maziarski, Kuba Kukla, Julia 
Nowak, Nikolas Paszkowiec, Ja-
goda Wolak, Daria Uller, Dorian 
Czernko, Dorian Mazur, Marika 
Magdziak, Natan Gondek, Zu-
zanna Łanicka, Julia Barylska, 
Antoni Sawicki, Wiktor Muszyń-
ski, Wiktoria Siepiora, Tatiana 
Kużownik, Michał Słodki, Mate-
usz Bąk, Szymon Wieremiejko, 
Hubert Marchlewski, Agnieszka 
Wosik, Wioletta Piotrowska, Jan 
Chlebowski, Zuzanna Koch.

Zgony
Wacław Wróbel l. 79, Stanisław 

Świątkowski l. 80, Władysław 
Antkowiak l. 62, Stefania Wit-
kowska l. 85, Janusz Kamiń-
ski l. 33, Krzysztof Migonis l. 31, 
Mieczysław Pasiek l. 75, Cecylia 
Jarosik l. 82, Piotr Przywor-
ski l. 47, Władysław Łapczyń-
ski l. 67, Eryk Michna l. 65, Zofia 
Sadowska l. 84.

KOMUNIKAT PUM
Przedsiębiorstwo Usług Miej-
skich Sp. Z o.o. w Gubinie infor-
muje odbiorców usług świadczo-
nych przez PUM, iż zaleganie 
z opłatami za te usługi powyżej 
dwóch miesięcy spowoduje 
przerwanie ich świadczenia.
Wiąże się to ze wstrzymaniem 
dostawy wody i odbioru ścieków 
oraz zaprzestanie wywozu nie-
czystości stałych.
Ponowne rozpoczęcie tych 
świadczeń wiązać się będzie 
z poniesieniem dodatkowych 
kosztów.

wiceprezes
Leszek Linda

DO WYNAJĘCIA SKLEP
NA DZIAŁALNOŚĆ GO-

SPODARCZĄ
O POW. 50 M KW.

PRZY STACJI PALIW STA-
TOIL W SĘKOWICACH

Tel. 512 174 449, 512 174 450

Obchody 
Święta Niepodległości

7 listopada, godzina 12.00 uroczysta akademia w ZS im. 
Mikołaja Kopernika

Program obchodów 11 listopada
 godzina 11.00 - uroczysta msza św. w kościele pw. Trój-
cy Świętej przy ulicy Królewskiej
 godzina 12.30 - złożenie kwiatów pod Pomnikiem 
Wdzięczności przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 
 godzina 13.00 - koncert pt. „Pieśń ujdzie cało” w Gubiń-
skim Domu Kultury przy ulicy Westerplatte 14
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Powołana przez Radę Powiatu 
Kapituła nagrodziła najbardziej 
wyróżniających się społeczników 
za dokonane osiągnięcia w dziedzi-
nie artystycznej, upowszechniania 
kultury i wysokie wyniki sportowe. 
Otrzymali je animatorzy z Gubina: 
Danuta Kaczmarek i Tadeusz Bu-
czek oraz nauczyciele Roman Kwa-
pich, Ewa Barłóg, Tomasz Lasota 
i nasz redakcyjny kolega Ireneusz 
Szmit (na zdjęciu). Wyróżnienia 
wręczała Przewodnicząca Kapituły 
(zarazem wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu) Iwona Skołozubow. Ordy-
nator oddziału dziecięcego SP ZOZ 

Szpitala Powiatu Krośnieńskiego El-
żbieta Strońska otrzymała z rąk sta-
rosty Jacka Hoffmanna gratulacje 
i bukiet kwiatów za zajęcie przez od-
dział III miejsca w plebiscycie Gaze-
ty Lubuskiej pn.  „Przyjazny Oddział 
Roku”. - Nie jest to moje prywatne 
osiągnięcie - podkreśliła E. Strońska 
- ale całego personelu, poczynając 
od salowych, na lekarzach kończąc.

Również powiat został uhonoro-
wany - zajmując IV miejsce w Lubu-
skiej Olimpiadzie Młodzieży, w kla-
syfikacji generalnej powiatów za 
rok szkolny 2007/2008 - pochwalił 
się radnym i gościom starosta, de-
monstrując wspaniały puchar.

W części roboczej XXI sesji, w in-
terpelacjach pytania zadawali mię-
dzy innymi: radny Włodzimierz 
Rogowski w/s drogi nr 138 Gu-
bin-Torzym i konieczności budo-
wy mostu na Odrze w m. Połęcko, 
następnie pochwalił wykonawców 
za bardzo dobrą organizację prac 
przy remoncie chodnika przy ulicy 
Kosynierów w Gubinie. 

W punkcie 4. obrad sesji naczelnik 
wydziału edukacji starostwa - Ma-
ciej Brodziński przedstawił sze-
roką informację o funkcjonowaniu 
placówek oświatowych w bieżącym 
roku szkolnym; omówił statystykę 
tych szkół, podkreślił jednocześnie, 
iż w wyniku niżu demograficzne-
go liczba uczniów zmniejszyła się 
o około 500. Jednocześnie należy 
zreformować czy wręcz zamknąć 
kierunki nauczania w liceach pro-
filowanych. Równocześnie spada 
liczba osób korzystających z nauki 
w systemie wieczorowym. W dys-
kusji radni podkreślili konieczność 

Sesja wyróżnień
powrotu do systemu szkolnictwa 
zawodowego i praktyk związanych 
z nauką zawodu. Potrzebne będą ka-
dry dla przyszłej kopalni, konieczny 
będzie również kierunek kształcenia 
- elektroenergetyczny. Przewiduje 
się, że kształceniem przyszłych kadr 
zajmie się Zespół Szkół Rolniczych 
w Gubinie.

W kolejnym punkcie obrad została 
przedstawiona informacja dotyczą-
ca Powiatowej Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych na 
lata 2007-2015. Program ten po-
wstał w oparciu o „Strategię Zrów-
noważonego Rozwoju Powiatu 

Krośnieńskiego”. Dyrektor PCPR 
Zofia Mielcarek wyszczególniła 
potrzeby, wykonane inwestycje 
oraz sposoby pozyskiwania środ-
ków na realizację programu. Są 
duże trudności związane z zatrud-
nieniem pracowników na wakaty 
terapeuty i mediatora rodzinnego. 
Problemem jest także pozyskiwa-
nie tzw. rodzin zastępczych i szcze-
gólnie mieszkań dla wychowanków 
tych rodzin. 

Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Rady Powiatu Andrzej Ku-
ziemski przedstawił wyniki kon-
troli przeprowadzonej w dniach 16 
września i 1 października w Zespole 
Szkół Rolniczych w Gubinie. W pro-
tokole podkreślono, że komisja nie 
stwierdziła żadnych uchybień i nie 
było zastrzeżeń do wydatków w za-
kresie funkcjonowania placówki. 
Przewodniczący następnie zwrócił 
uwagę na problem kształcenia ucz-
niów w tematach budowlanych.

Czasy terminowania „u majstra” 
dawno już minęły - podkreślił na 
zakończenie. Starosta omówił in-
formację o przebudowie dróg lokal-
nych na lata 2008-2011. Jest szansa 
na pozyskanie środków na ten cel 
z programu Europejskiej Współpra-
cy Terytorialnej. Zarząd zaopinio-
wał pozytywnie wyrażenie zgody na 
przedłużenie w trybie bezkonkurso-
wym stanowiska dla dyrektora Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gubinie, przyjęto uchwały o dofi-
nansowaniu spotkania szkolnych kół 
PCK i jednego z projektów w ZSLiT.  
Następna sesja została zaplanowana 
na 3 i 30 grudnia 2008 roku.

Antoni Barabasz

Po raz kolejny obchodzono 16 października Dzień Papieski. Jest to 
przede wszystkim dzień duchowej łączności z Ojcem Świętym i modli-
twy w Jego intencji. Tego dnia o Janie Pawle II nie zapomnieli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie, którzy z tej okazji przygotowa-
li występ poświęcony naszemu Papieżowi. Trzecioklasiści czytali listy 
napisane samodzielnie do Ojca Świętego, w tle słychać było dźwięki 
muzyki Fryderyka Chopina, a na koniec Paulina Kłos wraz z zebra-
ną publicznością odśpiewała „Barkę” - ukochaną pieśń Jana Pawła II. 

Nad całością występu czuwała siostra Ewa, a o stronę muzyczną za-
dbała Ludwika Dalecka.

Następnie siostra Ewa wraz z wybraną grupką uczennic udała się do 
Zielonej Góry, by wziąć udział w Międzyszkolnym Turnieju Papieskim. 
5-osobowa drużyna startowała w trzech kategoriach - plastycznej, poe-
tyckiej i teoretycznej, gdzie jedna z uczennic - Kasia Borkowska, zaję-
ła II miejsce za wiersz napisany dla Jana Pawła II. Gratulujemy!

L.D.

Dzień Papieski w SP-2

„A to miej na pilnej pieczy,  Abyś czytał kiedy tylko możesz”
/Mikołaj Rej/

28 października w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się „Pasowanie 
na czytelnika”. Do grona czytelników szkolnej biblioteki dla klas I-III 
zostali przyjęci pierwszoklasiści.

Podczas tej uroczystości odbył się konkurs recytatorski pn. „Książka”. 
I miejsce zajęła Dominika Różycka kl. III a, II - Marta Kopeć kl. II b, 
a III miejsce Natalia Barańska kl. III a.

Iwona Gulbinowicz przygotowała uczniów do recytacji wierszy, Jo-
lanta Kucharska opracowała i wykonała dekorację auli szkolnej, nad 
całością czuwała Anna Kaczmarek. Ak

Pasowanie na czytelnika

Już od 1 października br. funkcjonuje przy ul. Gdańskiej noclegow-
nia dla bezdomnych, którą opiekuje się kościół zielonoświątkowy, zbór 
w Gubinie. Finansowana jest z budżetu miasta jako zadanie własne.

Jak przekazała kierownik MOPS Teresa Dziedzic, jest tu 10 miejsc. 
Aktualnie przebywa pięć osób z miasta, ale jeżeli są wolne miejsca, 
przyjmowane są osoby z innych gmin, które ponoszą koszty. Czynna 
jest od 18.00 do 8.00, ze środków MOPS otrzymują śniadanie i kola-
cję, obiady wydaje jadłodajnia Caritas.

Bezdomni mają w noclegowni możliwość kąpieli, uprania rzeczy oso-
bistych, mogą otrzymać bieliznę i odzież. Opiekunowie pomagają zała-
twiać sprawy urzędowe, opiekę medyczną czy inne, związane z życiem 
osobistym. Z. Traczyk

Pomoc bezdomnym

dokończenie ze str. 1
W końcu z inicjatywy Urzędu 

Miejskiego podpisana została 
umowa współpracy partnerskiej 
między Powiatowym Urzędem 
Pracy Filią w Gubinie a Gminą 
Gubin o statusie miejskim. Ce-
lem partnerstwa było wspólne za-
bieganie o środki z działania 6.2. 
i wspólna realizacja tego projek-
tu. Dzisiaj wiemy, że wszystkie te 
działania opłaciły się, warto było 
starać się dla Gubina! Należy do-
dać, iż budżet tego projektu to po-
nad 1,8 miliona złotych.

Formalnie projekt startuje 
1 stycznia 2009 roku. W styczniu 

odbędzie się również ostateczna 
rekrutacja uczestników projek-
tu. Weźmie w nim udział 40 osób 
z terenu powiatu krośnieńskiego. 
Wszelkie szczegółowe informacje 
podane będą już niedługo na stro-
nie internetowej www.gubin.pl, 
a także w lokalnej prasie.

Ewentualne pytania prosimy 
przesyłać drogą internetową do 
Wydziału Europejskiego na adres 
eu@gubin.pl

Dyrektor Oddziału BZ WBK Jo-
lancie Korzeb dziękujemy za po-
moc w uzyskaniu zdjęcia.

A.B.

Europejski skuteczny

Od lewej: Hania Wacławek, Natalia Lisiecka, siostra Ewa, Katarzyna Borkowska, 
klęczą: Danuta Stachyra i Eliza Ostrowska

Obrady XXI sesji Rady Powiatu odbyły się 22 października. Przebie-
gowi obrad przysłuchiwali się (zabierając także glos) radni Sejmiku 
Wojewódzkiego Józef Bartkowiak i Zdzisław Paduszyński oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Gubin Stanisław Fudyma.

 Wyróżnienie za osiągnięcia sportowe otrzymał między innymi nasz redakcyjny 
kolega Ireneusz Szmit

Ostatnie trzy dekady, to w sumie 
8 zdarzeń odnotowanych przez 
JRG PSP w Gubinie.

Strażacy pojechali do jednego 
fałszywego alarmu

17.10. Zastęp strażaków został 
wezwany do sklepu „Biedronka” 
w Gubinie. Okazało się, że „in-
truzem” był... dorodny jastrząb, 
który w niepojęty sposób dostał 
się do wnętrza placówki! Stra-
żacy - po wygaszeniu wewnętrz-
nego oświetlenia „pojmali” wy-
straszonego ptaka za pomocą.... 
koszyka na zakupy. Został on na-
stępnie wypuszczony na wolność 
na obrzeżach miasta.

19.10. zastęp strażaków gasił 
palące się trawy przy ulicy Żoł-
nierskiej. Pożarowi uległa rów-
nież ogrodowa altanka, z której 
strażakom udało się ocalić ul 
z rojem pszczół.

24.10. zastęp strażaków na ul. 
Kresowej usuwał awarię (zapaliła 
się oprawa oświetleniowa) lamy 
ulicznej. Po ugaszeniu zarzewia 
pożaru pogotowie energetyczne 
przystąpiło do usuwania awarii.

28.10. zastęp udzielał pomocy 
funkcjonariuszom policji przy 
poszukiwaniu narzędzia prze-
stępstwa przy ulicy Złotej.

Ponadto strażacy demontowali 
rynnę zwisająca nad wejściem do 
budynku oraz usuwali pozostało-
ści po kolizji drogowej.

Informacje przekazał
dowódca JRG-PSP w Gubinie
asp. sztab. Dariusz Kostyszak

oprac. AB.

W okresie od 14 do 28 paź-
dziernika 2008r. na terenie mia-
sta i gminy Gubin odnotowano 
następujące zdarzenia:

19.10. z niezamkniętego sa-
mochodu stojącego na parkingu 
przy ul. Westerplatte skradziono 
cztery wędki wraz z osprzętem 
o łącznej wartości 450 zł,

21.10. o 12.00 w Dzikowie za-
trzymano Krzysztofa I. lat 37, 
który mimo orzeczonego przez 
sąd zakazu kierował bmw,

22.10. o 11.00 na ul. Barlickie-
go policjanci zatrzymali w po-
ścigu Bartosza S. lat 24, który 
wcześniej dokonał włamania do 
piwnicy jednego z budynków,

28.10. z mieszkania przy ul. 
Pułaskiego skradziono mienie 
w kwocie 50 000 zł,

28.10. z domu jednorodzinnego 
przy ul. Waryńskiego skradziono 
złotą biżuterię, której wartość wy-
ceniono na 32 000 zł,

28.10. ok. 17.00 przy ul. Złotej na 
terenie firmy kamieniarskiej do-
szło do awantury pomiędzy dwo-
ma  mężczyznami i pracownikami 
firmy, właściciel firmy ugodzony 
nożem w klatkę piersiową został 
przewieziony do szpitala, spraw-
cy wcześniej zbiegli, podjęte przez 
policję czynności jeszcze tego 
dnia doprowadziły do ustalenia 
i zatrzymania sprawców, dwóch 
mieszkańców Gubina, Dawida D. 
lat 21 i Daniela U. lat 20, dalszy 
tryb postępowania wobec zatrzy-
manych określi prokuratura. 

Informacji udzielił
oficer pras. KPP Krosno Odrz.

podinsp. Dariusz Wyrwa
oprac. MB-T
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z magistratu

Zakończone inwestycje

W sali Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim odbyło się 
17.10.2008 r. wyjazdowe posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej 
i Promocji Województwa Lubuskiego. Na spotkaniu omówiono strategię 
promocji poszczególnych gmin oraz powiatu krośnieńskiego. Burmistrz 
Gubina Bartłomiej Bartczak zaproponował stworzenie w Gubinie Punk-
tu Informacji Turystyczno-Gospodarczej dla całego województwa. Kon-
cepcja lokalizacji tego obiektu zakłada adaptację budynku po placówce 
straży granicznej, mieszczącego się w bezpośrednim sąsiedztwie mostu 
granicznego przy ulicy B. Chrobrego. Jest to pierwszy budynek po stronie 
polskiej, który widzimy tuż po przekroczeniu mostu, stąd pomysł na lo-
kalizację punktu informacyjnego właśnie w tym miejscu. Pomysł bardzo 
spodobał się członkom komisji, a zwłaszcza kierownik Promocji Woje-
wództwa Lubuskiego z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Natalii Wa-
lewskiej-Wojciechowskiej. W celu doprecyzowania szczegółów przed-
sięwzięcia zaplanowano kolejne spotkanie.

Punkt Informacji Turystyczno-Go-
spodarczej w Gubinie - Wojewódzkim 

Punktem Informacji?

Nowi pracownicy 
magistratu

W tym miesiącu Urząd Miejski pozyskał dwóch nowych urzędników. 
Odbyły się dwa konkursy: na stanowisko podinspektora w Wydziale Eu-
ropejskim oraz podinspektora w Wydziale Komunalnym i Inwestycji. 
Oba spowodowane były odejściem z pracy dotychczasowych pracowni-
ków w związku z awansem zawodowym. Stanowisko podinspektora ds. 
pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Europejskim objęła 
Joanna Kwiecień, absolwentka kierunku Kulturoznawstwa Uniwersy-
tetu Europejskiego „Viadrina”. Natomiast podinspektorem w Wydziale 
Komunalnym i Inwestycji ds. inwestycji została Anna Marek, absolwent-
ka kierunku Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obie 
panie uzyskały najwyższą ilość punktów w przeprowadzonym konkursie. 
Gratulujemy! Odchodzącym pracownikom - Sylwii Domarackiej oraz 
Bernadecie Krzysztofik serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę 
i życzymy wszystkiego najlepszego.

Nareszcie parking!
Zakończono budowę i oddano do użytku parking przy ulicy Królewskiej. 

Mieszkańcy, a zwłaszcza parafianie kościoła p.w. Trójcy Świętej mają 
w końcu gdzie zaparkować swoje pojazdy. Dzięki tej inwestycji „odkorku-
je się” ulicę Królewską, której przejazd często jest utrudniony ze względu 
na zaparkowane po obu stronach ulicy pojazdy. Uroczyste poświęcenie 
parkingu odbyło się w piątek 24 października po wieczornej mszy świętej. 
W uroczystościach uczestniczyli burmistrz B. Bartczak, radni Mariusz 
Ochotny i Ryszard Jakutowicz oraz parafianie. Ksiądz proboszcz Ry-
szard Rudkiewicz podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do realizacji tej inwestycji.

W dniach 28-29 października burmistrz B. Bartczak, przewodniczący 
rady miejskiej Leszek Ochotny oraz radni miejscy wraz przedstawicielami 
organów samorządowych odwiedzili Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin” 

w Kleczewie. Wizyta ta miała na celu zapoznanie się z istotą funkcjono-
wania kopalni odkrywkowej, korzyściami i zagrożeniami płynącymi z jej 
eksploatacji. Delegacja zwiedziła kopalnię, zapoznała się z technologiami 
stosowanymi w celu pozyskania surowca oraz poznała metody rekultywa-
cji terenów po działalności wydobywczej. Odbyło się również spotkanie 
z samorządowcami gminy Kleczew, którzy jako gospodarze miasta, na któ-
rego terenie od lat funkcjonuje kopalnia, najobiektywniej ocenili znaczenie 
kopalni dla swojego miasta. Są to wymierne korzyści w postaci wybudowa-

nych obiektów, takich jak szkoła, hala sportowa, stadion, basen i dom kul-
tury oraz znaczące wpływy do budżetu płynące z kopalni. Powstała kopalnia 
byłaby szansą na rozwój naszego miasta i gminy. Mimo to, iż miasto Gubin 
nie czerpałoby bezpośrednio z wpływów z kopalni, to jednak możliwe są 
inne korzyści. Burmistrz B. Bartczak wskazuje przede wszystkim na przy-
najmniej 2000 nowych miejsc pracy (kopalnia + elektrownia) ze średnimi 
zarobkami w wysokości ok. 4000 zł, wzrost liczby mieszkańców w związku 
z zatrudnieniem w kopalni lub elektrowni oraz w branżach pokrewnych, 
a co za tym idzie wzrost dochodów gminy płynących z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, większy popyt na działki 
budowlane i na rynku nieruchomości w Gubinie, pomoc kopalni w realiza-
cji takich inwestycjach, jak budowa wysypiska śmieci, sieci wodno-kanali-
zacyjnych oraz budowa i remonty dróg, zaangażowanie kopalni w rozwój 
szpitala w Gubinie, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, wpływy dla 
gubińskich spółek, takich jak Przedsiębiorstwo Usług Miejskich, Przedsię-
biorstwo Oczyszczania Ścieków i w konsekwencji możliwość obniżki cen za 
wodę i ścieki oraz inne korzyści dla miasta.

Wizyta w Kopalni Konin

Inspektor ds. inwestycji B. Krzysztofik poinformowała o szeregu zakoń-
czonych inwestycji na terenie naszego miasta.

Zakończono m.in. realizację budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
w ulicy Buczka, Fornalskiej i Cmentarnej. Wykonawcą przedsięwzięcia 
było wyłonione w drodze przetargu Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo 
Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie i firma „Kubix” z Zielonej Góry.

Mieszkańcy ulic Orlej, Krańcowej i Świerkowej po kilkunastu latach 
oczekiwań mogą cieszyć się z nowo wybudowanych dróg, chodników 
i zjazdów wykonanych z kostki brukowo-betonowej. Wykonawcą tego za-
dania był Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie. Zakład Energo-
Elektryczny „Energia” w Gubinie wykonał oświetlenia drogowe na ulicy 
Dzikiej w Gubinie. Ukończony został także remont chodników przy ulicy 
Wojska Polskiego i Kosynierów. Było to wspólne zadanie inwestycyjne 
w ramach porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym i Gminą 
Gubin o statusie miejskim. Wymieniono nawierzchnię zniszczonych 
chodników. W miejsce zerwanych płyt betonowych ułożono kostkę bru-
kowo-betonową.

Tak sobie myślałem, że do 
sprawy kopalni nie będę już 
wracał, przynajmniej przez ja-
kiś dłuższy czas. Po niedawnej 
wizycie naszych samorządow-
ców w Koninie, w której również 
uczestniczyłem, trudno jednak 
byłoby zupełnie nic nie napisać. 
Pomijając kwestie ogólnie już 
w tym temacie znane i porusza-
ne na naszych łamach, zastano-
wił mnie inny aspekt podejścia 
do tej poważnej sprawy przyszłej 
inwestycji. Chodzi mianowicie 
o to, że właściwie całą swoją wie-
dzę, opracowaną koncepcję czy 
też strategię przyszłego funkcjo-
nowania miasta w obrębie dzia-
łalności tak potężnej firmy, jaką 
będzie spółka wydobywczo-ener-
getyczna, ci, którzy dziś mogliby 
o wszystkim zadecydować, po-
winni jak najrzetelniej przekazać 
swoim następcom. Potrzebne jest 
więc tu myślenie dużo bardziej 
wykraczające poza własny hory-
zont postrzegania rzeczywistości 
jako tego „tu i teraz”, determi-
nowanego przez interes swojej 
grupy wpływów czy też konkret-
nej grupy politycznej, w której 
samorządowcy funkcjonują. To 
sprawa wszystkich i trzeba mieć 
świadomość, że cokolwiek w tej 
sprawie zostanie zrobione, to 
efekty działania i ewentualne 
pozytywne owoce tego przedsię-
wzięcia będą zbierać inni. Jak 
podkreślali samorządowcy z Kle-
czewa, należy jednak już teraz 
solidnie przygotować podstawy 
i nie przespać startu, od początku 
twardo walcząc o swoje w nieła-
twych rozmowach z konkretnym 
kontrahentem.

Spoglądać poza horyzont

Po wizycie samorządowców w Ko-
ninie, mieszkańcy Gubina również 
będą mieli okazję spotkać się 
z przedstawicielami Kopalni Węgla 
Brunatnego Konin. 

Jak przekazał przewodniczący 
gubińskiego koła Platformy Oby-
watelskiej w Gubinie Grzegorz 
Świtalski, 19.11.2008 r., w sali 
widowiskowej Gubińskiego Domu 
Kultury odbędzie się o godzinie 
18.00 dyskusja pt. „Kopalnia wę-
gla – szanse i zagrożenia”, doty-
cząca planowanej na terenie gmin 
Gubin i Brody budowy kopalni 
węgla oraz elektrowni. 

Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich mieszkańców Gubina na to 
spotkanie i czynny udział w dys-
kusji - zachęca G. Świtalski 

W spotkaniu udział wezmą m.in. 
burmistrz miasta Gubina, wójt 
gminy Gubin, przedstawiciel Ko-
palni Konin oraz wielu innych za-
proszonych gości.

(mz)

Porozmawiajmy 
o kopalni
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Wkurza mnie
W sytuacji kryzysowej, skoro bezrobocie może zno-

wu rosnąć, warto zastanowić się, czy zamiast likwido-
wać prawo do wcześniejszych emerytur nie umożliwić 
wykorzystania tego przywileju, wypracowanego przez 
pracowników?

Czy ma Pan receptę na rozwój 
Gubina?

- Tworzę ją cały czas.

A więc?
- Gubin i Guben to jedna aglo-

meracja miejska, jeden organizm. 
Gdyby udało się rozbudzić świa-
domość po obu brzegach Nysy 
w ujednolicony patriotyzm lokalny, 
bylibyśmy potęgą. Jesteśmy ponad 
30-tysięcznym miastem o dużych 
rozwojowych możliwościach. Mo-
żemy konkurować z Gorzowem, 
Zieloną Górą i Cottbus – ale potrze-
ba jedności działania. Ta jedność 
się tworzy. Wspólna oczyszczalnia 
ścieków, odbudowa fary to dopiero 
początek. Tyle w sferze ideowej.
A konkrety rozwoju?

- Rozwój to inwestowanie i zdo-
bywanie inwestorów. Inwestycje 
to pierwszoplanowe zadanie nie 
tylko moje, ale całego zespołu pra-
cowników magistratu. Budujemy 
ambitny budżet na 2009 r., w któ-
rym nakłady własne na inwestycje 
planujemy w wysokości 9 milionów 
złotych, a z funduszami z zewnątrz 
to kilkanaście mln.
Ile planowano na 2008 r.?

- Planowaliśmy mniej niż połowę 
tego, co na przyszły rok. Dzięki co-
raz lepszej pracy Wydziału Euro-
pejskiego powstają systematycznie 
nowe wnioski o fundusze unijne.
Jaką inwestycję należy uznać za 
priorytet?

- Na pierwszym miejscu stawiamy 
inwestycję uzbrojenia strefy ekono-
micznej. Jej wartość w planie budże-

tu mówi sama za siebie - 25 milio-
nów zł. Strefa to inwestorzy i miejsca 
pracy, również dopływ pieniędzy 
z podatków. Praktyka wskazuje, że 
miasta, które zainwestowały w stre-
fę, przykładowo Nowa Sól czy Ko-
strzyn, rozwijają się szybko, a bezro-
bocie maleje tam z dnia na dzień.

Musimy przychylnie rozpatrywać 
wszystkie propozycje rad osiedli, 
mieszkańców i radnych. Potrzeb 
jest mnóstwo, ale wszystkiego nie 
da się wykonać w ciągu roku. Ist-
nieją wielkie zaniedbania i zanie-
chania. Czasem trzeba inwestycje 
planować kompleksowo, bo doraź-
ne łatanie dziur bywa zbyt drogie.
Może jakiś przykład...

- Największa Szkoła Podstawowa nr 
1 wraz z Gimnazjum, a tuż obok Ze-
spół Szkół Licealnych i Technicznych. 
Szkole nr 1 należy się boisko z praw-
dziwego zdarzenia. Sam budynek 
szkolny wymaga remontu. Trzeba też 
rozwiązać sprawę ciągów pieszych do 
boiska i hali sportowej. Szacunko-
wy koszt tego zadania z kasy miasta 
przekroczy milion zł. Nie liczę tutaj 
funduszy zewnętrznych, o które się 
staramy. W szkole nr 2 pilnie wyma-
gają remontu toalety i sala gimna-
styczna - trzeba to rozwiązać.
Poza szkołami co planujecie?

- Jest wiele potrzeb remontowych 
dotyczących jezdni i chodników, za-
równo w centrum, jak i na obrzeżach 
miasta. Jedna z dłuższych ulic pery-
feryjnych, mianowicie Waryńskiego, 
już tyle razy była odkładana. Jej stan 
wymaga nowej nawierzchni, a koszt 
kształtuje się w granicach 800 tys. 
zł. Wypada dokończyć chodniki przy 
ulicy Kosynierów, to pierwsze z za-
dań, jakie chcemy realizować razem 
ze starostwem w Krośnie. Oceniam, 
że w ubiegłych latach przygotowano 
zbyt mało projektów technicznych 
planowanych inwestycji, dlatego 
w przyszłym roku na projekty wyda-
my co najmniej 0,5 mln zł.

Zdobywamy nowe doświadczenia. 
Zbudowaliśmy boisko Orlik 2012 na 
Osiedlu Barlickiego, teraz czas na 
szatnie, ich wartość inwestycyjna 
wynosi 400 tysięcy zł. Wykonawca 
ma moce przerobowe, boisko zbu-
dował przedterminowo, chcemy, 
żeby szatnie stanęły jeszcze w br.
Projekty na rok przyszły?

- W śródmieściu jest tłoczno, 

a ruch kołowy ma tendencję wzro-
stową. Trzeba to jak najszybciej 
rozwiązać. Centralne światła Gubi-
na nie rozwiązują już sprawy. Roz-
wiązaniem może być nowe rondo. 
Koszt samego projektu ronda to 130 
tys. zł. Projekt na rozwiązanie spra-
wy ul. Konopnickiej też przekroczy 
100 tys. zł. Monitoring miasta - sam 
projekt to 40 tys. zł, podobną kwotę 
pochłonie remont toalet miejskich, 
który jest konieczny. Zrealizowanie 
termomodernizacji Urzędu Miej-
skiego przekroczy 400 tys. zł.

W bieżącym roku przygotowaliśmy 
projekt urządzenia Wyspy Teatralnej. 
Inwestycję zagospodarowania wy-
spy chcemy realizować komplekso-
wo z ciągiem pieszym od granicy do 
Baszty Ostrowskiej i dalej do Parku 
Mickiewicza. To duże przedsięwzię-
cie z nowym oświetleniem, porów-
nywalne do tego, jakie zrealizowało 
już Guben. Myślę, że czas najwyższy, 
żeby śródmieście nasze nie odbiega-
ło wizualnie i funkcjonalnie do tego 
w Guben. Wtedy Gubin i Guben będą 
tworzyć wizualną jedność.

I tak wróciliśmy do początkowego 
wątku. Inaczej się nie da. Tylko jed-
na wspólna wizja podwójnego mia-
sta Gubin-Guben może być planem 
realizacyjnym. To są moje propozy-
cje uwzględniające w dużej mierze 
propozycje mieszkańców. Reszta 
- uchwalenie budżetu - w rękach 
rady miejskiej.
Część mieszkańców Gubina ma 
wrażenie, że Guben pięknieje 
szybciej.

- To fakt. Gdy Guben inwestował 
miliony euro, w tym miliony fun-
duszy unijnych, to Gubin zadowalał 
się tysiącami. Nie chciałbym do tego 
wracać. Na usprawiedliwienie po-
przedników można dodać, że ilość 
opinii i uzgodnień inwestycyjnych 
w Niemczech jest znacznie łatwiej-
sza i prostsza. Wystarczy w zasadzie 
dobra wizualizacja przedsięwzięcia 
inwestycyjnego i kosztorys. Ustalili-
śmy z burmistrzem Guben równość 
kwotową w projektach unijnych. 
Jeśli przykładowo Guben składa 
wniosek – projekt na milion euro, to 
Gubin też na tę kwotę i odwrotnie. 
Dla nas, dla Gubina, gwarantuje to 
mobilność Wydziału Europejskiego. 
Będziemy więc rozwijać się porów-
nywalnie jednakowo. Ols.

Rozmowa o inwestowaniu z Bartłomiejem Bartczakiem - burmistrzem Gubina.

Wizja � w jednym

Nasze społeczeństwo jest jak sa-
per. Myli się tylko raz, ale za to przy 
każdych wyborach. Tak było i tym 
razem. Wybraliśmy rząd z PO, pre-
zydenta z PiS. Większość głosowała 
z premedytacją odcięcia od władzy 
ugrupowania politycznego, które 
wnosiło w nasze życie chaos, nie-
pewność, samowładztwo. Trakto-
wała wybór jako antidotum. Chcie-
liśmy spokoju. Nikt nie przewidział, 
chociaż to na pierwszy rzut oka było 
oczywiste, że wysocy reprezentanci 
narodu nie znajdą wspólnego języ-
ka i będą sobie wyrywać zabawki 
w piaskownicy. Ostatnio pokłócili 
się o wyjazd na roboczy szczyt przy-
wódców Unii Europejskiej.

Ten wyższy (wzrostem) jechał 
zgodnie z harmonogramem i kom-
petencjami rządu, albowiem to 
rząd, któremu przewodniczy, od-
powiedzialny jest za politykę zagra-
niczną i on ponosi za nią konstytu-
cyjną odpowiedzialność. Prezydent 
jedynie współdziała z premierem 
i właściwym ministrem. Zaś robo-
czy szczyt poświęcony był głównie 
sprawom gospodarczym, a to jest 
domeną rządu.

Ten niższy (może z powodu kom-
pleksu wzrostu) chciał pokazać, 
że też jest bardzo ważny i w ostat-
niej chwili postanowił polecieć do 
Brukseli, zabierając ze sobą swo-
ich ministrów. Cała ta groteskowa 
zabawa oprócz zaskoczenia, zdzi-
wienia wszystkich uczestników 
szczytu, nas podatników koszto-
wała dodatkowo niemałe pienią-
dze. Bagatela, 150 tys. zł za sam sa-
molot pana prezydenta, ponieważ 
pan premier samolotu nie użyczył, 
z prezydentem w jednym nie chciał 
lecieć, chociaż w tej sytuacji nie 
powinien odmawiać. Bardzo cien-
ka linia dzieli godność od wstydu, 
powagę od śmieszności. Na oczach 
całego społeczeństwa rozegrała się 
kolejna tragifarsa.

I to w czasie, kiedy około 12% lud-
ności żyje poniżej absolutnego mi-
nimum, kiedy rozmiary biedy w Pol-
sce są niedopuszczalne i wymagają 
natychmiastowego podjęcia akcji 
polityczno-gospodarczej. Trzeba 
zdać sobie sprawę z tego, że 12% 
to cztery i pół miliona ludzi, w tym 
prawdopodobnie około trzech mi-
lionów dzieci. Ani na świecie, ani 
tym bardziej w biednym kraju, ja-
kim jest Polska, problemu biedy nie 
usunie się za pomocą czarodziej-

skiej różdżki. Na pewno nie można 
spiętrzać roszczeń wobec budżetu 
państwa, domagając się wyższych 
emerytur i wyższych świadczeń 
społecznych oraz bezpłatnej służ-
by zdrowia. Z pustego i Salomon 
nie naleje. Trzeba zmienić politykę 
w stosunku do przedsiębiorstw, po-
zwalając na ich rozwój. Praca przy-
czyni się do likwidacji niedostatku 
w Polsce.

W momencie, kiedy na świecie 
próbują opanować kryzys finan-
sowy, kiedy przywódcy Ameryki, 
Niemiec, Francji, Anglii już kil-
ka tygodni temu zakasali rękawy 
i wzięli się do roboty, obradując 
dniami i nocami, wyciągając wnio-
ski z nowej sytuacji, rewidując 
poglądy, programy, nasi przywód-
cy kłócą się i walczą jak marcowe 
koty, kto pojedzie na szczyt i kto 
będzie przewodniczył. Pan prezy-
dent zwołuje Radę Gabinetową. 
Jest jedynym próbującym wpłynąć 
na władzę prezydentem cywilizo-
wanego kraju, który nie zatrudnia 
żadnego eksperta od gospodarki. 
Z kim więc ministrowie rozmawiali 
w Pałacu Prezydenckim o gospo-
darce? Urząd prezydenta winien 
kontrolować politykę gospodarczą 
rządu. Ale kto ma to robić, skoro 
urząd prezydencki zbudowany jest 
z samych ekonomicznych dyletan-
tów. Polityka gospodarcza to prze-
cież polityka społeczna, zagranicz-
na, wewnętrzna. Ekonomia jest 
wszędzie. U nas władza angażuje 
się w wyborach PZPN, kłóci o dy-
plomatyczne pierwszeństwo, obni-
ża emeryturę wymierającym esbe-
kom, organizuje procesy „zbrojnej 
grupy przestępczej” Ludowego 
Wojska Polskiego. Tak jakby wie-
rzyli, że wystarczy kryzys przykryć 
fajerwerkami, a wszystko będzie 
dobrze. Jak można skutecznie rzą-
dzić krajem, którego prezydent jest 
liderem opozycji i ma w ręku nie-
bezpieczne narzędzie, jakim jest 
prezydenckie weto?

Chciałoby się powiedzieć - pano-
wie wyjdźcie z tej piaskownicy, bo 
źle się bawicie. Mamy tyle do zro-
bienia: reforma służby zdrowia, 
emerytury pomostowe, wprowa-
dzenie euro czy sześciolatków do 
szkół. Przyszłość integracji euro-
pejskiej wymaga dziś nowej argu-
mentacji, odnoszącej się do nowych 
realiów gospodarczych.

Kaśka Janina Izdebska

Himalaje obciachu!

- W bieżącym roku zamierzamy 
jeszcze ustabilizować arkady we-
wnętrzne - mówi Jerzy Kubina, 
główny wykonawca robót. Stan tej 
konstrukcji wymaga zdjęcia około 
pół metra wysokości murów we-
wnętrznych.

Odbudowa wymaga zachowania 
wierności charakteru zabytkowe-
go obiektu, a równocześnie jego 
wzmocnienia. Dlatego wewnątrz 

odbudowywanych murów wzmoc-
nieniem będzie stabilizujący wie-
niec żelbetowy obudowany cegła-
mi z rozbiórki. Dla budowlańca to 
duże wyzwanie i odpowiedzialność, 
ale po wykonaniu daje niemałą sa-
tysfakcję. Ten etap robót zakończo-
ny będzie na początku grudnia. Po-
winniśmy zdążyć przed mrozami. 

Życzymy powodzenia.
Ols

Odbudowa fary

W piątek 31 października, na boi-
sku piłkarskim przy ulicy Sportowej 
odbyły się szkolne zawody latawców 
zorganizowane przez dyrekcję Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Gubinie. Jak 
powiedział sędzia główny Ryszard 
Kalita, celem zawodów była popula-
ryzacja modelarstwa wśród młodzie-
ży, szerzenie kultury technicznej oraz 
kształtowanie właściwych zachowań 
i postaw podczas rywalizacji spor-
towej. W zmaganiach wzięli udział 
uczniowie klas IV i V, a do konkursu 
zostało zgłoszonych aż 58 latawców, 
które przygotowały dwuosobowe ze-
społy. Komisja sędziowska oceniała 
zarówno staranność wykonania la-
tawca i pomysłowość w artystycznym 
ozdobieniu, jak i również osiągane 
wysokości lotu. W kategorii klas IV 
dyplom za pierwsze miejsce przy-

Szkolne zawody latawców
znano parze Natalia Raczkowska 
i Kamila Loga, drugie miejsce zajęły 
Olga Wypych i Karolina Żelazko, 
a trzecia pozycja przypadła Karoli-

nie Sarej i Natalii Kłos. Natomiast 
wśród 5-klasistów zwyciężyła para 
Kasia Borkowska i Danuta Stachy-
ra, drugie miejsce zajęły Natalia Si-
wińska i Marta Palińska, a trzecie 
Gabrysia Horoszkiewicz i Jagoda 
Przegoń. Wyróżniono także kilka 
innych par, które otrzymały nagrody 
rzeczowe w postaci m. in. przybo-
rów szkolnych, plecaków i szklanek. 
Mimo niezbyt sprzyjających warun-
ków atmosferycznych i małego do-
świadczenia modelarskiego uczestni-
ków konkursu, zawody stały na dość 
wysokim poziomie, a pomysłowość 
w ozdobach niektórych latawców 
była niezwykle oryginalna i ciekawa.

Sponsorzy zawodów: supermarket 
Horex, supermarket Rondo, sklep 
Kleks, Księgarnia Ryszard Kościesza.

Andrzej Matłacki
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W naszym mieście seniorzy to 
jedna z najaktywniejszych grup 
społecznych, a swoistym centrum 
aktywności jest Zarząd Rejonowy 
Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, kierowany przez 
Helenę Binicewicz. Jesienią 2008 
r. zarząd zorganizował tradycyjnie 
wiele imprez z okazji Tygodnia Se-
niora. Między innymi 14 września 
wyjazd do skansenu w Ochli na za-
kończenie winobrania.

Spotkanie z władzami miasta, 
z uhonorowaniem jubilatów-se-
niorów dyplomami odbyło się 7 
października w Gubińskim Domu 
Kultury. Radosny dzień uświet-
nił koncert Gubińskich Łużycza-
nek pod batutą Danuty Kaczma-
rek i występy zespołu ze Szkoły 
Podstawowej nr 2, przygotowane 
przez Ewę Pilarczyk i Irena Mie-
rzuchowską. Program prowadziła 
Jadwiga Świderska. Ze strony gu-
beńskiej goszczono szefów Miej-
skiej Rady Seniorów Horsta Kühna 
i Ericha Schlenziga, którzy przeka-
zali upominki najstarszej seniorce 
i seniorowi Gubina. Nie zabrakło 
oczywiście przewodniczącego MRS 
z Gubina (zrzeszającej siedem or-
ganizacji) Jerzego Czabatora. 
Jak zawsze niezawodna była Irm-
gard Schneider, człowiek-instytu-

Piękno nie przemija 
z wiekiem

Tak można mówić i pisać o gubińskich seniorach. Bo dojrzałe osoby 
dysponują nie tylko czymś wyjątkowym i unikalnym, a dla młodszych 
niesłychanie przydatnym - życiową mądrością i doświadczeniem. 

cja. Bardzo pozytywnie oceniono 
działania Wydziału Organizacji 
i Spraw Obywatelskich z naczelni-
kiem Reginą Midzio-Kaczmarek. 
Burmistrz Bartłomiej Bartczak 
zaprezentował seniorom plany za-
gospodarowania Wyspy Teatralnej 
i renowacji miejskich parków.

Długi Tydzień Seniora zakończyła 
zabawa taneczna (18 października) 
w barze „Zenek”. Seniorzy czuli się 
jak nastolatkowie. Wspaniale gra-
ła i śpiewała polskie i zagraniczne 
przeboje Ania Szklarz z Wężysk. 
Piękna dekoracja sali, dzieło pla-
styczki, pracownicy „Zenka” Ewy 
Lipnickiej spowodowała, że wszy-
scy czuli się jak na balu prezyden-
ckim. Na zabawie uhonorowano, 
składając m. in. życzenia, młodą 
parę Krystynę Wójciak i Mieczy-
sława Kozłowskiego z Wałowic, 
którzy odkryli siebie trzy lata temu 
na spotkaniu w PZERiI.

Jak widać, pogodnie przejść przez 
etap zakończenia czynnej pracy za-
wodowej, pomaga aktywność, bycie 
członkiem zbiorowości albo działa-
nie na jej rzecz.

Kolejną zabawę andrzejkową za-
planowano na 27 listopada 2008 r. 
(czwartek). Zapisy w biurze PZE-
RiI przy ul. Gdańskiej 17.

(HŁ)

Zabawa była wyśmienita

W Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Gubinie zakończyły się 2 
listopada 2008 - wręczeniem certy-
fikatów - Warsztaty Dziennikarskie 
organizowane przez Stowarzyszenie 
Dziennikarzy i Producentów Radio-
wych w Poznaniu. W Gubinie war-
sztaty odbyły się po raz pierwszy, 
ale i okazja była szczególna, bowiem 
tego roku w tej szkole powstała klasa 
o profilu dziennikarskim.

- Uczestników było nadspodzie-
wanie dużo - mówi Andrzej Wi-
niszewski, dziennikarz Radia Za-
chód w Zielonej Górze, prowadzący 
zajęcia z młodym dziennikarskim 
narybkiem. - Tego typu warszta-
ty prowadzimy raczej dla mniej-
szych grup młodzieży, np. zespołów 
i szkolnych kółek dziennikarskich, 
ale tu eksperyment z większą ilością 
uczestników udał się znakomicie.

Pojawili się następcy

Las to nie tylko możliwość zbie-
rania jagód, grzybów czy pozyski-
wania drewna. Las to także nasze 
wspólne wielkie dobro, często roz-
myślnie dewastowane. Jaki jest las 
od „środka”? Co jest najważniejsze-
go w leśnym ekosystemie, wreszcie 
jak się należy zachowywać prze-
bywając w lesie - to jedne z wielu 
zagadnień, o jakich można było 
się dowiedzieć w nadleśnictwach, 
w ramach Europejskiego Tygodnia 
Leśnego. W związku z nim w Pol-
sce odbyły Dni Otwarte Lasów Pań-
stwowych. Motywem przewodnim 
było hasło „Las czeka na Was”.

W Nadleśnictwie Gubin 23 paź-
dziernika spotkanie rozpoczęło 
się od odegrania hymnu leśników 
i złożenia wiązanek kwiatów przez 
delegację leśników, przedstawicieli 

Zielone płuca planety
władz samorządowych, szkół i in-
stytucji przed obeliskiem poświę-
conym ich pamięci. Dla zaintereso-
wanych zaś - szczególnie młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjów - 
w nadleśnictwie została uroczyście 
otwarta mini izba leśna.

Bardzo ciekawie mówił o jej po-
wstaniu, lesie - jako zielonych 
płucach planety - i właściwie pro-
wadzonej gospodarce zastępca nad-
leśniczego mgr inż. Andrzej No-
wacki. Dużym zainteresowaniem 
zwiedzających cieszyło się mini 
arboretum, możliwość obejrzenia 
Dębu Papieskiego, a dla wytrwa-
łych, po udaniu się do Dzikowa, 
skorzystanie ze spaceru po ścieżce 
przyrodniczo-leśnej w towarzystwie 
doświadczonych leśników.

Antoni Barabasz

Podobne szkolenia młodych 
adeptów sztuki dziennikarskiej, 
organizowane przez SDiPR, od-
bywają się w całym kraju. Praca 
w mediach cieszy się dużym zain-
teresowaniem wśród młodzieży, 
a i nauczyciele coraz częściej za-
chęcają uczniów do próbowania 
swoich sił w dziennikarstwie.

W Gubińskim ZSO działa pod 
okiem polonistki Alicji Tyl znako-
micie funkcjonująca gazeta szkolna 
„K.I.T”. Ostatnio została także na-
grodzona - podkreśla A.Winiszewski 
- i jest to doskonały przykład na to, 
jak dziennikarstwo potrafi moc-
no „wessać” młodych ludzi i da-
wać pierwsze powody do prawie 
zawodowej satysfakcji. To dobry 
początek. Niemal wszyscy znani 
dziennikarze - nie tylko w Polsce 
- często przyznają, że ich przygoda 

z mediami rozpoczęła się właśnie 
od szkolnych gazet i kółek dzienni-
karskich. Wszyscy uczestnicy tego-
rocznych Warsztatów SDiPR z ZSO 
w Gubinie otrzymali specjalne Cer-
tyfikaty, które - o ile dziennikarskie 
zainteresowania będą rozwijane - są 
dobrą zapowiedzią na przyszłość.

Drugą częścią warsztatów była wi-
zyta w zespole redakcyjnym „Wia-
domości Gubińskich”. Tu przyszli 
adepci niełatwego w sumie zawodu 
trafili „na gorący okres” - prace nad 
składem kolejnego wydania samo-
rządowego dwutygodnika.

AB.

Uczczono pamięć zasłużonych leśników

Lek. med. Agnieszka 
Kieroń-Stachyra

spec. medycyny rodzinnej 
wznawia opiekę lekarza 

rodzinnego nad pacjenta-
mi i ich rodzinami.

Zapraszam do zapisów
Gubin, ul. Kresowa 2 

(CM „ATOL”)

KOMINKI VOLCANO
Wykonujemy

n kominki 
n grille ogrodowe
n  wędzarnie

n pokojowe
n kuchenne
n chlebowe

n ceramiczne
n  kwaso i żaroodporne
n  jedno i dwuścienne

n  wkłady kominkowe 
n   materiały do budowy komin-

ków, kominów, pieców itp.
Służymy fachową poradą
Gubin ul. Śląska 62
tel./fax 068 455 51 22

POKRYCIA 
DACHOWE 

WSZELKIEGO 
TYPU

500 269 059 
510 848 475

DOMEL bis
ZAPRASZA 

NA WYPRZEDAŻ 
TOWARU!

Rabaty: 

tapety do 50 %
armatura do 40 %
karnisze – 30 %
farby do 30 %
dywany – 30 %

 

 

Gubin, ul. Śląska 25

PRZYJMĘ do pracy 
kucharza 
kucharkę 

 Bistro u Seby
Sękowice 78 

Tel.  512 174 449 
 512 174 450

Łużyckie Stowarzyszenie Gospo-
darcze ogłasza drugą edycję kon-
kursu o Gubińską Nagrodę Go-
spodarczą w dwóch kategoriach: 
Produkcja oraz Usługi i handel. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upły-
wa 3 lutego 2009 r. 

Regulamin konkursu oraz deklara-
cja przystąpienia do pobrania w re-
dakcji.

Uroczyste ogłoszenie wyników 
nastąpi w dniu 21 lutego 2009 roku 
podczas balu charytatywnego. Pa-
tronat medialny „Wiadomości Gu-
bińskie”

Zapraszam do udziału
Zenon Turowski
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Tekst o remoncie SP-3 sprawił, że 
wpadłam na pomysł, co można by 
jeszcze zrobić dla tej szkoły (uczą 
się w niej moje dzieci). Kilka dni po 
ukazaniu się tego artykułu w „Wia-
domościach Gubińskich” swoje kro-
ki skierowałam do Urzędu Miasta. 
Tam udało mi się (bez uprzednich 
„rezerwacji”) zamienić kilka ser-
decznych zdań z burmistrzem Bar-
tłomiejem Bartczakiem i przed-
stawić mu swój „niecny plan”.

Potem była wizyta u dyrektora 
szkoły. Robert Siegel oświadczył, 
że dołoży wszelkich starań, by to, 
co przyśniło mi się którejś nocy, 
wprowadzić w życie. Jeszcze kilka 
konsultacji z wychowawczynią kl. 
„0” i znów rozmowy z burmistrzem. 
A wszystko po to, by… 27 paździer-
nika nadszedł ten wyczekiwany 
dzień. Dla dzieci to była zapowie-
dziana wizyta, ale nie wiedziały, co 
to oznacza dla nich samych. Bur-
mistrz, tak jak obiecywał, zabawił 
się w Św. Mikołaja i przyszedł do 
Oddziału Przedszkolnego z pre-
zentami. Był to dość duży karton 
z zabawkami: lalka-niemowlę, sa-

Wizyta z niespodzianką
mochody, dwa komplety naczyń, 
wózek spacerowy dla lalek oraz 
kilka piłek i wiele innych zabawek. 
Dla dzieciaków to była prawdziwa 
niespodzianka, która sprawiła im 
wielką radość. Zabawki na pewno 
się przydadzą i chociaż to zaledwie 
„kropla w morzu potrzeb”, to prag-

Ogromną niespodzianką były ofiarowane dzieciom zabawki

- Chwilkę czekałem. Skąd Pani 
wraca?
Właśnie sadziłyśmy kwiatki z Le-
ontyną Kaczor.
- U siebie w ogródku?
Wręcz przeciwnie, przesadzałam 
ze swego ogródka na nowy klomb 
przy Barlickiego. Różne cebulki. Na 
wiosnę zakwitną, będzie ładnie.
- A jak samopoczucie?
Jest dobre, właśnie nacieszyłam 
oko nowym boiskiem sportowym. 
Cieszę się, że młodzież z Barlickie-
go i sąsiednich ulic będzie miała 
zagospodarowany pożytecznie 
czas wolny.
- Co jeszcze Panią cieszy?
Miasto pięknieje - to mnie cieszy. 
To, że przy ul. Daszyńskiego usta-
wiono nowe ławeczki. Znalazł się 
prywatny sponsor, pan Kaźmier-
ski, i zafundował. Cieszy to, że 
przy dojeździe z Dubois do Barli-
ckiego ustawiono lustro, co znacz-
nie zwiększyło bezpieczeństwo 

Twój radny - Danuta Andrzejewska
kierowców. Trzeba rozwiązywać 
i drobne sprawy.
- Czy Pani jeździ ulicą Dubois?
Chyba że rowerem. Bo ja jestem je-
dyną wśród radnych, która nie ma 
samochodu. Daje mi to duży kom-
fort działania. Dużo chodzę pie-
szo, wiele widzę. Mam możliwość 
spotkania mieszkańców w różnych 
miejscach i porach dnia. Postano-
wiłam mieć dla każdego czas i to 
mnie bardzo wzbogaca w wiedzę, 
poznaję coraz to nowe problemy. 
Z autobusu idę zawsze inną drogą.
- Przypominam sobie, że kwe-
stionuje Panie właśnie przebieg 
trasy autobusów miejskich, rów-
nież na sesji Rady Miasta.
Kwestionuję, bo każdy absurd 
trzeba tępić. Z miasta wraca wiele 
osób starszych i muszą wysiadać 
na Kresowej, bo jak dojadą do uli-
cy Daszyńskiego, gdzie jest koń-
cowy przystanek, to muszą płacić 
za bilet ponownie, by wysiąść na 
Barlickiego. Poprzednia, stara tra-
sa z przystankiem na Żołnierskiej 
i Barlickiego była dla większości 
wygodniejsza. PKS w Zielonej Gó-
rze pieniążki bierze, i to niemałe, 
a nawet nie raczy odpowiedzieć 
na pismo Rady Osiedla. Jeśli ok. 
300 podpisów nie robi wrażenia na 
kierownictwie PKS, to może lepiej 
znaleźć innego przewoźnika?
- Do którego klubu radnych Pani 
należy?
Do żadnego. Jestem niezależna. 
Gdyby ode mnie zależało, wy-
eliminowałabym partyjniactwo 
wśród radnych. Uważam, że trze-
ba być radnym wszystkich miesz-
kańców osiedla, a nawet miasta, 
nie tylko tych z legitymacjami.

- Pamiętam, że była Pani inicjator-
ką opodatkowania się radnych na 
rzecz zbiórki pieniędzy na zegar. 
Kto jeszcze Panią wspiera?
Płaci kilku radnych; Halina Woj-
nicz, Waldemar Kowal, Ryszard 
Jakutowicz i Piotr Puszkarski. 
Niektórzy się jeszcze wahają. Wy-
padałoby drugi zegar na Baszcie 
Ostrowskiej ufundować jak naj-
szybciej.
- Przewodniczy Pani Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej - to od-
powiedzialna funkcja?
Trochę czasu to zabiera, bo w kwar-
tale robimy kilka planowych kon-
troli, po kilka dni każda. Ostatnio 
kontrolowany był Miejski Zakład 
Usług Komunalnych, ale protokół 
jeszcze nie jest gotowy. Opracowu-
jemy wnioski. Jakieś tam usterki 
występują. Poprzednio kontrolo-
waliśmy Przedszkole nr 3 i trudno 
było znaleźć tam jakieś nieprawid-
łowości.
- Była Pani na wycieczce w ko-
palni Konin?
Tak, byłam, a wcześniej w niemie-
ckiej kopalni. Dobrze, że do Koni-
na pojechaliśmy. To robi wrażenie. 
Wyrobisko, które zwiedzaliśmy, 
jest ogromne. Jeszcze w trakcie 
eksploatacji prowadzi się rekulty-
wację - wyeksploatowany obszar 
jest obsadzany drzewkami, zakłada 
się parki, tworzy place zabaw, tory 
saneczkowe i narciarskie, powstają 
nowe jeziora i tereny rekreacyjne.
To prawda, że robi się w ziemi rany, 
ale ich leczenie jest skuteczne. Dla-
tego w kopalni węgla widzę szansę 
dla rozwoju Gubina i młodego po-
kolenia, bo będą nowe miejsca pra-
cy i niezłe zarobki. Ols

niemy za nie podziękować wła-
dzom naszego miasta.

Szczególne podziękowania na ręce 
pana burmistrza B. Bartczaka składają 
najmłodsi uczniowie gubińskiej SP-3, 
ich rodzice, wychowawczyni Magda-
lena Rodak i pomysłodawca, czyli ja

Anna Kędziora

Danuta Andrzejewska

SKLEP - POLESKA 2:
- AUTO CZĘŚCI - AKCESORIA
- PŁYNY, OLEJE - WYMIANY CZĘŚCI

TEL. 500 269 059

Mężczyzna 52 lata 
(Niemiec) szuka 

szczupłej Pani, z którą 
zbuduje wspólną 

przyszłość. Tel./SMS 
0049 175 788 0815.

Dla dziecka, które z podejrzeniem 
choroby trafia przed oblicze osoby 
ubranej w biały fartuch - to często 
powód wielkiego stresu. Osiągnięty 
w rankingu wynik to wytężona pra-
ca całego personelu pediatrii; po-
czynając od naszych pań salowych, 
poprzez pielęgniarki, na lekarzach 
będących na etatach i tych, którzy 
pracują tylko na dyżurach kończąc 
- podkreśla z naciskiem dr Elżbieta 
Strońska, ordynator, zapytana o to, 
jak się osiąga taki sukces. Jest to też 
przede wszystkim wdzięczność ro-
dziców, którzy swoimi głosami od-
danymi w plebiscycie, zdecydowali 
o wysokiej lokacie oddziału!

Jeżeli na pewien czas - dajmy 
na to dwa dni lub więcej - dziecko 
musi pozostać na oddziale, być 
odizolowane od domu, otoczenia 
swoich ulubionych maskotek i ro-
dzeństwa - to jest to dla niego ok-
ropne przeżycie - mówi dr Stroń-
ska. Dlatego na oddziale istnieje 
możliwość, aby z małym pacjentem 
mogła przebywać np. jego mama. 
Oddział - jako jeden chyba z nie-
wielu w województwie nie pobiera 
od rodzica żadnych opłat, podczas 
gdy w wielu przypadkach taka od-
płatność sięga nawet kwoty 25 zł za 
dobę pobytu...

- To dzięki przychylności i życz-
liwości naszych radnych powiato-
wych, którzy podjęli taką uchwałę - 
wtrąca dyrektor szpitala Wojciech 
Rutkowski. Na oddziale nie istnie-
je też pojęcie braku wolnych miejsc, 
jeżeli zachodzi taka konieczność, to 
na szpitalnym korytarzyku na jed-
ną bądź dwie noce staje dodatkowe 
łóżeczko. Nikt z pacjentów nie ma 
prawa wyjść bez zdiagnozowania 
choroby - mówi dalej ordynator 
oddziału. Jakieś tam limity przy-
jęć i inne sprawy papierkowe są 
potrzebne urzędnikom, a choroby 
i ilości pacjentów przewijających 
się np. w ciągu miesiąca przez od-
dział żadna „tęga głowa” nie jest 
w stanie po prostu przewidzieć - 
dodaje. To tylko statystyka, którą 
zawsze można zapisać w odpowied-
nich rubrykach w czasie przeszłym, 
a nie zaplanować na ileś miesięcy 
naprzód. Sam oddział też nie za 
bardzo przypomina, no może bio-
rąc pod uwagę nieliczny personel 
noszący białe fartuchy - swoim wy-
glądem inne im podobne oddziały. 
Mimo że nie jest duży pod wzglę-

dem ilości łóżek i sal dla małych 
pacjentów, to jest przytulny, a to 
dzięki swej pastelowej kolorysty-
ce. Taki wystrój to także zasługa 
koleżanki pani ordynator - szefo-
wej Agencji Reklamowej „Novum” 
Beaty Siewruk-Dziewiałtowskiej, 
która bezinteresownie służy wszel-
ką pomocą, aby ci najmłodsi pobyt 
w szpitalu przyjmowali z jak naj-
mniejszymi obawami i stresem. 
Oddział ma na stanie wiele darów 
od Fundacji Jurka Owsiaka, który 
co roku w ramach jedynej na świe-
cie, bezinteresownej akcji przyczy-
nia się do ratowania zdrowia i życia 
małych pacjentów. Równie dobrze 
układa się współpraca z Fundacją 
Polsat, która nigdy nie odmówiła 
swojej bezinteresownej pomocy 
w doposażeniu szpitalnej techni-
ki. Z kolei Telekomunikacja Polska 
kilka lat wstecz w ramach jednej ze 
swoich akcji zainstalowała specjal-
ny telefon na szpitalnym koryta-
rzu, z którego dziecko może do woli 
rozmawiać z najbliższymi w swoim 
domu. Firma regularnie dostar-
cza karty telefoniczne do aparatu. 
Z kolei Fundacja Jolanty Kwaś-
niewskiej także wysoko oceniła pe-
diatrię w Gubinie, w ramach innej 
akcji nazwanej „Motylkowe szpi-
tale”. Przypadek? Fenomen wśród 
szpitali? Nie! - powtarza ponownie 
z naciskiem energiczna ordyna-
tor. Naszym zadaniem jest przede 
wszystkim być wiernym przysiędze 
Hipokratesa.

- Dla nas jest to powód do dumy 
- przyznaje uradowany z osiąg-
niętego wyniku dyrektor powiato-
wej lecznicy W. Rutkowski. - Jest 
to de facto I miejsce spośród 42. 
szpitalnych oddziałów, które były 
brane pod uwagę w tymże rankin-
gu. Siłą rzeczy nasz szpital nie jest 
w stanie konkurować z oddziałem 
dziecięcym Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w Zielonej Górze 
ani tamtejszą Polikliniką MSWiA 
- chociażby ze względu na rodzaj 
wykonywanych tam zabiegów 
i ilość hospitalizowanych pacjen-
tów. Trzecie miejsce, jakie zostało 
przyznane naszej pediatrii, to tak-
że praca całego szpitala, radnych 
powiatowych i wielu ludzi dobrych 
serc, którzy w sposób może niepo-
zorny, ale skuteczny wspomagają 
nasze działania.

Antoni Barabasz

To nie przypadek, że w rankingu Gazety Lubuskiej na najlepszy od-
dział szpitalny, gubiński oddział dziecięcy SP ZOZ szpitala powiatu 
krośnieńskiego znalazł się na podium!

Kolorowy oddział

Na spotkaniu 30 października br. z personelem gubińskiej pediatrii starosta po-
wiatu Jacek Hoffmann i wicestarosta Janina Pawlik wysoko ocenili ich sukces
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Na scenie Gubińskiego Domu 
Kultury wystąpił duet akordeo-
nowy Barbados. - Muzycy chodzi-
li między nami, kładli nasze ręce 
na akordeonie i mówili, żeby grać 
- opowiada rozentuzjazmowana 
uczestniczka imprezy. Bo ten duet 
był niezwykły…

Jarosław Jeżewski (akordeon gu-
zikowy) i Franciszek Prus (akor-
deon klawiszowy) to absolwenci 
Akademii Muzycznej w Katowicach 
oraz laureaci wielu konkursów so-
listycznych w kraju i za granicą, 
m.in. w Niemczech, we Francji 
i Włoszech. Ich atutem jest niepo-
wtarzalne brzmienie akordeonów 
strojonych na styl francuski - mu-
sette. Prezentują zazwyczaj orygi-
nalne aranżacje ludowych utworów 
zakopiańskich, rosyjskich, bawar-
skich, francuskich, greckich i buł-
garskich. A specjalnie dla gubinian, 
wraz z wokalistką Anną Ochojską, 
pokusili się także o chorwackie ka-
wałki.

Występ duetu akordeonowego po-
przedziły znakomite Gubińskie Łu-

życzanki pod kierownictwem Danu-
ty Kaczmarek. Panie tak rozgrzały 
publiczność, że tańcom i wężykom 
nie było końca. Zwłaszcza podczas 
popisów zespołu Barbados. - Ci 

artyści po prostu tworzą muzykę, 
której słucha się z przyjemnością - 
zachwycała się publiczność podczas 
tego niezwykłego, niedzielnego po-
południa… JO

Powalili na kolana

W Galerii „Ratusz” Gubińskiego 
Domu Kultury w piątkowe popo-
łudnie 7 listopada o godzinie 18.00 

odbędzie się otwarcie wystawy foto-
grafii Pawła Janczaruka „Kalendarz 
Zofii”. Jest to cykl fotografii wykona-

Fotografia inaczej
nych kamerą otworkową, poświęco-
ny pamięci Zofii Lubczyńskiej.

Paweł Janczaruk: urodzony w 1964 
roku. Pracuje jako fotoreporter 
w „Gazecie Lubuskiej”. Od 1982 
roku członek Lubuskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego. W 1999 roku 
otrzymał tytuł Artysty Fotoklubu 
Rzeczypospolitej Polskiej. W 2003 
roku został przyjęty w poczet Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików. 
Członek Rady Programowej „Gale-
rii Jednego” i Grupy Trzymającej 
OFFO. Autor 31wystaw indywidual-
nych. Uczestnik ponad 400 wystaw 
zbiorowych, gdzie otrzymał 75 na-
gród. Odznaczony Brązową Odzna-
ką Polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Fotograficznych, Złotą Odznaką 
Lubuskiego Towarzystwa Kultury 
i Srebrnym Medalem „Zasłużony dla 
Fotografii Polskiej”. Prace w kolek-
cjach prywatnych w Polsce, Holan-
dii, Niemczech, Francji i Czechach. 
Uczestnik jury konkursów fotogra-
ficznych w Polsce i Niemczech.

mz

Autor wystawy podczas 
wziyty w galerii

We wtorkowe popołudnie, punktu-
alnie o godz. 15.00, nieznani spraw-
cy usiedli na parkowych ławeczkach. 
Ku zdziwieniu przechodzących, 
wiecznie spieszących się ludzi zaczę-
li… czytać książki. Organizatorów 
akcji do tej pory nie ustalono. Ale to 
normalne przy flash mobie.

Flash mob jest ogólnie przyję-
tym określeniem, którym nazywa 
się sztuczny tłum gromadzący się 
niespodziewanie w miejscu pub-
licznym w celu przeprowadzenia 

Kto to był?

Pomysł organizowania bły-
skawicznego tłumu narodził się 
zaledwie 5 lat temu w Nowym 
Jorku. Pierwszą akcję tego typu 
zaplanowała osoba lub organiza-
cja określająca się jako Mob pro-
ject. Zabawa polegała na zgro-
madzeniu się w sklepie Macy’s 
i dopytywaniu się sprzedawców 
o „dywanik miłości dla komu-
ny”. Kolejne akcje polegały na 
oddawaniu pokłonów ogromnej 
figurce pluszowego dinozaura 
ustawionej w jednym ze sklepów 
z zabawkami na Times Square, 
klaskaniu wewnątrz ekskluzyw-
nego hotelu albo obserwacji fik-
cyjnego przedstawienia.

krótkotrwałego, zaskakującego 
przypadkowych świadków, zdarze-
nia. We flash mobie uczestniczą 
zupełnie nieznani sobie ludzie po-
siadający jedynie informacje doty-
czące jego terminu i planowanych 
działań. Wiadomości o akcji prze-
syłane są za pośrednictwem inter-
netu lub sms-ów. Dzięki temu biorą 
w niej udział setki osób.

Tyle o flash mobie. Swoją drogą za 
sprawą młodych ludzi, czytających 
w tym samym czasie ulubione po-

wieści, pozwoliła się tutaj uchwycić 
smutna prawda o nas samych. Musi-
my przeprowadzać różnego rodzaju 
akcje, aby w krajobraz miasteczka 
wniknęły osoby z książkami. I mówię 
tutaj nie tylko o październikowym 
flash mobie, ale także o projektach 
ministerialnych obejmujących cały 
kraj. „Cała Polska czyta dzieciom” 
na przykład. Cała Polska? A Państwo 
kiedy ostatnio czytali coś drugiej 
osobie?

MG

Każde miejsce jest dobre do czytania

Teatr profilaktyczny wpisał się 
chyba na dobre w gubiński krajo-
braz świata kultury i edukacji. I to 
chyba dobrze, bo sceniczne oddzia-
ływanie na młodego człowieka jest 
najlepszym sposobem przekazania 
treści dotyczącej uzależnień.

O pomyśle mł. asp. Mieczysława 
Frygi z referatu prewencji Komi-
sariatu Policji w Gubinie pisaliśmy 
w nr 18/08 „Wiadomości Gubiń-
skich”. A ponieważ monodramy 
profilaktyczne od tej pory zyskały 
duże uznanie zarówno wśród pe-
dagogów, jak i uczniów, nastąpiła 
kontynuacja przedsięwzięcia. Na 
deskach GDK ponownie zatem wy-
stąpiła Agata Piec do scenariusza 
Judyty Piaseckiej. Ale tym razem 
dziewczyny z Nowej Soli zaprezen-

Mury też mają prawo upaść
towały swój najnowszy spektakl, 
który… jeszcze nie ma tytułu. - To 
zupełnie premierowa sztuka, nasz 
najnowszy produkt, którego nikt 
do tej pory nie widział - wyjaśnia 
Agata.

Podczas profilaktycznej gali wy-
stąpił również Maciej Wojciechow-
ski z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Zielonej Górze - zdobywca 
pierwszego miejsca za scenariusz 
w czerwcowym konkursie pt. „Po-
moc w dwóch aktach”. Na deser za-
prezentowany został spektakl „Zbyt 
głośna samotność” wyróżniony na-
grodą publiczności podczas żagań-
skiego konkursu. Nagrodzony rów-
nież w Gubinie rzęsistymi brawami 
młodzieży, która po raz kolejny coś 
zyskała… Szansę! MG

Dynamiczny moment przedstawienia

Gubiński Dom Kultury organizuje wyjazd do Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na 
spektakl pt. „STWORZENIA SCENICZNE April de Angelis” w reżyserii Roberta Cze-
chowskiego

Wyjazd 23.11.08 (niedziela o godz.16.30) z placu Jana Pawła II
Koszt wyjazdu 30zł
Zapisy do dnia 15.11.08.
Tel.(68) 4558168, 4558169, 4558202
Ograniczona ilość miejsc!

Tytułowym mianem określano XVIII-wieczne aktorki angielskie, które jako pierwsze 
uzyskały pozwolenie grania na scenie razem z mężczyznami. Sztuka April de Angelis 
jest historią o czterech takich aktorkach z okresu Restauracji Angielskiej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Duet Barbados zachwycił swą grą gubińską publiczność
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Drodzy Gubinianie
Dnia 11 listopada cała Polska obchodzi uroczyście Święto Niepodległości. Pomimo 

że od tamtego dnia minęło już 90 lat, rokrocznie spłacamy dług wdzięczności za 
odzyskaną wolność i niepodległość. Oddajmy cześć wszystkim tym, którzy walczyli 
o wolną Polskę. Niech wyrazem tego będą biało-czerwone flagi rozwieszone w na-
szych oknach i na naszych balkonach.

Burmistrz Miasta Gubina
Bartłomiej Bartczak

Kup flagę
Sklep wielobranżowy Azymut
ul. Śląska 3 MG

W każdym oknie i na każdym bal-
konie… Bo 11 listopada jest równie 
dobrym, jeśli nie lepszym, powodem 
do podkreślenia swojej tożsamo-
ści narodowej, co walka piłkarskiej 
reprezentacji na zawodach rangi 
mistrzowskiej. Bo 90 lat temu odzy-
skaliśmy niepodległość, a z wolności 
zawsze powinniśmy się cieszyć. Tak 
łatwo można ją stracić.

Inicjatywa demonstrowania barw 
narodowych powstała na styku 
działalności 3 podmiotów: Urzę-
du Miejskiego, Gubińskiego Domu 
Kultury oraz grupy „Droga” rea-
lizującej w bieżącym roku projekt 
z programu Młodzież, którego jed-
nym z elementów jest powołanie do 
życia Młodzieżowej Rady Miasta.

W ramach właśnie tego projektu 
wspólnie postanowiono zareagować 
działaniem na postulat burmistrza 
o uczczeniu radosnego przecież 
święta, jakim jest 11 listopada, oraz 
na prośbę osób starszych, szczegól-
nie gubińskich kombatantów, aby 
w naszym mieście było miejsce, 
gdzie można zakupić państwową 
flagę. W tym drugim przypadku 

Wywieśmy  
państwową flagę!

z pomocą pospieszył lokalny przed-
siębiorca prowadzący sklep „Azy-
mut” - Andrzej Suski.

Pozostał jeszcze jeden element ak-
cji: w ramach projektu „Demokracja 
bez wyjątku” prowadzonego przez 
młodzież skupioną przy Gubińskim 
Domu Kultury, w gubińskich szko-
łach oraz na terenie miasta przepro-
wadzono akcję popularyzacji idei 

wywieszenia flag, jako oznaki patrio-
tyzmu. Na przykład w Zespole Szkół 
Licealnych i Technicznych przedsta-
wiciele tymczasowej MRM i samo-
rządu uczniowskiego kierowanego 
przez Magdalenę Zajkowską zorga-
nizowali działanie propagujące tego 
typu akcje.

Za podjęcie próby konsolidacji 
społeczności lokalnej i inicjaty-
wę demonstrowania barw naro-
dowych, Gubiński Dom Kultury 
otrzymał szczególne wyróżnienie 
w konkursie Liga Inicjatyw Oby-
watelskich zorganizowanym pod 
honorowym patronatem Marszał-
ka Województwa Lubuskiego. Ser-
decznie gratulujemy.

JO

Mówią o nim, że jest mistrzem 
rozwiązywania konfliktów, bo już 
od dziecka udawało mu się łagodzić 
spory czy to między rodzicami, czy 
to jako pedagog w teatrze między 
szwajcarską młodzieżą, zamieszkują-
cą blokowiska, a także w amerykań-
skich dzielnicach i szkołach w Ber-
linie. Podczas 40 lat pracy wynalazł 
metody, dzięki którym ludzie się ze 
sobą spotykają i otwarcie o wszyst-
kim dyskutują, co ich porusza…

Słynny szwajcarski artysta Joerg 
Montalta już po raz drugi popro-
wadził spotkanie Koła Słuchaczy 
(ilustracja poniżej). Ma ono na celu 
przede wszystkim nauczyć słuchać 
się nawzajem, potem rozumieć, po-
tem zmienić punkt widzenia, aby 
przebaczyć, aż w końcu nastąpi po-
jednanie. - Chciałbym, by wszyscy 
tu nauczyli się wsłuchiwać w siebie 
i w innych. Jest bowiem różnica 
między słuchaniem a wysłuchaniem. 
Głęboko wierzę, że ludzie potrafią 

Koło Słuchaczy
nawzajem się szanować i rozumieć, 
choć mogą bardzo się różnić - tłuma-
czy charyzmatyczny moderator.

IBA, czyli Internationale Bausstel-
lung, organizuje 25 projektów, je-
den z nich dotyczy gubińskiej fary. 
Miejsce to i jego historia wywarły 
na Montalcie tak duże wrażenie, 
że postanowił zrealizować właśnie 
w Gubinie jeden ze swoich pro-
jektów. - Fara bowiem potrzebuje 
nie tylko konserwatora zabytków, 
odbudowy, ale także wewnętrznej, 
psychicznej odbudowy ludzi miesz-
kających po obu stronach Nysy 
- mówi Szwajcar. I zaprasza Niem-
ców oraz Polaków do wspólnego 
koła słuchaczy. MG
n Organizator: Fundacja „Fara 

Gubińska”, Stowarzyszenie z Gu-
ben oraz IBA n Miejsce: sala wido-
wiskowa GDK

Następne spotkanie Koła Słucha-
czy – środa 26 listopada od 16.00 
do 18.00

- Było bardzo fajnie - ekscytuje 
się Natalia. - W pałacu było super 
i w muzeum… - wylicza atrakcje 
Patrycja, przekrzykując resztę mło-
dzieży. - Dla mnie najlepsze były 
obiady - dodaje uśmiechnięty Łu-
kasz, który podobnie jak inni ró-
wieśnicy, nie ukrywa zadowolenia 
z międzynarodowego projektu rea-
lizowanego przez ZSO i Gimnazjum 
Pestalozzi w Guben.

Marta Zakrzewska, Monika 
Hańćka, Heide Bauer - nauczy-
cielki ze wspomnianych placówek 
oświatowych - pozyskały fundusze 
z Euroregionu w ramach Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzie-
ży. Dzięki temu w dniach 13-16 
października młodzież zaintereso-
wana tematyką pogłębiała swoją 
wiedzę dotyczącą historii regionu. 
Uczniowie dwóch krajów wspólnie 
przeprowadzili ankietę uliczną do-
tyczącą dziedzictwa kulturowego 

Integracja pełną parą
Ziemi Lubuskiej, zwiedzili kościół 
farny, Basztę Ostrowską, Izbę Mu-
zealną, Muzeum Kapeluszy i gu-
beńską bibliotekę. W następnym 
dniu wszyscy wybrali się do Pałacu 
w Żaganiu. - Mieliśmy piękną pogo-
dę, było wesoło i radośnie, przygo-
da goniła przygodę - opowiada Paul 
z niemieckiego gimnazjum, a Do-
minic wyraża swój zachwyt polski-
mi zabytkami i… dziewczętami.

Wspólne przedsięwzięcie pomogło 
pogłębić współpracę między dwie-
ma placówkami oraz znajomość 
języka i kultury partnera projektu. 
- Poznaliśmy dokładnie historie 
regionu, a przy tym nawiązaliśmy 
osobiste znajomości z rówieśnika-
mi zza rzeki - opowiada Ola, uczen-
nica ZSO. - Zaprzyjaźniliśmy się 
z nowo poznanymi ludźmi, integra-
cja pełną parą - podsumowuje pro-
jekt Natalia.

MG 

Popularyzacja idei wywieszenia flagi w ZSLiT

Plac obok kościoła farnego przez kil-
ka godzin był miejscem wyśmienitej 
zabawy. Czego tam nie było... I wystę-
py na scenie najmłodszych, i pokazy 
karate, z programami wystąpiły ze-
społy artystyczne z GDK oraz nie za-
brakło „Gubińskich Łużyczanek”.

Organizatorki - Małgorzata Cicho-
wicz i Marzena Świderska zadbały 
o rozrywkę dla całej rodziny, były 
konkursy dla młodszych i starszych, 
gry, zabawy. Jak zawsze, podczas 
tego święta nie zabrakło pieczonych 
ziemniaków, stoisk z garmażerką, 
słodyczami, napojami, z domowymi 
wypiekami, watą z cukru.

Wielkim zainteresowaniem cie-
szyły się też m. in.: loteria fanto-
wa, kiermasz zabawek i licytacje, 
a wszystko to dzięki sponsorom. 
Byli to: Burmistrz Miasta Gubi-
na, Zakład Mebli Tapicerowanych 
- Zbigniew i Andrzej Iwaniccy, 
Wioletta Poniatowska, Cukiernia 
„Sikora”, Spedycja - Pośrednictwo 
w Transporcie Jolanty Urban, 
Krystyna Podhorecka, Sklep Ron-
do, Piekarnia GS, Sklep Satman, 
Sklep EKO, MOS, Drogeria „Mar-
go” Zdzisława Liszaka, Hurtownia 
„Botto”, Sklep jubilerski Mieczy-
sława Jawińskiego, Sklep odzieżo-
wo-obuwniczy Doroty Olejniczak, 
Sklep odzieżowy Teresy Samociuk, 
„Karat II” Ewy Dmytrów, Sklep 
„Agnes” Agnieszki Dziel, Sklep 
„Sylwia” Sylwii Szlejer, Sklep 
odzieżowy Marka Strzemieczne-
go, Sklep „Gabi”, Drogeria „Natu-
ra”, McDonald’s, Sklep odzieżowy 
Marzeny Stawskiej, Apteka „Pod 
Basztą”, Sklep komputerowy Toma-
sza Żurańskiego, Salon kosmetycz-
ny Iwony Karpisiak-Dyki, Sklep 
„Sekret” Stanisławy Komarczuk, 
Sklep ogrodniczy „Dom i ogród”, 
Firma „Reichem” Stanisława Re-
wie, Ośrodek Szkolenia Kierowców 
„Moto-Wiwa”, Sebastian Jawor-
ski, Beata Makaś, Ewa Wilk, Fir-
ma „Margola” Marioli Nycz, PHU 
„Sylwia” Sylwii Ostrowskiej, Sklep 
sportowy „Bastek” Katarzyny Kel-
ler, Sklep „Zofia”, Sklep „Matrix”, 
Andrzej Mizerny, Sklep zabawko-
wy „Kleks”, Aleksandra Rogatka, 
Sklep „Żabka” Dariusza Śliwow-
skiego, Sklep „Maciuś” Elżbiety 
Kaczmar, Monika Różycka.

Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją również: Genowefie Barabasz, 
Reginie Jankowskiej, Januszowi 
Gajdzie, Straży Pożarnej, Zakłado-
wi energetycznemu Zbigniewa Bo-
łoczki, Policji, Straży Granicznej, 
Krzysztofowi Kaszekowi oraz ze-
społom: „Kropeczki” i „Wesołkom” 
z SP-1, gubińskim przedszkolom, 
PSM, Gubińskim Łużyczankom, 
szkole tańca sportowego „Calipso”, 
wokalistom GDK oraz karatekom 
za uatrakcyjnienie festynu swoimi 
występami.

MB-T

Festyn 
rodzinny

W pierwszą niedzielę paździer-
nika rodzice, wychowawczynie 
uczniów klas „0” i II b Zespo-
łu Szkół im. M. Kopernika SP-1 
zaprosili gubinian na coroczne 
„Święto pieczonego ziemniaka”.
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Z Ziemi Gubińskiej

Czarnowice pod rządami rodu Kleist
Na małą ukleję złowił 4,5 kg sandacza Ludwik Maćków, wędkarz 

koła PZW nr 4 w Gubinie. Drapieżnika „upolował” na Odrze kolo Chle-
bowa 17 października 2008 r. Pomocy przy wyciągnięciu na ląd udzie-
lił siostrzeniec Marcin Wesołowski. Warto dodać, że kolega Ludwik 
najbardziej lubi wędkować na spławik i z gruntu. Mało zabrakło do 
normy medalowej (brązowej) „Wiadomości Wędkarskich”, która dla 
sandacza wynosi 5 kg. Rekord Polski - 15,6 kg.

Sandacz L. Maćków

Obie ryby drapieżne mają wymiar ochronny do 45 cm. Limit dobo-
wy - 3 sztuki łącznie z amurem białym, boleniem, karpiem, lipieniem, 
pstrągiem potokowym, brzaną i szczupakiem (ew. sandaczem, gdy do-
tyczy szczupaka).

Sandacz (Sander lucioperca) - słodkowodna ryba z rodziny okonio-
watych. W drugim roku życia odżywia się wyłącznie drobnymi ryba-
mi. Dorasta do 1,3 kg, osiąga 23 kg. Ryba bardzo kapryśna i ostrożna. 
W odróżnieniu od szczupaka chętnie zasiedla wody mętnawe. Wróg 
okoni. Okres ochronny od 1 stycznia do 31 maja.

Szczupak (Esox lucius) - z rodziny szczupakowatych, żyje w wodach 
słodkich oraz słonawych wodach Bałtyku. Osiąga długość 1,5 m, masę 
do około 10 kg (choć rekord Polski wynosi 24,10 kg). Czyha w ukryciu 
między roślinami wodnymi i czeka na przepływającą zdobycz. Chętnie 
ustawia się w cieniu, przemieszcza się na niewielkie odległości. Okres 
ochronny na wodach PZW Okręgu Zielona Góra od 1 grudnia do 30 
kwietnia. wł

Sandacz i szczupak

We wsi znajduje się szkoła z po-
mieszczeniem muzealnym. Młyn 
wodny i warowny zamek nad wodą 
dawno już zostały zrujnowane. Na 
starym niemieckim cmentarzu za-
chowało się jeszcze kilka kamieni 
nagrobnych z czytelnymi napisa-
mi. Ale grób rodzinny rodu von 
Kleist jest zniszczony i nawet sta-
rzy mieszkańcy Czarnowic nie po-
trafią wskazać jego lokalizacji.

Na początku swej historii Czar-
nowice należały do Klasztoru Nie-
wiast w Guben, następnie do rodu 
von Sehlstrang (1452-1554), rodu 
von Polenz (1554-1765) i von Kle-
ist. Do czarnowickiego ziemskiego 
majątku rycerskiego należała wieś 
Bezki i część Dobrzynia.

Za majątkiem ziemskim znajdu-
je się małe wzgórze, zwane rów-
nież „Cmentarzem Rozbójników”. 
Rzeczywiście syn pierwszego 
właściciela i inni w roku 1505 no-
sili miano „ulicznych dręczycieli”. 
Napadali na kupców między Gu-
binem, Krosnem i Frankfurtem 
n/Odrą. W roku 1482 książęta 
i miasta stworzyły przymierze, 
które miało ich chronić przed tymi 
rozbójnikami.

W średniowieczu mieszkańcy wsi 
żyli z hodowli ryb i rolnictwa. Wy-
dobywano również łąkową rudę że-
laza. W połowie wieku XVIII upra-
wiano tu żyto, pszenicę, jęczmień, 
owies, groch, chmiel, len, proso 
i ziemniaki.

W wieku XIX wspomniano o kar-
czmie wiejskiej, owczarni, młynie 

wodnym i folwarku. Wieś należała 
do parafii w Stargardzie Gubińskim.

August-Wilhelm, pierwszy właś-
ciciel wsi z rodu von Kleist, nabył 
ten rycerski majątek ziemski dzię-

ki finansowej pomocy matki. Gdy 
zmarł, majątek przeszedł na wspól-
ną własność jego dwóch synów. Je-
den z nich, Wilhelm Bogislav, ma-
jor i nadworny łowczy, w roku 1823 
otrzymał pruski tytuł szlachecki. 
Posiadał również dobra w Saksonii 
i na Pomorzu. Zmarł w roku 1860. 
Trzecim właścicielem został Ewald 
hrabia Kleist von Loss (1825-77), 

który był również starostą gubeń-
skim. Z małżeństwa z hrabiną von 
Reventlow ze Starosiedla przyszły 
na świat trzy córki.

W latach 1929/1930 rodzina mu-
siała ogłosić upadłość. W latach 
poprzednich miały miejsce powo-
dzie i plony były złe. Być może też 
administrator nie był już w stanie 
sprostać swoim zadaniom. Mają-
tek zlicytowano i osiedlono na nim 
przesiedleńców z regionu poznań-
skiego, który po pierwszej wojnie 
światowej powrócił do Polski.

Zamek nabył ojciec Helmuta 
Römiga, który do dziś mieszka 
w podgubeńskiej wsi Atterwasch. 
Kazał w zamku urządzić mieszka-
nia. Piękny park ze starymi drze-
wami wykorzystywał do celów go-
spodarczych.

Gisela von Kleist zdecydowała 
się na zasiedlenie majątku ziem-
skiego, ponieważ kochała las 
i chciała zachować go całości. Po 
wojnie osiedliła się w Hanowerze, 
ponieważ tam było dużo lasów. 
„Litościwa pani” kazała się pocho-
wać w Czarnowicach w grobowcu 
rodzinnym, który po wojnie nie-

stety splądrowano i spustoszono.
Zamku już nie ma, zdziczał pięk-

ny park majątku ziemskiego. Kilka 
dużych stodół i zabudowań gospo-
darczych przypomina o dziesiąt-
kach lat historii rodziny von Kleist 
w Czarnowicach. 

Tekst i foto: Hans-Joachim 
Bergmann

Opr. i przekład: K. Freyer

Wieś Czarnowice w roku 1436 nazywała się Tcernewitz, w 1452 Czernewitz, w 1527 Zerowicz i w 1538 Zer-
newicz. W roku 1937 pojawiła się kolejna nazwa Schernewitz, a po wojnie Czarnowice.

Zamek w Czarnowicach

Gubin, 07.11.2008
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Nr 53

Ogłoszenie było wywieszone w terminie od 07.11.2008 do 28.11.2008

Lp. Księga Wieczysta
Oznaczenie 

nieruchomości 
wg ewidencji 

Po-
wierzch-

nia działki 
w m2

Opis nieru-
chomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości i 
sposób jej zago-
spodarowania 

Nr zarządzenia
Cena nie-

ruchomości 
/netto/

Forma zbycia i przezna-
czenie

1 ZG2K/00011285/0 Dz. nr 129/2 
ul. Kościuszki 1480 m2

nieruchomość 
gruntowa, nie-
zabudowana

pod budownictwo 
mieszkaniowe

252/2008 z dnia 
01.09.2008 28. 600,00 zł

tryb przetargowy, sprzedaż, 
wymagane wyłączenie z 

produkcji rolnej, które nie 
podlega opłacie, na terenie 
działki znajduje się słup 
energetyczny wraz z napo-
wietrzną linią energetyczną 

niskiego napięcia

2 ZG2K/00006612/4 Dz. nr 190/4 
ul.Oświęcimska 556 m2

nieruchomość 
gruntowa, nie-
zabudowana

pod budownictwo 
mieszkalno-usłu-

gowe

312/2008 z dnia 
28.10.2008 r. 26.300,00 zł tryb przetargowy, sprzedaż

3 ZG2K/00004422/1 Dz. nr 128/1 
ul.Dubois 481 m2

nieruchomość 
gruntowa, nie-
zabudowana

pod budownictwo 
mieszkaniowe

299/2008 z dnia 
08.10.2008 r. 20.800,00 zł tryb przetargowy, sprzedaż

4 ZG2K/00008083/0 Dz. nr 160/4 
ul.Dolna 4399 m2

nieruchomość 
gruntowa, nie-
zabudowana

pod budownictwo 
usługowo- miesz-

kalne

129/1102/01 
z dnia 

05.06.2001 r.
90.800,00 zł tryb przetargowy, użytkowa-nie wieczyste

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 15.12.2008r.

W dzisiejszych czasach klienci odwiedzający  sa-
lon kosmetyczny oczekują zabiegów, które błyska-
wicznie poprawią wygląd skóry oraz natychmiasto-
wo wygładzą zmarszczki. Instytuty kosmetyczne 
opracowują nowe zabiegi, które mają spełnić ocze-
kiwania wymagających klientów. 

Jednym z takich zabiegów jest intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy, który 
jest alternatywą do zabiegów medycyny estetycznej. 

Kosmetyczka podczas zabiegu nakłada na twarz, szyję i dekolt osiem płatów wy-
pełnionych mikrosferami kwasu hialuronowego, które wnikając w głąb skóry dają 
efekt wypełnienia oraz wypchnięcia zmarszczki od wewnątrz. Zabieg regeneruje 
skórę, redukuje ilość i głębokość zmarszczek, chroni komórki przed szkodliwym 
wpływem wolnych rodników. Opóźnia proces starzenia się skóry oraz pobudza 
produkcję kolagenu. Poprawia  również jędrność i elastyczność skóry.

Intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy jest bardzo przyjemny i łagodny dla 
skóry wrażliwej i dlatego jest bardzo pozytywnie przyjmowany przez klientów.

Warto dodać, że sprawdza się, jeśli jest wykonany jednorazowo, dając przy tym 
spektakularny efekt. cdn...

Co słychać w gabinecie kosmetycznym?
dypl. kosm. Iwona Karpisiak-Dyka

To już 4. edycja akcji organizowa-
nej w Zespole Szkół im. Kopernika 
przez szkolną bibliotekę. Tegoroczne 
czytanie miało miejsce 27 paździer-
nika. Zanim przedstawiciele różnych 
zawodów wcielili się w rolę lektorów, 
szkolny chórek „Wesołki” zaśpiewał 
tytułową piosenkę, do której sło-
wa i muzykę napisała Maria Szre-
der. Najpierw fragmenty książki 
o „Kopciuszku” dla uczniów oddzia-
łu przedszkolnego przeczytał szkol-
ny woźny Józef Moczulski wespół 
z pielęgniarką Grażyną Kufczyń-
ską. Następnie fragmenty „Kubusia 
Puchatka” dla uczniów z przedziału 
klas I-III czytali: dowódca gubiń-
skich strażaków asp. sztab. Dariusz 
Kostyszak (na zdjęciu) oraz asp. 
Mieczysław Fryga z komisariatu po-
licji. Po zakończeniu każdego z frag-
mentów książki pytań skierowa-
nych do lektorów było co niemiara. 
Nie bójcie się prosić rodziców, aby 
wam czytali fragmenty ulubionych 
książek. Czytając sami - uczycie się 
poprawnego wysławiania, dykcji 
i wzbogacacie swoje słownictwo, 
przy okazji omijając błędy języko-
we – zachęcał, występujący w dość 

W „Koperniku” Kubusia Puchatka czytali dzieciom woźny, pielęg-
niarka, strażak, policjant i pani wiceburmistrz.

Poczytaj mi mamo
nietypowej roli dowódca Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej. Dla klas star-
szych w rolę osoby czytającej wcieli-
ła się wiceburmistrz miasta Justyna 
Karpisiak. Uczniowie chcieli wie-
dzieć, które książki były ulubionymi 
dla czytających, z jakimi bohaterami 
się utożsamiali, do jakich tytułów 
najchętniej powracali. 

Organizatorem akcji była szkolna 
biblioteka kierowana przez Danutę 
Siewruk. Antoni Barabasz

Na Mistrzostwach Województwa 
Lubuskiego Młodzieży Szkolnej 
LOK w Informatyce dwóch chłop-
ców z Gubina odniosło wielki suk-
ces, plasując się na trzecim miejscu 
w klasyfikacji zespołowej. Obaj są 
uczniami Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących.

Marcin Albinowski i Marek Po-
lewski z kl. III b pod opieką Ur-
szuli Miechowicz najpierw wygrali 
eliminacje rejonowe w Lubsku, 
a następnie sięgnęli po miejsce na 

Z komputerem za pan brat
podium w rywalizacji wojewódz-
kiej. - Uczniowie musieli wykazać 
się umiejętnościami programowa-
nia, dobrą znajomością zagadnień 
związanych z sieciami kompute-
rowymi, systemami operacyjnymi, 
sprzętem i bazami danych - wyjaś-
nia U. Miechowicz. Marcin i Marek 
już podczas pierwszej konkurencji 
- test wiedzy informatycznej - udo-
wodnili, że do końca będą liczyć się 
w walce o sławę. Podczas następ-
nych etapów – wykorzystanie pro-

gramu Microsoft Access, progra-
mowanie w C++ - ambitnie walczyli 
o zwycięskie laury. W efekcie zajęli 
trzecie miejsce. - Poziom konkur-
su był bardzo wysoki - opowiada 
M. Albinowski. - Ale nawet fajnie 
było… - dodaje.

Organizatorem zawodów był LOK, 
a impreza przebiegała pod patro-
natem Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej i Sportu oraz Lubuskiego 
Kuratorium Oświaty.

MG
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Wieści zza Nysy
opr. i przekład: K. Freyer

Z Euroregionu
W Piechowicach odbył się 27 i 28 

października II Polsko-Niemiecki 
Kongres Samorządów Lokalnych, 
w którym uczestniczył m. in. prezes 
konwentu Euroregionu „Szprewa-
Nysa-Bóbr” Czesław Fiedorowicz. 
Na zakończenie opracowano wnio-
ski, które powinny być uwzględnia-
ne w dalszej działalności.

Przygotowanie we współpracy 
z euroregionami i właściwymi re-
sortami programu monitoringu 
oraz badań wybranych problemów 
pogranicza; skoncentrowanie prac 
przygotowawczo-studialnych na 
wykorzystanie dorobku programu 

Wspólny kongres

GUBEN. Długo milczał plastynator Gunther von Hagens po zwol-
nieniu 67 pracowników z gubeńskiego plastynarium. Teraz otwar-
cie zarzucił urzędowi pracy w Cottbus, że ponosi za to winę, gdyż 
uniemożliwił dalsze zatrudnienie niezbędnych chińskich specjali-
stów. Aby rozwiązać ten problem, von Hagens rozmawiał z szefem 
wspomnianego urzędu pracy i starostą.

Następstwem zwolnienia 67 ze 128 pracowników jest zastopowanie 
inwestycji. Von Hagens wycenia straty ekonomiczne na dwa milio-
ny euro, poniesione z powodu sporu o chińskich fachowców. W roku 
2007 przeniósł produkcję preparatów silikonowych z Chin do Guben.

To, co wybuchło na koniec września i spowodowało falę zwolnień, 
dojrzewało całymi tygodniami. Urząd pracy zarzuca von Hagensowi, 
że nie okazał urzędowi pracy dokumentów koniecznych do przedłuże-
nia zezwolenia na pracę chińskich specjalistów. Spierano się o długo-
terminowe plany, o dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie 
i o stosowne wynagrodzenie.

Jak ujawniło teraz plastynarium, chińscy specjaliści otrzymują „pa-
kiet wynagrodzeniowy” w wysokości około 3000 euro.

Heinz-Wilhelm Müller zdecydowanie odpiera zarzuty i stwierdza, że 
zezwolenia zostaną wydane, jeśli zostaną spełnione warunki.

Von Hagens zapowiada, że w Guben zostanie zamknięty dział plasty-
natów silikonowych, czyli największy obszar produkcyjny. Bez przy-
uczania niemieckich pracowników przez chińskich ekspertów ze sta-
żem do 10 lat, nie jest możliwa kontynuacja produkcji w Guben. Nie 
będzie możliwa realizacja zleceń na plastynaty silikonowe całych ciał 
lub pojedynczych organów na kwotę 3,2 milionów euro, mówi Nadin 
Diwersi, osobista asystentka plastynatora, która dementuje pogłoski, 
że powodem zwolnień mogą być problemy ekonomiczne. „Zlecenia są 
dobre, otwieramy właśnie nową wystawę w Londynie, a ta w Brukse-
li działa jak należy”. Dlatego w dalszym ciągu zainteresowanie dzia-
łalnością w Guben istnieje. Ale najpierw musi się wyjaśnić, co dalej 
będzie z chińskim plastynatorami: „Dyskutujemy o 10-12 osobach 
i okresie pracy około dwóch lat”. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to 
jest możliwe, że produkcja plastynatów silikonowych zostanie przenie-
siona z powrotem do Chin, Kirgistanu albo do Heidelbergu, siedziby 
Instytutu Plastynacji, w którym von Hagens stworzył swoją procedurę 
trwałej konserwacji zwłok. Namibia, gdzie von Hagens w roku 2005 
kupił 5000 hektarów ziemi, obecnie nie pojawia się w dyskusji.

W przypadku porozumienia w sprawie dalszego zatrudnienia chiń-
skich ekspertów, von Hagens obiecuje ponowne zatrudnienie przynaj-
mniej części zwolnionych pracowników. Szef urzędu pracy w Cottbus 
chce znaleźć rozwiązanie. Na szczegóły czekamy.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 22.10.2008

Niepewna przyszłość plastynarium

GUBEN. Ponad stu mieszkańców podgubeńskich wsi Atterwasch, 
Kerkwitz, Groß Gastrose i okolicznych miejscowości było pierwszy-
mi, którzy podpisali się pod tak zwanym żądaniem obywatelskim 
przeciwko otwieraniu nowych kopalni węgla brunatnego.

Motywacje są różne. Helga Kalzke z Kerkwitz nie chce utracić domu 
i obejścia. Pastor Matthias Bernd mówi: „Musimy coś uczynić dla rozsąd-
nej polityki energetycznej i następnych pokoleń”. Przed Urzędem Gminy 
Schenkendöbern zebrali się nie tylko przeciwnicy węgla brunatnego, aby 
pokazać, że są też ludzie o innych poglądach. Wśród nich był Wilfried 
Schreck, przedstawiciel firmy Vattenfall. Listy na podpisy będą wyłożone 
w urzędach meldunkowych regionu do 2 lutego przyszłego roku.

Inicjatorem zbiórki podpisów jest projekt „Żadnych nowych kopal-
ni odkrywkowych - dla przyszłościowej polityki energetycznej”, któ-
ry wspierają liczne organizacje oraz partie, m.in. Związek Rolników 
Brandenburgii, organizacja BUND, Sojusz 90/Zieloni, partia lewicowa 
Die Linke, Zielona Liga, Zarejestrowane Stowarzyszenie Lacoma eV., 
miłośnicy przyrody, organizacja NABU i Łużycka Partia Ludowa.

Jeśli do lutego uda się zebrać 80 000 podpisów, brandenburski par-
lament musi się zająć tą sprawą. Jeżeli parlament nie przychyli się do 
żądania obywatelskiego, wtedy dojdzie do referendum. Mieszkańcy 
Brandenburgii zdecydują przy urnach wyborczych o przyszłości wydo-
bycia węgla brunatnego na Łużycach.

Na podst. „Wochenkurier” z 15.10.2008

Chcemy tu zostać

GUBEN. Klaus Dieter-Fuhrmann (CDU) ponownie został przewodni-
czącym Rady Miasta Guben. Posiedzenie rady otworzyła najstarsza radna 
- siedemdziesięciopięcioletnia Irmgard Schneider (Sojusz dla Guben). 
Na temat kopalni węgla brunatnego powiedziała, że nie wystarczy „po-
wiedzieć firmie Vattenfall samego słowa nie”. I. Schneider popiera więk-
sze wykorzystanie energii odnawialnej. Burmistrzowi Klausowi-Die-
terowi Hübnerowi wręczyła bukiet kwiatów z piłką, „aby zawsze mógł 
mieć kontrolę nad piłką”. Zastępcy K.-D. Fuhrmanna to Bärbel Stöcker 
z lewicowej partii Die Linke oraz Frank Müller z SPD.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 29.10.2008

Ukonstytuowanie się nowej rady miejskiej

Po raz drugi w ciągu niespełna 
pół roku Gubin odwiedzili filmow-
cy. Tym razem do miasta zjechała 
ekipa realizująca film fabularny 
pt. „Handlarz cudów”, w którym 
okolice mostu na Nysie i przejścia 
granicznego są tłem dla jednej 
ze scen. Ten film to całkiem inna 
rola, odbiegająca od dotychczas 
granych przez głównego bohatera 
tego obrazu, aktora Borysa Szyca. 
Chcemy, aby jego wizerunek „dow-
cipnisia” bądź faceta z marginesu 
- w tym filmie uległ zmianie. Dla 
widza ta produkcja i rola odtwa-
rzana przez Szyca będzie dużym 
zaskoczeniem.

- Czy miał Pan czas odbyć krótki 
spacer po Gubinie?

Mówi główny bohater filmu B. 
Szyc: - Nie, w Gubinie się nie zgu-
biłem. Po prostu nie miałem czasu 
na spacer, przyjechaliśmy do mia-
sta późnym wieczorem. Tak że był 
tylko czas na sen w hotelu, a od 
rana - jak pan widział - kręciliśmy 
sekwencje w okolicy przejścia gra-
nicznego. Nakręcenie w sumie 
krótkiej sceny wymaga jednak du-
żej ilości powtórek, aby reżyserzy 
mogli wybrać tę jedyną - najbar-
dziej korzystną. Za chwilę - jako że 
mamy już ukończone zaplanowane 
sceny, odbędzie się „słynna scena 
z kupowaniem chipsów” w sklepie 
z napisem Alkoholen und Zigaret-
ten - śmieje się, kończąc rozmowę 
sympatyczny aktor.

O filmie powiedziała nam Karoli-
na Zielonka, II kierownik produk-
cji - Jesteśmy po pełnej dokumen-
tacji byłych przejść granicznych 
w Polsce. Na podstawie zdjęć, ar-

A teraz będzie słynna scena z zakupem chipsów... - mówi po zakończeniu zdjęć popularny aktor Borys Szyc.

Szyc nie zgubił się w Gubinie
chitektury miast, wybrany został 
Gubin. Dla ekipy filmowej jest to 
także korzystne ze względów lo-
gistycznych, gdyż po zakończeniu 
zdjęć udajemy się stąd do Francji. 
Ujęcia kończymy pod koniec listo-
pada, ale ostateczna realizacja fil-
mu i przygotowanie do produkcji 
zajmie około roku.

Gubin w ciągu kilku miesięcy go-
ści kolejną ekipę filmową...

Mówią reżyserzy filmu Bolesław 
Pawica i Jarosław Szoda: - Gubin 
jako miasto leżące po obu stronach 
granicznej Nysy stwarza wygodną 
sytuację do pokazania w kadrze, że 
granica dzieląc, mimo wszystko łą-
czy wasze miasto.

- Kto jest autorem scenariusza? 
- Sam scenariusz powstał na 

podstawie utworu Grzegorza 
Łoszewskiego, a jego autorem jest 
Mitko Panow pochodzący z Ma-
cedonii. W jednym zdaniu mogę 
powiedzieć, że „podróż do siebie 
samego wiedzie przez drugiego 
człowieka”. Nasz bohater musi po-
móc dagestańskim dzieciom dostać 
się do ojca, który mieszka we Fran-
cji. Czy dojadą do niego? - nie zdra-
dzę dalszego ciągu fabuły. Zapra-
szam w przyszłym roku do kina!

- Czy film jest realizowany w ca-
łości w Polsce?

- Nie, my robimy jedynie zdjęcia, 
sam montaż i udźwiękowienie zro-
bi szwedzki koproducent, gdyż jest 
to produkcja szwedzko-polska.

- Jaki jest budżet filmu?

- Budżet jest zawsze za mały. Gdy-
byśmy mieli więcej środków, wiele 
ze scen byłoby realizowanych pew-
nie z większym rozmachem. To syn-
drom nie tylko polskiego kina. Nam 
udało się pozyskać część funduszy 
zagranicznych, stąd też mamy na-
dzieję, że film powstanie na euro-
pejskim poziomie.

- Czy pozostali aktorzy są tzw. 
naturszczykami?

- Jeżeli mówimy o bohaterach fil-
mu, to aktorzy grający role dzieci 
- uciekinierów z Dagestanu, które 
przebywały w Czeczenii i przedo-
stały się do Polski, są mieszkańca-
mi Moskwy. To aktorzy-amatorzy.

Za naszym pośrednictwem FA-
BRYKA - Spółka realizatorów fil-
mowych i telewizyjnych Sp. z o.o. 
B. Pawica i J. Szoda pragnie po-
dziękować burmistrzowi Gubina 
Bartłomiejowi Bartczakowi, Stra-
ży Miejskiej w Gubinie, Komendzie 
Powiatowej Policji w Krośnie Odrz. 
oraz szczególnie Komendantowi 
Lubuskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej płk. Jarosławowi Frączy-
kowi, komendantowi Placówki SG 
w Gubinku mjr Pawłowi Żukowi, 
funkcjonariuszom: st. chor. Krzysz-
tofowi Pirko, sierż. Danielowi 
Markiewiczowi, st. chor. Marcino-
wi Tumiłowiczowi, st. chor. Danie-
lowi Bazanowi, chor. Sylwestrowi 
Bożemskiemu i mł. chor. Rafałowi 
Polakowi za pomoc w realizacji fil-
mu na terenie Gubina.

Antoni Barabasz

Młodzież z wychowawczynią z klasy dziennikarskiej LO 
na pamiątkowym zdjęciu ze znanym aktorem

Odra 2006 do realizacji projektów 
udrażniających szlak komunika-
cyjny Odry oraz związanych z nim 
przedsięwzięć rozwojowych. Kon-
gres zwraca się z apelem do insty-
tucji zarządzających programem 
Europejskiej Wspólnoty Terytorial-
nej (EWT) o możliwe uproszczenie 
procedur wdrażania programów, 
a szczególnie skrócenie czasu ocze-
kiwania na refundację wydatkowa-
nych środków; powołanie polsko-
niemieckiego zespołu ekspertów 
samorządu lokalnego w celu identy-
fikacji nowych obszarów współpra-
cy; zainicjowanie przez FRDL - we 

współpracy z urzędami marszał-
kowskimi oraz administracją rzą-
dową - Polsko-Niemieckiej Letniej 
Akademii Samorządu Terytorialne-
go w Jeleniej Górze. Adresaci: bur-
mistrzowie, wójtowie, starostowie 
z obu stron granicy. Proponuje się 
też opracowanie przez euroregiony 
systemu informacji i konsultacji 
ze społecznością lokalną na temat 
możliwości wykorzystania fundu-
szy publicznych, istotnych uwarun-
kowań prawnych dla pogranicza, 
głównych problemów polsko-nie-
mieckich.

Z. Traczyk
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska 

(068) 455 81 92

Witacze w niebezpieczeństwie
- Oto zdjęcie informatora (red - informator miejski, tzw. „witacz”), 

który znajduje się w Gubinie przy ul. Dąbrowskiego. Zdjęcie zrobiłem 
23 października 2008r. - napisał nasz Czytelnik, przesyłając zdjęcie.

No cóż... widać głupota nadal króluje w Gubinie.

Podziękowanie
- Chcę podziękować kierownictwu, personelowi i doręczycielom 

Poczty Polskiej Gubin-1 za miłą obsługę i bardzo sumienne wykony-
wanie swoich obowiązków. - Dziękuję bardzo - powiedziała wierna 
czytelniczka „Wiadomości”. – Słychać było o nieuczciwym doręczy-
cielu, ale po zmianach już nie mam problemów z otrzymywaniem 
korespondencji. 

Miło, gdy czytelnicy proszą o chwalenie, a nie ganienie... 

Komu przeszkadzała?
- Niedawno byłam na cmentarzu, na poświęceniu tablicy ku pamię-

ci nauczycieli, którzy odeszli. Ku mojemu zdziwieniu, nie znalazłam jej 
wczoraj obok krzyża! - powiedziała czytelniczka Anna J. - Co się stało, 
komu ta tablica przeszkadzała? Znalazłam, jest przeniesiona do alei 
zasłużonych, ale dlaczego ją przeniesiono? Przecież na wielu cmenta-
rzach, nie tylko w Polsce, jest praktykowane, że obok głównego krzyża 
widnieją tabliczki ku czci ludzi różnych profesji, którzy zmarli. W tych 
miejscach symbolicznie zapalane są znicze, by uczcić ich pamięć. Bar-
dzo mnie zdenerwowała taka zmiana, czy to decyzja ZNP? Tablica ta 
nie powinna być przenoszona, co to zmieniło...  

Rozmawiałam z prezes gubińskiego ZNP Krystyną Kaczmarek-Skó-
rą, która wyjaśniła - że decyzja przeniesienia tablicy nie była pomysłem 
związkowców. Decyzję podjęto w innych kręgach.

Czym Jasiu za młodu...
Do redakcji przyszła mama uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubi-

nie z prośbą o interwencję. Codziennie odprowadza swoje latorośle do 
szkoły i pyta – jak mam uczyć dzieci szacunku dla pracy ludzkiej i po-
szanowania porządku? Na odcinku od kiosku na ul. Kresowej (przy 
moście) aż do szkoły nie ma koszy na śmieci. Później dziwimy się, że 
dzieci rzucają papierki i inne nieczystości, gdzie popadnie. A mówi 
się, że „czym Jasiu za młodu nasiąknie” itd.

To prawda. Aby wymagać - należy najpierw stworzyć odpowiednie 
warunki, czy to do nauki, do pracy, czy do zachowania porządku na 
chodniku i ulicy.

Przykład bezczelnego wandalizmu

Tablica w nowym miejscu

AB: Rozmawiając dwa lata wstecz 
o pańskiej pasji związanej z rycer-
stwem, świadomie pominęliśmy 
jeszcze jeden temat...
MJ: Tak, drugim moim wielkim 
hobby - moją „miłością” - jest ko-
lekcjonerstwo, a ściślej - zbiera-
nie odznaczeń i odznak. Nie ukry-
wam, że z biegiem lat powstała 
potężna kolekcja.
AB: Jakie było pierwsze odznacze-
nie, które trafiło do Pana kolekcji?
MJ: Pierwsze odznaczenie jest na-
szą rodzinną pamiątką. Po moim 
pradziadku dostałem „Krzyż Świę-
tego Jerzego”. Został ustanowiony 
jeszcze przez carycę Katarzynę II. 
Moja pamiątka pochodzi z wojny 
rosyjsko-japońskiej z 1905 r. Po-
tem coraz bardziej „wciągałem” się 
w kolekcjonerstwo. Obecnie posia-
dam - chociaż mogę się nieznacznie 
mylić - około 500 różnych medali, 
odznaczeń i odznak. W najbliższym 
czasie muszę się wziąć za jakąś „in-
wentaryzację” tych zbiorów.
AB: Czy może Pan zdradzić, które 
z posiadanych odznaczeń jest naj-
bardziej współczesne, „świeże”?

MJ: Jednym z ostatnio otrzyma-
nych jest odznaka Członka Honoro-
wego Ligi Obrony Kraju. Posiadam 
ponadto dużo odznaczeń i emble-
matów różnych organizacji kom-
batanckich, jakie powstały w Polsce 
po transformacji ustrojowej.
AB: Do którego z odznaczeń ze 
swojej kolekcji jest Pan najbardziej 
przywiązany?
MJ: Pomijając pamiątki rodzinne, 
mam wielki sentyment do Orderu 
Virtuti Militari. Niedługo - bo 11 li-
stopada będziemy właśnie obchodzi-
li święto restytuowania przez Sejm 
II RP tego odznaczenia. Praktycznie 
największe historie związane z jego 
przyznawaniem dotyczą klas IV i V. 
Były zawsze nadawane za jakieś 
konkretne, bohaterskie wydarzenie 
na polu walki. Wyższe klasy z regu-
ły nadawano dowódcom za wygra-
ne bitwy bądź całe kampanie. Klasę 
IV i V orderu otrzymywał żołnierz, 
który często własną krwią, rana-
mi, a nawet swoim życiem „zapra-
cował” na ten order. Historia zna 
wiele takich przykładów. Jest ona 

Z kpt. Markiem Jędrzejczykiem - kolekcjonerem orderów, medali i 
odznaczeń wojskowych rozmawia Antoni Barabasz.

Druga „miłość”
ciekawsza w przypadku pojedyn-
czego żołnierza, niż dowódcy wy-
sokiego szczebla. Dlatego ma on dla 
mnie - jako oficera - tak szczególną 
wartość.
AB: Ozdobą pańskiej kolekcji jest...?
MJ: Z orderów I klasy jest Order 
Orła Białego, Order Virtuti Milita-
ri na Wielkiej Wstędze - czyli jest to 
I klasa oraz dużo tzw. odznaczeń 
monarchistycznych - także naj-
wyższych klas. Wspomniany Order 
Orła Białego jako odznaczenie pań-
stwowe jest dla mnie najcenniej-
szy. Jako ciekawostkę wspomnę, 
że w połowie tej dekady ten order 
można było kupić - bez legitymacji 
o nadaniu, czyli do celów kolekcjo-
nersko-pamiątkowych, za kwotę 
około 1500 zł (łącznie z dowodem 
zakupu) w Kancelarii Prezydenta. 
Ja do wielu odznaczeń - szczególnie 
tych wojennych - posiadam ory-
ginalne legitymacje o ich nadaniu 
dla konkretnych osób, za konkretne 
czyny.
AB: Na zakończenie naszej rozmo-
wy proszę powiedzieć, jaką drogą 
trafiają do pańskich zbiorów tak 
cenne pamiątki? Czy jest Pan osa-
motniony w swojej pasji na Ziemi 
Lubuskiej?
MJ: Wspomniany już Order Orła 
Białego trafił w moje ręce jeszcze 
w czasie moich studiów w Wojsko-
wej Akademii Medycznej w Łodzi. 
Moi koledzy prowadzili tam lom-
bard, mieli dojścia i możliwości 
zakupu. Udało mi się tym samym 
kupić jedno z najwyższych odzna-
czeń. Kiedyś zbierałem także od-
znaczenia radzieckie i niemieckie. 
Ale nie miałem do nich jakiegoś 
sentymentu, drogą wymiany za-
stały więc zastąpione tymi, które 
mnie interesują. 
Na Ziemi Lubuskiej jest jeszcze 
10-12 podobnych pasjonatów od-
znaczeń. Jako ciekawostkę po-
dam, że w Zielonej Górze mieszka 
ppłk. Stefan Oberleitner - wielki 
znawca tematu i kolekcjoner. Jest 
on autorem 4-tomowego kompen-
dium wiedzy poświęconego or-
derom, medalom i odznaczeniom 
oraz pojedynczych monografii 
poświęconych odznakom PCK, 
PSP, PTTK i innym. Na naszym 
rynku prasowym brakuje jakiegoś 
specjalistycznego wydawnictwa 
poświęconego tej tematyce. Więk-
szość znanych mi z Gubina kolek-
cjonerów zbiera jedynie monety 
i znaczki pocztowe.
AB: Pana marzeniem jest...
MJ: To co prawda „marzenie ścię-
tej głowy” - ale jest zdobycie orygi-
nalnego Orderu I Klasy Virtuti Mi-
litari - przedwojennego. Ten order 
z numerem 1. otrzymał Marszałek 
Francji, Wielkiej Brytanii i Polski 
- Ferdynand Foch, a z numerem 
drugim dopiero Marszałek Józef 
Piłsudski po dwukrotnej odmowie 
w 1920 i 1922 roku.
AB: Dziękuję za interesującą 
rozmowę.

Gubin w okresie 
nowożytnym

część VII

Pośrednie wskazówki źródłowe 
odnoszące się do interesującego nas 
problemu pochodzą z czasów stosun-
kowo późnych, bo z XVI w. i I połowy 
XVII w. Cenna jest wiadomość z 1638 
roku informująca, że 670 mieszczan 
złożyło w ratuszu przysięgę wierności 
ówczesnemu władcy Łużyc. Stosując 
przyjęte w badaniach historycznych 
przeliczniki uwzględniające człon-
ków rodzin oraz osoby pozbawione 
praw miejskich, otrzymujemy liczbę 
około 4000 mieszkańców. Ta wiel-
kość stanowi punkt wyjścia do przy-
bliżonego ustalenia stanu ludności 
z okresu o 20 lat wcześniejszego, po-
przedzającego wybuch wojny trzy-
dziestoletniej. Jest rzeczą oczywistą, 
że w okresie lat wojennych 1618-
1638 nastąpić musiał znaczny spa-
dek liczby mieszkańców. Znajduje 
to zresztą potwierdzenie w ówczes-
nych kronikach Guben, notujących 
zarazy, z powodu których zmarło 
(nie licząc wojska) 468 osób w 1620 
roku, 2000 osób w 1631 i 700 osób 
w 1637 roku. Daje to w sumie bardzo 
wysoką liczbę 3168 osób. Jeśli nawet 
uwzględnimy kronikarską przesadę 
w notowaniu liczby ofiar i weźmie-
my pod uwagę przyrost naturalny, to 
i tak można założyć, że spadek licz-
by mieszkańców we wspomnianym 
okresie 20 lat wynosił minimum 
1000 osób. Wynika z tego, że w 1620 
roku Gubin liczył około 5000 miesz-
kańców. Liczbę tę można w przybli-
żeniu odnieść do początku XVII stu-
lecia. Biorąc pod uwagę gospodarczą 
pomyślność Gubina w XVI wieku, 
należy przypuszczać, że liczba jego 
mieszkańców nie odbiegała daleko 
od tej, jaką wyliczyliśmy dla począt-
ków następnego stulecia. Stan zalud-
nienia miast, co należy podkreślić, 
ulegał znacznym wahaniom. Liczba 
mieszkańców spadała po każdej za-
razie. Nierzadko były to ubytki bar-
dzo poważne. Wielka zaraza, która 
w 1467 roku dziesiątkowała ludność 
na Łużycach, w Gubinie zabrała po-
łowę mieszkańców. Wskutek głodu, 
pomoru i innych nieszczęść wojny 
trzydziestoletniej, stan zaludnienia 
w Gubinie zmniejszył się więcej niż 
o połowę. W 1648 roku miasto liczyło 
zaledwie około 2000 mieszkańców.

Najciekawszym odcinkiem dzie-
jów Gubina jest jego dawny han-
del. Na linii Odry gubinianie do-
cierali w XV wieku aż po Szczecin. 
W początku XVII wieku żywe obro-
ty handlowe notowano na linii 

Gubin – Krosno Odrzańskie – Gło-
gów – Wrocław; na linii tej kupcy 
polscy, szkoccy i węgierscy uwijali 
się ze zbożem i innymi towarami. 
W handlu lądowym najpoważniejszą 
pozycję stanowiły w XVI wieku woły 
pędzone z Polski. W okresie wzmożo-
nej produkcji sukien w XVIII wieku 
znaczne ilości wełny szły z Polski i ze 
Śląska do Gubina i Żar. W 1754 roku 
stany łużyckie domagały się zakazu 
dowozu polskiej wełny, by zapewnić 
zbyt miejscowej. Okres nowożytny 
jest nam bliżej znany niż średnio-
wiecze, a tym bardziej pradzieje. Gu-
bin wtedy ulegał znacznym przemia-
nom ekonomicznym, gospodarczym 
i kulturalnym.

Daniel Głowiński

Pani Kierownik Ewelinie Kuznowicz oraz wszystkim pracownikom, a także 
uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie, za okazaną pomoc 
i wsparcie w trudnych chwilach serdeczne podziękowania

składa 
Janina Kozerowska 

wraz z rodziną
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Do reDakcji

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

Moje pisanie…
Zaczęło się w 8. klasie szkoły podstawowej. Był to czas intensywnych przygotowań do egzaminów wstęp-

nych, do wymarzonego liceum. Może ogólniak to niby nic ważnego, ale ja bardzo poważnie podeszłam do 
tej sprawy, więc…

Pisałam strona za stroną, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to będzie to, co tak bardzo polubię. Roz-
poczęłam szkołę średnią. Była pierwsza miłość i pierwsze rozczarowanie. Smutki porzuconej nastolatki 
przelałam na papier. To były wiersze, choć gdy teraz do nich wracam, nie jestem z nich dumna. Wtedy 
były ukojeniem bólu i stały się początkiem mojej przygody z poezją. Skończyłam liceum, potem były 2 lata 
studium…

3 lata temu kilka moich tekstów i wierszy podrzuciłam do Redakcji „Wiadomości Gubińskich”. Dzięki 
życzliwości ówczesnego redaktora naczelnego, p. Stefana Pilaczyńskiego (którego gorąco pozdrawiam) 
ukazały się w gazecie. Do dziś pamiętam podniecenie, gdy wertowałam kolejne strony i znalazłam w nich 
„coś” swojego. To uczucie towarzyszy mi za każdym razem…

Znajomi pytają: Po co ci to? Co z tego masz? Te pytania (zwłaszcza ostatnio) padają tak często… stąd 
ten tekst. Odpowiedź jest bardzo prosta: bo to lubię, a do tego pisanie to moja metoda na samotność (mąż 
często wyjeżdża, a wieczory są długie). To chyba lepsze niż wylewanie łez w poduszkę. Nie robię tego, bo 
nie mam co zrobić z czasem. To coś, co naprawdę sprawia mi przyjemność i przychodzi z łatwością. Te-
matów też jest sporo, więc czemu by tego nie kontynuować?! Praca w redakcji? Na razie to niemożliwe, 
ale… skoro teksty (mimo zmian personalnych) wciąż ukazują się w gazecie, chyba są niezłe, a dla mnie to 
prawdziwa satysfakcja. Spotkania z ludźmi z redakcji i z byłym dyr. domu kultury - p. Jerzym Ziębą (te-
raźniejszego jeszcze nie poznałam) też sprawiały i wciąż sprawiają mi przyjemność i „dodają skrzydeł”.

Może to wydaje się dziwne i ktoś pomyśli, że jestem lekko stuknięta, ale tak już ze mną jest i… wciąż będę 
pisać.

P.S. do redakcji:
Może dla Was to wszystko też jest nowe, ale takie właśnie jest moje pisanie…
serdecznie pozdrawiam panią Małgorzatę i pana Marcina. Anna Kędziora

Uczciwość kontra chciwość!!!
Jak wiemy, w biznesie największą i najcenniejszą cechą powinna być uczciwość, lecz tego nadal brakuje 

na wolnym rynku. W konkurencji zdobywania klienta najczęściej spotykamy chciwość. I tak ostatnio na 
stacji paliw marketu „Rondo” w Gubinie zostałem nabrany na uczciwość handlowca (prywatnego właś-
ciciela). Na pylonie i w oknie kasy zobaczyłem dobrą cenę za olej napędowy, więc postanowiłem zatan-
kować i to uczyniłem, lecz zdziwiło mnie wskazanie dystrybutora, które nie zgadzało się z moimi oblicze-
niami. Udałem się do kasy i zareklamowałem wskazania licznika, lecz usłyszałem, że cena jaka widnieje 
na pylonie, jest tylko dla stałych klientów, którzy zbierają jakieś karteczki, a na nich pieczątki. Biedni ci 
pracownicy, co musieli wysłuchać wykładu (nie pierwszy raz zapewne) o uczciwości, oszustwach jakich 
się dopuszczają! I dopiero po dłuższej rozmowie dotarło do mnie, że to nie ich wina, że ich szef (właściciel) 
wydaje takie polecenia. Jednym słowem, do uczciwości mu jeszcze daleko, a wciąż narzeka na uczciwość 
pracowników, może niech zamieni chciwość na uczciwość, to więcej zyska niż teraz! 

Klient Tadeo
PS. O sprawie powiadomiłem Państwową Inspekcję Handlową w Zielonej Górze, lecz zgłoszenie to po-

traktowano jako anonimowy donos, choć podałem swoje nazwisko. Jednocześnie próbowano usprawied-
liwić, że może zapomnieli zmienić cenę. Na koniec dowiedziałem się, że na sprawdzenie zaistniałej sytuacji 
PIH ma 30 dni. Gratuluję nieuczciwym handlowcom tak wspaniałych przepisów i obrońców.

BURMISTRZ MIASTA GUBIN OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej wynoszącego 203/1000
Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Śląskiej 10, który usytuowany jest na II piętrze, składający się 

z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, spiżarki i przedpokoju o pow. 106,40 m2.

Działka oznaczona nr 181/6 o pow. 234 m2, obręb 5 miasta zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym 
o kubaturze 3600 m3  i powierzchni użytkowej 521,60 m2.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z sześciu samodzielnych lokali mieszkalnych i dwóch lokali użyt-
kowych.
Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - 100.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2008 roku o godzinie 10 w sali narad (nr 15) Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.

Osoby biorące udział w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 
15.12.2008r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747 – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA 
RACHUNEK BANKOWY.
Ponadto osoby biorące udział w przetargu muszą okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca 

w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Wylicytowana cena nabycia lokalu mieszkalnego i udział 
w gruncie podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie wyznaczonym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 21/2008 Burmistrza 

Miasta Gubina z dnia 17 czerwca 2008r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny kupna lokalu mieszkalnego. W przypadku 

uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobom, które nie nabyły praw do nabycia 
przedmiotowych nieruchomości wadium zwraca się w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Ogłaszający ma prawo do odwołania 
ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego – pokój nr 9, tel.068-
4558139. Terminy odbytych przetargów:  24.07.2008r. i  25.09.2008r. 

Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu 12 grudnia 2008r. pod powyższym adresem w godz. 15.00-16.00.

Gubin, 31.10.2008r.
OGŁOSZENIE

Miejski Zakład Usług Komunalnych, działając na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami podaje do pub-
licznej wiadomości, że posiada do wynajęcia w drodze przetargowej następujący komunalny lokal użytkowy:

Oznaczenie 
nieruchomości

Pow. nieruchomości- 
lokalu

Opis nieruchomo-
ści- lokalu

Przeznaczenie Okres najmu Terminy płatności
Cena wywoławcza 
w zł za m2 (netto)

Kresowa 13A/1 54,75m2
1 pomieszczenie 

– parter
działalność 
usługowa

czas nieozna-
czony

czynsz miesięczny płatny 
do 25-go każdego miesiąca

5,55 zł/m2

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej 
w ewidencji gruntów nr 232/9 w obrębie 5 miasta Gubina, położonej przy ul. Nowej 
o powierzchni 0,0045 ha wraz ze sprzedażą budynku usługowo-handlowego o po-
wierzchni użytkowej 23,90 m2, wyposaýonego w instalacjć elektrycznŕ, wodno-kana-
lizacyjną, obciążona umową najmu nr 34/08 zawartą do dnia 31 grudnia 2008 r.

Cena wywoławcza gruntu wynosi: 3.400,00 zł netto
Cena wywoławcza budynku wynosi: 73.000,00 zł netto

Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 76.400,00 zł netto
Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej: 7.640,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudo-
wanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

1.p. Nr 
działki

Powierzchnia
(m kw) Położenie

Cena wywo-
ławcza netto 
w złotych 

Wysokość 
wadium

Termin 
przetargów 
odbytych

1. 213/14 415 ul. Sportowa 10 900,00 zł 1 090,00 ---
2. 213/16 808 ul. Sportowa 24 000,00 zł 2 400,00 ---

1) Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim, wolne są od 
obciążeń i zobowiązań.

2) Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 15 Urzędu 
Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.

3) Wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej  należy  wpłacić  najpóźniej 
do  dnia  15  grudnia  2008  r.  na  konto  PKO  BP  S.A.  o/Gubin  nr  13  1020  5402 
0000  0502  0027  8747  (w  tytule  wpłaty  wskazać  nr  działki,  której  dotyczy). 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ra-
chunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za po-
średnictwem poczty lub banków, wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, 
aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określo-
nym w ogłoszeniu terminie.

4) Przetarg  przeprowadzi  komisja w  składzie wyznaczonym w  §  1  Zarządzenia  nr 
XXI/2008 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 czerwca 2008 r.

5) Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. 
Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone na wniosek w ciągu 3 dni po za-
kończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapła-
cie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6) Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia 
aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7) Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług w stawce 
22% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz.
U. z 2004 r Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

8) Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód 
tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się sto-
sownym pełnomocnictwem. Osoby  będące  cudzoziemcem w  rozumieniu  ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobo-
wiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych  i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, 
gdy zgoda taka jest wymagana.

9) Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez 
uczestnika,  który  przetarg wygra  powoduje  przepadek wadium,  a  przetarg  czyni 
niebyłym.

10) Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
11) Uczestnik  przetargu winien  zapoznać  się  z warunkami  uzbrojenia  terenu,  które 

uzyska u właścicieli sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyj-
nej.

12) Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

13) Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla 
jego ogłoszenia.

14) Wszelkich  dodatkowych  informacji  udziela  Wydział  Nieruchomości  i  Gospo-
darki  Przestrzennej  Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul.  Piastowska  24,  tel.  068 
4558133.

Drodzy Czytelnicy!
W związku z tym, że jesteśmy w trakcie przygotowywania 
nowego regulaminu przyjmowania ogłoszeń i reklam, zain-
teresowanych ich zamieszczeniem prosimy o bezpośredni 
kontakt z  redakcją pod numerem telefonu 068 455 81 92. Nie 
będziemy zamieszczać już kuponu na bezpłatne ogłoszenia. 
Koszt ogłoszenia teraz to 2 zł plus VAT (22%). O pozostałych 
zmianach poinformujemy w następnym wydaniu „WG”.

redaktor naczelny Marcin Zajączkowski
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MIESZKANIE
STUDENTKA medycyny szuka na 6 miesięcy 
pokoju (praktyki w szpitalu od 1 grudnia). Tel. 
886 555 282.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka, c.o., 
osobne wejście. Tel. 790 474 922.
DO WYNAJĘCIA pokój. Tel. 068 455-65-55, 
665 769 797.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Tel. 
791 127 765.
DO WYNAJĘCIA umeblowany pokój dla pani. 
Tel. 788 693 329 lub 662 255 362.
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany z łazien-
ką. Tel. 515 310 613.
DO WYNAJĘCIA duży pokój z dostępem 
do kuchni i łazienki. Tel. 504 203 398 lub 
512 201 746.
DO WYNAJĘCIA dwa pokoje z kuchnią, osob-
ne wejście, w domku jednorodzinnym. Gubin 1 
Maja 11. Tel. 068 455-63-20.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. 
697 624 975.
DO WYNAJĘCIA 1 lub 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka. Tel. 068 455-28-30.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 75 m kw. 3 poko-
je, kuchnia, łazienka, centralne ogrzewanie, ul. 
Oświęcimska. Tel. 695 407 449.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 62 m kw., 3 po-
koje, kuchnia, łazienka, wc. Os. E. Plater. Tel. 
603 773 240.
DOM firmie wynajmę. Tel. 791 127 765.

DO WYNAJĘCIA 

DOM W GUBINIE 

TEL. 601 198 046

SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, 38 m kw. - 
centrum miasta - I piętro. Tel. 068 359-83-50.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka i duży garaż. Gubin, Kosynierów 49/1. 
Tel. 667 173 727.
SPRZEDAM mieszkanie 64 m kw., wysoki stan-
dard. Tel. 516 083 676.
SPRZEDAM domek jednorodzinny. Tel. 
662 300 701.
SPRZEDAM dwa domki jednorodzinne w Gu-
ben. Tanio. Tel. 0049 1635878945.
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Jaromiro-
wicach k/Gubina ul. Krzywa 16, c.o., ogród 10 
arów, budynki gospodarcze; stodoła, warsztat, 
kuchnia letnia. Cena do uzgodnienia. Tel. 
068 359-65-55, 511 329 070.
SPRZEDAM dom wolno stojący wraz z budyn-
kiem gospodarczym, działką 690 m kw, stan 
surowy zamknięty. Tel. 606 762 337.
SPRZEDAM dom w Gubinie 136 m kw. z gara-
żem, dużą działką. Tel. 663 349 304.
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Gubinie, 140 
m kw., po kapitalnym remoncie, garaż, ogród 
1500 m kw., budynki gospodarcze. Tel. 068 
359-43-13, Legnicka 13. Wartość 230 tys. zł.
SPRZEDAM duży dom lub zamienię na mniej-
szy. Czekam na inne propozycje. Tel. 068 455-
34-65.
SPRZEDAM dom, budynki gospodarcze, bli-
sko las, 3 ha gruntu, 10 km od Łęknicy. Cena 
do uzgodnienia lub inne propozycje. Tel. 
517 638 648.
ZAMIENIĘ kawalerkę 35 m kw. parter ul. 
Roosevelta na podobne na Os. E. Plater. Tel. 
500 135 910.
ZAMIENIĘ mieszkanie 2 pokoje w bloku przy 
ul. Pułaskiego w Gubinie na podobne w innej 
części miasta. Tel. 792 417 217.
KUPIĘ mieszkanie w kamienicy. Tel. 
665 888 152.
KUPIĘ mieszkanie w starym budownictwie. Tel. 
665 888 152.
KUPIĘ mieszkanie 1 lub 2 pokoje. Może być do 
remontu. Tel. 785 048 490.

DZIAŁKI/LOKALE
SPRZEDAM stanowisko na rynku spożyw-
czym w dobrym miejscu. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 723 885 922
LOKAL 73 m kw. ul. Śląska 6 (deptak) do wy-

najęcia - na handel. Tel. 606 931 375.
LOKAL handlowy do wydzierżawienia o pow. 
50 m kw. w Sękowicach 78. Tel. 512 174 450, 
512 174 449.

DO WYNAJĘCIA SKLEP NA 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODAR-
CZĄ O POW. 50 M KW. PRZY 
STACJI PALIW STATOIL W 
SĘKOWICACH. 

Tel. 512 174 449, 
512 174 450.

DO WYNAJĘCIA pawilon obornicki – wjazd 
do EKO (14 m kw.), wiata 20 m kw., woda, 
prąd 230 V plus siła. Tel. 068 359-43-78 lub 
603 717 858.

FIRMA PPHU „POLTRAG” SP. Z O O.
oferuje lokale od 33 - 60 m2 do wyna-
jęcia w budynku przy ul. Obrońców 

Pokoju 21

Do wynajęcia także:

Pawilony handlowe o pow. 35 i 
36 m2 - ul. Chopina

lokal o pow. 70 m2 przy 
ul. Śląskiej 45

Lokal handlowy o pow. 45 m2 
- Aleje Łużyckie 1a

Info: PN –PT: Tel.: 068/ 455 40 02 
godz. 9 -15 lub 501 410 111
www.nieruchomosci-online.pl

(Gubin, lokale użytkowe, wynajem)
DO WYNAJĘCIA dwa lokale ok. 60 m kw. 
każdy, na działalność handlowo-usługową, 
osobne wejścia, alarm, miejsce na parking. Tel. 
888 933 518.
DO WYNAJĘCIA sklep na działalność gospo-
darczą o pow. 50 m kw. (przy stacji Statoil w 
Sękowicach). Tel. 512 174 449, 512 174 450.
DO WYNAJĘCIA sklep 65 m kw. w centrum mia-
sta na ul. Wyspiańskiego 2b. Tel. 603 218 590.
DO WYNAJĘCIA pomieszczenia piwniczne 
nadające się na działalność gospodarczą (hur-
townia). Tel. 601 893 752.
LOKAL 35 m kw. wynajmę po remoncie, na 
każdą działalność, Gubin ul. Nowa 4a. Tel. 
604 560 978.
LOKAL 55 m kw. do wynajęcia na warsztat 
sam. lub inną działalność ul. Wrońskiego 10. 
Tel. (068) 359-58-83.
LOKAL 48 m kw. ul. Śląska - deptak, wydzier-
żawię na handel - usługi. Tel. 660 973 939.
OBIEKT 230 m kw. - była piekarnia - do wyna-
jęcia na każdą działalność, ul. Żwirki i Wigury 3. 
Tel. 606 636 569.
SPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawikiem, z 
możliwością zabudowy. Tel. 068 359-58-83.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD INWESTY-
CJE O POW. 8700 m kw., 25zł/1 m kw. 
Tel. 501 410 111.

DZIAŁKI pod budownictwo i inwestycje ul. Pu-
łaskiego - Poniatowskiego. Sprzedam. Na ży-
czenie wybuduję dom. Tel. 668 305 868.
DZIAŁKĘ 0,35 ha w Gubinie sprzedam. Tel. 
792 612 262.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD INWESTY-
CJE O POW. 13031 m kw, 20zł/1 m kw. 
Tel. 501 410 111.

MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM fiata 125p 1500, 1987 r., prze-
bieg 103 000 km, benzyna, bezwypadkowy, 
pierwszy właściciel, zarejestrowany do kwietnia 
2009, dodatkowy komplet opon zimowych. Su-
per do tuningu! Cena 799 zł. Tel. 502 150 518. 
SPRZEDAM audi 80, 1988 r., poj. 1,6 – turbo 
diesel, uszkodzony silnik. Tel. 501 792 377.
SPRZEDAM renault clio, 1992 rocznik. Tel. 
514 739 004, 668 637 455.
SPRZEDAM tanio samochód ciężarowy marki 
Mercedes 209 D, 1988 rok, wyrejestrowany, 
sprawny technicznie. Tel. 068 455-31-41 wie-
czorem.

SIMSONA sprzedam! Tel. 502 352 449.
ALU-felgi Opel, komplet 5x110. Tel. 
697 885 945, 603 740 394.
OPONY zimowe sprzedam: 185/55/15 – kom-
plet, 195/50/16 – komplet, 205/50/17 – komplet, 
215/55/16 – 2 sztuki. Tel. 603 740 394.

USŁUGI
NIEMIECKI - tłumaczenia przysięgłe, medycz-
ne, techniczne, zwyczajne. Tel. (068) 455-66-
40 lub 607 325 684. 
NIEMIECKI – korepetycje. Tel. 503 744 324.
ANGIELSKI - kursy, korepetycje i tłumaczenia. 
Tel. (068) 359-33-24. 
ANGIELSKI dla początkujących, korepetycje. 
Tel. 507 532 902.
JĘZYK polski - ortografia i interpunkcja. Sku-
teczna pomoc. Tel. 068 359-58-60.
MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 
509 567 973.
MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 889 137 910 
dzwonić po 15.00.
NAUCZYCIEL matematyki udzieli korepetycji. 
Tel. 783 485 631.
UCZEŃ Europaschule udzieli korepetycji z języ-
ka niemieckiego. Tel. 693 594 555.
UDZIELAM korepetycji z zakresu szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Tel. 782 834 193.
KOREPETYCJE z biologii i chemii na poziomie 
liceum i gimnazjum. Przygotowanie do matury. 
Tel. 507 177 956.

USUWANIE (WSZELKICH) USTEREK 
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM:

-  ŚLUSARSKIE (naprawa zamków, 
wiercenia, spawanie itp.),

-  MECHANICZNE (naprawa sprzętu 
domowego),

-  HYDRAULICZNE (wymiana zaworów, 
usuwanie nieszczelności).

Tel. 608 368 979

POLBRUK układanie, konkurencyjne ceny! Tel. 
792 244 992.
USŁUGI blacharsko-dekarskie. Tel. 068 359-
52-46.
GLAZURA, instalacje wodno-kanalizacyjne, ga-
zowe, instalacje elektryczne, ocieplanie piwnic 
oraz inne prace budowlane. Tel. 887 135 692, 
068 359-38-91 po 19.00.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich 
pieców i podgrzewaczy gazowych. Waldemar 
Kościów. Tel. 501 714 747.
OGRODY kompleksowe zagospodarowanie 
przydomowych terenów zielonych; automatycz-
ne systemy nawodnień, oczka wodne, kaskady, 
ścieżki, podjazdy, tarasy z polbruku, granitu, 
kamienia polnego. Tel. 663 931 512.
BERLIN - lotniska. Lotniska krajowe (Poznań, 
Wrocław). Przewóz osób. Tel. 888 806 385.
TRANSPORT osób - Niemcy-Belgia-Holandia. 
Tel. 509 538 861.
MIĘDZYNARODOWY transport osób. Tel. 
693 048 939.
PRZEPROWADZKI, przewóz mebli, itp. Tel. 
888 806 385.
AMADEUSCH zespół muzyczny. Możliwość 
przesłuchania nagrań. Tel. 506 113 207.
ZESPÓŁ muzyczny Amigosi oferuje swoje 
usługi, ponadto strojenie pianin, nauka gry na 
różnych instrumentach muzycznych. Tel. (068) 
455-65-14.
NAPRAWA, konserwacja, regulacja gazowych 
urządzeń grzewczych, autoryzowany serwis. 
Junkers, Termet Wojciech Sendera. Tel. (068) 
359-55-55, 502 643 030.
MONTAŻ paneli podłogowych, ściennych, bo-
azerii, glazury, sztukaterii, regipsy, malowanie, 
tapetowanie, szpachlowanie. Solidnie! Tel. 
504 669 414.
INSTALACJE hydrauliczne, kompleksowe re-
monty. Tel. 509 519 227.
ŚWIECOWANIE uszu i masaż stóp u klienta. 
Tanio, ceny konkurencyjne. Tel. 784 272 267.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, instalacje 
sanitarne, hydraulika, murowanie, szpachlo-
wanie, montaż okien i drzwi, ścianki, glazura, 
remonty. Tel. 068 455-13-78.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób 
i montaż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel. 
609 351 799.
MONTAŻ i obróbka okien i drzwi oraz remonty 

mieszkań. Tanio i fachowo. Tel. 511 100 330.
BRUKARSTWO - profesjonalne układanie 
kostki - polbruk, granit. Zagęszczanie i ubijanie 
terenu. Tel. 663 978 853.
LEKARZ rodzinny Agnieszka Kieroń-Stachyra 
wznawia opiekę nad pacjentami. Zapraszam do 
zapisów; Gubin ul. Kresowa 2 (CM „Atol”).

RÓŻNE
SPRZEDAM wannę narożnikową, beżowy akryl 
- tanio. Tel. 697 611 450.
DREWNO kominkowe liściaste - możliwy trans-
port, mleko kozie - sprzedam. Tel. 068 359-91-
10, 609 138 452.
SPRZEDAM dachówkę karpiówkę (klin-
kier) 4.750 szt. Cena za 1 szt. 0,50 zł. Tel. 
781 299 566.
SPRZEDAM konsolę PlayStation 3. Dysk 40 
GB. Pad Saxis w zestawie. Używana od 4 mie-
sięcy. Cena 1200zł. Tel. 880 741 366.
SPRZEDAM sypialnię, stan bardzo dobry, łóżko 
180x200, 2 szafki nocne, komoda, szafa trzy-
drzwiowa, mahoń, stylowe uchwyty. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 663 864 246.
SPRZEDAM magiel drewniany, stan bardzo do-
bry, z lat 30., kufer drewniany antyk - do małej 
renowacji. Tel. 517 638 648.
SPRZEDAM 2 obrazy zabytkowe. Tel. 068 359-
93-08.
ZAMRAŻARKĘ tanio sprzedam. Tel. 068 455-
61-12.
SPRZEDAM tanio pralkę i lodówkę produkcji 
polskiej. Tel. 609 507 709.
SPRZEDAM komplet mebli stołowych, cena do 
uzgodnienia. Tel. 600 411 541.
SPRZEDAM 2 kredensy przedwojenne, do re-
nowacji magiel drewniany, koła drewniane, stan 
bardzo dobry. Tel. 517 638 648.
SPRZEDAM gazowy przepływowy podgrzewacz 
wody do kuchni, stan dobry. Tel. 784 272 267.
TANIO sprzedam suknię ślubną rozmiar 40 
plus białe bolerko, buty, suknia nowa w stanie 
bardzo dobrym. Tel. 698 682 569.
SPRZEDAM białą suknię ślubną rozmiar 38 
(spódnica, gorset), gratis welon, rękawiczki 
i białą męską kamizelkę z musznikiem. Tel. 
602 310 494.
SPRZEDAM orzechy włoskie, dobry gatunek, 
1kg/1,50zł, tanio kupię telewizor Grundig mało 
używany. Tel. 603 206 713.
SPRZEDAM biurko narożnikowe 90x90 olcha 
miodowa. Tel. 609 658 459.
SPRZEDAM małą białą umywalkę, stan bardzo 
dobry. Tel. 784-272-267.
SPRZEDAM 4 obrazy ręcznie wyszywane 
– nowe. Tel. 068 359-66-19.
SPRZEDAM hydrofor 300 litrów z pompą, silni-
kiem i armaturą sterującą – 250 zł, rura ocynk 
1 cal, kompletny namiot do uprawy warzyw 9 m 
k2 – 250 zł. Gubin, Legnicka 13, tel. 068 359-
43-13.
SPRZEDAM kominek z płaszczem wodnym, 
używany trzy sezony, moc 19kW, pompa, elek-
troniczny czujnik temperatury. Cena 2500zł. 
Tel. 609 950 336.
KUPIĘ złom złota - starą lub zniszczoną biżu-
terię, monety itp. Gotówka od ręki. Dojazd do 
klienta. Tel. 697 155 377.
KUPIĘ stare balony na wino. Tel. 696 437 780.
KUPIĘ stare instrumenty muzyczne. Tel. 
503 982 891.
GRUPA Anonimowych Łasuchów „Ścieżka” 
wtorki 16.30-17.00. Tel. 518 654 107. Pawilon 
przy granicy ul. Obr. Pokoju róg ul. Chopina. 
ZAPRASZAM!
SZUKAM transportu do Krosna Odrz. do pra-
cy na godz. 7.00, powrót po 15.00. Tel. 517 
626 033.
POSZUKUJĘ osób dojeżdżających do pracy do 
Żagania – godziny 7.00-15.00 lub 7.30-15.30. 
Tel. 507 214 013.
SPRZEDAM bardzo tanio kuchenkę gazowo-
elektryczną Wrozamet, stan dobry, kolor biało-
brązowy. Tel. 793 540 411.
SPRZEDAM króliki na ubój. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 607 864 168.
SPRZEDAM suknię ślubną rozmiar S/M, biała, 
krótka z przodu, z tyłu długa. Tel. 665 220 908.
DZIĘKUJĘ Pani Renacie Lenart z Netto za 
eleganckie załatwienie reklamacji. Wdzięczny 
klient.

PRACA
HOTEL ONYX zatrudni recepcjonistkę-barman-
kę. Tel. 068 359-83-01.
HOTEL ONYX przyjmie stażystów. Tel. 
068 359-83-01.
PRZYJMĘ do pracy kucharza, kucharkę do 
Bistro u Seby. Sękowice 78. Tel. 512 174 449, 
512 174 450.
PRZYJMĘ do pracy kucharza lub kucharkę. 
Tel. 888 920 892.
PODEJMĘ się prac różnych: prowadzenie 
domu, sprzątanie, mam prawo jazdy. Tel. 
784 272 267.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel. 781 937 246.
POSZUKUJĘ opiekunki do niepełnosprawnego 
22-letniego chłopaka. Tel. 068 359-65 91 po 
16.00.
POSZUKUJĘ opiekunki do starszej pani. Tel. 
068 359-43-59.
POSZUKUJĘ pracy jako pomoc kuchen-
na, recepcja, sprzątanie, pielęgniarka. Tel. 
698 146 854. 
STUDENTKA I roku pedagogiki (zaocznie, 
tryb eksternistyczny) poszukuje pracy od po-
niedziałku do soboty. Prawo jazdy „B”. Tel. 
781 193 113.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem u siebie w domu. 
Tel. 502 033 960.
PILNIE potrzebna opiekunka do dzieci trzy razy 
w tygodniu. Tel. 693 697 418.
OPIEKA nad dzieckiem, sprzątanie, pomoc do-
mowa – podejmę pracę. Tel. 505 687 606.
SPÓŁDZIELNIA Mieszkaniowa w Gubinie 
przyjmie stażystów lub osoby do przygotowania 
zawodowego w dziale księgowości.

TOWARZYSKIE
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjem-
nie spędzać długich wieczorów? Pomożemy 
Ci odnaleźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń 
do redakcji! Tel. 068 455-81-92. Czekamy! Nie 
wstydź się, przestań żyć samotnie!
NIEMIEC 29 lat pozna Panią (do 40 lat, może 
być z dzieckiem) w celu matrymonialnym, która 
poważnie myśli o życiu. Tel./SMS 787 471 026.
MAGDA 30 lat – szukam mężczyzny opiekuń-
czego, lojalnego, wiernego, który sprawi, że 
będę potrzebna, kochana i szczęśliwa. Tel./
SMS 508 624 042.

AUTO-SERWIS 
„B&B”

GUBIN  
ul. WYZWOLENIA 30 

(obok PKP)
n  WYMIANA I WYWAŻANIE OPON 

- KPL. 30 ZŁ
n   NAPRAWA UKŁADÓW: HAMUL-

COWEGO, KIEROWNICZEGO, 
ZAWIESZENIA, WYDECHOWEGO

n  WYMIANA PŁ. HAMULCOWEGO 
POD CIŚNIENIEM

n   WYMIANA OLEJU
n  WYMIANA AMORTYZATORÓW
n  ZAPEWNIAMY CZĘŚCI; 
n  GWARANCJE

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. C+E

-  TRANSPORT MIĘDZYNARODO-
WY

-  WYMAGANA PODSTAWOWA 
ZNAJOMOŚĆ J. NIEMIECKIEGO,

- STAŻ PRACY MINIMUM 3 LATA

WYNAGRODZENIE: 
PODSTAWA+DIETY+PREMIA

TEL. 698 682 569
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Sum ergo cogito

Zorza Mostki - Alfa 
Jaromirowice 1:3 (1:2)

W meczu 12. kolejki rozgrywa-
nym 19 października, w pierwszej 
połowie oba zespoły grały w miarę 
równo. Po przerwie Alfa domino-
wała na boisku, a kolejne bramki to 
była kwestia czasu. Bardzo dobrze 
współpracowała dwójka Radek Su-
peł i Rafał Adamczak. Gospodarzy 
pod koniec meczu uratował jeszcze 
słupek po uderzeniu głową Krzysz-
tofa Cieślarskiego.

Ambitna postawa zespołu dała ko-
lejne, cenne 3 punkty.

Bramki dla Alfy: Romanow-
ski, Butowicz, Supeł. Alfa grała 
w składzie: Trelewski - Ostrowski, 
Szmit, Łabiszewski, Wiśnik, Mu-
cha, Adamczak, Tórz (80’ Sobo-
lewski), Romanowski (85’ Maz), 
Butowicz (70’ Cieślarski), Supeł.

Alfa Jaromirowice - Zieloni 
Łagów 5:1 (1:1)

Prawie pół godziny pierwszej po-
łowy meczu 13. kolejki rozgrywane-
go 26.10. upłynęło bez bramek. Do-
piero w 29 minucie Zieloni objęli 
prowadzenie po rzucie wolnym. Po 
wielkim zamieszaniu pod bramką 
Zielonych, po rzucie rożnym, przy-
jezdni wbili sobie bramkę samobój-
czą w 33 minucie.

Po przerwie zawodnik Alfy Adam-
czak zakończył akcję strzałem w dłu-
gi róg i Alfa wyszła na prowadzenie. 
Pięć minut później było już 3:1 dla 

Cenne punkty
gospodarzy. Dośrodkowanie Os-
trowskiego wprost na głowę Roma-
nowskiego i bramkarz po raz trzeci 
musiał wyciągać futbolówkę z siatki. 
Druga połowa to gra na jedną bram-
kę. Wspaniały popis naszych zawod-
ników. Brawo! Piłkarze Alfy dopisali 
kolejne 3 punkty do tabeli.

Bramki dla Alfy: samobójcza 33’, 
Adamczak 57’, Romanowski 62’, 
Kwiecień 79’, Mucha 82’. Alfa: 
Trelewski - Ostrowski, Szmit, Łabi-
szewski (72’ Tomczyk), Wiśnik K., 
Mucha, Adamczak, Tórz (70’ Maz), 
Romanowski (70’ Kwiecień), Buto-
wicz (46’ Bryszewski), Cieślarski.

Tabela
1. Sparta Nietkowice 33 
2. Alfa Jaromirowice 33 
3. Zenit Myszęcin 30 
4. Rywal Stargard 25 
5. Zryw Rzeczyca 22 
6. Victoria Szczaniec 21 
7. Obra Trzciel 20 
8. Sokół Kalsk 19 
9. Odra Nietków 19 
10. Bizon Wilkowo 17 
11. Kruszywo Raduszec 15 
12. Zorza Mostki 12 
13. Pogoń Wężyska 11 
14. Czarni Czarnowo 10 
15. Bóbr Bobrowice 8

Kolejny mecz z Kruszywem Radu-
szec Stary 8 listopada na wyjeździe, 
a 16.11. godz. 13.00 z Czarnymi Czar-
nowo na własnym boisku. Kibiców 
serdecznie zapraszamy. MB-T

Odbyłem ją co prawda tylko do Gorzowa, ale gdyby zastosować 
miarę czasu, to wychodzi niemal czterdzieści lat. Taki szmat czasu 
nie widziałem większości koleżanek i kolegów, z którymi przeżyłem 
pięć lat doli i niedoli uczniowskiej w gorzowskim Liceum Pedago-
gicznym. Nasza szkoła funkcjonowała w latach 1950-1970. Mogę 
bez fałszywej skromności stwierdzić, że wypuściła w świat dobrze 
przygotowanych do pracy nauczycieli. Ogromna ilość praktyk peda-
gogicznych: w szkole ćwiczeń przy L. P., w szkołach miejskich oraz 
w placówkach poza Gorzowem. Specjalistyczne przedmioty na ma-
turze (pedagogika, psychologia, historia wychowania), rozbudowa-
ne obowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, m. in. sportowe oraz chór, gra 
na instrumencie, obowiązkowe obozy letnie i zimowe, comiesięczne 
uczestnictwo w koncertach symfonicznych, wyjazdy do opery i ope-
retki, liczne wycieczki krajoznawcze. Dodam, że około osiemdziesiąt 
procent młodzieży mieszkało w internacie. Byliśmy więc bardzo ze 
sobą zżyci. Co prawda panta rhei (wszystko płynie, zmienia się), ale 
tamte czasy stanęły mi przed oczami jak żywe.

W zjeździe absolwentów Liceum Pedagogicznego wzięło udział około 
czterystu osób. Głównym organizatorem był Stanisław Wojciechowicz, 
nasz wuefista. Ten siedemdziesięciotrzyletni mężczyzna, siwy jak gołą-
bek, wręcz porażał swoją wysportowaną młodzieńczą sylwetką. Podobnie 
nasza wychowawczyni, pani doktor Maria Niewiadomska. Także uczyła 
wf. Mimo skończonych siedemdziesięciu lat wciąż jest piękną kobietą, co 
pozwoliłem sobie publicznie wyrazić.

Najpierw była oficjalna uroczystość z referatami, przemówieniami 
i świetnym występem gorzowskiej orkiestry smyczkowej oraz śpiewakami 
operowymi. Później spotkanie w klasach, zdjęcia pod pomnikiem Mickie-
wicza, patrona naszej szkoły, a wieczorem towarzyskie spotkanie w hotelu 
„Gorzów”, które przeciągnęło się oczywiście do godzin rannych.

Podczas pierwszego kontaktu spotkało mnie coś, co wydawało mi 
się nieprawdopodobne. Nie poznałem kilku kolegów i koleżanek. 
Zestarzeliśmy się bardzo różnie. Siwizny, łysiny, zmarszczki. Jedni 
przybrali na wadze, inni wyszczupleli, także na skutek chorób. Ale 
na wszystkich bez wyjątku patrzyło się z ogromną czułością i roz-
rzewnieniem. Mogę się śmiało do tego przyznać. Wszak uczynił to 
nawet nasz Papież, nawiązując do szkolnych wadowickich czasów.

Nie mogliśmy się na siebie napatrzeć. Robiliśmy to jakby na zapas, z ja-
kąś wielką intensywnością i zachłannością, mając świadomość, że może 
czynimy to ostatni raz w życiu. Nie mogłem oderwać wzroku od kolegów 
i koleżanek. I wzajemnie, co rusz czułem na sobie długie lustrujące spoj-
rzenia, kierowane z różnych stron. Były oczywiście toasty, tańce, rozmo-
wy i wspomnienia. Najbardziej wryły mi się w pamięć te spojrzenia. Było 
w nich tyle niewypowiedzianej treści. Pozostała wielka nostalgia. I kawa-
łek miejsca w sercu dla towarzyszy naszej minionej młodości. I nurtujące 
pytanie: czy się jeszcze zobaczymy?

Kilku kolegów i koleżanek przyglądało się nam - nie wątpię, iż z sympa-
tią - z miejsca, w którym się wszyscy znajdziemy, z zaświatów.

My jeszcze płyniemy po falach życia, jak w piosence z tamtego okre-
su „fale śpiewają, szumią i szeleszczą, nie chcą do brzegu jeszcze za-
nieść nas”. Nasz rejs jeszcze trwa. Wracamy pamięcią do wspólnych 
przeżyć z tymi, którzy dopłynęli już do brzegu. Jeszcze pamiętamy, 
lepiej lub gorzej. Jeszcze mamy plany, większe lub mniejsze. Jesz-
cze tli się w nas ogień życia, większy lub mniejszy. Jednak wszyscy 
zmierzamy niechybnie do czasu, kiedy pozostanie po nas ogień lam-
pek nagrobnych przypominający, że biegliśmy, mieliśmy marzenia, 
przeżycia i wspomnienia.

Ireneusz Szmit

Podróż sentymentalna

Rozpoczęły się rozgrywki III ligi 
w siatkówce mężczyzn. W pierw-
szym meczu nowego sezonu siatka-
rze gubińskiego Volleya podejmo-
wali Astrę Nowa Sól.

Podczas inauguracji nowego se-
zonu III ligi zaprezentowano kibi-
com zgromadzonym na trybunach 
drużyny MLKS Volley Gubin: mło-
dziczki, młodzik (grupa młodsza), 
młodzik (grupa starsza), kadet-
ki, kadeci, juniorzy oraz seniorzy. 
Zdjęcie pamiątkowe zawodników, 
trenerów, działaczy i zaproszonych 
gości zostanie zamieszczone w ka-
lendarzu ściennym na 2009 rok.

Przed meczem środowisko siat-
karskie Gubina pożegnało minutą 
ciszy Jerzego Gąsiora.

Po ciekawym pojedynku zwycię-
żyli gospodarze 3:1 (18,22,-24,19). 
Był to mecz walki o każda piłkę, 
zacięty i emocjonujący. Licznie 
zgromadzeni kibice byli świadka-
mi gratulacji złożonych w przerwie 
między setami przez Zarząd Klubu 
Łukaszowi Sobolewskiemu z oka-
zji urodzin syna.

W meczu zagrali Paweł Lorento-
wicz, Ł.Sobolewski, Łukasz Biazik, 
Bartosz Guzik, Damian Nikonow, 
Artur Lis - libero, oraz Tomasz Kie-
łek, Arkadiusz Jutrzenka, Piotr 
Sęk. W drugiej kolejce drużyna 
III ligi ustąpiła pola gospodarzom 
z Lubska, którzy wygrali 3:1. Na-
stępny mecz z mistrzem III ligi z po-
przedniego sezonu, WKS Sobieskim 
Żagań, w sobotę 8 listopada, o godz. 
17.00, powinien pokazać, czy dru-
żyna z Gubina jest w stanie walczyć 
o miejsce na podium. Nowy sezon 
rozgrywek zapowiada się emocjo-
nująco ze względu na wyrównany 
poziom drużyn zgłoszonych do III 

W pełni sezonu
ligi. Następne mecze potwierdzą lub 
zweryfikują aspiracje drużyny z Gu-
bina do zajęcia czołowego miejsca 
w obecnym sezonie.

W pełni sezonu są drużyny mło-
dzieżowe MLKS Volley, które wal-
czą ze zmiennym szczęściem. Należy 
odnotować historyczne, bo pierw-
sze zwycięstwo drużyny dziewcząt 
w meczu Lubuskiej Ligi Juniorek 
Młodszych, na wyjeździe z UKS 
Świt Drzonków 3:1. W następnym 
meczu uległy faworyzowanym za-
wodniczkom z Nowej Soli 0:3. Jest 
to pierwszy sezon rozgrywek gubiń-
skich siatkarek, który traktowany 
jest jako sezon próbny. Dalszy roz-
wój żeńskiej siatkówki w Gubinie 
uzależniony jest od możliwości po-
zyskania środków na propagowanie 
piłki siatkowej wśród dziewcząt. 
Obecnie pod okiem trenera Karola 
Smyka trenuje w dwóch grupach 
wiekowych 40 dziewcząt, z czego 
15 jest zawodniczkami zgłoszonymi 
do rozgrywek w Lubuskim Związku 
Piłki Siatkowej.

Lepiej radzą sobie kadeci, którzy 
2 listopada wygrali z rówieśnikami 
z Żagania 3:0 i mają szansę walczyć 
o medal w grupie finałowej, pod wa-
runkiem że wygrają następne spot-
kanie na wyjeździe w Nowej Soli.

Drużyna juniorów Intergeo Vol-
ley Gubin z dorobkiem 6 punktów 
zajmuje aktualnie trzecie miejsce 
w tabeli ligi wojewódzkiej. Najbliż-
szy mecz w Gubinie 1� listopada 
z GSZS Gorzów Wlkp., na sali ZS-
LiT w Gubinie o godz. 12.00. 

Powołany na konsultacje 

Podczas Turnieju Nadziei Olim-
pijskich, który odbył się w Spale 
w dniach 9-12.10.2008 r., reprezen-

tant woj. lubuskiego P. Sęk został 
powołany na konsultację naborową 
do Reprezentacji Polski Kadetów. 
Jako jeden z dwóch zawodników 
z województwa lubuskiego, zawod-
nik MLKS Volley Gubin ma szansę 
na powołanie do Reprezentacji Pol-
ski Kadetów.

Józef Bartkowiak w zarządzie

27 października 2008 r. na Wal-
nym Zgromadzeniu Sprawozdaw-
czo-Wyborczym Delegatów Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej 
w Warszawie wybrano Zarząd 
PZPS na kadencję obejmującą lata 
2008-2012. Do nowego zarządu 
ponownie został wybrany Józef 
Bartkowiak, prezes Lubuskiego 
Związku Piłki Siatkowej, były dy-
rektor Zespołu Szkół Rolniczych 
w Gubinie, prezes MLKS Carina 
Gubin, aktualnie radny Sejmiku 
Wojewódzkiego. J. Bartkowiak 
został również uhonorowany me-
dalem 80-lecia istnienia PZPS.

Całe środowisko siatkarskie Gubi-
na składa Panu Józefowi serdeczne 
gratulacje i życzy owocnej pracy 
w Zarządzie Polskiego Związku Pił-
ki Siatkowej. 

Zaproszenie na turniej

Z okazji 90. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości, 10 listopada odbę-
dzie się Turniej Siatkarski w kate-
gorii młodzik rocznik 1994, 1995. 
W turnieju wezmą udział zapro-
szone drużyny z województwa lu-
buskiego. Hala sportowa ZSLiT, od 
godz. 10.00. 

Organizatorzy:
MLKS Volley Gubin

Koło Platformy Obywatelskiej RP 
Gubin

W połowie października 2008 
r. odbyły się Mistrzostwa Szkoły 
w piłce siatkowej dziewcząt; do ry-
walizacji przystąpiło 12 trzyosobo-
wych zespołów klasowych. Mecze 
grano systemem „każdy z każdym” 
- zarówno w rundzie eliminacyj-
nej, jak i finałowej. Każda drużyna 
rozegrała 10 spotkań, by móc wy-
łonić zwycięzcę turnieju. Rozegra-
no 60 meczów, po 10 minut.

Bezkonkurencyjne okazały 
się dziewczęta z IV klasy TE - 
Marta Noga, Justyna Puchacz 
i Iwona Stefaniuk, które poko-
nały wszystkie rywalki i obroniły 
tytuł Mistrzyń Szkoły. II miejsce 
wywalczyły ubiegłoroczne wice-
mistrzynie z II klasy TEa - Joasia 
Januszewska, Kasia Popakul, 

Trójki siatkarskie 
dziewcząt w ZSLiT

Justyna Wachowicz. Trzecią lo-
katę zajęły uczennice III klasy TEa 
- Justyna Emilian, Monika 
Nowak i Żaneta Sengier, wy-
grywając jednym punktem z kole-
żankami: Małgosią Sawicz (IV 
TT), Olgą Wierzbicką (IV TU) 
i Anią Wiercińską (II TE).

Najlepsze siatkarki otrzymały 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez dyrektora ZSLiT Mirosła-
wa Siergieja.

Mistrzostwa zorganizowały, 
sprawnie oraz wzorowo przepro-
wadziły Ewa Barłóg i Edyta Zi-
moch, za co należą się im podzię-
kowania.

Gratulujemy zawodniczkom i or-
ganizatorom! 

MB-T

Zwyciężył Łukasz Świerczyński 
(II TEb), który wygrał wszystkie 
mecze z pięciu rozegranych w fazie 
finałowej i trzech w fazie grupo-
wej. O drugim miejscu decydowały 
małe punkty, gdyż dwóch zawod-
ników wygrało tyle samo meczów 
i mieli identyczny stosunek setów. 
Rywalizację tę zakończył sukce-
sem Paweł Tomczak (III LOj). 
Trzecie miejsce zajął Mariusz 
Mazurkiewicz (II ZK). Na ko-
lejnych miejscach uplasowali się: 
4. Robert Szymański (IZW), 
5. Łukasz Druszlakowski (III 
TH), 6. Łukasz Wolny (I LOk), 
7. Bartosz Guzik (II ZK), 8. 
Konrad Sieczkowski (I LOj), 9. 
Jakub Klucznik (IV TUG), 10. 
Maciej Liczbiński (III LOj), 11. 
Dariusz Dębski, 12. Tomasz 
Szatkowski (II TEb), 13. Da-
riusz Sykuła (I ZW), Przemy-
sław Cwajna (I TUG).

jogi

Łukasz poza 
zasięgiem  

rywali

W rozegranych Mistrzostwach 
ZSLiT w Badmintonie Chłopców, 
zorganizowanych przez nauczy-
ciela wychowania fizycznego 
Jacka Gornowa, wzięło udział 
czternastu zawodników. 
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Lubuskie Stowarzyszenie Miłoś-
ników Turystyki Alternatywnej 
LUPUS 4x4, z Aleksandrem Urba-
niakiem z córką Klaudią na czele, 
zorganizowało 24 i 25 paździer-
nika spotkanie miłośników jazdy 
wspaniałymi terenowymi pojazda-
mi. Przybyło ponad dwieście osób; 
kierowcy, piloci i osoby towarzy-
szące z terenu całej Polski, m. in. 
z Krakowa, Wałbrzycha, Poznania; 
oczywiście byli również gubinianie: 
Jarosław Polański i Sławomir 
Adamczak oraz Maciej Spychała 
z załogą: Roman Gąsior, Wojciech 
Spychała, Tomasz Bakalarczyk.

Przez dwa dni blisko 80 samocho-
dów terenowych jeździło po tra-
sie wiodącej od Kosarzyna, przez 
tereny należące do Nadleśnictwa 
Gubin, Bieżyce (strzelnica), okolice 
Sarbii i z powrotem do Kosarzyna. 
Jak powiedzieli uczestnicy prze-

jazdu - jechaliśmy przepięknymi, 
wzorowo przygotowanymi trasa-
mi... i macie tu wspaniałe okolice, 
krajobrazy. Jest co podziwiać! Lu-
dzie są tu mili i życzliwi, za wyro-
zumiałość bardzo im dziękujemy.

Przejazd nie tyle odbywał się na 
czas, co na orientację. Każda załoga 
otrzymywała mapę z zaznaczonymi 
punktami topograficznymi. W przy-
gotowanych punktach kontroli pod-
bijano kartę pieczątkami i nie była 
to prosta sprawa wbrew pozorom. 
Każdy pojazd musiał podjechać do 
punktu kontrolnego na odległość 
50 cm, a na trasie był to trudny 
manewr. Cała trasa obfitowała 
w „pułapki”, była trudna, ale dająca 
uczestnikom wiele satysfakcji.

Po zmaganiach czekały gorące 
posiłki i napoje, nie zabrakło gro-
chówki oraz potraw z rożna. Naj-
ważniejsze, że dopisywały humory. 

II Lupusówka 4x4
W rozegranych 28 października 

Mistrzostwach ZSLiT w Badminto-
nie Dziewcząt bezapelacyjnie wygra-
ła Justyna Wachowicz (II TEa), nie 
przegrywając żadnego seta w sied-
miu rozegranych meczach. Na dru-
gim miejscu uplasowała się Patrycja 
Gabór (I ZW), a trzecie miejsce zaję-
ła Monika Kuszczak (III Lps). 

Kolejne miejsca przedstawiają się 
następująco: 4. Patrycja Lisow-
ska (II TEa), 5. Milena Mierzwiak 
(I ZH), 6. Paulina Żuk (III LOj), 7. 
Dominika Lisiak (I ZW).

Organizatorem zawodów był na-
uczyciel wychowania fizycznego 
Jacek Gornow. jogi

Bez straty seta!

Stoją od lewej: Tadeusz Kusy, Grzegorz Bławaciuk, Artur Wożny, Karol Pietsch, 
Piotr Oliniak, Tomasz Dzień, Piotr Puszkarski, Maciej Pirko, Łukasz Kalinowski, 
Przemysław Tokarek, Paweł Tokarek, Paweł Szczepański. Klęczą od lewej: Da-
mian młody Prezes, Kuba młody Pejo, Andrzej Mieszkieło, Arkadiusz Kusy, Łukasz 
Łysy, Bartłomiej Aleksandrowicz, Mariusz Pirko, Paweł Błaszczyk, Piotr Kusy

Rywal Stargard Gubiński
W poprzednim numerze pisałam 

o osiągnięciach Rywala Stargard 
Gub., ale niestety zabrakło miej-

sca na zdjęcie. Pragnę przedstawić 
Państwu zawodników i działaczy 
Rywala. MB-T

Atmosfera była cudowna i nie za-
braknie barwnych wspomnień.

Organizatorzy nisko kłaniają się za 
pomoc w zorganizowaniu II Lupu-
sówki 4x4 szczególnie Nadleśnictwu 
Gubin, Straży Leśnej oraz Kazimie-
rzowi Bujnickiemu (strzelnica Bie-
życe), Kołu Łowieckiemu „Lis”, Gmi-
nie Gubin, Gminie Krosno Odrz., 
Starostwu Powiatowemu w Krośnie 
Odrz., Babci Jadzi z Chlebowa, Za-
rządowi Regionalnemu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, właścicielom 
Ośrodka „Nad Borkiem”, właścicie-
lowi sklepu „U Grzegorza”. Wielkie 
słowa uznania należą się miesz-
kańcom gminy Gubin za wspaniały 
doping i za wyrozumiałość. Wszak 
jeździły pojazdy, które do cichych 
nie należą.

Klasyfikacja końcowa
Klasa turystyczna:

1.  Kierowca Dominik Kurowiak 
– pilot Krzysztof Radom

2.  Lucjan Sieniewicz – Tomasz 
Drozdowski

3.  Robert Kaczyński – Grzegorz 
Janczak

4.  Jerzy Reinert – Bartek Kaje-
tańczyk

Wszyscy po 110 punktów.
Klasa ekstremalna:

1.  Przemysław Sowa – Piotr Pol 
(68 punktów)

2.  Grzegorz Kowalski – Daniel 
Burzyński (68)

3.  Jarosław Matuszak – Marcin 
Matuszak (61)

Gratulujemy wszystkim kierow-
com i pilotom pokonania trudnej 
trasy, a Państwa zapraszamy już 6. 
grudnia na następną emocjonującą 
mikołajkową imprezę.

MB-T
Podbijanie karty uczestnika na punkcie kontrolnym

SAT
ul. Kresowa 9
66-620 Gubin

tel. (0 68) 359 48 08
mobile 509 517 444

Telewizja wysokiej
rozdzielczości

Sparta ZSLiT Gubin - Arot Astro-
mal Leszno 21:20 (12:11)

Mecz zagrany 19.10. br. z układu 
tabeli zapowiadał się na łatwy, lek-
ki i przyjemny, jednak tak nie było. 
Leszczynianki od początku agresyw-
nie zagrały w obronie i po rzutach 
z kontrataku Dagmary Konieczek 
w 5. minucie prowadziły 0:2. Do-
piero w 13. minucie po 3 trafieniach 
Kuźminów i � golach Włodarczyk 
Sparta objęła prowadzenie 5:3.

Wydawało się że już będzie tyl-

„Horror” Sparty
ko lepiej, ale praktycznie roz-
poczęła się dopiero zagorzała 
walka, obie ekipy nie dawały za 
wygraną już do końca spotka-
nia. Ostatnie cztery minuty gry 
przy jednej bramce przewagi 
gubinianek i bardzo dobrej grze 
bramkarek obu zespołów (Anna 
Adamczyk, Adriana Płaczek) to 
było apogeum horroru. Po dra-
matycznym meczu, Spartanki 
okazały się lepsze, brawo!

MB-T

Turniej będzie odbywał się w godz. 
10.00-14.00 w hali Zespołu Szkół 
Licealnych i Technicznych.

Zgłoszenia zespołów przyjmowa-
ne są przez Mirosława Skobla tel. 
721 107 313 (MOS).

Życzymy udanego turnieju. A.B.

Turniej Piłki 
Nożnej 

W ramach przygotowań do turnie-
ju drużynowego w dniu 22 listopa-
da o godz. 10.00 w Galerii „Ratusz” 
GDK odbędzie się Indywidualny 
Turniej w szachach aktywnych P-15 
o Puchar Dyrektora GDK.

Wszyscy zainteresowani mogą się 
zgłaszać na treningi, które prowadzi 
Henryk Kowalski w każdy wtorek 
o 17:00 w sali nr 100 GDK.  gj

20 grudnia 2008 odbędzie się 
Międzynarodowy Drużynowy Tur-
niej Szachowy o Puchar Burmi-
strza Gubina. 

Zagraj  
w szachy!

W ramach Święta Niepodległości 
15.11.br. Miejski Ośrodek Sportu 
organizuje Turniej Piłki Nożnej 
Halowej Amatorskiej. 


