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Bruksela zdobyta

Stoją od lewej: J. Zeller, A. Klos, B.Bartczak, G. Quiel, A. Zasada

europarlamentu Artur Zasada 
(PO), posługując się nienagan-
ną angielszczyzną i burmistrz 
Gubina Bartłomiej Bartczak 
- witając zgromadzonych gości 
świetnie opanowanym językiem 
niemieckim. 

O Gubinie i gubińskiej farze 
było wyjątkowo głośno! W otwar-
ciu brukselskiej wystawy uczest-
niczyło wielu parlamentarzystów 
i wysokich urzędników Rady 
Europy z wielu krajów. 

Ogromne wrażenie na zebra-
nych wywarł film prezentujący 

współpracę polsko-niemiecką. 
Jego bohaterami byli między 
innymi inicjatorzy odbudo-
wy Kościoła Farnego Günter 
Quiel, Achim Klos oraz były 
proboszcz parafii pw. Trójcy Św. 
ks. Zbigniew Samociak.

W tak ważnym dla Gubina 
i działań lokalnego samorządu 
momencie uczestniczyła grupa 
radnych Rady Miejskiej (zapro-
szenia otrzymali wszyscy radni) 
oraz urzędników magistratu 
i placówek podległych urzędowi.

dokończenie na str. 4

Gubin dotychczas nie miał 
tak ważnej - w historii istnie-
nia miasta - wystawy i promo-
cji.  Przygotowania trwały prawie 
rok, ale się opłaciły.

Późnym popołudniem 27 kwiet-
nia 2010 roku w jednej z najład-
niejszych sal ekspozycyjnych 
im. Yechudi Menuhina znajdują-
cych się w siedzibie Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli otwarto 
wystawę prezentującą ideę współ-
pracy polsko-niemieckiej.

Oficjalnego otwarcia doko-
nali: zielonogórski poseł do 

Nieczęsto zdarza się, że średniej wielkości miasto, a takim bez wątpienia jest Gubin, 
potrafi przykuć uwagę setek najważniejszych osób w Europie. Tak właśnie stało się 
27 kwietnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Miasto zaprezentowało wysta-
wę poświęconą współpracy polsko-niemieckiej.

SproStowanie
Członkowie Obywatelskiej Gru-
py Inicjatywnej tj. Andrzej Biliń-
ski, Wiesław Szymułowicz, Doro-
ta Schewior, Dorota Prugar-Wasi-
lewska, Eugeniusz Świderski i Pa-
weł Zajkowski przepraszają Edwar-
da Aksamitowskiego - Wójta Gmi-
ny Gubin za rozpowszechnianie 
w toku kampanii referendalnej nie-
prawdziwych informacji na temat 
działań związanych z wykonywa-
nych przez niego funkcją oraz dzia-
łalnością gminy. Oświadczamy, że 
ulotki i plakaty referendalne zawie-
rały częściowo treści nieprawdziwe. 
W opinii Sądu następujące informa-
cje są częściowo nieprawdziwe - 1) 
„68% obywateli gminy, wyborców 
w referendum gminnym powiedzia-
ło NIE dla planów budowy kopal-
ni.” Sprostowanie - W ulotce pod ty-
tułem „18 kwietnia 2010” brakuje 
zapisu, że dotyczy to osób biorących 
w tym dniu udział w referendum 
w sprawie budowy kopalni odkryw-
kowej. 2) „Podejmując decyzje o ze-
zwoleniu na działanie kopalni Rad-
ni i Wójt Gminy Gubin nie konsulto-
wali tej decyzji ze społeczeństwem.” 
Sprostowanie - Sąd uznał, że kon-
sultacje zostały przeprowadzone, na 
co pełnomocnik Wójta przedstawił 
odpowiednie dokumenty. 3) „Gmi-
na Gubin planuje w roku wyborów 
samorządowych przeznaczyć 12,8 
mln złotych na inwestycje.” Spro-
stowanie - informacja wzięta z BIP 
Urzędu Gminy Gubin z Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego na lata 
2008-2013 z załącznika do uchwa-
ły Nr XXIX/136/2009 z dnia 24 
sierpnia 2009 roku. 4) „Gdy w re-
ferendum zostanie odwołany wy-
łącznie wójt, to gminą będzie za-
rządzał przewodniczący Rady Gmi-
ny.” Sprostowanie - gminą zarządzał 
będzie komisarz mianowany przez 
Premiera Rządu RP. 5) „Oczywi-
ście komisarz będzie pobierał wy-
nagrodzenie z gminnej kasy, jed-
nak będzie to wypłata na znacz-
nie niższym poziomie niż ta, któ-
rą pobiera obecny wójt i z tego ty-
tułu również pojawią się oszczęd-
ności.” Sprostowanie - Sąd orzekł, 
że nie można powielać tej informa-
cji do momentu ustanowienia ko-
misarza i wysokości jego poborów.

Z Andrzejem Bilińskim rozma-
wia Marcin Zajączkowski. 

Znane są już wyniki refe-
rendum. Jak przyjmujecie 
wynik jako jego inicjatorzy?

Pragniemy serdecznie podzięko-
wać wszystkim biorącym udział 
w referendum. Trzeba przyznać, że 
przy całej atmosferze, jaka pano-
wała w trakcie kampanii referen-
dalnej oraz pogrzebie pary prezy-
denckiej, wynik i tak jest dla nas 
zadowalający. Ponad 1000 osób, 
które świadomie oddały swój 
głos, stanowi ponad 18% upraw-
nionych do głosowania. Zdecydo-
wana większość tj. ok 92% była za 
odwołaniem Wójta i Rady Gminy 
Gubin. Cieszymy się z udzielone-
go nam poparcia i zrobimy wszyst-
ko, co w naszej mocy, aby osoby 
nas popierające nie czuły się po-
zostawione same sobie. Sprawa, 
o którą tak mocno walczyliśmy, 
dotyczy większości mieszkańców 
gminy. Nikt, komu nasza przy-
szłość nie jest obojętna, nie może 
pozostać bierny. Szanujemy wynik 
referendum, lecz dalej będziemy 
robić wszystko, aby powstrzymać 
budowę kopalni odkrywkowej.

Ostro walczyliście w kam-
panii referendalnej. Nie 
obeszło się bez wyroków 
sądowych. Próbujecie dojść 
do ugody czy dalej szukacie 
sprawiedliwości u Temidy?

Ręka do zgody z naszej strony 
została wyciągnięta, lecz otrzyma-
liśmy w zamian mocnego kopa. 
Wycofaliśmy sześć wniosków zło-
żonych w trybie referendalnym, 
zaufaliśmy zapewnieniom pełno-
mocników pana Wójta, że trzeba 
uznać wynik referendum i poro-
zumieć się. I co się stało?

W ostatnich dniach byłem na Ko-
misariacie Policji w Gubinie w celu 
złożenia wyjaśnień o fałszowanie 
podpisów na kartach poparcia 
wniosku referendalnego. Osoba, 
która wcześniej złożyła oświad-
czenie o sfałszowanie jej podpisu, 
w trakcie rozpytania przez policjan-
tów przyznała, że jest to jej wła-
snoręczny podpis i nie ma mowy 
o żadnym fałszerstwie z mojej 
strony.  dokończenie na str. 6

Trzeba 
działać dalej

Burmistrz miasta GuBina zaprasza na uroczystości 
z okazji 65 rocznicy zakończenia druGiej wojny świato-
wej, które odBędą się w dniu 8 maja o Godz. 15.00 przy 
pomniku wdzięczności ul. ii armii wojska polskieGo oraz 
uroczysty koncert w Farze GuBińskiej o Godz. 16.00.
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Urodzenia | Jakub Sykała, Woj-
ciech Horowski, Pola Kowal-
czyk, Oliwia Kwiatkowska, 
Lena Banasik, Małgorzata 
Chlebowska, Jakub Kaczma-
rek, Milena Wojtkiewicz, Kaja 
Sieczkowska, Natalia Kemp-
ska, Olena Reguła, Julia Woź-
niak, Igor Stempel, Liliana 
Prokopowicz, Martyna Ko-
walczyk, Martyna Hochenzy.

Zgony | Ildefons Urbanowicz 
l. 88, Maria Zakrzewska l. 93, 
Stanisława Michniewicz l. 86, 
Jadwiga Urbanowska l. 79, 
Janina Drabińska l. 89.  n

Zwołana w trybie nadzwyczaj-
nym na dzień 23 kwietnia Sesja 
Rady Miejskiej rozpoczęła się 
w niecodzienny sposób. Przed 
jej formalnym rozpoczęciem 
grupa działaczy i kibiców piłkar-
skich z Guben poprosiła o możli-
wość zabrania głosu. Na okolicz-
ność obchodów 100-lecia piłki 
nożnej w Guben wystąpił były 
piłkarz Heine Zychold. Od-
czytał list gratulacyjny, który za-
mieszczamy w „Listach” (str. 13). 
Wręczył też symboliczne pamiąt-
ki burmistrzowi Bartłomiejowi 
Bartczakowi, które nawiązują 
do okresu, gdy był on piłkarzem 
drużyny Lokomotive Guben. Wy-
darzenie to było nagrywane przez 
reportera gubeńskiej telewizji.

Sesja musiała być zwołana 
w związku z koniecznością utwo-
rzenia obwodu głosowania w ZOZ 
Nowy Szpital Powiatu Krośnień-
skiego w Gubinie w zbliżających 
się wyborach Prezydenta RP za-
rządzonych na 20 czerwca 2010 r. 
Pełnomocnik Dyrektora Szpitala 

Radni zgodnie, piętnastoma 
głosami, przekazali nieodpłatnie 
na własność powiatu krośnień-
skiego drogi w ciągu ulic Kossa-
ka, Matejki i Wrońskiego. Ozna-
cza to zobowiązanie się Zarzą-
du Powiatu do konserwacji, re-
montów i utrzymania w stanie 
przydatności do użytkowania na-
wierzchni i infrastruktury wymie-
niowych dróg. Powyższa decy-
zja wynika z faktu, że powiat po-
winien utrzymywać odpowied-
nią część dróg w każdej gminie, 
a powyższy wskaźnik w Gubinie 
nie był dotychczas dotrzymany.

Na wniosek operatora Play 
podjęto uchwałę o bezprzetargo-
wym, odpłatnym udostępnieniu 
z 10-letnią umową najmu terenu 
pod budowę wieży telekomuni-
kacyjnej przy ul. Wołyńskiej. 

Radni wyrazili zgodę na lokali-
zację kasyna gry w Gubinie przy 
ul. Śląskiej 14. Za podjęciem de-
cyzji głosowało 11 radnych. Wy-
słuchano również opinii Rady 
Osiedla nr 1 w tej sprawie, 
z której wynikały wnioski doty-
czące poprawienia funkcjonal-
ności i wyglądu otoczenia wy-
mienionego lokalu.

Podjęto uchwałę o przystąpie-
niu do opracowania planu zago-
spodarowania przestrzennego 
terenu w obrębie ulic: Gen. Si-
korskiego, Miodowa, Kosynie-
rów i 1 Maja.

Uchwalono Strategię Rozwią-
zywania Problemów Społecz-
nych na lata 2010-2020. Radny 
Edward Patek - przewodni-
czący Komisji Planu i Budżetu 
Rady Miejskiej przed głosowa-
niem poprosił o potwierdzenie 
i ewentualne wyjaśnienie przy-
czyn tak wyraźnego spadku 
bezrobocia w Gubinie między 
rokiem 2008 i 2009. Odpowia-
dając na pytanie, radny Piotr 
Puszkarski, który zawodowo 
pełni funkcję dyrektora filii Po-
wiatowego Urzędu Pracy wyja-
śnił, że na stronie 6 dokumen-
tu są błędne dane. Wpraw-
dzie w Gubinie w ub. roku 160 
osób podjęło własną działalność 

Powaga Sesji Rady Miejskiej, którą zorganizowano 
16 kwietnia 2010 r., powinna zaowocować w przyszło-
ści. Radni jednogłośnie postanowili przystosować porzą-
dek obrad do powagi chwili. Wyeliminowano z niego in-
terpelacje i wnioski radnych, oszczędzono burmistrzowi 
składania informacji z działalności międzysesyjnej. Radni 
robili wrażenie skupionych, traktowali podmioty obrad 
jak i treści podejmowanych uchwał ze szczególną atencją.

XLI Sesja Rady Miejskiej
gospodarczą, a 98 osób zatrud-
nionych zostało przez większe lo-
kalne podmioty gospodarcze, ale 
stan bezrobocia utrzymuje się na 
tym samym poziomie. Pomyłka 
mogła nastąpić przy przekazy-
waniu danych przez PUP. 

Zmieniono brzmienie uchwały 
„Gubińskiej Nagrody Kulturalnej 
im. Corony Schroter”. W skład ka-
pituły, którą powołuje burmistrz, 
wchodzić będą: Przewodniczą-
cy Komisji Kultury RM, Prezes 
GTK i przedstawiciele dotychcza-
sowych laureatów nagrody. 

Uchwalono zmiany w budże-
cie miasta na 2010 r. Przyjęto 
plan pracy Komisji Rewizyjnej, 
który przewiduje kontrolę fi-
nansową Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. 

Rada udzieliła jednogłośnie ab-
solutorium burmistrzowi Bar-
tłomiejowi Bartczakowi za 
2009 r. Poprzedzone ono zo-
stało obszerną, wielowątkową 
opinią Komisji Rewizyjnej, na 
zakończenie której przewodni-
cząca Danuta Andrzejewska 
stwierdziła, że burmistrz B. Bart-
czak w pełni zasłużył na pozy-
tywne skwitowanie jego ubie-
głorocznej działalności, dlatego 
stawia wniosek o udzielenie bur-
mistrzowi absolutorium. 

Skarbnik Danuta Błędow-
ska przedstawiła opinię Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej co do prawidło-
wości wykonania budżetu i spra-
wozdania budżetowego. Skład 
Orzekający RIO pod przewod-
nictwem Janiny Chruściel 
pozytywnie zaopiniował wnio-
sek i uzasadnienie Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w Gubi-
nie odnośnie udzielenia absolu-
torium burmistrzowi. W tej sy-
tuacji radnym nie pozostało nic 
innego jak udzielenie absoluto-
rium 15 głosami.

Burmistrz B. Bartczak powie-
dział krótko: dziękuję radnym 
za docenienie. Mam nadzieję, że 
takie lata będą się powtarzać.

Oleg Sanocki 

Sesja nadzwyczajna
Marta Michalak w piśmie do 
burmistrza podkreśla, że - Istnieje 
uzasadniona potrzeba utworze-
nia obwodu głosowania na te-
renie szpitala, gdyż przewiduje 
w nim pobyt 50 wyborców.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.
W związku ze sprostowaniem 

danych wyjściowych do Strate-
gii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2010-2020 
zaistniała potrzeba ponowne-
go jej przyjęcia. Po wystąpieniu 
pani naczelnik Reginy Midzio-
Kaczmarek - autorki strategii, 
która omówiła korektę danych 
o bezrobociu w Gubinie i prze-
prosiła radnych za konieczność 
ponownego głosowania, strate-
gię przyjęto jednogłośnie.

Przyjęto również uchwałę od-
nośnie zmiany inkasenta opłaty 
targowej w Gubinie. W związku 
z zawieszeniem działalności go-
spodarczej firmy Start, obowiązki 
inkasenta powierzono Miejskie-
mu Zakładowi Usług Komunal-
nych w Gubinie. Oleg Sanocki

Mieszkańcy Gubina modlili się 
w intencji ofiar katastrofy lotni-
czej pod Smoleńskiem. W sobot-
nie popołudnie 17 kwietnia w Ko-
ściele pw. Trójcy Świętej odbyła 
się uroczysta msza ku pamięci 
ofiar tragedii w Rosji. Wierni wy-
pełnili kościół, modląc się o miej-
sce w niebie dla tych, którzy zgi-
nęli oraz o ukojenie dla członków 
rodzin. W trakcie mszy proboszcz 
Ryszard Rudkiewicz podkre-
ślał, iż z tej tragicznej i jakże bo-
lesnej lekcji wszyscy powinniśmy 
wyciągnąć wnioski - czas, aby po-
rzucić niepotrzebne swary. Nad-
szedł moment, aby skupić się na 
wspólnej i pozbawionej waśni 
pracy. Modlitwa gubinian za 
dusze ofiar, ich rodziny, a także za 
pomyślność ojczyzny była gestem 
pokazującym naszą solidarność, 
patriotyzm oraz chęć bycia razem 
w trudnych chwilach. Miejmy na-
dzieję, że niedawne narodowe re-
kolekcje będą w przyszłości owo-
cować pozytywnymi zjawiskami.

Andrzej Matłacki 

Na wniosek Obywatelskiej 
Grupy Inicjatywnej, której prze-
wodniczył Andrzej Jan Biliń-
ski, 18 kwietnia br. w gminie 
Gubin odbyło się referendum 
o odwołanie z pełnionej funkcji 
wójta Edwarda Aksamitow-
skiego i Rady Gminy. Jednym 
z głównych zarzutów było m.in. 
nieuchylenie podjętej uchwały 
rady Gminy z 11 grudnia 2008 r. 
dotyczącej przystąpienia do 
zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy, 
które uwzględnia przede wszyst-
kim budowę elektrowni i kopal-
ni odkrywkowej węgla brunatne-
go oraz brak w tej sprawie kon-
sultacji z mieszkańcami.

Mimo aktywnie prowadzonej 
kampanii, na 5.861 uprawnio-
nych do głosowania w referen-
dum wzięło udział tylko 1.068 osób, 
co stanowi 18.24%. Jak przekazał 
przewodniczący gminnej komisji 
referendum Leonard Tumiło-
wicz, największą frekwencję zano-
towano w obwodach głosowania: 

Referendum nieskuteczne
nr 7 - Strzegów, Mielno, i Późnę 
- 33%; nr 8 - Starosiedle, Gębice, 
Sieńsk - 32.37% oraz nr 5 - Gra-
bice, Brzozów, Jazów, Kozów, Lu-
boszyce, Markosice, Nowa Wioska, 
Polanowice, Sadzarzewice, Węgli-
ny i Wielotów - 27.26%. Najmniej-
szą frekwencję zanotowano w ob-
wodach: nr 10 - Budoradz, Drzeńsk 
Mały, Dzikowo, Jaromirowice, Ko-
morów - tylko 3.57% (26 osób); 
nr 9 - Gubinek, Pleśno, Sękowi-
ce - 6.29% (28 osób) oraz nr 2 - 
Drzeńsk Wielki, Wałowice - 6.83% 
(24 osoby).

Budowa elektrowni i kopal-
ni odkrywkowej jest w dal-
szym ciągu priorytetem w Po-
lityce Energetycznej Polski do 
2030 roku. Na terenie woje-
wództwa zajmuje się nią Zespół 
ds. Wspierania Projektu Budowy 
Elektrowni opartej na zaso-
bach węgla brunatnego na te-
renie gmin Gubin i Brody, po-
wołany 24 lipca 2009 r. uchwa-
łą nr 196/1470/09 Zarządu Wo-
jewództwa Lubuskiego.

Zygmunt Traczyk

Ku pamięci ofiar

nowotwory
piersi

Ilość zachorowań na raka piersi 
wzrasta. Przyjmuje się, że najbar-
dziej zagrożone są kobiety w wie-
ku ok.35 lat, ale nowotwory mogą 
wystąpić także u kobiet młodszych. 
Najwięcej zachorowań notuje się 
między 50-70 rokiem życia. Badaj-
my się profilaktycznie!
Dlatego wznawiamy, dojazdowe 
badania mammograficzne i USG 
w 105 Szpitalu w Żarach. Kobie-
ty w wieku 50-69 lat objęte są nie-
odpłatnymi badaniami. Kontrole te 
wykonywane są co dwa lata. Panie 
nie mieszczące się w określonej gru-
pie wiekowej za badania muszą nie-
stety zapłacić, ale przecież chodzi tu 
o zdrowie i życie.
Nie zaniedbujmy siebie i nie bójmy 
się poddawać badaniom mammo-
graficznym i USG. Zaleca się wy-
konywanie profilaktycznych kontro-
li już od 20 roku życia – comiesięcz-
na samokontrola piersi, badania kon-
trolne piersi wykonywane przez le-
karza. Później USG i mammografia.
Szczegółowe informacje o organi-
zowanych wyjazdach na badania 
i zapisy – tel. 068 455 67 79 (codzien-
nie) lub w poniedziałki w godz. 
12.00-13.00 w biurze Rady w Urzę-
dzie Miasta w Gubinie. MB-T

Fabryka produkująca konstrukcje 
stalowe do dźwigów dla wiodących 
firm światowych: Liebherr, Faun, 
Terex, uruchomiona została w listo-
padzie 2009 r. Wówczas zatrudniała 
10 spawaczy i monterów. Aktualnie 
pracuje w niej 50 osób w tych spe-
cjalnościach. Zatrudnienie wzrasta 
wraz z rosnącymi zamówieniami. 

Posiadane certyfikaty zobowią-
zują firmę do utrzymania wyso-
kiego poziomu jakości produkcji.

Jak mówi kierująca zakładem 
Pani Agnieszka Matysiak 
większość pracowników zatrud-
niliśmy w ramach własnej rekru-
tacji, chociaż współpracujemy też 

z gubińskim Powiatowym Urzę-
dem Pracy. Nie zatrudniamy pra-
cowników na podstawie miej-
sca zamieszkania, ale w oparciu 
o rzeczywiste kwalifikacje. Kan-
dydaci do pracy wykonują próby 
spawalnicze, a ich jakość i do-
kładność wykonania, połączona 
z biegłością czytania i realizowa-
nia rysunków technicznych, jest 
podstawą zatrudnienia. Rekru-
tacja trwa cały czas. 

Zatrudnienie może być nawet 
podwojone, kiedy zostanie wy-
budowana druga hala produk-
cyjna. Powinno to nastąpić do 
końca bieżącego roku. Ols

TEKRA w rozwoju

List do Wyborców
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Gubin,

Rada Gminy Gubin i Wójt Gminy Gubin serdecznie dziękują za poparcie 
udzielone w minionym referendum przeprowadzonym w dniu 18.04.2010 r.

Mając Państwa przychylność, dołożymy wszelkich starań, aby zadbać o 
nasze wspólne sprawy, a przede wszystkim, aby godnie Państwa repre-
zentować.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaufanie i poparcie!

Serdecznie pozdrawiamy, 
Rada Gminy Gubin oraz Wójt Gminy Gubin
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Nasze miasto może się poszczy-
cić posiadaniem już sześciu wspa-
niałych boisk ze sztuczną na-
wierzchnią. Budowa kolejnego 
takiego obiektu (przy ulicy Ro-
osevelta) niedawno ruszyła. Co 
jakiś czas niezbędne są jednak 
działania związane z ich oczysz-
czaniem. Firma Hemet z Zielonej 
Góry podjęła się prac pielęgnacyj-
nych „Orlika” przy ulicy Kreso-
wej oraz boisk przy ulicy Miodo-
wej. Polegały one między innymi 
na uzupełnianiu złoża granula-
tem oraz dosypywaniu specyficz-
nego piasku. Obecne prace zo-
stały przeprowadzone bezpłatnie 
w ramach umowy gwarancyjnej, 

Prace pielęgnacyjne boisk

Nowy wymiar…

ale w przyszłości Miejski Ośrodek 
Sportu w Gubinie planuje zakup 
sprzętu służącego do oczyszcza-
nia takiego rodzaju nawierzchni. 
Niestety, nie wszyscy użytkownicy 
boisk potrafią się na nich godnie 
zachowywać, zdarzają się też 
przypadki wandalizmu... Dlatego 
dyrektor MOS-u w Gubinie An-
drzej Nowak apeluje o posza-
nowanie wspólnego dobra, jakim 
są te obiekty. Miejmy nadzieję, że 
prace pielęgnacyjne będą prowa-
dzone regularnie, dzięki czemu 
młodzież będzie miała idealne wa-
runki do uprawiania swoich ulu-
bionych dyscyplin sportowych.

Andrzej Matłacki 

Realizacja projektu „Postaw 
Na Swoją Przyszłość” umożli-
wia uczniom znanego w środo-
wisku „rolniczaka” (od 1 wrze-
śnia 2010 szkoła zmienia nazwę 
na Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych) korzystanie z oferty dodat-
kowych zajęć z przedmiotów ob-
jętych egzaminem maturalnym. 
Daje także uczniom możliwość 
skorzystania z podręczników za-
kupionych w ramach projektu 
do realizacji procesu dydaktycz-
nego. Uczniowie uczestniczący 
w projekcie korzystają z tablic in-
teraktywnych, znacznie wzboga-
cających zajęcia lekcyjne z mate-
matyki i języków obcych w nowe 
formy przekazu treści. Nowa pra-
cownia komputerowa do nauki 
języków obcych oraz kilkaset po-
zycji podręczników, które wzbo-
gaciły zasoby biblioteki, to kolej-
ny przykład „nowego wymiaru” 
w działalności szkoły.

Bogata oferta szkoły odzwiercie-
dla się także w kształceniu prak-
tycznym. Posiadanie warszta-
tów szkolnych odróżnia Zespół 
Szkół Rolniczych od innych szkół 
w powiecie krośnieńskim. Na 
plan pierwszy wysuwa się jednak 
oferta, jaką Zespół Szkół Rolni-
czych w Gubinie poleca w zakre-
sie organizowania praktyk zawo-
dowych. Uczniowie odbywają je 
w kraju, w renomowanych fir-
mach, takich jak Hotele Qubus 
czy Ruben, u dealerów samocho-
dowych Fiat, Renault oraz Toyota. 
Najbardziej jednak wyróżnia „rol-
niczak” od innych szkół organi-
zowanie praktyk zagranicznych. 
Tradycją stały się praktyki we 
Francji, gdzie uczniowie wyjeż-
dżają na 10-tygodniowe staże do 
hoteli. ZSR współpracuje z fran-
cuzami od 1992 roku, łącznie 
staże we Francji odbyło około 540 
uczniów. Nowy wymiar w ZSR 
to także organizowanie staży 
w ramach programu Leonardo 
da Vinci. Jako jedna z nielicznych 
szkół w województwie lubuskim 
wysłali w ramach tego progra-
mu na staże do Francji już 260 
uczniów. W 2009 roku Zespół 
Szkół Rolniczych wygrał kolej-
ny, 7 już, projekt na realizację 
staży zagranicznych dla uczniów 
szkoły. Nosi on nazwę „Zdoby-
wanie umiejętności praktycznych 
we francuskim hotelarstwie i ga-
stronomii”. Projekt realizowany 
jest od września 2009 do maja 
2011 i obejmuje czterdzieścioro 

Zespół Szkół Rolniczych jest szkołą ciągle poszukującą nowych możliwości swojego 
rozwoju, kształtującą i wdrażającą systematycznie nową jakość w dziedzinie kształce-
nia zawodowego. Potwierdzeniem tego jest bogata oferta edukacyjna, ciągłe dążenie 
do rozwoju zasobów bazy dydaktycznej, niezbędnej do rzetelnego przygotowywania 
młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Nowy wymiar kształcenia w Zespole Szkół 
Rolniczych przejawia się na różnych płaszczyznach.

uczestników, którzy odbywają we 
Francji 10-tygodniowe staże.

Te fakty spowodowały 27 kwiet-
nia 2010 roku wizytę w murach 
Zespołu Szkół Rolniczych w Gu-
binie znamienitych gości z francu-
skiego Departamentu Lot w oso-
bach: Gérard Miquel - Senator, 
Prezydent Rady Generalnej De-
partamentu le Lot (odpowiednik 
marszałka), Danielle Deviers 
- Wiceprezydent Rady General-
nej Departamentu le Lot (odpo-
wiednik wicemarszałka), Jean 
Launay - Deputowany do Zgro-
madzenia Narodowego Francji 

z Departamentu le Lot, Wice-
przewodniczący Grupy Przyjaź-
ni Francusko-Polskiej przy Zgro-
madzeniu Narodowym Francji, 
Yves Quissac - Dyrektor Liceum 
Hotelarskiego z Souillac, Chri-
stian Gasquet - Przewodniczący 
Stowarzyszenia Francja - Polska, 
Lot - Lubuskie.

Wizyta była z jednej strony 
uznaniem dla Zespołu Szkół 
Rolniczych za wkład, jaki wniósł 
w rozwój współpracy z Francu-
skim Stowarzyszeniem Francja 
- Polska, Lot - Lubuskie, z dru-
giej strony stała się zaczątkiem 
współpracy między szkołą we 
Francji i w Polsce. Goście z Fran-
cji wyrazili w czasie spotkania 
wiele ciepłych opinii dotyczących 
zaangażowania szkoły z Gubina 
w rozwój współpracy między 
regionami Lot we Francji i po-
wiatu krośnieńskiego. W spotka-
niu uczestniczyli: starosta kro-
śnieński Jacek Hoffmann, se-
kretarz miasta Gubina Maria 
Kużdżeń, pracownicy ZSR 
w Gubinie na czele z dyrekto-
rem szkoły Krzysztofem Szy-
mańskim. W trakcie spotkania 

zaprezentowano dotychczasowy 
dorobek szkoły w organizowaniu 
praktyk zawodowych na terenie 
Francuskiego Departamentu Lot 
w postaci pokazu multimedial-
nego i programu artystycznego 
uczniów Zespołu Szkół Rolni-
czych w Gubinie.

W uznaniu zasług strony pol-
skiej, wkładu w rozwój współ-
pracy między Zespołem Szkół 
Rolniczych w Gubinie a Francu-
skim Stowarzyszeniem Francja 
- Polska Lot - Lubuskie w orga-
nizowaniu wymiany młodzieży, 
Prezydent Rady Generalnej De-

partamentu le Lot G. Miquel wrę-
czył Medale Departamentu le Lot 
staroście J. Hoffmannowi oraz 
dyrektorowi K. Szymańskiemu.

W trakcie spotkania doko-
nano prezentacji bazy dydak-
tycznej szkoły. Delegacja wraz 
z gośćmi zwiedzała pracownie 
szkolne, warsztaty szkolne, 
zwrócono uwagę na trwającą 
termomodernizację obiektów 
szkolnych, co również wpro-
wadza nowy wymiar w od-
biorze Zespołu Szkół Rolni-
czych przez społeczność lokal-
ną, jak podkreślali pracownicy 
szkoły uczestniczący w spotka-
niu. Punktem kulminacyjnym 
wizyty było podpisanie umowy 
partnerskiej między ZSR w Gu-
binie a Liceum Zawodowym 
o profilu hotelarskim w Souil-
lac. Otwiera to przed gubińską 
szkołą nową kartę historii, po-
zwalającą z nadzieją patrzeć 
w przyszłość. Jak widać, wiele 
elementów wpisuje się na nowy 
wymiar Zespołu Szkół Rolni-
czych w Gubinie. 

Małgorzata
Borowczak-Turowska

20 kwietnia 2010 r. w Galerii 
Gubińskiego Domu Kultury odbył 
się X Jubileuszowy Środowisko-
wy Konkurs Czytelniczy „Boha-
terowie Książek Alfreda Szklar-
skiego”. Organizatorami tego kon-
kursu były Miejska Biblioteka Pu-
bliczna i SP 3 w Gubinie.

W ciągu tych 10 lat wzięło w nim 
udział około 300 osób. Oprócz 
typowego konkursu czytelnicze-
go odbywały się także konkursy 
plastyczne, recytatorskie i pięk-
nego czytania. Niezależnie od 
formy konkurs ten zawsze cie-
szył się dużym zainteresowaniem. 
Z każdym rokiem poziom rozgry-
wek wzrastał, a ich organizatorka 
Małgorzata Granda miała nie 
lada zadanie, by przygotować py-
tania, które nie byłyby zbyt łatwe 
dla młodych czytelników.

W tym roku musieli zapoznać 
się z życiorysem A. Szklarskie-
go i przeczytać kilka książek jego 
autorstwa. Wzorem lat ubie-
głych w jury zasiedli: Danuta 
Kuta, Roman Niparko i Sta-
nisław Turowski. W pierw-
szym etapie konkursu uczestni-
cy musieli uporać się z krzyżów-
ką i testem wyboru. Ich wiedza 
była na tyle duża, że wyznaczony 
limit czasu ponownie okazał się 
zbyt długi. W trakcie eliminacji 
do dalszego etapu dzieci raczy-
ły się słodkim poczęstunkiem. 
Ostatecznie o wyborze zwycięz-
cy zadecydowały wyniki drugiej 
części konkursu. Dziewięcioro 
najlepszych opowiadało na py-
tania indywidualne. Laureata-
mi zostali: Wojciech Siwik 
z SP 3 i Zuzanna Płetenicka 

z Chlebowa z wynikiem 58 pkt., 
tuż za nimi znaleźli się Nata-
lia Konopska i Aleksandra 
Wijas z Bieżyc z 57 pkt. i Lidia 
Nowak z 56 pkt. z SP 3.Wy-
różniono także Michała Ro-
manowskiego i Bartosza 
Szczęśniaka z SP 2, Wikto-
rię Czaplę ze szkoły z Chlebowa 
i Marię Cierpik z SP 1 w Gu-
binie. Finaliści otrzymali cenne 
upominki, a pozostali uczestni-
cy - nagrody pocieszenia.

Na koniec poprosiłam o wy-
powiedź kilka osób związa-
nych (w różny sposób) z kon-
kursem czytelniczym. Konkurs 
jest potrzebny, ukazuje ogrom-
ną wiedzę jego uczestników - 
uczeń przerósł mistrza. Kon-
kurs rozwija czytelnictwo i po-
szerza wiedzę o pisarzach - po-
wiedziała mi D. Kuta. Tę opinię 
podziela R.Niparko. Natalia 
Żukowska, uczennica szkoły 
w Chlebowie, uczestniczka kon-
kursu przyznała, że bardzo lubi 
czytać książki i z chęcią wzięła 
udział w konkursie. Sama or-
ganizatorka mówi, że poprzez 
ten konkurs chciała udowodnić, 
że czytanie jest wciąż modne 
i raczej jej się to udało. A X Ju-
bileuszowy Środowiskowy Kon-
kurs Czytelniczy był ostatnim, 
ponieważ przyszła pora, by dać 
innym szansę na stworzenie 
czegoś nowego. 

Być może w miejsce konkur-
su czytelniczego pojawi się jakiś 
inny, ale ten z pewnością zapisał 
się w pamięci wielu osób i będzie 
dla nich miłym wspomnieniem.

Anna Kędziora

Uczeń przerósł mistrza

Uczestnicy i organizatorzy X Środowiskowego Konkursu Czytelniczego

Podpisanie umowy partnerskiej

Cyberprzemoc  wśród  uczniów?  Zadzwoń
Fundacja Kidprotect.pl w ramach projektu Szkoła Bezpiecznego Internetu uruchamia numer telefonu 500 087 082. 
Konsultanci Fundacji Kidprotect.pl dyżurują pod nowym numerem telefonu w poniedziałki i  czwartki w godzinach 10.00-13.00. Więcej informacji 
znajduje się na stronie internetowej www.szkolabezpiecznegointernetu.pl. Każdy pedagog, który zauważy zjawisko cyberprzemocy wśród wychowan-
ków, może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Media donosiły o tragicznych skutkach cyberprzemocy, do samobójstw osób pokrzywdzonych włącznie, co potwierdza wagę problemu.  MB-T
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 Z magistratu

Tragedia pod Smoleńskiem 
i cały okres żałoby narodowej 
były czasem smutku i refleksji. 
Media, zachowując całą powagę 
właściwą w zaistniałej sytuacji, 
relacjonowały naszą rzeczywi-
stość w kolorach różnych odcie-
ni szarości. Czarno-szare czo-
łówki gazet, portali interneto-
wych, specjalna, inna od zapla-
nowanej, oferta stacji telewi-
zyjnych zmuszały nawet tych 
mniej przeżywających tragicz-
ne wydarzenia do refleksji. 

Od globalnego spojrzenia nie-
rzadko można było świadomie 
zawędrować bądź zabłądzić 
myślą do tego bardziej osobi-
stego. Zawierającego się gdzieś 
między bytem a niebytem. Tym, 
że jednak powoli przemijamy, 
zaś samo przejście ze świata 
żywych do miejsca, które zgod-
nie z naszym światopoglądem 
wygląda tak czy inaczej, jest 
w dużej mierze nieodgadnioną 
zagadką.

Prawda, że rzadko (i na szczę-
ście) mamy sposobność takie-
go spoglądania na rzeczywi-
stość, czy też bardziej - rzadziej 
ten cały medialny świat serwu-
je nam refleksyjną, choć nie-
wątpliwie szarą, porcję infor-
macji. Jakże inaczej zwykle od-
bieramy serwowany nam prze-
kaz medialny. Czasem faktycz-
nie tragiczny, ale chyba jednak 
bardziej krzykliwy i kolorowy, 
poprzetykany reklamami, dużą 
dawką rozrywki. 

W otaczającym nas świecie nic 
jednak nie ginie bezpowrotnie, 
każdy pozostawia po sobie jakiś 
ślad. Nie zawsze jest to ślad za-
pisany na kartach historii, tak 
jak w przypadku ofiar katastro-
fy prezydenckiego Tupolewa. 
Każdy ślad jednak jest tak samo 
ważny, bo każde istnienie ma 
niepowtarzalną, jedyną war-
tość. Dzień, który dla pasaże-
rów tragicznego lotu numer 101 
był ostatnim dniem w ich życiu, 
dla setek, a może tysięcy Po-
laków był dniem ich narodzin. 
Kto wie jaki ślad pozostanie po 
nich kiedyś? 

Nie zapominając o smut-
nych wydarzeniach, zmagając 
się również czasem z szarością 
życia nie zapominajmy, że życie 
przynosi piękne, warte zapa-
miętania momenty, które wła-
śnie w ciężkich chwilach bywają 
odskocznią od świata przyno-
szącego nam sytuacje, obrazy 
i treści w grayscale. n

  Myśli proste 
i zawiłe

Grayscale czy w kolorze

Marcin 
Zajączkowski

dokończenie ze str. 1
Gmach Rady Europy i Brukselę 

zwiedzili między innymi Jerzy 
Fedro (autor grafik o Gubi-
nie), Tadeusz Raczkiewicz 
(autor komiksu poświęconego 
farze). Ich grafiki zrobiły osza-
łamiającą furorę na miejscu wy-
stawy. Ponadto do Brukseli po-
jechali: przedstawiciele SPZG 
Stefan Pilaczyński, Wie-
sław Łabęcki, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Leszek Ochot-
ny, radni Danuta Andrzejew-
ska, Andrzej Białek, Edward 
Patek, Mariusz Ochot-
ny, Jan Skóra, Waldemar 
Kowal oraz Marcin Gierstun. 
Jednym ze znamienitszych gości 
był G.Quiel z Guben - inicjator 
odbudowy fary ze strony nie-
mieckiej. 

Nie zawiedli oczekiwań organi-
zatorów polscy eurodeputowa-
ni. Obecni byli między innymi 
Jacek Saryusz-Wolski, Mał-
gorzata Handzlik, Jarosław 
Wałęsa, Sławomir Nitras, 
Tadeusz Cymański.

W dalszej części oficjalnego 
otwarcia wystawy głos zabra-
li: niemiecka posłanka do Rady 
Europy (rodowita gubenianka) 
Franziska Keller oraz były 
burmistrz dzielnicy Berlin - Cen-
trum Joachim Zeller.

Korzystając z okazji, popro-
siliśmy kilku europarlamenta-
rzystów o komentarze dotyczą-
ce naszej wystawy:

Panie Pośle - mając do 
wyboru organizację wysta-
wy np. poświęconej idei Lu-
buskiego Trójmiasta, zdecy-
dował się Pan na Gubin. Dla-
czego? 

Artur Zasada - zielonogórza-
nin, poseł z ramienia Platformy 
Obywatelskiej do Parlamentu 
Europy: Tu nie chodzi o samą 
miejscowość. Obojętnie, czy 
będzie to Sulechów, Kostrzyn, 
Zielona Góra, Nowa Sól.

Tu chodzi po prostu o samą ini-
cjatywę współpracy transgra-
nicznej. A Gubin i Guben mają 
się czym chwalić! Z jednej strony 
fara - jest to obiekt, którego od-
restaurowanie wymaga wspól-
nego działania Polaków i Niem-
ców. Z drugiej strony - jesteśmy 
w Parlamencie Europejskim.

Jest to instytucja, w której spo-
tykają się przedstawiciele różnych 
narodowości. Każdy z nas - posłów 
- ma tylko jedną możliwość w czasie 
kadencji, aby zorganizować podob-
ną ekspozycję. Dołożyłem wszel-
kich starań, aby ta wystawa obra-
zowała pozytywnego ducha samej 
współpracy, gdzie idee wspólnych 
działań transeuropejskich, w tym 
polsko-niemieckich, były tak bli-
skie idei Zjednoczonej Europy, idei 
Schumana i Moneta. A fara gubiń-
ska jest najlepszym przykładem 
współpracy i lokalnych inicjatyw. 

Temu celowi służył emitowany tu 
fragment filmu o jej początkach. 
Służą temu celowi też komiks 
i grafiki waszych twórców po-
święcone temu zabytkowi, które 
Państwo przywieźliście ze sobą. 
Na dzisiejszym otwarciu wystawy 
są też znamienici goście - w tym 
członkowie wielu ważnych komi-
sji europejskich.

Panie Przewodniczący, czym 
jest dla Gubina ta wystawa?

Leszek Ochotny - Przewod-
niczący Rady Miejskiej Gubina: 
Sam wyjazd do Brukseli był już 
dla naszego miasta sprawa bardzo 
ważną. Jest to nobilitacja Gubina. 
Biorąc zaś pod uwagę akcent hi-
storyczny i społeczny - to także 
wymowna wizyta i prezentacja.

Dla mnie osobiście - nie po-
trafię tu ukryć wzruszenia - naj-
ważniejszy jest fakt, że mogli-
śmy w siedzibie Europarlamen-
tu pokazać, jak przebiega na co 
dzień współpraca mieszkańców 
Gubina i Guben. Jak te - powsta-
łe w sumie oddolnie inicjatywy 
- funkcjonują i przynoszą efekty.

Jest Pan jednym z inicja-
torów powstania Fundacji 
Odbudowy Kościoła Farne-
go. Czuje Pan po tej wizycie 
pewnie satysfakcję?

L.O. - Oczywiście, i to wielką 
satysfakcję. Jak przed chwila 
powiedziałem, jest to również 
wzruszenie, emocja. Wszystko 
to powoduje, że w takiej chwili 
człowiek chce się dzielić wszyst-
kimi pozytywami energii. Jest to 
tym większe wzruszenie, że mo-
gliśmy opowiadać o nich wielu 
europarlamentarzystom - nie 
tylko z Polski - i pokazać w sumie 
całej jednoczącej się Europie, jak 
ten obiekt, cegła po cegle pod-
nosi się z kilkudziesięcioletnie-
go upadku, by ponownie wrócić 
do swego dawnego blasku. Mimo 
że nie będzie już pełnił funk-
cji typowo sakralnej, to jednak 
nadal będzie tętnił życiem pogra-
nicza, stanowiąc centrum spo-
tkań polsko-niemieckich.

Po raz pierwszy w otwarciu 
podobnej wystawy (w ciągu 
roku jest ich dużo) w godzinach 

wieczornych zgromadziło się 
ponad 400 gości, w tym około 
100 tzw. VIP-ów; bardzo waż-
nych postaci, spośród europar-
lamentarzystów i urzędników 
Rady Europy.

Większość z nich była zasko-
czona, oglądając ten przykład 
współpracy polsko-niemiec-
kiej, która wynikła nie na szcze-
blu rządowym, ani samorządo-
wym, ale z odruchu ludzkich 
serc. Ziarnko zostało rzucone, 
zacznie niebawem kiełkować, 
a już niedługo będziemy zbiera-
li owoce tej wystawy.

Nie pozwolimy zapomnieć 
o Gubinie!

Panie Pośle, czy zdążył Pan 
już obejrzeć naszą ekspo-
zycję? 

Tadeusz Cymański - Prawo 
i Sprawiedliwość: Przyzna-
ję szczerze, niestety jeszcze nie 
zdążyłem jej obejrzeć. Niektórzy 
moi koledzy bardzo mnie zachę-
cali, aby tu zawitać jeszcze przed 
jej oficjalnym otwarciem.

Mimo faktu, że wystawa jest 

bardzo ciekawa, dzień dzisiej-
szy to również posiedzenia kilku 
komisji europejskich, w których 
musiałem uczestniczyć. Przyrze-
kam, że w najbliższych dniach 
nadrobię to opóźnienie. Wiem, 
że jest to bardzo ciekawa wysta-
wa, będąca jednym z wielu od-
dolnych etapów współpracy na 
pograniczu polsko-niemieckim. 
Wydaje mi się, że jak najbardziej 
pożądanym działaniem jest też 
umieszczanie dwujęzycznych na-
pisów informacyjnych na pogra-
niczu, poczynając od handlu i ga-
stronomii, a kończąc na instytu-
cjach rządowych i samorządo-
wych. Taka idea winna być reali-
zowana możliwie najczęściej. Nie 
każdy bowiem mieszkaniec po-
granicza musi znać język sąsiada.

Poprosiliśmy również burmi-
strza B. Bartczaka o krótkie pod-
sumowanie tej - jakże ważnej 
z punktu widzenia Gubina - wy-
stawy w Brukseli: Od pomysłu 
na zorganizowanie takiej wysta-
wy minął niemal rok. Pracy or-
ganizacyjnej było bardzo dużo, 

poczynając od znalezienie osoby, 
która podjęłaby się wykonania 
bardzo trudnej technicznie ma-
kiety fary. Osobiście przeży-
łem mocno sam moment, gdy 
otwierałem wspólnie z posłem 
A. Zasadą (który współfinansował 
wyjazd gubinian do Brukseli) wy-
stawę. Zebraliśmy potem w ku-
luarach mnóstwo pochlebnych 
opinii, w tym od wysokich rangą 
pracowników struktur unijnych. 
Również sami posłowie, w tym 
ci, którzy zasiadają w parlamen-
cie drugą kadencję, podkreślali, 
że dawno nie oglądali tak cieka-
wej i z rozmachem przygotowa-
nej wystawy. Chciałbym poprzez 
„Wiadomości” serdecznie podzię-
kować wszystkim tym, którzy 
przyczynili się, aby była ona przy-
gotowana na tak wysokim pozio-
mie. Szczególnie dziękuję naszym 
twórcom J. Fedrze i T. Raczkie-
wiczowi, których prace cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem 
oraz Januszowi Gajdzie - dyrek-
torowi naszego domu kultury za 
dopracowanie wielu spraw or-

ganizacyjnych i przygotowanie 
filmu poświęconego farze. Chciał-
bym serdecznie w tym miejscu 
podziękować również panu Lesz-
kowi Moszejowi - kierownikowi 
artystycznemu wystawy oraz pra-
cownikom Urzędu Miejskiego za 
pomoc w jej organizacji. Rozma-
wiałem później z polskimi i euro-
pejskimi posłami, w tym z Jaro-
sławem Wałęsą, Januszem 
Saryusz-Wolskim, Jackiem 
Protasiewiczem, Piotrem 
Borysem, Sławomirem Ni-
trasem, Arturem Zasadą, 
Tadeuszem Cymańskim, Ja-
nuszem Wojciechowskim, 
Ryszardem Czarneckim, 
Pawłem Zalewskim, Fran-
ciszkiem Kellerem, Chri-
stianem Ehlerem, Pawłem 
Poncyliuszem oraz posłami ze 
Szwecji i Włoch, ambasadorami 
i wieloma innych znakomitymi 
postaciami.

Wszyscy mogliśmy tego wie-
czora być dumni z faktu, że je-
steśmy mieszkańcami Gubina!

Antoni Barabasz

Bruksela zdobyta

Gubinianie przed budynkiem Komitetu Regionu
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Kaśka Janina 
Izdebska

Psioluby!!!
Wkurza mnie

Z okazji Światowego Dnia 
Zwierząt Fundacja Viva ro-
zesłała do stu warszawskich 
parafii list z prośbą, żeby 
proboszczowie napomknę-
li o zwierzętach coś dobre-
go. Przyszła tylko jedna ano-
nimowa odpowiedź: „co wy 
się takimi pierdołami zaj-
mujecie?”.

Kiedy rozmawiam z panią 
Agnieszką Maternik o głupo-
cie i okrucieństwie człowieka w sto-
sunku do psów i kotów, rozszerza-
ją się jej źrenice, a policzki pokrywa 
rumieniec. Nie może ukryć emocji. 
To nieuleczalna choroba. Podob-
nie emocjonalnie reaguje pani 
Beata Tecław. Obie panie tak jak 
Monika i Agata, córki pani Beaty 
i Mariusz Hrabski, życiowy part-
ner pani Agnieszki, są aktywnymi 
członkami Stowarzyszenia „Szansa 
dla Zwierząt” w Gubinie.

Gorący temat powoduje, że 
siedząc przy stoliku w Palmiar-
ni zapominamy o miejscu pu-
blicznym i zachowujemy się nie-
przyzwoicie głośno. Co prawda 
ostatnio coraz więcej czyta się 
o wyrokach za znęcanie się nad 
zwierzętami, ale co innego czytać 
słowo pisane, a co innego słu-
chać o zwierzęcym horrorze z ust 
osób, które je z tej opresji ratują.

Często ludzki sadyzm gnieździ 
się pod blokami mieszkalnymi lub 
w ich wnętrzu, często przenosi się 
do lasu, jak choćby w czasie minio-
nego sylwestra. Zupełnie przypad-
kowo młodzi ludzie, przejeżdża-
jąc quadami leśną drogą, znaleźli 

przywiązanego do drzewa, prawie 
skostniałego z zimna, półprzytom-
nego psa. Zabrali go do stodoły, 
okryli kocami, dali ciepłej strawy 
i… uratowali. Teraz mieszka w ho-
teliku dla psów w Lwówku Ślą-
skim, który utrzymują internauci. 

Albo Fuksik. W listopadzie 

ubiegłego roku gubińska straż 
miejska znalazła go pod stacją. 
Pies nie chodził, nie miał sierści, 
którą chyba zjadły pchły. Skóra 
i kości. Teraz mieszka w boksie 
u pani Agnieszki.

Albo piesek, który spadł z balkonu. 
Trzeba było też zająć się trzema pie-
skami po zmarłej samotnej kobiecie.

Czasami trzeba pomóc w pod-
jęciu decyzji o uśpieniu psa. Jak 
choćby wtedy, gdy pies jest nie-
uleczalnie chory na raka i cierpi, 
a właściciel nie wie, że może do-
konać eutanazji.

- Czy miłość do zwierząt podpo-
wiedziała wam konieczność za-
łożenia stowarzyszenia? - pytam 
naiwnie, chociaż domyślam się 
odpowiedzi.

- Przede wszystkim. Ale bez-
pośrednio tę decyzję przyspie-
szyła tragedia psa zakatowane-
go przez swojego pana - zwyrod-
nialca. Wszystko działo się trzy 
lata temu, między blokami w Gu-
binie. Przywiązany do budy pies 
był maltretowany. Ktoś na osie-
dlu zobaczył, jak pewnej nocy wła-
ściciel wyciągnął sztywnego psa 
z budy i wrzucił do śmietnika. Za-
wiadomiono nas, a my jeszcze tej 
samej nocy uruchomiliśmy policję 
i technika kryminalnego z Krosna 
Odrz. Doprowadziliśmy do tego, 
że sprawca został skazany. Ale 
był problem, ponieważ oskarży-
cielem w tym wypadku nie może 
być osoba prywatna, dlatego po-
stanowiliśmy się zrzeszyć. W ten 
sposób dwa lata temu powstało 
nasze stowarzyszenie. - mówią 
zgodnie - Postanowiliśmy wyjść 
z podziemia. - dodają, śmiejąc się. 

Bardzo pomocne jest forum in-
ternetowe dogomania.pl. Dzięki 
niemu kontaktujemy się z całą 
Polską. Od stycznia do czasu 
naszej rozmowy zostało urato-
wanych siedemnaście psów.

Część ma już swoje nowe domy, 
jak mały kundelek, po którego 
przyjechała cała rodzina z Frank-
furtu nad Menem. Całe 585 km. 
Bo na forum w dogomanii poma-
gający ludzie nawet specjalizu-
ją się w rasach psów. Sprawdza-
ją też domy w miejscowościach, 

gdzie ma zamieszkać psi lokator. 
Każdy nowy właściciel podpisuje 
umowę o adopcji z zamieszczony-
mi danymi opiekuna, przekazane 
są też prawa, a umowa zakłada 
możliwość sprawdzania miejsca, 
do którego ma trafić pies.

Łańcuszek ludzi dobrej woli 
dzięki forum uratował psa zna-
lezionego na ulicy w Gubinie. 
Miał sparaliżowane tylne łapy. 
Ktoś go wyrzucił, bo mu się 
„zepsuł”- mówi pani Agnieszka. 
Otóż tego chorego psa z Gubina 
przez Żary i Wrocław, do spe-
cjalisty z dobrze wyposażonym 
gabinetem, przekazywali sobie 
ludzie jadący w tym kierunku, 
aż dotarł do Obornik Śląskich.

Często pies czy kot to prezent. 
Najwięcej takich podarków bo-
żonarodzeniowych czy komunij-
nych w postaci małych piesków 
ląduje na ulicy. Potem jest jesz-
cze okres wakacji. Tu już są psy 
większe, a wśród nich znaleźć 
można drogie rasy. 

- Był już i pies rasy Haski, 
owczarek Coli, spaniel, owczarek 
niemiecki, a nawet amstaf - wyli-
cza pan Mariusz, którego dosko-
nale znam z bajki wystawianej 
kilkanaście lat temu przez nasz 
dom kultury. Wtedy, jako uczeń 
szkoły średniej, grał z dużym 
powodzeniem rolę wilka. Teraz 
nie tylko broni i ratuje zwierzę-
ta przed wilczą agresją człowie-
ka, ale udało mu się zagrać dwie 
epizodyczne role w filmie.

Psi temat zdominował artykuł, 
ale stowarzyszenie pomaga rów-
nież kotom. Nawet tym bezdom-
nym, dokarmiając je. Głównym 
„specjalistą” od kotów jest pani 
Beata, wrażliwa nauczycielka gu-
bińskiej szkoły muzycznej.

Marzenia? - Jest tylko jedno, 
ale jakże ważne dla działalności 
stowarzyszenia. Jedno maleńkie 
pomieszczenie z telefonem, gdzie 
mieliby siedzibę. Jakże ułatwiło-
by to naszą pracę. Teraz biuro jest 
w domu pani Agnieszki. Telefon 
i komputer - jej prywatne.

Liczę na to, że doceniając spo-
łeczny wkład zapaleńców w ra-
towanie zwierząt (w ciągu dwóch 
lat - 50 psów, kilkadziesiąt kotów) 
nasze władze samorządowe po-
myślą i pomogą w zdobyciu po-
mieszczenia. Nie ukrywam, że 
przede wszystkim liczę na pomoc 
pani wiceburmistrz Justyny 
Karpisiak, albowiem wiele razy 
znalazła drogę do realizacji spraw 
społecznie użytecznych.

Natomiast wszystkim człon-
kom stowarzyszenia na czele 
z panią Agnieszką życzę wytrwa-
łości, bo głupota i okrucieństwo 
ludzi są ponadczasowe, tak jak 
ponadczasowy jest ból i cierpie-
nie zwierząt. One nie potrafią się 
poskarżyć. Mogą tylko wyć.

Uwaga - adres mailowy stowa-
rzyszenieszansadlazwierzat@op.pl

Wśród ofiar tragicznej katastro-
fy pod Smoleńskiem był m.in. 
ostatni prezydent na uchodź-
stwie Ryszard Kaczorow-
ski. Niewielu pamięta o tym, że 
przed laty gościł w Gubinie.

25 września 1998 roku prezy-
dent R. Kaczorowski odbierał 
w Zielonej Górze tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta. Dzień 
przed tą wizytą, prezydent Ka-
czorowski odwiedził dowództwo 
i sztab dywizji w Gubinie. Gościa 
przywitał pełniący obowiązki do-
wódcy 5 Kresowej Dywizji Zme-
chanizowanej płk dypl. Lech 
Kamiński.

Co sprowadziło prezydenta do 
naszego miasta?

Otóż, podczas II wojny świato-
wej R. Kaczorowski był żołnie-
rzem 3 Dywizji Strzelców Kar-
packich. Jako telegrafista wal-
czył pod Monte Cassino „po są-
siedzku”, obok 5 Dywizji Piecho-
ty. Przed wizytą w Zielonej Góry 
postanowił odwiedzić dywizję, 
która kontynuowała tradycje 
tak dobrze znanej mu formacji 

W Infozentrum w Guben odbyło 
się kolejne cykliczne spotka-
nie, podczas którego mogliśmy 
poznać dzieje naszego Euromia-
sta. Tym razem przedstawiony 
został referat „Żydzi w Guben” au-
torstwa Andreasa Petera, który 
tą tematyką zajmuje się już od 10 
lat. Nasz gość często spotyka się 
i rozmawia ze społecznością ży-
dowską, która niegdyś zamiesz-
kiwała Gubin i Guben, a teraz na 
stałe osiedliła się w Anglii. Ponad-
to przyjmuje i oprowadza zagra-
niczne wizyty po miejskim cmen-
tarzu żydowskim. 

W trakcie trwania referatu, któ-
rego wysłuchali m.in. gubińscy 
uczniowie z ZSO, ukazano histo-
rię Żydów, którzy zamieszkiwali 
na gubińskiej ziemi od XIV wieku 
aż do czasów współczesnych. 
Przedstawiono ich codzienne 
życie, najczęściej wykonywane 
zawody oraz rolę, jaką odgrywa-
li w gospodarce i miejskiej ad-
ministracji. Warto wiedzieć, że 

Pielęgnowanie historii
na przełomie XIX i XX wieku 
Żydzi zajmowali niezwykle pre-
stiżowe stanowiska - byli adwo-
katami, lekarzami, właścicielami 
dużych firm i fabryk… Nie zabra-
kło także trudnych i przykrych 
wątków historycznych, takich jak 
prześladowania Żydów w okre-
sie III Rzeszy, czy też antyse-
mickie wystąpienia w Guben. 
Z ciekawostek należy wymienić 
tę, że w pobliżu terenów obec-
nej oczyszczalni ścieków w Gubi-
nie w okresie II wojny światowej 
znajdował się obóz dla jeńców 
wojennych oraz obóz koncentra-
cyjny dla żydowskich dziewcząt 
i kobiet, które w licznych trans-
portach przybywały bezpośred-
nio z Oświęcimia.

Cieszy fakt, że pielęgnuje się 
pamięć o losach lokalnej spo-
łeczności żydowskiej. Służą temu 
nie tylko pomniki i tablice pa-
miątkowe, ale również liczne od-
czyty, wykłady i wystawy.

Andrzej Matłacki

Prezydent Kaczorowski 
był w Gubinie

„Żubrów”. Powód był tym bar-
dziej uzasadniony, gdyż prezy-
dent Kaczorowski wiedział, iż 
w ramach działań restruktury-
zacyjnych 5 KDZ ulegnie wkrót-
ce rozwiązaniu. 

Prezydent spotkał się z kadrą 
sztabu dywizji, interesował się 
dalszymi losami żołnierzy zawo-
dowych po rozwiązaniu jednostek. 
Jak wspomina ówczesny dowód-
ca płk dypl. L. Kamiński, prezy-
dent Kaczorowski ubolewał nad 
faktem, że nie ma kto w Polsce 
przejąć tradycji 3 DSK. Wcze-
śniej w Lublinie stacjonowała 3 
DZ, ale uległa rozformowaniu. 
Wizyta utkwiła wszystkim w pa-
mięci z powodu serdecznego sto-
sunku prezydenta do żołnierzy, 
niespodziewanym zachowaniem 
gościa, który traktował rozmów-
ców jak dobrych znajomych. 

Prezydenta i towarzyszących 
mu gości przyjął burmistrz 
Gubina Czesław Fiedorowicz. 
Wymieniono zdania na temat re-
lacji polsko-niemieckich, współ-
pracy na pograniczu. sp

Pamiątkowe zdjęcie wykonane przed sztabem dywizji. W pierwszym rzędzie 
od prawej: generał Józef Rzemień – zastępca dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego, 

prezydent Ryszard Kaczorowski, przedstawiciel ministra obrony, płk dypl. Lech Kamiński

Zaopiekuj się mną, proszę
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Sonda
Jaka powinna być 

„dobra” sekretarka?
Tradycją stały się coroczne 

pielgrzymki maturzystów do 
Częstochowy. Także i w tym 
roku uczniowie ZSO w Gubinie 
wybrali się na Jasną Górę, aby 
prosić o pomyślność podczas eg-
zaminu maturalnego. 

Uroczysta msza św. na Jasnej 
Górze z udziałem młodzieży 
z diecezji zielonogórsko-gorzow-
skiej odbyła się 11 kwietnia br.

Szczególne podziękowania od 
maturzystów gubińskiego ZSO 
należą się Panu Burmistrzowi 

Absolutoryjna sesja rady gminy odbyła się 16 kwietnia. Przewodni-
czył jej Stanisław Fudyma. Realizację budżetu za rok ubiegły przed-
stawiła skarbnik gminy Anna Kowaluk. Po stronie dochodów zapla-
nowano 17.767.325 zł, wykonano w 98.34%. Najwyższe to m.in. sub-
wencja ogólna - 7.747.020 zł, dotacje celowe - 3.170.171 zł (w tym na 
opiekę społeczną - 2.798.942 zł); dochody z najmu i sprzedaży mienia 
- 279.595, a z podatków - 3.565.767 zł. Dochody własne to około 24%.

Po stronie wydatków zaplanowano - 19.367.325 zł, wykonano 
w 96.12%. M.in. na infrastrukturę wodociągową wydano 1.909.982  zł, 
- budowę sieci rozdzielczej w Budoradzu, studnię w Chociejowie i Sę-
kowicach, wodociąg Chlebowo-Kosarzyn-Łomy, sieć dosyłową Grabi-
ce-Kolonia. Na remonty i utrzymanie dróg wydano 125.749 zł, remont 
budynków gminnych - 54.554 zł, radę gminy - 138.261 zł (w tym diety 
- 113.938 zł), urząd gminy - 2.350 111 zł, na sport - 124.650 zł, OSP 
- 127.011 zł, wsparto policję - 6 tys. zł. Najwięcej wydano na oświa-
tę - 6.019.485 zł (w tym dowożenie uczniów - 633.167 zł, stołówki 
szkolne - 7.491 zł) i pomoc społeczną - 4.140.902 zł.

Przewodniczący poszczególnych komisji podkreślali, że realiza-
cja budżetu zasługuje na uwagę. Nie był znaczny, ale też nie zadłu-
żony. Ze względu na skromny budżet, niskie stawki mają pracow-
nicy urzędu. Za dobrą pracę, przede wszystkim za pozyskiwanie 
środków unijnych, podziękowano Joannie Nesterowicz. Radni 
udzielili wójtowi Edwardowi Aksamitowskiemu absoluto-
rium, przy jednym głosie wstrzymującym (Zygmunt Turowski).

Tradycji stało się zadość Z gminy…
Bartłomiejowi Bartczakowi 
za okazane wsparcie finansowe, 
bez którego pielgrzymka praw-
dopodobnie nie odbyłaby się. 
Serdecznie dziękuję w imieniu 
wszystkich uczestników.

Wyprawa przebiegała pomyśl-
nie, o czym świadczy zadowole-
nie uczniów z pobytu w Często-
chowie. Opiekunkami maturzy-
stów były polonistki ZSO: Pani 
Małgorzata Jarosz oraz Pani 
Alicja Tyl. 

Justyna Turowska

Sesja rady gminy

Dofinasowanie remontu kościoła
Na wniosek proboszcza Parafii Trójcy Św. w Gubinie ks. Ryszar-

da Rudkiewicza, dofinansowano remont zabytkowego kościoła 
w Sękowicach w kwocie 20.000 zł. Zygmunt Traczyk

Piotr Puszkarski
zastępca dyr. PUP

Powiem krótko - powin-
na być uczciwa, wyrozumia-
ła i sumienna. To tylko tyle, 
albo aż tyle. „Moja” posiada 
wszystkie te cechy. Uroda czy 
status rodzinny nie mają żad-
nego znaczenia.

Jan Błaszczyk
ochroniarz 

Dobra sekretarka jest sym-
patyczna, uprzejma, życzliwa. 
Do tego powinna mieć po-
czucie humoru i musi służyć 
pomocą  petentom. Dobrze 
byłoby, gdyby miała odpo-
wiednią prezencję.

Monika Jakutowicz
stażystka 

Dobra sekretarka powin-
na być dobrze zorganizowa-
na, służyć pomocą szefowi 
oraz być idealną wizytówką 
firmy. Powinna także odzna-
czać się wysoką kulturą oso-
bistą i miłą aparycją. W skró-
cie – być taka, jak ja (śmiech).

Roman Szymaniec
geodeta 

Sekretarka powinna znać 
swoje obowiązki, a więc winna 
być kompetentna, a także ko-
munikatywna. Miłe wrażenie 
to również ważna cecha. Ale 
najważniejsze, by była oddana 
swojej pracy. AK

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gu-
binie została uczestnikiem pro-
jektu „Wespół z zespół z Mate-
matyką bez Granic”, który jest 
realizowany przez Polskie Towa-
rzystwo Matematyczne w War-
szawie. Programem, który będzie 
trwał do lipca 2012 roku, objęta 
została klasa IV a, której wycho-
wawczynią jest Anita Majer. 
Funkcję szkolnego koordynato-
ra projektu pełni Irena Hoff-
mann. Celem projektu, który 
jest współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, jest pod-
niesienie poziomu wiedzy ma-
tematycznej uczniów w zakre-
sie kształtowania umiejętności 
opisywania w języku matema-
tyki otaczającego świata, rozwią-
zywania problemów w twórczy 
sposób oraz integracja uczniów. 
W projekcie bierze udział 360 
klas z terenu województw: ku-
jawsko-pomorskiego, zachod-
niopomorskiego i lubuskiego.

Warto wspomnieć, że dyrekcja 
oraz kadra pedagogiczna SP 2 
mocno angażują się w programy 
promujące ukazywanie matema-
tyki w sposób ciekawy, atrakcyj-
ny i przyswajalny dla każdego 
ucznia. Od trzech lat dużą popu-
larnością wśród uczniów cieszy 
się konkurs „Ćwicz i licz” - czyli 
połączenie zawodów matema-
tycznych i sportowych, gdzie 
liczy się dobra współpraca grup. 
Organizowany jest również kon-
kurs „Matematyka bez granic”. 
Jak wyjaśnia nauczyciel Piotr 
Ciszewski - Jest on związany 
z unijnym projektem. Zespo-
ły klasowe w ciągu 60 minut 

rozwiązują matematyczne zada-
nia, które nawiązują do konkret-
nych sytuacji życiowych i przy-
kładów zastosowania matema-
tyki w życiu codziennym. Ponad-
to uczniowie muszą rozwiązać 
zadanie w jednym z wybranych 
języków obcych. Dziesięciolet-
nią tradycję ma międzyszkolny 
konkurs „Najlepszy Matematyk 
Gubina”, którego pomysłodaw-
cą jest „dwójka”. W teście, który 
odbył się 20 kwietnia, wśród klas 
IV najlepsza okazała się Maja 
Jaryczewska (SP 3), II m. zajęli 
Lidia Nowak (SP 3) i Woj-
ciech Siwik (SP 3), a III miej-
sce - Aleksandra Drgas (SP 3). 
Laureatami w kategorii piątokla-
sistów zostali Natalia Mikołaj-
czyk (SP 2) oraz Jakub Matu-
szak (SP 2), II miejsce przypa-
dło Mateuszowi Turowskie-
mu (SP 2), a III miejsce Karo-
linie Salej (SP 2) i Magdale-
nie Michlewicz (SP 2). Nato-
miast wśród klas VI triumfował 
Nikolas Mikołajewski (SP 2), 
II miejsce ex aequo zajęli: Nata-
lia Lisiecka (SP 2), Tomasz 
Swoboda (SP 2) i Kasia Bor-
kowska (SP 2), III miejsce przy-
padło Kasi Lewak (SP 2). Wszy-
scy laureaci dostali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody książko-
we. Zdaniem dyrektora szkoły 
Bogusława Wypycha, wszyst-
kie te działania są podejmowane 
w celu przełamywania opinii, iż 
matematyka jest trudna. 

Tak więc młodzi ludzie zyskują 
nie tylko wiedzę teoretyczną, ale 
również przydatną w codzien-
nym życiu oraz uczącą logiczne-
go myślenia. A dodatkowo mate-
matyka może być wesoła!

Andrzej Matłacki 

Z matematyką po koleżeńsku

dokończenie ze str.1 
Nasuwa się pytanie: w jakim 

celu pan Wójt złożył zawiado-
mienie do prokuratury o możli-
wości popełnienia przeze mnie 
przestępstwa? Czy nie była to 
tylko próba zniesławienia mnie 
w oczach mieszkańców? Sprawę 
bada Prokuratura Rejonowa 
w Krośnie Odrzańskim. 

W trakcie kampanii referen-
dalnej zapadło tez postanowie-
nie sądu z wniosku Wójta, na 
mocy którego jesteśmy zobligo-
wani do umieszczenia przepro-
sin i sprostowania za umieszcze-
nie w ulotkach referendalnych 
treści częściowo nieprawdzi-
wych. W chwili obecnej czeka-
my na rozprawę w Sądzie Okrę-
gowym w Zielonej Górze z po-
wództwa Edwarda Aksamitow-
skiego. Jak wynika z powyższe-
go, nie ma mowy o żadnym po-
rozumieniu. W związku z tym nie 
możemy pozostać bierni i roz-
patrujemy możliwość złożenia 
pozwów o naruszenie naszych 
dóbr osobistych.

Działanie w waszej spra-
wie pochłania dużo czasu, 
nerwów i zapewne pieniędzy. 
Czy zwyczajnie po ludzku nie 
macie dość tego wszystkiego?

Tak, jesteśmy tym wszyst-
kim zmęczeni, szczególnie po 
ostatnim referendum, gdzie 
bardzo sprytnie strona przeciw-
na wmówiła mieszkańcom, że 
w grę wchodzą tylko i wyłącz-
nie „stołki”, odwracając w ten 
sposób uwagę od sedna sprawy, 
czyli nierespektowania przez 
samorząd wyniku referendum 
z dnia 8 listopada 2009 roku 
w sprawie kopalni oraz dalszego 
prowadzenia prac w tym kierun-
ku. Mimo wszystkich przeciwno-
ści, nie jest to żaden powód, aby 
porzucić ideę walki z tą archa-
iczną metodą wydobycia węgla 

brunatnego. Rachunek zysków 
i strat jest nie do zaakceptowa-
nia przez mieszkańców terenów 
planowanej odkrywki. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że znacz-
na część członków GI jest z te-
renów pobliskiej kopalni i elek-
trowni po stronie niemieckiej. 
Na co dzień mamy do czynienia 
z negatywnymi skutkami tej od-
krywki, a jeszcze większym zdzi-
wieniem jest dla nas fakt, że 
Wójt Edward Aksamitowski stał 
kiedyś razem z nami jak równy 
z równym w walce z tą kopalnią. 
Dzisiaj zostawił nas samych i od-
wrócił się od nas w tej sprawie. 

Co zatem dalej z Grupą Ini-
cjatywną?

W dniu 16 mają 2010 roku pla-
nujemy powołać do życia Stowa-
rzyszenie „Nie Kopalni Odkryw-
kowej”. Chcemy mieć realny 
wpływ na decyzje, które bezpo-
średnio dotyczyć będą kopalni. 
Zapraszamy wszystkich chętnych 
do wstąpienia w szeregi Stowa-
rzyszenia. Tylko realny sprze-
ciw ze strony mieszkańców jest 
w stanie zablokować tę inwesty-
cję. Ciągłe wmawianie nam, że 
wszystko jest już przesądzone jest 
nieuprawnione, ponieważ nie ist-
nieje na dzień dzisiejszy żaden 
akt normatywno-prawny zezwa-
lający na takie stwierdzenia. Dys-
ponujemy opinią Rzecznika Praw 
Obywatelskich odnośnie Polity-
ki Energetycznej Polski, że jest 
to tylko program energetyczny 
mający postać uchwały, a więc nie 
jest aktem prawnym powszech-
nie obowiązującym. Idea Stowa-
rzyszenia posiada na dzień dzi-
siejszy wsparcie ze strony gminy 
Brody, gmin legnicko-lubiń-
skich, Stowarzyszenia Eko-Unia 
z Wrocławia i innych. Liczymy na 
wsparcie ze strony mieszkańców 
naszej gminy. Dziękuję.

Dziękuję za rozmowę.

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Gubinie powiadamia 
swoich członków, że z dniem 30 czerwca 2010 r. 
mija termin uzupełniania zaległych składek 
członkowskich.
Po tym terminie członkowie PRZERiI, którzy nie 
uzupełnią zaległych i bieżących składek, utracą 
członkostwo. red

Trzeba działać dalej
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Dlaczego został Pan radnym 
powiatowym?

Bo tak chcieli wyborcy. Gdy wy-
sunięto moją kandydaturę uzna-
łem to już za swój obowiązek, 
tym bardziej, że mam wizję roz-
woju Gubina. Do ostatnich wy-
borów Gubin nie był doceniany 
w powiecie. Trzeba to zmieniać.

Wcześniej też działał Pan 
społecznie...

Rozpocząłem działania społecz-
ne jeszcze handlując na rynku, 
byłem wspólnikiem i prezesem 
spółki „Poltrag”, współpracowałem 
z importerem odżywek , też człon-
kiem-założycielem „PRO GUBIN”, 
jestem też przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej M.L.K.S. „Volley” 
Gubin. Teraz nasze stowarzysze-
nie organizuje kurs komputero-
wy dla ludzi 50+. Od zawsze zaj-
muję się wieloma sprawami. Ak-
tualnie przewodniczę Platformie 
Obywatelskiej w Gubinie, jestem 

też wiceprezesem Regionalnego 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego.

Na chleb pracuje Pan 
w szkole…

Jestem nauczycielem fizyki 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących, prowadzę dwa Kółka Fi-
zyczne dla maturzystów i pierw-
szoklasistów.

Organizuję wyjazdy uczniów na 
zajęcia w Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Co robi Pana partia?
Platforma Obywatelska spra-

wuje rządy w kraju, wojewódz-
twie, powiecie. Mamy swego 
burmistrza w Gubinie.

To wielka odpowiedzialność.
Co planuje Wasze koło?
Poprawiać sytuację społeczno-

bytową mieszkańców naszego 
miasta. Rozwijać Strefę Ekono-
miczną, właściwie ukierunkowy-
wać kształcenie młodzieży, pro-
mować kulturę fizyczną, dlatego 
trzeba wybudować nowoczesną 
halę sportową, bo boiskami nasy-
ciliśmy już miasto. Trzeba utrzy-
mywać w odpowiednim stanie 
i remontować ciągi komunika-
cyjne, niezależnie od tego, przez 
kogo są zarządzane.

Jak Pan chce to realizować?
Jestem członkiem PO. 

W ramach struktury partyjnej 
popieramy wnioski burmistrza 
w województwie, głównie na rzecz 
zdobywania środków unijnych. 
Jak widać jesteśmy skuteczni i li-
czymy na utrzymanie tego pozio-
mu w przyszłej kadencji.

Co stanowi o sile PO w Gu-
binie?

Ludzie i relacje międzyludzkie. 

Twój radny
Grzegorz Świtalski

O sobie samym

Krzysztof Dubiel

Redaguje andRzej Matłacki

Uważam, że nasze miasto... 
Jest pełne zieleni, tylko tu „od-

dycham pełną piersią”. Tu się 
urodziłem, pracuję, realizuję 
swoje plany i marzenia.
Moje ulubione miejsce 
w Gubinie to...

Wzgórza Gubińskie, gdzie od 
lat biegam i skąd podziwiam pa-
noramę naszego miasta. Stam-
tąd najwyraźniej widać jego 
rozwój i piękno.
Nie wyobrażam sobie dnia 
bez… 

Włączenia komputera ;) i do-
skonalenia swojej sprawności fi-
zycznej.
Mój największy sukces to... 

Sukcesy moich zawodników. 
Również postępy początkują-
cych, najmłodszych, radują moje 
serce. Nie myślę o moich zawod-
nikach jako o całości, ponieważ 
osiągnięcia każdego z nich są dla 
mnie osobistą wygraną.
Wymarzone miejsce na wa-
kacje… 

Japonia - tam chciałbym zdać 
egzamin na 4 Dan, łącząc przy-
jemne z pożytecznym. 

Ostatnio najbardziej 
działa mi na nerwy... 

Moja żona - oczywiście żartu-
ję. Z reguły jestem opanowanym 
człowiekiem i niewiele rzeczy 
wyprowadza mnie z równowagi. 
Często myślę o ...

Mojej córce – Nikoli.
Bałbym się… 

Że życie po raz drugi mogłoby 
mnie sprawdzić.
W przyszłości planuję...

Budowę Dojo.
Muzyka, film, czy książka? 

Wolny czas spędzam...
Biegając, „męczę się do bólu”, 

a później relaks - dobry film.
Moje ulubione danie to… 

Pierogi ruskie mojej żony.
Mam słabość do...

Słodyczy i owoców.
Moje dewiza życiowa 
brzmi... 

„Prawdziwymi zwycięzcami są 
Ci, którzy zwyciężają w walkach 
dnia codziennego.” n

W naszym kole działa wielu ak-
tywnych ludzi różnych zawodów, 
zaangażowanych też w organiza-
cjach społecznych. Grupa ta uzu-
pełnia się w działaniu i funkcjonu-
je w wielkim wzajemnym zaufa-
niu. Partia cały czas się rozwija.

Co robi radny powiatowy?
Walczy o sprawy swego elekto-

ratu. Na ile się to udaje ocenią to 
w następnych wyborach. Mógł-
bym się chwalić osiągnięciami 
niemal w nieskończoność: re-
monty szkół, dróg, ochrona zdro-
wia, podobnie jak radni udziela-
jący wcześniej wywiadów. Można 
im za to podziękować w imię 
dobrze wypełnionego obowiąz-
ku. Ale to są nasze powinno-
ści, więc nie uchodzi sobie wiele 
przypisywać. Myślę, że gdybyśmy 
mieli w Zarządzie Powiatu swego 
radnego, odpowiednio rzutkiego, 
zapewne miasto nasze mogłoby 
jeszcze więcej zyskać.

Lubi Pan jak widzę, mocne 
wyzwania.

Zapewne, głównie w sytuacjach, 
w których trzeba zmobilizować 
całe swoje doświadczenie i dzia-
łać z wizją poprawy, a nawet suk-
cesu. Nie potrafię być populistą.

Może jakiś przykład?
Bardzo proszę. Gdy starosta 

był gotów do podjęcia odważ-
nej decyzji prywatyzacji szpi-
tala, większość nabrała wody 
w usta, a ci którzy mogliby naj-
więcej pomóc, wyrażali sprzeciw. 
Utrzymanie szpitala pochłania-
ło niemałe środki, które mogły 
iść na rozwój infrastruktury czy 
też na podwyżki płac dla nauczy-
cieli, ale nie zawsze celowo wy-
korzystywane zwiększały tylko 

zadłużenie. Dlatego byłem 
i jestem zwolennikiem prywa-
tyzacji szpitala.

Jednak starosta ma wyma-
gane wsparcie.

Co więcej - wsparcie to stale 
rośnie. Po wyborach byłem je-
dynym radnym PO w powiecie. 
Obecnie obok starosty Jacka 
Hoffmanna stoją Kazimierz 
Barczuk - wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, Leszek Turczy-
niak - przewodniczący naszego 
klubu radnych, Jacek Hadada 
i Henryk Szostakiewicz. Liczę, 
że w nadchodzących wyborach 
będzie równie wielu tak kompe-
tentnych radnych.

Ale zapewne nie wszystko 
się Panu udaje.

Nie udało mi się wprowadzić do 
budżetu remontu ulicy Wojska 
Polskiego i Kosynierów. 

Liczę, że w przyszłorocznym 
budżecie te zadania się znajdą.

Czy coś jeszcze?
Remontu wymaga niestety 

bardzo wiele dróg, są też inne za-
dania, na które brakuje środków. 

Dlatego w przyszłej kadencji po-
winniśmy się skupić na zwiększa-
niu dochodów, bez dodatkowe-
go obciążania podatników. Mó-
wiłem już wcześniej o pozyskiwa-
niu środków unijnych. Taką szansą 
są ewentualne dochody z kopalni, 
głównie udział w podatku CIT, jak 
też w podatku dochodowym, nie 
mówiąc o wzroście miejsc pracy. 
Trzeba o tym mówić głośno, głów-
nie ze względu na korzyści mate-
rialne i społeczne.

Dziękuję za rozmowę, 
życząc dalszych sukcesów

Oleg Sanocki

Zakończono prace nad opra-
cowaniem kroniki miasta 1945-
2009. Wszystkie zebrane materia-
ły spisano, a zdjęcia po zeskano-
waniu zarchiwizowano i zgrupo-
wano z podziałem na lata. Ponad 
600 fotografii opatrzono opisami. 
Całość materiału zamknęła się na 
490 stronach formatu A4. Na spo-
tkaniu z rektorem Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 29 kwietnia br. 
przekazano cały materiał do opra-
cowania przez wydawnictwo uni-
wersyteckie. 

Szkoda tylko, że na przestrze-
ni kilku miesięcy, po kilkunastu 
apelach w prasie lokalnej i re-
gionalnej, merytoryczną stroną 
wydawnictwa zainteresowa-
ło się kilka osób. Dzięki takiej 
postawie można było uzupełnić 
(lub zamieścić nowe) informacje 
o gubińskich lekkoatletach, wy-
darzeniach związanych z PTTK
-iem czy powstałymi w nie tak 
odległym czasie gimnazjami. 

Szkoda, że nikt nie zaintereso-
wał się np. Dianą czy Goflanem. 
Już dziś można domniemać, że 
po ukazaniu się kroniki znajdą 
się osoby mające w tych tema-
tach wiedzę. 

Zespół kronikarski zrobił tyle, 
ile mógł w miarę posiadanych 
sił i środków zrobić. Teraz bę-
dziemy oczekiwać na wykonanie 
książki. Kiedy się ukaże? Miejmy 
nadzieję, że niebawem.

Po doświadczeniach i trudach 
zbierania materiałów z 64 minio-
nych lat Stowarzyszenie Przyja-
ciół Ziemi Gubińskiej postano-
wiło prowadzić kronikę miasta 
na bieżąco. Dlatego zwracany 
się do Szanownych Czytelni-
ków z apelem o przekazywanie 
informacji o ciekawych wydarze-
niach, uroczystościach, jubile-
uszach itp. Planujemy na koniec 
każdego roku (może co dwa lata) 
wydawać zeszyt regularnie uzu-
pełniający kronikę. (sp) 

Kronikę oddano 
do drukuDobiegła końca realizacja ope-

racji pt.: „Zagospodarowanie 
centrum wsi wraz z remontem 
świetlicy w miejscowości Sę-
kowice, gm. Gubin” w  ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” 
na lata 2007-2013. 29 kwiet-
nia br. wójt Edward Aksami-
towski wraz z przedstawiciela-
mi gminy Jerzym Kwaśnym, 
Mariuszem Jarzębińskim 
oraz Alicją Kwiatkowską-
Bąk dokonał uroczystego prze-
kazania wykonanego zadania 
na ręce przewodniczącego Rady 
Gminy Stanisława Fudymy 
i mieszkańców gminy: Ryszarda 

Wójcika, Anieli Nesterowicz, 
Kazimierza Hernika. Projekt 
miał na celu „stworzenie warun-
ków i miejsc do współpracy, inte-
gracji oraz wspólnego przebywa-
nia mieszkańców, a także umac-
niania więzi społecznych, które 
w odróżnieniu od miasta są wy-
jątkowe i niepowtarzalne poprzez 
remont świetlicy oraz budowę 
boiska sportowego, sceny i miej-
sca do wypoczynku”. 

Pozostaje wierzyć, że nowe ob-
licze wsi spodoba się wszystkim 
jej mieszkańcom, a stworzone 
warunki pozwolą im miło spę-
dzać czas. red

Odnowione Sękowice

Przez 24 godziny będzie biło serce Guben i Gubina

Ruiny Kościoła Farnego w  Gubinie staną się w  dniach od 8 do 
9  maja szczególnym miejscem spotkań w  ramach projektu arty-
stycznego IBA „Raj 2“ (Paradies 2) - 65 lat od zakończenia II Wojny 
Światowej odbędzie się pierwszy, publiczny, niemiecko-polski kon-
cert organowy. Koncert rozpocznie się w sobotę o godzinie 16.00, 
a zakończy się po upłynięciu doby w niedzielę o godzinie 16.00. Za-
praszamy do uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu! red.
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W sobotę 24 kwietnia w Gu-
bińskim Domu Kultury wy-
stąpiła grupa Ocean. Wrocła-
wianie przyjechali do naszego 
miasta w ramach trasy promują-
cej najnowszy album „Cztery”. Ich 
muzyka jest pełna kontrastujących 
ze sobą klimatów dźwiękowych, od 
prostych rockowych riffów, przez 
quasi-jazzowe tematy gitarowe, aż 
po ścianę gitarowego zgiełku. Co 
rzuca się w oczy (a raczej w uszy) 
- ich piosenki na żywo wypadają 
zdecydowanie mocniej, aniżeli na 
płytach. Utwory stają się jeszcze 
bardziej energiczne. W warstwie 
muzycznej nie ma ani nowinek 
technicznych, ani trendowych fa-
jerwerków. Jest po prostu szczery 
rock… Kto zjawił się na koncercie, 
miał szansę się o tym przekonać. 

W czasie występu formacja Ocean 
zaprezentowała dwa oblicza. 
Z jednej strony - proste, szybkie, 
rockowe utwory, które „zmuszają” 
nas do skakania i zabawy. Z dru-
giej - klimaty balladowe, w których 
zespół odnajduje się znakomicie. 

Rockowe pływanie w Oceanie Kulturalne uderzenie
Ich spokojne i nostalgiczne pio-
senki są nie tylko piękne (brawa 
za fantastyczne teksty wiadomo 
o czym…), ale także chwytające 
za serce. Niekoniecznie wyłącznie 
zwolenników rocka. W czasie pół-
toragodzinnego show Ocean za-
prezentował przekrój swojej twór-
czości. Nie zabrakło takich utwo-
rów jak: „Wołam Cię”, „Myślisz, że 
jesteś Bogiem”, „Bądź przy mnie”, 
„Niecierpliwy dostaje mniej”, czy 
też jeden z pierwszych hitów grupy 
„Niekumacje”. 

Wokalista zespołu Maciej 
Wasio tuż przed koncertem po-
wiedział mi, że kariera zespołu na-
biera rozpędu, a reakcje fanów na 
ostatnią płytę są fantastyczne. Czu-
jemy, że jeszcze wszystko, co naj-
lepsze, przed nami. Nie możemy 
zmarnować okazji, aby wejść na 
jeszcze wyższy poziom artystycz-
nej kreatywności i jednocześnie 
zyskiwania większej popularno-
ści - stwierdził muzyk. Życzymy 
Oceanowi wznoszących fal…

Andrzej Matłacki

W piątek 23 kwietnia w gale-
rii Ratusz odbyło się uroczyste 
otwarcie polsko-niemieckiej wy-
stawy „Granica - jaka granica?”, 
na którą przybyli mieszkańcy 
Gubina i Guben, w tym m.in. wi-
ceburmistrz Justyna Karpisiak 
oraz prezes GWAZ Dariusz Bo-
cheński. Inauguracja objazdo-
wej wystawy miała miejsce w Ber-
linie w listopadzie ubiegłego roku. 
W dalszej kolejności obejmu-
je ona pięć miast: Frankfurt nad 
Odrą, Zgorzelec, Gros Neuendorf, 
Seebad Banin i Gubin. Na wysta-
wie prezentowane jest 11 projek-
tów od Zgorzelca aż po Świnouj-
ście. Przedstawiają one współpra-
cę lokalnej społeczności przygra-
nicznej i są niejako drogowska-
zem i przykładem pokazującym 
z jednej strony - co jest już moż-
liwe, a z drugiej - gdzie kryją się 
jeszcze trudności w codziennych 
stosunkach polsko-niemieckich. 

Euromiasto Gubin-Guben 
jako swój wspólny projekt pre-
zentuje oczyszczalnię ścieków, 
która już od dwunastu lat służy 

To już czwarty turniej dla mi-
łośników wirtualnego świata 
w naszym mieście. Tym razem 
rozgrywki przeprowadzane są 
w grach Tekken 5 i FIFA 10 - in-
dywidualnie oraz Counter Strike 

- drużynowo. Zawody są w toku 
i wchodzą właśnie w końcową, 
najbardziej emocjonującą fazę...

- Zorganizowanie turnieju 
dla mistrzów gier komputero-
wych wydaje się w XXI w. rzeczą 
oczywistą - tłumaczy Piotr 
Bilicz z GDK. - Dlatego cieszy 

To była naprawdę potężna 
dawka kultury. I to na całkiem 
przyjemnym poziomie. W GDK 

w niespełna tydzień odbyły się 
trzy imprezy w ramach Promo-
cji Twórczych Działań Artystycz-
nych Dzieci i Młodzieży Pro Arte...

Lubuska Gala Teatralna

W przeglądzie powiatowym 
wzięło udział ponad 50 wyko-
nawców z kilku zespołów te-
atralnych. Nominacje do pre-
zentacji wojewódzkich otrzyma-
ło „Małe Conieco” z Gimnazjum 
w Czarnowicach, kierowa-
ne przez Danutę i Krzyszto-
fa Irisików. Nad przebiegiem 
prezentacji czuwała rada arty-
styczna w składzie: Małgorza-
ta Skowron (Gubiński Dom 
Kultury) i Tomasz Simiński 
(Regionalne Centrum Anima-
cji Kultury). 

Lubuski Konkurs Recytatorski

Stawką powiatowych potyczek 
LKR był awans do przeglądu wo-
jewódzkiego. Walczyło o niego 30 

Wspólna przestrzeń 
projektowa

mieszkańcom obu miast. Ponad-
to zwiedzający wystawę mogli za-
poznać się z owocami takich dzia-
łań jak dwujęzyczne przedszko-
le w Ahlbeck, polsko-niemiecka 
szkoła hotelarska w Bad Freien-
walde/Kołobrzeg, czy też przed-
siębiorstwo autobusowe obsłu-
gujące połączenia między Szcze-
cinem a Berlinem. Układ wysta-
wy jest niecodzienny. Na sied-
miu oddzielnych stołach i jednym 
wielkim blacie prezentowane są 
projekty i ich pomysłodawcy wraz 
z wywiadami, a mapy przedsta-
wiające regiony, z których pocho-
dzą dane inicjatywy, ukazane są 
trójwymiarowo. Naprawdę warto 
to zobaczyć na własne oczy… 

Wystawa będzie prezentowa-
na do 16 maja. Gorąco zachęca-
my do zapoznania się z projek-
tami, które są w pewnym sensie 
sejsmografami wskazującymi 
oznaki dużych zmian zachodzą-
cych wzdłuż naszej zachodniej 
granicy, przykładami łamania 
społecznych barier. 

Andrzej Matłacki

uczestników. Komisja oceniają-
ca - Ewa Dąbek (Miejska Bi-
blioteka Publiczna), T. Simiński 

(RCAK), Maciej Brodziński 
(Starostwo Powiatowe) - wyty-
powała ostatecznie najlepszych 
w 3 kategoriach wiekowych. Na 
szczeblu wojewódzkim zaprezen-
tują się następujące osoby: Alek-
sandra Sykała (SP 3 Gubin), 
Krystian Konopski, Dominik 
Kołodziejski (obaj SP Bieżyce) 
- kat. I; Karolina Napierała 
(SP 1 Gubin), Natalia Konop-
ska (SP Bieżyce), Sandra Ku-
bicka (SP Osiecznica) - kat. II; 
Ewelina Wacławek i Bartosz 
Lenda (Gim. 2 Gubin), Ewelina 
Kula (Gim. Krosna Odrz.) Ju-
styna Konopska (Gim. Czar-
nowice) - kat. III.

Jury długo obradowało. Więk-
szość recytacji mogła zachwy-
cić nawet największych konese-
rów - znakomite wyczucie rytmu, 
oryginalne interpretacje, niekiedy 
bardzo ostre wykonanie, a niekie-
dy ogromnie wzruszające. Nie lada 
orzech do zgryzienia. Ale uzyskać 

awans mogli tylko najlepsi.

Lubuska Gala Taneczna

Miłośnicy tańca współczesnego 
mieli natomiast możliwość po-
dziwiać różnorodne układy cho-
reograficzne. W Gubinie gości-
liśmy bowiem najlepsze i naj-
bardziej profesjonalne zespo-
ły naszego regionu. Było ich 9, 
a liczba uczestników wyniosła 
122.

Przegląd powiatowy był niezwy-
kle zacięty. Jury w składzie: Anna 
Tomaszewska (RCAK) i Wal-
demar Pawlikowski (GDK) 
bacznie przyglądało się młodym 
artystom. Wynikiem tych obser-
wacji był następujący werdykt 
- podczas Finału Wojewódzkie-
go wystąpią formacje hip-hop 
„Vidmo” i „Flesz” ze Studio Tańca 
Nowoczesnego „ETNA” z Krosna 
Odrz. Przyznano również wyróż-
nienie dla najbardziej rytmicznej 
grupy. Adresatem była „Zadyma” 
z Gubińskiego Domu Kultury, 
którą prowadzi M. Skowron.

Taniec to znakomita forma 
wyrazu i przekazu emocjonal-
nego. Warto zainteresować nim 
dzieci i młodzież. Taniec może 
stać się przecież atrakcyjną alter-
natywą i dla tych, którzy spędza-
ją czas z nosem w książkach, i dla 
tych, których wychowuje ulica. Po-
dobnie jest z teatrem, podobnie 
jest z poezją. Cieszy, że w każdej 
prezentacji młodych ludzi znaleźć 
można było dużo pozytywów. To 
ważne, bo nie można doprowadzić 
do zniechęcenia kulturą. Niesa-
mowita atmosfera, dużo sponta-
niczności i unoszącej się w powie-
trzu miłości do sztuki wskazuje, że 
naszej młodzieży takowe zniechę-
cenie nie grozi... WR

włączenie się do przedsięwzięcia 
tak wielu podmiotów jak szkoły 
czy sponsorzy - dodaje P. Bilicz. 
Zawody w grę FIFA 10 rozgrywa-
ne są w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących, Zespół Szkół Rol-

niczych gości drużyny Counter 
Strike, natomiast walki w popu-
larnego „Tekkena” odbywają się 
w GDK. W domu kultury będą 
miały miejsce również finały po-
szczególnych zawodów.

22 maja w wielkim finale spo-
tkają się najlepsi w zadawaniu 

i unikaniu wirtualnych ciosów: 
Paweł Gryz, Michał Cicho-
wicz, Mirosław Szwarc oraz 
Karol Jurgielewicz, który został 
swego czasu pierwszym w histo-
rii Mistrzem Gubina w Tekken 5. 
Czterech mężów stanie w szran-
ki nie tylko o sławę, ale także 
o puchar burmistrza i atrakcyj-
ne nagrody ufundowane przez 
sklep Satman. Złote statuetki 
wręczą znane osobistości lokal-
nego świata sportu i kultury.

Rozgrywki FIFA 10 są dopie-
ro na etapie fazy grupowej, ale 
powoli zarysowują się fawory-
ci. Wśród nich jest Emil Ha-
niewicz, obrońca tytułu i do tej 
pory bezkonkurencyjny w wirtu-
alnej piłce nożnej. Kto zostanie 
najlepszy w 2010 roku? Wszyst-
ko okaże się 22 maja w sali wi-
dowiskowej GDK.

14 maja natomiast odbędzie się 
finał Counter Strike. O prymat za-
grają drużyny „Dragster”, „Volley”, 
„Siła, Masa, Rzeźba” oraz „Parali-
tic Gaming”. Ale tylko jedna z nich 
utonie w blasku fleszy i ogromie 
nagród. WR

OTWARTE Mistrzostwa Gubina w Grach Komputerowych

Wielki finał
sala widowiskowa GDK

22 maja 2010
godz.  15.00 

w przerwie konsole i komputery 
dostępne dla fanów 
elektronicznej rozrywki!!!

Jedna z grup tanecznych na Pro Arte

Walka w Counter Strike wchodzi w decydującą fazę
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Konkurs na logo
Dark Side Festival już na trwałe wpisał się w harmonogram 
najważniejszych imprez kulturalnych Gubina. Dzięki niemu 
w naszym mieście gościły tak uznane zespoły jak Vader, Acid 
Drinkers, czy też Hate. W sierpniu tego roku odbędzie się ko-
lejna edycja festiwalu, na którym wystąpi następna gwiazda... 
Czas, aby festiwal zyskał oficjalne logo. Na propozycje prac cze-
kamy do końca maja pod adresem: wiadomoscigubinskie@go2.
pl. Zwycięzca konkursu otrzyma podwójną wejściówkę na kon-
cert Dark Side Festival 2010. Andrzej Matłacki

Kornela Maruszczak i Adrian 
Leśniański, reprezentując Polskę 
oraz Szkołę Tańca „Calipso” dzia-
łającą również w Gubińskim 
Domu Kultury, startowała w tur-
nieju World Trophy Juvenille II 

Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. K. Serockiego w Gubinie 

zaprasza w dniu 24.05.2010 r. o go-
dzinie 17.00 na „Dzień Otwarty” 
oraz koncert w wykonaniu uczniów. 
Pedagodzy będą udzielać informa-
cji na temat kształcenia muzyczne-
go w placówce. 

PSM ogłasza zapisy 
do klas pierwszych:

-  A. cyklu 6-letniego dzieci w wie-
ku: ukończone 6 lat - do 10 lat,

-  B. cyklu 4-letniego młodzież 
w wieku 10 - 16 lat,

-  Nauka gry na instrumentach: 
fortepian, akordeon, skrzypce, gi-
tara, flet poprzeczny, klarnet, sak-
sofon, trąbka.

Podania przyjmuje się do 2 czerw-
ca br., a wszelkich informacji udziela 
sekretariat szkoły w godzinach 9.00-
17.00 (tel. 68 3594 518). MB-T

Calipso w Pucharze Świata

Pałac w Brodach

(Puchar Świata kat. 10-11 lat) Tro-
picana Cup Mikołajki 2010, gdzie 
zajęli 10 miejsce w półfinale na 34 
najlepsze pary z całego świata. 

Para zajęła najlepsze miejsce 
z polskich uczestników. red

Wiosna… wszystko budzi się 
do życia!

Aktywność artystyczna gubiń-
skich muzyków - uczniów i na-
uczycieli Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Gubinie rów-
nież jest bardzo wysoka.

23.04.2010 - koncert z cyklu „Po-
znajemy instrumenty”. Koncert 
ów organizowany jest dla gubiń-
skich przedszkoli - grupy dzieci 
6-letnich i klas „0” przy Szkole 
Podstawowej nr 1 i Szkole Pod-
stawowej nr 3. Odbywa się cyklicz-
nie w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I st. w Gubinie. Za sprawny 
przebieg tego przedsięwzięcia od-
powiedzialna jest M. Góralczyk.

Wystąpili: M. Bejtlich, P. Żelaz-
ko, K. Gralak, K. Stefaniak, J. Brze-
ziński, K. Gawron, E. Wierz-
bicka, K. Musiał, M. Janiszyn, 
A. Drgas, H. Bartosz, K. Jaroszyń-
ska, D. Pytiak, akompaniament 

A. Rzucidło, U. Andruszkiewicz. 
27.04.2010 odbył się Koncert Wio-
senny dla seniorów z Guben, pro-
wadzony przez A. Winiszewskiego.

Wystąpili: duet D. Wasilew-
ski i J. Winiszewski (klarnet) 
oraz M. Bejtlich z klasy fletu po-
przecznego B. Ślusarczyk, Ł. Ta-
trocki z klasy akordeonu A. Wi-
niszewskiego.

Odpowiedzialne za ww. koncert 
były: Dyrektor PSM I st. w Gu-
binie A. Gil oraz B. Ślusarczyk.

05.05.2010 odbył się Koncert 
dla Stowarzyszenia Pionierów 
Miasta Gubina.

Wystąpili: D. Wasilewski, J. Wi-
niszewski, A. Dyba, M. Lenda, 
M. Bejtlich, J. Turowska, Zespół 
Rytmiczny, akompaniament 
A. Rzucidło, odpowiedzialna za 
koncert - M. Góralczyk.
z muzycznymi pozdrowieniami 

A. Rz

Kronika muzyczna

W dniach 15 i 16 kwietnia odbył 
się dwudniowy projekt polsko-
niemiecki: „Dziedzictwo kultu-
rowe w regionie - pałac w Bro-
dach”. Partnerami były szkoły: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Gubinie i Gymnasium Pesta-
lozzi w Guben. W pierwszym 

dniu projektu uczestnicy poje-
chali na wycieczkę do Brodów, 
gdzie zwiedzili pałac, park pa-
łacowy i centrum miastecz-
ka. W międzyczasie wykony-
wali materiał zdjęciowy po-
trzebny do dalszej pracy. Głów-
nym celem projektu były m.in. 

warsztaty plastyczne. Z historią 
unii polsko–saskiej i rolą królów 
z dynastii Wettinów w historii 
Polski XVIII wieku zapozna-
ła uczniów Marta Zakrzew-
ska. Tłumaczenie na język nie-
miecki zapewniła Monika 
Hańćka, zaś opiekę artystycz-
ną sprawował Michał Buj-
nicki. W drugim dniu projek-
tu uczniowie spotkali się w gabi-
necie plastyki gubińskiego ZSO. 
Na podstawie wykonanych zdjęć 
i szkiców powstały prace malar-
skie w dużym formacie. Tematy-
ka dotyczyła walorów architek-
tonicznych pałacu Brühla. Nie-
mieccy koledzy i ich opiekunka 
Lorina Klos obiecali kontynu-
ację współpracy i nowy projekt 
w kolejnym roku szkolnym. Wy-
stawę wykonanych prac zapre-
zentowano już tydzień później 
w czasie uroczystego otwarcia 
nowego boiska sportowego przy 
ZSO. Projekt został dofinanso-
wany przez PNWM Euroregion 
Sprewa-Nysa-Bóbr.

Marta Zakrzewska

Liceum Ogólnokształcące na 
Piastowskiej to szkoła z trady-
cjami. Imprezy takie jak: Szkol-
na Wiosna Kulturalna, Jesien-
ne Spotkania z Literaturą czy 
też Liga Przyrodnicza, a także 
projekty z przedsiębiorczo-
ści już od wielu lat są stałymi 
punktami w programie reali-
zowanym przez uczniów i na-
uczycieli. Jedna z tradycji do-
tyczy przede wszystkim dru-
goklasistów. Wymaga od nich 
kreatywności i zaangażowa-
nia. Każdy z nich zobowiąza-
ny jest do przygotowania, a na-
stępnie zrealizowania projektu, 
którego temat może być dowol-
ny, aczkolwiek skonsultowany 
i zaakceptowany przez pomy-
słodawczynię i jednocześnie 

nauczyciela uczącego podstaw 
przedsiębiorczości, Annę Ja-
nuszkiewicz. 

Uczniowie przez cały drugi se-
mestr pracują nad wybranym 
zadaniem. Dla wielu z nich 
jest to pierwsze tego typu wy-
zwanie. Zaczynają od wyboru 
tematu, następnie przygotowu-
ją konspekt i plan pracy. Pro-
jekt musi być zrealizowany 
w określonym terminie, a jego 
efektem ma być gotowy pro-
dukt (np. praca badawcza) lub 
przedsięwzięcie. Całość kończy 
prezentacja wyników projektu, 
która powinna zawierać, m.in. 
jego streszczenie, podziękowa-
nia dla osób, które przyczyniły 
się do jego realizacji, wnioski 
oraz rekomendacje. Wszystko 

to podlega ocenie, która ma 
istotny wpływ na końcoworocz-
ną notę z przedmiotu. Opinio-
wana jest wartość merytorycz-
na projektu, zgodność formy 
realizacji z tematem, oryginal-
ność i zainteresowanie spo-
łeczności. Najlepsze prezenta-
cje zostają także przedstawio-
ne na forum szkoły.

Podstawą działania jest 
pomysł na temat projektu. Li-
cealiści mający z tym problem 
mogą zwrócić się o pomoc do 
A. Januszkiewicz, która zawsze 
przygotowuje listę tematów 
możliwych do wykorzystania. 
Większość wykazuje się jednak 
swoją kreatywnością i dzięki 
temu projekty są różnorodne 
i ciekawe. Jedni decydują się 

na organizację konkursu, tur-
nieju sportowego, happeningu 
lub wystawy artystycznej. Inni 
tworzą fikcyjne firmy, przepro-
wadzają kampanie reklamo-
we i piszą poradniki. Wszyst-
kie działania wymagają wspar-
cia różnych osób. Turnieje, wy-
stawy i inne przedsięwzięcia po-
dejmowane są najczęściej na te-
renie szkoły i odbywają się tam 
za zgodą dyrekcji na wniosek 
uczniów, którzy składają poda-
nia. Zawsze chętni do pomocy 
są też nauczyciele i pozostali 
pracownicy szkoły, a także Rada 
Rodziców. 

Zaangażowanie uczniów jest 
niebywałe. Dla każdego to 
okazja do zdobycia nowych do-
świadczeń, pewna przygoda. 

Pozyskanie sponsora nagród czy 
też zgody na wykorzystanie auli 
szkolnej wymaga od ucznia umie-
jętności argumentowania i siły 
perswazji. W ten sposób przy-
gotowują się do dorosłego życia, 
w którym przecież będą zmusze-
ni do podejmowania ważnych de-
cyzji i tego typu działań. Końco-
we prezentacje każdego projek-
tu także mogą pomóc i to w nie-
dalekiej przyszłości, bo przecież 
każdego z licealistów czeka wy-
stąpienie maturalne. Dlatego tra-
dycja projektów cieszy się dużym 
uznaniem i z pewnością będzie 
kontynuowana w tej szkole przez 
kolejne pokolenia w myśl zasady, 
że praktyka jest nauczycielką 
umiejętności. 

Beata Jurgielewicz

Sposób na przedsiębiorczość i nie tylko…
Zadowoleni uczestnicy projektu

Najlepsza polska para taneczna na świecie

Młodzi pasjonaci muzyki
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Wiosenne sprzątanie jeziora Borek

Otwarto sezon w „Jedynce”

Wyróżniono Koło PZW nr 1

Ziemia to nasz dom, 
więc szanujmy ją

W momencie oddawania tej 
wspaniałej budowli do użytku 
w roku 1908 nikt się nie spodzie-
wał, że za niecałe 30 lat miały 
nadejść do dziś niedające się za-
pomnieć lata 30-ste XX. wieku 
(por. foto 1), a wraz z nimi grun-
towne zmiany we wszelkich sfe-
rach życia społecznego pod rzą-
dami narodowych socjalistów. 

Zmieniono ustawy oświatowe, 
regulujące dostęp do szkół, stwo-
rzono nowe plany lekcji i wpro-
wadzono nowy program na-
uczania. Na nowo sformułowa-
no główne zadanie szkoły, które 
miała realizować od zaraz, a mia-
nowicie wychowywanie młodzie-
ży w duchu narodowosocjali-
stycznym. Były to sprawy, z któ-
rymi przyszło zmagać się również 
dawnemu gubeńskiemu liceum. 
Wielka zmiana nadeszła wraz 
z reformą szkolnictwa z okresu 
1937/1938. Właśnie w roku 1938 
wprowadzono tak zwaną szkołę 
średnią dla dziewcząt. Funkcjo-
nowały dwie formy takiej szkoły: 
szkoła językowa i szkoła gospo-
darstwa domowego, którą wpro-
wadzono w dotychczasowym gu-
beńskim liceum. Główny nacisk 
kładziono w niej na takie przed-
mioty jak nauka gotowania, 
praca w domu i ogrodzie, wiedza 
o zatrudnieniu, służba w domu 

i w rodzinie, a na wartości straci-
ły tak zwane przedmioty nauko-
we. Dotyczyło to jednak trzech 
najwyższych klas, nazywanych 
także „trzyletnią szkołą kobiet”. 
W miejscowej gazecie „Gubener 
Zeitung” z 16.04.1938 r. możemy 
przeczytać: „W tej szkole wycho-
wywane są dziewczęta, które 
posiadają zdolność dojrzałe-
go i bazującego na wyszkolo-
nym zrozumieniu pojmowania 

Liceum przy ulicy Piastowskiej - część 4

zadań i problemów w życiu ko-
biety w państwie narodowoso-
cjalistycznym, aby w mniejszym 
kręgu działania pracować na 
wiodącym stanowisku w intere-
sie wspólnoty narodowej”.

Wyraźnie tu widać, że narodo-

wy socjalizm w pierwszej linii  
przyznawał kobiecie rolę matki. 
Matura tej formy szkoły miała 
niższą wartość niż matura szkoły 
językowej. Uprawniała wyłącz-
nie do studiowania określonych 
zawodów kobiecych.

Mimo tych polityczno-społecz-

nie uwarunkowanych ograniczeń 
gubeńskie dziewczęta wyrastały 
na dziarskie kobiety, potrafiące 
dać sobie radę w dorosłym życiu. 
Jednakże nastąpiło również coś, 
o czym należy mówić i pamię-
tać. Z życia szkolnego usunięto 
wszystkich tych, których poglądy 
lub narodowość nie były zgodne 
z tymi, jakie nakazywał nowy 
system. Ci usunięci znaleźli się 
w obozach koncentracyjnych, 

których często nie dane im było 
przeżyć.

W końcu nadeszła wojna. W jej 
pierwszych trzech latach szkoła 
funkcjonowała bez ograniczeń. 
Jesienią 1942 liceum zarekwiro-
wało państwo na potrzeby szpi-

tala polowego dla rannych żoł-
nierzy Wehrmachtu. Nauczycie-
le i dziewczęta musiały przepro-
wadziły się do budynku szkoły 
średniej dla chłopców. Należało 
zabrać całe wyposażenie, między 
innymi szafy, bibliotekę, różne 
zbiory. Każdej klasie żeńskiej 
przydzielono pomieszczenie lek-
cyjne. Rozpoczęła się nauka na 
dwie zmiany: przed- i popołu-
dniową, raz chłopcy przed po-
łudniem, a dziewczęta po połu-
dniu, i odwrotnie, zawsze w sys-
temie tygodniowym.

Na koniec nadeszła przeraża-
jąca wiosna 1945 roku. Dawny 
Gubin stał się miastem fronto-
wym i został poważnie zniszczo-
ny. Również liceum przy dawnej 
Grüne Wiese, czyli dzisiejszej 
ulicy Piastowskiej, ucierpiało 
od ostrzału i po części spłonę-
ło. Trudno dziś określić, jakich 
konkretnych spustoszeń dokonał 
tamten ogień (por. foto 2). Nie za-
chowały się wspomnienia, ani fo-
tografie.

W tamtych dniach historia tego 
niezwykłego budynku na szczę-
ście nie dobiegła końca, gdyż po 
odbudowie w latach powojennych 
i usunięciu szkód, w szkolnych 
klasach ponownie zasiadła mło-
dzież, tym razem gubińska, która 
w roku 2005 obchodzić mogła 60-
lecie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Gubinie. n

Na podst. „Gubener Heimatbrief”
2/2006 i 1/2007

Z poprzednich odcinków mogliśmy dowiedzieć się, że budynek dzisiejszego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w okresie przed rokiem 1945 doskonale wkomponowywał 
się w willowy krajobraz ówczesnej Grüne Wiese, czyli dzisiejszej ulicy Piastowskiej. 
Subtelnie uporządkowana fasada główna budziła podziw, a architektoniczna wznio-
słość obiektu podkreślała wzniosłość celu, w którym powstał. Poznaliśmy lokalizację 
i przeznaczenie różnych szkolnych pomieszczeń. Duży nacisk w tej kwestii kładziono 
na funkcjonalność. Przyjrzeliśmy się wyposażeniu wewnętrznemu obiektu, gdyż wy-
tworność architektoniczna szła w parze z wysokim poziomem technicznym.

1 -  Liceum przy dawnej Grüne Wiese (dziś ulica Piastowska) w latach 30-tych XX. wieku; 
tym miejscu przedwojenna zabudowa w tle zachowała się niemal w całości, podob-
nie jak rozłożyste drzewa po lewej stronie zdjęcia, co sprawia, że wydaje się ono nie-
co „współczesne” (foto ze zbiorów Alfreda Henkela)

2 –  Widok liceum od strony północno-zachodniej (po lewej sala gimnastyczna); logika 
podpowiada, że ogień oraz ostrzeliwanie największych spustoszeń dokonało w wie-
lopłaszczyznowym dachu, który dziś jest płaski

Na szczeblu Okręgu PZW w Zielonej Górze podsumowano działal-
ności kół za 2010 rok. Koło PZW nr 1 oceniono wysoko, plasując go 
na trzecim miejscu, wśród 120 terenowych kół. W nagrodę otrzymało 
800 zł. W pracy z młodzieżą także doceniono wkład zarządu „Jedyn-
ki” i przyznano drugie miejsce w okręgu (w nagrodę 500 zł). (wł)

Z jeziora Borek i jego brzegów podczas sprzątania 16 kwietnia ze-
brano kilkanaście worków śmieci. Wśród gubińskich wędkarzy ze 
Społecznej Straży Wędkarskiej udział w wiosennych porządkach 
wzięli: Władysław Jaskólski, Piotr Bartnowski, Bogdan Drzewiec-
ki, Zdzisław Sobisz i Radosław Szumowski. Wspomogli ich koledzy 
z Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 1: Jerzy Buczek, Leszek 
Banaszczyk, Edward Osiński i Mirosław Sztukowski. 

Zawody otwierające sezon wędkarski w Kole PZW nr 1 odbyły się na 
Starej Odrze 25 kwietnia. Wśród kobiet wygrała Małgorzata Kuś, 
w kadetach triumfował Kacper Jania przed Michałem Wiśni-
kiem, u juniorów - Maciej Petrykowski przed Arturem Petry-
kowskim i Tomaszem Płochą. Pierwsze miejsce w kategorii se-
niorów zajął Krzysztof Olifirowicz, drugie - Grzegorz Petry-
kowski, trzecie - Krzysztof Barański.

Podczas Światowego Dnia 
Ziemi 22 kwietnia odbył się 
VI Środowiskowy Konkurs Eko-
logiczny, którego organizatorem 
i gospodarzem była Szkoła Pod-
stawowa nr 3 z Oddziałami In-
tegracyjnymi. Wzięli w nim 
udział uczniowie szkół podsta-
wowych z miasta i gminy Gubin. 
Swoich reprezentantów wytypo-
wano z podstawówek: SP 1, SP 2, 
SP 3, SP Grabice i SP Chlebowo, 
a także z przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych z miasta i gminy.

Uczestnicy rywalizowali ze sobą 
w trzech kategoriach wiekowych: 
sześciolatki, uczniowie klas I-III 
i klas IV-VI. Tematem konkur-
su był „las”, zwierzęta i roślinność 
jako jego nieodzowne elementy, 
piętra lasu, a także jego znaczenie 
oraz zagrożenia i sposoby zapo-
biegania im. Na zawodników cze-
kały zadania przygotowane przy 
pomocy Testico oraz rebusy i ła-
migłówki. Sześciolatki rozwiązy-
wały zagadki i układały puzzle, od-
powiadały na pytania przyrodni-
czo-ekologiczne i poprzez zabawę 
poznawały negatywne i pozytyw-
ne zachowania mające wpływ na 
środowisko.

Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu czuwały komi-
sje w 3-osobowym składzie, pod 
przewodnictwem opiekunów pro-
wadzących w poszczególnych 
grupach wiekowych: w grupie 
sześciolatków - Magdalena 
Rodak i Marta Szuber, w kl. 
I-III - Jolanta Korzeniewska, 
w kl. IV-VI - Judyta Płocharz. 
Pomocą służył także, współpra-
cujący ze szkołą od lat, zastępca 
nadleśniczego - Andrzej No-
wacki. Uczestnicy wykazali się 
ogromną wiedzą. Czekając na 

podsumowanie konkursu, 
dzieciaki zajęły się układanka-
mi i przygotowywały plakaty 
z hasłami dotyczącymi ekolo-
gii. W końcu nastąpiło uroczy-
ste ogłoszenie wyników. Naj-
młodszym uczestnikom kon-
kursu przyznano równorzędne 
miejsca, a za udział otrzymały 
malowanki, ołówki, gry plan-
szowe i książeczki. W katego-
rii klas I-III zwycięzcami zosta-
ły drużyny: I m. SP 2 w skła-
dzie Stasiu Karpisiak, Kuba 
Koźmiński, Szymek Górny, 
II m. SP Bieżyce reprezentowa-
ne przez Wiktorię Mrugałę, 
Wioletkę Górną i Agnieszkę 
Piasecką, a III m. SP 1 z Zuzą 
Bąk, Anią Wojtyłą i Patry-
kiem Zembrowskim. Wśród 
uczniów klas IV-VI najlepsi byli: 
Katarzyna Kuźmin z SP 3, 
Bartłomiej Włodarczyk 
i Patryk Janiak z SP 3 oraz 
Mateusz Turowski z Grabic. 
Laureaci otrzymali dyplomy, 
książki, gry edukacyjne, a wszy-
scy uczestnicy zostali obdaro-
wani drobnymi upominkami. 
Nauczyciele otrzymali drzewka 
z certyfikatami: dęby, modrze-
wie i świerki.

Organizatorzy konkursu i jego 
uczestnicy pragną serdecznie po-
dziękować fundatorom nagród: 
Nadleśnictwu Gubin, wójtowi 
gminy Gubin Edwardowi Ak-
samitowskiemu oraz burmi-
strzowi Bartłomiejowi Bart-
czakowi.

Oby dyżurne hasło konkursu: 
„Ziemia to nasz dom, więc 
szanujmy ją!” przyświecało nie 
tylko jego uczestnikom, ale rów-
nież nam wszystkim.

Anna Kędziora
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Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer

Wieści zza Nysy
 Z Euroregionu

W poszukiwaniu lekarzy

Widziane z Gubina

Konferencja Euroregionu
W Bad Muskau odbyła się 

28 kwietnia br. XXXIV Konferen-
cja Gmin RP Euroregion „Spre-
wa-Nysa-Bóbr”. Miasto repre-
zentował naczelnik wydziału ko-
munalnego i inwestycji Krzysz-
tof Olifirowicz-Kalinowicz, 
a gminę - kierownik referatu 
rolnictwa i gospodarki wodnej 
Jakub Piekarczyk.

Sprawozdanie z działalno-
ści Stowarzyszenia od 11 grud-
nia 2009 r. przedstawił prezes 
konwentu Czesław Fiedoro-
wicz podkreślając, że okres ten 
był złożonym i wymagającym wy-
siłku od wszystkich osób zaanga-
żowanych na rzecz Euroregionu 
w realizacji zadań w ramach Eu-
ropejskiej Współpracy Teryto-
rialnej (EWT). Pochwalono też 
pozytywne kontakty z mediami, 
w tym z naszą gazetą.

Nie zmieniła się liczba człon-
ków zwyczajnych i wynosi 
55 gmin, miast oraz 7 powiatów 
z województwa lubuskiego; także 
Zbąszyń z wielkopolskiego. Na 
uwagę zasługuje również reali-
zacja projektu „Modernizacja 
budynku Euroregionu (zaby-
tek) - euroregionalnego centrum 
współpracy polsko-niemieckiej 
w Gubinie”. Dofinansowanie re-
montu wyniosło 526.747 euro. 
Złożony został wniosek o rozsze-
rzenie obszaru wsparcia z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego o powiaty nowotomy-
ski, wolsztyński, głogowski i po-
lkowicki, współpracujące z part-
nerami niemieckimi w ramach 
różnorodnych dziedzin.

Do biura Euroregionu wpłynęło 
już o dofinansowanie 145 wnio-
sków z Funduszu Małych Pro-
jektów i Projektów Sieciowych, 
w tym 11 z miasta i 10 z gminy 
Gubin.

Na uwagę zasługują podjęte po 
raz pierwszy działania w ramach 
Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Polska-Sak-
sonia 2007-2013. Poszukiwane są 
dalsze kontakty do współpracy.

Zaktualizowana została i za-
twierdzona przez Zarząd Woje-
wództwa Lubuskiego lista miejsc 
spotkań polsko-niemieckich 

w Euroregionie. W powiecie kro-
śnieńskim są to: w Gubinie: 1. Pol-
sko-Niemieckie Centrum Szkole-
niowo-Doradcze Regionalny Ośro-
dek Rehabilitacji dla Osób Niepeł-
nosprawnych i Przewlekle Cho-
rych; 2. Centrum Krzewienia Kul-
tury Polskiej i Niemieckiej Gubiń-
skiego Domu Kultury; 3. Budynek 
Euroregionu - euroregionalne cen-
trum współpracy polsko-niemiec-
kiej oraz 4. Fara Gubińska - Cen-
trum Spotkań Polsko-Niemiec-
kich. Pozostałe to: Zamek Piastow-
ski w Krośnie Odrzańskim i w Cy-
bince - Polsko-Niemieckie Cen-
trum Spotkań i Szkolenia Służb 
Ratowniczych Pogranicza w OSP.

Konferencja jednomyślnie udzie-
liła konwentowi absolutorium.
Giełda partnerstw

W Bad Muskau w Parku Mu-
żakowskim odbyła się 28 kwiet-
nia br. konferencja realizowana 
w ramach projektu „Inicjowa-
nie, wspieranie i rozwój trans-
granicznych partnerstw projek-
towych”. Polska część Euroregio-
nu i niemiecka część Euroregio-
nu „Neisse-Nisa-Nysa”, tworzą 
obecnie nowy obszar współpracy 
w ramach Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicz-
nej Polska-Saksonia 2007-2013.

Projekt zakłada szeroką dzia-
łalność związaną z tworze-
niem partnerstwa, doradztwem 
i warsztatami dla potencjal-
nych partnerów ze strony pol-
skiej i niemieckiej.

W konferencji oprócz przed-
stawicieli strony polskiej uczest-
niczyło około 35 przedstawicie-
li miast i gmin strony niemiec-
kiej z powiatów Bautzen, Gör-
litz ze starostami oraz nadbur-
mistrzowie Zittau i Weisswas-
ser. W trzech grupach tematycz-
nych: kultura i oświata, turysty-
ka i sport, gospodarka i środowi-
sko, dyskutowano o stosunkach 
partnerskich.

Chętni do nawiązania współ-
pracy z partnerami z Saksonii 
powinni kontaktować się z ko-
ordynatorem projektu Mariu-
szem Welmanem z biura Eu-
roregionu przy ul. Piastowskiej.

Zygmunt Traczyk

26 kwietnia w Zespole Szkół 
im. M. Kopernika odbył się 
międzyszkolny konkurs wiedzy 
o Gubinie. Organizacja tegorocz-
nej edycji zawodów zbiegła się 
z dwiema ważnymi rocznicami: 
775-leciem nadania praw miej-
skich oraz 65-leciem wyzwole-
nia miasta. 

Do konkursu w kategorii klas 
gimnazjalnych przystąpiło pięć 
szkół: Gimnazja nr 1 i nr 2 w Gu-
binie oraz gimnazja z Czarno-
wic, Chlebowa i Grabic. Wśród 
zadań, z jakim musiały zmierzyć 
się drużyny było m.in.: ułożenie 
puzzli z wizerunkami znanych 
miejsc i budowli miasta oraz 
wymyślenie ciekawego hasła 
reklamującego Gubin. Ponad-
to jury sprawdzało wiedzę mło-
dych osób z zakresu znajomości 
gubińskich legend, na przykład 
„O dzikim rycerzu znad Nysy”, 
czy też „O gubińskich karzeł-
kach”. Dla nas miłym akcentem 
konkursu był wątek dotyczący 
lokalnej prasy. Zawodnicy mu-
sieli odpowiedzieć na pytanie, 
kto jest redaktorem naczelnym 
„WG” oraz wymienić stałe ru-
bryki gazety. Urozmaiceniem 
spotkania był występ szkolne-
go zespołu wokalnego oraz re-
cytacja wierszy. Między poszcze-
gólnymi konkurencjami odby-
wał się pokaz slajdów ze zdję-
ciami przedwojennego Gubina, 
które zostały zaprezentowane 
dzięki uprzejmości Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Gubiń-
skiej. Po zaciętej rywalizacji naj-
więcej punktów zdobyła druży-
na z Gimnazjum nr 2 w Gubinie 
w składzie: Aleksandra Fran-
czak, Magda Zakrzewska 
i Sandra Potoczanin. Drugie 
miejsce zajęła ekipa z Chlebo-
wa, a trzecia pozycja przypadła 
ekipie gospodarzy. Uczestnicy 
konkursu zostali obdarowani 
dyplomami, a nagrody w posta-
ci książek, encyklopedii, słow-
ników i tomików poezji zosta-
ną im wręczone 7 maja podczas 
spotkania regionalistów SPZG. 
Dwa dni później do rywalizacji 
przystąpiły drużyny z klas IV-VI, 
gdzie najlepsza okazał się ekipa 
z SP2 w składzie Marta Pa-
lińska, Gabriela Horosz-
kiewicz i Daniel Bielański. 
Z kolei na etapie nauczania zin-
tegrowanego zwyciężył Szymon 
Górny z SP2, II miejsce zajęła 
Marta Bejtlich z SP3, a III 
Jakub Koźmiński. Konkurs 
zorganizowali i przeprowadzi-
li nauczyciele ZS im. M. Koper-
nika Elżbieta Salej, Helena 
Liczbińska, Grzegorz Ole-
chowicz, Agnieszka Maciąg 
i Agnieszka Durniatt-Gru-
szecka.  Andrzej Matłacki

Konkurs 
wiedzy 

o Gubinie
i jego historii

Czy może dojść do takiej sytuacji, że za kilka lat niedobory 
w Guben wyrównają fachowcy z Polski, jeśli otrzymają taką 
ofertę i jeśli pozwoli im na to niemieckie prawo? Czym pokiero-
waliby się przy wyborze takiego zatrudnienia? Jakie rozumowa-
nie weźmie górę - patriotyzm nakazujący im pozostanie w kraju, 
czy też może chęć godziwszego zarobku i dostatniejszego życia, 
bez oglądania się na lokalne potrzeby? 

Póki co, sytuacja taka jak w Guben chyba nam nie grozi, ale 
myślę, że warto zastanowić się nad powyższymi pytaniami, bo 
kto wie, czy nie nadejdą kiedyś i u nas czasy, kiedy… „przycho-
dzi baba do lekarza”, a tu nie ma lekarza!

Guben. Brak lekarzy rodzinnych to problem ogólnonie-
miecki. Zachęcanie lekarzy do osiedlenia się w konkret-
nych miejscowościach poprzez oferowanie im mieszkań 
lub wsparcia finansowego to już niemal standard, infor-
muje lokalna gazeta „Lausitzer Rundschau”. A jak wy-
gląda sytuacja w Guben?

Tu pracuje 13 lekarzy rodzinnych, z których dwóch jest już 
w bardzo podeszłym wieku, jeden po sześćdziesiątce i czterech 
w wieku powyżej 50 lat. Za pięć lat może to doprowadzić do po-
ważnych problemów, gdyż na horyzoncie jeszcze nie pojawili się 
ich młodzi następcy.

Jeden okulista na całe mocno starzejące się miasto to za mało. 
Brak jest fachowca kardiologa i diabetyka, a od lat pilnie poszu-
kuje się dermatologa.

Większość praktyk lekarskich znajduje się na obszarze gubeń-
skiej starówki. Można zatem przypuszczać, że przeprowadzi się 
tam wielu ludzi starszych, aby opiekę lekarską mieć w zasięgu ręki.

Obecnie w Guben jest do dyspozycji 281 w pełni stacjonarnych 
miejsc w czterech placówkach opieki nad starcami, które są ob-
łożone w ponad 95 procentach. Ponadto w tak zwanych mieszka-
niach z ofertą opiekuńczą jest 46 miejsc. Od lat rośnie ilość przy-
padków zachorowań na demencję starczą. Stacjonarnej opiece pod-
lega obecnie 178 takich przypadków. Niestety tu również mocno 
zmniejsza się liczba fachowców.

Na jednego lekarza rodzinnego ma przypadać 1480 pacjentów. 
W skali ogólnoniemieckiej wychodzi się z założenia, że dwie trze-
cie pacjentów jest w wieku poniżej 60 lat, w Guben niestety dwie 
trzecie pacjentów jest w wieku powyżej 60 lat, co oznacza, że czę-
stotliwość i intensywność zachorowań jest dużo większa, co pro-
wadzi do przeciążenia lekarzy rodzinnych, a stanie w kolejce staje 
się rzeczą normalną.

Pod koniec marca w Guben było 19 219 mieszkańców. W porów-
naniu do roku 2009 jest to mniej o 435 osób, z czego 409 to osoby 
w wieku od 19 do 60 lat. Tym samym zwiększył się udział procen-
towy ludności powyżej 65 roku życia.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddział Regionalny w Zielonej Górze, 

Al. Zjednoczenia 104

OFERUJE DO SPRZEDAŻY W ATRAKCYJNYCH CENACH:
-  LOKALE MIESZKALNE W GUBINIE przy ul. Barlickiego i ul. Piastowskiej
-  NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ NIEZABUDOWANĄ W GUBINIE przy ul. Hożej
-  NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ 
-  BUDYNKIEM UŻYTKOWYM W GUBINIE przy ul. Barlickiego 2

DO WYNAJMU:

-  LOKALE UŻYTKOWE W GUBINIE przy ul. Gdyńskiej 
-  LOKAL UŻYTKOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM przy ul. Poznańskiej

Szczegóły: www.wam.com.pl | Kontakt: (068) 451 92 19

Kapituła Gubińskiej Nagrody Kulturalnej  przypomina, iż do dnia 
25 maja 2010 r. można składać pisemne wnioski o przyznanie co-
rocznej Gubińskiej Nagrody  Kulturalnej im.Corony Schroter.

Nagroda stanowi formę uznania i materialnej satysfakcji dla:
a)  twórców /odtwórców/  kultury, którzy w dziedzinie muzyki, poezji, 

plastyki, tańca, publicystyki, satyry lub innej dziedzinie kultury 
odnotowali szczególne osiągnięcia, a tym samym przyczynili się 
do promocji Gubina,

b)  animatorów kultury, którzy poprzez swoją działalność przyczy-
nili się do promocji Gubina. 
Pretendentami do nagrody mogą być osoby związane z Gubinem 
/urodzone, zamieszkujące w Gubinie/ promujące miasto poprzez 
swoją twórczość.

Pisemny wniosek o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem mogą 
składać osoby fizyczne, instytucje i organizacje społeczne a także sami 
zainteresowani twórcy kultury.

Wnioski w zaklejonych kopertach z napisem „Gubińska Nagroda 
Kulturalna” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul.Pia-
stowska 24, w terminie do 25 maja br.
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Wrzesień w 1998 roku był 
pogodny, ciepły, może trochę 
za suchy, więc wysypu grzy-
bów jeszcze nie było. Małgosia 
ukończyła pisanie metryczek 
kandydatów na radnych, zosta-
ły sprawdzone nie tylko co do 
poprawności pisowni gramaty-
ki i ortografii. Do ostatniej chwili 
wyrzucano z charakterystyk 
co się dało. Szczególny kłopot 
sprawiały rozmowy z niektóry-
mi kandydatami, którzy upierali 
się przy przydługich indywidu-
alnych hasłach wyborczych. Sta-
rano się likwidować powtórzenia 
i opisowe dłużyzny. 

Chcieliśmy pierwsi złożyć ma-
teriały w redakcji „Wiadomości 
Gubińskich” i wynegocjować 
druk na odpowiednich stronach. 
Przecież SLD miało listę nr 1, gdy 
AWS - nr 2, Unia Wolności nr 3, 
a GIG nr 10. Redaktor naczelny 
„Wiadomości Gubińskich” przy-
jął nas elegancko. Wyraził zdzi-
wienie, że przychodzimy pierw-
si. Były żarty na temat udziele-
nia rabatu. Jako pierwszy komi-
tet składający zlecenie na druk 
listy kandydatów, upieraliśmy 
się, by przy składzie zachować 
kolejność udostępnienia szpalt 
zgodnie z kolejnością zlecenia. 
Redaktor naczelny Ryszard Si-
biński dotrzymał słowa - byliśmy 
pierwsi również na szpaltach.

Z Gubińska Izbą Gospodarczą 
SLD zawarło nieformalne poro-
zumienie. Niektórzy członkowie 
GIG znaleźli się na listach SLD. 
Jeszcze pozorowano jakieś po-
drygi w sprawie powiatu gubiń-
sko-lubskiego, ale decyzja podję-
ta przez rząd Jerzego Buzka usta-
liła powiaty z siedzibą w Krośnie 
Odrzańskim i Żarach.

Unia Wolności nadal wraz 
z burmistrzem Czesławem 

Jak hartowała się stal Pożegnanie maturzystów
Fiederowiczem nie zakopywa-
ła powiatowego topora wojen-
nego. W liście GIG-u do bur-
mistrza czytaliśmy, że „powiat 
nie musi być kartą przetargową 
w wyborach”. Bezrobocie nadal 
rosło w szalonym tempie, teraz 
już głównie ze względu na wy-
prowadzanie z Gubina wojska. 
W komunikacie Rejonowego 
Urzędu Pracy, który ukazał się 
w „Wiadomościach” kierownik 
Jan Klimek informował, że od 
początku roku bezrobocie wzro-
sło o 1225 osób. Błędem taktycz-
nym Unii Wolności było zapew-
ne wytypowanie najlepszych 
kandydatów na radnych powia-
towych, typując do miasta jakby 
drugą ligę. 

W apelu burmistrza Cz. Fiede-
rowicza, też jakby enigmatycz-
nym, główne uderzenie poszło 
na powiat i to z intrygującym 
podtekstem „czy wybierać bę-
dziemy do powiatu takich, którzy 
idą, by załatwić jakąś prywatną 
sprawę”. 

Burmistrz podkreślał „za mną 
stoi 8-letnie doświadczenie peł-
nienia funkcji burmistrza...”- 
czuł się zbyt pewny siebie, a być 
może zapomniał, że burmistrza 
wtedy wybierała Rada Miejska, 
a nie społeczeństwo.

W tym czasie kandydaci SLD 
chodzili od domu do domu 
z ulotkami. Przebywali niemal 
wszędzie, w każdym miejscu, 
gdzie z jakichkolwiek powodów 
zbierali się ludzie. Umieli słuchać 
wyborców, a w obietnicach byli 
ostrożni. Zdobywali zaufanie. Do 
wszystkich komisji wyborczych 
desygnowano mężów zaufania. 
W akcji przedwyborczej rzuca-
ło się w oczy - „oni są wszędzie”. 
I byli. Opłaciło się. c.d.n.

Oleg Sanocki

15.04 policjanci ujawni-
li nielegalne przyłącza elek-
tryczne, którymi zasilano 
z pominięciem licznika dwa 
mieszkania w Gubinie.

15.04 policjanci zatrzy-
mali dwóch młodych miesz-
kańców Gubina, którzy skra-
dli prawie 600 kg cementu 
z placu budowy znajdujące-
go się na terenie wyspy te-
atralnej. Sprawcom kradzieży 
grozi kara pozbawienia wol-
ności do lat 5.

20.04 z nieustalonych przy-
czyn spalił się osobowy volks-
wagen wartości 20 tys. zł.

23.04 na skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 32 i wo-
jewódzkiej nr 286 (rejon 
miejscowości Gubin) 21-
letnia kierująca osobowym 
oplem, wyjeżdżając z drogi 
podporządkowanej, uderzy-
ła w jadący główną drogą 
samochód KIA, a następnie 
jej pojazd uderzył w stoją-
cego przed znakiem STOP 
osobowego volkswagena. 
W wyniku zderzenia kieru-
jąca oplem oraz pasażer-
ka doznali licznych obrażeń 
ciała. Zostały przewiezione 
do szpitali w Gubinie i Zielo-
nej Górze. Policjanci ustalają 
przyczyny wypadku. MB-T

16.04. zastęp strażaków 
„neutralizował” na ul. Dą-
browskiego dwa duże kokony 
pełne groźnych - dla ludzi 
i zwierząt - szerszeni.

23.04. w m. Sękowice na 
skrzyżowaniu z drogą prowa-
dzącą w kierunku Lubska na-
stąpił karambol trzech samo-
chodów osobowych - dwóch 
polskich i jednego należą-
cego do obywatela Niemiec. 
W usuwaniu skutków tego 
zdarzenia brały udział dwa za-
stępy strażaków, pogotowie 
ratunkowe i policja. Działania 
zastępów polegały na usunię-
ciu z pasa jezdni płynów eks-
ploatacyjnych z rozbitych po-
jazdów i zabezpieczeniu lądo-
wiska dla śmigłowca Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowe-
go, który przyleciał po jedną 
z ofiar karambolu.

01.05. w m. Mielno, gm. 
Gubin samochód osobowy 
wypadł z osi jezdni i uderzył 
w przydrożne drzewo. W efek-
cie doszło do pożaru pojaz-
du, który gasiły dwa zastępy 
strażaków. Straty oceniono na 
tysiąc złotych. Kierujący po-
jazdem zbiegł z miejsca wy-
padku przed przybyciem ze-
społów ratowniczych!

Informacje przekazał 
dowódca JRG – PSP 

w Gubinie 
mł. kpt. Dariusz Kostyszak.

Oprac. AB.

30 kwietnia uczniowie trzecich 
klas licealnych zakończyli swoją 
edukację w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących. Przed nimi już 
tylko egzaminy maturalne...

Tytuł Najlepszego Absolwenta 
LO w roku szkolnym 2009/2010 
otrzymała Justyna Turowska 
- średnia ocen 5,19. Jej osiągnię-
cia to - II miejsce w etapie wo-
jewódzkim Mistrzostw Pierw-
szej Pomocy PCK, wyróżnienie 
w Lubuskim Konkursie Recy-
tatorskim o Laur Juliusza Sło-
wackiego, udział w wojewódz-
kim etapie konkursu recytator-
skiego. Wraz z tytułem J. Turow-
skiej przyznano nagrody ufun-
dowane przez Włodzimierza 
Rogowskiego, Bartłomieja 
Bartczaka burmistrza Gubina 
i Radę Rodziców.

Wyróżnienia za wyniki w nauce 
zdobyły także: Patrycja Bie-
niasz-Krzywiec - średnia ocen 
5,12; Katarzyna Jakusik 5,12; 
Beata Fijołek 4,81. Tytuł Naj-
lepszego Sportowca przypadł 
Arturowi Lisowi - III miejsce 
w półfinale wojewódzkim w piłce 

siatkowej, IV miejsce w półfinale 
wojewódzkim w unihokeju. Wy-
różniono także Patrycję Buko-
wiecką - IV miejsce w półfinale 
wojewódzkim w piłce koszyko-
wej, IV miejsce w półfinale wo-
jewódzkim w piłce siatkowej, V 
miejsce w finale wojewódzkim 
w sztafetowych biegach przeła-
jowych.

Podczas celebracji pożegnania 
maturzystów w auli ZSO przy-
znano również tytuł Najsym-
patyczniejszego Absolwenta. 
Zdobył go Tomasz Kiełek. Naj-
lepszym Czytelnikiem natomiast 
okazała się Alicja Gortych. Na-
grodę, jak co roku, ufundował 
Ryszard Kościesza.

W ostatni dzień kwietnia poże-
gnano uroczyście tegorocznych ab-
solwentów szkoły przy ulicy Pia-
stowskiej. W oczach maturzystów 
widać było radość z ukończenia 
szkoły, ale i łzy żegnającego się 
z czymś człowieka. Przed nimi jesz-
cze ciężka batalia o wejście w doj-
rzały wiek. Wręczono zatem kwiaty 
i od razu sięgnięto po pióra. Poła-
mania ich życzymy... lok

T. Kiełek odbiera wyróżnienie dla Najsympatyczniejszego Absolwenta z rąk H. Bogatek

„Super Wiewiórki” w trakcie zmagań z trudnym do zgryzienia orzechem

28 kwietnia w sali widowisko-
wej Gubińskiego Domu Kultury 
dzieci z gubińskich przedszkoli 
i grup przedszkolnych: Przed-
szkoli Miejskich nr 1, 2 i 3, z Ze-
społu Szkół im. M. Koperni-
ka oraz ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 współzawodniczyły o laur 
- „Super Wiewiórka”. 

Konkurs miał na celu promo-
wanie zdrowego jedzenia i zdro-
wego stylu życia. Publiczność 
i jurorzy wraz z walczącymi ze-
społami kilkukrotnie ćwiczyli 
w rytm piosenki. Obejrzeli film 
pt. „Sport to zdrowie”. Wszyscy 
wyśmienicie się bawili, mimo 
ostrej rywalizacji. 

Jurorzy: Kaśka Janina Iz-
debska, Monika Gawłow-
ska (Sanepid w Krośnie Odrz.), 

Stanisław Turowski i Kazi-
mierz Kamaszko (lekarz pe-
diatra), mieli twardy orzech do 
zgryzienia. Konkurencje były 
bardzo trudne i urozmaico-
ne. Uczestnicy konkursu mu-
sieli m. in. rozpoznawać smak 
warzyw lub owoców z zawią-
zanymi na oczach przepaska-
mi. Nie wszystkie owoce dzieci 
lubią i trudno rozpoznać smak, 
którego się nie zna. Podawano 
numery alarmowe, a niejedno-
krotnie my dorośli mamy z tym 
problem. Nie zabrakło kalam-
burów i zagadek, rymowanek 
itp. 

Wspaniała impreza! Wyśmie-
nicie przygotowana i przepro-
wadzona przez nauczycielki 
Krystynę Tatrocką i Sylwię 

Sękowską-Moryń. Serdecz-
nie gratulujemy zawodnikom, 
ich wychowawcom, organiza-

torom i dzielnie ćwiczącym ju-
rorom. Drużyny zdobyły po 18 

Super Wiewiórka
punktów, czyli wszyscy uczest-
nicy konkursu to „Super Wie-
wiórki”. Brawo!

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Organizator konkursu - Przedszkole Miejskie nr 1 w Gubinie oraz koordynatorzy Sylwia Sękowska-Moryń i Krystyna Tatrocka składają podzięko-
wania sponsorom, dzięki którym drużyny uczestniczące w konkursie otrzymały wspaniałe nagrody. Nasi sponsorzy to: Firma Brukarska „Ażur” s.c. 
panowie Rudzki i Sawicki, Poczta Polska, Nadleśnictwo Gubin, mgr Teresa Grudzień oraz sponsorzy indywidualni. Dziękujemy również wszystkim 
pracownikom Gubińskiego Domu Kultury, którzy służyli swoją pomocą podczas przygotowań do konkursu.
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Burmistrz miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościa-
mi informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24, wywie-
szono na okres 21 dni od dnia ogłoszenia informa-
cji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Gubin o statusie miejskim prze-
znaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 
wieczyste, najem i dzierżawę.

Cennik reklam i ogłoszeń
Podstawową jednostką jest moduł reklamowy o wymiarach 46 mm 
x 48 mm. Koszt modułu: strony czarno białe - 75 zł plus VAT, w ko-
lorze - dopłata 35%, pierwsza strona - 45%. 

Ogłoszenia ramkowe - Zwykła ramka: osoby fizyczne 10 zł plus 
VAT, firmy 20 zł, ramka w kontrze: osoby fizyczne 12 zł plus VAT, 
firmy 24 zł plus VAT, ramka z szarym tłem: osoby fizyczne 15 zł 
plus VAT, firmy 30 zł plus VAT. 

Listy

zbiórka zużytego sprzętu
Urząd Miejski w Gubinie informuje, iż w dniu 15 maja 2010 roku zostanie zorganizowana zbiórka zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt należy wystawić w wyznaczonych punktach 
w dniu 14 maja 2010 roku do godziny 8.00.

Gubin 15 maja 2010
godzina ulica miejsce zbiórki

08.00-08.15 Barlickiego zbieg ulic Barlickiego - Żołnierska (przy byłym sklepie)
08.25-08.40 Miedziana zbieg ulic Miedziana - Poleska (koło sklepu)
08.50-09.05 Kaliska zbieg ulic Kaliska - Bronowicka - Łąkowa
09.15-09.30 Kaliska zbieg ulic Kaliska - Ogrodowa (przy pojemniku na odzież)
09.40-09.55 Krakowska zbieg ulic Krakowska - Wyspiańskiego (stacja LPG)
10.05-10.20 Kresowa zbieg ulic Kresowa - Kunickiego (parking naprzeciwko sklepu Satman)
10.30-10.45 Różana zbieg ulic Rycerska - Różana (parking naprzeciwko Policji)
10.55-11.10 Żymierskiego zbieg ulic Żymierskiego Miodowa Batalionów Chłopskich (baza MZUK)
11.20-11.35 Sikorskiego zbieg ulic Sikorskiego - Morska
11.45-12.00 Kosynierów zbieg ulic Kosynierów - 1 Maja
08.00-08.15 Kosynierów zbieg ulic Kosynierów - Miodowa (przy Skate Parku)
08.25-08.40 Kosynierów zbieg ulic Kosynierów - Wojska Polskiego (koło sklepu)
08.50-09.05 Piastowska zbieg ulic Piastowska Nowotki 1 Maja
09.15-09.30 Piastowska koło Sądu
09.40-09.55 Roosevelta naprzeciwko sklepu ,,U Grzegorza”
10.05-10.20 Legnicka zbieg ulic Legnicka - Orzeszkowa
10.30-10.45 Śląska obok budynku nr 25 przy pojemniku na odzież
10.55-11.10 Pułaskiego Pułaskiego przy Gospodzie
11.20-11.35 Lubelska przy sklepie meblowym
11.45-12.00 Gdańska koło garaży znajdujących się przy ul. Gdańskiej 17

Nie byłem na równorzędnym miejscu!
Z zainteresowaniem przeczytałem w nr 7/2010 „Wiadomości 

Gubińskich” artykuł p. Sanockiego pt. „Jak hartowała się stal”. 
Ponieważ autor poświęcił mi dwa zdania, które nie w pełni 
oddają prawdziwy obraz zdarzeń, czuję się zmuszony do nie-
wielkiego sprostowania. 

Po pierwsze, przy doborze kandydatów na radnych do sej-
miku wojewódzkiego nie figurowałem na liście ani na pierw-
szym, ani na drugim, czy innym równorzędnym miejscu, gdyż 
nigdy nie wyrażałem zgody na kandydowanie do innej rady 
niż Rada Miasta. Nie mogłem więc „zachować się bardzo ele-
gancko”, ustępując miejsce dla pana Józefa Bartkowiaka. 
Kandydaturę p. J. Bartkowiaka na radnego do sejmiku woje-
wódzkiego wystawił, po uzyskaniu jego zgody, Gubiński Sztab 
Wyborczy SdRP, a nie Przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
p. Brachmański, który raczej z oporami kandydaturę bezpar-
tyjnego zaakceptował.

Prawdą natomiast jest, że dla mnie funkcja radnego miejskie-
go była ważniejsza. Pełnię te funkcję nieprzerwanie od 1994 r., 
lecz nie z „przydziału”, a z woli organizacji oraz wyborców.

Uważam, że dobrym zwyczajem jest, by przy pisaniu histo-
rii nie polegać wyłącznie na własnej pamięci, w której wiek, 
a czasami inne czynniki powodują niestety luki, które uzupeł-
niane domysłami wypaczają obraz. Z. Gwizdalski

Szanowny Panie Burmistrzu, Panie i Panowie!
Mamy rok 2010. Po niemieckiej stronie obchodzimy w tym 

roku 100-lecie istnienia piłki nożnej w mieście Guben. 
Począwszy od roku 1910 do II wojny światowej grało kilka 

drużyn męskich w wielu ligach. Dzięki temu było wielu ludzi, 
którzy udzielali się aktywnie w klubach sportowych. Piłka nożna 
cieszyła się bardzo dużym uznaniem.

Po roku 1945 istniały w moim rodzinnym mieście następują-
ce kluby: Traktor, Dynamo, Motor, Lokomotive i Fortschritt 
Guben. Dzisiaj, w roku 2010, funkcjonują tu dwa kluby - FC 
Guben i BSV Guben Nord. Wspomnieć należy również o dru-
żynie piłkarskiej kobiet z klubu Lokomotive Guben. Drużyna ta 
prowadzi rozgrywki o punkty osiągając już dość wysoki poziom.

Kilkanaście lat wcześniej, w latach 1995-1998, w pierwszej dru-
żynie Lokomotive Guben grał pewien młody, szczupły, polski ma-
turzysta o nazwisku Bartczak. Strzelił 11 bramek, czego mu gra-
tulujemy. Rozpoczął studia, a obecnie jest burmistrzem Gubina.

Chciałbym przekazać Panu Bartłomiejowi Bartczakowi kilka 
pamiątek z tego okresu. Są to: proporczyk, koszulka oraz zdję-
cie drużyny, w której grał.

W słowach końcowych: życzę klubowi piłkarskiemu Carina 
Gubin sukcesów w rozpoczętym sezonie.

W imieniu kibiców Heinz Zychold

się do Pani, która - jak się domy-
śliłem - musiała wysiąść z tego 
samochodu. Kierując się w kie-
runku targowiska, zatrzyma-
ła się w tym miejscu, którym 
to na skróty chodziło się do 
bramy przy targowisku. Obec-
nie nie ma już tego skrótu. Po-
siano trawę. Pan zamknął wóz 

Uszanujmy czyjąś pracę
i zwrócił się do Pani - chodź 
tędy. Oczywiście nie patrząc, 
że nie tędy droga.

Czy trzeba stawiać tablicz-
ki z takimi napisami, jaka jest 
postawiona na os. Emilii Plater 
obok bloku nr 9 - „Jeśli chodzisz 
tędy ośle, to trawa nie rośnie”?

Grzegorz Bombicz

W dniu 21 kwietnia około godz. 
10.00, wracając z Gubińskiego 
Domu Kultury, natrafiłem na 
pewne zdarzenie i stąd ten tytuł.

Pewien Pan, ustawiając swój 
samochód obok krawężnika 
(oczywiście nie na parkingu), 
naprzeciw targowiska spożyw-
czego, coś tam mówił, zwracając 

Burmistrz Gubina i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej 

serdecznie zapraszają na Konferencję
związaną z 775-rocznicą nadania

Gubinowi praw miejskich, która odbędzie
się 7 maja (piątek) od godz. 10.00

w sali widowiskowej Gubińskiego Domu
Kultury. W programie konferencji

zaplanowano odczyty związane z historią
miasta. Serdecznie zapraszamy.  

Mammobus 
w Gubinie

W dniach 17-22 maja br. 
mieszkanki Gubina będą 
miały okazję zrobić bada-
nia mammograficzne, po 
uprzednim zarejestrowaniu 
się w sekretariacie szpita-
la osobiście lub pod nr tel. 
68 359 32 18.

Mammobus będzie oczeki-
wać na Placu Jana Pawła 
II od godz. 8.00.  MB-T
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Podpatrzone, zasłyszane…

Zastanówcie się!

Slalom po gubińskich chodnikach…

Mała prośba – wielka sprawa!

redaguje  
Małgorzata  

Borowczak-Turowska

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

- Jestem bardzo zdenerwowana. To co zobaczyłam wręcz „po-
waliło” mnie z nóg! Młodzi ludzie w wieku od ok. 14 do 16 lat byli 
w stanie nietrzeźwym i byli bardzo rozbawieni. Dopiero po chwili 
zauważyłam, co ich tak bardzo rozbawiło. Przechodziłam mostem 
łączącym ul. Dąbrowskiego z Placem Chrobrego, pod którym za-
uważyłam gniazdo dzikiej kaczki z dwunastoma jajami. W gnieź-
dzie tym leżał kamień, a właściwie kostka bruku. Ci ludzie, pod 
wpływem alkoholu, zabawiali się rzucaniem kamieni do rzeki. 
Jeden z tych kamieni zniszczył osiem jaj w gnieździe - opowie-
działa w redakcji zbulwersowana pani Agnieszka B. - Kto sprze-
daje tym dzieciakom alkohol? 

Z 12 jaj w gnieździe pozostały tylko 4…

Słoneczna pogoda sprzyjała dobrej zabawie

Pani Agnieszko, ci pijani młodzi ludzie mają znajomych lub ko-
legów pełnoletnich, którzy kupują im napoje alkoholowe. Sprze-
dawcy wiedzą, jakie kary ich czekają za nieprzestrzeganie Ustawy 
o Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi /…/, do cofnięcia licencji włącz-
nie. A co do wandalizmu - no cóż - karać, karać i jeszcze raz karać!

- 20 kwietnia na „chodniku” łączącym ul. Westerplatte z Tar-
gowiskiem Miejskim (spożywczym) pomagałam wstać kobiecie, 
która wywróciła się i potłukła - powiedziała pani Anna K. – Kiedy 
ten „chodnik” będzie remontowany? Powstał ładny ciąg pieszy od 
granicy, a najbardziej uczęszczane ciągi piesze są nadal slalomem 
dla przechodniów. Wiem, że pani już nieraz pisała o chodnikach.

Szwajcarski ser na gubińskich chodnikach. Wiele już zrobiono, jednak nadal 
jest jeszcze wiele do „naprawy”. Coś o tym wiem…

- Mam małą prośbę do firmy Rossmann, prośbę w imieniu osób 
niepełnosprawnych - powiedziała pani Regina W., osoba używa-
jąca kuli. - Mam ogromne problemy z wejściem do sklepu przy ul. 
3 Maja, gdyż nie ma poręczy przy schodkach. Bardzo proszę o ich 
zainstalowanie. Zauważyłam, iż osoby starsze i chore omijają ten 
sklep, a szkoda. I jeszcze jedno… Wewnątrz sklepu jest dostatecz-
nie dużo miejsca, by wprowadzić wózki (mogą być małe), które 
ułatwiłyby poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Dołączamy się do próśb p. Reginy. Realizacja ww. propozycji może przysporzyć 
sklepowi większej ilości klientów, ba - zadowolonych klientów

W czwartek 22 kwietnia 
w Szkole Podstawowej nr 2 
w Gubinie odbył się rejonowy 
konkurs wiedzy o Polskim Czer-
wonym Krzyżu oraz międzyna-
rodowym prawie humanitar-
nym. Do rywalizacji przystąpiło 

Rejonowa Olimpiada PCK
czternastu uczniów klas VI 
szkół podstawowych, reprezen-
tujących siedem szkół z Gubina 
oraz gminy Gubin, wyłonio-
nych podczas eliminacji szkol-
nych. Każdy z uczestników miał 
do rozwiązania 30-minutowy 

test. Wiedzę uczniów oceniała 
komisja w składzie: Mariola 
Pawłowska, Wioletta Brze-
zińska, Ewa Łuniewska oraz 
Stanisław Turowski. Po za-
ciętym boju wyłoniono najlep-
szą konkursową trójkę, która 
otrzymała nagrody ufundowa-
ne przez Urząd Miejski w Gubi-
nie. Trzecie miejsce zajęła Ka-
rolina Napierała z Zespołu 
Szkół im. M. Kopernika w Gu-
binie (opiekun Helena Liczbiń-
ska), natomiast II miejsce przy-
padło Katarzynie Borkow-
skiej z SP 2 w Gubinie (opie-
kun Jolanta Kanadys). Laureat-
ką konkursu została Marta Kry-
gowska z ZS Chlebowo (opie-
kun Wiesława Lewandowska) 
i to właśnie ona 7 maja w Zielo-
nej Górze będzie reprezentowała 
nasz rejon podczas wojewódzkie-
go etapu. Życzymy powodzenia!

Andrzej Matłacki 

1 maja Zespół Szkół im. M. Ko-
pernika zorganizował na Placu 
Jana Pawła II tradycyjny pierw-
szomajowy festyn (jedyny w tym 
dniu w Gubinie), rozpoczynając 
tym samym „sezon” na festyny.

Zaangażowani byli wszyscy: 
od dyrekcji z Genowefą Ba-
rabasz na czele, po nauczycieli, 
rodziców i uczniów ZS. Przygoto-
wano liczne atrakcje. Na scenie 
występowali soliści, prezentowa-
ły się zespoły wokalne i taneczne. 
Karatecy, których trenuje Sen 
Sei Krzysztof Dubiel, zapre-
zentowali sztuki walki, zawsze 

Tradycyjny pierwszomajowy Festyn ZS

Już wybierają szkołę…

obserwowane przez widzów 
z ogromnym zainteresowaniem. 

Na stoiskach kupowano: książ-
ki, kwiaty, rośliny i krzewy ra-
batowe. Gastronomia oferowała 
m.in. grochówkę z kotła, piero-
gi, frytki, napoje zimne i gorące, 
lody. Każdy mógł kupić ciasta 
(a oferowano szeroką gamę wy-
pieków). Najmłodsi bawili się 
w dmuchanym zamku.

Loteria, jak zwykle, była oble-
gana przez uczestników festy-
nu. Do wylosowania były całe 
stosy wspaniałych upominków. 
Każdy los „wygrywał”, głównymi 

nagrodami były dwa rowery. 
Licytowany ze sceny narożnik 
sprzedano za kwotę 1100 zł.

Uczniowie demonstrowali na 
sobie oraz fantomie zasady udzie-
lania pierwszej pomocy. Pielę-
gniarka szkolna mierzyła wielu 
chętnym ciśnienie krwi i udzie-
lała kompetentnych porad. 

Przyjaciele szkoły - Straż Pożar-
na gubińska i gubeńska, Gubiń-
ski Dom Kultury oraz Straż Gra-
niczna - nie zawiedli. Funkcjona-
riusze SG demonstrowali nowo-
czesny sprzęt oraz m.in. sposoby 
wykrywania metalu. Straż Pożar-
na z Guben woziła na podnośni-
ku bardzo wysoko i tych starszych, 
i młodszych. Kolejka nie „topniała”. 
Chętnych do oglądania panoramy 
miasta z lotu ptaka wciąż przyby-
wało. A pogoda tego dnia dopisała. 

Imprezę należy uznać za bardzo 
udaną, a to również dzięki wielu, 
wielu sponsorom, którym w tym 
miejscu należą się wyrazy po-
dziękowania. To dzięki Państwa 
hojności na festynach można 
oferować mieszkańcom naszego 
grodu tyle wspaniałych atrakcji. 

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

M. Krygowska odbiera nagrodę z rąk W. Brzezińskiej

W połowie kwietnia w SP 3 
miało miejsce spotkanie przy-
szłych pierwszoklasistów i ich 
rodziców z pedagogami i dyrek-
cją tejże szkoły. Takie zebrania 
odbywają się co roku, a wszyst-
ko dlatego, że dziecko powinno 
być wychowywane przez rodzi-
ców i szkołę, a do tego niezbędna 
jest współpraca pomiędzy tymi 
dwoma „członami”.

W holu szkoły nastąpiło po-
witanie przybyłych gości i po-
twierdzenie obecności przy-
szłych pierwszoklasistów. Po 
krótkiej przemowie dyrekto-
ra szkoły do „akcji wkroczyły” 

przyszłe wychowawczynie klas 
I: mgr Bożena Urbanowicz 
i mgr Marta Rzeszutek. Obie 
panie wręczyły swoim przyszłym 
uczniom plany lekcji i czerwone 
piórniki „na szczęście”. Następ-
nie maluchy udały się (z innymi 
pedagogami) do gabinetów, by 
tam miło spędzi czas na zaba-
wie, a ich rodzie pozostali w holu 
szkoły na pogadance z dyrekcją. 
Zostały przedstawione walory 
szkoły, by zachęcić rodziców 
do zapisania swoich pociech do 
tejże szkoły. I tu zdarzają się spo-
radyczne problemy szkolno-wy-
chowawcze, ale placówka radzi 

sobie z nimi doskonale, dlatego 
dzieci i młodzież mogą czuć się 
w niej bezpiecznie. Dla najmłod-
szych uczniów ma powstać spe-
cjalny plac zabaw, by edukacja 
nie była standardowym „zaku-
waniem”, ale przede wszystkim 
dobrą zabawą.

Na zakończenie spotkania 
rodzie mieli okazję zwiedzić 
szkołę, a przy wyjściu na nich 
i ich pociechy czekały kosze ze 
słodyczami.

By może teraz rodzicom łatwiej 
będzie dokonać wyboru szkoły 
podstawowej dla swoich dzieci.

Anna Kędziora
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MIESZKANIE

KWATERY (z parkingiem) dla firm, 45 osób. 
Tel. 517 869 689.  
FIRMIE wynajmę mieszkanie 62 m kw. 3 
pokoje umeblowane. Tel. 603 773 240.
DO WYNAJĘCIA kawalerka. Tel. 504 203 398.
DO WYNAJĘCIA duży pokój. Tel. 512 201 746.
WYNAJMĘ dom 7-pokojowy o pow. 500 
m kw, mieszczący 15 osób – dla firm. Tel. 
791 379 011.  
WYNAJMĘ mieszkanie w Gubinie, 3 pokojo-
we z kuchnią i łazienką, 75 m kw, ul. Oświę-
cimska. Tel. 695 407 449. 
DO WYNAJĘCIA ładny pokój osobie od-
powiedzialnej. Tel. 68  455 65 55 lub 
665 769 797.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w kamienicy: 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, pow. 43 m kw., 
ogrzewanie gazowe. Centrum miasta. Tel. 
792 039 555.
KUPIĘ mieszkanie komfortowe, do małego 
remontu, do 40 m kw w bloku, 2 pokoje, 
parter lub I piętro. Tel. 793 036 119.
KUPIĘ mieszkanie 3-pokojowe, powy-
żej 60 m kw., os. E. Plater lub okolicy. Tel. 
603 982 454.
KUPIĘ 2-3 pokojowe mieszkanie w bloku. 
Tel. 500 170 464.
STARSZA PANI przyjmie bezpłatnie pracującą 
lub rencistę, niepalącą osobę na pokój w domku 
jednorodzinnym. Wiadomość w redakcji. 
SPRZEDAM kawalerkę 34 m kw., łazien-
ka, kuchnia. Kamienica w Gubinie. Tel. 
792 037 262.
SPRZEDAM lub zamienię na kawalerkę dom 
w Gubinie ul. Batalionów Chłopskich 13. Tel. 
68 455 61 12.
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy bez-
czynszowe 84,90 m kw. Tel. 785 517 824.
SPRZEDAM mieszkanie 82 m kw. IV piętro 
ul. Kosynierów. Tel. 695 374 799.
SPRZEDAM dom. Tel. 503 486 627.
SPRZEDAM apartament. Tel. 505 024 100.
SPRZEDAM mieszkanie. Tel. 505 024 100.
SPRZEDAM mieszkanie po kapitalnym re-
moncie. Tel. 68 387 29 90.
SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe 51,6 m 
kw. Tel. 781 204 761.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie w Świ-
noujściu. Tel. 501 509 731.
SPRZEDAM małą kamieniczkę po gruntow-
nym remoncie, do zasiedlenia, pow. 160 m 
kw., przyległy garaż 60 m kw. Gubin cen-
trum. Tel. 667 578 607.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkania dwu 
i trzypokojowe. Tel. 501 687 791.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe dwu-
pokojowe, kuchnia, łazienka, przy ul. Pia-
stowskiej 51, pow. 50 m kw. Budynek pa-
tronacki. Tel. 605 949 923.
SPRZEDAM M-4 Osiedle E. Plater. Tel. 
605 871 080.
SPRZEDAM nowy dom 136 m kw., dział-
ka 1470 m kw., Gubin ul. Dzika 9. Tel. 
607 358 639, 605 644 208.
SPRZEDAM dom w Pleśnie. Tel. 696 946 067. 
SPRZEDAM dom piętrowy 155 m kw. Z 
działką 4142 m kw. W centrum Gubina. 
Tel. 604 718 055.
SPRZEDAM dom wolnostojący jednoro-
dzinny, cena 180 tys. zł. Tel. 668 371 354, 
661 172 557.

DZIAŁKI/LOKALE

OBIEKT 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki i Wigury) 
sprzedam lub wynajmę. Tel. 606  636  569.

DO WYNAJĘCIA pomieszczenie o pow. 400 
m kw. w Gubinie, przy ul. Wyzwolenia. Tel. 
888 465 199. po godz. 18.00.  

SZUKASZ LOKALU?
WWW.POLTRAG/WOLNELOKALE.HTML

TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE!

LOKAL do wynajęcia 50 m kw. Ścisłe cen-
trum Gubina ul. Basztowa (parter). Tel. 
510 266 034.
LOKAL handlowo-usługowy w centrum, 
pow. 36 m kw. Do wynajęcia (fryzjer, kosme-
tyczka lub inne). Tel. 695 700 536.

ATRAKCYJNE LOKALE I PAWILONY
DLA KAŻDEGO!

PPHU „Poltrag” Sp. z o.o.
tel. 68 455 40 02
fax 68 455 42 04.
www.poltrag.pl

poltrag.gubin@wp.pl

SPRZEDAM działkę rekreacyjną 0,5 hektara, 
staw, domek koło Żytowania. Tel. 503 160 380.
SPRZEDAM teren pod zabudowę, 1,5 ha. 
Atrakcyjna lokalizacja. Możliwość podziału 
na mniejsze działki. Tel. 790 504 081.  
SPRZEDAM działkę budowlaną 15 arów w 
Bieżycach koło Gubina. Tel. 607 283 285.
SPRZEDAM działkę budowlaną 21 arów w 
Jaromirowicach. Tel. 503 160 380. 
SPRZEDAM działki budowlane w centrum 
Gubina. Tel. 668 305 868.
SPRZEDAM działkę budowlaną we wsi 
Drzeńsk Mały, 4400 m kw. z garażem, w 
skład działki wchodzi las. Cena: 75.000 
Tel. 502 558 407.
KUPIĘ działkę budowlaną lub inny grunt. 
Tel. 503 486 627.
DO WYDZIERŻAWIENIA teren ogrodzony 7 
arów (pomieszczenia gospodarcze, energia, 
woda). Gubin – Jaromirowie. Tel. 888 981 183.
SPRZEDAM działkę budowlaną z zabudo-
waniami gospodarczymi w centrum Gubina. 
Tel. 68 387 29 90.
SPRZEDAM działkę 4.200 m kw./85 000 zł, 
Bieżyce. Tel. 502 559 384.
ODSTĄPIĘ działkę w ogrodzie „ZORZA” w 
Gubinie. Tel. 516504 890.
SPRZEDAM działkę rekreacyjno-ogrodo-
wą „RELAX”. Tel. 68 359 86 41, 668 987 886.
SPRZEDAM działkę rekreacyjną na „ZORZY” 
z nasadzeniami, prądem, altaną murowa-
ną. Tel. 68 359 84 18.
SPRZEDAM działkę do odrolnienia 27 arów w 
Jaromirowicach ul. Długa. Tel. 609 519 061.

MOTORYZACYJNE

SPRZEDAM Żuk A-11 B, stan dobry. Tel. 
722 032 634.
SPRZEDAM akumulatory samochodowe. 
Tel. 607 721 973, 68 359 35 91.
SPRZEDAM motor Choperr Suzuki Maru-
der poj. 125 cm, rok 1999. Tel. 607 721 973, 
68 359 35 91.
WYNAJMĘ lub kupię garaż w kompleksie 
garażowym przy ulicy Wojska Polskiego. 
Tel. 696 171 932.
SPRZEDAM garaż ul. Krzywa - 19 m kw., 
elektryczność, kanał, nowy dach. Sprzedam 
pilnie i tanio! Tel. 667 578 607. 
GARAŻ do wynajęcia ul. Piastowska. Tel. 
601 445 987.

USŁUGI

ŚWIADECTWA energetyczne. Tel. 604 482 675.
NAPRAWA, konserwacja i montaż gazowych 
urządzeń grzewczych. Autoryzowany serwis 

JUNKERS, TERMET WOJCIECH SENDERA. Tel. 
502 643 030, 68 359 55 55.
KOMPUTERY: naprawa, instalacja oraz kon-
figuracja systemów Windows, sieci, oprogra-
mowanie, usuwanie wirusów, doradztwo przy 
zakupie komputera i inne. Tel. 609 118 304.
REMONTY mieszkań - szpachlowanie, ma-
lowanie, glazura. Tel. 722 032 634.
MONTAŻ paneli, glazury, sztukaterii, regip-
sów, tynki mozaikowe, szpachlowanie, ma-
lowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414. 

SZKOLENIE BHP
- dla pracowników,
- stanowiska kierownicze,
- robotnicze,
- i inne usługi z tym związane.

Gubin, os. E. Plater 9c/8.
Tel. 504 651 510, 68 455 60 09.

MONTAŻ i obsługa instalacji gazowych, 
wodnych i CO. Montaż pieców gazowych. 
Szybka i fachowa obsługa Tel. 886 481 216.
POLBRUK - układanie. Tel. 792 244 992.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja 
wszystkich pieców i podgrzewaczy ga-
zowych. Waldemar Kościów. Pol-Plus 
Gubin, ul. Śląska 52 a (były sklep Mars).  
Tel. 501 714 747. 
MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsłu-
ga, sprzedaż, na bardzo dobrych warun-
kach, instalacji grzewczych, sanitarnych, 
wodnych. Dowóz towaru do klienta na te-
renie Gubina gratis. POL – PLUS GUBIN, ul. 
Śląska 52a (były sklep MARS). Tel. 68 359 47 
18, 501 71 47 47, fax 68 359 58 64.
MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsługa, 
sprzedaż na bardzo dobrych warunkach, kli-
matyzacje, solary, pompy ciepła, kominki, 
piece c. o. grzejniki płytowe, rury, otuliny. 
Dowóz towaru do klienta na terenie Gubina 
gratis. POL – PLUS GUBIN, ul. Śląska 52a 
(były sklep MARS). Tel. 68 359 47 18, 501 
71 47 47, fax 68 359 58 64.
SERWIS pieców gazowych, doradztwo, 
montaż, sprzedaż, roczna obsługa. Na terenie 
Gubina dojazd do klienta gratis. POL – PLUS 
GUBIN, ul. Śląska 52a (były sklep MARS). Tel. 
68 359 47 17, 501 71 47, fax 68 359 58 64.
NA ZAMÓWIENIE piekę ciasta, gotuję – pie-
rogi, krokiety, gołąbki, itp. Tel. 68 455 65 55 
lub 665 769 797.
MATEMATYKA, korepetycje. Tel. 889 137 910.
MATEMATYKA, korepetycje. Tel. 509 567 973. 
LOTNISKA – komfortowo, cała Europa. Tel. 
697 924 253.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEPROWADZKI, Tel. 888 806 385.
PENSJONAT agroturystyczny Sosnówka-
Kosarzyn przyjmuje zgłoszenia na organi-
zację komunii, wczasów, przyjęć itp. Tel. 
506 640 583.

RÓŻNE

SPRZEDAM meblościankę, stół, wersalkę, 
wypoczynek 3. Tel. 517 626 033.
SERDECZNIE dziękuję Paniom z Domu 
Dziennego Pobytu i opieki społecznej: Eli, 
Alicji i Wioletcie za wypranie moich ubrań w 
państwowej pralce (szkoda, że jedyny raz). 
Była pensjonariuszka Bożena Oświęcimska.
SPRZEDAM Yorki ul. Morska 11/4. Tel. 
68 359 38 68.
SPRZEDAM drut walcówkę, średnica 6 mm na 
strzemiona, w dobrej cenie. Tel. 606 610 653.
SPRZEDAM betoniarkę 125l i 150l produk-
cji niemieckiej. Stan bardzo dobry. Cena 600 
zł. Tel. 510 250 141.

SPRZEDAM WÓZEK
TRÓJFUNKCYJNY W BARDZO

DOBRYM STANIE „CHICCO”
(RÓŻOWY), CENA 600 ZŁ.

TEL. 661 604 276

SPRZEDAM tanio blaty kuchenne, parape-
ty wewnętrzne, płyty pilśniowe. Wszystkie 
nowe! 25 zł/ 1 mb. Tel. 668 305 868.
SPRZEDAM drewno kominkowe opałowe, 
liściaste, łupane, cięte 30-40 cm. Transport 
gratis. Tel. 609 138 452 lub 68 359 91 19. 
SPRZEDAM drzwi wejściowe nowe (prawe). 
Tel. 781 168 582.
SPRZEDAM tanio: kafle ozdobne z rozbiórki 
2 pieców, lodówki 3 szt., zamrażarkę, drzwi 
solidne z aluminiowymi okuciami, klimaty-
zator elektryczny z funkcją grzania, chłodze-
nia oraz wilgotność powietrza – z pilotem, 
wagi sklepowe szalkowe do 15 kg – 2 szt. 
Tel. 68 359 74 27, 886 483 851.
PIEC gazowy dwufunkcyjny na części lub 
drobny remont zamienię. Tel. 665 769 797, 
68 455 65 55.

PRACA

POTRZEBNA osoba ze znajomością języka 
niemieckiego do pracy w biurze. Tel. 
697 836 123, 68 359 21 60.
PRACA lekka dla emeryta. Tel. 510 266 030.
KUCHARKI do wynajęcia na wesela, stypy, 
komunie i itp. Tel. 795 437 362.
PRACA – ulotki, 10 zł za godz. Tel. 
510 266 030.
RESTAURACJA ONYX przyjmie kucharza lub 
kucharkę, stażystów, barmankę lub recep-
cjonistkę. Tel. 68 359 83 01, 601 445 987.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub starszą 
osobą. Tel. 665 535 356.

Przedsiębiorstwo 
ogólnobudowlane

oferuje:

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

wnętrz
n  Remonty mieszkań i domów 

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

tami wnętrz

Kontakt 
+48 795 43 95 92

Pergole, płotki ozdob-
ne i inne akcesoria
ogrodowe poleca

HoreX
stacja paliw w Komo-
rowie. Szeroka oferta.

Serdecznie zapraszamy

Jarmark staroci
Stowarzyszenie Kobiet Gubin/
Guben Nysa zaprasza gubinian 
29 maja w godz. 11.00-15.00 
na Plac Jana Pawła II na trady-
cyjny Jarmark Staroci.
Przewidziane są stoiska polskie 
i niemieckie z różnymi artykułami, 
a także stoiska gastronomiczne.
Organizatorzy gwarantują dobrą 
zabawę i miłą atmosferę. MB-T

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”

w Gubinie

wydzierżawi pomieszczenie 
sklepu w Sękowicach 

na prowadzenie działalności
handlowej. 

Kontakt 68 359 31 77

Rzeczywistość mojej szkoły 
- czyli szkoła widziana 

moimi oczyma
Wydział Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie 
Odrzańskim wspólnie ze Staro-
stwem Powiatowym w ramach 
działania programu profilaktycz-
nego „Bezpieczne Gimnazjum” 
organizuje konkurs na spot tele-
wizyjny pod hasłem „Rzeczywi-
stość mojej szkoły - czyli szkoła 
widziana moimi oczyma”.

Przedmiotem konkursu jest 
opracowanie scenariusza oraz 
przygotowanie spotu telewizyj-
nego, którego treść przedstawiać 
będzie problemy występujące 
wśród młodzieży gimnazjalnej 
oraz sposoby ich rozwiązywania.

W konkursie mogą uczestni-
czyć tylko uczniowie gimna-
zjów powiatu krośnieńskiego 
(autorem filmu może być tylko 
jedna osoba).

Prace należy przesyłać, za po-
średnictwem szkół wraz z kartą 
zgłoszeniową i oświadczeniem 
do 28 maja 2010 r. (decyduje 
data dotarcia prac do adresata), 
Prace należy przesłać na adres: 
Wydział Prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Krośnie 
Odrz. ul. Świerczewskiego 17, 
66-600 Krosno Odrz.  MB-T

informacje na stronie 
www.lubuska.policja.gov.pl
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Skrojony na miarę

Sum ergo cogito Ireneusz Szmit

W 1959 roku, gdy Liceum Ogólnokształcące przeniesiono na ulicę 
Piastowską do istniejącego dziś gmachu, nauczyciel wychowania 
fizycznego Jans stanął przed połacią gruntu i głowił się, jak ten 
zaniedbany hektar ziemi zagospodarować, by dostosować do po-
trzeb swojego przedmiotu. Przez następne lata wspólnie z mło-
dzieżą budowali boiska i ćwiczyli na nich. Podobnie inni nauczy-
ciele w tych pionierskich czasach ciągle coś budowali, moderni-
zowali i ulepszali siłami własnymi i młodzieży. Wciąż coś monto-
wano, kopano, pielono, wożono taczki, ciągnięto walec, wymie-
niano belki, uzupełniano żużel. W poważniejszych pracach po-
magała dyrekcja szkoły, miasto i wojsko. Przez lata funkcjonował 
obiekt z 70-metrową bieżnię żużlową, niezłą skocznią w dal, bo-
iskiem do piłki nożnej oraz asfaltowymi boiskami do piłki ręcz-
nej, koszykówki i siatkówki. Przez kilka lat funkcjonowała także 
letnia szatnia i magazyn na sprzęt. Niestety to małe pomieszczenie 
było po lekcjach systematycznie demolowane przez chuliganów. 

Weterani tych boisk, obecnie będący na emeryturze nauczycie-
le wf: Janusz Jans przez 21 lat (od 1959 do 1980r.), Halina Kło-
sowicz przez 12 lat (od 1960 do 1972r.), Ireneusz Szmit przez 25 
lat (od 1980 do 2005r.) i „rekordzistka” Krystyna Szmit przez 
32 lata (od 1972 do 2004r.) przeganiali młodzież podczas ćwi-
czeń i wiosną, latem, jesienią oraz zimą deptali tę ziemię, skrytą 
dziś pod specjalistyczną nawierzchnią.

Jest w nich dzisiaj nutka żalu, że pracując tutaj nie doczeka-
li się tak nowoczesnego obiektu. Ale dominuje radość, że ogól-
niak i cały Gubin doczekał się takiej sportowej perełki.

Tamte pionierskie, romantyczne czasy odchodzą w zapomnie-
nie. Błyskawicznie, siłą rąk, specjalistycznego sprzętu i myśli fa-
chowców powstał obiekt na miarę czasu i potrzeb „skrojony”. To 
jeden z najpiękniejszych w województwie przyszkolnych kom-
pleksów do uprawiania sportów w okresie letnim. Funkcjonal-
ny, ze świetnie zagospodarowanym terenem. Boiska wykona-
no na planie tych z lat sześćdziesiątych. 

Obiekt może śmiało stanąć do realizacji programu oderwania 
młodych ludzi od wielogodzinnego ślęczenia przed internetem. 
I z tej rywalizacji może wyjść zwycięsko. W odróżnieniu od wielu 
innych powstałych ostatnio boisk sportowych te posiadają, co 
powinno szczególnie cieszyć, bazę do nauczania lekkiej atlety-
ki. Czterotorowa bieżnia do sprintów, dwie skocznie w dal z roz-
biegiem, rzutnia do pchnięcia kulą oraz trzystumetrowa bieżnia 
okólna stwarzają duże możliwości. Co prawda bieżnia okólna ze 
względu na małą szerokość i ostre wiraże nie nadaje się do roz-
grywania poważniejszych zawodów, ale to drobiazg. Do ćwiczeń 
i wytrzymałościowego testu Coopera jest doskonała.

Ta sprinterska bieżnia oraz skocznia każą mi się cofnąć w czasie 
i przypomnieć, iż istnieją lekkoatletyczne rekordy Liceum Ogólno-
kształcącego, do poprawiania których są teraz idealne warunki. To 
rekordy w biegach sprinterskich (100 m, 100 m przez płotki, 110 
m przez płotki) oraz w skoku w dal i trójskoku. Wszystkie one po-
siadają długą siwą brodę. Najstarsze pochodzą sprzed 46 i 45 lat. 
Mówi o nich lekkoatletyczna tabela rekordów szkoły umieszczo-
na na półpiętrze w budynku Zespołu Szkól Ogólnokształcących.

Te wieloletnie rekordy szkoły i tradycje sportowe minionych poko-
leń uczniów oraz wysiłek finansowy i zaangażowanie wielu ludzi w po-
wstanie kapitalnej bazy sportowej powinny być wielkim wyzwaniem 
dla nauczycieli wychowania fizycznego i dyrekcji szkoły, ale przede 
wszystkim dla młodzieży. Czy podejmiecie to wyzwanie? n

II Zlot Miłośników Samochodów Terenowych
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych działające na terenie miasta 

i gminy Gubin serdecznie zaprasza na II Zlot Miłośników Samo-
chodów Terenowych (chętni zawodnicy proszeni są o kontakt: 
olo.urban1@op.pl lub tel. 609 138 452).

Zlot odbędzie się 6 czerwca 2010 r., podobnie jak w ubiegłym roku, 
na terenie strzelnicy czołgowej w Bieżycach w godz. 12.00-22.00. 
Organizatorzy przewidują w programie m. in.:
-  pokaz jazdy w trudnych warunkach tzw. OES (przejazd przez 

głęboką wodę, slalom z drzewem na linie, przeciąganie jeepa), 
- dodatkowe atrakcyjne konkurencje,
- darmowa jazda dla dzieci po terenie,
- pokaz akcji ratowniczej w wykonaniu Straży Pożarnej z Gubina,
- występ zespołu EXCES z Krzysztofem Jaryczewskim - „Jarym”,
- darmowa grochówka oraz napoje chłodzące dla wszystkich chętnych.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w impre-
zie, zapewniając wiele atrakcji oraz wyśmienitą zabawę. 

Małgorzata Borowczak-Turowska

Osłabiona brakiem pauzujące-
go za kartki Wojciecha Wino-
grada i kontuzjowanego Ro-
berta Dawidziaka Carina zre-
misowała w Łęknicy 1:1.

KS objął prowadzenie po strza-
le z rzutu karnego w 32 minu-
cie. Wyrównał dwanaście minut 
po przerwie Grzegorz Pur-
czyński.

Po spotkaniu trener Cariny, An-
drzej Jaworski powiedział: 
Uważam, że był to najlepszy mecz 

W dniach 23-25 kwietnia 
w Forst odbyły się zawody jeź-
dzieckie z udziałem zawodniczki 
L.U.K.S. Nysa Gubin Nawojki 
Kiecoń. Do Niemiec przyjecha-
ło dwudziestu polskich zawodni-
ków. Doskonale spisała się gu-
bińska ekipa, gdzie prym wiódł 

Carina Gubin przegrała z Ilanką 
Rzepin 1:5 (0:2) i pożegnała się 
z rozgrywkami o Puchar Polski.

Bramkę dla naszego zespołu 
zdobył w 80 minucie strzałem 
z rzutu wolnego D. Szydłowski.

Po spotkaniu trener Cariny, 
A. Jaworski powiedział:

Niestety widoczna była różni-
ca w przygotowaniu obydwu ze-
społów. Z tego też względu nie-
spodzianki być nie mogło. Ilanka 

Remis w meczu na szczycie

Carina za burtą

Cariny w tej rundzie. Gospodarze, 
poza problematycznym rzutem 
karnym, praktycznie nie stworzy-
li sobie sytuacji bramkowej. Z tego 
punktu widzenia remis należy 
uznać za szczęśliwy dla łękniczan. 
Byliśmy zespołem lepszym, szkoda, 
że po strzale Daniela Szydłow-
skiego z rzutu wolnego piłka ude-
rzyła w słupek, z drugiej jednak 
strony bramkarz miejscowych parę 
razy uratował swój zespół od utraty 
bramki. Nie chciałbym nikogo 

szczególnie wyróżniać, gdyż cały 
zespół zasłużył na słowa uznania.

KS Łęknica - Carina Gubin 1:1 
(1:0)

Carina: Karol Matwiejczyk - 
Adam Woryta, Krzysztof Jutrzen-
ka, Paweł Piotrowski, Łukasz 
Swoboda - Grzegorz Purczyński, 
Rafał Zych, Przemysław Fiedoro-
wicz, Piotr Sobolewski - Daniel 
Szydłowski, Tomasz Jankowski 
(`46. Jakub Sokółka).

Tomek Strzemieczny

jest drużyną półzawodową, trenu-
jącą dwa razy dziennie. Ponadto 
graliśmy dzisiaj osłabieni. Mieli-
śmy nadzieję na lepszy wynik, ale 
w tym składzie było to niemożli-
we. Nasza przygoda z pucharem 
się zakończyła, ale mimo wszyst-
ko trzeba ją uznać za udaną, gdyż 
wcześniej wyeliminowaliśmy cho-
ciażby drużynę Promienia Żary. 
Z drugiej strony, żeby skutecz-
nie walczyć na dwóch frontach, 

trzeba dysponować szerszą, wy-
równaną kadrą.

Carina - Ilanka 1:5 (0:2)
Carina: Mariusz Pacia - Adam 

Woryta, Wojciech Winograd, 
Łukasz Swoboda, Paweł Piotrow-
ski - Rafał Zych, Przemysław Fie-
dorowicz, Piotr Sobolewski (`75. 
Andrzej Donaj), Grzegorz Pur-
czyński - Jakub Sokółka (`60. 
Tomasz Jankowski), Daniel Szy-
dłowski. Tomek Strzemieczny

Wrócili z tarczą

Polegli w półfinale

Horror z happy endem

m.in. Mściwoj Kiecoń, który 
wielokrotnie wygrywał konkur-
sy. W trakcie ostatniego dnia 
zawodów N. Kiecoń okazała się 
najlepsza w klasie M**-130 cm 
na koniu Euforia. A to nie koniec 
sukcesów. W ostatni weekend 
na zamku w Kliczkowie odbyły 

się regionalne zawody. Startując 
na młodym pięcioletnim koniu 
Amorniek, nasza zawodniczka 
zajęła 3 miejsce w klasie „N”-120 
cm, a tuż za nią uplasował się 
M. Kiecoń. Gratulujemy sukce-
sów i czekamy na kolejne!

Andrzej Matłacki 

Piłkarze ręczni Gimnazjum nr 2 
w Gubinie po wygraniu elimina-
cji powiatowych, następnie rejo-
nowych, awansowali do półfinału 
mistrzostw województwa w Nowej 
Soli w ramach Lubuskiej Olimpiady 
Młodzieży. Po zaciętej walce prze-
grali jednak walkę o finał z Gimna-
zjum nr 1 Nowa Sól (wicemistrz wo-
jewództwa). W meczu o trzecie miej-
sce pokonali Gimnazjum Brody. 

Drużyna Gimnazjum nr 2 wy-
stąpiła w składzie: Sebastian 

Keller, Bartek Maryniaczyk, 
Kacper Kuznowicz, Michał 
Grzebielucha (12), Adam Sta-
chyra (8), Piotr Pałubicki, Ra-
dosław Okwieca (1), Jakub 
Okwieka, Marek Kamyk(1), 
Łukasz Jandy, Tymoteusz 
Górski, Tomasz Musiał(9), 
Adrian Podgórski, opiekun 
Tomasz Romanowski.

Wyniki półfinałów: G. Brody 
– G.2 Zielona Góra 7:21; 
PG 1 Nowa Sól – G.2 Gubin 

19:12 Grzebielucha 5, Musiał 2, 
Stachyra 5.

Mecz o 3 miejsce: G. Brody – 
G.2 Gubin 16:19 Grzebielucha 
7, Musiał 7, Stachyra 3, Okwie-
ka R.1, Kamyk 1.

Mecz o 1 miejsce: PG.1 Nowa 
Sól – G.2 Zielona Góra 8:20

Końcowa kolejność: 1. G.2 
Zielona Góra - awans do finału 
gimnazjady, 2. PG.1 Nowa Sól - 
awans do finału gimnazjady, 3. 
G.2 Gubin, 4. G. Brody red

Przed spotkaniem faworyzo-
wano jeden zespół i z pewnością 
nie był to Dąb Przybyszów.

Zanim zawodnicy rozpoczęli 
rywalizację, miała miejsce miła 
uroczystość. Z rąk Zygmunta 
Orzeszko, reprezentującego 
Lubuski Związek Piłki Nożnej, 
symboliczną odznakę odebrał 
Andrzej Jaworski. 

Wyróżnienie zostało przy-
znane Carinie Gubin za cało-
kształt działalności. Sam mecz 
był emocjonujący. I choć za-
kończył się zdobyciem komple-
tu punktów przez gubinian, to 
zwycięska bramka padła w samej 

końcówce, a gra Cariny nie za-
chwyciła

Po meczu trener A. Jaworski po-
wiedział: Zdecydowanie lepszy 
wynik, niż gra. Spodziewaliśmy 
się ciężkiego meczu i tak było 
w rzeczywistości. Przypominam, 
że jesienią przegraliśmy z Dębem 
2:5. Dzisiaj okazało się, że to rze-
czywiście jest silny zespół. Z dru-
giej strony każdemu ma prawo 
zdarzyć się słabszy mecz, nam 
również. Szkoda, że za kartki 
pauzować musiał Rafał Zych. 
Być może z rytmu wybiła nas 
nieco trzytygodniowa, przymu-
sowa przerwa w rozgrywkach. 

Powtórzę raz jeszcze, najbardziej 
dzisiaj cieszą nas punkty. 

Carina Gubin – Dąb Przy-
byszów 4:3 (2:1) (Grzegorz 
Purczyński`14, Daniel Szy-
dłowski`45 (k.), `78, Paweł 
Piotrowski`89 

Carina: 1. Karol Matwiejczyk – 
3. Wojciech Winograd, 5. Paweł 
Piotrowski, 8. Adam Woryta – 6. 
Krzysztof Jutrzenka, 14. Przemy-
sław Fiedorowicz, 11. Łukasz 
Swoboda, 7. Grzegorz Purczyń-
ski, 9. Piotr Sobolewski (`81., 15. 
Tomasz Jankowski) – 10. Daniel 
Szydłowski, 13. Robert Dawidziak 
(`62., 16. Jakub Sokółka). TS


