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O sumę 25 tys. euro zwiększył się 
budżet Gubińskiego Domu Kultu-
ry. Za sprawą gubińskiej młodzie-
ży, która w ambitny sposób podjęła 
walkę o przyznanie funduszy na rea-
lizację własnego projektu. A wszyst-
ko zaczęło się prawie rok temu…

- Spotkania z uczniami przepro-
wadzaliśmy już we wrześniu i 
październiku - opowiada Marcin 
Gwizdalski z GDK. - Potem była 
prawdziwa burza mózgów tych, 
którzy zainteresowali się projektem 
i podjęli próbę przygotowania go - 
dodaje. Wszystkie pomysły przela-
no na papier. I zaczęło się żmudne 
planowanie i załatwianie - czasem 
rzeczy niemożliwych. Istotną rolę 

odegrała tutaj młodzież z Otwarte, 
jak i z zawiązanej z przedstawicieli 
poszczególnych szkół grupy „Dro-
ga”. Jak na międzynarodowy pro-
jekt przystało, nie zawiodła także 
młodzież niemiecka - dzięki temu 
spora część imprez trafi także na 
drugą stronę Nysy.

- Cieszę się z naszego wspólnego 
sukcesu. Myślę, że w dzisiejszych 
realiach szczególnie ważną dla 
młodzieży jest umiejętność zadba-
nia o siebie - mówi Janusz Gajda, 
dyrektor GDK. - Nie wystarczy 
mieć dobre pomysły, trzeba jeszcze 
umieć je zrealizować i pozyskać na 
nie środki - dodaje. Jak pokazał pro-
jekt, można to wszystko osiągnąć.

Merytoryczną część projektu przy-
gotował M.Gwizdalski. Nad budże-
tem pracowała niezawodna Stani-
sława Łapkowska z GDK. - Bez jej 
wiedzy i pomocy nie dalibyśmy 
sobie rady - wyjaśnia zaangażowa-
na w projekt Kamila Lelo z Euro-
paschule.

Po miesiącach przygotowań, zna-
lezieniu partnerów - Fabrik, Pro 
Gubin, Wydział Europejski UM i 
Gubeńska Młodzieżowa Rada Mia-
sta - i wypełnieniu odpowiednich 
papierów wystąpiono do Programu 
Młodzież o przyznanie funduszy na 
realizację projektu „Demokracja bez 
wyjątków”. I udało się…

dokończenie na str. 9

Zdobyliśmy 175 tysięcy euro!

Głośne próby syren alarmowych

Jak poinformował insp. obrony cy-
wilnej Rafał Wypych, 26.06.2008 r. 
w godzinach od 12.00 do 12.30 na-
dawany będzie sygnał syren alarmo-
wych w mieście. 
„Alarm o skażeniach” - przerywany mo-
dulowany dźwięk syreny trwający 10 
sekund, powtarzany przez 3 minuty.
Odwołanie alarmu - dźwięk ciągły 
trwający 3 minuty.

Uchwałą radnych Sejmiku Woje-
wódzkiego dofinansowano budowę 
każdego z boisk kwotą 333 tysięcy 
złotych. Budżet państwa w ramach 
dotacji celowej także dołoży 333 ty-
siące złotych, resztę musi pokryć gmi-
na  ze środków własnych.  Z progra-
mu skorzysta 28 gmin województwa. 
Warunkiem uzyskania dofinansowa-
nia było złożenie deklaracji gminy 
uczestnictwa w programie i zadekla-
rowanie własnego wkładu finanso-
wego. W projekcie jest uwzględniona 
budowa dwóch boisk - piłkarskiego 
i uniwersalnego - wielofunkcyjnego 
oraz zaplecza, tj. przebieralni - szatni 
i placu zabaw dla najmłodszych. Ter-
min realizacji przedsięwzięcia to 31 
grudnia 2008 roku.

Zadowolenia nie kryje burmistrz 
- jako dziecko grywałem w piłkę 
na położonym tam „dzikim” boi-
sku. Teraz damy naszej młodzieży 
możliwość gry w piłkę i uprawiania 
innych dyscyplin na prawdziwym 
miniobiekcie sportowym. Jest to też 
realizacja naszego programu wy-
borczego. Środki na te inwestycje 
zostały pozyskane dzięki pracy Wy-
działu Europejskiego.

Kompleks powstanie w Gubinie przy 
ulicy Kresowej (pomiędzy hotelem 
„Onyx” a ogródkami działkowymi).

Antoni Barabasz

Mamy ORLIKA 2012!

Przedstawiciele 28 gmin z terenu 
województwa lubuskiego - wśród 
nich burmistrz Bartłomiej Bart-
czak i skarbnik miasta Danuta 
Błędowska, podpisali w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Lubuskiego umowy dotyczące do-
finansowania budowy obiektów 
sportowych w ramach programu 
„Moje boisko ORLIK 2012”.

Twórcy projektu pełni optymizmu
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W Gorzowie Wlkp. odbył się 31 maja br. Wojewódzki Turniej Wiedzy 
o Bezpieczeństwie ph. „Bezpieczne wakacje z LUPO”.

Powiat  krośnieński reprezentował Patryk Walko, uczeń klasy VI b Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Gubinie, który do Gorzowa pojechał ze swoimi ro-
dzicami i opiekunem z KP w Gubinie, mł. asp. Mieczysławem Frygą.

Patryk godnie zaprezentował Gubin i powiat. Na 14 900 dzieci uczest-
niczących w turnieju, zajął jedenaste miejsce. Serdecznie gratulujemy 
Patrykowi i jego opiekunowi.

Małgorzata Borowczak-Turowska

Sukces Patryka
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Gubi-
nie dysponuje pomieszczeniami 
biurowymi w Gubinie przy ul. Obroń-
ców Pokoju 1 na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Kontakt tele-
foniczny 
(068) 359-32-84 lub 
(068) 359-31-77

Prezes Zarządu
S. Fudyma

Dyżury radnych
Radni Danuta Andrzejewska, 
Ryszard Jakutowicz oraz 
przewodnicząca Rady Osiedla nr 
4 Leontyna Kaczor zapraszają 
na dyżury w każdy poniedziałek, 
w godz. 17.00-18.00 w Szkole 
Podstawowej Nr 3 sala 104

Rada Osiedla nr 1 w Gubinie peł-
ni dyżur w każdą środę miesiąca 
od godz. 18.00, w sali nr 100 Gu-
bińskiego Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców

Drodzy Czytelnicy!
Tak jak to wcześniej bywało i w tym roku 
w miesiącu lipcu „WG” nie ukażą się. Na-
stępne wydanie w punktach sprzeda-
ży pojawi się piątek 8 sierpnia.
Kolejne wydania to 22 sierpnia, 5 i 19 
września, 3 i 17 października, 7 
i 21 listopada, 5 i 19 grudnia.

K. I. T. najlepszy w województwie!
Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu na gazetkę szkolną organi-

zowanego przez Gazetę Lubuską. Konkursowe zmagania odbywały się 
w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. 

Młodzi dziennikarze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, pracujący 
pod opieką Alicji Tyl, wydający miesięcznik K.I.T. zajęli I miejsce. Jesz-
cze przed końcem roku szkolnego odbiorą nagrody i dyplomy, z którymi 
przyjadą do zwycięzców organizatorzy konkursu. Brawo młodsi kole-
dzy! Przyjmijcie gratulacje od zespołu redakcyjnego WG.

Potrafią wciskać KIT

Dyżur radnego
Radny Edward Patek zaprasza 

na dyżur 
środa 25 czerwca 
godz 16.00-18.00
SP nr 3 sala 104

* * *
Radny Andrzej Białek zaprasza 
na swoje dyżury w poniedziałki, 
w godz. 17.00-18.00 do galerii Ra-
tusz w Gubińskim Domu Kultury

W rok po ukazaniu się książki An-
dreasa Petera „Die Stadt- Und Hau-
ptkirche in Guben/Gubin” odbyła się 
promocja polskiego wydania. Nosi 
ono tytuł „Kościół farny w Gubinie”

7 czerwca w sali widowiskowej 
Gubińskiego Domu Kultury autor 
A.Peter i tłumacz Klaus Pocher  
przedstawili zgromadzonej publicz-
ności książkę o farze. Jak we wstępie 
do książki słusznie zauważył bur-
mistrz Bartłomiej Bartczak - „Jest 
to ważny moment dla ludzi pasjonu-
jących się lokalną historią, ponieważ 
mamy tu do czynienia z pierwszym 
wydaniem książkowym opisującym 
historię fary w języku polskim”.

Na 100 stronach tej ciekawej pozycji 
A.Peter zebrał taką ilość wiedzy o fa-
rze, z jaką do tej pory nie spotkali się 
mieszkańcy naszego miasta. Książka 
pozwala na uzyskanie odpowiedzi na 
wiele ciekawych pytań dotyczących 

Kościół farny po polsku

W zielonogórskiej Palmiarni odbyła się w poniedziałek nadzwyczajna 
sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorzą-
du terytorialnego na realizację zadań w ramach Programu pn. „Moje 
Boisko - Orlik 2012”;
- w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Lubuskiego na 
2008 rok;
- w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Wojewódz-
twa Lubuskiego dokumentu „Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódz-
kiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2007 - 2008”.
We wtorek, w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze podpisane 
zostały umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego dotyczące tegorocznej edycji programu „Moje 
Boisko Orlik 2012”.

Marszałek Krzysztof Szymański w imieniu zarządu województwa 
podpisał umowy z przedstawicielami gmin, które zdecydowały się w tym 
roku przystąpić do programu. Po podpisaniu dokumentu gminy będą 
mogły wystąpić z wnioskiem do wojewody o uzyskanie promesy, która 
umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na wykonawcę obiek-
tu. Przypomnijmy, że w ramach tego programu powstanie w Gubinie 
boisko na Os. Barlickiego. (oprac.m.z)

Nadzwyczajna Sesja

Redakcja K.I.T.-u w zmniejszonym składzie J.Talaśka, A.Sikorska, 
N.Maryniaczyk (redaktor naczelna), M.Matuszak

Pierwszy od lewej „nasz” radny sejmiku Józef Bartkowiak

W poprzednim numerze pisaliśmy 
o zmianie organizacji ruchu  w ob-
rębie ulic Roosvelta, Konopnickiej, 
3. maja. Znak D-40 zgodnie z art. 2 
ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 
z późniejszymi zmianami) to wjazd 
do strefy zamieszkania i najczęściej 
możemy go spotkać na osiedlowych 
uliczkach. Znak może jest niepo-
zorny, ale informuje nas o ważnych 
sprawach. Otóż wjeżdżamy na te-
ren, gdzie obowiązują szczególne 
zasady ruchy drogowego. Strefa za-
mieszkania może obejmować drogi 
publiczne lub inne drogi i musi być 
odpowiednio oznaczona. Nie chodzi 
tu tylko o znaki D-40 i D-41 (koniec 
strefy zamieszkania), ale także o wy-
znaczone miejsca do postoju pojaz-
dów gdyż w strefie zamieszkania nie 
mogą one stać w innych miejscach 
niż wyznaczone. 

Najważniejsze jest jednak to, iż 
pieszy w strefie zamieszkania może 
korzystać z całej szerokości drogi 
i ma pierwszeństwo przed pojaz-
dami, które nie mogą przekraczać 
prędkości 20 km/h. W dodatku 
kierujący pojazdem musi zacho-

Pierwszy raz w Gubinie
wać szczególną ostrożność, gdyż 
w strefie zamieszkania dzieci do lat 
siedmiu mogą korzystać z drogi bez 
opieki innej osoby. Natomiast przy 
niezastosowaniu się do przepisów 
i warunków określonych przez te 
znaki zgodnie z Kodeksem Drogo-
wym i Taryfikatorem policja lub 
straż miejska może nałożyć mandat 
karny w wysokości 100 zł i 1 punkt 
karny. Wszystko dla naszego bez-
pieczeństwa. 

Od kiedy obowiązywać będzie 
strefa zamieszkania w rejonie 
ul.M.Konopnickiej i ul. Roosevelta?

- Strefa zamieszkania obowiązuje 
od dnia ustawienia znaków, był to 
początek upływającego tygodnia. 
Policjanci na razie upominają, po-
uczają, lecz w nowym tygodniu 
w związku z brakiem reakcji uczest-
ników ruchu drogowego rozpoczy-
namy wyciąganie konsekwencji 
prawnych za nieprzestrzeganie 
dość specyficznych przepisów okre-
ślonych przez znak D-40 - poinfor-
mował Kierownik Referatu Prewen-
cji Komisariatu Policji w Gubinie 
asp. sztab. Andrzej Białek.

(oprac MB-T)

kościoła. 12 rozdziałów (ogółem jest 
ich 18) w sposób selektywny i bardzo 
szczegółowy opisuje to wszystko, co 
przez kilka wieków tworzyło historię 
tej zacnej świątyni. 

Wśród uczestników zabierających 
głos podczas dyskusji powtarzało 
się pytanie: czy będą kolejne po-
zycje tłumaczone na język polski? 
Myślę, że czas pokaże. Tymczasem 
zachęcam do lektury.

Książkę można nabyć m.in. w Sto-
warzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gu-
bińskiej. (sp)

Tytuł oryginału: „Die Stadt-Und 
Hauptkirche in Guben/Gubin” Wy-
dawca: Niederlausitzer Verlag, 
Guben - właściciel Andreas Pe-
ter, Alte Poststraβe 61 03172 tel.: 
0049/03561/551304 www.nieder-
lausitzerverlag.de Skład & opraco-
wanie graficzne Steffen Lohbrandt, 
Berlin

PISZMY PAMIĘTNIKI
Osoby, szczególnie emeryci (z Gu-
bina i okolicznych wsi), bez wzglę-
du na wykształcenie, bez względu 
na poglądy polityczne, osoby, któ-
re chcą napisać, zostawić po sobie 
pamiętnik, wspomnienia dotyczą-
ce lat po roku 1945, okresu PRL 
proszę o kontakt pod adresem: 
Stanisław Turowski, skr. poczt. 13, 
66-620 Gubin.

Oznakowany wjazd do strefy 
zamieszkania Koniec strefy zamieszkania

Bartosz Słoński, Natasza Macie-
jewska, Kacper Pirko, Nikola Os-
sowska, Szymon Prasał, Wiktor 
Sikorski, Dorian Niemiec, Patry-
cja Ekstert, Bartłomiej Rosowski, 
Oliwier Czekański, Jakub Szym-
kiewicz, Sandra Patalas, Kamil 
Załużny, Wiktor Szczepaniak, 
Klaudia Waluś, Jakub Kapusta, 
Kinga Chojnacka, Emilia Kozi-
cka, Barbara Szczygłowska.

Urodzenia

Zgony
Jadwiga Markowska l. 64, Bog-

dan Goluda l. 55, Urszula Jesio-
nowska l. 51, Janina Zalewska 
l.88. 

Akcja susza
Pożary w tym roku pochłonęły już 

ogromne tereny leśne oraz torfowisk i łąk. 
Wspomnę niedawną akcję gaszenia tor-
fowiska niedaleko Żar, w której uczestni-
czyła także gubińska Straż Pożarna. 

Pogoda sprzyja powstawaniu pożarów, 
w związku z tymi zagrożeniami Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Gubin Konstanty Ci-
chowski 10 czerwca, zarządzeniem nr 
10/2008, wprowadził okresowy ZAKAZ 
wstępu do lasu, do odwołania.

Zakaz nie dotyczy terenów leśnych 
w bezpośrednim sąsiedztwie jezior Bo-
rek i Suchodół oraz podmiotów i osób, 
które prowadzą działalność gospodar-
czą na terenie Nadleśnictwa Gubin.
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 
w Gubinie, kierowany przez Helenę Binicewicz, systematycznie orga-
nizuje różne przedsięwzięcia dla swoich członków i ich rodzin.

We wtorek, 3 czerwca 2008 r. dzięki przychylności Jana Skóry, preze-
sa Rodzinnego Ogrodu Działkowców „Zorza” na działkach przy ul. Leg-
nickiej odbył się radosny piknik. Zabawa trwała do północy; przygrywał 
niezawodny Edward Ropela. Nie zabrakło loterii fantowej, anegdotycz-
nych opowiadań i dobrego jadła. Miło było gościć przyjaciół z Guben: 
Irmgard Schneider i jej męża Maxa, Edytę Luck i Elwirę Sliwińską. 

(wł) 

Słoneczny piknik

Zaprezentował się także duet zarządu - przewodnicząca H. Binicewicz 
i skarbnik Grzegorz Bombicz

Jak przekazał starosta Jacek Hoffmann, polsko-niemiecka komisja 
mieszana ds. umowy z 21 listopada 2000r. o budowie i utrzymaniu 
obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza 
siecią dróg krajowych, w RFN - w ciągu dróg publicznych poza siecią 
dróg federalnych, dopisała 11 kwietnia br. kolejne uzgodnienia:

- strona niemiecka ma obowiązek budowy następujących granicznych 
obiektów mostowych przez Nysę Łużycką pomiędzy miejscowościami: 
Żytowań a Coschen, Gubin (Wyspa Teatralna) - Guben, Siedlec a Zelc;

- strona polska ma obowiązek budowy następujących obiektów mo-
stowych przez Nysę Łużycką pomiędzy miejscowościami: Łęknicą, 
a Krauschwitz, Pieńsk - Deschka oraz Sieniawa - Zittau Nord.

Z.T.

Budowa mostów przez Nysę

Po raz siódmy, tym razem w sobotę 
14 czerwca w Krośnie Odrzańskim 
odbyły się Euroregionalne Targi 
Agroturystyki i Kultury.

Alejki Parku Tysiąclecia zdobi-
ły zmyślnie przygotowane przez 
wystawiających stoiska. Nawią-
zywano głównie do motywów lu-
dowych. Oprócz tych swoistych 
uliczek ze stoiskami z ekspozycją, 

nie zabrakło także tych, na których 
to lub owo można było kupić. Było 
także smacznie - to za sprawą do-
brej, ekologicznej i produkowanej 
w naszym regionie żywności: chleb 
z pieca, pierogi i wzbudzające duże 
zainteresowanie rieslingi z podzie-
lonogórskiej winnicy. Te i sporo 
innych kulinarnych atrakcji czeka-
ło na zwiedzających. 

W dniach 12-14.06.08r. uczennica kl. II „a” Liceum Ogólnokształcą-
cego w Gubinie, Aleksandra Binicewicz (z opiekunką Alicją Tyl), 
gościła w Warszawie na zaproszenie organizatorów Ogólnopolskiego 
Przeglądu Literackiego „Inny nie znaczy Obcy - od niechęci do akcepta-
cji”. Tam odebrała wyróżnienie za napisanie eseju.

Organizatorami konkursu były: CODN w Warszawie, Żydowski Insty-
tut Historyczny, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu”.

Uroczystość wręczenia nagród w Żydowskim Teatrze w Warszawie 
była połączona ze zwiedzaniem żydowskiej synagogi i Żydowskiego In-
stytutu Historycznego.

A.Binicewicz
Za umożliwienie wyjazdu dziękuję pani dyrektor Halinie Bogatek.

W Starosiedlu odbyły się 8 czerw-
ca br. gminne zawody sportowo-
pożarnicze jednostek OSP z udzia-
łem partnerów z Gross Gastrose. 
Wśród drużyn młodzieżowych naj-
lepszą okazała się OSP ze Strzego-
wa, której komendantem jest Jerzy 
Druszlakowski. Dziewczęta wy-
stępowały w składzie: Katarzyna 
Gruszczyńska, Karolina Grusz-
czyńska, Anna Mikszta, Małgo-
rzata Mikszta, Anna Sykuła, Anna 
Król, Aleksandra Pacura, Natalia 
Pacura, Magda Wojnicka, Sylwia 
Kwiatkowska, II m. zajęły Marko-
sice; chłopcy: Bartłomiej Barylski, 
Mateusz Dobryniewski, Mariusz 
Gruszczyński, Radosław Mazur-
kiewicz, Jakub Rybkowski, Adam 
Solecki, Piotr Solecki, Zbigniew 
Zaborowski, Mateusz Zaborow-
ski, Kamil Zieliński. Opiekunem 
obu drużyn jest Tadeusz Slolecki, 
II m zajęły także Markosice. 

Wśród seniorów również I m. 
zajął Strzegów w składzie: dowód-
ca: Wojciech Solecki oraz Dawid 
Chadajski, Marek Dobryniewski, 
Łukasz Druszlakowski, Robert 
Gruszczyński, Adam Sykuła, Jó-
zef Sykuła, Michał Turczyn, II m. 
Starosiedle, a III m. Markosice. 
Najlepsi otrzymali dyplomy, pu-
chary i nagrody rzeczowe. Sędzią 
głównym zawodów był mł. bryg. 
Krzysztof Boruch.

Komendant powiatowy PSP mł. 
bryg. Piotr Radny i wójt Edward 
Aksamitowski wręczyli przy-

Sukces licealistki

Swego nie znacie...

Stoisko Zespołu Szkół Rolniczych cieszyło się sporym zainteresowaniem

Wśród prezentujących się nie za-
brakło gubinian. Były Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej, Ośrodek „Integra-
cja”, Zespół Szkół Rolniczych. 

Zwiedzający szczególnie oblegali 
stoiska gospodarstw agroturystycz-
nych, wszak zbliżają się wakacje, 
a żeby dobrze odpocząć, jak się 
okazuje, nie trzeba wcale wyjeżdżać 
gdzieś daleko.

Sporo się działo także w pobliskim 
amfiteatrze. Odbywał się tam rów-
nież po raz siódmy Międzynarodowy 
Festiwal Kultury Współczesnej Wsi. 
Gubin reprezentowały „Łużyczan-
ki”. Natomiast późnym wieczorem 
na scenie amfiteatru wystąpił zielo-
nogórski kabaret „Ciach” i Ewelina 
Flinta.  (m.z)

znane odznaczenia. Medale „Za 
zasługi dla pożarnictwa”: złoty 
- J.Druszlakowski, Ireneusz Sole-
cki, Zbigniew Sykuła ze Strzego-
wa oraz Zygmunt Mazurkiewicz 
z Nadleśnictwa w Gubinie, a brązo-
wy Krystyna Kozłowska z Urzędu 
Gminy. Były też odznaki za wysłu-
gę: 30 lat - Lech Cydzik, 15 lat-Ma-
riusz Bartosik, Sławomir Barto-
sik, Waldemar Bohdziewicz, Lech 
Cydzik, Arkadiusz Galacki, Mate-
usz Galacki, Piotr Nahorski, An-
drzej Turłaj z Drzeńska Wielkiego 
oraz Zdzisław Lis z Chlebowa; 5 lat 
- Jarosław Bartosik i Piotr Wiś-
niewski z Drzeńska Wielkiego.

Na uwagę zasługuje pokaz spraw-
ności strażackiej w wykonaniu 
dzieci z Zespołu Szkół w Chlebowie 
i Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Gubinie.

Duży sukces odniosły też drużyny  
dziewcząt i chłopców ze Strzegowa 
w powiatowych zawodach sporto-
wo-pożarniczych, które odbyły się 
31 maja w Bobrowicach, zajmując 
I miejsca, a także IV m. seniorzy ze 
Starosiedla. Gmina Gubin na sześć 
sklasyfikowanych samorządów za-
jęła III miejsce.

Nie udało się już zwyciężyć mło-
dzieżowcom w zawodach woje-
wódzkich, które odbyły się 14 
czerwca we Wschowie. Zwyciężyła 
Sieniawa Żarska, a obie drużyny ze 
Strzegowa zajęły V miejsca.

Zygmunt Traczyk

Sukcesy młodych 
strażaków

Jednostka ratowniczo-gaśnicza 
PSP w Gubinie na przestrzeni 
ostatnich dwóch tygodni gasiła 
19 pożarów traw i nieużytków, 3 
pożary ścioły leśnej oraz… palącą 
się pralkę. Strażacy zabezpiecza-
li również miejsca dwóch kolizji 
drogowych i trzy razy neutralizo-
wali gniazda os.

12 czerwca zapaliła się ścioła 
leśna w leśnictwie Grabice. Do 
gaszenia zadysponowano 3 jed-
nostki zawodowców (2 z Gubina 
i 1 z Krosna Odrz.) i aż 5 jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Do akcji gaśniczej został 
skierowany samolot, z którego 
dokonano dwóch zrzutów wody. 
Straty są szacowane przez nad-
leśnictwo, strażacy uratowali od 
całkowitego spalenia duży kom-
pleks leśny. W jego gaszeniu bra-
ło udział około 40 strażaków.

W oparciu o jednostkę ochotni-
czej Straży Pożarnej w Starosied-
lu został zorganizowany kurs sze-
regowych strażaków-ochotników. 
Uczestniczy w nim 24 kandyda-
tów na strażaków. Jego organiza-
torem jest Komenda Powiatowa 
PSP w Krośnie Odrz. i Zarząd 
Gminny OSP gminy Gubin.

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

Oprac. AB

Od 4 do 18 czerwca 2008r. na te-
renie miasta i gminy Gubin odno-
towano następujące zdarzenia:

nietrzeźwi to 10 rowerzystów i 3 
kierujących samochodami;

w nocy 5 czerwca z ul. Kresowej 
skradziono samochód marki Da-
ihatsu Applause 1991, wartości 
3000zł, 

6 czerwca ze sklepu przy ul. Ko-
pernika skradziono telefon komór-
kowy Samsung wartości 370zł, tego 
samego dnia policjanci zatrzymali 
podejrzanego o dokonanie tej kra-
dzieży, czynności w toku,

8 czerwca na ul. Przesiedleń-
ców nieznany sprawca zniszczył 
rosnący na jednej z posesji krzew 
bluszczu, szkodę wyceniono na 
2000zł,

10 czerwca o 7.20 na ul. Roose-
velta mężczyzna lat 43 zrzucił 
z balkonu I piętra kamienicy dzie-
sięciokilowy worek z piaskiem 
wprost na przejeżdżający samo-
chód, uszkadzając szybę pojazdu, 
szkody wyceniono na 3000zł,

11 czerwca zatrzymano Andrze-
ja C. lat 46 podejrzanego o kra-
dzież 460 drzewek ozdobnych 
o wartości 9400zł,

w nocy 12 czerwca na ul. Śląskiej 
przez niedomknięte okno sklepu 
skradziono papierosy i chrupki, 
wartość strat wyceniono na 700 zł,

12 czerwca zatrzymano Longi-
nusa H. lat 68, który znieważył 
interweniujących funkcjonariu-
szy policji,

14 czerwca na ul. Obrońców 
Pokoju wybito szybę w samocho-
dzie należącym do Państwowego 
Domu Dziecka w Gubinie, war-
tość strat 500 zł,

Informacji udzielił 
oficer prasowy 

KPP Krosno Odrzańskie 
podinsp. Dariusz Wyrwa

Kronika 997

Kronika PSP

Chór zaprasza
Chór „Gloria Domine” wraz z chórem miejskim z Guben zaprasza mieszkańców miasta 
i gminy 25 czerwca o godz. 18.30 na Wyspę Teatralną, na przedwakacyjny koncert.

Gloria Domine
Parafii Trójcy Świętej
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Brandenburgii służyła m. in. odpowiedzi na pytanie, jak rozsądnie go-
spodarować środkami unijnymi. W składzie delegacji znajdowali się 
zastepca burmistrza ds. bezpieczeństwaa i środowiska Cottbus Lothar 
Nicht (odpowiedzialny za zagospodarowanie terenów powojskowych), 
przedstawiciel starostwa Sprewa-Nysa z Forst Olaf Lalk oraz dr Heike 
Richter i Petra Bodenstein z gabinetu ministra. Gościowi towarzyszyli 
samorządowcy województwa lubuskiego - wicewojewoda Jan Świrepo, 
marszałek  Krzysztof Szymański,  włodarze miast Gubina Bartłomiej 
Bartczak, Guben Klaus Dieter Hübner, starosta krośnieński Jacek 
Hoffmann oraz dyrekcja POŚ - Dariusz Bocheński ze strony polskiej 
i Wolfram Nelk ze strony niemieckiej. 

Po zwiedzeniu zakładu odbyło się krótkie spotkanie poświęcone dal-
szym projektom współpracy i przyszłym inwestycjom.

Mówi burmistrz Bartczak - nowa inwestycja na oczyszczalni, która 
niebawem będzie realizowana, to tzw. zgazowywanie osadów ścieko-
wych, które pozostają po całym procesie oczyszczania. Obecnie są one 
rozwożone po polach. Nie ukrywam, że są to przestarzałe rozwiązania 
technologiczne.

Nowoczesna pilotażowa linia w diametralny sposób pozwoli na ich za-
gospodarowanie. Stosowna transgraniczna  umowa została podpisana 
jesienią ubiegłego roku. Ta linia będzie na wskroś nowoczesna na skalę 
europejską. 

Innym ważnym problemem, co podkreślali uczestnicy spotkania, są 
działania w sytuacjach kryzysowych, które zdarzają się po obu stronach 
pogranicza, jak np. niedawny pożar torfowiska koło Lubska czy też wal-
ka z ptasią grypą po stronie niemieckiej. Inne ważne zamierzenia to 
współpraca w sferze komunalnej, turystyki oraz inwestycji - powie-
dział na telewizyjnej antenie minister D. Woidke.

Jednak - jak podkreślił wicewojewoda J. Świrepo - nasze województwo 
z racji położenia nie może ograniczać się do kontaktów tylko z landem 
Brandenburgii. Są wspólne projekty z województwem dolnośląskim 
i landem Saksonii po niemieckiej stronie. A do wspólnego zagospoda-
rowania w ramach nowych inwestycji jest kilkadziesiąt milionów euro 
ze środków unijnych.

Po wizycie na oczyszczalni ścieków goście zwiedzili Ekologiczne Go-
spodarstwa Rolne „Kagro” i Gospodarstwo Rybackie „Karp” na terenie 
powiatu oraz - na przykładzie Krosna - zapoznali się z koncepcją zago-
spodarowywania terenów powojskowych.

Miasto i okolice

Myśli
proste
i 
zawiłe

Marcin Zajączkowski

z magistratu
Informacje zebrał Antoni Barabasz

Mistrzostwa Europy w piłce noż-
nej przykuwają uwagę wielu kibi-
ców. Gdy jeszcze, po raz pierwszy 
zresztą, występują w nich nasze 
„Orły”, zainteresowanie to ogarnia 
także tych, którzy na co dzień o fut-
bolu nawet by nie pomyśleli. 

Niewątpliwie taka konsolidacja 
społeczeństwa w obliczu przeży-
wania kolejnych występów „bia-
ło-czerwonych” na europejskim 
czempionacie ma pozytywne 
strony, eksponowanie barw naro-
dowych osiąga apogeum i nawet 
obchodzone od niedawna Święto 
Flagi nie stanowi równorzędnej 
temu wydarzeniu celebracji czer-
wieni i bieli. 

Do tego wszystkiego okazało się, 
że los przydzielił nam do grupy 
m.in. Niemców. Od razu odezwa-
ły się głosy natchniętych histo-
rycznymi dokonaniami w materii 
pojedynków polsko-niemieckich, 
kibiców, dziennikarzy, satyryków. 

Przypominano Grunwald, bar-
dziej wtajemniczeni Cedynię. Mało 
kto pamiętał,  że boisko piłkarskie 
to trochę inne pole niż choćby 
rozległe pola pod Grunwaldem, 
a i sama gra nie polega przecież na 
machaniu mieczykiem czy strzela-
niu z łuku, choć ze strzelaniem ma 
coś wspólnego. Tyle że goli. 

Na boisku piłkarskim Niemców 
nie udało nam się pokonać nigdy. 
Tak było, i po 8 czerwca zostało. 

Taka atmosfera oczywiście 
ogarnęła również Gubin. Oczeki-
wania były duże, a że miasto ma 
szczególne położenie, można się 
było spodziewać, że emocje będą, 
a ponieważ nie wszyscy nad emo-
cjami panować potrafią…

Historia zna  już przypadek kon-
fliktu zbrojnego, którego kataliza-
torem okazał się mecz futbolowy. 
Tę krótką, bo stugodzinną batalię 
między Salwadorem i Hondura-
sem opisał świetnym reporterskim 
komentarzem Ryszard Kapuściń-
ski w „Wojnie futbolowej”.

To co stało się po meczu na mo-
ście, a później wyspie w Gubinie 
trudno by porównywać do tego 
wydarzenia, ale niewątpliwie sfru-
strowane grupy kibiców, chcących, 
chyba nie z przyjacielską wizytą, za 
wszelką cenę przedostać się aku-
rat wtedy przez graniczny most do 
niemieckiej części miasta, to nie 
jest motyw pozytywnie wpływający 
na nasze wspólne stosunki. 

Na szczęście Niemcy byli przygo-
towani. Na zniszczeniach po pol-
skiej stronie się skończyło, wstyd 
jednak pozostał. Ale jak tu mieć 
pretensje do złych z przebiegu me-
czu kibiców, kiedy jeden z byłych 
ministrów uderza w podobny ton, 
proponując odebranie polskiego 
obywatelstwa Polakom grającym 
dla Niemiec, Klosemu czy strzelco-
wi dwóch pięknych bramek Podol-
skiemu. Trudno doprawdy to zro-
zumieć. Być może niedługo jakieś 
oszołomy przypiszą urodzonemu 
w Gliwicach Podolskiemu winę 
za „prowokację gliwicką”, a nawet 
jeśli nie jemu, przecież to było pra-
wie pół wieku przed jego urodzi-
nami, to może się okazać, że winny 
jest któryś z jego przodków.

Dajmy sobie na luz…

Podolski a prowokacja 
gliwicka

Rozmów ciąg dalszy
W piątek - 13 czerwca doszło do spotkania burmistrza Bartłomieja Bart-

czaka z sekretarzem stanu ds. społecznych i profesjonalizacji w Minister-
stwie Obrony Narodowej, ministrem Czesławem Piątasem, z okazji jego 
pobytu w Krośnie Odrzańskim. Burmistrz szeroko przedstawił problem 
związany z  najmem lokali będących w gestii Wojskowej Agencji Miesz-
kaniowej. Rozmowa dotyczyła między innymi naliczania przez WAM tzw. 
czynszu karnego w wysokości 200% (noszącego w nomenklaturze agencji 
nazwę odszkodowania za bezumowne korzystanie z tychże lokali). Minister 
postanowił wydać odpowiednie rozporządzenie o ponownej analizie praw-
nej zapisów umów na najem lokali dla dyrektora Oddziału Regionalnego. 
Min. Piątas jest mocno zainteresowany unikaniem wszelkich konfliktów 
społecznych w tej materii. W ministerstwie jest pozytywna tendencja do-
tycząca nowelizacji Ustawy o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

W czasie rozmowy był obecny dyrektor Oddziału Regionalnego WAM 
w Zielonej Górze Zdzisław Niedziela.

Z ostatniej chwili: w czwartek (19 czerwca), w Warszawie odbyło się spot-
kanie burmistrza Bartczaka z prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
Krzysztofem Dzięcielskim. W trakcie składaniu numeru rozmowy jeszcze 
trwały. Wiadomo, że w najbliższym czasie dojdzie do ponownego spotka-
nia burmistrza z dyrektorem Z. Niedzielą. 

Wspólne inwestycje
Województwo lubuskie i land Brandenburgii w ostatnich latach wiele 

łączy. Współpraca dotyczy szczególnie wspólnych inwestycji, na które 
wyasygnowano ponad 50 milionów euro. Wizyta na polsko-niemieckiej 
oczyszczalni ścieków w Gubinie 12 czerwca b.r. ministra ds. Rozwoju 
Wsi, Ochrony Środowiska i Konsumentów Dietmara Woidke z landu 

Gubeński przedsiębiorca
Friedrich Wilke był znanym gubeńskim fabrykantem. W czerwcu 2008 

roku przypada 100. rocznica jego śmierci. Na terenie tzw. starej farbiarni 
- obok gubeńskiego magistratu - 7 czerwca władze samorządowe Guben 
dokonały odsłonięcia pamiątkowej tablicy jego imienia, umocowanej na 
17-tonowym głazie. Na zaproszenie burmistrza Guben Klausa Dietera 
Hübnera, w uroczystości uczestniczył burmistrz B. Bartczak.

Byłem mile zaskoczony - mówi burmistrz Bartczak w kontekście zapro-
szenia na spotkanie z premierem rządu landu Brandenburgii Mathiasem 
Platzkiem, do którego doszło wieczorem 17 czerwca w Poczdamie. Pre-
mier cieszy się w Republice Federalnej dużym autorytetem i szacunkiem. 
Jest mi miło, że znalazłem się w gronie zaproszonych. Władze samorzą-
dowe województwa reprezentował wicemarszałek Sebastian Ciemno-
czołowski. Nasze województwo miało swoje stoisko promujące osiąg-
nięcia gospodarcze i walory turystyczne. Wydaje mi się, że w przyszłości 
takim idealnym miejscem spotkań mogłaby być  nasza Wyspa Teatralna. 
Nawiązane na spotkaniu kontakty z pewnością zaowocują w przyszłości 
- podkreśla burmistrz.

To wyróżnienie 
dla Gubina

W czasie uroczystości odsłonięcia tablicy

W środku minister Dietmar Woidke

Marszałek województwa lubuskiego Krzysztof Szymański w rozmowie 
z burmistrzami B.Bartczakiem i K.D.Hübnerem  
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Wkurza mnie
Gdyby głupota miała skrzydła, fruwałaby niczym gołębica - powiedział lekarz w czeskim serialu 

„Szpital na peryferiach”

Polska gola

� Waldemar�Pawlikowski

A już myślałam, że nic nie jest 
w stanie mnie zdziwić. Żyję już 
dostatecznie długo na świecie, by 
mieć za sobą doświadczenia z cza-
sów PRL (nie wspominam ich źle) 
i władzy PiS (wręcz odwrotnie). 
Myślałam, że wolno, bo wolno, ale 
nastają czasy umiaru i stabilizacji.

O święta naiwności!

Można powiedzieć, że w ostatnich 
dniach znowu moglibyśmy (gdy-
by się nami interesowali) zadziwić 
świat i Europę, a to za sprawą by-
łego wiceministra edukacji Orze-
chowskiego, który po przegranej 
naszej reprezentacji w piłce nożnej, 
chyba wkurzony dwoma udanymi 
bramkami wbitymi naszej drużynie 
przez Polaka Podolskiego - zawod-
nika drużyny niemieckiej, zawnio-
skował (lub nosił się z zamiarem, 
różnie podawano) do prezydenta, 
by wszystkim polskim zawodoni-
kom reprezentującym drużyny obce 
- odebrać polskie obywatelstwo.

Taka złota myśl może zakiełko-
wać tylko w głowie żyjącej ideałami 
dziewiętnastowiecznego patrioty-
zmu.

Wyobrażam sobie, co przeżywał 
sam Podolski, w końcu przeciwni-
kami byli jego rodacy.

A z drugiej strony wykazał, jak do-
brym jest zawodnikiem, pomimo że 
w kraju go nie chcieli.

Nie mogę oprzeć się porównaniu  

Aż włos się jeży na głowie!
do minionych historycznych okre-
sów, chociaż wiem, że to ryzykow-
ne, a nawet karkołomne. Ale niech 
tam. Napiszę.

Nasza historia zna takie przypad-
ki, kiedy to nawet najbliżsi z rodzi-
ny, w I i II wojnie światowej stawali 
po obu stronach barykady, w szere-
gach wrogich sobie wojsk.

Jerzy Pilch - jeden z najpopu-
larniejszych naszych pisarzy, dra-
maturg, scenarzysta - wspomina, 
że dziadek poszedł na front jako 
polski rezerwista z poboru, powo-
łany przez polska władzę w 1939r., 
a ojciec cztery lata później, w tej 
samej Wiśle był już mieszkańcem 
III Rzeszy i został wcielony do nie-
mieckiej armii. To jest ten teren, 
w którym chałupy stały w miejscu, 
za to sztandary, a może nawet wi-
doki z okna się zmieniały.

Zdaję sobie sprawę, że trudno po-
równywać te dwa okresy i sytuacje 
do siebie, ale myślę, że mecz Pol-
ska-Niemcy był symbolem naszych 
czasów. Jeszcze raz sprawdziło się 
stwierdzenie, że Polak najwięk-
sze sukcesy odnosi za granicą, bo 
w kraju nie zawsze jest doceniany.

I za to pan wiceminister chce ode-
brać obywatelstwo polskie? Rado-
cha na całą Europę.

Drugą dla mnie bulwersującą 
sprawą jest propozycja beatyfikacji 
zmarłej siatkarki Agaty Mróz. Zbu-
dowana byłam postawą męża siat-

karki, który nie przyjął pośmiertne-
go odznaczenia, nadanego Agacie 
przez prezydenta, uzasadniając to 
gestem politycznym, podczas gdy 
dla całej rodziny jest to bardzo bo-
lesna strata.

- Ten krzyż należy się wszystkim 
lekarzom, którzy do końca rato-
wali żonę -powiedział nad grobem. 
Też tak uważam. Ale my lubimy de-
korować zmarłych medalami.

Wkurza mnie, że biskupi polscy 
chcą wykorzystać tragedię rodzin-
ną, do pokazania postawy bohater-
skiej kobiety (w domyśle sprzeciw 
wobec aborcji), decydującej się na 
urodzenie dziecka w tak ciężkiej 
chorobie, jaką jest białaczka. No 
bo czym podyktowany jest wniosek 
uczynienia z Niej błogosławionej? 
Przecież setki kobiet w Polsce ro-
dzi dzieci, pomimo ciężkich stanów 
swojego zdrowia - rak, białaczka 
i wiele innych chorób - a po krót-
kim czasie umiera, bo ciąża osła-
biła ich i tak słaby już organizm. 
Czy one też powinny być błogosła-
wionymi? Nie, bo to szare myszki, 
nikomu nieznane, a mistrzostwo 
Europy robi wrażenie.

Uważam obie powyższe sprawy za 
niegodne spekulacje , mające nabi-
jać punkty zainteresowanym.

Tak obrzydliwa może być tylko po-
lityka i nieważne, kto ją taką czyni 
- czy przedstawiciele partii, czy…

Kaśka Janina Izdebska

TWP 
Szkolenia BHP i P. Poż.

n dla pracodawców
n  stanowisk kierowniczych 

i robotniczych (wszystkie 
zawody)

n  oraz inne usługi z tym zwią-
zane

Józef Żuława

Os. E. Plater 9c/8
66-620 Gubin

Tel. 068/455-60-09 
po godz. 16.00

Tel. 0503 732 097

Chyba wszystkich ucieszył fakt, 
że udało nam się przełamać złą 
passę i w końcu nasza drużyna 
narodowa zakwalifikowała się do 
Mistrzostw Europy w piłce noż-
nej. Nie jestem zagorzałym kibi-
cem tej dyscypliny sportowej, ale 
przyznać muszę, że takie histo-
ryczne wydarzenie przyciągnęło 
mnie pod scenę przy Gubińskim 
Domu Kultury, aby wspólnie 
z mieszkańcami miasta kibico-
wać i dodać duchowego wsparcia 
drużynie. I muszę powiedzieć, że 
odczuwałem tam jakąś niesamo-
witą radość wynikającą z jedności. 
Wyczuwalna była pozytywna aura 
unosząca się nad tym miejsca, 
a hymn narodowy zabrzmiał tak, 
jakbym miał jakiś współudział 
w jego komponowaniu. Przy-
znam, że z przeszklonymi oczami 
i rozmytym obrazem podziwiałem 
nie tylko naszych piłkarzy, ale pa-
trząc na przybyłych mieszkańców, 
zobaczyłem chyba to, co w nas 
najlepsze. Wiarę, solidarność, siłę 
- a wszystko to mieniło się w bar-
wach biało-czerwonych. Razem 
z mieszkańcami, z zaciekawie-
niem śledziłem poczynania piłka-
rzy na zielonej murawie, podob-
nie jak przy mistrzostwach świata 
i dlatego też potrafię zrozumieć 
emocje rozpalonego kibica, cho-

ciaż zdarzały się odnotowane fakty 
latających telewizorów, wyrzuca-
nych z okien po nieudanym meczu, 
lecz jednak nie potrafię zrozumieć 
głupoty i trudno mi się z nią iden-
tyfikować. Nie będę się rozpisywał 
o kondycji naszych zawodników 
ani o błędach popełnionych pod-
czas przegranego meczu, gdyż to 
nie moja rola, a poza tym nie czu-
ję się osobą kompetentną w tym 
temacie i wyciągnięcie wniosków 
pozostawiam innym. Chcę się wy-
powiedzieć na temat niekontrolo-
wanych zachowań i ich ubocznych 
skutków, które chwały nam nie 
przynoszą, a wręcz przeciwnie. Po 
incydencie, który wydarzył się po 
rozgrywkach piłkarskich, w rejonie 
naszego przejścia granicznego, tak-
że na Wyspie Teatralnej (interwe-
niowała policja, przede wszystkim 
niemiecka), a sprawcami zamieszek 
byli nasi pseudo-kibice, bo inaczej 
określić ich nie umiem, rzucający 
obelgami i nie tylko - moja duma 
legła w gruzach. A co najgorsze, so-
czyste barwy biało-czerwonej flagi 
zawieszonej na plecach rozwydrzo-
nego kibica rzucającego kamienia-
mi w bliżej nieokreślony cel - bo 
na pewno nie do bramki - splamiło 
błoto chuligańskich wybryków.

Mieszkamy na styku dwóch kul-
tur, ukształtowanych przez trud-

ną historię. Pas ziemi granicznej 
chyba niektórzy potraktowali zbyt 
dosłownie, przyrównując go do po-
dzielonego boiska sportowego. Ale 
widocznie niektórzy chcieli ponow-
nie zdobywać Berlin - tym razem bez 
niczyjej pomocy, na własną rękę. 
Najprościej by było wszystko zrzu-
cić na alkohol i pobłażliwie zapo-
mnieć o sprawie. Lecz niestety, nie 
do końca byłoby to prawdą. Bo nie 
każdy bije po pijanemu swoją żonę 

i maltretuje swoje dzieci. A poza 
tym to nie alkohol jest głównym 
winowajcą wszelkiego zła. Prob-
lem jest o wiele bardziej złożony, 
głębszy i dotyczy sfery psychicznej, 
emocjonalnej niedojrzałości, której 
- jak się okazało - nam zabrakło. 
Starając się wypracować modelowy 
wizerunek wspólnego Euromiasta 

Gubin-Guben, nie ułatwia nam 
to zadania. Bo co tu kryć - wie-
le spraw pod tym względem po-
zostawia wiele do życzenia. Nie 
wiem, czy to jest w ogóle możliwe, 
aby przy kolejnych mistrzostwach 
w jednym pubie przy piwie sie-
dzieli Polacy i Niemcy, kibicując 
swoim drużynom i unikając zbio-
rowego mordobicia. Mocno w to 
wątpię, ale nawet w najbardziej 
agresywnym sporcie, jakim jest 

boks zawodowy, walczący prze-
ciwnicy - o ile mają jeszcze siłę po-
dać sobie po walce dłonie - podają 
je. I to jest w sporcie najpiękniej-
sze, a znicz olimpijski dalej płonie 
jasnym światłem. Czy my sobie je 
kiedyś podamy?

PS. Zastanawiam się, co by było, 
gdybyśmy wygrali?

31 maja 2008 roku obchodziliśmy 
po raz kolejny światowy dzień bez 
papierosa. Od 1991 roku obchodzo-
ny jest również w Polsce. W tym 
dniu Światowa Organizacja Zdro-
wia stara się uświadomić palaczom 
ryzyko związane z paleniem tyto-
niu. Poruszane są zarówno aspekty 
zdrowotne, społeczne, jak i ekono-
miczne.

To dobra chwila, aby zastanowić 
się nad swoim nałogiem, który ruj-
nuje nam nie tylko finanse, ale także 
zdrowie i urodę. Osoby, które palą 
papierosy, często są świadome za-
grożeń, jakie niesie za sobą nałóg, 
ale mimo chęci, nie są w stanie uwol-
nić się od uzależnienia. Sięgając po 
papierosa, palacz nie zastanawia 
się, jak bardzo sobie szkodzi. Każdy 
wypalany papieros zwiększa ryzy-
ko wystąpienia poważnych chorób. 
Najczęściej wymieniana jest tu cho-
roba nowotworowa. U około 90% 
palaczy rozwija się nowotwór złośli-
wy płuc. Statystyki są przerażające. 
Tytoń jest odpowiedzialny za śmierć 
około 5 milionów ludzi rocznie! We-
dług przewidywań liczba osób uza-
leżnionych wciąż rośnie. Szacuje się, 
że w roku 2020 tytoń będzie zabijał 
10 milionów ludzi rocznie. Pala-
cze czterokrotnie zwiększają swoje 
„szanse” na poważną chorobę, w sto-
sunku do osób niepalących. Palące 
kobiety tracą przeciętnie około 7,5 
roku życia, mężczyźni około 9 lat, 
na skutek palenia. Ogromnie nara-
żone są również dzieci, będące czę-
sto biernymi palaczami, jako ofiary 
swych rodziców. Połowa polskich 
palaczy uważa, że rzucenie palenia 
bez pomocy lekarza lub produktu 

wspomagającego jest bardzo trud-
ne. Dziewięciu na dziesięciu pala-
czy próbuje jednak rozstać się z na-
łogiem za pomocą silnej woli - bez 
wsparcia farmakologicznego. Być 
może okres wakacyjny to dobry czas 
na refleksje oraz na przygotowanie 
się do rzucenia nałogu? 

Oto kilka wskazówek na dobry po-
czątek :
1. Zdecyduj, że przestaniesz palić 

i po prostu zrób to! Większość lu-
dzi rzuca palenie od zaraz.

2. Bądź zajęty w ciągu pierwszych 
kilku dni, to pozwoli Ci je prze-
trwać.

3. Wyrzuć wszystkie zapalniczki, po-
pielniczki, papierosy i zapałki.

4. Pij dużo wody w trakcie pracy, na-
uki.

5. Nie wykorzystuj specjalnych wy-
mówek, by zapalić tylko jednego 
papierosa. Jeden pociąga za sobą 
drugiego.

6. Bądź bardziej aktywny, idź na 
spacer, zorganizuj sobie dokład-
nie czas.

7. Jeśli nie udało się za pierwszym 
razem, nie rezygnuj! Potknięcie 
jest źródłem nowych doświadczeń, 
może też być początkiem drogi do 
sukcesu!

8. Pamiętaj, że większość palaczy 
kilkakrotnie podejmowała próby 
odstawienia papierosów, ponie-
waż nikotyna jest środkiem bar-
dzo silnie uzależniającym.

9. Przeanalizuj swoje niepowodzenie 
i zwróć uwagę, dlaczego do tego 
doszło, być może warto zasięgnąć 
konsultacji u terapeuty lub lekarza.

UJ

Bez papierosa

Zarząd Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Gubinie 
przypomina swoim członkom 
o płaceniu składek członkow-
skich.
Członkowie zalegający ze 
składkami więcej niż za 
rok - mogą zachować swo-
je członkostwo w związku, 
o ile uregulują zaległości za 
3 lata wstecz (przykład: 2006, 
2007 r. i bieżący).

Zarząd



Nr 12 z 20.06.20086 SpołeczeńStwo

Czy Gubin powinien mieć lokal-
ną telewizję?

Paulina 
Czybir 

uczennica

Myślę, że jeżeli 
będzie tu działa-
ła taka telewizja, 
to miasto na tym nic nie straci. 
A jedynie na tym zyska… Młode 
talenty będą miały możliwość 
rozwijania się. Może ktoś swo-
ją karierę będzie kontynuował 
w telewizji masowej? To może 
być niezła promocja miasta…

Dawid 
Bujnicki 
technik 

mechanizacji 
rolnictwa

Jak najbardziej. 
Zawsze coś się 

będzie tam działo… Duża daw-
ka lokalnych informacji z dzia-
łu kultury, sportu, polityki itd. 
powinna być interesująca dla 
mieszkańców. Ludzie zawsze są 
ciekawi tego, co się wokół nich 
dzieje…

Katarzyna 
Matukiewicz 

studentka

Gubińska telewi-
zja? W sumie to 
fajny pomysł… 
Tylko, oby nie 
była taka nudna, jak poprzednia. 
Bo nie wiem, czy ją ktoś wówczas 
oglądał… Dobrze przygotowane 
reportaże i ciekawe tematy po-
winny przyciągnąć sporo odbior-
ców.

Lucyna 
Ogarek

kelnerka

Nie oglądam te-
lewizji. Nie mam 
kiedy… Pracuję… 
Ciągle jestem za-

biegana i zalatana…

Paweł 
Brenneis

uczeń

Uważam, że wła-
dze miasta po-
winny znaleźć 
pieniądze na działalność lokal-
nej telewizji. Dodatkowe środki 
przyjdą z reklam. A taka telewi-
zja jest potrzebna i będzie mnie 
chyba interesowała…

Mateusz 
Towarnicki
bezrobotny

Są „Wiadomości 
Gubińskie”, dla-
czego nie miałaby 
być lokalna tele-

wizja? Uważam, że burmistrz 
powinien dać na nią fundusze. 
W Gubinie jest parę osób, które 
świetnie poradziłyby sobie z ta-
kim wyzwaniem. Jestem o tym 
przekonany.

Sonda

Tegoroczny maturzysta, uczeń kla-
sy IV Technikum Ekonomicznego 
Mateusz Srebniak został finalistą 
Ogólnopolskiego Konkursu z Za-
kresu Rachunkowości. Opiekunem 
Mateusza była nauczycielka przed-
miotów ekonomicznych Justyna 
Cal-Chrobak.

Bardzo dobrze spisał się również 
Arkadiusz Rychlik, uczeń klasy II 
Liceum Ogólnokształcącego o pro-
filu językowym, który zajął czwarte 
miejsce w  finale IX Międzynarodo-
wego Konkursu Matematycznego 
„Euklides”. Finał konkursu odbył się 
w dniach 13-15 czerwca br. w Wil-
nie. Do konkursu Arka przygotowy-
wał nauczyciel matematyki Tomasz 
Stachyra. O finał „otarła się” też 
Katarzyna Januszewska z klasy III 
Technikum Ekonomicznego, uczen-
nica Beaty Unisławskiej, która 
otrzymała wyróżnienie.

A.Rychlik i Bartosz Mańkowski 
wzięli udział w IV Ogólnopolskim 
Konkursie „Młodzi przeciwko pato-
logiom społecznym”. Ich esej napi-
sany pod kierunkiem polonistki Te-
resy Zajkowskiej znalazł się wśród 
100 najlepszych w Polsce. Nagrodą 
był udział w specjalnej konferencji  
w Warszawie.

Sukcesem zakończył się udział na-
szych uczennic w I Ogólnopolskim 
Konkursie „Czystość Języka Pol-
skiego”. Alicja Małgorzata Gortych  
w kategorii ,,Wiersz”, a Izabela 
Skoczylas w kategorii ,,Prezenta-
cja multimedialna, praca plastycz-
na” zdobyły główne nagrody. Obie 
uczęszczają do klasy I Liceum Ogól-
nokształcącego o profilu językowym, 
a ich opiekunką była T.Zajkowska. 
Nagrody za zwycięstwo odebrały 
na uroczystej gali, która odbyła się 
9 czerwca 2008 r. na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim. Ala i Iza, dzię-
ki Fundacji Młodej Polonii, pojadą 
na 5 dni do Warszawy, gdzie wezmą 
udział w Poloniadzie 2008.

Jeszcze w grudniu 2007 roku czte-
ry nasze uczennice, pod opieką na-
uczycielki biologii Moniki Bani, 
rozpoczęły swoją przygodę z ogól-
nopolską akcją „Mam haka na raka”. 

Nie tylko ekonomia

W kończącym się roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie osiągnęli 
kilka znaczących sukcesów w konkursach przedmiotowych oraz rozgrywkach sportowych.

Do zadań Pauliny Leśniewskiej, 
Pauliny Juchacz, Natalii Sadlak 
i Pauliny Żuk należało stworzenie 
i przeprowadzenie lokalnej kampa-
nii społecznej dotyczącej raka. Pro-
jekt naszych dziewcząt, wspomaga-
nych przez kolegów z klasy drugiej 
Liceum Profilowanego o profilu 

zarządzanie informacją, znalazł 
się wśród 10 najlepszych w Polsce. 
O ostatecznej kolejności zdecyduje 
głosowanie internautów. Gala fi-
nałowa odbędzie się 19 czerwca br. 
w Warszawie. 

Już trzeci rok z rzędu drużyna z na-
szej szkoły uczestniczy w  finale woje-
wódzkim internetowej gry giełdowej 
„Moje finanse - Z klasy do kasy”. Rów-
nież w tym roku znalazła się w grupie 
20 zespołów z ponad 500 notowa-
nych w województwie. Sukces to tym 
większy, że zespół tworzą uczniowie 
klasy drugiej Liceum Ogólnokształ-
cącego o profilu językowym.  W roku 

następnym mają ambicje wejścia do 
finału ogólnopolskiego. - Pomnaża-
nie pieniędzy jest całkiem fajną za-
bawą, o ile nie są własne i nie pono-
simy ryzyka strat. Gra w stylu ,,toto 
lotka” jednak odpada, więc trzeba 
czytać na bieżąco notowania i pro-
gnozy, ale efekty cieszą - mówią nasi 
laureaci Joasia Czupryk, Monika 
Świtała, Beata Wiktorska i Łukasz 
Kropski. Opiekunkami zespołu są 

Jolanta Fedro i Anna Karecka.
Po raz kolejny dobrze zaprezento-

wały się nasze zespoły w Zawodach 
Sportowo-Obronnych „Sprawni jak 
żołnierze”, które są formą rywali-
zacji w zakresie umiejętności spor-
towo-obronnych. Drużyny z ZSLiT 
zajęły drugie miejsca w kategorii 
dziewcząt i chłopców. Szkołę repre-
zentowali: Olga Wierzbicka, Marta 
Noga, Justyna Kostka, Marcin Ła-
nowy, Bartosz Kwiecień i Sławo-
mir Piosik. Uczniów do zawodów 
przygotowali Wacław Fecko i Kry-
stian Kosiński.

Dobre wyniki w sporcie to tradycja 
naszej szkoły. Piłkarki ręczne od lat 
sięgają po najwyższe laury w woje-
wództwie i w Polsce. W roku 2007 
obroniły tytuł Mistrzyń Polski na 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej LZS 
w Zamościu (igrzyska rozgrywane są 
co 2 lata). W „złotej” drużynie grały: 
Aleksandra Kuźminów, Justyna 
Kostka, Sylwia Świtalska, Eweli-
na Szafrańska, Monika Kuszczak, 
Aleksandra Woryta, Julita Pietra-
szek, Joanna Żółtkowska, Justyna 
Łukaszewicz i Monika Świtała.

Od roku 1993 nasze dziewczęta 
zdobywają też medale w wojewódz-
kim finale Licealiady, W tym roku 
nie dały szans rywalkom z Gorzowa, 
Słubic i Żar, pokonując wszystkie 
ekipy bardzo wysoko. W zwycię-
skiej drużynie wystąpiły: J.Kostka, 
S.Świtalska, M.Kuszczak, 
J.Pietraszek, A.Woryta, Justyna 
Bednarska, Ewa Stachowiak, An-
gelika Wieczorek, Gabriela Kuch-
ta, Małgorzata Woryta i Maria 
Geut. Trenerem obu drużyn jest na-
uczycielka wychowania fizycznego 
Ewa Barłóg.

- Bardzo cieszą nas sukcesy na-
szych uczniów - mówi dyrektor 
Mirosław Siergiej. - Chciałbym 
wszystkim laureatom serdecznie 
pogratulować i życzyć, by w przy-
szłości odnosili jeszcze większe suk-
cesy. Dziękuję również serdecznie 
opiekunom naszych uczniów oraz 
wszystkim nauczycielom szkoły 
za dobrą pracę w mijającym roku 
szkolnym. RS

B.Mańkowski i A.Rychlik na konferencji poświęconej patologiom społecznym

Rozmawiam z zielonogórzanką, 
a od 2 lat gubinianką, prywatnie 
szczęśliwą mamą dwojga wspa-
niałych - trzymiesięcznego i czte-
roletniego - maluszków, 33-letnią 
Sylwią Gorockiewicz (na zdjęciu) 
właścicielką Callshop-u.

Co to jest Callshop?
Jest to instytucja wyposażona 

w budki telefoniczne, z których 
można dzwonić oraz wysyłać faxy  
po bardzo niskich cenach na cały 
świat. 

Skąd wziął się pomysł na otwar-
cie takiej instytucji?

Wysokie ceny rozmów telefonicz-
nych za granicę i na terenie kraju 
dały nam pomysł na otworzenie 
callshopu.

Callshopy istnieją na całym świe-
cie i cieszą się ogromną popularnoś-
cią. Podczas studiów w Niemczech 
sama korzystałam z Callshopów. 
Była to dla mnie możliwość tanie-
go i częstego kontaktu z rodziną 
i przyjaciółmi. 

Jakie są koszty takiego telefono-
wania?

Ceny rozmów zależą od kraju, do 
którego się dzwoni oraz czy dzwo-
ni się na telefon stacjonarny czy 
komórkowy np.: 1 min. połączenia 
na numery stacjonarne kosztu-
je w Polsce na terenie z numerem 
kierunkowym 068 - 10 groszy, do 
reszty kraju 20 groszy, a do krajów 
UE od 50 groszy.

Jeśli zadzwonimy za pośredni-
ctwem Telekomunikacji Polskiej, te 
same połączenia kosztują na tere-
nie z numerem kierunkowym 068 
- 12 groszy, do reszty kraju 49 gro-
szy, a do krajów EU od 1.46 zł

A gdzie znajduje się Callshop, 

gdzie Pani szukać?
W budynku PKS, ul. Obrońców Po-

koju 15 w Gubinie. Dzwonić można 
od poniedziałku do piątku od 10.00 
do 18.00, a w soboty od 10.00 do 
14.00.

Oprócz taniego telefonowania 
możecie Państwo u nas także sko-
rzystać z internetu, wydrukować 
oraz skanować dokumenty, nabyć 
po korzystnych cenach karty pa-
mięci i czytniki USB.

Bardzo dziękuję za te ciekawe in-
formacje, bo Callshop, to zupełnie 
nowe w Gubinie „okno na świat” 
i życzę, by Pani wraz z rodziną na 
dobre zadomowiła się w naszym 
mieście.

Rozmawiała 
Małgorzata Borowczak-Turowska

Nowe w Gubinie

Podziękowanie
Pani Danucie Barylskiej za ufundowane dla oddziału dziecięcego 
słodyczy na Dzień Dziecka, które wywołały wiele uśmiechów i radości 
na buziach naszych małych pacjentów.

Ordynator oddziału dziecięcego SP ZOZ Szpitala Powiatu 
Krośnieńskiego Elżbieta Strońska

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Gubinie dziękuje 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 
Prezesowi Panu Stanisławowi Fudymie�
za sponsorowanie ciasta i chleba na nasze 
spotkanie przy grillu na Ogrodach Działkowych 
„Zorza” w dniu 3.06.2008 r.

Zarząd
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Czujemy już oddech wakacji, coraz 
chętniej spędzamy czas na świeżym 
powietrzu. Okazją do takiej zabawy 
był Dzień Dziecka zorganizowany 
przez dyrektor - Beatę Skowron 
i nauczycieli Szkoły Podstawowej 
w Strzegowie, przy wsparciu Koła 
Łowieckiego „Dzik” w Grabicach.

Na sobotę 24 maja zostały zaproszo-
ne wszystkie (nie tylko szkolne) dzie-
ci oraz ich rodzice. Przygotowano dla 
nich rozmaite atrakcje. Można było 
przejechać się bryczką J.Filipiaka, 
zrobić fryzurę u Z.Lewandowskiej 
i B. Olejnika, wymalować fantazyj-
nie twarze u Kasi i Kamili lub samemu 
pobawić się farbami witrażowymi. Na 
zmęczonych tymi atrakcjami czekała 
kiełbaska z grilla, kawa i domowe 
wypieki, a na wszystkie dzieci zimne 
lody ze sklepu A.Gruszczyńskiej. 
Kto się posilił, mógł spalić kalorie na 
trampolinie, przejechać się wozem 
strażackim OSP Strzegów i obejrzeć 
pokaz tresury psa Filipa, a także 
zapoznać się ze sprzętem, którym 
posługuje się Straż Graniczna w Gu-
binku. Dla dzieci była także loteria 
fantowa, dzięki ofiarności sponso-
rów: GS Gubin, B.Makaś „Sęko-
cin”, D.Barylskiej, Z.Bołoczko, 
M.Polaszyka, Hołogów i Dremo. 

Bawimy się w Strzegowie
Trudno było nam się rozstać, kie-
dy o godz. 18.30 podjechał autobus 
szkolny i zabrał dzieci do domów.

Dla dorosłych mieszkańców Strze-
gowa i okolic została przygotowa-
na zabawa taneczna. Jej organi-
zatorami byli: Rada Rodziców SP 
Strzegów i Koło Łowieckie „Dzik”. 
Kolejna zabawa, z której dochód 
pomoże dzieciom wyjechać na wy-
cieczkę. Atrakcją były kulinaria 
myśliwskie. Za zaangażowanie dzię-
kujemy leśniczym: A.Skowron, 
K.Miazgowicz, E.Bojko. Można 
było również wylicytować tort poda-
rowany przez Cukiernię „Kremo-
wą” p. Dębowskich.

Każda taka impreza to wiele godzin 
przygotowań i ciężkiej pracy, jednak 
uśmiech dziecka, jego radość jest 
najlepszą nagrodą i motywacją do 
następnych działań. Niewiele mogli-
byśmy zrobić, gdyby nie wsparcie ro-
dziców z naszej szkoły. Dziękujemy 
szczególnie Państwu: Bilińskim, 
Bojanowskim, Gruszczyńskim, 
Wyrzykowskim, Myśków, Sole-
ckim, Rybkowskim, Zielińskim 
 i Pieszczyńskiemu.

Do zobaczenia na następnej za-
bawie!

kk

Jak łatwo zmienić twarz

Na zdjęciu „maszyny” z poprzedniego wieku

...a te już jak najbardziej współczesne

Czekała, kiedy Anetka skończy 
roczek, bowiem miała nadzieję na 
umieszczenie jej w żłobku. Czekała 
też na nią praca. Wreszcie mogłaby 
wykorzystać wiedzę, którą zdoby-
ła na studiach. No i byłby wkład do 
wspólnego domowego budżetu, bo 
jak każde młode małżeństwo są na 
dorobku. Kiedy dowiedziała się, że 
nie ma szans na żłobek w Gubinie, 
bo na miejsce czeka 20 maluchów 
od 1-3 lat, a oddział liczący 21 żłob-
kowiczów nie jest w stanie już niko-
go przyjąć - zaczęła rozglądać się za 
nianią. Młode dziewczyny, które się 
zgłosiły, nie budziły w niej zaufania. 
Pani, która mogłaby zastąpić Anetce 
babcię (obie babcie jeszcze pracu-
jące) zażądała za 8 godzin 1100 zł. 
Przy obiecanych u pracodawcy 1900 
zł brutto, zupełnie się nie opłacało. - 
Co ja teraz zrobię? - mówi ze łzami 
w oczach - nie widzę rozwiązania, 
chociaż cały czas szukam niani. Ale 
praca nie będzie na mnie czekać.

Problem braku miejsc dotyczy tak-
że dzieci w wieku przedszkolnym. 
Rozmawiam kolejno z przedszkola-
mi w Gubinie.

W przedszkolu nr 2 dyrektorka jest 
na urlopie. Informacji udziela mi 
Małgorzata Zięba.

Najpierw pytam o jedyny w Gubi-
nie oddział żłobka. Uczęszcza do nie-
go w tej chwili 21 dzieci. Drugie tyle 
czeka na miejsce. I tu już nie da się 
nic zrobić. Każdy dodatkowy malu-
szek to dodatkowy leżak, krzesełko, 
stolik, a sala wypełniona po brzegi.

- Z oddziałem przedszkolnym nie 
dostało się do nas 62 dzieci - odpo-
wiada na moje pytanie rozmówczyni. 
Tu też nie ma żadnych możliwości.

Nadzieję daje rozmowa z pozosta-
łymi przedszkolami.

Kilka lat w Polsce trwało radosne likwidowanie wszystkiego, co nie przynosiło natychmiastowej kasy. Ry-
koszetem poszły pod młotek żłobki i przedszkola, tak jakby od tej chwili ludzie mieli zakaz rozmnażania się. 
Teraz rwiemy włosy z głowy, bo idzie wyż demograficzny. Dobrze, że nie zlikwidowano szkół. A pamiętam, 
że były takie zapędy.

Mądry Polak po szkodzie!
Optymistycznie podchodzi do 

sprawy dyrektorka przedszkola nr 1, 
Grażyna Hrabska, bo chociaż nie 
dostało się 21 dzieci, w tym 12 cztero-
latków i 9 pięciolatków(dodatkowo 
jeszcze na liście rezerwowej 4 dzie-
ci) to - uważa - gdyby znalazły się 
pieniądze na przeprowadzenie re-
montu schodów i balustrady, w sali 
na piętrze można by umieścić 3-4 
latków. - Gdyby w przedszkolu nr 
3, w którym nie przyjęto 13 dzieci, 
a 10 oczekuje na miejsce (dyr. Jo-
lanta Olszewska), można było uru-
chomić dodatkowy oddział dla dzie-
ci starszych - to problem w Gubinie 
byłby w przyszłym roku szkolnym 
rozwiązany - uważa dyr. Hrabska.

Ten optymizm studzi trochę wice-
burmistrz Justyna Karpisiak.

- Nie wiem, czy remont schodów 
w przedszkolu nr 1 będzie jedynym  
warunkiem na uzyskanie dodatko-
wej sali, bo jeszcze miesiąc temu sa-
nepid widział zagrożenie dla dzieci 
umieszczonych na piętrze. Czyni-
my starania, by pomóc rodzicom 
i w tym celu rozesłaliśmy zapyta-
nia do wszystkich starających się 
o miejsce w przedszkolu, czy wy-
rażają zgodę na przyjęcie dzieci do 
przedszkola nr 3 (które musiałoby 
również być dodatkowo przygoto-
wane na tę okoliczność).

Prowadzone są też rozmowy z bur-
mistrzem Guben, bo oni mają 120 
miejsc wolnych w przedszkolu. Spo-
dziewamy się pozytywnego zakoń-
czenia naszych starań, bo przecież 
w interesie sąsiadów leży też obsa-
dzenie wolnych miejsc. Natomiast 
dla naszych rodziców wydatek 
uczestnictwa dziecka w gubeńskim 
przedszkolu będzie rzędu 30-40 euro 
miesięcznie, co jest porównywalne 

z kwotą jaką płaci się w Gubinie - in-
formuje wiceburmistrz.

Zbierając materiały do artykułu, 
rozmawiałam z rodzicami dzieci. 
I tych przyjętych, i nieprzyjętych. 
Najbardziej obawiają się o małe dzie-
ci, dla których ogromnym stresem 
jest już samo oderwanie na kilka go-
dzin od mamy, a dojdzie do tego obce 
miejsce, obca mowa. Na pewno dla 
dzieci pierwsze dni mogłyby być tro-
chę nieprzyjemne, ale maluchy tak 
bardzo szybko łapią ze sobą kontakt, 
że jeżeli doda się do tego automatycz-
ną naukę języka, w przyszłości mogą 
być same korzyści. Rozmawiałam 
z mamą, której pięciolatek chodzi 
do przedszkola w Gubinie. Nosi się 
z zamiarem przeniesienia dziecka do 
Guben, jeżeli tylko nadarzy się taka 
możliwość. Myślę, że takich decyzji 
będzie więcej.

Najbardziej niepokoi brak miejsc 
w oddziale żłobkowym, bo tu już sy-
tuacja jest patowa.

A może nasze władze samorządo-
we przemyślą, przeliczą pieniądze 
i wzorem innych miast zaproponują 
pomoc finansową dla małych, pry-
watnych przedszkoli czy oddziałów 
żłobkowych, które mogłyby powstać 
i być prowadzone przez osoby z od-
powiednimi kwalifikacjami, nawet 
w ich mieszkaniach? (chodzi o dota-
cje na tych samych warunkach, jak 
na istniejące przedszkola).

A może dogadają się z wójtem gmi-
ny Gubin i wykorzystają przedszko-
le w Wałowicach, któremu z braku 
dzieci grozi zamknięcie? Miejsco-
wość tak blisko Gubina, że mogłaby 
stanowić jego dzielnicę.

- Chcieć to móc - to bardzo mądra 
dewiza życiowa.

Kaśka Janina Izdebska

Marta Lenda i Brygida Marcinkowska, czyi 2/3 posłanek z ZSO

Aby tam się znaleźć, należało napi-
sać (gubińscy uczniowie pracowali 
pod okiem Joanny Matuszak i Te-
resy Grajek - przyp. red.) pracę na 
jeden z trzech tematów: 1. Kryteria, 
które powinien spełniać kandydat 
na posła; 2. Twoje wystąpienie po-
selskie w sprawie dla ciebie najważ-
niejszej; 3. Poseł w wybranym okre-
sie historycznym i współcześnie… 
- i oczywiście znaleźć się w gronie 
laureatów.

Do Warszawy pojechało z woj. lu-
buskiego 12 posłów, z czego troje to 
reprezentanci ZSO w Gubinie. Nad 

Młody sejm
ich bezpieczeństwem czuwały dwie 
opiekunki.

W gmachu sejmu wszyscy otrzy-
mali identyfikatory oraz teczki 
z tekstami apeli, ustaw i pytań po-
selskich opracowanych przez komi-
sje, w których zasiadali autorzy prac 
szczególnie wyróżnionych. 

W Sali Kolumnowej można było 
nabyć gadżety różnych partii. Kto 
chciał, pozował do zdjęcia z foto-
geniczną kaczką PIS-u. Można było 

spotkać także 
prawdziwych po-
słów: Gosiew-
skiego, Jaru-
g ę - N o w a c k ą , 
Borowskiego… 
Przed rozpoczę-
ciem obrad mło-
dych posłów po-
witał Marszałek 
Sejmu Bronisław 
K o m o r o w s k i , 
życząc odwa-
gi, entuzjazmu 
i młodzieńczej 
pasji. Sejm Dzie-

ci i Młodzieży zatwierdził ustawę 
w sprawie uhonorowania działal-
ności Ireny Sendlerowej za wielki 

Marta Lenda wraz z Natalią Maryniaczyk i Brygidą Marcinkowską z II klasy LO wzięły udział w XIV sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się w Warszawie, w gmachu Sejmu RP.

wkład w dzieło ratowania od zagła-
dy ponad 2500 żydowskich dzieci.

Potem każda z trzech komisji de-
batujących na osobny temat przed-
stawiła swoje pytania. Odpowia-
dali na nie B. Komorowski, Jerzy 
Szmajdziński, Katarzyna Hall, 
Jarosław Kalinowski i Stefan Nie-
siołowski. Nie obyło się bez emocji 
przy pytaniu o przygotowania do 
Euro 2012 oraz nieprawidłowoś-
ciach w tegorocznych maturach. 
Na pytanie, czy K. Hall poda się 
do dymisji i co zamierza zrobić, 
aby zapobiec podobnym wpadkom 
w przyszłości, posłanka ripostowa-
ła, że gdy odejdzie, raczej niczego 
nie zrobi. Poseł, który zasugerował, 
że prezydent powinien podać się 
do dymisji, został skarcony przez 
młodego marszałka słowami: o nie-
obecnych źle się nie mówi. Na ko-
niec zostały przedstawione projek-
ty apeli i ustaw opracowane przez 
komisje. Po pięciu godzinach obrad 
podziękowano posłom i zamknięto 
uroczyście XIV sesję Sejmu Dzieci 
i Młodzieży.

Marta Lenda, uczennica klasy I B 
Gimnazjum nr 2 w Gubinie.
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W Przedszkolu Miejskim nr 1 od-
była się bardzo wesoła impreza 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. Tego dnia panie przed-
szkolanki przebrały się za koloro-
wych klownów i bawiły dzieci różny-
mi grami z nagrodami, dowcipami, 
wymyślały zabawy. Dzieci bawiły się 
wyśmienicie, zwłaszcza że przez cały 
dzień miały do swojej dyspozycji 

Dzień Dziecka
bezpłatnie dmuchany zamek. Dzie-
ciom towarzyszyli rodzice i opieku-
nowie.

Jak powiedziała nam dyrektor PM 
nr 1 Grażyna Hrabska - oby więcej 
takich wspólnych dni; dzieci z ro-
dzicami i bardzo wiele radości. Ten 
dzień, pełen niespodzianek i śmie-
chu, na długo wszyscy zapamiętają. 

M.B-T

Często bywa tak, że żyjące obok nas 
osoby zajmują się bardzo ciekawymi 
rzeczami, mają nader ciekawe hob-
by. I tak jest w tym przypadku. Nie-
którzy z Państwa znają Mariusza 
Kowalczyka, komendanta Straży 
Leśnej w Gubinie. O jego obowiąz-
kach pisałam kilka miesięcy temu. 
Ale nie samym chlebem człowiek 

żyje i nie samą pracą. 
Od kilku lat Mariusz z małżonką 

Małgorzatą uczestniczą w zajęciach 
Szkoły Tańca Towarzyskiego w Zie-
lonej Górze. Kilka razy w tygodniu 
jadą do Zielonej Góry i trenują. 
Piękne hobby - taniec towarzyski! 

Mają spore osiągnięcia, m. in. wy-
tańczyli już dyplomy, medal, uczest-
niczą w zmaganiach par tanecznych 
na terenie całego kraju. 

Życzymy dalszych sukcesów. I jesz-
cze większej przyjemności z tańcze-
nia, o ile jest to możliwe.

MB-T

Nie samym 
chlebem…

Mariusz i Małgorzta Kowalczykowie 
z medalami prezentacji tanecznych 

w Żarach

W auli ZSO przy ulicy Piastow-
skiej wybierano najbardziej uro-
dziwą gimnazjalistkę. Dziewczę-
ta zaprezentowały się w strojach 
sportowych, demonstrując intere-
sujące grupowe układy taneczne. 
Dominowały rytmy disco i hip-hop. 
Ale były też popularne „Kaczuchy”. 
Na zakończenie nie zabrakło oczy-
wiście eleganckich sukien wieczo-
rowych. Było bosko!

Komisja oceniająca (Marta Za-
krzewska, Karol Smyk, Ziemowit 
Patek, Maciej Bocheński, Leszek 
Terpiłowski) debatowała. W osta-
tecznym werdykcie uwzględniano 
nie tylko urodę i styl kandydatek, 
ale także ich inteligentne odpowie-
dzi na zadawane trudne pytania. 
Przerwę urozmaicał roztańczony 
zespół „BMW”.

I nadszedł czas na werdykt… 
Najpierw Miss Uśmiechu. Tu bez-

konkurencyjna była Katarzyna 
Lisiecka. Publiczność z kolei wy-
brała na swoją królową Agatę Ko-
peć. Miss Gracji została Katarzyna 
Nikonow. A potem, prowadzący 
galę - Mateusz Motyka i Elżbieta 
Smirnow - ogłosili przyznanie naj-
ważniejszych tytułów: II wicemiss 
- Daria Gronkowska, I wicemiss 
- Katarzyna Andrys, Miss Gimna-
zjum 2008 - Katarzyna Nikonow.

Po raz kolejny ZSO pochwaliło 
się urodziwymi uczennicami. Po 
raz kolejny wybory miss stały na 
dobrym, atrakcyjnym poziomie. 
Było radośnie, tanecznie i cieka-
wie. Gratulacje dla Kingi Adam-
skiej, organizatorki imprezy. 
A także wszystkich kandydatek - 
za odwagę, trud i… nietuzinkową 
urodę.

Jan Olos

Nowa Miss Gimnazjum

Dwanaście kandydatek konkurowało o miano najpiękniejszej. Wy-
grać mogła tylko jedna. Jury długo nie mogło się zdecydować. Emocje 
więc sięgnęły zenitu…

Tym razem przebierały się wychowawczynie

No i która najpiękniejsza?

W Klosterkirche, w Guben, w ra-
mach 47. Wiosny Nad Nysą - święta 
obu partnerskich miast, odbył się 4 
czerwca koncert szkół muzycznych 
z Gubina i z Guben.

Współpraca między szkołami od-
budowana przed dwoma laty po 
blisko 10 latach przerwy, ma się do-
brze, o czym przekonać się mogła 
międzynarodowa publiczność zgro-
madzona w pięknym gubeńskim 
kościele. Największym zaintereso-
waniem cieszyły się formy zespoło-
we. Zespoły gitarowy i fletowy z PSM 
z Gubina czy orkiestra (na zdjęciu) 
i trio w składzie perkusja, wibrafon 
i marimba ze szkoły w Guben.

Prowadzący koncert Heiko Lieb-
mann i Janusz Gajda na koniec za-
prosili słuchaczy na kolejne przyszłe 
produkcje połączonych sił muzycz-

nych. Wart odnotowania był fakt, iż 
podczas koncertu przeprowadzono 
zbiórkę pieniędzy na obie szkoły. 

Fakt ciekawy i godny kontynuowa-
nia.

JO

Wspólny koncert

Dyrektor Gubińskiego 
Domu Kultury

składa serdeczne podziękowania

Państwu Pankiewiczom 
z firmy DECOR

za przekazanie mebli biurowych

Obok „poetów” rozłożyli swoje war-
sztaty „malarze”. Ich zadanie polega-
ło na namalowaniu wrażenia, jakiego 
doznali po lekturze wiersza Leopolda 
Staffa „Dzieciństwo”, który wybrała 
polonistka Anna Bożek - Romanow-
ska. Artyści  użyli wszelkich możli-
wych materiałów, technik i narzędzi, 
włącznie z farbami, styropianem oraz 
własnymi rękoma i palcami. 

To już reguła w tej szkole, że ucz-
niowie zaskakują jurorów swoimi 
pomysłami, wykonaniem i inter-
pretacjami otrzymanych zadań. Tak 
samo było i tym razem. Jurorzy mieli 
spory „orzech do zgryzienia”. Pra-
ce surowo oceniało jury, w składzie: 

Bożena Zaorska, polonistka z Zespołu Szkół Rolniczych  była inicjator-
ką konkursu pod hasłem „Polubić poezję”, który odbył się 6 czerwca. 
Uczniowie pisali wiersze na temat: „Dzieciństwo”, na chodniku prowa-
dzącym do szkoły. Udział w zabawie zadeklarowało sześć zespołów. 

dyrektor ZSR Krzysztof Szymański, 
zastępca dyr. Jolanta Ślusarczyk, 
nauczyciele: Marta Zielińska, Anna 
Bożek-Romanowska oraz Ryszard 
Zakrzewski, który zadbał o nagłoś-
nienie i oprawę muzyczną imprezy. 

Po długiej naradzie przyznano 
I miejsce Andrzejowi Juncewiczowi 
(na zdjęciu poniżej) za wiersz „Nie 
jestem już w łonie..”, II miejsce w ka-
tegorii obraz Martynie Jagielskiej, 
a miejsce III w kategorii wiersz: Ma-
rioli Chmurzewskiej i Natalii No-
wackiej.  

Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com, a pedagogom wspaniałej inicja-
tywy!  MB-T

Projekt „W stronę źródeł” dotyczył 
gimnazjum. Przygotowały go - Iza-
bela Pochyła, Joanna Kegel i Wio-
letta Kucharska. Ostatnim etapem 
tego projektu były przedstawienia 
poszczególnych klas gimnazjalnych. 
Najlepiej przygotowała się I „c” pod 
kierunkiem wychowawczyni Mał-
gorzaty Mularczyk. Drugie miejsce 
zajęła klasa I „b”, a trzecie I „a”. Jury 
oprócz poniedziałkowych przedsta-
wień oceniało także zaproszenia 
napisane przez uczniów i afisze in-
formujące o spektaklach przygoto-
wanych przez klasy.

Kulturalna wiosna w ZSO
„Szkolna Wiosna Kulturalna” to 

z kolei cykliczna, trwająca cały rok 
szkolny impreza, w której biorą 
udział uczniowie klas licealnych. 
Również jej ostatnim etapem są 
przedstawienia poszczególnych 
klas. W tym roku najlepszy spektakl 
przygotowała 2 „d” LO, której wy-
chowawcą jest Albin Sidor. W ogól-
nej klasyfikacji zwyciężyła jednak 
klasa 2 „a” Alicji Tyl, a drugie miej-
sce zajęła 2 „b” z wychowawczynią 
Edytą Adamczyk.

MG
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Przy dużej pomocy sołtysowej Mag-
dy Galackiej zgromadzono eksponaty 
z minionej epoki i wyeksponowano je 
w Domu Myśliwskim. Jak się okazało, 
jest wiele takich sprzętów w naszych 
domach, i to zachowanych w całkiem 
dobrym stanie.

Grzegorz Szafrański okazał się 

wspaniałym konferansjerem. Zachę-
cał do zabawy i próbowania specjałów 
(wyśmienity bigos i wyborne pierogi) 
przygotowanych przez mieszkanki 
wsi. Rada Sołecka zadbała też, aby 
dzieci zaczęły świętowanie Dnia Dzie-
cka - pociechy były częstowane napo-
jami i wiejskimi wiktuałami, a funk-
cjonariusze Służby Celnej i Straży 
Granicznej zorganizowali im pokaz 
pojazdów służbowych.

Odbywały się różnorodne konkur-
sy. Panów szczególnie interesowały 
najstarsze, sprawne i zarejestrowane 
pojazdy. Głosowano na najciekawszy 
sprzęt AGD i RTV, a w rozpoznawa-
niu melodii z tamtych lat bezkonku-
rencyjne były panie. Każdy mógł zna-
leźć coś ciekawego dla siebie.

Najstarszym pojazdem okazała się 
FSO Syrena z 1976 r., a najciekaw-
szym sprzętem radio Pionier z lat 50.

Nagrody ufundowali: Wójt Gmi-
ny Gubin Edward Aksamitowski, 
Księgarnia Ryszarda Kościeszy, Au-
tomyjnia Prus Mateusz, Auto-Chos 
Stanisław Paszkowski, Mix-Electro-

nics SA, Bank PEKAO SA O/Gubin, 
Styl Piotr Pawlak, Euro-Styl Monika 
Murmyło. 

Organizatorzy dziękują też: Ks. 
Andrzejowi Pieli, Panom z Okręgo-
wej Stacji Kontroli Pojazdów „Góra”, 
Funkcjonariuszom Służby Celnej 
i Straży Granicznej oraz przedsta-
wicielom Gminy Gubin, m.in. Leo-
nardowi Tumiłowiczowi, a także 
Tadeuszowi Buczkowi z Izby Muze-
alnej w Gubinie i A.H. Wróblewskim 
z Piekarni w Jaromirowicach za po-
moc w organizacji i prowadzeniu całej 
imprezy.

Serdecznie dziękujemy przybyłym 
gościom i zapraszamy w przyszłym 
roku… Organizatorzy

Niecodzienna wystawa

dokończenie ze str. 1
- Przyznano nam całą sumę o jaką 

wystąpiliśmy - mówi uradowany 
Dawid Tyrlik, uczestnik projektu. 
- Skoro przygotowaliśmy wszyst-
ko bezbłędnie… - śmieje się Wojtek 
Roszak z Otwarte. Ale to dopie-
ro początek drogi. Przed gubińską 
młodzieżą wielkie wyzwanie organi-
zacyjne - realizacja punkt po punk-
cie przygotowanego niemiecko-
polskiego projektu. A program jest 
rzeczywiście ciekawy i… napięty: se-
minaria i warsztaty związane z syste-
mem demokratycznym prowadzone 
przez specjalistów uniwersyteckich, 
międzynarodowe happeningi ekolo-
giczne, polsko-niemieckie warsztaty 
dziennikarskie, performance, fil-
mowe, teatralne, graffiti, malarskie, 

a także wspólne andrzejki, mikołaj-
ki, jasełka, koncerty, Ring Młodych, 
wycieczki i wiele innych atrakcji. 
Wszystko bezpłatne, dostępne dla 
każdego - bez względu na narodo-
wość, płeć, rasę, wiek, stopień nie-
pełnosprawności i upodobania sek-
sualne. W końcu demokracja bez 
wyjątków…

Już w październiku i listopadzie 
planowane są wybory na mło-
dzieżowego burmistrza i radnych 
MRM. O potrzebie tego typu insty-
tucji mówiło się od dawna. Organ 
doradczy (m. in. Burmistrza Mia-
sta), inicjator wielu dobrych dla 
swoich rówieśników rozwiązań, 
łącznik pomiędzy urzędnikami 
a młodymi ludźmi - taki wzór wy-
daje się być nie tylko odpowiedni, 

ale i możliwy do zrealizowania. Do 
tego dochodzi władza wykonaw-
cza w postaci młodego burmistrza. 
Może być ciekawie…

Nowa instytucja mająca powstać 
przy UM będzie świetnym sposo-
bem zapoznawania się z pracą admi-
nistracji, rolą przedstawicieli władz 
lokalnych, a dla wszystkich uczniów 
lekcją demokracji i funkcjonowa-
nia np. planowanych kampanii wy-
borczych. To wszystko może kiedyś 
przynieść efekty… Bo czym skorup-
ka za młodu nasiąknie…

Andrzej Wiernicki
Jeśli masz ochotę włączyć się do 

projektu i mieć wpływ na to, co się 
dzieje wokół Ciebie, pisz na gadu-
gadu: 5370641 lub mailem: gwiz-
do@poczta.fm

Zdobyliśmy 175 tysięcy euro!

W sobotę 31.05.2008 w Drzeńsku Wielkim otwarto I Wystawę Pojaz-
dów i Sprzętu AGD i RTV z czasów PRL-u. Organizatorami imprezy to-
warzyszącej Wiośnie nad Nysą było Stowarzyszenie na rzecz Promocji 
Gminy Gubin oraz Rada Sołecka wsi Drzeńsk Wielki.

Syrena - „królowa szos” cieszyła się sporym zainteresowaniem zwiedzających

Dzień Muzyki Rozrywkowej w gu-
bińskiej szkole muzycznej.

Tradycją jest, że w ostatnim tygo-
dniu nauki uczniowie mają możli-
wość zaprezentowania się w lżej-
szym repertuarze.

Poniedziałkowy koncert składał się 
z dwóch części; w pierwszej wystą-
pili nasi obecni uczniowie. Druga 

część - to koncert naszych absol-
wentów, Adama Sendery, którego 
śmiałe kompozycje i warsztat pia-
nistyczny zachwycały publiczność, 
i Marty Gniadek - klarnecistki osią-
gającej na konkursach ogólnopol-
skich wspaniałe sukcesy.

Artystom serdecznie dziękujemy 
i życzymy wielu osiągnięć! JO

Muzyka rozrywkowa

W środę na Palcu Bolesława Chro-
brego dzieci gubińskich szkół uczest-
niczyły w zorganizowanej przez Ko-
misję Zdrowia, Spraw Socjalnych, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeń-
stwa imprezie profilaktycznej „Bez-
pieczne wakacje”. Przed czekającymi 
dzieci zagrożeniami przestrzegali, 
policjanci, straż graniczna, strażacy 
z komendy powiatowej w Krośnie 

Bezpieczne wakacje
Odrzańskim, leśnicy, PCK, Sanepid 
oraz pełnomocnik burmistrza do 
spraw profilaktyki uzależnień. Dzieci 
otrzymały „Wakacyjny poradnik”po 
to, by utrwalić informacje zdobyte 
podczas imprezy. Przewodniczący 
komisji Andrzej Białek życzył dzie-
ciom  udanych wakacji. „Bawcie się 
bezpiecznie”- pożegnał uczestników 
imprezy. (m.z)

Każdy chciał spojrzeć przez noktowizor

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Se-
rockiego w Gubinie dziękują:
n A. i E. Horoszkiewiczom - firmie „Horex n Państwu Jawińskim n Spółce cywilnej 
S.C. - Transport J.P. Cierpik n Państwu Poniatowskim n Piekarni Sikora

za pomoc udzieloną przy remoncie naszej szkoły

Nie�ma�Cię�opoko�–�ostojo…
Gdzie�jesteś?�Czy�jest�Ci�dobrze�Tam…?
Nie�doradzisz,�nie�zganisz
Nie�podrapiesz�się�w�łysiejącą�głowę�w�zadumie
A�ulica,�Twoja�ulica,�którą�przechadzałeś�się
Oglądając�drzewa,�krzewy,�kwiaty
Gdzie�szumiała�Ci�blisko�woda
Magnolia�Twoja�ulubiona�już�nie�zakwitnie�
w�Twoich�oczach�
Oczekiwałeś�tego�radosnego�momentu
Zawsze�z�obawą,�czy�aby�nie�zmarzła
Dotykałeś�gałązek,�liści…
Rozmawiałeś�z�nimi,�jak�z�żywą�istotą…
Umiałeś�rozmawiać�jak�nikt�inny
One�Cię�rozumiały…
Pod�dotykiem�Twych�rąk�chciały�żyć,�rozwija-
ły�się�z�wielką�ochotą�na�dwójnasób…
Tak�człowiek�chciał�żyć�i�budzić�się�do�lepsze-
go�jutra�obcując�z�Tobą
Znałeś�wszystkie�bolączki,�które�ludzi�dotykały

Lecz�nie�ostrzegłeś�swoich�bliskich
Przed�boleścią�jaką�będą�znosić
Po�twoim�nagłym�odejściu�z�tego�łez�padołu
Cóż�pozostało?!�Wołanie,�na�które�nie�ma�od-
powiedzi
I�nikt�nie�odpowie,�gdzie�jesteś,�Wuja?!
Gdzie�jesteś,�Baco?!
A�mokradła�i�rośliny�na�nich�rosnące
Położone�niedaleko�jeziora�Borek
Tak� skrzętnie� filmowane� przez� Ciebie…�
A�zapomniane�już�dawno�ścieżki,�zarośnięte
Przejechane�rowerami�w�poszukiwaniu
Czegoś�nowego,�pięknego…
To� wszystko� utwierdzało� przekonaniu,� że�
świat
Nie�jest�taki�straszny�i�zły
Że� z� Tobą� można� było� znaleźć� piękno� życia,�
istnienia…
Nie� zdążyłeś!� A� tyle� jeszcze� chcieliśmy� zoba-
czyć,�usłyszeć
Poczuć� tchnienie,� jakie� dawałeś� roślinom,� ży-
wym�istotom

Byłeś�tak�blisko�spełnienia�swoich�zamysłów
Chciałeś�stworzyć�coś,�co�byłoby�nieprzeciętne
Coś�z�Twoich�tych�młodzieńczy�i�tych�dojrza-
łych�marzeń
Lecz�zabrakło�Ci�kontynuatora
Kogoś,�kto�poszedłby�w�Twoje�ślady
Gdzie�są�ci,�którzy�chcieli�zdobywać�świat,�jak�
ich�uczyłeś…?
Gdzie�są�ci,�co�zapewniali,�że�będą�po�Tobie�
uczyć�innych…
A�teraz�Ty…�stoisz�Tam…
W�zadumie�zachwycasz�się�tym…�nowym
A�może�nie�wiesz,�co�począć�z�tym,�co�zostało
Czy�dobrze�zrobiłeś?
A�może�nie�wiesz,�że�ktoś�przeżywa
To�co�chciałeś�przekazać�bliskim�
Bardziej�niż�mógłbyś�sobie�wyobrazić?
Gdzie�jesteś???
Opoko�i�ostojo�nasza,�gdzie?

Eu-Gen�20.03.2008

Pamięci Tadeusza Firleja
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Z Ziemi Gubińskiej

Żelazny Kamień i stary wiąz

Zawody wędkarskie w Gubinie z okazji Dnia Dziecka mogły się odbyć 
dzięki funduszom otrzymanym z Koła PZW nr 1 i Zarządu Okręgu PZW. 
Dużo nagród zasponsorował sklep „Złota Rybka”, za co tą drogą dzięku-
je zarząd „Jedynki”. 

Jednocześnie informuję, że Koło PZW nr 1 i sklep wędkarski „Złota 
Rybka” przeznaczył też finanse na festyn ZS im. Mikołaja Kopernika.

„Wiosna nad Nysą” dla klubu PKM
Zawody spławikowe tradycyjnie rozgrywane na rzece granicznej w ra-

mach „Wiosny nad Nysą” zakończyły się triumfem klubu PKM. Drugie 
miejsce zdobyła reprezentacja koła PZW nr 1, a trzecie - koła PZW nr 
2. „Trójka” uplasowała się na czwartej pozycji, a „Czwórka” na piątej. 
Goście z Lübben zajęli szóste miejsce. 

Indywidualnie zwycięzcami w sektorach zostali: w sektorze nr 1 - Zbi-
gniew Poniatowski, Sylwester Dudziak, Grzegorz Petrykowski; w sek-
torze nr 2 - Krzysztof Barański, Roman Gąsior, Edward Liczbiński. 

„Jedynka”, „Złota Rybka” i Okręg dzieciom

Od września 2007 r. rozpoczęło 
działalność Stowarzyszenie Pro Mi-
lito, którego komendantem głównym 
został gen. broni Tadeusz Wilecki, 
były szef Sztabu Generalnego WP, 
także były dowódca 5. Dywizji Pan-
cernej w Gubinie (1984-1986 r.). Ma 
ono osobowość prawną, może two-
rzyć terenowe jednostki organizacyj-
ne (okręgi, placówki). Znakiem roz-
poznawczym są dwie skrzyżowane 
szable na pofałdowanym, biało-czer-
wonym polu. Członkami zwyczajny-
mi mogą być osoby fizyczne - żołnie-
rze rezerwy, w stanie spoczynku, byli 

Pod hasłem „Socjalne zabezpie-
czenie, aktywne życie - dzisiaj i ju-
tro” („Sozial gesicher, aktiv leben 
- heute und morgen”) odbył się 15. 
Brandenburski Tydzień Seniora (15. 
Brandenburgische Seniorenwoche) 
z udziałem delegacji seniorów Gubi-
na i Guben.

Na zaproszenie Rady Seniorów 
Kraju Związkowego Brandenbur-
gia, 31 maja w Cottbus gościli se-
niorzy Guben i Gubina, na czele 
z prezesami Erichem Schlenzigiem 
i Jerzym Czabatorem. Uroczysto-

15. Brandenburski Tydzień Seniora

Koło Wędkarskie Chlebowo zorga-
nizowało 30.05.2008 po raz kolejny 
zawody wędkarskie dla dzieci z Ze-
społu Szkół w Chlebowie. Wzięło 
w nich udział 42 dzieci. Uczniowie 
wędkowali w 2 grupach wiekowych, 
tj. klasy I-IV i V-III Gim.

Zawody odbywały się na jednym 
z rozlewisk Odry - pięknie przygo-
towanym przez wędkarzy z Łomów. 
Jedynym mankamentem były sła-
be brania (w myśl powiedzenia, że 
w Polsce tylko ryby nie biorą). Co 
niektórym jednak szczęście dopisa-
ło. I tak w grupie młodszej:

I miejsce - Mateusz Szela - piłka 
nożna, II miejsce - Kacper Szlich-
ting - hulajnoga, III miejsce - Iza-
bela Trzebna - piłka siatkowa, IV 
miejsce - Dominik Winnicki - piłka 
do koszykówki, V miejsce - Michał 
Wądołowski - kołowrotek.

Grupa starsza:
I miejsce - Emilia Kubiak - pu-

char, II miejsce - Krzysztof Wąsik 
- puchar, III miejsce - Piotr Krzy-
wokulski - puchar, IV miejsce - Li-
dia Pałczyńska - spinning, V miej-
sce - Kamil Słupski - kołowrotek, VI 
miejsce - Mateusz Trzebny - siatka.

W imprezie organizowanej dla 
dzieci nie ma przegranych. Wszyst-
kie otrzymały upominki ufundo-
wane przez sklep wędkarski „Złota 
Rybka” oraz paczki ze słodyczami, 
kiełbasę, pieczywo, napoje ufundo-
wane przez Zakład Meblowy „Zew 
Divani” pana Zdzisława Kasprza-
ka. Ponadto pozostałe dzieci, któ-
re nie brały udziału w zawodach, 

Stowarzyszenie Pro Milito
pracownicy wojska, członkowie ich 
rodzin oraz inne osoby niezwiązane 
z tym środowiskiem, które identyfi-
kują się z celami Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest m. in. 
integracja środowiska byłych woj-
skowych wokół spraw obronnych 
państwa polskiego oraz tradycji walki 
narodu polskiego o wolność, niepod-
ległość i suwerenność; aktywizacja 
środowiska byłych wojskowych do 
udziału w życiu publicznym; popula-
ryzacja problematyki obronnej w spo-
łeczeństwie; wspieranie środowiska 
byłych wojskowych w obronie ich 

ści, połączone z 13. Dniem Pracy 
Społecznej Seniorów, odbyły się 
w pięknym, stuletnim Państwowym 
Teatrze przy Placu Schillera. Im-
prezę otworzył premier Branden-
burgii Matthias Platzeck, nadbur-
mistrz miasta Frank Szymanski, 
przewodnicząca Brandenburskiej 
Rady Seniorów, prof. dr Heppner. 
Wymienieni odznaczyli aktywnych 
seniorów z wszystkich powiatów 
landu. Martin Schüler, intendent 
teatru zaprosił przybyłych do obej-
rzenia artystycznego programu 

„Chóry operowe a la carte”. W Cott-
bus przypadkowo napotkano mini-
stra landu Steffena Reiche, którego 
zaproszono na „Wiosnę nad Nysą”. 

Po powrocie do Guben w Domu 
Seniora przy Berlinerstr., zaprzyjaź-
nione grupy seniorów z Guben i Gu-
bina, przy poczęstunku, kontynu-
owały dyskusje. Na życzenie gości 
kierowniczka Domu Seniora „Kur-
sana” oprowadziła po nowocześnie 
urządzonym wydziale dla seniorów 
chorych na alzheimera.

(wł)

otrzymały słodycze, a dzieci z na-
uczania początkowego upominki od 
parafialnego „Caritasu”.

Szczególne wyrazy podziękowania 
składamy pani dyrektor firmy „Zew 
Divani”- Agnieszce Kasprzak, któ-
ra całym sercem zaangażowała się 
w pomoc w zorganizowaniu w/w 
imprezy (nadmieniamy, że jest to 
już trzeci rok pomocy finansowej).

Dziękujemy również właścicielowi 
sklepu „Złota Rybka” w Gubinie za 
wieloletnią już współpracę z kołem 
PZW Chlebowo.

Koło składa podziękowanie dla Za-
rządu Okręgu w Zielonej Górze za 
dotację, za którą zakupione zosta-
ły nagrody dla uczestników grupy 
młodszej.

Koło wędkarskie Chlebowo wie-
le lat organizuje zawody na „Dzień 
Dziecka”, ale były one o wiele 
skromniejsze. To dzięki Wam - lu-
dziom o dobrych sercach - możemy 
wywołać uśmiech na twarzach dzie-
ci - za co serdecznie dziękują:

Zarząd Koła Wędkarskiego Chle-
bowo, Dyrekcja, nauczyciele i ucz-
niowie ZS w Chlebowie.

Dziękujemy również osobom, któ-
re pomogły przy organizacji zawo-
dów: Władysławowi i Antoniemu 
Kamińskim, Grzegorzowi Fory-
szowskiemu, Krzysztofowi Karbo-
wiakowi, Grzegorzowi Cybulskie-
mu i państwu Kareckim.

Z ramienia Zarządu Koła zawody 
organizował i prowadził skarbnik 
Witold Szela.

W. Szela

Ale się działo!

Manfred Richter to jeden z naj-
bardziej doświadczonych miłośni-
ków przyrody w regionie Guben. 
Obserwacje w terenie i książki sta-
nowią podstawę jego wiedzy. 

Chętnie skorzystałem z jego za-
proszenia na małą wędrówkę ku 
Żelaznemu Kamieniowi (Eiserstein) 
i staremu wiązowi w Komorowie. 
Dołączyło do nas trzech innych mi-
łośników regionu.

Przy kościele farnym jeden z nas 
wskazuje na krzyże na kościelnej 
wieży upamiętniające murarzy, któ-
rzy z niej spadli podczas prac bu-
dowlanych na początku XVI wieku.

Następnie idziemy w górę ulicą 
Kresową, czyli dawną Crossener 
Straße. Po lewej stronie stoi dąb Al-
trichtera (Altrichter-Eiche) z roku 
1873. Opowiadam, jak to nazwi-
sko przywędrowało do Guben. Po 
prawej stronie ulicy, mniej więcej 
w miejscu obecnego Zespołu Szkół 
Rolniczych, znajdował się cmentarz 
łużycki, który zamknięto w roku 
1848. Korzystali z niego mieszkańcy 
wiosek na wschód od Nysy.

Do Żelaznego Kamienia jest już 
bardzo blisko. Drogę do niego opi-
sał gubeński historyk Karl Gan-
der: „Idziemy w górę Crossener 
Straße. Naprzeciwko restauracji 
Bergschlößchen skręcamy w lewo 
w drogę dla pieszych, która pro-
wadzi do uliczki Rohrgrubengasse. 
Tym zachwycającym zacienionym 
wąwozem idziemy pod górę i prze-
chodzimy obok ławki przy Żela-
znym Kamieniu znajdującym się po 
prawej stronie”.

Ten zachwycający wąwóz zamie-
nił się w dół zasypany śmieciami 
w sąsiedztwie południowo-wschod-
niej granicy ROD Wzgórze przy 
dzisiejszej ulicy Paderewskiego. 
Z ledwością odnajdujemy pozosta-
łości Żelaznego Kamienia i Kamie-

ni Günthera (Günthersteine), które 
również składają się z łąkowej rudy 
żelaza, ale przytransportowano je tu 
z „innego miejsca”.

W regionie Guben rudę żelaza 
przerabiano sposobem hutniczym - 
podobnie jak w pobliskim Peitz (na 
południowy zachód od Guben).

Żelazny Kamień we wspomnia-
nym wąwozie był blokiem z łąkowej 
rudy żelaza i miał 2 metry wysoko-
ści. Przed ponad stu laty wpisano go 
na listę pomników przyrody, które 
warto zachować dla potomności.

„Legenda ludowa przedstawia 
powstanie Żelaznego Kamienia 
w kontekście wojen husyckich. 
Krew Husytów podobno połączyła 
się tu z piaskiem i utworzyła ka-
mień”.

Teraz idziemy w kierunku Ja-
romirowic. Przechodzimy obok 
dawnej kopalni węgla brunatnego 
„Am Nassen Fleck”. W roku 1848 
fabrykant August Feller rozpoczął 

wydobycie węgla brunatnego. Po-
trzebował taniego opału do swych 
„kotłów parowych”.

Jaromirowice, wieś zabudowana 
kolisto, w wieku XV nazywała się 
Jermersdorf. W roku 1864 miała 
siedem cegielni.

Powyżej drogi w wąwozie w kierun-
ku Komorowa znajdują się zapusz-
czone transzeje - resztki najbardziej 
wysuniętej na wschód linii obrony 
z okresu drugiej wojny światowej.

W Komorowie, wiosce z roku 1403 
(w 1475 Mockinberg), znajduje się 

ponad 400-letni wiąz. Jego wnętrze 
oczyszczono, na pień nałożono żela-
zny pierścień i ustawiono podporę.

Stary pomnik poległych żołnierzy 
obok wiązu rozebrano. W bezpo-
średnim sąsiedztwie starego drzewa 
w 2000r. zbudowano mały kościół.

Tekst i foto: Hans-Joachim 
Bergmann

Opr. i przekład: K. Freyer

praw nabytych w okresie służby woj-
skowej i pracy, udzielanie im pomo-
cy prawnej i materialnej; tworzenie 
miejsc pracy dla bezrobotnych byłych 
wojskowych; wzajemne i zorganizo-
wane wspieranie członków Stowarzy-
szenia w zakresie pomocy socjalno-
bytowej, ochrony zdrowia i w innych 
trudnych sytuacjach życiowych.

W byłym gubińskim garnizonie po-
zostało wielu wojskowych i pracow-
ników wojska, warto, by ktoś zain-
teresował się powołaniem placówki. 
Szczegóły można znaleźć w interne-
cie: www.promilito.pl. Z. Traczyk

Pozostałości Żelaznego Kamienia

Składam� serdeczne� podziękowanie�
rodzinie,�przyjaciołom,�sąsiadom,�Dy-
rekcji,�koleżankom�i�kolegom�z�Przed-
szkola� nr� 3,� Stowarzyszeniu� Kobiet�
Gubin-Guben� oraz� wszystkim� tym,�
którzy�okazali�współczucie�i�uczestni-
czyli�w�ostatniej�drodze�mojego�męża�

Bogdana�Goludy
żona�Krystyna

Składam serdeczne podziękowanie 
koleżankom, kolegom, sąsiadom, 
Kierownictwu i pracownikom sklepu 
Tesco w Gubinie oraz wszystkim, któ-
rzy okazali współczucie i uczestniczy-
li w ostatniej drodze mojego ojca 

Bogdana Goludy
córka Anna z rodziną

Wypożyczalnia
lawet, przyczep 
i przyczep campingowych

Gubin 
ul. Jedności Robotniczej 14/4

Tel. 605 894 686

LAWETA 50 %

PROMOCJA 

DO KOŃCA WAKACJI!
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Wieści zza Nysy
opr. i przekład: K. Freyer

Z Euroregionu

Zbieraczy informujemy, że z ini-
cjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej ukazały się dwie 
nowe gubińskie pocztówki.

Pierwszą poświęcono nowemu 
zegarowi na Baszcie Ostrowskiej, 
który uroczyście zaczął odmierzać 
czas 1 czerwca br., podczas ostat-
niej Wiosny nad Nysą. Pocztówkę 
zaprojektowała i wykonała firma 
Art Grafik z Gubina. Druga także 
pokazuje Basztę Ostrowską i budy-
nek dawnego Muzeum Miejskiego 

W Okunince koło Włodawy odbyło 
się od 4 do 6 czerwca br. XVII Fo-
rum Polskich Regionów Granicz-
nych, którego gospodarzem był Eu-
roregion Bug. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele Euroregionu „Spre-
wa-Nysa-Bóbr”, prezes konwentu 
Czesław Fiedorowicz i dyrektor 
biura B.Buchowicz. Obecni byli 
także przedstawiciele pozostałych 
euroregionów, władz centralnych, 
regionalnych i lokalnych.

Uczestnicy Forum zgłosili wie-
le rekomendacji i wniosków, m. in. 
zintensyfikowania prac związanych 
z dostosowaniem prawa członkow-
skiego do powoływania Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej; uprosz-
czenia przekraczania granicy przez 

Konwent Euroregionu „Sprewa-
Nysa-Bóbr” podjął w kwietniu sta-
nowisko w sprawie nauczania języ-
ka angielskiego od pierwszej klasy 
szkoły podstawowej, wprowadzone-
go rozporządzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej.

Konwent podzielił krytyczny po-
gląd minister Katarzyny Hall 
o słabej znajomości języków obcych 
w Polsce, sprzeciwia się jednak, nie-
zrozumiałemu zawężeniu obowiąz-
kowej nauki tylko do j. angielskiego, 
kosztem niemieckiego, rosyjskiego 
i innych. Nakazem chwili jest za-
chęcanie dzieci i młodzieży w jede-
nastu przygranicznych wojewódz-
twach do nauki języka sąsiada. Na 
granicy zachodniej, od kilkunastu 
lat przebiega trudny proces pojed-
nania polsko-niemieckiego, w któ-
rym nauka języka sąsiada odgrywa 
kluczową rolę. Ten niezrozumiały 
krok, zastąpienie nauki języka nie-
mieckiego obowiązkowym językiem 
angielskim, wywołuje zdziwienie 
i skomplikuje nasze  relacje - mówią 
samorządowcy.

Konwent zaapelował do minister 
K.Hall o natychmiastowe odejście 

Forum graniczne
mieszkańców terenów przygranicz-
nych z Ukrainy, Białorusi i Rosji; 
o interwencję w sprawie przepływu 
z dużym opóźnieniem środków fi-
nansowych za zrealizowane mikro-
projekty (dotyczy to także naszego 
euroregionu); umożliwienie realiza-
cji przez euroregiony projektów włas-
nych w ramach Funduszu Małych 
Projektów (dotychczas potrzebna jest 
zgoda instytucji zarządzającej); reko-
mendują także skierowanie wniosku 
do MEN o rozszerzenie na obszarze 
województw przygranicznych, poza 
obowiązującym nauczaniem jednego 
obcego języka nowożytnego, naucza-
nia języka sąsiada.

Zygmunt Traczyk

od zamiaru wprowadzenia przymu-
su nauczania j. angielskiego w Polsce 
(już przed laty był w Polsce przymus 
nauki j. rosyjskiego - bez efektów). 

Na odpowiedź nie trzeba było długo 
czekać. Jak przekazała dyrektor biu-
ra Euroregionu Bożena Buchowicz, 
nadesłali ją już podsekretarz stanu 
MEN Zbigniew Marciniak i woje-
woda lubuski Helena Hatka. Infor-
mują, że rozporządzeniem minister-
stwa z 18 kwietnia 2008 r. zmieniono 
rozporządzenie w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach pub-
licznych i określona została tygodnio-
wa liczba godzin przeznaczonych na 
realizację kształcenia zintegrowane-
go wraz z nauczaniem języka obce-
go nowożytnego, począwszy od roku 
szkolnego 2008/2009.

Jak podkreśla wojewoda, nie 
zachodzi niebezpieczeństwo na-
uczania w szkołach lubuskich wy-
łącznie języka angielskiego. Decy-
zję w sprawie wyboru języka będą 
podejmowali dyrektorzy szkół, 
w zależności od posiadania wy-
kwalifikowanej kadry oraz potrzeb 
wyrażanych w tym zakresie przez 
rodziców i uczniów.

Priorytet dla języka sąsiada

Nowe pocztówki z Gubina
w scenerii nocnej. 
Wykonanie: firma 
Drukland Prze-
mysława Dąbrow-
skiego z Zielonej 
Góry. Oba zdjęcia 
wykonał Stefan 
Pilaczyński. Po-
cztówki można 
nabyć w SPZG 
przy ul. 3 Maja 2. 

(sp)

Od 13 lutego 2008 r. w Zespole 
Szkół w Grabicach przez grupę 
inicjatywną „Gold Girls” reali-
zowany jest projekt pt. „Marze-
nia mogą się spełnić”. Realiza-
cja projektu była możliwa dzięki 
wsparciu finansowemu Unii 
Europejskiej (4994,50 euro) 
w ramach programu „Młodzież 
w działaniu”. 

Projekt rozpoczęliśmy od zorga-
nizowania dwumiesięcznych war-
sztatów tanecznych pod okiem 
profesjonalnego choreografa. 
Nowy program artystyczny zapre-
zentowaliśmy na Lubuskiej Gali 
Tanecznej w Domu Kultury w Gu-
binie, Gminnych Obchodach „Dnia 
Chłopa” w Sękowicach, Gminnym 
Festynie zorganizowanym w ra-
mach obchodów Światowego Dnia 
bez Papierosa w Bieżycach oraz 
w czasie obchodów święta „Wios-
ny nad Nysą” w Gubinie.

Zorganizowaliśmy zabawy inte-
gracyjne oraz pokazaliśmy pro-
gram artystyczny dzieciom uczą-
cym się w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Gubi-
nie.

Niezapomniane wrażenia pozo-
stawił wyjazd do Polskiego Teatru 
Tańca w Poznaniu, gdzie młodzież 
miała okazję poznać warsztat pra-
cy profesjonalnych tancerzy oraz 
obejrzeć spektakl „Tango z Lady 
M”. Praca przy projekcie dała 
młodzieży możliwość rozwinięcia 
umiejętności organizacyjnych, po-
konania kompleksów oraz nabycia 
nowych umiejętności w zakresie 
tańca. Opiekunem naszej grupy ta-
necznej jest pani Danuta Wróbel. 
Serdecznie dziękujemy za szansę 
jaką otrzymaliśmy. 

dw

Marzenia mogą 
się spełnić

Młodzież z Grabic przed teatrem

Profesjonalne 
Tynki Maszynowe 

WOBOUW 
Wojciech Bryjak 

tel. 664-57-38-70, 
660-48-49-56

e-mail: voitek5@yahoo.pl

GUBEN. Na obu gubeńskich mostach granicznych w nocy z niedzie-
li na poniedziałek (z 8 na 9 czerwca) doszło do wybryków ze strony 
polskich kibiców piłki nożnej.

Po zakończeniu meczu między Niemcami a Polską, około 150 osób bę-
dących pod wpływem alkoholu usiłowało przejść do Guben przez oba 
mosty graniczne, jak poinformowano w komunikacie policyjnym. Po 
wejściu na mosty, rzucano na stronę niemiecką kamienie i butelki. Nie 
udały się próby złamania blokady policyjnej. Ataki powtórzyły się kilka-
krotnie.

„Sytuacja była nadzwyczaj krytyczna” - stwierdził Berndt Fleischer, 
rzecznik policji powiatu Spree-Neiße (Sprewa-Nysa) i Cottbus. Eskala-
cja nastąpiła około 23.00. Po ogłoszeniu alarmu policyjnego w Gubinie 
przybyła polska policja i rozproszyła grupy na granicy. „W akcji brali 
udział funkcjonariusze Policji Federalnej i siły Policji Dyżurnej” - po-
wiedział B. Fleischer.

Siły porządkowe weszły do akcji również po stronie niemieckiej. Dzia-
łania prewencyjne policji i firmy ochroniarskiej zatrudnionej przez mia-
sto sprawiły, że agresywna niemiecka młodzież nie dostała się na teren 
granicy. Około godziny 1.00 sytuacja się unormowała.

Policja była zaskoczona frustracją i gotowością do przemocy ze strony 
tych osób. „Takiego czegoś nie oczekiwaliśmy” - powiedział Fleischer. 
Policja jest przygotowana na ewentualne zajścia w następnych dniach.

O akcji policji wypowiedzieli się liczni naoczni świadkowie zajść. Oce-
nili, że siły porządkowe działały rozsądnie i nie dopuściły do eskalacji 
wydarzeń.

na podst. „Lausitzer Rundschau” z 10.06.2008

Ekscesy na mostach granicznych

GUBEN. Starosta powiatu Spree-Neiße (Sprewa-Nysa) Dieter Frie-
se złożył roboczą wizytę w Guben. Coroczne składanie wizyt mia-
stom i gminom należącym do powiatu są stałymi pozycjami w jego 
kalendarzu.

Podczas tej wizyty D. Friese zaoferował polskim sąsiadom pomoc ze 
strony niemieckiej.

„Kto idzie przez Guben i Gubin, szybko stwierdza znaczną różnicę 
w rozwoju pomiędzy tymi miastami, a Urząd Miasta w Gubinie w co-
raz większym stopniu będzie mieć do czynienia z rosnącymi oczeki-
waniami ze strony własnych mieszkańców, aby ten rozwój zrównać”, 
powiedział Friese.

W tej dziedzinie miasto Guben może chętnie zaoferować pomoc. Dyspo-
nuje ono bogatym doświadczeniem, czy to w rozwijaniu projektów lub 
konceptów, albo też w zadaniach związanych z Pierwszym Europejskim 
Regionem Ogrodniczo-Kulturowym, podsumował Friese. Oczywiście wa-
runek wstępny jest taki, że Gubin i strona polska tę ofertę przyjmą.

na podst. „Neiße-Echo“ z 23.05.2008

Robocza wizyta starosty

Na Nysie pomiędzy Guben i Ratzdorf mają zostać wprowadzone regu-
larne rejsy parowców. Parowiec Bismarck, który ma obsługiwać tę linię, 
przywieziono pociągiem z Żagania. Parowiec zostanie tu zmontowany 
i zwodowany.

na podst. „Gubener Zeitung” z 30.06.1908

Regularne rejsy na Nysie

Drugi raz w krótkim czasie, na za-
proszenie starosty krośnieńskie-
go Jacka Hoffmanna, spotkali się 
przedstawiciele stowarzyszeń działa-
jących w powiecie.

Powodem spotkania była inicjatywa 
przedstawiona przez starostę, doty-
cząca utworzenia Rady Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Krośnień-
skiego. Sekretarz Zbigniew Kościu-
kiewicz przedstawił zebranym pro-
pozycję uchwały rady powiatu w tej 
sprawie. Przewiduje ona współpracę 
nowo powołanej rady  z organami po-
wiatu, udział w tworzeniu rocznych 
i wieloletnich programów współ-
pracy z organizacjami, opiniowanie 
projektów aktów normatywnych or-
ganów powiatu dotyczących sektora, 
wspólne rozpoznawanie potrzeb spo-
łeczności lokalnej oraz szeroko pojętą 
wymianę doświadczeń.

Uchwała przewiduje ośmioosobowy 
skład komisji, spotkania minimum 

Spotkanie u starosty
dwa razy w roku. Przedstawiona ona 
zostanie radnym na sesji 18 czerwca. 
Wybór rady nastąpiłby na początku 
września br. 

Gubin reprezentowany był przez pre-
zesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Gubińskiej Stefana Pilaczyńskiego 
i prezesa Gubińskiego Towarzystwa 
Kultury Stanisław Turowskiego. 
Anna Durawa i Anna Płetenicka 
reprezentowały Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Gminy Gubin.

Na marginesie warto wspomnieć, 
że na terenie powiatu zarejestro-
wanych jest ponad 100 organizacji 
pozarządowych, w tym 30 stowarzy-
szeń. Ile działa na co dzień? Trudno 
odpowiedzieć na to pytanie, jako że 
starostwo, z przyczyn od siebie nieza-
leżnych, nie posiada wiedzy, które or-
ganizacje działają, a które zakończyły 
swój żywot. Z terenu Gubina i gmi-
ny Gubin na spotkanie zaproszono 
8 stowarzyszeń. (sp)
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska 

(068) 455 81 92

Komisja konkursowa Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Kresowiak”, 
pod kierownictwem prezesa Woj-
ciecha Białka oceniła, że „Wzorową 
Działką” w roku 2008 została dział-
ka rekreacyjno-warzywna Krystyny 
i Kazimierza Kucharskich. 

Na 110 punktów możliwych do 
uzyskania działka państwa Kuchar-
skich nr 66 otrzymała 106 pkt. Dru-
gie miejsce przyznano działce Hali-
ny i Wiesława Łabęckich (92 pkt), 
a trzecie - Aliny i Wiesława Szare-
ckich (88 pkt). Dalsza kolejność: 
Janusz Frączyk (85 pkt), Jan Wit-
kowski (76 pkt), Janusz Jażdżew-
ski (75 pkt), Bożena Rutkowska 

Wzorowa Działka
(74 pkt), Teresa Słowik (73 pkt). 
Dziewiąte miejsce: Jan Błaszczyk, 
Henryk Lejwoda i Leopold Głowa-
czewski (po 69 pkt). Dziesiąte: Jan 
Sałacki, Marian Karpiński i Sła-
womir Tamowicz (po 67 pkt). 

Osoby z komisji nie brały udziału 
w ocenie swojej działki. Uroczyste 
ogłoszenie wyników odbędzie się 
na festynie „Pieczony Ziemniak” we 
wrześniu br.

Komisja stwierdziła, że działkowcy 
podnieśli poziom kultury użytkowej 
działek. Widać pomysłowość w dobo-
rze bylin, kwiatów i urządzaniu kąci-
ków rekreacyjnych.

wł

Po ceremonialnych przemówie-
niach, przed puszczeniem mecha-
nizmu zegara w ruch, ze szczytu 
baszty rozległ się dźwięk trąbki. To 
Edmund Rodziewicz kolejny raz 
odegrał hejnał Gubina. Pan Edmund 
zagrał go nieprzypadkowo. Został 
o to poproszony, jako jego kompo-
zytor, co przy okazji przypominamy 
Czytelnikom.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zie-
mi Gubińskiej tą drogą składa 
E.Rodziewiczowi serdeczne podzię-
kowanie za odegranie „Hejnału Gu-
bina”, licząc na to, iż uda się w nie-
długim czasie „powiesić” zegar od 
południowej strony i wówczas bę-
dzie znowu okazja, by hejnał miasta 
zagrać kolejny raz. 

Organizatorzy uroczystości prag-
ną także podziękować za pomoc 
Zbigniewowi Bołoczce i jego pra-
cownikom, Alicji Ratowicz z Urzę-
du Miejskiego, właścicielce firmy 
Drukpol Agacie Kopacz, Dagmarze 
Kamińskiej i Izabeli Sachar z firmy 
Art Grafik. (ps)

Hejnał Gubina 
z baszty

Nieopatrznie, za co przeprasza, 
umknął uwadze piszącego o uro-
czystości oddania do użytku zega-
ra na Baszcie Ostrowskiej (WG nr 
11/08) akcent muzyczny tej uro-
czystości. 

Wzorem roku ubiegłego, w końcu 
sierpnia odbędzie się II. Noc Muze-
ów. Tym razem w organizacji Nocy 
oprócz Muzeum Miasta i Przemysłu 
z Guben, Muzeum Sprucke Mühle 
i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Gubińskiej udział wezmą: Gubiński 
Dom Kultury, Galeria GDK „Ra-
tusz” i Muzeum Wiejskie w Bieży-

Niestrudzona społeczniczka, peł-
na energii, z mnóstwem pomysłów, 
właścicielka prywatnego Muzeum 

Gospodarstwa Wiejskiego w Bieży-
cach Zenona Dyrbusch mówi, że 
nie ma wakacji. Jej niecodzienne 
muzeum, z rzadko już dziś spotyka-

ną ekspozycją, serdecznie zaprasza 
przez całe lato. U pani Zenony moż-
na zobaczyć, jak kiedyś uprawiano 
rolę, jak wyglądają narzędzia rolnicze 
z tamtych czasów, a także jak wyglą-
da najstarsza we wsi, ponad 100-let-
nia stodoła. 

Mało tego, w otoczeniu muzeum, 
można zobaczyć kwiaty, krzewy 
i drzewa rzadko spotykane w prze-
ciętnym gospodarstwie wiejskim. 
Sporo roślin to „spadek” po nieżyją-
cym już Tadeuszu Firleju - postaci 
doskonale znanej Czytelnikom. On je 
tu przynosił, one go pamiętają, a ich 
uroda wystawia ofiarodawcy wspa-
niałe świadectwo. Przykładem niech 
będzie przepiękny 10-letni krzew 
o pięknych liściach i niespotykanym 
kwiecie i zapachu, podobnym do or-
chidei - katalpa, która przywędrowa-
ła do Polski aż z Ameryki Północnej. 
To wszystko naprawdę warto zoba-
czyć. Wakacje i czas wolny są dobrą 
ku temu okazją. 

By zwiedzić muzeum, najlepiej 
przedzwonić i umówić się (dotyczy 
to przede wszystkim wycieczek) - te-
lefon 068 359 65 30 lub 068 455 81 
62, miejsce - w pobliżu Szkoły Pod-
stawowej w Bieżycach.  (sp) 

Bieżyce zapraszają

II Noc Muzeów

Uczestnicy spotkania od lewej: prezes SPZG Stefan Pilaczyński, Heike Rochlitz 
(dyrektor) i Diana Wrońska z gubeńskiego Muzeum Miasta i Przemysłu 

oraz Tadeusz Buczek – opiekun Gubińskiej Izby Muzealnej

cach. Z tej to okazji w Guben odbyło 
się spotkanie przedstawicieli SPZG 
i dyrekcji gubeńskiego muzeum. 
Wstępnie omówiono propozycje, 
jakie przedstawią obie instytucje. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że tego-
roczna Noc Muzeów zapowiada się 
interesująco.

(sp)

Właścicielka muzeum Zenona Dyr-
busch o planach i marzeniach może 

opowiadać godzinami

Zbliża się okres wakacyjny. Przy 
otwartych granicach, wielu z nas 
korzystać będzie z wyjazdów do róż-
nych krajów. Warto więc przybli-
żyć informacje, które przydadzą się 
podczas pobytu za granicą.
- w krajach UE wystarczy obowiąz-
kowo dowód osobisty oraz krajowe 
prawo jazdy. Jadąc poza kraje UE, 
także np. na Ukrainę, konieczny jest 
paszport;
- obowiązkowe jest krajowe OC, 
trzeba też zabrać Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (wy-
daje NFZ). Warto również wykupić 
ubezpieczenie (polisę dla całej ro-
dziny) od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Mieć ze sobą międzyna-
rodowy druk oświadczenia;

- uważać na prędkość - w terenie 
zabudowanym do 50 km/godz., poza 
terenem do 90 km/godz., autostra-
dy - 120-130 km/godz. Uważać na 
gęsto ustawione radary - mandat do 
zapłaty przyjdzie na adres do Polski, 
jeżeli nie zapłacimy, znajdziemy się 
na liście dłużników, a konsekwencje 
są wiadome;
- w wielu krajach limit wynosi „0” 
lub „0,5” promila. Spowodowanie 
wypadku lub kolizji pod wpływem al-
koholu to grzywna w wysokości kilku 
tysięcy euro, a nawet więzienie;
-  obowiązkowo należy zapinać pasy 

- z przodu i z tyłu samochodu;
-  trzeba mieć: dwa trójkąty ostrze-

gawcze, kamizelki ostrzegawcze 
- kierowca, pasażer (trzymać obok 
kierowcy, zakładać przy wyjściu 
z pojazdu w razie awarii), gaśnica 
i apteczka, gumowe rękawiczki, 
komplet żarówek zapasowych, lin-
ka holownicza.

Ważne dla
kierowcow

- Obok poczty na ul. Kosynierów jest bardzo zarośnięta działka, po-
noć budowlana. Mija chyba z 10 lat, nic tam się nie robi, nawieziono 
jakichś mebli, pełno tam gruzu. Bajzel niesamowity, to bardzo brzydko 
wygląda. Nikt tym miejscem się nie interesuje. Rosną chaszcze, krzaki, 
trawy. A jest to w miejscu, gdzie chodzi bardzo wielu mieszkańców 
miasta i Niemców - powiedziała bardzo zbulwersowana mieszkanka ul. 
Kosynierów. - Najwyższy czas, by sprzątnąć to „wstydliwe miejsce”, 
jedno z wielu w naszym mieście - dodała nasza czytelniczka.

Na Kosynierów…

Podarunek od Tadeusza
Żywy dar od Tadeusza Firleja 

ma się bardzo dobrze i… kwitnąco. 
W Bieżycach, na terenie Muzeum 
Gospodarstwa Wiejskiego Zeno-
ny Dyrbusch, cudownie zakwit-
ło podarowane przed laty przez 
T.Firleja drzewo. Jest to dziesięcio-
letnia surmia bignoniowa (Catalpa 
bignonioides). W tym roku po raz 
pierwszy tak obficie zakwitła. 

Liście są duże, o sercowatym 
kształcie, kolor jasnozielony. 

Kwiaty - duże, białe, w środku 
żółte - fioletowo nakrapiane. Ze-
brane są w duże wiechy. Zakwita-
ją w czerwcu-lipcu.

Owoce - strąki - długie i cienkie. 
Pozostają na drzewie przez całą 
zimę.

W bajecznie kolorowym ogrodzie 
p. Zenony rośnie wiele drzew i krzewów podarowanych przez T.Firleja 
(m. in. tulipanowiec). Często zaglądają tu dzieci z okolicy, by pomóc 
w pielęgnowaniu ogrodu. 

- Denerwuje mnie, gdy drzewa są ozdabiane kartkami z reklamami 
lub ogłoszeniami! - powiedziała pani Anna Z. - Proszę zobaczyć, jak 
wyglądają takie drzewa, np. to z Żaglem… Czy nie ma już miejsca na 
specjalnych słupach ogłoszeniowych, na tablicach? Źle to świadczy 
o ludziach, którzy rozwieszają takie ogłoszenia, bo nie wiem, czy firma 
Żagiel zleciła wykonanie usługi, czy pracownicy tej firmy przyklejali 
ogłoszenia taśmą bezbarwną na drzewach!

Żagiel na drzewie
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Kupon nr 12/2008
Na bezpłatne ogłoszenie drobne w najbliższym numerze „WG”, które 

ukaże się 8 sierpnia 2008 r.

Wypełniony kupon należy dostarczyć do redakcji „WG” do 5 sierpnia 2008 r., do godz. 16.00.

imię, nazwisko i adres ogłoszeniodawcy: ....................................................................
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIE TYLKO DLA OSÓB PRYWATNYCH.
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Cennik ogłoszeń

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

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

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

 

Przyjmujemy gotowe materiały reklamowe w formacie cdr, eps (300 dpi), za wy-

konanie i projekt reklamy pobieramy dodatkowe opłaty. Formaty plików dla ma-

teriałów do produkcji reklam: pliki rastrowe - bitmapy (zdjęcia, rysunki kolorowe  

8 bitowe) - psd, tif, jpg; pliki wektorowe (grafiki, loga itp.) - eps, cdr, ai (wersja max. 8.0); 

tekst (jeśli nie jest wpisany lub przysłany faksem) - txt lub doc, docx.

�
�

�
�

�
�
�
�

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

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

W przypadku reklam i ogłoszeń ramkowych trzykrotnie 
powtarzających się czwarte gratis!

Do reDakcji

Jakiś czas temu Pan Henryk przy-
niósł do redakcji list oraz książkę, 
prosząc o przeczytanie jej, pytał też 
o możliwość wydrukowania choćby 
jej fragmentów.

Przedruku publikować nie będzie-
my, natomiast mogę - oczywiście po 
przeczytaniu - polecić ją gubińskim 
czytelnikom.

W pożyczonej przez Pana Henryka 
książce pojawia się motyw gubiński 
i choć wydarzenia, które autor ujął 
w całej swojej publikacji to niewąt-

Tegoroczny Przystanek Wood-
stock odbędzie się w Kostrzynie 
n/Odrą w dniach 1, 2, 3 sierpnia 
- piątek, sobota niedziela. Ten mię-
dzynarodowy festiwal będzie trwał 
3 dni. Nie tylko muzycznie! Zapra-
szamy na muzyczną ucztę z różnych 
stron świata, zapraszamy na spot-
kanie z artystami reprezentującymi 
bardzo różne gatunki muzyczne. 
Zapraszamy po raz pierwszy na zor-
ganizowane w czasie Przystanku 
spotkanie z kulturą Indii. W cza-
sie całego Przystanku Woodstock 
w ramach cyklu „Indie - Klejnot 
Orientu” będziecie mogli dotknąć 
najróżniejszych form artystycznej 
ekspresji prezentowanej przez gości 
z Indii. Będzie to - mamy nadzieję 
- początek naszych konsekwentnych 
poszukiwań wielkich wartości kul-
turowych z odległych miejsc na ca-
łym świecie.

Zagrają zespoły nie tylko z Polski, 

ale także z Meksyku, Południowej 
Afryki, Niemiec, Włoch, Chorwacji, 
Indii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 
Szykują się wielkie widowiska. 

Zapraszamy Was na ważne 
i tworzące nowe myślenie spotkania 
z naszymi gośćmi w ramach Akade-
mii Sztuk Przepięknych. Będziemy 
gościć wspaniałych znanych ludzi, 
takich jak m. in.: prof. Leszek Bal-
cerowicz, Kamil Durczok, Jan To-
maszewski, Tomasz Raczek, Jacek 
Żakowski, Wiesław Ochman i Ma-
nuela Gretkowska Kesang Takla 
- minister informacji i stosunków 
międzynarodowych w rządzie Da-
lajlamy.

Niezmiennie krzyczymy „stop nar-
kotykom! Stop przemocy!”. 

Po raz pierwszy natomiast zmie-
rzymy się z olimpijską ideą w czasie 
I Woodstockowej Olimpiady. W ten 
sposób chcemy razem z Wami stwo-
rzyć najpiękniejszy festiwal na świe-

cie. „Polscy tenorzy pamięci Jana 
Kiepury” to będzie jedno z najbar-
dziej zaskakujących i najbardziej 
ekscytujących artystycznych wy-
darzeń tegorocznego Przystanku 
Woodstock. 2. sierpnia na dużej 
scenie festiwalu wystąpią soliści 
oraz orkiestra Mazowieckiego Tea-
tru Muzycznego Operetka im. Jana 
Kiepury w Warszawie.

Przybywajcie do nas z rodzicami, 
z przyjaciółmi, razem współtwórz-
my to wielkie, międzynarodowe 
spotkanie. 

Podczas koncertu wystąpi ponad 
40-osobowa orkiestra, dyrygent: Ta-
deusz Karolak, Prowadzenie: Wie-
sław Ochman i najlepsi polscy śpie-
wacy. Chcemy, żeby kontakt z muzyką 
klasyczną pozostawił w sercach mło-
dych odbiorców niezatarte wrażenie, 
dlatego poziom koncertu nie będzie 
odbiegał w najmniejszym stopniu 
do tego prezentowanego w filharmo-

niach.
Woodstockowe Igrzyska Olimpij-

skie.
Do udziału w Olimpiadzie organi-

zatorzy zapraszają wszystkich gości 
festiwalu, którzy ukończyli 18 lat. 
Na terenie Przystanku uruchomio-
ne będą specjalne punkty zgłosze-
niowe, gdzie każdy chętny będzie 
mógł wypełnić stosowny formularz 
i zapisać się do eliminacji w jednej 
z kilku dyscyplin. Będą to m.in.: 
bieg na 99 m, pchnięcie kulą, skok 
w dal, bieg główny na dystansie 4,2 
km, piłka nożna i siatkówka.

W ramach Przystanku Wood-
stock po raz trzeci zorganizowana 
zostanie także Akademia Sztuk 
Przepięknych, gdzie odbywać się 
będą otwarte dla woodstockowej 
publiczności warsztaty artystyczne 
oraz dyskusje panelowe z zapro-
szonymi gośćmi.

Jurek Owsiak

Warto przeczytać

Hodowla w neolicie była już po-
wszechnie stosowana we wschodniej 
Brandenburgii. Wymiany nadwyżek 
z hodowli skłaniały grupy kultury 
unietyckiej do przemieszczania się 
wzdłuż brzegów Nysy i Odry. Na-
czynia z Forst-Eulo, Gross Gastrose, 
Guben-Reichenbach, Breskow-Fin-
kenheerd, powiat Furstenberg, Bie-
gen, powiat Furstenwalde, Dolgelin, 
powiat Seelow, Neulewin, Schwedt, 
powiat Angermunde często stano-
wią szczątki grobów z okresu kultu-
ry unietyckiej. Są to grupy ludności, 
które się tutaj wcześniej osiedlały. 
Ich obecność w płodnym terytorium 
Guben i lubuskiego pokazywały, że 
byli to chłopi uprawiający ziemię. 
Myśliwi, rybacy i zbieracze płodów 
przyrody posługujący się narzędzia-
mi z krzemienia i kości budowali 
swoje szałasy w miejscach obfitują-
cych w zwierzynę i ryby. W pobliżu 
dzisiejszych Węglin, w korytarzu 
Wodry odkryto harpun do poło-
wu ryb. Z okresu mezolitu znamy 
już kilkadziesiąt miejsc ze śladami 
pobytu łowców posługujących się 
w dalszym ciągu krzemiennymi na-
rzędziami, jednak już staranniej wy-
konanymi. Na miejsca okresowego 
pobytu wybierali oni najczęściej wy-
dmy tak liczne na naszym terenie, 
stąd krzemienie z nimi związane 
odkrywamy prawie w całym regio-
nie, od Łomów na północy po Biecz 
i Tarnów na południe. Okres neolitu 
przynosił kolosalne zmiany w życiu 
ludzi, które nazywane są „rewolucją 
neolityczną”. W miejsce myśliwych 
i zbieraczy, którzy dotychczas wy-
korzystywali dary przyrody, poja-
wili się rolnicy i hodowcy, którzy 
dotychczas wykorzystywali dary 
przyrody, a którzy teraz sami zaczę-
li produkować podstawowe środki 
spożywcze i materiały na odzież. 
Wraz z rozwojem zaczęto budować 
stałe osady położone w pobliżu pól 
i pastwisk. Podstawy tego sposobu 
gospodarowania nie zmieniły się 
do dzisiaj. Ślady najstarszych osad 
rolników (kultura ceramiki wstęgo-
wej kłutej) odkryto w okolicy Koła 
(gmina Brody Żarskie) i Stargardu 
(gmina Gubin), a grób tej kultury 
(najstarszy grób w regionie) odkryto 
w Wierzchnie (powiat żarski, gmina 
Brody). Liczne ślady (ponad 50) były 
związane z pochówkiem rolników 
i hodowców z neolitu. Ślady pobytu 
przedstawicieli ludności kultury ce-
ramiki sznurowej ze schyłku neoli-
tu znane były z kilku grobów, które 
odkryto w Bieczu, Jazowie, Polano-
wicach (gmina Gubin) i Strzegowie. 
Z początków epoki brązu, kiedy do 
wyrobu narzędzi i ozdób zaczę-
to używać metalu, znamy głównie 
tzw. skarby składające się z ozdób 
i narzędzi brązowych - najbogatsze 
w Kumiałtowicach, Datyniu, Sadza-
rzewicach i Węglinach. Unikatem 
w Polsce jest brązowy hełm znale-
ziony w Bieczu, importowany z po-
łudniowej Europy.

Daniel Głowiński

Osadnictwo 
naturalne 

i prehistoryczne 

część VI

na Ziemi Gubińskiej

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA

IV przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gubin o sta-
tusie miejskim z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe:

l.p. Nr działki
Powierzchnia 

(m kw)
Położenie

Cena wywoławcza 
netto w złotych

I opłata z tytułu użytkowa-
nia wieczystego 25% ceny

Wysokość 
wadium

Termin przetargów 
odbytych

1. 274/7 187 ul. Wojska Polskiego 11 200,00 zł 2 800,00 1 120,00 I 10.12.1998

II 25.02.1999

III 09.04.1999

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gubin o sta-
tusie miejskim z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne:

l.p. Nr działki
Powierzchnia 

(m kw)
Położenie

Cena wywoławcza netto 
w złotych

I opłata z tytułu użytkowania 
wieczystego 25% ceny

Wysokość 
wadium

 Termin przetargów 
odbytych

1. 83/19 1058 ul. Sobieskiego 27 300,00 zł 6 825,00 2 730,00 --------------

2. 83/20 1076 ul. Sobieskiego 27 700,00 zł 6 925,00 2 770,00 --------------

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Na nierucho-
mość wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 25.07.2007 roku nr GB-7331/71/2007-W.

l.p.
Nr 

działki
Powierzchnia 

(m kw)
Położenie

Cena wywoławcza netto 
w złotych

Wysokość wadium Termin przetargów odbytych

1. 67/3 919 ul. Mylna 38 500,00 zł 3 850,00 ----------------

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe.

l.p.
Nr 

działki
Powierzchnia 

(m kw)
Położenie

Cena wywoławcza netto 
w złotych

Wysokość wadium Termin przetargów odbytych

1. 65/7 869 ul. Paderewskiego 29 400,00 zł 2 940,00 -------------

2. 65/8 812 ul. Paderewskiego 27 500,00 zł 2 750,00 -------------

3. 65/9 1085 ul. Paderewskiego 36 700,00 zł 3 670,00 -------------

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Na nieru-
chomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 08.04.2008 r. nr GB-7331/3/2008-W.

l.p.
Nr 

działki
Powierzchnia 

(m kw)
Położenie

Cena wywoławcza netto 
w złotych

Wysokość wadium Termin przetargów odbytych

1. 441/18 1026 ul.Batalionów Chłopskich 19 300,00 zł 1 930,00 -----------------

2. 441/19 860 ul.Batalionów Chłopskich 16 200,00 zł 1 620,00 -----------------

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową z dopuszczeniem w części funkcji miesz-
kaniowej. Na nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 09.01.2008 nr GB-7331/132/2007-W.

l.p.
Nr 

działki
Powierzchnia 

(m kw)
Położenie

Cena wywoławcza 
netto w złotych

Wysokość wadium Termin przetargów odbytych

1. 317/5 463 ul. Śląska 80 900,00 8 090,00 --------------

1)  Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim, wolne są od obciążeń i zobowiązań.
2)  Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
3) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 lipca 2008 r. na konto PKO BP S.A. o/Gu-
bin nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nr działki, której dotyczy).
4)  Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzeniu nr XXI/2008 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 

17 czerwca 2008 r.
5)  Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wy-

płacone na wniosek w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie 
do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

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

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

8)  Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny (do której należy doliczyć 
podatek VAT w wysokości 22%) uzyskanej w przetargu nabycia nieruchomości i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. 
Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą odpowiednio: 1% (grunt przeznaczony pod budownictwo miesz-
kaniowe) i 3 % (grunt przeznaczony pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe) ceny wylicytowanej działki (plus VAT 22%) 
i są płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego na skutek 
zmiany wartości rynkowej gruntów, nie częściej niż raz w roku. Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów, 
ustala się w terminie dwóch lat, licząc od zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenie zabudowy tj. wybudowanie  przynaj-
mniej w stanie surowym  zamkniętym, w terminie pięciu lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.
9)  Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w prze-

targu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem 
aktu notarialnego, zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy 
zgoda taka jest wymagana.

10)  Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra powo-
duje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

11)  Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
12)  Uczestnik przetargu winien zapoznać się z warunkami uzbrojenia terenu, które uzyska u właścicieli sieci elektroenergetycz-

nej oraz wodnokanalizacyjnej.
13)  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposo-

bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
14)  Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
15)  Wszelkich dodatkowych informacji udziela  Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubi-

nie, ul. Piastowska 24, tel. 068 4558133.

pliwie political-fiction, zapewne jed-
nak wiele opisywanych sytuacji było 
bardzo prawdopodobnych. Całość, 
choć napisana lekkim i przyjemnym 
językiem, prowokuje czytelnika do 
myślenia i refleksji. Ciekawa jest 
też sama postać autora i jego losy 
(pogrzebałem trochę na jego temat 
w internecie). 

Autor: Sergiusz Piasecki n Tytuł: 
Siedem pigułek Lucyfera. 

Marcin Zajączkowski
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MIESZKANIE
PRZYJMĘ panią na pokój umeblowany. Tel. 
788 693 329.
DO WYNAJĘCIA duży pokój, łazienka, kuchnia, 
osobne wejście. Tel. 515 310 613.
DO WYNAJĘCIA dla ucznia pokój z dostępem 
do kuchni i łazienki. Tel. 783 693 287.
DO WYNAJĘCIA duży umeblowany pokój, do-
stęp do kuchni, łazienki, co. Tel. 504 203 398 lub 
512 201 746.
DO WYNAJĘCIA pokój, przyjmę odpowiedzialną 
osobę. Tel. (068) 455-65-55.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 pokoje, kuchnia 
- umeblowane. Tel. 600 729 943.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje. Tel. 600 729 943.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje z kuchnią w domku 
jednorodzinnym, ul. 1-Maja 11. Tel. (068) 455-
63-20 do 13.00
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. (068) 455-
65-55.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój umeblowane. Tel. (068) 
359-31-27.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój - umeblowane. Tel. (068) 
359-31-27.
DOM firmie wynajmę. Tel. 791 127 765.
KUPIĘ mieszkanie do 40 m kw. z co, parter lub I 
piętro. Tel. 696 073 532.
KUPIĘ DOM. Tel. (068) 359-82-79 lub 605 
689 057.
KUPIĘ dom lub mieszkanie w starym budowni-
ctwie do remontu. Tel. 513 788 986.
SPRZEDAM kawalerkę - pokój, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój. Tel. 511 215 521.
SPRZEDAM mieszkanie po kapitalnym remon-
cie. Tel. 886 230 713 po 17.00.
SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka w Gubinie I piętro/IV, ul. Piastowska. Tel. 
602 514 623.
SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, kuchnia z ja-
dalnią (73 m kw.). Tel. 510 079 282 (do 24.06.) i 
515 191 056.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, pow. 75 m kw. przy ul. Zwycięstwa w Gu-
binie. Tel. 698 653 962 w godz. 17.00-20.00.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, w bloku na os. 
E. Plater. Tel. 515 312 061.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, z garażem ul. 
Kosynierów 49A oraz działkę budowlaną 5,6 ara, 
ul. Spokojna. Tel. 669 640 296.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, na parterze. Gubin, ul. Kosynierów 49/1, 
tel. 667 173 727.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie w centrum 
Gubina. Tel. 501 687 791.
SPRZEDAM mieszkanie 4 pokoje, 80 m kw. w 
Gubinie ul. Kosynierów lub zamienię na Zieloną 
Górę. Tel. 502 440 307.
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Gubinie, pow. 
140 m kw., po kapitalnym remoncie, garaż, ogród 
1500 m kw., budynki gospodarcze. Tel. (068) 
359-43-13.
DOM 500 m kw. do zamieszkania sprzedam 
lub zamienię w rozliczeniu na mieszkanie. Tel. 
510 638 234.
ZAMIENIĘ mieszkanie 4 pokoje w starym bu-
downictwie - na 2 pokoje, może być w bloku lub 
domek. Tel. (068) 359-60-73.
ZAMIENIĘ mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, ubikacja, 60 m kw., I piętro - na domek. Tel. 
665 225 246. 
ZAMIENIĘ mieszkanie M-3 w bloku 48 m kw. 
- na większe lub dwa mniejsze z możliwością 
połączenia albo niewielki domek. Tel. (068) 359-
53-12, 605 304 035.
ZAMIENIĘ mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, piece, na parterze - na 2 pokoje w sta-
rym budownictwie, może być na piętrze. Tel. 
781 283 678.

DZIAŁKI/LOKALE
PIEKARNIA wraz z wyposażeniem, pow. 227 m 
kw. do sprzedaży. Tel. (068) 455-40-81/74. 

SALON FRYZJERSKI TANIO SPRZEDAM. 
Tel. 605 881 963.

LOKAL do wynajęcia - Sękowice 78, ok. 300 m 
kw.na działalność gospodarczą lub inne usługi. 
Tel. 512 174 449, 512 174 450.
WYNAJMĘ lokal 26 m kw. na usługi - handel. 
Tel. (068) 455-29-80. 
SPRZEDAM sklep z płyty obornickiej 30 m kw. 

ul. Pułaskiego 41. Tel. 507 107 471.
DO WYNAJĘCIA lokal o pow. 100 m kw. pod 
działalność gospodarczą przy ul. Racławickiej 
43. Tel. 793 406 651.
ZAKŁAD fryzjerski blisko granicy sprzedam. Tel. 
511 279 645.

FIRMA PPHU „POLTRAG” SP. Z O O.
oferuje następujące lokale 

do wynajęcia:

Lokal o powierzchni 33 m2 na piętrze 
budynku przy ul. Obr. Pokoju 21 

Pawilony handlowe o pow. 35 i 36 m2 
na placu handlowym „POLTRAG”- ul. 
Chopina

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

Apartament o podwyższonym standar-
dzie 
Gubin, ul. Śląska 45

Lokal o pow. 60 m2 pod działalność 
gastronomiczną lub PUB na piętrze 
budynku (taras i osobne wc) przy ul. 
Obr. Pokoju 21

Pomieszczenie magazynowe o pow. 
70 m2 wraz z przyległym terenem - ul. 
Śląska 45

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

DZIAŁKI pod budownictwo i inwestycje ul. Puła-
skiego i ul. Poniatowskiego. Sprzedam. Na ży-
czenie wybuduję dom. Tel. 668 305 868.

Do wynajęcia powierzchnie od 40 do 100 
m2 (od 15zł/1 m2, I piętro)

w nowo wybudowanych lokalach w ści-
słym centrum Gubina na wszelkiego ro-
dzaju działalność gosp., adaptacja wg 
uznania. „POLTRAG” tel. 068/455 40 02, 

501 410 111
DZIAŁKĘ przemysłową 1600 m kw. w Lubsku, z 
możliwością podziału na dwie. Tel. 504 370 020.

DO WYNAJĘCIA
pawilon handlowy o pow. 35 m2

POD HANDEL ART. TYTONIOWYMI
I SPOŻYWCZYMI

TEL. 068/455 40 02
SPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawkiem, z 
możliwością zabudowy. Tel. (068) 359-58-83.

DO WYNAJĘCIA
pawilon handlowy o pow. 45 m2

TEL. 068/455 40 02
SPRZEDAM działkę budowlaną 875 m kw. przy 
ul. Kosynierów. Tel. 694 556 415.

DO WYNAJĘCIA
duża powierzchnia pod działal-

ność handlowo - usługową
adaptacja wg uznania

TEL. 068/455 40 02
SPRZEDAM działkę budowlaną uzbrojoną 30 
arów w Bieżycach. Tel. 695 395 168.
SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 500 m 
kw. ul. Cmentarna. Tel. (068) 359-26-31.
DZIAŁKA w Pleśnie o powierzchni 2300 m kw. 
z przeznaczeniem pod budownictwo miesz-
kaniowe. Sprzedam. BONI Nieruchomości tel. 
605 644 208.
GROCHÓW - działka 1 ha z domkiem letnisko-
wym (stan surowy) sprzedam. 661 545 940.

MOTORYZACYJNE
RENAULT 1,9 rok 1993, stan dobry, zasilanie 
również gazowe. Cena 4500 zł. Tel. (068) 359-
31-49 lub 601 579 080.
OPEL Kadett 1990 r. poj. 1,4 ważne ubezpiecze-
nie oraz przegląd, stan dobry, dużo części zapa-
sowych plus sprawny silnik 1,6. Sprzedam, tanio! 
Tel. 783 708 244.
MATIZ Life rok prod. 2000. Stan bardzo dobry, 
pierwszy właściciel. Sprzedam, cena do negocja-
cji. Tel. 606 794 377.
POLONEZA Caro sprzedam, poj. 1,5, przebieg 
83 000 km, stan b. dobry. Gubin, tel. 359-59-
04.
GARAŻ sprzedam, murowany z kanałem przy ul. 
Żymierskiego. Tel. 601 345 077.
GARAŻ murowany ul. Piastowska - obok boiska 
ogólniaka, cena do uzgodnienia. Tel. (068) 359-

30-82, 609 351 559.

USŁUGI
NIEMIECKI - tłumaczenia przysięgłe, medyczne, 
techniczne, zwyczajne. Tel. (068) 455-66-40 lub 
607 325 684. 
ANGIELSKI - kursy, korepetycje i tłumaczenia. 
Tel. (068) 359-33-24. 
POKOJE gościnne w Kołobrzegu. Tel. 
667 760 972.
SZKOLENIA kierowców: przewóz osób, rzeczy, 
ADR, operatorów wózków widłowych. Tel. (068) 
372-03-75, 508 024 066.
GLAZURA, instalacje wodno-kanalizacyjne, ga-
zowe, instalacje elektryczne, ocieplanie piwnic 
oraz inne prace budowlane. Tel. 887 135 692, 
(068) 359-38-91 po 19.00.
NAPRAWA pralek, zmywarek, kuchenek elek-
trycznych. AGD Service, ul. Kołłątaja 10 (godz. 
10.00-16.00). Tel. (068) 359-46-54.
INSTALACJE hydrauliczne, elektryczne, kom-
pleksowe. Tel. 509 519 227.
NAPRAWA głowic do silników spalinowych, toc-
zenie, szlifowanie oraz frezowanie. Komorów ul. 
Świerczewskiego 1. Tel. (068) 359-55-33.
USŁUGI wykończeniowe, m. in. układanie kafel-
ków. Tel. 887 135 692.
OGRODY kompleksowe zagospodarowanie 
przydomowych terenów zielonych; automatycz-
ne systemy nawodnień, oczka wodne, kaskady, 
ścieżki, podjazdy, tarasy z polbruku, granitu, ka-
mienia polnego. Tel. 663 931 512. 
USŁUGI blacharsko-dekarskie. Tel. (068) 359-
52-46 lub 669 308 369.
STAWIANIE i przestawianie pieców kaflowych. 
Tel. 791 703 345.

INDYWIDUALNA OKULISTYCZNA PRAK-
TYKA LEKARSKA Ryszard Kowaluk, Gu-
bin ul. Gdańska 17, poniedziałek, czwartek 
8.00-12.00, wtorek 14.00-18.00.
UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM 
ZDROWIA. Tel. (068) 359-34-68 (czynny w 
godzinach pracy lekarza).

BERLIN - lotniska. Przewóz osób busem. Tel. 
888 806 385.

Sklep DREWUTNIA
ul. Basztowa

poleca wyroby z drewna:
- boazerie oraz kantówki w cenie 
producenta
- listwy wykończeniowe
rabaty
oraz lakiery, impregnaty i elementy 
mocujące

ZAPRASZAMY!

BUS (5 osób) - wyjazdy do np. Tuszyna, War-
szawy, transport, odbiór rzeczy. Ładowność 1,2 
t. Tel. 667 997 486, 695 469 181.
TRANSPORT osób: Niemcy, Belgia, Holandia. 
Grupy zorganizowane 7-osobowe zniżka 10 pro-
cent! Tel. 509 538 861.
DOCIEPLANIE, elewacje, profesjonalnie. Tel. 
880 576 862, 691 910 401.
PIASKOWANIE - antykorozja, malowanie. Posta-
rzanie drewna. Tel. 783 907 748, 691 910 401.
ELEWACJE - renowacja, czyszczenie, klinkier, 
kamień naturalny, beton. Tel. 783 907 748, 
691 910 401.

PROFESJONALNE UKŁADANIE KOSTKI 
POLBRUKOWEJ. Tel. 663 978 853.

MASAŻ STÓP, świecowanie uszu w domu. Tel. 
(068) 455-43-13 wieczorem.
AMADEUSCH zespół muzyczny. Możliwość 
przesłuchania nagrań. Tel. 506 113 207.
NAPRAWA, konserwacja, regulacja gazowych 
urządzeń grzewczych, autoryzowany serwis. 
Junkers, Termet Wojciech Sendera. Tel. (068) 
359-55-55, 502 643 030.

NAGROBKI GRANITOWE CENA od 1200 zł, 
PZU GRATIS, RATY; Gubin, ul. Żwirki i Wi-
gury 40. Tel. (68) 359-56-95, 698 146 854.

BONi - Biuro Obrotu Nieruchomościami - Boże-
na Bakalarz - Gubin, ul. Śląska 21 tel. 455-3000 
lub 0605 644 208 www.BONi.pl usługi w zakresie 
pośrednictwa w kupnie, sprzedaży, wynajmie 
nieruchomości. Współpraca z bankami w zakre-
sie kredytowania nieruchomości. 

LAWETA, TRANSPORT OSOBOWY, NAJ-
TANIEJ. Tel. 500 691 633.

SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i mon-

taż. Komorów ul. Młyńska 10, tel. 609 351 799.
CHCESZ pracować legalnie w Niemczech i wy-
korzystać niemiecki zasiłek dla dzieci i inne ko-
rzyści socjalne - zadzwoń - tel. 695 849 590.
POMOC w Niemczech - doradztwo handlowe, 
tłumaczenia (sekretarskie), wszelkie zakupy, wy-
jazdy po auto, spotkania biznesowe, negocjacje 
handlowe, reklama firm, itp. Tel. (068) 359-76-
61, 660 077 295, 0049 1788335243 (24 h).
KAFELKI - układanie. Tel. (068) 359-38-91.
MASZ firmę w Polsce, chcesz sprzedać swoje 
towary lub usługi w Niemczech - pośrednictwo 
- biuro Guben tanio! Tel. 695 849 590.

DERMATOLOG KOSMETOLOG
Ewa Włosińska-Strzelecka

Bezpłatnie (w ramach NFZ) udziela porad 
- wtorki 10.00-14.00.

Gubin, Śląska 35 (szpital) 
Tel. 509 302 559

PROFESJONALNE układanie kostki polbruko-
wej. Tel. 663 978 853.

BEZPŁATNE PRZEGLĄDY WAKACYJNE 
SAMOCHODÓW, 
w każdą sobotę czerwca, w godz. 9.00-
14.00. FIRMA AUTO SERWIS B&B Gubin, 
ul. Wyzwolenia 30

ELEKTRYKA, gaz, hydraulika i inne prace. Tel. 
(068) 359-38-91.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, instalacje 
sanitarne, hydraulika, murowanie, szpachlowa-
nie, montaż okien i drzwi, ścianki, glazura, pane-
le. Tel. (068) 455-17-78.
NADZORY budowlane, kierownik budowy, kosz-
torysowanie, przeprojektowania projektów. Tel. 
(068) 470-14-76, 693 080 775.
REMONTY tanio, szybko, solidnie! Tel. 
723 401 626.

RÓŻNE
SIATKA ogrodzeniowa - produkcja i sprzedaż, w 
ofercie siatka leśna. Gubin, ul. Kaliska 96 B. Tel. 
(068) 359-66-76.
KUPIĘ mapy (niemieckie, rosyjskie, polskie), 
zdjęcia, plany, sztućce przedstawiające Gubin z 
różnych czasów. Tel. 512 873 007.
ZSZYWKI do drewna 30x12, drut płaski w kręgach 
3x1, plomby ołowiane fi 8,10 + żyłka w pakietach. 
Sprzedam. Tel. 504 370 020.
KUPIĘ duże butle w koszu na wino. Tel. 
503 982 891.
OWCZAREK niemiecki długowłosy, 11 tygodni, 
sprzedam. (068) 359-32-72.
DRZWI wejściowe prawe - sprzedam. Gubin, ul. 
Legnicka 43/3, tel. 721 959 835.
SPRZEDAM dachówkę karpiówkę (klinkier) 4.750 
szt. Cena za 1 szt. 0,50 zł. Tel. 781 299 566.
HEBLARKĘ, szlifierkę, krajzegę na siłę sprze-
dam. Tel. (068) 455-65-55.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WŁAŚCICIE-
LOM I PERSONELOWI REST. RÓŻANA 
- za wspaniałą obsługę i zorganizowanie 
24 maja br. przyjęcia weselnego naszych 
dzieci. Rodziny Siwickich i Lechowiczów.

SPRZEDAM śrutownik „Bonk” z silnikiem 7 kW, 
360 V - cena 300 zł. Hydrofor 300 l - komplet 
- 250 zł. Wózek ręczny dwukołowy duży, koła 
motocyklowe - 100 zł. Gubin, Legnicka 13, tel. 
(068) 359-43-13.
SPRZEDAM gazowy grzejnik wody przepływo-
wej „Termet”. Tel. (068) 359-77-62.
SZUKAM osób zainteresowanych wspólnym 
dojazdem do pracy, do Zielonej Góry. Tel. 
600 331 721.

HURT-DETAL
- wyroby śrubowe-luzem i konfekcja, 
gwoździe budowlane luz. i op. 1 kg
- podstawy do słupków ogrodz. z otwora-
mi fasolowymi i okrągłymi
- uszka do przęseł ogrodzeniowych

USŁUGI
- szlifowanie głowic samochodowych, po-
wierzchni płaskich, sitek i noży
-obróbka plastyczna metali na prasach 
PROHAMET - Lubsko pl. Wolności 12 tel. 
(068) 457-40-44, 504 370 020 
(dojazd od ul. Mickiewicza)

SPRZEDAŻ i montaż dachówki blachodachówki. 
Tel. 509 519 227. 
SPRZEDAM ślicznego 3-miesięcznego yorka 
- psa, bez rodowodu. Piesek posiada szcz-
epienia, odrobaczony, książeczkę zdrowia. Tel. 

785 569 609.
GRUPA Anonimowych Łasuchów „Ścieżka” 
wtorki 17.00-17.30. Tel. 518 654 107. Pawilon 
przy granicy ul. Obr. Pokoju róg ul. Chopina. ZA-
PRASZAM!
NOŻYCE krążkowe do blachy, wałek do heblarki 
80x250 z nożami i czopem na uchwyt wiertarki, 
piłę + blachy na stół - nowy. Sprzedam. Tel. 
504 370 020.
SPRZEDAM 47-tomową “Sagę o ludziach lodu” 
- cena 200 zł. Tel. (068) 359-83-50.
MASZYNĘ do pisania Optima - sprawna oraz 
Continental prod. niemieckiej 1936 r. dla kolek-
cjonera. Sprzedam. Tel. 504 370 020.
POTRZEBNE 2 wersalki (bezpłatnie). Tel. 
692 003 257.
CHĘTNIE przyjmę 2 fotele, nieduże z elementa-
mi drewnianymi, nieodpłatnie. Tel. 884 203 484.
SPRZEDAM podgrzewacz elektryczny “Vaillant” 
21kW, 400V. Tel. 785 569 609.
KUPIĘ drewno kominkowe (akacja, brzoza, dąb) 
w ilości ok. 4 m sześć. Tel. (068) 359-37-41, 
502 658 740.
SPRZEDAM kino domowe JVC, srebrne, raz 
użyte, super okazja! Tel. 507 097 844.
ODDAM psa husky dorosłego w dobre ręce. Tel. 
518 916 430.
SPRZEDAM rower dziecięcy, góral 24. 6 przer-
zutek z tyłu i 3 z przodu. Cena 200 zł. Tel. (068) 
359-73-78.
ODSPRZEDAM kompletne wyposażenie pizerii. 
Cena do uzgodnienia, telefon 661 471 892. 
POSEZONOWA obniżka cen. Wszyst-
ko po 2 zł. Sklep z odzieżą używaną „Edi” 
ul. Pułaskiego 41.
PIANINO „Legnica” - okleina dąb, połysk. Sprze-
dam tanio! Tel. (068) 455-82-04.

PRACA
ZATRUDNIĘ kucharkę i pomoc kuchenną do 
Gospody w Sękowicach. Tel. (068) 359-10-75.
ZATRUDNIĘ kelnerkę - Gospoda ul. Pułaskiego 
w Gubinie. Tel. 603 970 545.
ZATRUDNIĘ uczciwego i pracowitego mężczy-
znę do drobnych prac porządkowo-remonto-
wych. Tel. 510 266 030.
PRACA - docieplenia, tynki strukturalne (zarobki 
ok. 2400 zł). Tel. 880 576 862, 691 910 401.
ZATRUDNIĘ ogrodnika na 1/2 etatu. Tel. 
601 938 143.
PRZYJMĘ do pracy na stanowisko kucharza w 
Sękowicach Bistro u Seby. Tel. 512 174 449, 
512 174 450.

FIRMA HOREX ZATRUDNI PRACOWNI-
KÓW W GUBINIE NA KIEROWNICZE STA-
NOWISKA, Z MIN. 5-LETNIM STAŻEM. Tel. 
(068) 455-27-12, 603 801 664.

HOTEL ONYX zatrudni recepcjonist-
kę - barmankę oraz osoby chętne na staż.  
Tel. (068) 359-83-01.
SZUKAM pracownika do biura. Wymagana zna-
jomość j. niemieckiego. Tel. 695 849 590.
CHĘTNIE zajmę się dzieckiem do 4. roku życia. 
Kobieta na emeryturze. Cena do uzgodnienia. 
Tel. (068) 359-67-02, 665 638 851.
PRZYJMĘ do pracy na stanowisko kelnerki w 
Sękowicach Bistro u Seby. Tel. 512 174 449 i 
512 174 450.
SZUKAM liderów do marketingu wielopoziomo-
wego - Oriflame. Tel. 887 284 527 lub rej. online: 
www.my.oriflame.pl/pmcreator

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

MATRYMONIALNE

MIŁY Pan, Niemiec, mówiący po polsku, prowa-
dzący firmę w Guben (wiek 40+, wzrost 183 cm), 
pozna kulturalną miłą Panią. Tel. 695 849 590.

Tobias 33 l, Bernd 41, Lutz 48, …
POSZUKUJĄ POLEK O ATRAKCYJNEJ 
PREZENCJI (SZCZUPŁE), W CELU STWO-
RZENIA TRWAŁEGO ZWIĄZKU, RODZINY. 
DZIECI NIE STANOWIĄ PROBLEMU.
Prosimy o oferty ze zdjęciami - MMS 0049 
1757880815.
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Sum ergo cogito

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy 
Wojska Polskiego 6, który usytuowany jest na poddaszu, 
składa się z jednego pokoju o pow. 13,70 m kw.

Działki oznaczone nr 366/1 i 363/9 o łącznej pow. 
425 m kw., obręb 3 miasta zabudowane są dwu-
kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o kubaturze 
715 m3, składającym się z trzech lokali mieszkalnych 
i budynkami gospodarczymi o kubaturze 79 m3 . Łączna 
powierzchnia użytkowa lokali i przynależności wynosi 
184,40 m kw.

Cena lokalu mieszkalnego - 6.300,00 zł
Cena udziału (74/1000) w gruncie - 1.209,23 zł
Cena wywoławcza - 7.509,23 zł.
Przetarg odbędzie się 24 lipca 2008 roku o godzinie 

10.30 w sali narad (nr 15) Urzędu Miejskiego w Gubinie, 
ul. Piastowska 24. W przetargu mogą wziąć udział tylko 
współwłaściciele budynku położonego przy ul. Wojska 
Polskiego nr 6.

Osoby biorące udział w przetargu winny wpłacić wa-
dium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej 
do 21 lipca 2008r. na konto PKO BP 0/Zielona Góra nr 
13102054020000050200278747

Opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu ustala 
się w wysokości 1% wartości ceny wylicytowanej (plus 
VAT 22%) płatną do 31 marca każdego roku, z wyjątkiem 
I opłaty, która będzie wynosiła 15% ceny.

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy 
ulicy Śląskiej 10, który usytuowany jest na II piętrze, 
składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, spi-
żarki i przedpokoju o pow. 106,40 m kw. 

Działka oznaczona nr 181/6 o pow. 234  m kw., ob-
ręb 5 miasta zabudowana jest czterokondygnacyjnym 
budynkiem mieszkalnym o kubaturze 3600 m3 i po-
wierzchni użytkowej 521,60 m kw.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal 
składa się z sześciu samodzielnych lokali mieszkalnych 
i dwóch lokali użytkowych.

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w nieru-
chomości wspólnej 133.638,77 zł

Przetarg odbędzie się 24 lipca 2008 roku o godzi-
nie 10.00 w sali narad (nr 15) Urzędu Miejskiego 
w Gubinie, ul. Piastowska 24

Osoby biorące udział w przetargu winny wpłacić wa-
dium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej 
do dnia 21.07.2006r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona 
Góra nr 1310205402000050200278747.

Ponadto osoby biorące udział w przetargu muszą 
okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamo-
ści, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną 
musi okazać się stosownym pełnomocnictwem.

Wylicytowana cena nabycia lokalu mieszkalnego 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wylicytowana cena nabycia lokalu mieszkalnego 
i I opłata z tytułu użytkowania wieczystego 

(15 % uzyskanej ceny udziału w gruncie) podlega zapła-
cie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin 
zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie terminu zawarcia 
umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestni-
ka, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Osobom, które nie nabyły praw do nabycia nierucho-

mości wadium zwraca się w ciągu 3 dni po zakończeniu 
przetargu.

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

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108). Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa 
w składzie wyznaczonym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia 
nr 21/2008 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 czerwca 
2008r.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości 
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego - pokój nr 
9, tel 0684558139.

BURMISTRZ MIASTA GUBIN
ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste w udziale 74/1000 część gruntu

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego

oraz udziału w nieruchomości wspólnej wynoszącego 203/1000

i udział w gruncie podlega zapłacie do czasu zawarcia 
aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalo-
ny najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istnieją-
cym.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w skła-
dzie wyznaczonym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 
21/2008 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 czerwca 
2008r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, 
zaliczone zostanie na poczet ceny kupna lokalu miesz-
kalnego.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy no-
tarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Osobom, które nie nabyły praw do nabycia przed-
miotowych nieruchomości wadium zwraca się w ciągu 
3 dni po zakończeniu przetargu.

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

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości 
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego -pokój 
nr 9, tel.068-4558139. 

Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu 18 lipca 
2008r. pod powyższym adresem w godz. 12.00-13.00.

Mam tę niedoskonałość, że piszę 
felietony odręcznie, może czasem 
niezbyt wyraźnie i dlatego zdarza 
się, iż osoba przepisująca je zmie-
ni lub pominie literkę albo wyraz, 
a czasem całe zdanie. Wówczas, 
bywa, moje wywody stają się mało 
precyzyjne. Liczę w tym przypad-
ku na wyrozumiałość czytelników.

Zbyszek Fiedorowicz odszedł 
do lepszego świata. Przez wiele lat 
działał w klubie sportowym „Cari-
na”. Był kulturalnym, koleżeńskim, 
życzliwym, a także, tak po prostu, 
dobrym człowiekiem. Nie tylko ja 
go takim zapamiętam. Świadczy 
o tym wielka ilość żegnających go 
przyjaciół, kolegów i znajomych.

Agata Mróz także przeniosła się 
na drugą stronę. W Niemczech, w 
banku szpiku kostnego zarejestro-
wano trzy miliony osób, w Polsce 
trzydzieści pięć tysięcy. Sto razy 
mniejsza szansa na znalezienie 
krwi zgodnej pod względem wy-
magań medycznych. Myślę, że już 
się tam spotkali. On, działacz spor-
towy z małego miasteczka. Ona, 
wielka gwiazda sportu.

Japoński, męski zespół siatków-
ki po niezwykle dramatycznym 
meczu z Argentyną awansował 
jako dwunasty (ostatni) zespół do 
igrzysk. Wzruszający był widok 
tych potomków wojowniczych sa-
murajów płaczących jak jeden mąż 
rzewnymi łzami wielkiego szczęś-
cia. A trener w eleganckim garni-
turze rzucił się na parkiet, gdzie 
leżał krzyżem przez dłuższy czas. 
Kto widział ten obraz, zapamięta 
go na zawsze. Zero słów, maksi-
mum treści. Takie chwile można 
przeżyć tylko w sporcie.

„W życiu piękne są tylko chwile” 
- śpiewał zespół Dżem. A reszta? 
Reszta to żmudna praca. Więc 
pracuj trenerze, może i tobie się 
uda przeżyć takie momenty, gdzie 
łzy nie będą świadczyć o braku 
męskości, a wręcz przeciwnie.

Czemu nie piszę o ME w piłce 
nożnej? W sobotę, w dniu otwar-
cia, w czasie meczu Portugalia-
Turcja, oglądałem opisaną wcześ-
niej siatkówkę, a w poniedziałek 
(Holandia-Włochy) świetny teatr 
telewizji z Magdą Zawadzką i Le-
onardem Pietraszakiem (nie żału-
ję). A mecze Polaków? Oczywiście, 
że widziałem.

I już mamy wakacje. Słowo do 
dzieci i młodzieży. „Jak to miło 
wędrować z plecakiem, dolinami 
z daleka od miast, gdy piosenką 
witają nas ptaki, gdy piosenką roz-
dzwoni się las. Jak to miło w na-
miocie i raniutko na jasny wyjść 
świat, a tu szumią wysokie papro-
cie i na liściach wesoło gra wiatr. 
Wędrujemy, wędrujemy”. Są to 
słowa piosenki z okresu mojej 
szkolnej młodości, czasu wędró-
wek i obozów. Gorąco polecam ten 
sposób spędzania wolnego czasu. 
Wiem, że wśród młodych obowią-
zują inne wzorce. Trzeba mieć cha-
rakter, żeby się im przeciwstawić.

W życiu piękne są tylko chwile. 
A może wam się uda uszczknąć z 
życia coś więcej? Godziny, dni, ty-
godnie. Kto nie spróbuje, ten się 
nie dowie.

Ireneusz Szmit

W życiu piękne 
są tylko chwile

Taką formę czynnego wypoczyn-
ku wybrali uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Gubinie, członkowie Szkolnego 
Koła Sportowego „Sprawni - Razem”.

12 czerwca 2008 r. wyruszyliśmy 
rowerami do Kosarzyna, nad jezioro 
Borek. W ciągu godziny pod opie-
ką nauczycieli: Eweliny Garnek, 
Bartosza Bezdziczka i Iwony Ko-
lińskiej, pokonaliśmy zaplanowaną 
13-kilometrową trasę. Po krótkim 
odpoczynku na stanicy wodnej OM 
PTTK w Gubinie czekała na nas 
niespodzianka. Mogliśmy bowiem 
popływać po jeziorze Borek na ka-
jakach. Dla wielu z nas było to wiel-
kie przeżycie, bowiem niektórzy po 
raz pierwszy trzymali w ręku wiosła 
i po raz pierwszy wypłynęli na śro-
dek jeziora.  Oczywiście nad naszym 
bezpieczeństwem czuwali ratownicy 
WOPR z Gubina.

Po takich emocjach wszystkim bar-

dzo smakowała kiełbasa upieczona 
na grillu. 

W drodze powrotnej do Gubina 
zobaczyliśmy jeszcze miejsce ujścia 
Nysy Łużyckiej.

Wycieczka bardzo nam się podo-
bała. W następnym roku szkolnym 
też planujemy skorzystać z podobnej 
formy wypoczynku. Może się uda.

Dziękujemy: OM PTTK za bezpłat-
ne wypożyczenie kajaków i udostęp-
nienie stanicy  wodnej w Kosarzynie,

- Jackowi Czerepko i ratownikom 
WOPR w Gubinie za czuwanie nad 
naszym bezpieczeństwem; naszym 
nauczycielom: E.Garnek, I.Kolińskiej 
i B.Bezdziczkowi - za opiekę i zorga-
nizowanie wycieczki.

Damian Chomont, Marta Wacławek, 
Agnieszka Goździk, Bożena Szałapska, 
Anna Siewruk, Magda Kowal, Adam 
Kowal, Łukasz Sulikowski, Grzegorz 
Grelewicz

ikol

Rowerem i kajakiemW indywidualnych otwartych mi-
strzostwach Guben w szachach ak-
tywnych (P-30) dla juniorów do lat 
12, rozegranych 24 maja 2008 r., 
nieoczekiwane, lecz w pełni zasłu-
żone zwycięstwo odniósł Sebastian 
Hryniewicz, uczeń Szkoły Podsta-
wowej z Bieżyc. 

Uzyskał prawo gry na pierwszej 
szachownicy w lidze juniorów do lat 
12 w klubie SV Chemie Guben. 

Na turnieju szkolnym królewskiej 
gry w Luckau (14 czerwca) zwycięz-

Sukcesy w szachach
cą został Sebastian Keller. Nie-
znacznie za nim uplasował się Artur 
Hryniewicz. 

Sekcja szachowa Gubińskiego 
Domu Kultury ogłasza przerwę wa-
kacyjną do 14 października br. 

Szachiści niemieccy zapraszają na 
treningi i spotkania szachowe w śro-
dy, w godzinach 17.00-19.00, w Eis-
bär przy Schillerstr. 22 (za hotelem 
Panorama).

(HK, wł)

Piękna pogoda, zbliżające się wakacje to doskonała okazja na wyciecz-
ki, wypady poza miasto.

Ponad 80 karateków z naszego wo-
jewództwa spotkało się w Nowej Soli 
by wystartować w IX Mistrzostwach 
Województwa Lubuskiego w Karate 
Kyokushin.

Gubiński Klub Kyokushin Karate 
reprezentowało dziewięciu zawodni-
ków, którzy rywalizowali w konku-
rencjach kata, kumite oraz walk reży-
serowanych. Trzon drużyny tworzyli 
młodzi zawodnicy szkoleni przez sen-
sei Krzysztofa Dubiela 3 Dan.

Pęd do sukcesu młodych zawodni-
ków zaowocował zdobyciem 7 me-
dali, w tym 2 złotych, 1 srebrnego i 4 
brązowych.

Wyniki indywidualne:
I m-ce kata do 10 lat Tomasz Ja-

roszyński, I m-ce kumite - 65 kg 
Błażej Dziurdziewicz, II m-ce kata 
10-11 lat Kamil Chojnacki, III m-ce 
kata 10-11 lat Przemysław Rodzie-

Uczestnicy wycieczki przed stanicą wodną w Kosarzynie

Pęd do sukcesu
wicz, III m-ce kata kadetów Maciej 
Dziurdziewicz, III m-ce kumite - 55 
kg Dawid Bosak, III m-ce kumite 
- 60 kg Łukasz Bosak

Organizatorem mistrzostw był No-
wosolski Klub Karate Kyokushin, 
który przygotował zawody na bar-
dzo dobrym poziomie. Sędzią głów-
nym zawodów był sensei K.Dubiel 
3 Dan z Gubina. X Jubileuszowe 
Mistrzostwa Województwa Lubu-
skiego w Karate Kyokushin odbędą 
się w 2009 roku, w Gubinie. W tym 
roku również Gubiński Klub Ky-
okushin Karate obchodzić będzie 
swój jubileusz XXV-lecia działalno-
ści na terenie miasta Gubina. Szy-
kują się ciekawe zawody, na które 
już dziś zapraszamy sympatyków 
karate kyokushin.

kd

Zwycięstwem nad Piastem Par-
kovią Trzebiechów 4:2 zakończyli 
sezon w klasie okręgowej piłkarze 
Cariny Gubin. 

W 34 spotkaniach gubinianie zdo-
byli 37 punktów. Odnieśli jedenaście 
zwycięstw, tylko cztery razy dzielili 
się punktami z przeciwnikiem i aż 
dziewiętnaście razy schodzili z boi-
ska pokonani. 

Taki dorobek pozwolił im na za-
jęcie 14 miejsca. Piłkarze z Gubina 
strzelili 63 bramki, rywale do naszej 
bramki strzelali 74 razy. Szczególnie 
nie szło gubinianom w meczach wy-

Koniec kopania
jazdowych, na boiskach rywali od-
nieśli tylko trzy zwycięstwa. Więk-
szość punktów zdobyli na własnym 
boisku (26). Bilans bramkowy rów-
nież był dodatni, czterdzieści zdoby-
tych bramek przy straconych dwu-
dziestu ośmiu.

Dużą skutecznością w ostatnich 
meczach popisywał się napastnik 
Daniel Szydłowski.

Mamy nadzieję, że kolejny sezon 
będzie dla piłkarzy Cariny  zdecydo-
wanie bardziej udany.

(m.z)
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1 Zenit Ługów 26 60 101-19
2 Sparta Nietkowice 26 56 81-25
3 Relaks Grabice 26 53 75-38
4 Zorza Mostki 26 53 66-41
5 Alfa Jaromirowice 26 49 62-34
6 Sokół Kalsk 26 44 51-28
7 Rywal Stargard Gubiński 26 36 56-60
8 Bizon Wilkowo 26 34 60-76
9 Pogoń Wężyska 26 30 45-48

10 Kruszywo Raduszec Stary 26 29 44-79
11 Victoria Szczaniec 26 25 41-68
12 Zryw Rzeczyca 26 24 47-77
13 Zieloni Łagów 26 23 40-92
14 Cargovia Kargowa 26 8 33-117

Przed transmisją inauguracyj-
nego meczu polskiej reprezentacji 
z Niemcami w niedzielę 8 czerwca, 
Alfa Jaromirowie rozegrała u siebie 
ostatni mecz sezonu 2007/2008.

Przy bardzo licznie zgromadzonych 
kibicach, Alfa Jaromirowie rozegra-
ła ze Spartą Nietkowice niezwykle 
ciekawy i emocjonujący mecz, za-
kończony zwycięstwem gospodarzy 
1:0, po strzale w drugiej połowie To-
masza Romanowskiego. Myślę, że 
kibice nie zawiedli się, było to ładne 
widowisko, mimo strasznego upału, 
który dał się wszystkim we znaki. 

Na trybunach nie zabrakło m. in. 
burmistrza Gubina Bartłomieja 
Bartczaka oraz radnych miejskich 
i gminnych. 

Zakończenie sezonu Alfy
Jednak najwierniejszym kibicem, 

zawsze towarzyszącym drużynie 
jest Danuta Szmit, która z włas-
nym „sprzętem nagłaśniającym” 
dopingowała naszych zawodników 
najgłośniej, z wielkim znawstwem 
udzielająca zawodnikom Alfy wska-
zówek. 

Przed meczem odbyła się bardzo 
miła uroczystość, wręczenie kluczy-
ków... Otóż zawodnicy, działacze i ki-
bice wybrali najlepszego zawodnika 
Alfy, którym został Tomasz Bomba. 
W nagrodę otrzymał samochód!

Po zwycięstwie zawodnicy, działa-
cze, sponsorzy i niezawodni kibice 
świętowali wspólnie zakończenie se-
zonu, oglądając jednocześnie zma-
gania naszej reprezentacji.  mb-t 

Organizator - Sklep Spożywczo 
Sportowy „Witamina” Krzysztof 

Fyk zapewnił mistrzowską obsa-
dę. Nie zabrakło Mistrza Świata, 
Mistrza Europy oraz Mistrzów Pol-
ski, w różnych kategoriach. Wspa-
niała impreza, w Gubinie jeszcze 
nie było tak licznej plejady gwiazd 
tego jakże widowiskowego sportu. 
Program zawodów obejmował: 

I runda fitness sylwetkowe ko-
biet, I runda zawodów mężczyzn, 
II runda fitness sylwetkowe kobiet, 
II runda zawodów mężczyzn (pro-
gram dowolny), III runda fitness 
sylwetkowe kobiet, III runda za-
wodów mężczyzn (pozy obowiąz-
kowe), runda finałowa mężczyzn 

Fitnes Authority Grand Prix w Gubinie 
dekoracje zawodników i zawodni-
czek. Nagrody pieniężne, rzeczo-

we i dyplomy, ufundowane przez 
liczne grono sponsorów otrzymali: 
Fitness sylwetkowe kobiet:

I miejsce 2000 zł, statuetka Fit-
ness Authority Grand Prix - Anna 
Scholz-Szczotka to Mistrzyni Polski 
w fitness sylwetkowym z roku 1999 
i czwarta zawodniczka mistrzostw 
Europy z roku 2004. 

II miejsce (1000 zł) Renata Ja-
błońska, III miejsce (500 zł) Mag-
dalena Krajkowska, IV miejsce 
(300 zł) Edyta Draus, V miejsce 
(200 zł) Agata Radziwoniuk, VI 
miejsce (100 zł) Alicja Klarkow-
ska, VII miejsce Anna Guzik.

Kulturystyka mężczyzn: I miejsce 
4000 zł, statuetka Fitness Autho-
rity Grand Prix - Robert Piot-
rkowicz Mistrz Świata, II miejsce 
- 3000 zł - Marek Olejniczak, III 
miejsce - 2000 zł - Andrzej Ko-
łodziejczyk, IV miejsce - 1000 zł 
- Marcin Jabłoński, V miejsce - 
500 zł - Robert Kiesz, VI miejsce 
- 200 zł - Robert Winogrodzki, 
Miejsca od VII do końca w obu kon-
kurencjach - dyplom, nagroda rze-
czowa: 7.Krzystof Danielczyk, 
8.Grzegorz Stryjecki i 9.Mar-
cin Michalak.

Fitnes Authority Grand Prix w Gu-
binie było wydarzeniem, które zgro-
madziło wielu gubinian, o czym mo-
gły świadczyć tłumy na widowni. 

Ogromne brawa dla głównego or-
ganizatora Grand Prix, za wzorowe 
zorganizowanie imprezy.

Organizator serdecznie dziękuje 
wszystkim sponsorom za pomoc 
w zorganizowaniu zawodów. Są to: 
Urząd Miasta n PKM p. Poniatow-
skich n Zakład Meblowych - p. Iwa-
niccy n Salon Jubilerski p. Szczer-
banowicz n Poltrag n Pizza Rab n 
Vega - Warszawa Samochodowy n 
Urząd Gminy n Horex n Świat Ka-
mienia n Oczyszczalnia Ścieków n 
Wiadomości Gubińskie n Zakład 
Energetyczny Z. Bołoczko i J. Wie-
czorek n Solarium nr 1 n Sklep „U 
Grzegorza” n Auto-Warsztat Ba-
giński n Auto-Warsztat M&B Prus 
n EKO-GAZ Brzyszcz n Cukiernia 
Dębowski oraz Mirosław Witan - 
Restauracja Tercet, który przygo-
tował iście królewski bankiet.

W hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych przy ul. Krakowskiej w Gubinie 14.06.2008 r. 
w sobotę o godz.15.00 rozpoczęła się prawdziwa uczta dla fanów kulturystyki.

Mistrzowie w geście zwycięstwa

Od startu na mitingu w Zielonej 
Górze 1 maja br. gubińscy lekkoat-
leci rozpoczęli sezon.

Potem były starty na nowo po-
łożonej nawierzchni tartanowej 
w Szprotawie oraz po dwa starty 
w Słubicach i Zielonej Górze.

Najlepsze wyniki w kategorii mło-
dzików uzyskali: Dominik Guc, uczeń 
gimnazjum w Gubinie, w biegu na 100 
m - 11,46 s, najlepszy wynik w Polsce 
(w tej kategorii wiekowej), na 300 
m Dominik biegał w czasie 38,06 s. 
Kamil Opatrzyk, uczeń Gimnazjum 
numer 2 w Gubinie, uzyskał wyniki: 

Wybitne wyniki młodzików
bieg na 100 m - 11,70 s, bieg na 300 m 
- 38,76 i skok w dal 6,09 m.

W kategorii juniorów młodszych 
uczeń Gimnazjum nr 1 w Gubi-
nie Piotr Kwapich wygrał zawody 
wojewódzkie w biegu na 800 m, 
czas 1:59,46 s, a na 400 m pobiegł 

w czasie 52,74 s. Drugie miejsce 
w tych zawodach zajęły gubińskie 
gimnazjalistki Aleksandra Czaba-
tor w biegu na 800 m i Weronika 
Spyta w biegu na 1500 m. 

W kategorii juniorów, w Otwartych 
Mistrzostwach Województwa I miej-
sca zajęli: Piotr Kurdyk na 200 m - 

czas 22,46 s (inne jego wyniki: 100 m 
- 11,17s; 400 m - 50,46 s); Mateusz 
Sokalski, potwierdzając swoją wyso-
ką formę, wygrał bieg na 400 m przez 
płotki (jego najlepsze wyniki to: bieg 
na 400 m przez płotki - 55,02 s, na 
400 m - 51,02 s) i Piotr Konopacki 

w biegu na 1500 m. 
Przed lekkoatletami jeszcze starty 

w eliminacjach będących kwalifi-
kacją do udziału w zawodach o mi-
strzostwo Polski w poszczególnych 
kategoriach wiekowych oraz udział 
w obozach szkoleniowych w lipcu 
i sierpniu. RK

Trener Grzegorz Biłan ze swoim podopiecznym Piotrem Kwapichem Patryk Raczyński - medalista w biegu 
na dystansie 1000 m

Wśród prawidłowych odpowiedzi na konkurs z poprzedniego numeru 
rozlosowaliśmy nagrodę. Książkę „Ekonomia - nauka zdrowego roz-
sądku” wygrał Jarosław Winkowski. Prosimy o kontakt z redakcją.

Konkurs WG

To, że dostaliśmy na Mistrzostwach 
Europy w piłce nożnej sromotne la-
nie od wszystkich reprezentacji, jest 

faktem. Zanim jednak rozpoczęły się 
te wielkie zawody, na gubeńskim boi-
sku szkolnym rozegrano mistrzostwa 

w skali mikro.  Na   szkolnej murawie 
zmierzyły  się narodowe reprezenta-
cje uczniów z Europaschule.

„Euro” w skali mikro
Polską jedenastkę zasilił burmistrz 

Bartłomiej Bartczak, po stronie nie-
mieckiej zagrał wiceburmistrz Fred 

Mahro. Po trwającym 3 x 30 minut 
meczu lepsi okazali się polscy ucznio-
wie, uczęszczający do szkoły w Gu-

ben. Wygraliśmy! Wynik spotkania 
jest nieistotny, ważniejsza była dobra 
zabawa! AB.


