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godz. 19.00
sala widowiskowa GDK

21.09.2008, godz. 21.00
Sala widowiskowa, GDK
Jubileuszowa XX sesja III kadencji Rady Powiatu Krośnieńskiego obradowała 10 września 2008 roku. Najważniejszym punktem porządku obrad była prezentacja programu naprawczego powiatowego szpitala.

Szpital idzie ku lepszemu!
…nie będzie żadnych
zwolnień personelu podkreślił z naciskiem
dyrektor lecznicy
W. Rutkowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim zaprasza do
składania deklaracji wyboru lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek środowiskowych we wszystkich naszych placówkach
w Stargardzie Gubińskim, Grabicach, Polu,
Chlebowie i Strzegowie.
Posiadamy kontrakt z NFZ. Jeśli złożysz deklarację wyboru, zapewnimy Ci:
n stały dostęp do lekarzy specjalistów: stomatologa, ginekologa, pulmonologa, neurologa,
internisty, chirurga;
n wykonywanie badań USG w pełnym zakresie
w ramach NFZ przez specjalistę radiologii;
n wykonywanie badań laboratoryjnych przez
Specjalistyczne Laboratorium MEDICA (Certyfikat Europejski, badania honorowane w całej
Europie),
n w zakresie POZ oferujemy Ci stały dostęp do
lekarza rodzinnego, pediatry, pielęgniarki środowiskowej i położnej.
Naszym celem jest świadczenie usług medycznych dla pacjentów na najwyższym poziomie
przez najlepszych specjalistów doświadczonych
lekarzy i zespołu dyplomowanych pielęgniarek.
Serdecznie zapraszamy do naszych ośrodków,
czeka na Ciebie miła i fachowa obsługa oraz
troskliwa opieka kadry medycznej.
Czekamy na Ciebie i Twoją Rodzinę.

KOMINKI VOLCANO
n kominki
n grille ogrodowe
n wędzarnie

*N
 ajnowocześniejsze
urządzenia MEGASUN
*Łóżka w najbogatszych wersjach
*AQUA
*AROMA
*KLIMA
*Najwyższej klasy lampy
*Profesjonalne kosmetyki

Zapraszamy 24 h
Gubin, Al. Łużyckie 1a
(0 68) 359 77 76

W obradach wzięli udział wszyscy radni oraz licznie przybyli
słuchacze. W sali obrad zasiedli
radni Sejmiku Wojewódzkiego Józef Bartkowiak, Lech Kowsz,
Zdzisław Paduszyński, burmistrz
Krosna Odrzańskiego Andrzej
Chinalski. Części obrad poświęconej programowi restrukturyzacji
przysłuchiwała się grupa radnych
z Gubina - Halina Wojnicz, Marcin Sikora, Danuta Andrzejewska, Ryszard Jakutowicz i Waldemar Kowal. W imieniu gminy
Gubin obradom przysłuchiwał się
przewodniczący rady Stanisław
Fudyma. Przedstawiając radnym
program restrukturyzacji szpitala,

starosta Jacek Hoffmann omówił
zasadnicze warianty rozwiązań, zaproponowane przez firmę konsultingową Know-How ze Szczecina.
Pierwszy wariant odzwierciedlał
jedynie sytuację bieżącą szpitala,
wskazując jakie będą koszty i straty lecznicy w następnych latach.
Drugi zakładał zmiany w organizacji zatrudnienia pracowników,
jednak bez prowadzenia dalszych
przedsięwzięć
organizacyjnych.
Wariant następny wskazywał na
daleko idące zmiany w przemieszczeniu oddziałów. W Krośnie oprócz istniejących oddziałów chirurgicznych i OIOMU-u, z Gubina
przesunięte byłyby oddział dzie-

cięcy i położniczo-ginekologiczny.
W Gubinie pozostać miał oddział
wewnętrzny i zakład opiekuńczoleczniczy.
W miejsce dotychczasowych powstać miał oddział chirurgii i ginekologiczny „jednego dnia”. Jak
mówi dyr. Wojciech Rutkowski
- celem tego rozwiązania miało
być takie założenie, że część krośnieńska szpitala miałaby być z oddziałami zabiegowymi, a gubińska
- oddziałami niezabiegowymi.
Miał funkcjonować tylko jeden
blok operacyjny. Gubin byłby tym
samym pozbawiony opieki pediatrycznej i anestezjologicznej.
dokończenie na str. 3

n pokojowe
n kuchenne
n chlebowe
n ceramiczne
n kwaso i żaroodporne
n jedno i dwuścienne
n wkłady kominkowe
n materiały do budowy kominków, kominów, pieców itp.
Służymy fachową poradą
Gubin ul. Śląska 62
tel./fax 068 455 51 22

Miasto i okolice



Urodzenia
Adam Szema, Nikola Zajączkowska, Martyna Niedźwiecka,
Natalia Morgunow, Filip Czerniawski, Antoni Wawrzyński,
Hanna Kołacz, Nadia Kozłowska, Hanna Szcześniak, Kuba
Rutecki, Łukasz Kobita, Julia
Zielińska, Julia Mazur, Kamila
Korolik, Wiktor Góralczyk, Kuba
Sawicki.

Zgony
Zbigniew Polaszek l. 61, Helena
Zielińska l. 77, Wacława Zawadzka l. 86, Edward Kozerowski l. 71,
Janina Lipska l. 54, Jan Szymonik
l. 75, Józef Adamczyk l. 75.

Zmiana terminów
dyżurów policji
Komisariat Policji w Gubinie zawiadamia, iż uległy zmianie dyżury
funkcjonariuszy policji w polsko-niemieckim punkcie konsultacyjnym.
Zapraszamy co dwa tygodnie, w
środy, w godzinach 15.00-17.00 do
Galerii Ratusz Gubińskiego Domu
Kultury. Najbliższy dyżur 1 października br.

Poznaj funkcjonariuszy
Powołana uchwałą Rady Miejskiej
wiosną tego roku Straż Miejska
w Gubinie przystąpiła do wykonywania swoich obowiązków.
Obecnie strażnicy mają swoją siedzibę na zapleczu budynku magistratu (obok parkingu), a pracują
w godzinach 07.30 - 15.30.
Jak mówi komendant Krzysztof
Dubert - po wykonaniu najpilniejszych zadań, praca będzie się
odbywała w systemie dwuzmianowym. Na razie największy nacisk
jest położony na patrolowanie
w godzinach rannych okolic szkół
i „wyczulanie” rodziców przywożących dzieci na zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa.
Drugą nie mniej ważną sprawą jest
sprawdzanie stanu przestrzegania
porządku i zachowania czystości
- szczególnie na terenie skwerów, parków i wyspie. Strażnicy

w ciągu niespełna miesiąca z powodzeniem rozwiązali kilka spraw
i problemów zgłoszonych przez
mieszkańców. Zabrano w końcu
np. pojazd z parkingu obok fary,
który był „nieusuwalny” - stał blisko 4 lata bez właściciela...
Strażnicy w przyszłości zapowiadają zwrócenie bacznej uwagi między innymi na właścicieli
psów, szczególnie z zachowaniem
porządku po swoich pupilach. Będzie między innymi sprawdzane,
czy właściciele sympatycznych
„czterołapków” mają opłacony podatek za ich posiadanie i zaświadczenia o szczepieniu. Czego może
żądać strażnik od mieszkańca,
jakie prawa i obowiązki ma Straż
Miejska - reguluje Ustawa o Strażach Gminnych z 29 sierpnia 1997
roku.
AB.

Serdeczne podziękowania

lek. med. Lechowi
Borkowskiemu
za leczenie
i fachową pomoc
w ostatnich dniach życia
Jana Szymonika
składa
żona z rodziną

Grono pedagogiczne i dzieci
z Miejskiego Przedszkola nr 3
w Gubinie serdecznie dziękują
Personelowi Sklepu „ZAFI” za
przekazanie materiałów w celu
ozdobienia naszej placówki.

Bardzo przepraszam osoby:
Bartłomieja Bartczaka - Burmistrza Gubina
Józefa Bartkowiaka - Radnego Sejmiku Lubuskiego
Danutę Andrzejewską - Radną Rady Miejskiej
Leontynę Kaczor - Przewodniczącą Rady Osiedla nr 4
Jolantę Olszewską - Dyrektora Przedszkola nr 3
Krzysztofa Sikorę - Radnego
Rady Miejskiej
za to, że nie z mojej winy, w sprawozdaniu z XXI Sesji Rady Miejskiej pomieszczonym w numerze
15/2008 „Wiadomości Gubińskich” Państwa udział został pominięty lub pomniejszony.
Najmocniej przepraszam
Oleg Sanocki

Na zdjęciu od lewej: komendant Straży Miejskiej Krzysztof Dubert, insp. Mieczysław
Kita, aplikant Wiesława Banfi, mł. strażn. Piotr Leczycki, strażn. Paweł Koziuk.

Patriotycznie w Gębicach
Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę września, obchodzony jest Dzień
Kombatanta i Dzień Pokoju. Tak
było i 7 września, kiedy to na terenie Stalagu III B Amtitz odbyła się
polowa msza św., którą odprawił
w asyście wikarego proboszcz ze
Starosiedla, ks. Bogdan Kusiak.
Były sztandary kombatantów, OSP
ze Strzegowa i Gimnazjum z Czarnowic, przybyło wielu mieszkańców, przedstawiciele Straży Granicznej, organizacji, instytucji
i władz z wójtem (w mundurze
wojskowym) ppłk. rez. Edwardem
Aksamitowskim i przewodniczącym rady Stanisławem Fudymą.
Pod pomnikiem złożono wiązanki
kwiatów.
Druga część uroczystości odbyła
się w Gimnazjum w Czarnowicach,
gdzie grono pedagogiczne zaskoczyło przybyłych przygotowaną inscenizacją. Tym razem w pomieszczeniach klasowych młodzież
przedstawiała fragmenty walk z II
wojny światowej.
Na wniosek koła ZKRPiBWP medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej” odznaczeni zostali:
złotym Barbara Dobek - dyrektor Gimnazjum w Czarnowicach;
srebrnym - radna Barbara Miazgowicz, wiceprezes koła kombatantów Ildefons Urbaniak i sołtys wsi Czarnowice Mieczysław

Wolak. Srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymał
Bronisław Dębicki z Komorowa,
a odznakę „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” Andrzej Burdziej z Gubina,
Janina Byszkiewicz z Wałowic,
Jadwiga Dziakońska z Dzikowa,
Edward Markowski ze Stargardu
Gubińskiego oraz Anna Pecyna
i Teresa Wojtowicz z Grabic.
Lubuski Związek Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych za długoletnią i aktywną
współpracę wyróżnił dyplomami:
dyrektora ZS w Chlebowie Annę
Andrzejewską, nauczyciela ze
Starosiedla Krzysztofa Hamerskiego, dyrektora szkoły w Bieżycach Henryka Sieradzkiego, zastępcę dyrektora ZS w Grabicach
Teresę Przygalińską, nauczycielkę ZS w Grabicach Grażynę
Storto, Danutę Irisik i Krzysztofa Irisika z Gimnazjum w Czarnowicach. Wyróżnienia wręczali
wójt E. Aksamitowski i wiceprezes
Lubuskiego ZKRPiBWP płk w st.
spocz. Tadeusz Dziewierski.
Przybyłym na uroczystość podziękowali opiekun kombatantów
w gminie Józef Mazurek i przewodniczący koła Józef Poźniak,
który w związku z wyjazdem na
stałe do Gorzowa Wlkp. zrezygnował z pełnienia funkcji.
Z. Traczyk
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Zamęczony dalmatyńczyk

Często spotykamy w mediach doniesienia o znęcaniu się nad zwierzętami, o wychudzonych i męczonych stworzeniach. Ale przypadek opisany przez naszego czytelnika jest wstrząsający - 28.08.2008 wybrałem się na spacer po Wzgórzach Gubińskich, to co ujrzałem niedaleko
jednej ze ścieżek po prostu mnie przeraziło!

Ktoś przywiązał za szyję dwudziestocentymetrowej długości sznurkiem do drzewa młodego dalmatyńczyka, zwierzę zdechło w strasznych męczarniach bez wody i bez jedzenia. Pies pewnie znudził się
dzieciakom albo właściciel wyjechał na wakacje i nie miał co z nim
zrobić, dlatego skazał go na straszną śmierć. To smutne, że ktoś był
w stanie dopuścić się tak strasznego czynu. Sprawca powinien zostać
odnaleziony i ukarany (choć to niemożliwe, to najlepiej w taki sam
sposób). Dlatego zwracam się do Redakcji z prośbą o opublikowanie zdjęć, które dołączam, może ktoś skojarzy, że jakaś osoba miała
takiego psa, a nagle zwierzę znikło. Może w ten sposób udałoby się
ustalić, kto dopuścił się tak potwornego czynu.
Oczywiście prośbę czytelnika spełniamy i jesteśmy oburzeni, że takie okrucieństwo i draństwo ma miejsce w naszym mieście. Prosimy
o pomoc, takie czyny muszą być karane z całą surowością! Prosimy
dzwonić tel. 068 455-81-92.
Drodzy Państwo, w razie stwierdzenia przypadków męczenia zwierząt, proszę niezwłocznie powiadomić członków stowarzyszenia Szansa dla Zwierząt.
Bywają wypadki losowe, wyjazdy, przeprowadzki itp. - wówczas proszę zgłaszać do stowarzyszenia chęć oddania zwierzęcia do tzw. „adopcji”. Miały miejsce sytuacje, gdy zwierzęta znajdowały nowych właścicieli. Wystarczy tylko troszkę chęci. Miejmy serce dla naszych pupili!
MB-T

Zielona ścieżka Guben-Gubin

Coraz więcej czasu władze partnerskich miast Guben-Gubin poświęcają przygotowaniu wspólnych projektów infrastrukturalnych mających upiększać całą aglomerację miejską.
Nie sposób omówić za jednym zamachem wszystkich działań.
W każdym razie władze Gubina nie chcą powtórki z… lat 20042006, kiedy to Guben zrealizował projekt rewitalizacji śródmieścia
za ok. 6 milionów euro, a Gubin odnowił ratusz (GDK) za niespełna
500 tysięcy.
Trwa uzgadnianie przedsięwzięć zmierzających do wykorzystania
i wzbogacenia terenów zielonych po obu stronach granicy.
Po naszej stronie jedna ze „ścieżek” mogłaby prowadzić przez Wyspę
Teatralną, Egzotarium, do Parku Waszkiewicza i Willi Wolfa.
Koncepcja zagospodarowania Wyspy Teatralnej jest gotowa. Koncepcję wraz z planem realizacyjnym opracowała Pracownia Projektowa „Aranż-Bud” z Zielonej Góry, którą kieruje dr inż. Eryk Dayeh.
Teraz trzeba zaprojektować ścieżkę przez Egzotarium, ul. Piastowską i schodami do Parku Waszkiewicza. Park Waszkiewicza też trzeba
poddać renowacji.
A jeśli chodzi o schody „na górę”, to które? Czy wykorzystać te koło
banku, czy obok sądu przez amfiteatr?
Burmistrz Bartłomiej Bartczak marzy, by odbudować nie tylko
schody, ale również amfiteatr, jeśli nie przy tej okazji, to nieco później.
Podkreśla znaczenie i rolę amfiteatru w przeszłości: kulturalną, widowiskową, a nawet miastotwórczą.
Amfiteatr łączył gubinian od zawsze - dodaje.
O tych i innych sprawach dotyczących przyszłości Gubina rozmawiano w godzinach rannych 10 września w gabinecie burmistrza.
„Aranż-Bud” reprezentowali architekci Eryk i Jolanta Dayeh,
a miasto obok burmistrza wiceburmistrz Justyna Karpisiak, Anna
Wróbel - naczelnik Wydziału Europejskiego i inspektor Krzysztof
Dziurdziewicz.
Uzgodniono najważniejsze poczynania, gdyż zaraz po naradzie projektanci wraz z panią naczelnik udali się do Guben, celem dokonania
uzgodnień ze stroną niemiecką.
Ols
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Co z tą kopalnią?
Korzystając z sezonu „ogórkowego”, redaktor „Gazety Lubuskiej” Dariusz Chajewski rozpętał kilkoma artykułami burzę odnośnie budowy
kopalni węgla brunatnego w gminach Gubin i Brody. To nic nowego,
że znajdują się tu znaczne jego złoża. Wiadomo też już od lat, gdzie
jeszcze przed rokiem 1945 prowadzono prace poszukiwawcze, a w niektórych rejonach Ziemi Lubuskiej prace wydobywcze.
W latach 1957-1958 opracowano projekty prac geologiczno-badawczych na złoża węgla brunatnego „Gubin”, do 1991 r. odwiercono prawie tysiąc otworów. Na podstawie wykonanych wierceń udokumentowano złoża w czterech polach o nazwach „Sadzarzewice”, „Strzegów”,
„Mielno-Brzozów” oraz „Węgliny”, także niewielkie pole „Grabice”.
Według dotychczasowych analiz, wykonywane są dalsze, obszar pól
wynosi około 2 300 ha, z tego lasy zajmują około 2 100 ha.
Prowadzone są rozmowy z samorządami obu gmin dotyczące uzgodnień związanych z eksploatacją. Jeżeli gmina Gubin korzysta z wstępnych konsultacji, to gmina Brody, a szczególnie wójt Zbigniew Wilkowiecki nie wyraża żadnej zgody, ale to ich sprawa.
By zapoznać się szczegółowo z zakresem przygotowania i realizacją wydobycia kopaliny ze złoża, procesem rekultywacji terenów po działalności
wydobywczej, a także współpracą między przedsiębiorstwem a samorządami lokalnymi, grupa radnych z gminy, z wójtem Edwardem Aksamitowskim i przewodniczącym rady Stanisławem Fudymą, przebywała od
11 do 12 września br. w Kopalni Węgla Kamiennego „Konin” w Kleczewie.
Podczas spotkania z dyrektorem generalnym Sławomirem Mazurkiem
i jego zastępcami oraz wizytując szczegółowo teren, zapoznała się z interesującymi ich oraz mieszkańców problemami. Szczegóły z wizyty w następnym numerze.
Zygmunt Traczyk

Dominika odjechała rowerem

Stacja paliw Statoil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sękowicach
oraz Wydział Ruchu Drogowego KW Policji w Gorzowie Wlkp. zorganizowały po raz kolejny 17 września w Szkole Podstawowej Nr 2
w Gubinie dla uczniów klas pierwszych konkurs w ramach kampanii „Bezpieczeństwo dziecka na drodze”. Jego celem jest edukacja
najmłodszych dzieci w drodze do i ze szkół. Komisja konkursowa
w składzie: kierownik stacji „1;2;3 Statoil” w Sękowicach - Agnieszka Maternik, mł. asp. Arkadiusz Sowiński - przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Gorzowie Wlkp., gospodarze
szkoły: dyrektor Bogdan Wypych i wicedyrektor Aleksandra Siekaniec za najlepszą pracę uznali rysunek uczennicy klasy 1A Dominiki Szustakiewicz!!!
- Konkurs polega na wykonaniu
prac w dowolnej formie rysunkowej, w której pierwszoklasiści
pokazują, w jaki sposób wyobrażają sobie temat. W tej edycji
konkursu nasza firma ufundowała rower - mówi A. Maternik:
Prace naturalnie postaramy się
wykorzystać lokalnie w naszych
akcjach promocyjnych, bądź na
innych szczeblach działalności
firmy.
Mł. asp. A. Sowiński: - jest to
ósma edycja konkursu, a my - jako
oceniający - bierzemy pod uwagę
przede wszystkim oryginalność
wyrażenia i przedstawienia samej
myśli przewodniej przez dziecko,
które rozpoczyna dopiero swoją
Laureatka Dominika Szustakiewicz edukację. A jako „drogówka” ze swoją nagrodą
w pierwszych tygodniach trwania
roku szkolnego przede wszystkim
kładziemy nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa tym najmłodszym.
W tegorocznej edycji konkursu najlepszy rysunek wykonała właśnie
Dominika.
- W tegorocznym konkursie, w naszej szkole udział wzięli wszyscy
uczniowie klas pierwszych będący w tym dniu w szkole - mówi wicedyrektor A. Siekaniec. Żadne z dzieci uczestniczących w konkursie
nie wyszło bez nagrody! Zasługa w tym sponsora konkursu - wspomnianej stacji.
Szczęśliwa uczennica po odbiór nagrody zjawiła się niebawem
w towarzystwie zaskoczonej mamy. Dominika - do czasu uzyskania
karty rowerowej - będzie mogła jeździć rowerem tylko po terenie zamkniętym.
Antoni Barabasz
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Szpital idzie ku lepszemu! Kronika 997
dokończenie ze str. 1
Lekarz-anestezjolog jest niezbędny nie tylko na bloku operacyjnym,
ale wspomaga także pracę oddziału wewnętrznego i dziecięcego (np.
podczas reanimacji i intubacji).
Jako główne założenie przyjęto tezę,
że szpital winien funkcjonować w obu
miejscowościach i zostać jak najszybciej poddany koniecznym przekształceniom w spółkę prawa handlowego.
Takie rozwiązanie byłoby najgorszym
wariantem dla Gubina.
Zarząd powiatu - po dokonaniu
bardzo szczegółowych analiz tych
projektów - wybrał inne rozwiązanie. Powołano zespół w składzie:
przewodnicząca rady powiatu
Anna Szcześniewicz, wicestarosta
Janina Pawlik oraz zewnętrzny audytor, a ze strony szpitala - dyrektor W. Rutkowski, główna księgowa
Beata Dawidzińska i osoby zaproponowane przez dyrekcję. Po wielu
dyskusjach wypracowano własny
program restrukturyzacji, który
zakłada wyłącznie zmiany organizacyjne w szpitalu, leżące w kompetencji jego dyrekcji.
Zespół nie rozpatrywał możliwości przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego, w oparciu
o obowiązujące dotychczas przepisy. Jak wiadomo, przygotowywana
jest nowa, kompleksowa reforma
służby zdrowia. Mają się tym samym pojawić nowe rozwiązania
systemowe.
Powiat nie byłby w stanie pokryć
ponad 15-milionowych zobowiązań
finansowych szpitala. Tyle wynosi
obecnie jego dług. Wypracowano
rozwiązanie, aby w myśl przyszłej
ustawy istniała możliwość jak najszybszego dokonania niezbędnych
przekształceń i otrzymania ko-

rzystnych, preferencyjnych kredytów. Szczegóły koncepcji na sesji
przedstawiła wicestarosta J. Pawlik. W Krośnie będzie 12-łóżkowy
oddział wewnętrzny, który zajmie
jedno z pięter dotychczas wykorzystywanych przez dwa oddziały chirurgiczne, te z kolei zostaną
skomasowane na jednym piętrze.
Powiększeniu - do 40 łóżek - ulegnie zakład opiekuńczo-leczniczy.
W Gubinie oddział wewnętrzny
zostanie rozbudowany do 30 łóżek. Nie będzie żadnych zmian
w lokalizacji oddziału dziecięcego
i położniczo-ginekologicznego. One
zostaną w Gubinie! Takie rozwiązanie pozwoli z kolei na w miarę
równomierne zaspokojenie potrzeb
medycznych mieszkańców powiatu. W Krośnie pozostanie też 4-łóżkowy oddział OIOM.
Jednocześnie nie będzie żadnych
zwolnień personelu - podkreślił z naciskiem dyrektor lecznicy
W. Rutkowski. Osoby, które odejdą
z pracy, są objęte wiekiem emerytalnym bądź emeryturami pomostowymi. Izba przyjęć w gubińskim
szpitalu zostanie umiejscowiona
w bloku C - tam, gdzie znajdują się
oddziały dziecięcy i wewnętrzny.
W obu placówkach będą konieczne
laboratoria i aparatura rentgenowska - tzw. oddziały diagnostyczne.
Ze strony zespołu padła propozycja, aby w Gubinie na 2009 rok
zostały zakontraktowane poradnie
K i diabetologiczna. Jednocześnie
zaproponowano lekarzom przejście
na tzw. system samozatrudnienia.
Czy to jest koniec tematu? Nie. Do
wielu wątpliwości i komentarzy powrócimy w następnych wydaniach
„Wiadomości”.
Antoni Barabasz

Wojciech Filemonowicz w Gubinie
W Gubinie 2 września przebywał
Wojciech Filemonowicz - sekretarz generalny Socjaldemokracji
Polskiej. Na balkonie restauracji
„Różana” spotkał się z działaczami
z powiatu krośnieńskiego.
Omówił szeroko program partii,
ze szczególnym uwzględnieniem
budowy centrolewicowej koalicji

w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. We wrześniowych wyborach przewodniczącego SdPL jest on jednym z trzech
kandydatów.
W. Filemonowicz zwiedził też
Gubin, najbardziej zachwycał się
zielenią i odbudową fary.
Ols

Nowa powiatowa…

Właśnie na naszym rynku prasowym ma pojawić się nowy tytuł. Ma to
być tygodnik o zasięgu powiatu krośnieńskiego. Co wiemy na ten temat.
Redaktor naczelny pochodzi z Tuplic, terminował jakiś czas w żarskiej „Regionalnej”, z różnym skutkiem.
Podobno pozyskał mocnego, zewnętrznego sponsora. Interesujące
jest to, że siedziba gazety ma znajdować się w pobliżu działającego
w szerszym zasięgu „Tygodnika Powiatowego”.
Konkurencji nie wyczuwamy - dlatego życzymy powodzenia. A tak
na marginesie, to Gubin nigdy nie importował redaktorów - wręcz
przeciwnie.
Ols

W. Filemonowicz z Henrykiem Ostapowiczem, radnym Gminy Gubin

Akcja krew!
W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych ul. Racławicka
1 października od godz. 9.00
odbędzie się akcja poboru krwi.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

W okresie od 27 sierpnia do 10
września 2008r. na terenie miasta
i gminy Gubin odnotowano następujące zdarzenia:
25.08. sprawca dokonał kradzieży z mieszkania złotych pierścionków i łańcuszków. Suma poniesionych strat to 2800 zł.
29.08. mieszkanka Gubina złożyła zawiadomienie o tym, iż jej były
konkubin, obywatel Niemiec, wbrew
jej woli, bijąc ją po twarzy i kopiąc
w nogę, wtargnął do jej mieszkania,
uszkadzając drzwi;
31.08. na ul. Słowackiego Patryk C. lat 16 i Mateusz T. lat 20
(mieszkańcy Gubina), pobili Mateusza T. lat 20 (zam. Czarnowice),
po czym ukradli mu 10 zł. Ponadto
wcześniej Patryk C. dokonał przywłaszczenia telefonu Nokia N-70
wartości 800 zł na szkodę pokrzywdzonego Mateusza T. W wyniku podjętych czynności odzyskano utracone mienie oraz dokonano
zatrzymania sprawców;
4.09. funkcjonariusze KP Gubin
w związku z posiadaną informacją
przeszukali mieszkanie zajmowane
przez Tomasza L. Ujawnili środki
odurzające w postaci marihuany
(3,732 g), amfetaminę (4,044 g),
wagę elektroniczną, łyżeczkę do
porcjowania oraz woreczki strunowe. Sprawca został zatrzymany
i osadzony w PDOZ w Gubinie do
wyjaśnienia. Sprawcy grozi kara
pozbawienia wolności do lat 3;
7.09. Marcin W. lat 24, będąc
w stanie nietrzeźwości oraz korzystając z faktu pozostawienia kluczyków w stacyjce, ukradł citroena
berlingo. Następnie kierując tym
pojazdem, uderzył w przydrożne drzewo. Na skutek zderzenia
zabrany przez sprawcę pasażer
doznał wstrząśnienia mózgu oraz
ogólnych potłuczeń ciała, sprawca
zaś stłuczenia głowy i klatki piersiowej. Osoby uczestniczące w zdarzeniu zbiegły z miejsca wypadku.
Sprawcę ustalono, jednak z uwagi
na stan zdrowia umieszczono go
w szpitalu w Gubinie.
Oprac. MB-T
Informacji udzielił
Oficer Prasowy KPP Krosno Odrz.
podinsp. Dariusz Wyrwa

Kronika PSP
Ostatnie dwa tygodnie minęły wyjątkowo spokojnie. Jak mówią strażacy - wypada się tylko cieszyć!
Nadal największe zagrożenie dla
ludzi i zwierząt stwarzają gniazda
dzikich os, a szczególnie szerszeni.
Strażacy w 9 przypadkach byli proszeni o neutralizację ich gniazd!
Odnotowano także dwa - mimo
wszelkich apeli o niewypalanie pożary traw i nieużytków.
9.09. strażacy usuwali nadłamane
drzewo w przedszkolu nr 2, które
stwarzało zagrożenie dla budynku.
12.09. zastęp strażaków dogaszał
pozostawione nieumyślnie ognisko
przy ul. Racławickiej przez pracowników firmy zajmującej się usuwaniem zniszczonych w miesiącach
letnich drzew rosnących na brzegu
Lubszy. Wiejący w tym dniu bardzo silny wiatr rozniecił płomień
na nowo, stwarzając zagrożenia dla
znajdującej się kilkanaście metrów
dalej rowerowej wiaty i stacji paliw
LPG. W jego gaszeniu uczestniczył
jeden zastęp.
Informacje przekazał dowódca
JRG-PSP w Gubinie
asp. sztab. Dariusz Kostyszak.
Oprac. AB.

Miasto i okolice
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z magistratu
Informacje zebrał Antoni Barabasz

Rozmowy w MON

W dalekiej perspektywie

Na chwilę obecną ponad 60 rodzin zajmujących tzw. mieszkania WAMowskie otrzymało tytuły prawne na zajmowane lokale. Nie otrzymały
przedłużonych umów najmu osoby, które według Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej uchodzą za zamożne; tj. posiadające inne lokale bądź
działki budowlane. Brany jest w tym przypadku dochód osiągany i przeliczany na członka rodziny. Jednak w przypadkach spornych istnieje możliwość rozstrzygnięcia sprawy na drodze sądowej, poprzez NSA.
Problem nie jest mimo wszystko jeszcze definitywnie rozwiązany. Potrzebne będą głębokie zmiany w samej ustawie o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych.
Należy mieć nadzieję, że nasi parlamentarzyści szybko podejmą konieczne
działania w tej kwestii. Urząd Miejski czyni nadal starania, aby Agencja
umorzyła naliczane mieszkańcom tzw. karne czynsze. W tej sprawie odbyło się spotkanie radców prawnych zainteresowanych instytucji.
W ostatnim spotkaniu 9 września, które odbyło się w Warszawie, uczestniczył prezes Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Bronisław Lasota. Rozmawiał z nowym prezesem Agencji oraz wiceszefem MON-u.
- WAM do chwili obecnej widział jednego partnera w rozmowach –
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich – naliczając jemu czynsze za mieszkania w wysokości 200%. My stanowczo wykazujemy fakt, że cierpią na tym
tylko i wyłącznie mieszkańcy tych lokali, od których z kolei PUM będzie Dyrektorzy przedszkoli miejskich Grażyna Hrabska, Jolanta Oldomagał się zwrotu swoich należności - zaakcentował burmistrz Bartło- szewska i Dorota Pawlik uczestniczyły 16 września w naradzie z burmiej Bartczak przy omawianiu problemu.
mistrzem B. Bartczakiem i wiceburmistrz Justyną Karpisiak. Uczestniczyli w niej także naczelnik wydziału organizacji i spraw obywatelskich
Regina Midzio-Kaczmarek i inspektor ds. oświaty UM Danuta
Drapa. Oprócz spraw bieżących, związanych z funkcjonowaniem placóTrwają cały czas intensywne prace związane ze stworzeniem wspólnej wek, rozmawiano o perspektywie rozładowania miejsc w przedszkolach
koncepcji rozwoju Gubina i Guben, aby nie przegapić absorbcji środ- w roku szkolnym 2009/2010. Powstaje bowiem niekontrolowana sytuaków unijnych - powiedział burmistrz B. Bartczak. - Mamy kilka nowych cja, gdy np. rodzic składa wnioski do wszystkich przedszkoli i okazuje się,
projektów, pomijając wielokrotnie opisywane plany zagospodarowania że w każdym z nich są one akceptowane pozytywnie, a dla innych przedwyspy i przebudowy ciągu drogi do mostu. Podkreślam, że nie możemy szkolaków tym samym brakuje miejsca. Być może korzystniejsze byłoby
dopuścić do takiej sytuacji, jak w poprzednim okresie wsparcia - w czasie centralne składanie wniosków w jednym z przedszkoli bądź w urzędzie
którego Gubin w ramach programu Interreg pozyskał kwotę nieco ponad z zaznaczeniem przedszkola, do którego dziecko miałoby uczęszczać?
200 tysięcy euro, a Guben - miliony! Oprócz Słubic i Zgorzelca, to Gubin
i Guben winny z tego funduszu czerpać pełną garścią.

Razem zyskamy

Radni na komisji

Komisja Planowania i Budżetu na swoje posiedzenie 16 września zaprosiła prezesa PUM B. Lasotę. Radni wysłuchali informacji dotyczących selektywnej zbiórki odpadów wtórnych z prywatnych posesji oraz
jej kosztów i perspektyw utylizacji po uruchomieniu tzw. wysypiska zintegrowanego na terenie Łużyckiego Związku Gmin. Pytania zadawali
Danuta Andrzejewska, Jakub Bartczak i Edward Patek - przewodniczący Komisji.
Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Ochotnego interesował
wpływ kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na stan wód gruntowych
i na środowisko. W kolejnym punkcie obrad radni zajęli się wnioskiem
o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia jednej z lokatorek miasta, której
łączne należności wynoszą ponad 12 tysięcy złotych! W głosowaniu jeden
z członków komisji był przeciwny rozłożeniu spłat na raty.
Rozważano także ewentualne wejście na rynek prywatnego przewoźnika
komunikacji miejskiej. Komisja w najbliższym czasie będzie zajmowała się
między innymi pracami związanymi z finansowaniem w roku budżetowym
2009 klubów sportowych i organizacji społecznych działających w mieście.

Niedługo koniec

Czego konkretnie dotyczą nowe koncepcje? Omawiane są między innymi projekty dotyczące zagospodarowania brzegu Nysy Łużyckiej po Leżące niemal na rogatkach miasta ulice Świerkowa i Orla, po wielu lapolskiej stronie, projekt roboczo nazwany „zielona ścieżka”, tj. odręb- tach przesunięć inwestycyjnych, doczekały się wreszcie remontu. Prace
ny ciąg pieszo-spacerowy, przebiegający przez oba miasta. W czasie w szybkim tempie zbliżają się do finału.
spotkań szczegółowo są omawiane problemy techniczne i dopracowywane koncepcje wniosków. - Wszystko to wymaga bardzo dokładnego
opracowania merytorycznego i nazewnictwa, aby wykluczyć wszelkie
nieścisłości - powiedziała „Wiadomościom” Sylwia Domaracka z Wydziału Europejskiego.
Ze strony gubeńskiej pracami kierują Carola Huhold, Christiane Büthner i Silke Piasecki. W pracach z polskiej strony uczestniczą naczelnik wydziału Anna Wróbel, Krzysztof Dziurdziewicz i dyrektor MOS
Andrzej Nowak.

Co z więzieniem?

Z informacji otrzymanych od burmistrza wynika, że w przyszłym roku
ma nastąpić uruchomienie pierwszej części zakładu karnego w Gubinie. Na jego terenie zarządca - areszt śledczy w Lubsku - wykonuje
cały czas odpowiednie prace. Ich całkowite zakończenie jest przewidziane - jak wielokrotnie pisaliśmy - na rok 2010. Docelowo w zakładzie karnym może znaleźć pracę nawet 350 osób. Gdy zakład wreszcie
Mieszkańcy tych i pobliskich ulic odczują wreszcie komfort jazdy po
„ruszy”, będzie także potrzebna dodatkowa infrastruktura logistyczna. nowej nawierzchni. Inwestorem jest Urząd Miejski w Gubinie, prace są
Nie będzie to jednak tyle miejsc pracy, ile w przypadku pracowników wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, a termin zakońcywilnych wojska.
czenia remontu przewidziano na koniec września .

Myśli
proste
i
zawiłe
Marcin Zajączkowski

Zielone płuca,
czy brunatne złoto?

Przyspiesza coraz bardziej
sprawa ewentualnych inwestycji Kopalni Węgla Brunatnego
w Koninie w okolicach Gubina. O bogatych zasobach węgla
mówi się nie od dziś. Sam pamiętam książkę kształtująca
wiedzę dziecka o wspaniałym
socjalistycznym kraju, w której
na mapie Polski zaznaczone były
zasoby surowców naturalnych.
Widniejąca na niej w okolicach
Gubina brunatna plama świadczyła wg legendy mapy, że są to
tereny w węgiel bogate i basta.
Ta zdobyta wiedza nijak jednak
się miała wtedy do rzeczywistości, i na szczęście. Zamiast wyrobisk przypominających księżycowy krajobraz, okolice zdobiły
piękne i zielone lasy oraz urocze
wsie i osady. Tak jest do dziś.
Lata jednak mijają, temat powraca. Tym razem sprawa wygląda poważnie, bo i koncerny
energetyczne ze sterowanych
centralnie państwowych przedsiębiorstw stały się samodzielnymi koncernami i firmami twardo
zmagającymi się z brutalnymi
regułami wolnego rynku. Konkurencja, nie tylko krajowa
zresztą, wymaga nowych planów
i rozwiązań. Wiadomo też było,
że kiedyś w końcu ktoś po te brunatne złoto sięgnie.
Różne są głosy w tej sprawie
i dobrze, są zwolennicy, przeciwnicy i trzeźwo patrzący w tej kwestii. Minęły też w końcu czasy,
gdy ktoś gdzieś zadecyduje bez
naszej wiedzy i pytania o zgodę.
Z jednej strony jest to szansa na
ożywienie i rozwój, jakby nie spojrzeć - Konin czy Bełchatów dzięki
kopalniom, z małych miasteczek
przekształciły się w duże ośrodki
miejskie, z drugiej zaś strony to ingerencja w środowisko, a terenów
zielonych w naszych okolicach nie
brakuje. Pokazują nam po drugiej
stronie Nysy, że można z terenów
pokopalnianych zrobić piękne
i funkcjonale tereny rekreacyjne,
ale nie ma co porównywać sztucznego jeziora powstałego z zalania
wyrobiska, do pięknego, naturalnego i położonego wśród lasów
jeziora w okolicach Kosarzyna.
Tak całkiem realnie spoglądając,
choć wspominałem o tym, że dziś
centralnie nikt o tym nie zadecyduje bez nas, mamy małą szansę,
aby się przed inwestycją obronić.
Zwłaszcza gdy oprócz kopalni
z Konina kooperantem jest duży
koncern energetyczny ENEA,
choć oczywiście musimy walczyć
o każdy kawałek cennej w walory
przyrodnicze ziemi, w której zalega bogate ponoć złoże brunatnego
surowca. Przypomina jednak owa
walka pojedynek gołej pupy z batem. Ewentualne bolesne skutki są
nieuniknione, zawsze jednak można te „uderzenia” złagodzić, albo
umiejętnie póki się da robić uniki.

Publicystyka

Nr 16 z 19.09.2008



Nie wszystko złoto, co się świeci
Jeszcze w kwietniu optymistycznym tonem pisaliśmy o sporej nadziei na postępy w leczeniu Pawła
Czarniawskiego. Koncert w Tychach i mnóstwo zebranych pieniędzy stanowiły dobry prognostyk.
Do czasu…
Nie tak dawno zaczęły docierać
sygnały, że coś zaczyna się w tej dobrej bajce psuć.
Spotkałem się z Pawłem, by dowiedzieć się, o co chodzi. Ponieważ ja
także byłem w Tychach, mimowolnie stałem się świadkiem rozmów
po koncercie. Zaskoczyło mnie to,
że z fundacją, na której konto zadysponowano całą zebraną kwotę, Paweł nie podpisuje umowy, wszystko
było na słowo…
Który to Caritas
W tym jednak przypadku słowo ciałem się nie stało. Pieniądze
po koncercie w Tychach zostały
przelane na konto „Caritas-Katowice”. Nazwa jednak jest myląca,
w pierwszej chwili pomyślałem, że
chodzi o ten Caritas znany od lat
z wielu charytatywnych przedsięwzięć i codziennej pomocy wielu
będącym w potrzebie. Okazało się
jednak niedawno, że ten „Caritas-Polska” nie ma nic wspólnego
z „Fundacją Caritas Katowice”, na
której koncie figurują pieniądze
zebrane dla Pawła. No może nie
do końca, wspólną częścią łączącą obie instytucje jest osoba pana
Radosława Smydry. Jest on
prezesem Fundacji Caritas Katowice oraz co ciekawe, głównym
księgowym „Caritas” Archidiecezji
Katowickiej. Jak przekazał Paweł,
spore było zdziwienie w Katowickim „Caritas-Polska”, gdy dowiedzieli się o fundacji, którą kieruje
ich główny księgowy. Doprawdy
dziwne, bo adresy obu podmiotów
są kropka w kropkę identyczne…
Dla mnie oczywistym pozostaje
fakt, że fundacja i organizatorzy

koncertu mają pełne prawo do zarządzania powierzonymi im funduszami, ale nie da się ukryć, że pieniądze te były zbierane dla Pawła.
Świadczą o tym choćby plakaty, na
których napisano, że był to koncert
charytatywny, a pieniądze zbierane
były na leczenie Pawła Czarniawskiego. Są plakaty, ale umowy nie
było i nie ma.
Co z pieniędzmi
Oczywiste jest też to, że niemożliwe jest, by cała kwota od razu
trafiła do kieszeni czy na konto
Pawła. W czerwcu Paweł dostał
pismo, w którym pan prezes Smydra informuje o zebranej kwocie
16 770 zł oraz prosi Pawła o pisemną deklarację wykorzystania
środków, które są niewystarczające do przeprowadzenia operacji,
potrzebnej gubinianinowi. Informuje również, że: „Fundacja może
dokonywać płatności za pana leczenie tylko na rzecz gabinetów
lekarskich, przychodni zdrowia,
szpitali lub aptek po otrzymaniu
od tych podmiotów faktury lub
rachunku wystawionego na Fundację. Istnieje możliwość pokrycia kosztów dojazdu na leczenie
lub wizyty lekarskie po przedłożeniu w Fundacji odpowiednich
biletów lub rachunków dokumentujących taki przejazd”. Wszystko wyraziście i bez zastrzeżeń, no
może poza tym, że Paweł pisemnie
nie zadeklarował, na co chce przeznaczyć pieniążki.
Pismo sobie, a życie sobie
Gdy mówię Pawłowi, że być może
tu tkwi przyczyna nieporozumień,
tłumaczy, że trudno mu dokładnie
określić, ile czego i na co - o czym
zresztą słownie informował zainteresowanych. Ale wróćmy do
czerwca. Gdy Paweł potrzebował
wykupić leki, skorzystał z możliwości przedstawionej w ww.

Ponad 250 tys. zł przeznaczonych jest w tym roku na konserwację i zagospodarowanie gubińskich terenów zielonych. To są pieniądze podatników. Kilkadziesiąt tysięcy z tej puli „przepadnie” na naprawę zniszpiśmie i kupując je w gubińskiej czonego mienia. I kto za to płaci?
aptece, rachunek wystawiono na
Fundację. Po jakimś czasie okazało się, że Fundacja nie pokryła
należności za leki i Paweł musiał Potłuczone lampy parkowe, poła- nieprzewidzianych, mieszczących się
do Katowic zadzwonić. Pod ko- mane ławki, spalone śmietniki. To w konserwacji i zagospodarowaniu
niec lipca dostał pismo, w którym tylko początek wyliczanki (d)efektów miejskich terenów zielonych.
Fundacja informuje, że: „środki destrukcyjnych pomysłów niektó- Straty, jakie ponosi miasto za
na rachunku bankowym Fun- rych obywateli. Na naprawę samych sprawą dewastacji mienia, pokrydacji Caritas Katowice zostały tylko przystanków wydajemy rocz- wane są z budżetu. Czyli… są to
zgromadzone na sfinansowanie nie 6 tys. zł. A w kolejce czekają już nasze wspólne pieniądze. - Braoperacji wszczepienia stymula- powyrywane barierki, leżące znaki kuje niestety poczucia własności.
tora nerwu błędnego. Wszyscy drogowe, zniszczone nasadzenia, A przecież każdy jest właścicielem
darczyńcy wpłacali pieniądze połamane drewniane elementy na publicznego mienia - wyjaśnia A.
na ten konkretny cel. Do chwi- placach zabaw itp. Bezmiar ludzkiej Ratowicz. Naprawy opłacane są zali obecnej nie złożyli w Fundacji głupoty jest niestety olbrzymi…
tem „z kieszeni” podatników. KażCaritas Katowice oświadczeń, - Wandale nie zastanawiają się dej kieszeni. Tych wandali także.
z których wynikałoby, że pienią- nad konsekwencjami swoich czy- Wybór jak zawsze należy do nas.
dze te mogą być przeznaczone na nów. A często stwarzają zagroże- Obywateli miasta i gminy Gubin.
inny cel, np. leczenie nieopera- nie bezpieczeństwa, a nawet życia Perspektywy są dwie. Pozwolimy,
cyjne czy rehabilitację. Mając na - mówi Alicja Ratowicz, zastępca aby nasze pieniądze wydawane były
uwadze Pana usilną prośbę, po naczelnika WKiI UM. Szczyt bez- na ciągłe odnawianie popsutych łauzyskaniu zgody jednego z dar- myślności? - Kradzież żeliwnych wek, lamp, przystanków i innych
czyńców, Pana Józefa Misztela, pokryw kanalizacyjnych, odwra- elementów otaczającego nas środoFundacja opłaciła fakturę za leki canie oraz niszczenie znaków dro- wiska, albo do nieniszczonych bęwystawioną (…).”
gowych - wymienia A. Ratowicz.
dziemy dostawiać nowe. Wszystko
Zgodnie z umową, renowacją zaj- zależy od naszej reakcji na wandaCoś nie tak
muje się PUM oraz MZUK. Nieba- lizm. Bo w parku może być nawet
Oba pisma znacznie się różnią gatelną rolę, od przeglądów po pracę 100 ławek i tyle samo śmietników.
- w pierwszym brak jednoznacz- administracyjną, odgrywa również I mogłyby być na to budżetowe,
nego określenia, że pieniądze były Wydział Komunalny i Inwestycji czyli publiczne pieniądze. Wszyscy
zebrane i są przeznaczone na sty- UM. Wszystko w ramach tzw. usług wydajmy je rozsądnie…
MG
mulator, wręcz przeciwnie - jest
informacja, że istnieje możliwość
ich przeznaczenia na leczenie czy
rehabilitację, z czego Paweł skorzystał. Drugie, wysłane ponad
miesiąc później, taką możliwość
raptem ucina.
Pominę, na razie, inne, jeszcze
niezbadane i niezbyt przyjemne
wątki tej niełatwej sprawy. Pod
koniec poprzedniego tygodnia
znów rozmawiałem z Pawłem powiedział, że Fundacja zgodziła
się przekazać doraźnie pieniądze
potrzebne na wyjazd i konsultacje
medyczne poza Gubinem. Czy to
jednak koniec sprawy? Mam wrażenie, że coś jednak jest nie tak…
Oby jak najmniej takich widoków nam towarzyszyło
Marcin Zajączkowski

Kto za to płaci?

W imieniu
Al Gore - wiceprezydent USA, kiedy zakończył kadencję publiczną,
postanowił poświęcić swój czas,
wiedzę i doświadczenie ratowaniu
przyrody, jej piękna, wartości, ot
tak tylko - dla idei traktując swoje
posłanie. Znalazł sens życia. Ta idea
pochłonęła go bez reszty, poświęcał
jej również swój majątek.
Zdobył Nagrodę Nobla, która ma
wymiar materialny i zdobyte pieniądze przeznaczył na rzecz ekologicznej fundacji. Działa w imieniu
innych. Można by ten wątek rozwijać pod różnym kątem: humanitarnym, globalistycznym, ekologicznym i wieloma jeszcze innymi...
Można też zejść do parteru i rozglądnąć się wokół. Syndrom Gora
może być powielany niemal na każdym kroku. A chociażby tutaj...
Ma powstać duża kopalnia węgla
brunatnego na południe od Gubina.
Czy to bez wpływu na środowisko
i ludzi? Czy to nas dotyczy - mieszkańców Gubina, Grabic, Strzegowa,
Brodów - można wyliczać dalej...?
Mogą zostać naruszone bezpośrednie żywotne interesy 25 wsi w dwóch
gminach i ich mieszkańców.
Te kilka tysięcy ludzi może być

zmuszonych do opuszczenia swych
siedzib, domów, sąsiadów, własności... Podkreślam - zmuszonych!
Zmuszonych dlatego, że ich sadyby pozbawione zostaną racji bytu
w imię „wyższych celów”. Co to
znaczy „wyższy cel”, który brutalnie
ingeruje w życie i przyszłość jednostki, rodzin, społeczności...
Na obrzeżach wyrobiska też nie
będzie raju. Powstać mogą trudności w zaopatrzeniu w wodę - źródło
życia. Drążenie ziemi spowoduje
powstanie gór urobku i usuwanego
nadkładu nad węglem. Na składowanie urobku przygotowawczego
i wydobytego węgla trzeba w przybliżeniu drugie tyle terenu, jaki zajmie teren kopalni.
Czy to jest ingerencja w środowisko przyrodnicze? Dlatego właśnie
każdy obywatel, którego to dotyczy
bezpośrednio lub pośrednio winien
się w sprawie wypowiedzieć.
Ma do tego prawo w społeczeństwie obywatelskim. Musi jednak
mieć okazję.
Okazją do tego są otwarte szpalty
gazet, mikrofony rozgłośni radiowych, ekrany telewizorów. Drugą
ważną drogą do zajęcia stanowiska

w tej sprawie, to głos organizacji pozarządowych na tym terenie, których
ileś tam istnieje. Mogą się wypowiadać w imieniu społeczeństwa. Czy
winne wypowiadać się organizacje
parafialne, sportowe, ekologiczne?
Mają prawo. Wydaje mi się, że radni zarówno gmin Brody, Gubin, jak
i sąsiednich powinni odbyć w trybie
pilnym spotkania z wyborcami, żeby
reprezentować ich zdanie. Podobną
powinność mają rady sołeckie, sołtysi. W imieniu swoich sąsiadów,
miejscowości buduje się opinię. Jest
to sprawdzian dla poziomu funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, w którego imieniu ma funkcjonować zdrowa demokracja.
Jakie znamy fakty na dziś?
Administracja samorządowa ma
obowiązek zaopiniowania zasadności rozpoczęcia badań. Bez pozytywnego stanowiska wójta danej gminy,
przyszły inwestor (w tym wypadku
Kopalnia Konin), nie otrzyma pozwolenia na odwierty. Wójt gminy
Gubin wydał pozytywną opinię co do
wykonania odwiertów badawczych
dla Kopalni Konin. Wójt gminy Brody wydał negatywną. Obydwie wydane opinie w imieniu władzy tej naj-

niższej. Aktualnie sytuacja jest taka,
że Ministerstwo Środowiska wydało
już pozwolenie na dokonanie 180metrowej głębokości odwiertów badawczych na terenie gminy Gubin.

TWPSzkolenia BHP i P. Poż.
n
n

Co to oznacza?
Jest to bardzo ważny moment, dlatego że potwierdzając poprzez odwierty istnienie bogatego złoża węgla brunatnego, inwestor - Kopalnia
Konin uzyskuje automatycznie dwie
korzyści. Jako podmiot inwestujący
w badanie złoża, będzie miała pierwszeństwo w rozpoczęciu jego eksploatacji. Po drugie, jako prawny już
inwestor, może obejść konieczność
uzyskania zgody wójta gminy Brody.
Chyba że w międzyczasie zmienią się wójtowie lub ich zdanie na
ten temat.
PS. 11-12 września radni i pracownicy gminy Gubina na zaproszenie Kopalni Konin przebywali
na terenie gminy Kleczewo, gdzie
aktualnie Kopalnia Konin fedruje
i funkcjonuje prawnie.
Dziękuję za telefony i opinie
mieszkańców.
Oleg Sanocki

n

dla pracodawców
stanowisk kierowniczych
i robotniczych (wszystkie
zawody)
oraz inne usługi z tym związane
Os. E. Plater 9c/8
66-620 Gubin
Tel. 068/455-60-09
po godz. 16.00
Tel. 0503 732 097

Panu Tadeuszowi Godlewskiemu
serdeczne podziękowanie za gościnne przyjęcie w gospodarstwie
agroturystycznym w Gębicach
składają
uczniowie, rodzice i wychowawca
kl. V z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu

Społeczeństwo



Sonda

Co sądzisz o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Gubinie?
Beata
Kurek
pracownica
Euroregionu S-N-B
W ogóle funkcjonowanie takich uniwersytetów uważam za niezbędne. Za ich sprawą starsze osoby
przeżywają drugą młodość, nie
czują się niepotrzebne, nie żyją
bez celu… Seminaria, warsztaty
i zajęcia w ramach UTW zagłuszają samotność i pozwalają na spotkania z rówieśnikami, na zawiązanie nowych przyjaźni…
Nawojka
Kiecoń
uczennica
Uważam, że taka
edukacja to bardzo dobry pomysł.
W Gubinie powinny
być także oferty dla
ludzi starszych. Aby ich zaangażować, aby mieli jak spędzać wolny
czas. UTW pozwala dokształcić się
i zrealizować swoje niespełnione
marzenia. Gdy już nie trzeba tyle
czasu poświęcać rodzinie…
Krystyna
Gwizdalska
emerytka
Dla rozruszania intelektualnego starszych ludzi wydaje
się nie być lepszej
alternatywy. Widzę dużo korzyści z funkcjonowania UTW, ale
mam wątpliwości, czy w Gubinie
przyjąłby się taki model życia dla
ludzi „wcześniej urodzonych”…
Alicja
Iwaszkiewicz
kierownik Domu
Dziennego Pobytu
Działanie takich uniwersytetów jest potrzebne, ale nie wiem, czy na gubińskim gruncie się sprawdzi. Nie ma
zakorzenionych standardów rozwoju intelektualnego. Nie będzie więc
dużo chętnych tak, jak ma to miejsce w Zielonej Górze. Ale i dla małej
garstki zainteresowanych warto jest
takie nauczanie prowadzić.
Apolonia
Stępnik
emerytka
Nie wiem, czy na
edukację w ramach
UTW znalazłabym
czas… Ale uważam,
że informacja o tematyce i terminach wykładów powinna trafiać
również do nas - osób z Domu
Dziennego Pobytu. Dokształcać
się przecież zawsze można…
Stanisław
Turowski
prezes Gubińskiego
Towarzystwa
Kultury
Od 1999 roku staramy się prowadzić w Gubinie zajęcia
w ramach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Przez ten czas odbyły się
wykłady poświęcone między innymi psychologii, historii sztuki, wiedzy o literaturze, medycynie, profilaktyce zdrowia etc. Środowisko
ludzi starszych nie może żyć w beznadziei. I nawet w tym wieku uchodzi rozwijać się intelektualnie…
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Na radiowej mapie Polski pojawiła się 1 lipca 1953 roku, nadając swój pierwszy program w przewodowej sieci tzw. „kołchoźników”. Przyszła
rozgłośnia nosiła wówczas nazwę Ekspozytury Polskiego Radia. 21 stycznia 1957 roku, wówczas już Rozgłośnia Polskiego Radia w Zielonej Górze
rozpoczęła pracę w eterze z mocą 30 kilowatów na fali średniej. Kolejne ważne wydarzenie to oddany do użytku w maju 1964 roku w Jemiołowie
nadajnik UKF pracujący na częstotliwości 69,14 MHz, pokrywający swoim zasięgiem ówczesne województwo zielonogórskie. W 1993 roku rozpoczęto nadawanie programu całodobowego. Z dniem 1 grudnia 1993 roku Zielonogórska Rozgłośnia została przekształcona w Jednoosobową
Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa - przyjmując nazwę Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A.

Szkoła zemiosła i odpowiedzialności
Obecnie popularne i odbierane nie
tylko na Ziemi Lubuskiej Radio Zachód pracuje na dwu częstotliwościach: 103 i 106 MHz FM, a jego
program jest tworzony przez grupę prawie 100 dziennikarzy i pracowników technicznych, z którymi
współpracuje blisko 60-osobowa
grupa współpracowników i producentów zewnętrznych. Dzięki
internetowi jest słyszalne na całej
kuli ziemskiej. Jego programy, jak
np. satyryczna „Loża Prześmiewców” - prowadzona w sposób mistrzowski przez tandem Krzysztof
Rutkowski i Ryszard Malitowski,
do których często dołącza Konrad
Stanglewicz, bawią słuchaczy
i uczestników internetowego czatu
od Zielonej Góry, poprzez Niemcy,
Amerykę, aż do dalekiej Australii…
Radio Zachód to również wiadomości z miasta i gminy Gubin.
Przez wiele lat współpracownikiem Redakcji Informacji był ppłk
rez. Zygmunt Traczyk. A „najświeższym” nabytkiem rozgłośni
jest gubinianin Paweł Siergiej
- zasiadający za konsoletą realizatora dźwięku.
Z długoletnim dziennikarzem Radia Zachód - również gubinianinem, Andrzejem Winiszewskim
rozmawia Antoni Barabasz.
WG: Andrzeju, pozwolisz, że na
początku naszej rozmowy zabawię
się w „dziennikarza śledczego” i zadam ci następujące pytanie: gdzie
byłeś we wrześniu 2003 roku, gdy
obchodzona była rocznica 50-lecia
istnienia Radia Zachód?
Andrzej Winiszewski: Tak, rzeczywiście wówczas w Filharmonii
Zielonogórskiej odbywała się część
oficjalna tych obchodów, a ja zostałem zaskoczony faktem, że to na
mnie spadł przywilej prowadzenia
programu radiowego ze studia i prowadzenia rozmów ze słuchaczami
na radiowej antenie. Słuchałem ich
wspomnień związanych z radiem.
Cała rozgłośnia przeniosła się wtedy
do filharmonii, a ja zostałem z realizatorem i dziennikarzem czytającym serwisy, niezwykła sytuacja...
Ale takie momenty zdarzają się
często, na przykład w czasie świąt,
gdy wiele koleżanek i kolegów chce
odpocząć od stresu i codzienności.
Bardzo chętnie takie programy realizuję, one zawsze mają w sobie ten
charakterystyczny, odświętny, czarujący klimat. Te rozmowy ze słuchaczami bezpośrednio na antenie,
którzy w tym świątecznym nastroju
zawsze są bardziej otwarci niż zwykle. Tym audycjom towarzyszą zwykle refleksje, wspomnienia, wnoszą
też wiele ciekawych elementów do
programu. Po prostu radio w czystej postaci...
WG: Jeśli pozwolisz, to wrócimy
do wspomnień. Od kilkunastu lat
twoja praca zawodowa jest związana z radiem...
AW: Tak, jeżeli dobrze policzę,
to niebawem upłynie ich 15, okrągłe 15 lat!
Początki nie były łatwe. Przez

prawie rok rozmawiałem z red.
Eugeniuszem Banachowiczem
o współpracy. Z chwilą nadejścia
tzw. jesiennej ramówki - zadzwonił do mnie. Przyjechałem do rozgłośni, nagrałem swoją pierwszą
audycję. Takiego momentu się nie
zapomina. Zrealizowałem ją w listopadzie 1995 roku. Rozpoczynała
ona cały cykl pod nazwą „Niedzielny klub jazzowy”. Została wyemitowana o godz. 11.40 i trwała 20
minut. Jako swoistą „pamiątkę”
do chwili obecnej przechowuję jej
konspekt... Z łezką w oku przypominam sobie teraz moment jej realizacji z legendarnym Zygmuntem
Galkiem, który obecnie jest na
emeryturze. Przez pierwsze dwa
lata wspólnie robiliśmy audycje
w studiu koncertowym rozgłośni
przy ulicy Kukułczej.

prowadząc wówczas tzw. popołudniówki Radia Zachód. Otrzymałem
od pani Grażyny ostrą szkołę radiowego rzemiosła, odpowiedzialności
i życia.
Ona nie znała słowa sprzeciwu,
wiele wymagała. Jedni nie wytrzymywali tego najprawdziwszego
w świecie reżimu i odchodzili, ja
jakoś przetrwałem! Bardzo dużo
jej zawdzięczam. To dzięki niej nauczyłem się, co to jest radio! Drugą
taką osobą był Cezary Galek, także
ważna postać w moim radiowym
życiu. Gigant reportażu w tej części
Europy. Te liczne nagrody za reportaże, jakie otrzymałem, to w dużej
mierze jego zasługa.
WG: Prowadzisz obecnie w każdy niedzielny wieczór dwugodzinny program poświęcony muzyce
jazzowej...

Redaktor A.Winiszewski w czasie realizacji programu
Ale to nie było moje pierwsze zetknięcie z radiem. Podczas studiów
współpracowałem wówczas z jedną
z najprężniej działających studenckich rozgłośni radiowych „Radio
Pomorze”. Realizowałem audycje
poświęcone jazzowi, rozmowy z artystami. Zobaczyłem, na czym polega praca dziennikarza radiowego,
montaż, klejenie taśm magnetofonowych - słowem całą radiową
„kuchnię”. Potem była jeszcze krótka współpraca z prywatnym radiem
„ABC” - również w Szczecinie, działającym zdaje się do dzisiaj.
WG: Masz tremę, zasiadając przy
mikrofonie?
AW: Oczywiście! Jeżeli dziennikarze radiowi mówią, że jej nie
mają, to mówią absolutną nieprawdę. Mikrofon to jest zawsze „coś”,
co powoduje, że człowiek spina się
wewnętrznie. Trema towarzyszy mi
nadal, chociaż najczęściej zmienia
się w stres, obawę, że w ostatniej
chwili coś może pójść niezgodnie
z planem.
Ale moje pierwsze audycje, podczas których uczyłem się typowego dziennikarskiego obycia przed
mikrofonem, realizowane były pod
„skrzydłami” Grażyny Walkowiak.
Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że była to najlepsza
szkoła zawodu, jaką przeżyłem
w ciągu całej działalności radiowej,

AW: Od tego programu zaczęła się
moja przygoda z radiem w ogóle.
Z przerwami realizuję go już kilkanaście lat (policzmy, ile to będzie?
Coś koło 700 audycji?). Szkoda,
że bardzo niewiele z nich udało się
zarchiwizować. Nie było wówczas,
niestety, ku temu technicznych
możliwości, taśmy na wagę złota...
Dzięki wywiadom na potrzeby tych
audycji poznałem bardzo wielu
twórców: Namysłowski, Nahorny,
Jan Ptaszyn Wróblewski, Śmietana, Leszek Możdżer, Stańko,
wielcy amerykanie: Billy Harper,
Henderson, a ostatnio niezwykły gitarzysta Mike Stern. Wśród
tych rozmów były i takie, dla mnie
szczególne, np. z Urszulą Dudziak,
którą po raz pierwszy spotkałem
w Warszawie podczas koncertu
w Sali Kongresowej wiele lat temu.
Na spotkaniu po koncercie przypomniałem jej gubińskie „korzenie”.
Była bardzo zaskoczona, że ktoś pamięta o tym fakcie, a do tego jeszcze dziennikarz gubinianin... Była
to połowa lat 90. - czas powrotów
wielu naszych jazzowych artystów
z emigracji. Od tamtej pory, podczas wspólnych spotkań, zawsze
nagrywamy jakąś krótką rozmowę.
WG: Prowadzisz często poranny program „Dzień z Radiem Zachód”...
AW: Tak, tej audycji, po „klubie

jazzowym” jestem chyba najwierniejszy. Bloki programowe na żywo
to jest właśnie najprawdziwsze radio! Trzeba dograć wiele elementów, wiele przemyśleć, zaprosić gości. Tylko w takich audycjach można
nauczyć się kontaktu ze słuchaczami, wśród których jest wielu moich
antenowych przyjaciół. Większości
z nich nigdy nie widziałem. Tylko
radio może zapewnić taką formę
bliższych kontaktów... Poza tym,
co jest zresztą przedmiotem wielu
żartów na radiowych korytarzach,
to w nich właśnie pojawia się wielu
gubinian (koledzy żartują, że czasem poniedziałkowe audycje między
9.00 a 12.00 to jedyne radio w radiu,
czyli „Radio Gubin” na antenie Radia Zachód. Pojawia się w nich wielu znanych mieszkańców Gubina,
choćby Mariusz Kowalczyk, Stefan
Pilaczyński, Waldek Pawlikowski, Tadeusz Buczek, ś.p. Tadeusz
Firlej czy mój serdeczny przyjaciel
Krzysztof Jaryczewski.
WG: Na zakończenie naszej rozmowy zapytam, jakie jest twoje radiowe marzenie?
AW: Nooo, to oczywiście Radio
Gubin, prawdziwe radio pogranicza! Może w końcu się kiedyś spełni, tym bardziej że ostatnio nieoczekiwanie pojawiły się ku temu
sprzyjające okoliczności... A poza
tym to chyba jednak powrót do realizacji reportaży radiowych, których
zrobiłem naprawdę wiele i są one
dużym „kawałkiem” mojego radiowego życia. A co ważniejsze, dokumentują w ogromnej części życie...
Gubina. Wycisnęły one ze mnie
najwięcej „radiowych” soków. Ale
trudy z ich realizacji i często zdobywane nagrody stanowią wspaniałą,
niczym niezastąpioną satysfakcję...
Wśród wielu innych marzeń jest też
takie, aby spośród słuchaczy zapraszać do studia tych, którzy posiadają „najdłuższy staż” w słuchaniu
naszej rozgłośni. Jak na razie to
marzenie - z różnych względów nie doszło do skutku. Ale wierzę, że
kiedyś też się spełni…
WG: Dziękuję za rozmowę.
Możesz przyjść, obejrzeć,
porozmawiać.
Radio Zachód organizuje 25
września (czwartek), w godzinach 9.00-18.00 „dzień otwarty”. O godzinie 18.00
przewidziane jest otwarcie pokonkursowej wystawy rysunku satyrycznego o tematyce
„Radio”.
Budynek „B”
ul. Kukułcza 1
Zielona Góra

Społeczeństwo
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Służba zdrowia to nie tylko podstawowa opieka zdrowotna i szpitale,
ale i wiele innych podmiotów, jak m. in. pielęgniarki w szkołach.

Szkolne pielęgniarki

W Gubinie jest ich sześć: Grażyna
Kufczyńska w Zespole Szkół im.
M. Kopernika, Ewa Łuniewska
w Szkole Podstawowej nr 2, Wioletta Pierzchała w Zespole Szkół
Rolniczych, Maria Lorek w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych, także w wyznaczone dni
w SP nr 3, Wiesława Francuz
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Gabriela Adamska w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
Panie codziennie udowadniają, że
ich praca to nie tylko badania przesiewowe, udzielanie pierwszej pomocy, sprawdzanie czystości. Pro-

łeczną. Często pielęgniarka szkolna
bywa dla niektórych dzieci jedyną
osobą, która daje poczucie ciepła
i wyjście z beznadziejnej sytuacji.
One wiedzą, że nie nakrzyczą, nie
postawią złej oceny, załatwią ciepły
posiłek i zorganizują ciepłą odzież
na zimę.
Działalność szkolnych pielęgniarek jest widoczna w społeczności lokalnej, nie ograniczają się tylko do
szkół. Współpracują z przedszkolami, klubami sportowymi, radą
miejską. Jednym słowem - biorą
czynny udział w życiu miasta.
G. Adamska, kierownik Przychod-



LUPO przyjacielem najmłodszych
Dzieci z różnych grup wiekowych z Przedszkola Miejskiego nr
2 w dniach 15-17 września gościły
w Komisariacie Policji w Gubinie,
gdzie w towarzystwie maskotki tygryska LUPO zwiedzały budynek,
zapoznając się z charakterem pracy
policjantów.
Przedszkolaki oglądały sprzęt wykorzystywany przez policjantów
oraz radiowozy. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły

się pokazy umiejętności psa służbowego, wabiącego się Akron, którego opiekunem jest sierż. sztab.
Ryszard Wandraj.
Dzieci dowiedziały się o pracy
funkcjonariuszy, zadając wiele bardzo ciekawych i zaskakujących niekiedy pytań. Przewodnikiem po komisariacie był mł. asp. Mieczysław
Fryga z Prewencji Kryminalnej KP
Gubin.
MB-T

Bezpieczne
dzieci
w gminie
W czasie festynu w Chlebowie
zaproszony funkcjonariusz z KP
Gubin mł. asp. Mieczysław Fryga wręczał dzieciom przekazane
przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gminy Gubin z prezesem
Łukaszem Izdebskim na czele, elementy odblaskowe w postaci breloczków i kamizelek. Fundusze na
zakup tych rzeczy pozyskano dzięki
sponsorom, takim jak: Auto CHOS,
Bank Spółdzielczy w Rzepinie oraz
radny powiatowy Jacek Hadada.

Dzieci podczas zwiedzania komisariatu i mł. asp. Mieczysław Fryga
z wydziału prewencji KP Gubin

Pielęgniarka Gabriela Adamska zmienia opatrunek uczennicy
wadzona promocja zdrowia daje
wymierne efekty. Potrafią zainteresować młodzież i dzieci własnym
zdrowiem i jego wartością. Fachowe przygotowanie i dobra komunikacja międzyludzka jest owocna
na płaszczyźnie dziecko, rodzic,
nauczyciel i we współpracy z pedagogiem szkolnym, psychologiem,
lekarzem rodzinnym i opieką spo-

ni Medycyny Szkolnej „Victoria”
s.c. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej podkreśliła: - Bardzo
dobrze współpracuje się nam z dyrektorami szkół. Szkoły gubińskie
współfinansują naszą działalność.
Uczestniczymy w konferencjach
i szkoleniach międzynarodowych;
ostatnio w Cottbus na temat profilaktyki gruźlicy.
wł

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że rozpoczęte zostały
prace nad projektem budżetu
miasta na 2009 r. W związku
z powyższym zwracam się do
mieszkańców miasta Gubina, rad
osiedli i wszystkich organizacji, stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta
o składanie wniosków do budżetu miasta na 2009 r. w terminie
do dnia 10 października br.

Komputery
w Strzegowie
We wtorek 9 września 2008 r.
w Szkole Podstawowej w Strzegowie dokonano uroczystego otwarcia sali komputerowej z nowymi
jedenastoma komputerami.

W takiej kamizelce dziecko
na pewno będzie widoczne

Tego nie da się opowiedzieć. 28 sierpnia - o godzinie 7.00 przy ul. Miedzianej 29 zjawili się długo oczekiwani
robotnicy, którzy mieli naprawić cieknący balkon. Jakoś nie bardzo garnęli się do pracy, a może uzgadniali
jeszcze zajęcia, gdy wychodziłam z domu. Ogarnął mnie jakiś niepokój.

Jak to było

Zajęta pracą nie zauważyłam, że to
już ta godzina, gdy zadzwonił telefon, że moje mieszkanie płonie. Było
to przed godziną 17.00. Rzuciłam
wszystko, żeby jak najszybciej znaleźć się w domu - mówi pani Danuta Krzyżaniak. Nie wiedziałam, co
się spaliło, co zostało. Przecież z takim trudem urządzone mieszkanie
na poddaszu, swój własny kąt i co
będzie dalej? - przeżywa to wszystko jeszcze raz, jakby pożar wybuchł
przed chwilą.
Milczę, bo nie wiem co powiedzieć, pożaru ani pogorzeliska nie
widziałem. Wyobraźnia pracuje...
Jestem u pani Danuty w pracowni
krawieckiej przy ulicy Obrońców
Pokoju. Cisza...
- Gdy przybyłam na miejsce, pożar
był ugaszony. Strażacy jeszcze byli,
dymiły okopcone krokwie.
Załamałam ręce - sąsiedzi pocieszali, że mogło się skończyć gorzej.
Dotychczas radziłam sobie jakoś,
wychowując samotnie dwoje dzieci.
Co będzie teraz, bez mieszkania? Ba-

łam się pójść na górę, ale przytulając
córeczkę, postanowiłam za wszelką
cenę zachować spokój. Podszedł do
mnie jakiś pan i mówi, że sypialnia
ucierpiała najgorzej, nie będzie gdzie
spać. Czy załatwić jakieś miejsce na
nocleg? - zapytał troskliwie. A w życiu, nigdzie stąd nie pójdę... Odszedł.
Po chwili wrócił i mówi, że strażacy
przywiozą mi trzy łóżka polowe i materace. Zaczęła wracać nadzieja.
Za chwilę zjawił się burmistrz
Bartczak i pyta; jakiej pomocy potrzebuję.
Odpowiedziałam, że nie wiem.
Coś mówił, żeby mnie pocieszyć...
Na koniec oświadczył, że zostanie
tu jeszcze pracownik urzędu, pan
Wypych, który postara się mi pomóc. To był właśnie ten pan, o którym mówiłam już wcześniej.
Noc przespaliśmy z dziećmi
w kuchni. Później pan Wypych
w towarzystwie dwóch pań z opieki
społecznej pomogli mi napisać pisma o zapomogi. Miasto dało dzieciom pieniądze na książki. MOPS

udzielił pomocy finansowej i rzeczowej. Pan Roman Gąsior, kierownik Miejskiego Zakładu Usług
Komunalnych, nazajutrz zobowiązał tę samą ekipę, która naprawiła
balkon, żeby remontowała spalony
dach.
Co się spaliło, to spaliło. Dymem
nadal wszystko śmierdzi, ale wrócił
optymizm. Tylu ludzi dobrej woli...
- Miałam właśnie udać się do redakcji „Wiadomości”, żeby wszystkim podziękować.
- No ta ma pani okazję.
Dziękuję Straży Pożarnej za
sprawną akcję, sąsiadom, panu
burmistrzowi Bartłomiejowi Bartczakowi za pomoc finansową i zainteresowanie, jego pracownikom,
a głównie panu Rafałowi Wypychowi, pracownicom MOPS, jak również dyrektorowi i nauczycielom
z trójki.
Jest pewne szczęście w tym nieszczęściu - zakończyła.
A spisał to i tytułem opatrzył
Ols

Uroczysty moment przecięcia wstęgi
O przecięcie wstęgi pani dyrektor
poprosiła przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego - uczennicę
Katarzynę Gruszczyńską oraz uczniów: Mateusza Kaniaka i Kamila
Polaka. Po symbolicznym otwarciu
wszyscy uczniowie mogli wejść do
sali i dokładnie obejrzeć jej nowe
wyposażenie. Niektórzy już nie
mogą doczekać się „nowych” lekcji
informatyki.
Komputery pozyskano z programu „Pracownie komputerowe dla
szkół” z projektu finansowanego ze
środków EFS.
Kasia Kalinowska

Wszelkie elementy odblaskowe
wpływają na poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół
na terenie gminy. Zbliża się jesień
i zima, wcześniej zapada zmrok, dni
stają się krótsze. W takich warunkach kamizelka lub odblaski mogą
uratować dziecko przed śmiercią
lub kalectwem.
Zauważono potrzebę doposażenia uczniów innych szkół wiejskich i w związku z tym zwracamy
się wspólnie ze stowarzyszeniem
do właścicieli firm z terenu miasta
i gminy Gubin z apelem o dołączenie
do tej niezwykle potrzebnej akcji.
Chętnych prosimy o kontakt z prezesem stowarzyszenia Ł. Izdebskim
tel. 602 591 717 lub mł. asp. M. Frygą (wydział prewencji KP Gubin)
tel. 662 851 088.
MB-T

Uwaga!

Próba syren alarmowych w mieście
w dniu 25.09.2008 r. w godzinach
od 12.00 do 12.30.
W tym czasie będzie nadawany
sygnał:
,,Alarm powietrzny” - ciągły modulowany dźwięk syreny trwający 1 min.
Odwołanie alarmu - ciągły dźwięk
trwający 3 min.

Kultura
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W sobotę i niedzielę (6 i 7 września) przez plac Friedrich-Wilke w Guben przeszły setki, jak nie tysiące
uczestników obchodów gubeńskiego Święta Jabłka. Guben tętniło życiem do późnych godzin nocnych.

Święto Jabłka
Przez dwa dni na placu trwał jarmark rozmaitości. Można było posilić się, a przy okazji podziwiać
najróżniejsze wyroby ludzkich rąk,
posłuchać katarynki, muzyki latynoskiej i oglądać występy na scenie.
W sobotę burmistrz Klaus-Dieter
Hübner i 13. Królowa Jabłka Veronita Rauchfuß dokonali uroczystego otwarcia tradycyjnej gubeńskiej
imprezy.
Dzień ten obfitował w pokazy,
konkursy. Próbowano trafić do jabłka, odbyły się niebezpieczne pokazy akrobatyczne na linie, w muzeum miejskim przeprowadzono quiz
rodzinny dot. muzeum, było mnóstwo konkursów dla dzieci i młodzieży.
Na scenie zaprezentowała się m.
in. młodzieżowa orkiestra dęta
z Zielonej Góry, orkiestra ze szkoły muzycznej w Guben oraz przedstawiono talk show graniczne pn.
„Welcome to GUBIEN”. Mister
Miller raczył widzów muzyką country, wystąpił „Border-Line-Dancer”
- zespół taneczny dzieci i młodzie-

ży, grupa PSV zaprezentowała Tae
Bo w programie pn. „Nasze miasto
się rusza”.
Popołudniowy program to głównie przedstawienie kandydatek do
tytułu 14. Królowej Jabłoni.
A wieczorem gwiazda dnia, zespół
„Sixty Beats” z Berlina, wykonujący
przeboje lat 60. i 70. Zaproszenie
tego zespołu, myślę, że było „strzałem w dziesiątkę” organizatorów.
Bawili się wszyscy, bez względu na
wiek…
W przerwie koncertu, w takt znanych standardów muzyki poważnej
i melodii filmowych odbył się pokaz
sztucznych ogni. Pełna synchronizacja muzyki z fajerwerkami wzbudzała powszechny aplauz.
Niedzielę, 7 września, rozpoczęło
nabożeństwo z okazji święta jabłka
w Klosterkirche. Cały dzień trwały zabawy dla dzieci: Bungee Run,
dmuchany zamek i makijaż dziecięcy. Kandydatki na królową spotykały się z gubeńczykami, rozmawiały,
prezentowały się na scenie, a towarzyszyły temu występy gubeńskiej

małej orkiestry dętej, zespołu „Eliza”
oraz pokaz sportowy grupy Tae Bo.
Na scenie tego dnia zagrzewały do
tańca ogniste rytmy Samby.
Przez dwa dni publiczność głosowała na Królową Jabłka i trwała
loteria. No i nadszedł długo oczekiwany moment - pożegnanie 13.
Królowej Jabłka i koronacja 14.
Królowej, którą została kandydatka
z numerem 3, Sandra Scherke. Pozostałe finalistki wyborów to: Jenny
Wilbrecht i Marlen Swietza, które
otrzymały wspaniałe upominki.
Po tym, oczekiwanym przez widzów wydarzeniu, Roland Schmidt
z 17-letnim synem Deanem, dali
pokaz akrobatyki na motorze jeżdżącym po zainstalowanej ukośnie
do wysokości ponad 25 metrów
linie. Widowisko było niezwykle
emocjonujące, a wyczyny artystów
niebezpieczne.
Te minione dwa dni w Guben to
było prawdziwe święto. Wielkie
brawa dla organizatorów!
Małgorzata
Borowczak-Turowska

Przy Roosevelta

Bogata Armenia
Ten zakaukaski kraj od tysięcy lat
jest miejscem przenikania się kultury perskiej, tureckiej i rosyjskiej.
Kultury, ale i religii, mimo że Armenia jest najstarszym chrześcijańskim
państwem świata... A do tego ma tak
długą i zawiłą historię, że bogactwo
folkloru musi urzec każdego.
Niemałą tego próbkę mieszkańcy Gubina mogli doświadczyć
podczas występu na scenie plenerowej GDK. I za sprawą zespołu Nairi poznać tańce regionalne
przy akompaniamencie ludowych
instrumentów. Pokazy autorstwa
Hovhannesa Vardanyana, choreografa grupy wzbogacono muzyką przesiąkniętą orientalną nutą
i wizją Erny Vardanyany. Dyrektorem artystycznym zespołu jest
natomiast Anahit Harutyunyan.

Występująca w czwartkowe popołudnie ormiańska grupa folklorystyczna wywodzi się z jednego z największych centrów kulturalnych
Armenii. Powstała w 1978 roku i od
początku istnienia zachwyca żywiołowością i niebagatelnym repertuarem, w którym odnaleźć można
tradycyjne tańce ludowe i narodowe. To z nich wyłonił się nam
obraz niezwykłej historii Armenii
opowiedzianej językiem rodzimego
folkloru.
Zespół Nairi uczestniczył już
w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach, m.in. w Australii,
Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech.
Na XI Babilońskim Międzynarodowym Festiwalu w Iraku grupa wywalczyła tytuł laureata.
MG

Efektowna piramida tancerzy z Armenii

Na boisku przy ulicy Roosevelta
odbył się kolejny, tym razem osiedlowy festyn. Przygotowali go mieszkańcy oraz Rada Osiedla nr 1, a także Gubiński Dom Kultury i Miejski
Ośrodek Sportu. Atrakcji zatem nie
mogło zabraknąć.
Instruktorzy GDK poprowadzili
ciekawe konkursy, przy sztalugach
i na asfalcie dzieci popisywały się
swoimi zdolnościami plastycznymi, wokaliści ze Studia Wokalnego GDK śpiewem umilali czas
zgromadzonym
mieszkańcom.
Zawody sportowe poprowadzili
pracownicy MOS-u. Odbyły się
zacięte mecze piłkarskie i potyczki
w unihocka. Straż Pożarna i Straż
Graniczna prowadziła pokazy
sprzętu. Miłośnicy czworonogów
natomiast mieli fantastyczną okazję pochwalić się swoimi zwierzakami. Oczywiście podczas konkursu na najmilszego psa lub kota.

A wszystko to w scenerii kramików z małą gastronomią. Uczestnicy osiedlowego festynu mogli zatem
odpocząć na ławeczkach, spróbować ciasta lub gorącego bigosu.

I wziąć udział w loterii fantowej,
z której 800 zł przeznaczono na zakup zegara na Basztę Ostrowską.
MG
n miejsce: Osiedle nr 1 n organizator: Rada Osiedla nr 1 n współorganizator: Gubiński Dom Kultury,
Miejski Ośrodek Sportu

Sponsorzy:
Spółdzielnia
Mieszkaniowa, PUM, Burmistrz
Miasta, PSS, HOREX, LOKUM,
p. Poniatowscy, McDonald’s,
J. Kotowska, Sklep Wędkarski
„Złota Rybka”, Drogeria „Natura”, p. Strzemieczni, B. Sawicz,
K. Czesnowska, N. Szkarupska,
S. Siwka, Salon VIVA, M. Wójcik, W. Chodorska, W. Liszak,
Sklep „Grześ” p. Rudziewicz,
H. Zinow, D. Krawczyk, Zakład
Fotograficzny Łuczyńska, Apteka (koło szpitala), A. Dereszczuk,
p. Ciurkowie (sklep rybny), p.
Kellerowie (sklep sportowy),
R. Waszkowiak, B. Kosmala,
H. Wojnicz, J. Jóźwik, M. Momot, K. Szczepańska, R. Biedak,
U. Próchniewicz, J. Stankiewicz,
Piekarnia SIKORA, Gminna
Spółdzielnia S-Ch, J. Maciejewska i sponsorzy bezimienni.
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Niedziela 14 września była wielkim świętem w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Komorowie, obchodzącym 20-lecie istnienia,
gdzie proboszczem jest ks. Andrzej Piela.

Pierwszoklasiści rocznik 2008

20-lecie Kościoła

Na mszy św. i na festynie obecnych było wielu znakomitych gości,
z władzami samorządowymi miasta
i gminy na czele. Jubileuszową mszę
św. celebrował Biskup Paweł Socha,
wraz z ks. kanonikiem Janem Gussem, proboszczem A. Pielą i proboszczami gubińskich parafii.
Tuż po mszy goście zeszli do dolnej
salki, w której zgromadzono ponad
700 zdjęć i materiały dokumentujące dwudziestoletnie istnienie kościoła w Komorowie. Drugie tyle zdjęć
można było oglądać w komputerze.



Oddział przedszkolny SP-1 Zespołu Szkół im. Kopernika: wychowawca klasy mgr Małgorzata
Cichowicz; uczniowie: Remigiusz

ciasta, napoje, bigos - dzieło rodziców
uczniów SP-3 oraz pań z parafii Komorów. Grono pedagogiczne Szkoły
Podstawowej nr 3, współorganizatorzy festynu, obsługiwało liczne stoiska z książkami za złotówkę, kwiatami, pączkami, słodyczami itp. Odbyła
się licytacja mebli, przeprowadzono
wiele konkurencji rodzinnych, odbyły się także biegi sztafetowe. Chętni
i odważni mogli pojeździć na koniu…
Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się loterie fantowe.
Przy jednym ze stoisk z losami obsłu-

Adamski, Patryk Bujak (nieobecny), Jakub Cudejko, Justyna Giergasz, Daria Lisiecka, Dżesika Marszałek, Oskar Nawrot, Jakub Paul,
Julia Samociuk, Jakub Siupa, Kacper Szostak, Jakub Szpyt, Natalia
Szpyt, Bartłomiej Szymański, Karolina Szynkura, Alicja Świderska,
Kacper Wolak.
Klasa IA SP-1 Zespołu Szkół im.
Kopernika: wychowawca klasy
mgr Helena Liczbińska, praktykantka Anna Bąk-Pyżyńska; uczniowie:
Oliwia Adamowicz, Ewa Adaszak,
Wojciech Cichosz, Sylwia Cierpicka,
Dominik Dudzień, Michał Fiertek,
Karolina Gruntowska, Dawid Haske,
Marta Hryniewicz, Marcin Jaworski,
Natalia Kaczanowska, Dawid Krzysztofiak, Katarzyna Leszczyńska, Paulina Litwinowicz, Dawid Niesiobęcki,
Wiktoria Nykiel, Krzysztof Oleksiński
(nieobecny), Kacper Pietraszek (nieobecny), Bartłomiej Stelmach, Piotr
Szymański, Magdalena Węglarz, Martyna Wiesztort, Artur Żelichowski.
Klasa IA SP-3: wychowawca klasy mgr Beata Wieliczko; uczniowie:
Igor Biedak, Natalia Calińska, Oliwier Dudkiewicz, Hubert Krzysztof Fyk, Sławomir Iwański, Natalia
Janus, Karolina Jaroszyńska, Julia
Jawińska, Michał Krzysztof Kaszyk, Kamil Sebastian Kuczera, Julia Leda, Jakub Szymon Marczak,
Hubert Muszyński, Jakub Kajetan
Namysł, Mateusz Rolbiecki, Sandra Elżbieta Suchocka, Wiktoria
Urbańska, Nikola Wojtuń, Jakub
Piotr Wróbel, Weronika Zieniel,
Jan Aleksander Ziętka, Kacper Zinowicz, Karolina Zinowicz, Dominika Małgorzata Zmitrowicz.

B.Ruszczak wita dostojnych gości
Zaproszeni goście, w asyście pełniącej honory gospodyni Bożeny
Ruszczak (to jej dzieło i zaangażowanych kilku osób: gromadzenie
i opracowanie zbiorów) burmistrz
Gubina Bartłomiej Bartczak odnalazł zdjęcie, na którym jako chłopiec
służył do mszy. Jak m. in. powiedział
biskup P. Socha w długiej rozmowie
ze mną - to co tu zrobiono, jest piękne. Niezwykle ważne są dokumenty świadczące o minionych latach.
Trzeba dokumentować wszelkie

giwanym przez nauczycielki Jolantę
Potoczanin i Teresę Kindrę - Ada
Galewska i Gosia Gmyrek zostawiły
sporo pieniążków, ale w zamian miały reklamówki wypełnione różnymi
fantami.
Mimo bardzo chłodnego, dojmującego wiatru, bardzo wiele osób
uczestniczyło w jubileuszowych
uroczystościach.
Ksiądz proboszcz A. Piela obdarował uczestników festynu ogromnym tortem. Dzielił sprawiedliwie.

J.Potoczanin i T.Kindra przygotowują loterię
wydarzenia. Człowiek, który chce
żyć twórczo, musi nawiązywać do
historii. Historia jest podstawą każdej społeczności. Waszej również! dodał. - Ludzie wiary mają szeroką
wizję życia, bo poszerzoną o wiarę
w Boga i życie wieczne… Potrafią
żyć twórczo, nie zwracając większej
uwagi na informacje podawane
przez media. Bardzo zawężone.
Rozpoczął się tradycyjny już festyn rodzinny, na który licznie
przybyli mieszkańcy Komorowa i Gubina. Jak zwykle, było tu
wszystko i dla ciała, i dla ducha.
Na bardzo licznych straganach były

Dzieci miały mnóstwo atrakcji,
z dmuchanym zamkiem włącznie,
a dla wszystkich na scenie występowali artyści, i dorośli, i mali.
Nie zabrakło Gubińskiej Orkiestry
Dętej prowadzonej przez Danutę
Kaczmarek oraz jej „starszego
dziecka” - Gubińskich Łużyczanek.
Wśród wykonawców - dzieci
i młodzież gubińskich szkół, młodzi artyści z Gubińskiego Domu
Kultury,
przygotowani
przez
Małgorzatę Skowron i Pawła
Bardzika. O nagłośnienie dbał Artur Nowak z GDK.
Małgorzata Borowczak-Turowska

Klasa IB SP-3: wychowawca klasy
mgr Teresa Kindra; uczniowie: Nikola Oliwia Borowska, Remigiusz
Dąbski, Patryk Derdowski, Piotr
Drozdowski, Wiktoria Ilnicka, Piotr
Jagiełło, Oliwia Beata Gawlik, Dominika Patrycja Kawa (nieobecna),
Katarzyna Weronika Kuźmińska,
Sandra Kropidłowska, Michał Markiewicz, Patryk Michalak, Natalia
Nyga, Julia Pawlikowska, Jakub
Grzegorz Stefaniak, Patrycja Paulina Soroczyńska, Kacper Strach,
Roksana Strzałkowska, Maja Wiktoria Wandraj, Anna Wypych,
Oskar Patryk Żurko.
Klasa IC SP-3: wychowawca klasy
mgr Marzena Kleszcz; uczniowie:
Natalia Chorążak, Michał Czabator, Błażej Gawlicki, Karolina Gralak, Łukasz Karecki, Maciej Karecki, Dominika Kobylińska, Mariusz
Łukowiak, Kacper Młynarz, Patryk
Nawrocki, Aleksandra Niżyńska,
Jakub Piszczek, Dawid Rakociński,
Mateusz Rolbiecki, Edwin Rybarczyk, Michał Sikorski, Kamila Sykała, Michał Taberski, Julia Talaśka.
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Nr 16 z 19.09.2008

Z Ziemi Gubińskiej

Jak Altrichter przywędrował do Gubina

Jerzy Pałka znów dał znać o sobie

Przy dawnej Crossener Straße (ulicy Krośnieńskiej), czyli dzisiejszej ulicy Kresowej, wiele miejsc zachęcało do zatrzymania się i odOśrodek Szkolenia Kierowców
Na zawodach gruntowo-spławikowych, na dwie wędki, w Kole PZW poczynku.
„DAKAR”
nr 1, rozegranych 7 września na Odrze (koło Kosarzyna) triumfował
Do dziś zachowało się tam niewie- i Wigury, który w roku 1873 posato
przyjazna
i profesjonalna szkoła
Jerzy Pałka. Łupem zwycięzcy padła m. in. największa ryba - leszcz le milczących pamiątek z tamtego dził Ernst Altrichter jako Dąb Ceo wadze 0,88 kg. W sumie J. Pałka uzyskał 2860 pkt. - poinformował okresu. Jedną z nich jest wysmukły sarza albo Dąb Pokoju. StowarzyKursy rozpoczynają się w każdy 2.
sekretarz zarządu Ireneusz Korzeniewski.
Dąb Altrichtera w pobliżu skrzy- szenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i 4. poniedziałek miesiąca o godzinie
Drugie miejsce zajął Krzysztof Olifirowicz (2560), trzecie - żowania ulic Kresowej oraz Żwirki czyni starania, aby zachować go
16:00.
Krzysztof Barański (2020), czwarte - Mieczysław Kuś (1860), piąte
jako pomnik przyrody.
- Waldemar Gralak (1730). Sędzią głównym zawodów był Edward
Jak ród Altrichter znalazł się
Osiński. Generalnie brały w tym dniu płotki, leszcze i krąpie. J. Pałka
w dawnym Guben?
Każdy uczestnik kursu na prawo
wie jak przygotować się do zwycięstwa.
Najstarszy jego członek przybył do
jazdy, który zapłaci jednorazowo całą
ówczesnej Brandenburgii w roku
Zakończenie sezonu w „Jedynce”
kwotę, otrzyma jedną godzinę jazdy
1476. W regionie Guben pojawigratis!
Na 5 października (niedziela) zaplanowano zawody na zakończenie seli się Ferdinand Ernst Altrichter
Jeżeli kursant przyprowadzi osozonu w dyscyplinie spławikowej dla wszystkich kategorii w Kole PZW nr
oraz Paul Wilhelm Altrichter.
bę, która zapisze się na kurs w na1. Miejsce tradycyjne - Odra „Kamienie”. Rejestracja do godziny 8.00.
Ernst Naschke jest prawnuszym ośrodku, otrzyma 2 godziny
kiem Ernsta Altrichtera. Naschke
jazdy w Zielonej Górze przed egzato mocno rozgałęziona rodzina
minem gratis!
ogrodników w dawnym regionie
gubeńskim.
068 359 50 20
Tekst i foto:
+48 512 200 770
Z początkiem kolejnego roku my pedagogiczne, problemy funkHans-Joachim Bergmann
Dąb Altrichtera
+48 502 034 507
nauki świeżym spojrzeniem obej- cjonowania szkoły, edukacja kulOpr. i przekład: K. Freyer
mujemy to, co dzieje się w szkole turalna i regionalna, wychowanie
i wokół niej. Uruchamiamy w sobie przedszkolne, teoria i praktyka pranową, pozytywną energię. Czynią cy socjalnej, środowisko i wychotak i nauczyciele, i rodzice. Dodat- wanie, lektury stare i nowe. Jeszcze
kowa porcja optymizmu postrzega- - niektóre tytuły publikacji z jedne- W sobotnie popołudnie 13 września Każdy gość mógł częstować się do tłuszczowej, zapoznać się z profilakna jest - co zrozumiałe - w wycho- go numeru pisma: Zbigniew Wę- 2008 r. odbyło się w Chlebowie dru- woli wspaniałymi wypiekami pie- tyką raka piersi i innych chorób nowaniu domowym.
gierski „Eurosieroctwo w Polsce gie Święto Chleba. Pomysłodawczy- karni z Gubina,Jaromirowic oraz wotworowych. Mogli się też nauczyć
O tej porze wszystkie drogi pro- jako problem społeczny i pedago- nią tej uroczystości jest mieszkanka Krosna Odrzańskiego. Dużym za- udzielać pierwszej pomocy.
wadzą do księgarń i bibliotek. Jeśli giczny”, Agnieszka Powłoka „Ta- Chlebowa Anna Durawa.Wspólnie interesowaniem cieszyło się stoisko Akcję „Bądź widoczny na drodze”
nie można kupić z jakichś powo- niec jako pretekst doświadczania z Anną Płetenicką stworzyły kon- „Chlebowskie specjały”, gdzie oprócz i znakowanie rowerów przeprowadów określonej pozycji, można czę- cielesności. Refleksje nauczyciela cepcję święta, które kultywowałoby domowego chleba można było skosz- dziła policja - mł. asp. Mieczysław
sto ją wypożyczyć albo w czytelni tańca”, Kornelia Hubscher „Prze- dawne tradycje związane z chlebem. tować swojskich wyrobów. Imprezie Fryga. Dzięki sponsorom rozprowaprzejrzeć. Specjalnie łaskawie trak- jawy psychicznego znęcania się Po założeniu z Łukaszem Izdebskim towarzyszyły wystawy: „Igłą malo- dzono wśród najmłodszych uczesttowane są biblioteki pedagogiczne, w rodzinie”. Każdy numer zawiera Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wane” Izby Muzealnej w Gubinie, ników święta znaczki odblaskowe,
które udostępniają zazwyczaj dość wkładkę metodyczną z przykłado- Gminy Gubin udało się wprowadzić rysunków Stanisława Kościeszy, a wśród starszych - kamizelki.
bogatą gamę czasopism zajmują- wymi konspektami lekcji.
tę ideę w życie.
cych się edukacją. Poszczególne ty- Do artykułów dołączone są na Pierwsze święto odbyło się w ubietuły przygotowywane są z intencją ogół wykazy literatury mogącej po- głym roku z inicjatywy Stowarzyszedotarcia do różnych odbiorców, nie szerzyć wiedzę z zakresu danego nia i Rady Sołeckiej Chlebowa z przetylko do pedagogów.
tematu. Czasem bibliografia jest wodniczącą Barbarą Majkusiak,
Zaprezentuję krótko jeden z nich dość obszerna. Więcej informacji wspierane przez Urząd Gminy Gubin
- „Wychowanie na co dzień” mie- o bardzo ciekawym miesięczniku i Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
sięcznik dla nauczycieli, wycho- „Wychowanie na co dzień” znaleźć W tym roku swoją pomoc zaofiarowawców i rodziców. Oto wybrane można w bibliotece pedagogicznej. wał starosta krośnieński.
działy publikacji: aktualne probleST Tegoroczną uroczystość rozpoczęła
msza św. w kościele w Chlebowie.
Otwarcia dokonali sołtys Chlebowa
B.Majkusiak i prezes Ł.Izdebski,
witając zebranych chlebem i solą.
Będąc pod koniec sierpnia 2008 proste, że aż trudno wpaść na taki Następnie głos zabrali przewodnir. w ponad 500-tysięcznym Ha- pomysł!
czący Rady Gminy Gubin Stanisław
nowerze, zauważyłem na starówce Jako obywatel naszego miasta Fudyma i starosta Powiatu Krośogólnie dostępną, oszkloną szafę i członek zarządu SPZG proponuję nieńskiego Jacek Hoffmann, życząc
z książkami.
pomysł wcielić w życie i szafę usta- wszystkim udanej zabawy.
Okazało się, że każdy zaintereso- wić na dziedzińcu stowarzyszenia Bogaty program artystyczny rozSołtys B.Majkusiak i prezes Ł.Izdebski witają zebranych chlebem i solą
wany może sobie podejść, wyszu- (koło b. WDT, przy ul. 3 Maja 2). poczęła orkiestra „Trompeten vom
kać konkretną pozycję, pożyczyć Opracuję kilkupunktowe wska- Neißestrand” z Niemiec. Oprócz zdjęć A. Durawy, prac uczestni- Ciekawą atrakcję przygotowała
i po przeczytaniu przynieść z po- zówki (niby nasz regulamin) do niej wystąpili młodzi artyści z GDK czek Warsztatów Plastycznych dla Straż Pożarna - chętni mogli podziwrotem. Jeżeli jednak taka książka korzystania z szafy. Nie mam takiej oraz szkoły w Chlebowie. Szczególne Dorosłych, rysunków uczniów ZS wiać panoramę Chlebowa z podnośjest potrzebna na dłużej lub na sta- oszklonej szafy, więc zwracam się miejsce w programie miała gawęda w Chlebowie oraz bogata ekspozycja nika koszowego wozu strażackiego.
łe, nie oddaje się tej pozycji, tylko z prośbą do mieszkańców o poda- o chlebie Marii Zielińskiej.
Szkolnej Izby Muzealnej z tej szkoły. W imprezie uczestniczyli również
wstawia do szafy inną książkę, np. rowanie takiego mebla. A może Z pośród wielu konkursów na uwa- Najwięcej emocji budziła wystawa przedstawiciele Straży Granicznej.
niepotrzebną, o podwójnym egzem- (wzorem Hanoweru) szafę ufun- gę zasługują te związane z chlebem: „Tak było!” na której eksponowane Swoją ofertę przedstawiły gubińplarzu. Nikt nie pilnuje, bo wszyscy duje jeden z banków? Proszę, będę konkurs na najsmaczniejszy chleb były zdjęcia z ubiegłorocznego Świę- skie banki - PKO BP, PEKAO SA,
przecież jesteśmy świadomi i tylko bardzo wdzięczny.
upieczony metodą domową oraz ta Chleba. Nie mniej emocji budził BZ WBK oraz Stacja Epidemiolodyscyplinujemy sami siebie. Takie
Wiesław D. Łabęcki konkurs dzielenia chlebem. Mecz konkurs pilarzy.
giczna w Krośnie Odrz. Porad rolo bochen chleba rozegrały żeń- Zainteresowani mogli zmierzyć po- niczych udzielały panie z punktu
skie drużyny Chlebowa i Wężysk. ziom cukru, ciśnienie, ilość tkanki doradztwa w Kalsku… AD, MB-T

Cena kursu 1400 zł

Czytanie pomaga wychowywać

„Hej ho, hej ho, do Chlebowa by się szło!”

Szafa na ulicy

UWAGA LOKATORZY

Burmistrz Miasta Gubina informuje o możliwości zamiany wynajmowanych lokali komunalnych na mieszkania powojskowe, które zostaną nabyte
od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Pierwszeństwo zamiany posiadać
będą lokatorzy o dochodach gwarantujących płatność czynszu, nieposiadający zaległości czynszowych i zajmujący mieszkania komunalne w budynkach będących własnością Gminy Gubin o statusie miejskim. Wyboru ofert
do zamiany kwater i oceny ich kryteriów dokona komisja powołana przez
Burmistrza Gubina. Wszelkich informacji udziela Miejski Zakład Usług
Komunalnych, ul. Piastowska 2 (tel. 068 4558 193), gdzie również prosimy
składać oferty zamian.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gubin i Rada Sołecka sołectwa Chlebowo dziękują serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Święta Chleba:
- wspaniałym mieszkańcom Chlebowa, Łomów, Drzeńska Wielkiego i Chojny;
- współorganizatorom - Staroście Krośnieńskiemu Jackowi Hoffmannowi, Wójtowi Gminy Gubin - Edwardowi Aksamitowskiemu
oraz pracownikom i artystom z Gubińskiego Domu Kultury;
- uczestnikom - Komendzie Miejskiej Policji w Gubinie, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, Placówce
Straży Granicznej w Gubinku, Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krośnie Odrzańskim, Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia
w Chlebowie, Izbie Muzealnej w Gubinie oraz Doradztwu Rolnemu w Kalsku; a przede wszystkim sponsorom, których ofiarność
wzbogaciła i uatrakcyjniła całe przedsięwzięcie: piekarniom „Sikora” w Gubinie, GS „SCH” w Gubinie, Jaromirowice i „DANA”
w Krośnie Odrzańskim; firmom Horex, Eurocash, Port S.A., „BOTO”, Auto CHOS, Aron - Chociejów, PPHU Rakita - Drzeńsk Wielki;
Fermie Wiatrakowej Gubin i Stargard Gubiński; bankom: PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, Bank Spółdzielczy w Rzepinie,
PEKAO S.A.; Nadleśnictwu Gubin; Zakładowi Stolarskiemu „Schodek” w Komorowie; sklepom: ABC państwa Krakusów w Chlebowie, Barbary Małowskiej w Chlebowie; Łowisku w Chlebowie państwa Czerepków; Jackowi Hadadzie i Zygmuntowi Turowskiemu.
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Wieści zza Nysy
opr. i przekład: K. Freyer

Nowe rozporządzenie

GUBEN. Guben chce być piękniejsze i dlatego władze postanowiły zwalczać konsumpcję alkoholu w miejscach publicznych. Na ostatnim posiedzeniu rady miejskiej obecnej
kadencji większością głosów uchwalono przepisy poważnie
ograniczające konsumpcję alkoholu w reprezentacyjnych
miejscach w mieście. Zakaz nie dotyczy alkoholu spożywanego w obrębie restauracji oraz podczas imprez publicznych.
Burmistrz Klaus-Dieter Hübner (FDP) wykazał, że nie jest to
dobre dla wizerunku miasta, jeśli turyści na Tarasach Nadnyskich
i innych miejscach w centrum miasta natrafią na grupy nietrzeźwych
osób. Administracja miejska już wielokrotnie była adresatem krytyki
za taki stan rzeczy. Miasto nie chce dopuścić, aby miejsca publiczne
wykorzystywano niezgodnie z przeznaczeniem.
Radni zastanawiali się, czy nowe przepisy będzie można wyegzekwować, czy nie spowodują, że osoby nietrzeźwe wybiorą sobie inne miejsca
w mieście do uprawiania alkoholowego procederu. Hübner zaprzeczył tej
obawie, stwierdzając, że z tymi ludźmi prowadzi się rozmowy, a młodym
oferowane jest pośrednictwo w znalezieniu miejsca nauki zawodu.

Ustalono zakaz konsumpcji alkoholu, oprócz wymienionych powyżej
wyjątków, przede wszystkim w centralnej części miasta, obejmującej
Berliner Straße, Frankfurter Straße, Friedrich-Wilke-Platz, Promenade am Dreieck, Poetensteig oraz Tarasy Nadnyskie.
Ponadto, zgodnie z ustalonymi przepisami, na placach zabaw dla
dzieci konsumpcja napojów alkoholowych, palenie tytoniu i zażywanie
narkotyków jest zasadniczo zakazane.
Na ulicach w centrum psy należy prowadzić na smyczy.
Ponadto: „Pojemników na odpady oraz pojemników zbiorczych,
przeznaczonych do odzysku surowców wtórnych, nie wolno przeszukiwać, wyciągać z nich przedmiotów albo rozsypywać ich zawartości”.
To samo dotyczy odpadów o dużej objętości i innych zebranych przedmiotów, które przygotowano do usunięcia.
Za nieprzestrzeganie nowych przepisów przewiduje się pieniężne
kary ostrzegawcze w wysokości od 20 do 35 euro.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 12.09.2008

Wandalizm na placach zabaw

GUBEN. Gubeńskie place zabaw to ostatnio temat bardzo
gorący – za sprawą wandali, którzy często już następnego
dnia zniszczą to, co dziś zostało naprawione.
Dwanaście miejskich placów zabaw powstało przeważnie w latach
dziewięćdziesiątych. Dlatego trudno nie uwzględnić naturalnego zużywania rzeczy. Ale o wiele bardziej biją po miejskiej kieszeni straty
spowodowane przez wandali. Bardzo denerwują śmieci. Najbardziej
niebezpieczne są rozbite butelki czyhające w piasku. Główne place
kontroluje się raz w tygodniu. Na bieżąco wykonywane są naprawy.
Niestety zdarza się, że niektórych sprzętów już nie da się naprawić.
W budżecie miejskim na place zabaw przewidziano 23 000 euro. Za
te pieniądze właściwie powinno się kupić jakieś nowe wyposażenie.
Ale ta kwota prawie w całości idzie na naprawy.
Dużego placu zabaw nie ma w centrum. W celu zwrócenia uwagi na
ten problem rozpoczęto zbiórkę podpisów.
Na podst. „Wochenkurier” z 10.09.2008

Zawody wioślarskie

Gubeński Klub Wioślarski zorganizował wczoraj zawody wioślarskie
na Nysie. Do pokonania był odcinek 3,5 km w dół oraz 3,5 km w górę
rzeki, a więc łącznie 7 km. Najlepszy wynik osiągnęła załoga numer 5
- 39 minut i 33,2 sekundy. Najlepszy wynik zeszłoroczny wynosił 41
minut i 42 sekundy. Zwycięska drużyna otrzymała puchar z wygrawerowaną dedykacją. Drużyny korzystały z nowej łodzi na czterech zawodników.
Na podst. „Gubener Zeitung” z 22.09.1908

Po 11 latach od odsłonięcia obelisku (11 maja 1987 r.) ku czci polskiej
grupy dywersyjno-wywiadowczej „Wisła”, odbyła się kolejna uroczystość patriotyczna odsłonięcia tablicy wykonanej z granitu. Poprzednia została skradziona, prawdopodobnie na złom.

Nowa tablica Grupy „Wisła”
Organizatorem uroczystości był
Lubuski Związek Byłych Żołnierzy
Zawodowych i Oficerów Rezerwy
WP wraz z władzami samorządowymi m. in. Bobrowic, Lubska i gminy
Gubin. Przybyło wielu gości, m. in.
prezes ZG ZBZZiOR WP gen. dyw.
rez. Adam Rębacz (były dowódca
23 pcz w Słubicach), dowódca 11.
Dywizji Kawalerii Pancernej gen.
dyw. Paweł Lamla, przedstawiciele samorządów: starosta krośnieński Jacek Hoffmann, wicestarosta
żarski Piotr Palcat, burmistrzowie Gubina Bartłomiej Bartczak,
Krosna Odrz. Andrzej Chinalski,
Lubska Bogdan Bakalarz, wójtowie Bobrowic Marek Babul i Gubina Edward Aksamitowski. Obecni
byli również: były senator i wojewoda (był przy otwarciu w 1987 r.)
Zbyszko Piwoński, delegacje: Stowarzyszenia Oficerów Piątych Dywizji z prezesem płk. rez. Lechem
Kamińskim, Lubuskiego Zarządu ZBZZiOR WP z prezesem płk.
w st. spocz. Michałem Kupcem,
wiceprezesem Lubuskiego Zarządu
ZKRPiBWP płk w st. spocz. Tadeuszem Dziewierskim, prezesem koła
gubińskiego ZBZZiOR WP ppłk.

rez. Józefem Kutą, szkół, poczty
sztandarowe, przedstawiciele instytucji i organizacji. Obecna była
kompania honorowa 5. Kresowego
Batalionu Saperów pod dowództwem kpt. Krzysztofa Orłowskiego
i orkiestra 11. DKPanc.
Działalność grupy „Wisła” przedstawił prezes koła nr 9 byłych żołnierzy w Krośnie Odrz. ppłk. rez.
Józef Cieślak, a tablice poświęcili
ks. dziekan Wojciech Błaszczyk
oraz kapelan garnizonu Krosno
Odrz. o.mjr Edward Olech (ostatni
kapelan garnizonu Gubin).
Były też wyróżnienia, medale
ZBZZiOR WP otrzymali: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych,
Urząd Miasta i Gminy Lubsko,
gminy Bobrowice i Gubin, a odznakę „Za Zasługi dla ZBZZiOR WP”
wójt Bobrowic M. Babul. Prezes M.
Kupiec podpisał z dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych Anną
Kasprzyk porozumienie o przekazaniu w opiekę obelisku i terenu
lądowania grupy. Uczestnicy uroczystości poczęstowani zostali żołnierską grochówką, była też okolicznościowa plakietka.
Z. Traczyk

Moment składania wiązanki, pierwszy od prawej burmistrz B.Bartczak

Grupa „Wisła”

Grupa wywiadowczo-dywersyjna „Wisła”, w skład której wchodziło
pięciu żołnierzy pod dowództwem ppor. Kazimierza Cieliszaka, zrzucona została w nocy 23/24 stycznia 1945 r w rejonie Strużki. Działała
w rejonie Gubin-Lubsko-Zasieki do zakończenia działań na tym terenie
(koniec lutego) przez żołnierzy Armii Radzieckiej. Różne były formy
i metody działania grupy. Obserwowano obiekty wojskowe, szosy i linie
kolejowe, zasięgano „języka” od rodaków wywiezionych tu na roboty
przymusowe.
Do centrali wysłano 23 radiogramy ze wskazaniem m.in. fabryk z produkcją wojskową w Krzystkowicach i Zasiekach, które zostały zbombardowane, stanowiska obronne i lotnisko w Gubinie, zaminowane
obiekty, rowy strzeleckie itp.
Po powrocie z zadania do Włoch pod Warszawą i odpoczynku, grupa
w zmienionym składzie zrzucona została ponownie w rejon jeziora Mueritz w Meklemburgii, gdzie zakończyła działalność 1 maja 1945 r.
Dla uczczenia pamięci żołnierzy grupy, zarząd wojewódzki kombatantów,
Stowarzyszenie „Wisła-Odra” i żołnierze 2. Batalionu Rozpoznawczego
z Gubina wraz z leśnikami postawili obelisk, który zaprojektował w czynie
społecznym znany architekt Tomasz Florkowski. Na płycie umieszczono napis: „Tutaj lądowała 23 stycznia 1945 r. grupa Wojska Polskiego „Wisła”.
Mężnym ku chwale, potomnym ku pamięci. Dnia 12 października 1986 r.”
(antydatowana). Uroczystego odsłonięcia obelisku dokonano 10 maja 1987
r. Przygotowuję książkę o szczegółach działalności grupy, która powinna
ukazać się w przyszłym roku (jak znajdzie się sponsor).
Z.Traczyk
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Maraton
Trzeźwości
Świętowanie zaczęto w sobotni wieczór 13 września mszą św.
w Kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej. A wieczorem w hali Zespołu Szkół Rolniczych ponad sto
par wyśmienicie bawiło się do białego rana bez grama alkoholu! Na
spotkanie w gronie przyjaciół zjechali goście z całej Polski...
W niedzielę 14 września od godziny 11.00 obok ruin kościoła farnego
odbył się Maraton Trzeźwości Województwa Lubuskiego.
Organizatorzy - Zarząd Fundacji
„Wspólny Dom”: Adam Śladowski z małżonką Elżbietą, córką
i wnuczką, Henryk Mackun, Piotr
Chlebny, Tadeusz Kolasiński wraz
z kilkoma przyjaciółmi przygotowali wiele atrakcji...
Można było za przysłowiowe grosze
zjeść kiełbaski z rożna, wypić gorące
i zimne napoje, uraczyć się wspaniałymi wypiekami, poczęstować
smacznymi czerwonymi jabłkami.
Dzieci jak zwykle kręciły się w pobliżu waty cukrowej serwowanej
przez Jerzego Ponikiewskiego.
A wszystko w rytm muzyki. Dla
młodzieży zapewne wielką atrakcją był występ gubińskich raperów
„Magnum” Radosław Supeł, Bartosz Jaworski i Michał Puzon ,
a myślę, że przesłanie, które niosły
słowa ich utworów trafiają również
do dorosłej publiczności.
Dzieci miały ogromną frajdę podczas konkursów, m. in. rzutu piłeczkami do piramidy z puszek czy
łowienia rybek. Uczestnicy byli nagradzani pluszakami i czekoladami.
Dla każdego w podarunku przygotowano koszulki z okolicznościowym nadrukiem.
W trakcie trwania maratonu
prowadzona była loteria fantowa,
a dochód z niej przeznaczony jest
na potrzeby dzieci z ubogich rodzin. Członkowie fundacji „Wspólny Dom” są szczególnie wyczuleni
na niedolę dzieci. Organizują dla
małych podopiecznych rok w rok
letnie wyjazdy nad morze, na ten
cel prowadzone są m. in. kwesty
pieniężne i imprezy w czasie np.
„Wiosny nad Nysą”.
Organizatorzy sprawili się na medal, szkoda, że tego dnia było bardzo zimno. Porywisty i zimny wiatr
sprawił, że nie wszyscy uczestnicy
maratonu wytrwali od początku do
końca imprezy. Tylko nieliczni, najwytrwalsi, mimo chłodu bawili się
do wieczora.
MB-T

Koncert Kozaków
W Kościele Dobrego Pasterza (Kirche des Guten Hirten) 27 września
br. o godz. 18.00 Chór Kozaków
Dońskich zaprasza na swój koncert.
Chór, mimo małej liczby artystów,
porównywany jest ze sławnym
Chórem im. M. Łomonosowa czy
Aleksandrowa. Koncerty tego zespołu śpiewaków zawsze gromadzą
tłumy wiernych słuchaczy.
Bilety:
- dla dorosłych - 14,50 euro
- dla młodzieży, studentów - 12,50
euro
Serdecznie zapraszamy!
MB-T

Społeczeństwo ◆ Historia ◆ Hobby ◆ Pogranicze
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Gubin w okresie
nowożytnym
część IV
W 1526 roku cały powiat gubiński dostaje się pod panowanie czesko-habsburskie. Wraz z Dolnymi Łużycami w latach 1526-1623
Gubin należał do Habsburgów,
później, bo od 1625-35 do Saksonii, dopiero w 1815 roku teren powiatu gubińskiego przeszedł pod
panowanie pruskie. Gubin należał
300 lat do Czech, 250 do Saksonii, 200 do Brandenburgii. O tym
świadczy też herb Guben. Składa
się z 3 motywów, każdy jest herbem odpowiednio wyżej wymienionych państw-landów. Gubin
ma taki sam herb, ale odrzucił te
3 motywy i zastąpił je białym orłem. W 1631 roku miasto zostało
splądrowane przez cesarskiego
generała Goentzen. W dwa lata
później zostało zajęte powtórnie,
a w 1638 roku dostało się pod panowanie cesarskich, szwedzkich
i saksońskich władców. W 1640
roku w mieście stacjonowało 16
kompanii szwedzkich jeźdźców,
którym musiano wypłacić 40 tysięcy talarów. W 1642 roku miasto
przez trzy tygodnie oblegane było
przez saksońskie wojska generała Stallbonsa. Po ostatnim ataku
bramy krośnieńskiej miasto poddało się. W 1643 roku miasto znów
splądrowali Szwedzi. W 1645 roku
w Gubinie „gościły” wojska cesarskie. W czasie wojny siedmioletniej (1756-1763) miasto ucierpiało
na skutek wielokrotnego przemarszu wojsk pruskich. W okresie od
8 marca do 11 czerwca 1813 roku,
w czasie wojny wyzwoleńczej,
w mieście stacjonowały wojska rosyjskie i pruskie.
Ruch naturalny ludności miasta
uchwytny jest dzięki zachowanym
rejestrom chrztów, ślubów i pogrzebów w Archiwum Państwowym
w Starym Kisielinie. Opierała się
na nich w swojej pracy doktorskiej
Hanna Kurowska. Gubin, dziś
miasto pogranicza polsko-niemieckiego, w XVII i aż do XIX wieku
był prężnym ośrodkiem Dolnych
Łużyc. Do połowy XIX wieku pozostawał największym i jednym
z najstarszych miast na Łużycach.
Korzystne położenie na trakcie
handlowym powodowało, że Gubin
rozwijał się bardzo dynamicznie .
Stan majątku w Gubinie benedyktynek w 1602 roku:
• Bieżyce (Gross Bösitz),
• Brzozów (Birkenberge),
• Grabice (Reichersdorf),
• Jałowice (Jaulitz),
• Jazów (Haaso),
• Koperno (Kuppern),
• Kumiałtowice (Kummelwitz),
• Markosice (Markersdorf),
• Mielno (Mehlen),
• Niworola (Jetschko),
• Nowa Wioska (Neudorfel),
• Polanowice (Niemitsch),
• Późna (Pohsen),
• Wielotów (Weltho),
• Atterwasch,
• Bärenklau,
• Deulowitz,
• Grabschutz,
• Horno,
• Kaltenborn,
• Ogeln,
• Reichenbach.
Daniel Głowiński

Zamierające głogi
Piękne kuliste gubińskie głogi
przeżywają kryzys. Gołożery powstałe w koronach tych ozdobnych
krzewów spowodowały gąsienice
motyla o nazwie niestrzęp głogowiec (Aporia crataegi).
Czy drzewa przeżyją, okaże się
wiosną przyszłego roku. Lepiej prezentują się osobniki, na których nie

obcinano pędów „świętojańskich”.
W żadnym wypadku obecnie nie należy przycinać ulistnionych pędów.
W okresie zimowym należy przystąpić do niszczenia chemicznego,
a lepiej mechanicznego zimujących
gromadnie gąsienic.
Jest szansa na uratowanie pięknych głogów.
Ols
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92

Uwaga - sowy!
Przy jednym z gubińskich placów zabaw (ul. Roosevelta) stoi
znak zakazujący… Rozbawieni gubinianie, pytają ileż tych sów żyje
w Gubinie?

Brawo, Panie Romanie!

Do redakcji przyszła 85-letnia pani Ł. z prośbą, by jej pomóc załatwić
sprawę związaną z przestawieniem pieca kaflowego. - Od 18 lat nic
przy tym piecu nie było robione, a teraz cegły lecą do środka paleniska, piec wali się. Zima się zbliża. Nikt mi nie chce pomóc… - żaliła się
nasza czytelniczka kilka dni temu. Ale jak wiadomo móc, to chcieć…,
a wyjście zawsze się jakieś znajdzie. Miło mi poinformować, że kierownik Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Roman Gąsior - pomoże.
Piec zostanie postawiony, a należność za usługę pani Ł. spłaci w niskich miesięcznych ratach. W imieniu starszej schorowanej kobiety
bardzo dziękuję!

Dobra robota

Głogi przy ulicy 3 Maja w Gubinie

Na uniwersytecie
Historia Uniwersytetów Trzeciego Wieku sięga lat 70-tych XX w.
Działają w bardzo wielu miastach
Polski. Także w Gubinie. Stwarzając tym samym okazję nie tylko
do pogłębienia lub zdobycia nowej
wiedzy, ale także do nawiązania
przyjaźni i rozwinięcia kontaktów
towarzyskich.
Oficjalnego otwarcia nigdy nie
było, ale nasz UTW działa już od
1999 roku. Jego współtwórcami
były osoby związane z Gubińskim
Towarzystwem Kultury, Biblioteką
Miejską i nieistniejącym już Klubem Garnizonowym. - Chodziło
nam o pobudzenie intelektualne
środowiska, zaproszenie do aktywności - wyjaśnia Stanisław
Turowski, prezes GTK. Od 2000
roku przygotowano kilkadziesiąt
(około 5 rocznie) wykładów i seminariów prowadzonych przez zaproszonych gości. Także z innych miast
Polski. Był zatem dr Mieczysław
Wojecki z UZ z wykładem o noblistach polskich ze Śląska, była siostra Marta Smyk ze zgromadzenia
Sióstr Betanek, kierująca misją polską w Erytrei. Równie atrakcyjne
były wieczory autorskie, promocje
książek, zajęcia dotyczące rozliczeń
podatkowych, zdrowego sposobu
życia itp. To słuchacze sugerują tutaj tematykę spotkań.
Wykłady odbywają się w czytelni
Biblioteki Miejskiej, czasem w Galerii Ratusz. Gubiński UTW skonstruowany jest według starego, sprawdzonego schematu - jest mistrz i są
słuchający. Tych ostatnich nie na

tyle jeszcze dużo, aby dzielić uniwersytet na sekcje czy wydziały. Wykłady są całkowicie bezpłatne. Nie ma
też limitu wiekowego, po edukację
przychodzą również młodzi ludzie,
mimo że UTW skierowany jest przede wszystkim do ludzi starszych.
I bardzo dobrze…
Przyzwyczajeni do czynnego życia
zawodowego, intensywnego życia
rodzinnego, emeryci nagle przestają być w centrum wydarzeń. Z dnia
na dzień przestają pełnić role społeczne, które przez większość życia
stanowiły dla nich jego istotę i fundament. Kończy się gonitwa spraw
i obowiązków, którym do tej pory
musieli podołać. Seniorzy czują
się w pewnym sensie opuszczeni
i odrzuceni. Zasłużony odpoczynek
może się wówczas przerodzić w izolację od środowiska, osamotnienie,
bezczynność, które w efekcie przyspieszają procesy starzenia się.
Uniwersytety Trzeciego Wieku są
najlepszym dowodem na to, że aktywność w życiu wcale nie kończy
się wraz z przejściem na emeryturę.
Ich bogata oferta programowa ma
na celu włączenie emerytów, także i rencistów, do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizację
intelektualną, psychiczną i fizyczną oraz promocję zdrowego stylu
życia. Dzięki temu tzw. „jesień życia” może się okazać nowym rozdziałem, którego zapisanie zależy
wyłącznie od naszej wyobraźni,
pragnień i marzeń, a także odwagi
i determinacji.
MG

Małgorzacie i Jarosławowi
Felkelom

6 października o godz. 17.00
serdecznie zapraszam
na otwarte zebranie członków SLD w Gubinie przy ul.
W. Polskiego 31.
Przewodniczący
Zenon Turowski

z powodu śmierci Ojca i Teścia
najszczersze wyrazy współczucia
składają:
dyrekcja i pracownicy
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Gubinie

Jesień tuż, tuż… Zacznie się
okres opadania liści, więc warto
pamiętać o estetycznym utrzymaniu terenów wokół domostw.
Na pochwałę zasługują mieszkańcy naszego miasta, którzy
systematycznie dbają o rabaty
przed domem, o skarpy, ogrody.
Kilka dni temu pani Krystyna
dzielnie walczyła z chwastami.
Oby więcej osób wychodziło
przed swoje domostwa. Pamiętam czasy, gdy większość mieszkańców miejscowości w woj.
wielkopolskim co sobotę zamiatała teren przed swoimi posesjami. I było to zupełnie normalne
(i nadal jest!), że rodzice i dzieci
sprzątały chodnik oraz do połowy ulicę… Warto naśladować dobrych gospodarzy.

Gniazdo
Na zdjęciu prezentujemy okazałe
gniazdo szerszeni zbudowane na
gruszy w Komorowie. Gniazdo
jest wielkości ludzkiej głowy. Ols

Na Gdańskiej…

- Jak można tak zaniedbać drogę prowadzącą do przychodni na
ul. Gdańskiej? - pyta pan Kazimierz. - W tym budynku znajdują się
gabinety lekarskie oraz siedziby wielu organizacji, m. in. PCK, PZERiI i najważniejsza instytucja - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
a także sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Ludzie mogą tu kończyny połamać… Niedawno uszkodziłbym
podwozie samochodu, dojeżdżając do budynku przychodni. Czas, by
załatać dziurawą jak szwajcarski ser nawierzchnię ulicy. Kto będzie
płacił za naprawy samochodów?

Do tego zdjęcia komentarz nie jest potrzebny…

Ogłoszenia
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Konkursy
Komisariat Policji w Gubinie zachęca młodzież do wzięcia udziału w konkursach przygotowanych
przez Komendę Wojewódzką
Policji w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji w roku szkolnym
2008/2009 rządowego programu
„Razem bezpieczniej”. Konkursy
kierowane są do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa lubuskiego:
1. Konkurs na spot telewizyjny ph.
„Uzależnieniom mówię NIE!”
- dla uczniów gimnazjów.
2. Konkurs na film krótkometrażowy ph. „Życie bez narkotyków” - kierowany do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
3. Konkurs plastyczny na plakat ph.
„Rodzina wolna od przemocy”
- adresowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
Szczegółowe informacje na temat ww. konkursów dostępne są
w regulaminach umieszczonych
na stronach internetowych:
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. (www.
lubuska.policja.gov.pl) zakładka:
KONKURSY i TURNIEJE),
- Kuratorium Oświaty w Gorzowie
Wlkp. (www.ko.gorzow.edu.pl)
zakładka: konkursy olimpiady turnieje - inne konkursy),
- Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gorzowie
Wlkp. (www.wsse.gorzow.pl).
Sponsorem cennych nagród jest
Firma CONTRA CRIMEN.
Bliższych informacji udzieli
mł. asp. Mieczysław Fryga, tel.
662 851 088 - KP Gubin. MB-T

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA:
1. Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008
2. Dziecko w świecie współczesnym, pod red. nauk. B. Muchackiej
i K. Kraszewskiego, Kraków 2008
3. Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008
4. Kotler P., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Warszawa 2008
5. Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007
6. Kryminologia i kara kryminalna, pod red. A. Jaworskiej, Kraków 2008
7. Kurzępa J., Zagrożona niewinność, Kraków 2007
8. Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008
9. Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007
10. Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski,
Kraków 2008
11. Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006
12. Niemiecko B., Kształcenie szkolne, Warszawa 2007
13. Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna, Warszawa 2007
14. Plopa M., Więzi w małżeństwie i rodzinie, Kraków 2008
15. Szkoła w świecie współczesnym, pod red. nauk. B. Suchackiej i M.
Szymańskiego, Kraków 2008
16. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005
17. Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Kraków 2008
18. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Kraków 2008
19. Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście
społecznych zmian, pod red. nauk. G. Miłkowskiej, B. Olszak-Krzyżanowskiej, Kraków 2008
20. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. nauk. H. Król, A. Ludwiczyński,
Warszawa 2007
21. Zych A.A., Leksykon gerontologii, Kraków 2007
Zakup nowości wydawniczych był możliwy dzięki ofiarności lokalnych
władz: wójta Edwarda Aksamitowskiego oraz burmistrza Bartłomieja
Bartczaka.
Serdecznie dziękujemy!
Katarzyna Kalinowska

Na skrzydłach aniołów…
28 sierpnia w wieku 79 lat odszedł na
zawsze Jan Gasiewicz. Dopóki starczało sił, walczył z chorobą, by w końcu
(otoczony domowym ciepłem i opieką) przejść do lepszego świata. Ale już
tu - na ziemi, mimo bólu i cierpienia,
był szczęśliwy, ponieważ był szanowanym człowiekiem, lubianym sąsiadem,
a przede wszystkim był kochanym
dziadkiem, ojcem i mężem.
W ostatniej drodze panu Janowi towarzyszyli najbliżsi i znajomi, którym
dziękujemy za przybycie. W czasie
pogrzebu ks. Ireneusz z Parafii Trójcy

Św. wygłosił piękną mowę pożegnalną.
Dzięki jego słowom czuło się, że dusza
Zmarłego na skrzydłach aniołów wznosiła się ku niebu, a pogrążona w smutku
rodzina otrzymała od księdza duchowe
wsparcie. Na ręce ks. Ireneusza pragniemy złożyć serdeczne „Bóg zapłać”. To
dzięki niemu…
Niełatwo jest pogodzić się z tym,
czym czasem obarcza nas życie. Pozostaje mieć nadzieję i wiarę w sens tych
doświadczeń.
Na specjalną prośbę rodziny zmarłego
tekst przygotowała Anna Kędziora

Rejestr przedpoborowych

Woda w Gubinie

W dniach 7-10.X.2008 r. w godzinach 9.00-12.00, w Urzędzie Miejskim w Gubinie, w sali narad odbędzie się rejestracja przedpoborowych mężczyzn - rocznik podstawowy 1990.
Jak poinformował inspektor ds. wojskowych Stanisław Wawrzyniak, brak
wezwania nie zwalnia osoby od zgłoszenia się do rejestracji. Obwieszczenia są
również wezwaniem.
W tym roku stanie do rejestracji 134 mężczyzn rocznika podstawowego, czyli
1990, oraz czterech, którzy dotąd nie spełnili tegoż obowiązku.
Zainteresowane osoby winny mieć przy sobie podczas rejestracji dokument tożsamości - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzającym
tożsamość przedpoborowego.
MB-T

W związku z zapytaniami mieszkańców Gubina o jakość wody, którą
spożywają, jak przekazał prezes Bronisław Lasota - Przedsiębiorstwo
Usług Miejskich Sp. z o. o. w Gubinie informuje, że w ramach kontroli jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi prowadzone są
monitoringi kontrolne i przeglądowe
przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Krośnie Odrz.
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krośnie Odrz. Janina
Kwiatkowska przesyła oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, ostatnia z 31 lipca br.
- Na podstawie § 4 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań
próbek wody pobranych w dniu
01.04.2008 r., 20.05.2008 r. oraz
3.06.2008 r. z wodociągu miejskiego w Gubinie, administrowanego
przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie, ul. Śląska 36, 66620 Gubin, stwierdza przydatność
wody do spożycia przez ludzi.
MB-T

Konkurs rysunkowy
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kresowiak” i Rada
Osiedla nr 4 zaprasza dzieci do lat 14 do udziału w konkursie
rysunkowym pt. „Moja działka”.
1. Udział mogą wziąć tylko dzieci zamieszkałe przy ulicach
wchodzących w skład Osiedla nr 4 w Gubinie.
2. Temat konkursu dotyczy wyobrażenia, marzenia o swojej
działce, jaka powinna być działka, jak powinna wyglądać?
3. Format prac A-4. Technika graficzna wykonania dowolna.
4. Na plakacie umieścić: imię i nazwisko, wiek, ulicę zamieszkania.
5. Prace należy dostarczyć 26 września 2008 r. (piątek) - cały
dzień do przewodniczącej RO nr 4 Leontyny Kaczor przy
ul. Waryńskiego 15.
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi o godzinie
14.30 podczas Festynu Działkowo-Osiedlowego „Dzień pieczonego ziemniaka”, który odbędzie się w sobotę 27 września 2008
r. na placu przy ul. Barlickiego (obok ROD „Kresowiak”).
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Rusza zbiórka pieniężna na drugi zegar

Nowy zegar uroczyście odsłonięto 1 czerwca br. po północnej stronie Baszty Ostrowskiej. Pieniądze na jego wykonanie pochodziły ze zbiórki wśród
mieszkańców, zaś brakującą kwotę „dołożyła” kasa miejska dzięki przychylności burmistrza i radnych.
Koszt mechanizmu zegarowego wyniósł prawie 8 tys. zł. Zbiórka pieniężna
zaowocowała kwotą 4099 zł. Różnicę pokryto z funduszu miasta. Należy dodać, że koszt ogólny obniżono dzięki temu, iż stolarz miejski Henryk Białoń
za zgodą przełożonych wykonał tarczę zegara, a firma państwa Poniatowskich ufundowała metalowe cyfry.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej - inicjator pomysłu - wsłuchując się w opinie mieszkańców, postanowiło zainicjować drugą zbiórkę na zegar od strony południowej.
W związku z tym powołano trzyosobowy komitet na czele z Urszulą
Kondracik w skład którego ponadto weszli: Danuta Kaczmarek i Roman
Niparko. Zadaniem tej grupy będzie publiczna zbiórka pieniędzy na nowy
zegar. W tej sprawie stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o wsparcie do prezesa gubeńskiego Heimatbund Lutza Materne.
Burmistrz Bartłomiej Bartczak na
spotkaniu z prezesem SPZG Stefanem Pilaczyńskim pozytywnie ustosunkował się do powyższej inicjatywy, deklarując - w razie potrzeby
- niezbędną pomoc.
Jak poinformowała zarząd stowarzyszenia radna Danuta Andrzejewska, czterech radnych dobrowolnie
zgłosiło swój akces finansowy, deklarując część diety na rzecz prowadzonej zbiórki.
Wszyscy biorący udział w przedsięwzięciu są dobrej myśli, że pomysł
doczeka się rychłej realizacji. O efektach będziemy informowali Państwa
na bieżąco.
Pieniądze można wpłacać na konto
SPZG: PKO Bank Polski O/Gubin
89 1020 5402 0000 0202 0118 5446.
Tak wyglądał zegar do 1945 r. po połu(sp)
dniowej stronie baszty

Skup jabłek w Guben
Wzorem ubiegłych lat, mieszkańcy naszego miasta mogą sprzedać w punkcie skupu w Guben jabłka (również spady).
Punkt skupu prowadzony przez Irmgard Schneider, otwarty jest w piątki w godzinach
10.00-17.00. Mieści się w odległości ok. 1600 m od Plastynarium, wzdłuż Nysy - Grunewalder Str. (przed przejazdem kolejowym).
Osoba przyjmująca owoce mówi w języku polskim, więc nie ma problemów z komunikacją językową. 100 kg jabłek - do wyboru - 6 euro lub soki owocowe.
MB-T

Cennik ogłoszeń
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
 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.
W przypadku reklam i ogłoszeń ramkowych trzykrotnie
powtarzających się czwarte gratis!
Przyjmujemy gotowe materiały reklamowe w formacie cdr, eps (300 dpi), za wykonanie i projekt reklamy pobieramy dodatkowe opłaty. Formaty plików dla materiałów 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.

Kupon nr 16/2008

Na bezpłatne ogłoszenie drobne w najbliższym numerze „WG”,
które ukaże się 3 października 2008 r.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Wypełniony kupon należy dostarczyć do redakcji „WG” do 30 września 2008 r., do godz. 16.00.
imię, nazwisko i adres ogłoszeniodawcy: ....................................................................
.......................................................................................................................................
BEZPŁATNE OGŁOSZENIE TYLKO DLA OSÓB PRYWATNYCH.

Ogłoszenia
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budownictwo, ogrzewanie piece lub gazowe. Tel. 068 359-79-14.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienZAMIENIĘ domek jednorodzinny o pow.
ka. Tel. 791 127 765.
100 m kw. wolno stojący z działką 0,48
DO WYNAJĘCIA pokój, przyjmę odpowieha – na dwa mieszkania. Dom położony
dzialną osobę. Tel. 068 455-65-55.
jest w Gubinie. Tel. 068 455-51-56 lub
DO WYNAJĘCIA duży pokój umeblowany
068 359-77-67.
z dostępem do kuchni i łazienki w centrum
DZIAŁKI/LOKALE
Gubina. Tel. 790 474 922.
DO WYNAJĘCIA duży pokój umeblo- ZAKŁAD fryzjerski sprzedam. Okazja!
wany z dostępem do kuchni i łazienki, Tel. 669 941 977.
ogrzewanie c.o. Tel. 504 203 398 lub
DO WYNAJĘCIA
512 201 746.
Apartament ok. 50 m2
DO WYNAJĘCIA umeblowany pokój dla
podwyższony standard
pani. Tel. 788 693 329.
TEL. 068/455 40 02, 501 410 111
DO WYNAJĘCIA kawalerka ul. Woj- LOKAL handlowy do wydzierżawienia
ska Polskiego 46, c.o. gazowe. Tel. o pow. 50 m kw. w Sękowicach 78. Tel.
502 597 814.
512 174 450, 512 174 449.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, (kuchnia, łaNOWO WYBUDOWANY LOKAL
zienka – umeblowane), w centrum Gubina.
150m2 (wys. 5,16), parter, do
Tel. 068 359-48-56.
wynajęcia w centrum Gubina.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 75 m kw. 3
„POLTRAG”
pokoje, kuchnia, łazienka, centralne ogrzetel.
068/455
40 02, 501 410 111
wanie, ul. Oświęcimska. Tel. 695 407 449.
LOKAL
55
m
kw.
do wynajęcia na każdą
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. 068
działalność
ul.
Wrońskiego
10. Tel. (068)
455-65-55.
359-58-83.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w centrum
Gubina. Tel. 662 300 422.
SPRZEDAM
DZIAŁKĘ
POD
DO WYNAJĘCIA tanio mieszkanie 2 poINWESTYCJE O POW. 8700 m kw.,
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój, za25zł/1m kw. Tel. 501 410 111.
plecze gospodarcze. Tel. 665 531 268.
LOKAL sprzedam – wydzierżawię, pow.
PRZYJMĘ panią na stancję w domku 40,9 m kw. Tel. 785 645 631.
jednorodzinnym na wsi bez żadnych
FIRMA PPHU „POLTRAG” SP. Z O O.
opłat w zamian za pilnowanie domu. Tel.
oferuje lokale od 33 - 60 m2 do wyna068 455 62 39
jęcia w budynku przy ul. Obrońców
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w bloku 2
Pokoju 21
pokoje Os. E. Plater. Tel. 665 220 902.
Do wynajęcia także:
DO WYNAJĘCIA pokoje na działalność
Pawilony handlowe o pow. 35 i
lub inne oferty. Tel. 068 455-34-65.
36 m2 - ul. Chopina
DO WYNAJĘCIA mieszkanie, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, w Kujawie Gubińskiej
lokal o pow. 70 m2 przy
– od zaraz! Tel. 725 585 040.
ul. Śląskiej 45
DOM firmie wynajmę. Tel. 791 127 765.
Lokal handlowy o pow. 45 m2
SPRZEDAM mieszkanie 57 m kw. wraz z
- Aleje Łużyckie 1a
garażem. Tel. 667 994 289.
Info: PN –PT: Tel.: 068/ 455 40 02
SPRZEDAM mieszkanie po remoncie, 4
godz. 9 -15 lub 501 410 111
pokoje, pow. 80 m kw. ul. Kosynierów.
www.nieruchomosci-online.pl
Tel. 502 440 307.
(Gubin, lokale użytkowe, wynajem)
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie dwupokojowe o pow. 52 m kw., LOKAL 48 m kw. ul. Śląska – deptak,
blok Os. E. Plater tel. 068 359-40-38, wydzierżawię na handel – usługi. Tel.
660 973 939.
663 959 040.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe
SPRZEDAM
DZIAŁKĘ
POD
45 m kw. – 2 pokoje, kuchnia, łazienINWESTYCJE O POW. 13031 m kw,
ka – ul. Roosevelta. Tel. 507 108 387,
20zł/1 m kw. Tel. 501 410 111
503 849 670.
SPRZEDAM sklep, dobra lokalizacja, ładSPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, Os. E. ny wystrój, pow. 36 m kw. Obrońców PoPlater. Tel. 515 312 061.
koju. Tel. 792 288 262.
DOM na wsi, nowy, sprzedam. Tel. DO WYNAJĘCIA pawilon obornicki przy
791 127 765.
poczcie ul. Kosynierów. Tel. 068 455-34SPRZEDAM dom jednorodzinny w Gubi- 65.
nie, 140 m kw., po kapitalnym remoncie, DZIAŁKĘ przemysłową 1600 m kw. w
garaż, ogród 1500 m kw., budynki gospo- Lubsku, z możliwością podziału na dwie.
darcze. Tel. 068 359-43-13, Legnicka 13. Tel. 504 370 020.
Wartość 230 tys. zł.
GROCHÓW - działka 1 ha z domkiem
SPRZEDAM DOM 500 m kw. do zamiesz- letniskowym (stan surowy) sprzedam.
kania. Pokoje z łazienkami. Okazja 450.000 661 545 940.
zł! Działkę 900 m kw. Tel. 510 638 234.
SPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawkiem, z
SPRZEDAM dom 250 m kw. , działkę 900 możliwością zabudowy. Tel. (068) 359-58-83.
m kw. własność, 600 zł, Stroma 2. Tel. DZIAŁKĘ budowlaną na Wzgórzach Gu510 638 234.
bińskich sprzedam. Tel. 068 455-58-71,
SPRZEDAM dom Polanowice 6. Tel.
793 470 619.
510 250 141.
DZIAŁKĘ budowlaną na ul. Cmentarnej.
SPRZEDAM duży dom lub zamienię na
Sprzedam. Tel. 068 359-26-31.
mniejszy. Czekam na inne propozycje.
MOTORYZACYJNE
Tel. 068 455-34-65.
SPRZEDAM dom wolno stojący wraz z RENAULT 19, poj. 1900, diesel, rok 1992,
budynkiem gospodarczym, stan surowy stan dobry, centralny zamek, el. szyby, 5
drzwi. Sprzedam, cena do uzgodnienia. Tel.
zamknięty. Tel. 606 762 337.
KUPIĘ kawalerkę koniecznie na parterze. 792 142 828.
Może być do remontu. Tel. 502 034 693. RENAULT Scenic 1,6, 1999 r., benzyna,
KUPIĘ mieszkanie własnościowe po- centralny zamek, el. szyby, el. lusterka, rekój, kuchnia, łazienka, I piętro, stare gulowana kierownica, klimatyzacja, el. reg.

MIESZKANIE

świateł, szary metalik. Sprzedam, 15.900
zł (do negocjacji). Tel. 783 693 320.
RENAULT Laguna 2.0 Pb ciemna zieleń,
1996, 4 elektryczne szyby i lusterka, 2
poduszki, komputer pokładowy, zarejestrowany i ubezpieczony, użytkowany
przez kobietę. Sprzedam 7.500 zł. Tel.
516 083 623.
SPRZEDAM samochód osobowy Nissan
Sunny SLX – rocznik 1992. Stan dobry,
cena 3 tysiące. Tel. 668 195 152.
TRABANT kombi zarejestrowany, stan
bardzo dobry – sprzedam. Tel. 068 35957-48.
MERCEDES benz. 200 D, 1992 rok, stan
dobry – sprzedam. Tel. 601 986 820.
SPRZEDAM Forda Tranzita – 9 osób i Renault Clio. Tel. 068 455-34-65.
SAMOCHÓD ciężarowy Ford Tranzit
120 2.0, rok produkcji 1991, instalacja
gazowa LPG, następne badania techn.
18.01.2009r. Sprzedam, cena 3 000 zł.
Tel. 068 455 82 70.
SAMOCHÓD VW Jetta, silnik 1,6 benzyna. Sprzedam. Tel. 605 347 992.
SPRZEDAM Ford Fiesta 1992 r. 1.3 elektryczny zamek, szyberdach, opłacony do
XI, niebieski, zapasowe koła zimowe. Cena
1800 do negocjacji. Tel. 667 591 450.
SILNIK sprzedam do forda mondeo diesel na
części, 1999 rok, tanio. Tel. 068 359-40-94.
SIMSONA sprzedam. Tel. 723 146 158.
GARAŻ murowany przy ul. Piastowskiej
(obok boiska szkolnego), cena do negocjacji. 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.
ANGIELSKI dla początkujących, korepetycje. Tel. 507 532 902.
UDZIELAM korepetycji z zakresu
szkoły podstawowej i gimnazjum. Tel.
782 834 193.
MATEMATYKA – korepetycje. Tel.
509 567 973.
UCZEŃ Europaschule udzieli pomocy w
nauce języka niemieckiego, poziom podstawowy, gimnazjum. Tel. 693 594 555.
GLAZURA, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, instalacje elektryczne, ocieplanie piwnic oraz inne prace budowlane.
Tel. 887 135 692, (068) 359-38-91 po
19.00.
NAPRAWA,
regulacja,
konserwacja wszystkich pieców i podgrzewaczy
gazowych. Waldemar Kościów. Tel.
501 714 747.
POLBRUK – układanie, konkurencyjne
ceny! Tel. 792 244 992.
NAPRAWA pralek, zmywarek, kuchenek
elektrycznych. AGD Service, ul. Kołłątaja
10 (godz. 10.00-16.00). Tel. (068) 359-4654.
OGRODY kompleksowe zagospodarowanie przydomowych terenów zielonych;
automatyczne systemy nawodnień, oczka
wodne, kaskady, ścieżki, podjazdy, tarasy
z polbruku, granitu, kamienia polnego. Tel.
663 931 512.
BERLIN - lotniska. Lotniska krajowe
(Poznań, Wrocław). Przewóz osób. Tel.
888 806 385.
BUS (5 osób) - wyjazdy do np. Tuszyna, Warszawy, transport, odbiór rzeczy. Ładowność 1,2 t. Tel. 667 997 486,
695 469 181.
TRANSPORT osób - Niemcy-Belgia-Holandia. Tel. 509 538 861.
NOWE przewozy osobowe z Gubina
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do Niemiec, region Frankfurt-StuttgardMonachium. Wyjazdy niedziela i czwartek, powroty poniedziałek i piątek. Tel.
608 019 313, 888 160 134.
TRANSPORT towarowy do 1 tony Bus.
Tel. 888 160 134.
PRZEPROWADZKI, przewóz mebli, itp.
Tel. 888 806 385.
DOCIEPLANIE, elewacje, profesjonalnie.
Tel. 880 576 862, 691 910 401.
PIASKOWANIE - antykorozja, malowanie.
Postarzanie drewna. Tel. 783 907 748,
691 910 401.
ELEWACJE - renowacja, czyszczenie,
klinkier, kamień naturalny, beton. Tel.
783 907 748, 691 910 401.
AMADEUSCH zespół muzyczny. Możliwość przesłuchania nagrań. Tel.
506 113 207.
ZESPÓŁ muzyczny AMIGOSI oferuje
swoje usługi, ponadto strojenie pianin,
nauka gry na różnych instrumentach muzycznych. Tel. (068) 455-65-14.
NAPRAWA, konserwacja, regulacja gazowych urządzeń grzewczych, autoryzowany
serwis. Junkers, Termet Wojciech Sendera. Tel. (068) 359-55-55, 502 643 030.
NAGROBKI GRANITOWE CENA od
1200 zł, PZU GRATIS, RATY; Gubin,
ul. Żwirki i Wigury 40. Tel. (68) 35956-95, 698 146 854
BONi - Biuro Obrotu Nieruchomościami
- Bożena Bakalarz - Gubin, ul. Śląska
21 tel. 455-3000 lub 0605 644 208 www.
BONi.pl usługi w zakresie pośrednictwa
w kupnie, sprzedaży, wynajmie nieruchomości. Współpraca z bankami w zakresie
kredytowania nieruchomości.
MONTAŻ paneli podłogowych, ściennych,
boazerii, glazury, sztukaterii, regipsy, malowanie, tapetowanie, szpachlowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414.
OBIADY abonamencie i garmażerka – tanie! Szpital ul. Śląska 35 (kuchnia). Tel.
602 816 091.
ŚWIECOWANIE uszu i masaż stóp u
klienta. Tanio. Tel. 784 272 267.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, instalacje sanitarne, hydraulika, murowanie, szpachlowanie, montaż okien i drzwi,
ścianki, glazura, remonty. Tel. 068 45513-78 po 16.00.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób
i montaż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel.
609 351 799.

RÓŻNE
UCZCIWY znalazca tel. kom. własność
dziecka - srebrna NOKIA 2760 (z klapką)
– proszony o zwrot. Tel. 880 366 663.
SIATKA ogrodzeniowa - produkcja i sprzedaż, w ofercie siatka leśna. Gubin, ul. Kaliska 96 B. Tel. (068) 359-66-76.
PIEC c.o. 17 kW ze sterownikiem elektronicznym, pompą, dmuchawą, naczynie
zbiorcze - 2.500 zł, dwa sezony używany,
stan b. dobry, żywotność 25 lat. Tel. (068)
359-82-44.
SPRZEDAM fotel z funkcją masażu firmy
Beck. Tel:605 409 289
SPRZEDAM domek dla lalek Barbie, samochodzik i inne elementy. Tel. 697 941 512
WINOGRON czarny na wino w dowolnych
ilościach sprzedam. Tel. 068 4355-58-71,
793 470 619.
SPRZEDAM dachówkę karpiówkę (klinkier) 4.750 szt. Cena za 1 szt. 0,50 zł. Tel.
781 299 566.
LADY, regały sprzedam. Tel. 785 645 631.
SPRZEDAM kamień polny 10 ton i betoniarkę. Cena do uzgodnienia. Tel. 510250-141.

KUPIĘ mapy, plany, zdjęcia, szkice dotyczące działań wojennych w Gubinie i jego
okolicy w czasie II wojny światowej. Tel.
512 873 007.
GRUPA Anonimowych Łasuchów „Ścieżka” wtorki 16.30-17.00. Tel. 518 654 107.
Pawilon przy granicy ul. Obr. Pokoju róg
ul. Chopina. ZAPRASZAM!
SAKSOFONISTA, hobbysta szuka kontaktu z małym zespołem jazzowym lub
innym. Kontakt: Ol.paetz@web.de please
english answer if pocurable.
SPRZEDAM wersalkę, 2 fotele (komplet),
tuner cyfrowy „Globo“5000 i tuner Polsatu
z kartą (sagem), rower dziecięcy do 12 lat.
Tel. 604 621 171.
KUPIĘ tanio meble kuchenne używane.
Tel. 509 325 997.
SPRZEDAM granit w blokach. Tel.
798 519 663.
WYPRZEDAŻ ubrań markowych nowych
i używanych. Wojska Polskiego (koło
TOTO-LOTKA). Tel. 510 638 235.
LADY sprzedam. Tel. 607 103 594,
068 459-19-70 po 18.00.
BETONIARKĘ i silniki elektryczne (różne)
sprzedam. Tel. 510 250 141.
SPRZEDAM wózek dwufunkcyjny w bardzo dobrym stanie, nosidełko samochodowe, gratis przewijak na łóżeczko, cena
kompletu 350 zł. Tel. 669 549 617.
KAMIEŃ polny 10 ton, cena do uzgodnienia. Tel. 510 250 141.
ODDAM 2 szczeniaki kundelki od malutkiej suczki. Tel. 665 220 908.
SPRZEDAM suknię ślubną; krótka, z tyłu
ogon – biała 152-162 (S,M) z tego roku
oryginalny krój, cena do uzgodnienia. Tel.
665 220 908.
FOREMKI do Polbruku 80 szt. Sprzedam.
Tel. 068 455-28-30.
SPRZEDAM wózek dziecięcy wielofunkcyjny, w kolorze zielono-oliwkowym. Stan
bardzo dobry. Tel. 516 443 340.
SPRZEDAM wózek spacerowy Graco Miraże. Stan bardzo dobry, cena 150 zł. Tel.
501 638 220.

PRACA
PRZYJMĘ fryzjerkę na pełny lub pół etatu.
Tel. 669 941 977.
RENCISTA lat 33 poszukuje pracy. Prawo jazdy kat. B, również budowlanka. Tel.
722 276 470.
HOTEL ONYX zatrudni kucharkę na pół
etatu i przyjmie stażystów. Tel. 068 35983-01.

TOWARZYSKIE
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim
przyjemnie spędzać długich wieczorów?
Pomożemy Ci odnaleźć „drugą połowę”.
Napisz, zadzwoń do redakcji! Tel. 068 45581-92. Czekamy! Nie wstydź się, przestań
żyć samotnie!

Wypożyczalnia
lawet, przyczep
i przyczep campingowych
Gubin
ul. Jedności Robotniczej 14/4
Tel. 605 894 686
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Ciągle wygrywają!
Szósta i siódma kolejka rozgrywek
w grupie pierwszej „A” klasy okazały się szczęśliwe dla piłkarzy z Jaromirowic. Dwa odniesione zwycięstwa i wysokie miejsce w tabeli
cieszą.
Najpierw w szóstej kolejce na
własnym boisku Alfa pokonała
trudnego przeciwnika ze Szczańca
4:1, choć wynik mówi sam za siebie,
to przynajmniej przez pierwszą godzinę meczu był to wyrównany pojedynek. Od wyrównującej bramki
Alfa grała „swoją” piłkę, a przewaga
została udokumentowana 3 kolejnymi golami. Dwie spośród czterech bramek zdobył najskuteczniejszy w poprzednim sezonie Tomasz
Bomba.
Alfa Jaromirowice - Victoria
Szczaniec 4:1 (0:1)
Bramki dla Alfy: Bomba 2 (76’,
84’), Ostrowski 69’, Supeł 82’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sparta Nietkowice
Alfa Jaromirowice
Sokół Kalsk
Rywal Stargard Gubiński
Zenit Myszęcin
Victoria Szczaniec
Czarni Czarnowo
Odra Nietków
Bizon Wilkowo
Kruszywo Raduszec Stary
Obra Trzciel
Zryw Rzeczyca
Zorza Mostki
Bóbr Bobrowice
Pogoń Wężyska
Zieloni Łagów

Basen nieczynny

Alfa: Trelewski - Ostrowski,
Szmit, Łabiszewski, Wiśnik K.,
Mucha, Bomba, Adamczak, Bryszewski (46’ Romanowski), Butowicz (73’ Tórz), Supeł (85’ Sobolewski)
Siódma wyjazdowa dla Alfy kolejka przyniosła również wysokie zwycięstwo. Tym razem zespołowi z Jaromirowic uległ Zryw z Rzeczycy.
Zespół zagrał pewnie, kontrolując
sytuację na boisku, a w końcówce
znów wypunktował rywala.
Zryw Rzeczyca - Alfa Jaromirowice 0:3 (0:1)
Bramki: Adamczak 20’ (k), Bomba 75’, Ostrowski 89’
Alfa: Trelewski - Ostrowski,
Szmit, Tomczyk A., Wiśnik K.,
Bomba, Adamczak, Romanowski,
Łabiszewski (85’ Bryszewski), Butowicz, Cieślarski (72’ Sobolewski)
(oprac. mz)
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

21
18
15
15
15
10
10
10
8
8
7
7
4
4
4
3

21-1
19-1
21-6
18-13
15-10
20-14
22-14
8-12
15-14
9-9
12-17
9-15
5-15
7-17
4-17
12-42

Co słychać w gabinecie kosmetycznym?

dypl. kosm. Iwona Karpisiak-Dyka
Okres letni, powakacyjny jest bardzo szczególny, gdyż do gabinetu kosmetycznego trafia wiele osób z problemami skórnymi wywoływanymi zbyt
długim przebywaniem na słońcu oraz nieodpowiednią pielęgnacją.
Najczęściej występujące dolegliwości to: nadmierna suchość, łuszczenie się
skóry, przebarwienia, pojawianie się zmarszczek oraz zmniejszenie elastyczności skóry. W tym okresie polecamy zabiegi o działaniu złuszczającym, nawilżającym i regenerującym.
Jednym z nich jest MIKRODERMABRAZJA. Jest to metoda mechanicznego złuszczania naskórka. Polega na usunięciu, ścieraniu warstw naskórka za
pomocą specjalnego urządzenia wyposażonego w głowice pokryte kryształkami naturalnego diamentu. Systematycznie stosowane zabiegi nadają skórze
młodzieńczy wygląd i czynią ją bardziej promienną.
Innym   zabiegiem godnym polecenia jest złuszczanie chemiczne, czyli
KURACJA KWASAMI, które dają bardzo dobre i trwałe efekty. Przy codziennym stosowaniu kosmetyków z kwasami owocowymi oraz poddawaniu
się zabiegom w gabinecie skóra staje się bardziej gładka i nawilżona, a po
kilku tygodniach można zauważyć poprawę jej odcienia, elastyczności oraz
spłycenie zmarszczek.
Zabiegi w gabinecie kosmetycznym dają nam nie tylko poprawę kondycji naszej skóry, ale również relaks i odprężenie, co jest nam dziś bardzo potrzebne.
cdn...

Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie informuje, że od 8 września
2008 roku kryta pływalnia w Gubinie jest nieczynna.
W tym czasie prowadzone są prace konserwacyjne i wymieniona zostanie woda. O terminie ponownego otwarcia basenu poinformujemy.

TURNIEJ DEBLOWY
3-4 października piątek-sobota
Konkurencje:
Kobiety - gra podwójna
Mężczyźni - gra podwójna
Mixed
Miejsce: Korty Klubu Tenisowego Guben Kaltenborner Straße
(www.tennisclub-blau-weiss-guben.de)
Start: Piątek, 3.10.08 od 09.00
Uczestnicy: Zawodnicy z Brandenburgii oraz goście na zaproszenia indywidualne
Zasady rozgrywek: 1 runda w grupach, później drabinka - set do
8 lub 9, finały do 2 setów
Prowadzenie: Jost Kluttig, Christoph Jantschke
Zapisy: do niedzieli, 28.09.07
Mail: tsandecki@calesa.pl.
Telefonicznie Tomasz Sandecki 609048814
Losowanie - poniedziałek,
29.9.2008, godzina 19.00
Startowe: 15 € od zawodnika,
najpóźniej do 28.9.2008 TC Blau-Weiß Guben. Wpłata na Konto 350 210 21 38 Sparkasse Spree-Neisse, BLZ 180 500 00
Zaplanowana impreza z grillem w piątek wieczorem! Noclegi
możliwe we własnym zakresie!
Nagrody rzeczowe i pieniężne dla finalistów!!!
Pierwsze zajęcia sekcji szachowej odbędą się 7.10 (wtorek) o godzinie 17:00
w sali nr 100 Gubińskiego Domu Kultury.
Zapraszamy wszystkich uczniów gubińskich szkół do wzięcia udziału
w polsko-niemieckim,
drużynowym turnieju szachowym o puchar Burmistrza Miasta Gubina. Turniej odbędzie się 19 grudnia 2008 roku.
22 listopada 2008 planowany jest turniej indywidualny o puchar dyrektora
GDK w ramach przygotowań do turnieju drużynowego.

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

śp. Jana Szymonika

serdeczne podziękowania składa
pogrążona w smutku rodzina
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Argumenty

W problemach naszych reprezentacji narodowych w różnych
dyscyplinach można znaleźć wiele
odniesień do sportu na niższych
szczeblach, w tym także naszego,
gubińskiego. Oczywiście w odpowiednio przykrojonej skali.
Przeglądam pierwszą dziesiątkę
w klasyfikacji medalowej Igrzysk
i pytam - jakim prawem mielibyśmy się tam znaleźć? To czołówka światowa we wszystkich
dziedzinach życia, począwszy od
gospodarki, a skończywszy na
infrastrukturze sportowej.
W małej, kilkutysięcznej mieścinie francuskiej funkcjonuje 6
basenów pływackich różnej wielkości, m. in. w każdym przedszkolu. W ponadstutysięcznej
Zielonej Górze - jedna mizerota. W krajach czołówki 80-90%
młodzieży uprawia systematycznie jakiś sport. U nas 10-15%.
Minister sportu odgraża się:
będą wielkie zmiany systemowe.
Nie wierzę. A jeśli będą próby, nie
wierzę, że coś dadzą. Medalista
w kajakarstwie, Niemiec polskiego pochodzenia mówi: w Polsce
trenerzy kładą sobie kłody pod
nogi, a każdy jest przeciw każdemu. Nasi najlepsi fachowcy częstokroć pracują za granicą, przygotowując zawodników innych
nacji. Niektórzy komentatorzy
wytykają wielkie pieniądze, jakie
ponoć otrzymywali nasi olimpijczycy. Jeśli 7 tysięcy złotych
miesięcznego stypendium kadrowiczów przygotowujących się
do Igrzysk to dużo, to jak potraktować miesięczne wielokrotnie
większe zarobki setek naszych
mizerniutkich kopaczy piłki?
Najlepszy zawodnik mający
doskonałego szkoleniowca nie
będzie w stanie rywalizować na
olimpiadzie bez wsparcia w badaniach naukowych. Powszechna
jest opinia, że bez precyzyjnego,
nowoczesnego wsparcia naukowego, ukierunkowanego na specyfikę poszczególnych dyscyplin,
nie można skutecznie walczyć
na największych imprezach. I tu
nasz sport jest w totalnym dole.
Znany prześmiewca Michał
Ogórek sugeruje, że nasi nie
podjęli rywalizacji w ramach solidarności z Tybetem. Pyta, dlaczego dopiero podczas Igrzysk.
I puentuje - ale przecież inni nawet na to się nie zdobyli.
Reasumując: te dziesięć medali
zdobyte przez Polaków to wszystko, czego się mogli spodziewać
ludzie trzeźwo myślący. Bezpodstawnie wierzący w worek medali
oficjele obudzili się z przysłowiową „ręką w nocniku”. Autorytet
dziennikarski Andrzej Person
przestrzega: w Londynie może
być jeszcze gorzej. Polscy sportowcy osiągający sukcesy nie są
dziećmi systemu, bo takiego nie
mamy, ale decyzji swoich rodziców (Kubica, Radwańska).
Co jest potrzebne do uzyskania
światowego wyniku sportowego? Świetny wynik to oczywiście
określenie bardzo relatywne. Co
innego oznacza dla olimpijczyka,
co innego dla seniora, a jeszcze
co innego dla młodego chłopca
zaczynającego treningi. Inaczej
ocenia się wielkomiejski klub
z tradycjami, a inaczej klubik
z małej miejscowości.
Potrzebne są argumenty. Argumenty musi posiadać trener.
W argumenty muszą być wyposażeni zawodnicy i na koniec
oczywiście działacze. To te trzy
elementy, jak śpiewał Młynarski.
Ale do tego potrzebne jest maksimum dobrej woli i możliwości.
Finansowych przede wszystkim,
ale nie tylko. Argumenty muszą
być kompletne, bez luk. Jeśli
którykolwiek z wymienionych
czynników szwankuje, szansa na
świetny wynik radykalnie maleje. Ta zasada obowiązuje na
poziomie olimpijskim i na poziomie powiatowych zawodów międzyszkolnych. Ireneusz Szmit
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Lekkoatleci LLKS pracowicie spędzili wakacje. W lipcu uczestniczyli
w obozie przygotowującym do Mistrzostw Polski Juniorów w Słubicach,
a w sierpniu w Międzyzdrojach szykowali formę do udziału w Mistrzopostęp wynikowy poczynił uczeń stwach Polski Zrzeszenia LZS i Mistrzostw Polski Młodzików.
G-2 Patryk Budziński, w biegu
na 1000 m był szósty z czasem
2.49.45 min.
(rok) Na początku sierpnia podopiecz- W
związku
z
przejściem
ni Romana Kwapicha startowali M.Sokalskiego do pierwszoligowew Toruniu na MPJ, gdzie dobrze go AWF AZS Gorzów Wielkopolzaprezentował się Mateusz Sokal- ski, Zarząd LLKS dziękuje za godski w biegu na 400 m przez płotki, ne reprezentowanie barw klubu na
zajmując 7. miejsce z czasem 54,80 stadionach Polski i życzy dalszych
s. Poniżej swoich możliwości wy- sukcesów. Mateusz, tegoroczny
startował Piotr Konopacki, zajmu- absolwent ZSO, był wielokrotnym
jąc 15. miejsce w biegu na 3000 m mistrzem województwa i dwukrotz przeszkodami z czasem 9.48.24 nie zajmował razem z kolegami
min. Udany start w Mistrzostwach 7. miejsce w Mistrzostwach Polski
Polski w LZS w Słubicach zanotował Juniorów, w sztafecie 4x400 m.
M. Sokalski, zajmując III miejsce na Szkoda, że nauczyciele wychowania
400m ppł 55.24s, dobrze startował fizycznego nie dostrzegli talentu
P.Konopacki, który był szósty na 2000 swojego ucznia i nie podziękowali
m z przeszkodami - 6.10.35 min., obaj na zakończenie edukacji, jak innym
w kategorii juniorów. Piotr Kwapich sportowcom szkoły.
był 14. na 800 m z czasem 1.58.84
min. w kategorii junior młodszy.
(rok)

Dużo bramek
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Kamil najszybszy
Dobrze zaprezentowali się zawodnicy LLKS w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików (województwo dolnośląskie,
lubuskie), które odbyły się 6
września we Wrocławiu. Zawody
te były jednocześnie eliminacją do
nieoficjalnych Mistrzostw Polski
Młodzików. Najlepiej startował
uczeń Gimnazjum nr 2 w Gubinie Kamil Opatrzyk (na zdjęciu).
Zajął I miejsce na 100 m -11,79s
i IV miejsce w skoku w dal z wynikiem 6.00 m. Dużego pecha miał
Dominik GUC, uczeń Gimnazjum
w Grabicach, który w biegu eliminacyjnym na 100 m doznał kontuzji kolana i z trudem dostał się do
finału, w którym nie wystartował.
Z bolącą nogą wystartował w swojej koronnej konkurencji - biegu
na 300 m i zajął III miejsce. Duży

Brąz na pożegnanie

Oficjalne otwarcie i atrakcje...
Rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Komorów
przy ulicy Kresowej, finansowanego
z rządowego programu „Orlik 2012”,
na którego budowę pozyskano środki w kwocie 660 tysięcy złotych. Powstaje tam boisko wielofunkcyjne
oraz zaplecze socjalne.
27 września o godz. 13.30 nastąpi uroczyste otwarcie rozpoczęcia
jego budowy. Burmistrz Gubina
Bartłomiej Bartczak wraz z samorządowcami zapraszają wszystkich mieszkańców na uroczystości
połączone ze „Świętem pieczonego
ziemniaka”, którego organizatorami są Rada Osiedla nr 4 i zarząd
ROD „Kresowiak”.
Myślę, że powstanie tego obiektu
wpłynie pozytywnie na zainteresowanie uprawiania sportu przez
młodzież z osiedla i wsi Komorów. Obiekt jest budowany z myślą o wszystkich, a rozwój kultury
sportowej i turystyki jest bardzo
istotny dla właściwego wychowania przyszłych pokoleń. Może
w przyszłości pojawi się na nim
następny talent, jak Michał Jano-

ta - grający obecnie w zespole Feyenoord Rotterdam! - powiedział
burmistrz „Wiadomościom”.
Burmistrz z całą stanowczością
podkreśla konieczność budowy na
osiedlu obiektu sportowego. Sam
doskonale pamięta, gdy grywając
w piłkę nożną na tym terenie, miał
wrażenie, że gra na przysłowiowym
kartoflisku!
Cały koszt inwestycji zamknie się
kwotą około 1,4 miliona złotych.
AB.

SZKOŁA
JĘZYKÓW OBCYCH

w GUBIŃSKIM DOMU KULTURY
Zaprasza na zajęcia w roku
szkolnym 2008/2009. Spotkania
odbywają się w GDK sala nr 100

n angielski:
poniedziałki i czwartki
od godz. 16.00
Udany finisz Mateusza

Dwa mecze cztery punkty
Zdjęcie z prowadzonych prac
i poniżej plan boiska

Nieźle postrzelali sobie piłkarze
w czwartej kolejce Gubińskiej Lidze Piłki Nożnej. Mistrz rozgrywek wiosennych Nysa SG Gubinek
wbiła rywalowi w „derbowym” pojedynku siedem bramek, a piłkarze Młodych Wilków swoim przeciwnikom sześć.
Nysa SG Gubinek - Łużyczanie
SG Gubinek 7:0 (1:0)
Żuk 2, Sajewicz 2, Jagiełło, Miazgowicz, samobójcza
Młode Wilki - ENEA 6:0 (4:0)
Harke 2, Felusiak 2, C.Mazurkiewicz, Smoliński
Amigole - Optima 1:1 (1:1)
Sokalski - M.Zasowski
Jano - Pizza RAB 1:4 (1:2)
Gorlewski - Romanowski 2, Kondzielewski, Michnowicz
W tabeli prowadzi z kompletem
punktów Nysa SG Gubinek, drugie
miejsce zajmują Młode Wilki 8 pkt,
trzecie Optima, również z dorobkiem 8 pkt, dalsze miejsca zajmują
4.Pizza RAB - 7pkt, 5.ENEA - 6pkt,
6.Amigole - 4pkt, 7. Jano i 8. Łużyczanie SG - obie drużyny jeszcze nie
zdobyły punktów.

W poprzednim sezonie gubińskim
piłkarzom nie udało się dołączyć do
drużyn, które walczyły o awans do
wyższej klasy rozgrywek. Wszystko
wskazuje, że w tym roku będzie zupełnie inaczej
Trwa dobra passa piłkarzy gubińskiej Cariny. W meczu siódmej kolejki zremisowali na boisku w Osiecznicy 2:2 z miejscowym Trampem.
W ósmej pokonali na własnym boisku w imponującym stylu Syrenę

Zbąszynek, wynik 6:1! Gratulujemy!
W tabeli Carina jest druga, do
prowadzących Budowlanych Lubsko traci punkt. W ośmiu meczach
gubinianie zdobyli 19 punktów,
strzelili 23 bramki, a stracili 10.
Następny mecz gubinianie rozegrają w Trzebiechowie z Piastem
Parkovią, natomiast w ostatni
wrześniowy weekend do Gubina
przyjeżdża Stal Jasień
(oprac mz)

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

n niemiecki
piątki od godz. 16.00
Lektorzy:

język angielski - Albin Sidor
tel. 506 69 67 72
język niemiecki - Paweł
Jończyk tel. 607 32 56 84

Kredyty gotówkowe;
konsolidacyjne
- Do 120 tys. zł bez
zabezpieczeń
- Bez opłat, składek itp.
- Najlepsze oferty wiodących rynków
Zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.30
ul. Miodowa 14
Tel. 68 455 22 80,
600 367 617

do 100 osób, sala klimatyzowana, profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie, pokój
z łazienką dla młodej pary.
Konkurencyjne ceny!
Tel. 661 061 822
556 612 525

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gubinie serdecznie dziękuje za
bezpłatny transport żywności dla potrzeb
mieszkańców miasta i gminy Gubin:
- Przedsiębiorstwu HOREX w Gubinie
- Państwu: Dariuszowi Gadeckiemu,
Bogdanowi Wańkowiczowi oraz Danucie
Barylskiej.
Dziękujemy!

