
SZOKUJĄCA OFERTA!
Kredyt konsolidacyjny do 

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

bez poręczycieli!!!
Upominki do każdego uruchomionego 

kredytu

Zapraszamy do biura kredytowego na 
ul. Miodową 14 od poniedziałku  

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

*  Na jnowocześn ie jsze 
urządzenia MEGASUN

* Łóżka w najbogatszych wer-
sjach 

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

Zapraszamy 24 h
Gubin, Al. Łużyckie 1a

(0 68) 359 77 76 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Stargardzie Gubińskim zaprasza do 
składania deklaracji wyboru lekarzy podsta-
wowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek środo-
wiskowych we wszystkich naszych placówkach 
w Stargardzie Gubińskim, Grabicach, Polu, 
Chlebowie i Strzegowie.

Posiadamy kontrakt z NFZ. Jeśli złożysz dekla-
rację wyboru, zapewnimy Ci:
n  stały dostęp do lekarzy specjalistów: stoma-

tologa, 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 (Certy-
fikat Europejski, badania honorowane w całej 
Europie),
n w zakresie POZ oferujemy Ci stały dostęp do 
lekarza rodzinnego, pediatry, pielęgniarki środo-
wiskowej i położnej.

Naszym celem jest świadczenie usług medycz-
nych 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.

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

i inne imprezy

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

Konkurencyjne ceny!
Tel. 601 061 822 

 665 512 525

Młodemu człowiekowi wcale nie 
jest trudno zagospodarować czas 
wolny, jeśli tylko, w czasach kiedy 
przynajmniej połowę dnia spędza się 
w pracy, w ogóle go dla siebie ma.

Trudniej ten czas zorganizować 
sobie starszym, często samotnym. 
Dzieci odchowane, wnuki też, ró-
wieśnicy i towarzysze życia odcho-
dzą. Taka kolej losu. Samotność 
- najgorsza z możliwości - nieko-
niecznie musi się stać ich codzien-
nością.

Państwo czy też lokalne samo-
rządy starają się dbać także o se-
niorów w Gubinie - od 1989 roku 
istnieje Dom Dziennego Pobytu, 

Wojewoda docenił!

placówka ta funkcjonuje w ramach 
działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Na początku 
mieścił się w pięknej willi, w której 
niegdyś siedzibę miało pogotowie. 
Dziś zlokalizowany jest w budyn-
ku przy ulicy Gdańskiej 17.

Nie tak dawno kierownik MOPS 
Teresa Dziedzic odebrała statu-
etkę i dyplom. Wojewoda Lubuski 
w ramach obchodów Lubuskiego 
Tygodnia Seniora docenił działal-
ność gubińskiej placówki w zakre-
sie aktywizacji ludzi starszych.

Doceniono działalność DDP. Jest 
to nagroda za wieloletnie już zaan-
gażowanie w zakresie stałej oferty 

spędzania czasu wolnego i akty-
wizowania starszych gubinian - 
mówi T.Dziedzic.

Od początku pracą DDP kieruje 
starszy pracownik socjalny MOPS 
Alicja Iwaszkiewicz, pomaga jej 
kucharka Elżbieta Postek - wszak 
seniorzy spożywają dwa posiłki 
dziennie.

Ale nie samym chlebem człowiek 
żyje. Staramy się zapewnić jak 
najwięcej „atrakcji” naszym pen-
sjonariuszom - mówi A. Iwaszkie-
wicz i długo wymienia całą listę 
przedsięwzięć

dokończenie na str. 6

Wesołe jest życie staruszka, tak brzmią słowa znanej piosenki. Choć niełatwa codzienna egzystencja 
emerytów czy też rencistów przeczy tym słowom, to wcale ich życie nie musi być nudne i szare…

WIKADO Spedycja-Transport 
zatrudni kierowców 

w ruchu międzynarodowym do 24 ton.

Oferujemy m.in. zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę, konkurencyjne wynagrodze-
nie złożone z podstawy, diet i premii, nowy 
tabor marki Mercedes-Benz, pracę w zgodzie 
z normami dotyczącymi czasu pracy kierow-
ców, nawigacje GPS z 31 mapami Europy Za-
chodniej, system 3/1 
Gubin, Chociejów 8a tel. 068 359 25 31 /37

BARBADOS
i Gubińskie Łużyczanki

Duża sala GDK 26.10.2008
godz. 18.00 
bilet wstępu 15 zł
w dniu występu 20 zł
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Zmiana czasu  
25/26 października

Cofniemy wskazówki zegarów o godzi-
nę i powrócimy do strefy czasu środko-
woeuropejskiego. W Polsce wskazówki 
zegarów przesuwaliśmy w okresie mię-
dzywojennym i w latach 1957-1964 r. 
Ponownie zdecydowano o tym w 1977 r. 
Taki system obowiązuje w całej Unii Eu-
ropejskiej. Czas letni zacznie się w ostat-
nią niedzielę marca. Z.T.

Początek XXII Sesji Rady Miej-
skiej zwołanej 7 października we 
wtorek przebiegał sprawnie, nic nie 
zapowiadało jakichś problemów.

Po przegłosowaniu nieco zmodyfi-
kowanego porządku obrad nastąpił 
miły akcent uhonorowania młodych 
sportowców i ich trenerów-wycho-
wawców. Szerzej o tym wydarzeniu 
piszemy w „magistracie”.

Burmistrz Bartłomiej Bartczak 
zwięźle przedstawił działania mię-
dzy sesjami.

Wnioski radnych

Większość wniosków zgłoszonych 
przez radnych burmistrz B. Bart-
czak wyjaśnił natychmiast bądź 
przyjął do wykonania. Wniosek 
Wojciecha Sendery, żeby za-
pobiec blokowaniu samochodami 
wjazdu do szpitala, zgodnie z inten-
cją zgłaszającego przekaże policji 
i straży miejskiej.

Radna Halina Wojnicz mówiła 
o wielokrotnych awariach kana-
lizacji w śródmieściu. Trwa to już 
kilkanaście lat. Zapytała, czy satys-
fakcjonuje burmistrza 35. miejsce 
Gubina w rankingu Stowarzysze-
nia „Dialog-Współpraca-Rozwój”. 
Burmistrz stwierdził, że martwi 
go takie miejsce wśród 83 gmin. 
Symulacyjne wyliczenia wykazu-
ją, iż to miejsce z każdym rokiem 
powinno być wyższe. Bieżący rok 
da nam I ligę. Radną interesowało, 
jakie projekty transgraniczne przy-
gotował Wydział Europejski. Lista 
projektów wymienionych przez 
burmistrza była długa. Radni uzy-
skają szczegółowe informacje na 
komisjach.

Marcin Sikora pytał, czy wstrzy-
mana jest inwestycja zakładu kar-
nego w Gubinie, co z kopalnią, cze-
mu padł „Kromet”? Proponował, by 
w połowie kadencji rady podsumo-
wać dwa lata działania.

Burmistrz oświadczył, że na spot-
kaniu z dyrektorem zakładu kar-
nego w Lubsku został poinformo-
wany o przebiegu przygotowań 
do otwarcia zakładu i poczyna-
niach w uzyskaniu odpowiednich 
pozwoleń. Kopalnia Konin ma 
koncesję na odwierty badawcze. 
Radni będą mogli wyjechać do ko-
palni na wycieczkę. Posumowanie 
„półmetku kadencji” przewidziano 
na grudzień, a „Kromet” Krosno 
Odrz., likwidując zakład w Gu-
binie, nie miał obowiązku pytać 
o zgodę burmistrza lub o radę.

Radny Jakub Bartczak propo-
nował, żeby informacja o strefie eko-
nomicznej w Gubinie była bardziej 
eksponowana na stronach interne-
towych miasta. Burmistrz przyjął 
projekt do realizacji, oświadczając 
zarazem, że informacja ta będzie 
jednym z zadań „Punktu Informa-
cyjnego o Gubinie”, jaki niebawem 
powstanie przy granicy.

Piotra Puszkarskiego intere-
sowało, dlaczego nie są pobierane 
opłaty na parkingu przy Targowi-
sku Przemysłowym.

Dotychczasowy najemca zrezyg-
nował z działalności, rozważana 
jest sprawa instalacji parkometru 
- odpowiedział burmistrz.

XXII Sesja Rady Miejskiej
Radna Danuta Andrzejewska 

interesowała się planowanymi w ty-
godniu seniora imprezami.

Radny Edward Patek pytał, 
kto odpowiada za zieleń przy ul. 
3 Maja. Dowiedział się, że PUM 
rozwiązał umowę z właścicielką 
tych terenów i szuka nowego roz-
wiązania.

Radny Ryszard Jakutowicz 
proponował wydzielenie terenów 
dla spacerów z psami na wzgórzach 
za ulicą Tobruk - można by to za-
proponować mieszkańcom Osiedla 
E. Plater - wniosek przyjęto do roz-
patrzenia.

Radny Jan Skóra zgłosił listę 
kilkunastu zapytań i propozycji 
o różnym stopniu ważności. Wię-
cej wniosków, niż wszyscy radni 
razem. Proponował, by przesłać 
życzenia nowo wybranej radzie 
w Guben, wnioskował, by pracow-
nicy Urzędu Miejskiego nosili iden-
tyfikatory, wnioskował o przetarg 
na komunikację miejską, widzi po-
trzebę powołania informacji pasz-
portowej w urzędzie, proponuje, by 
bezpańskie psy ofiarować chętnym 
mieszkańcom, chce wyposażyć straż 
miejską w fotoradar, kwestionował 
wyścigi motorowe na Górze Śmierci, 
proponuje, by znaleźć pomieszcze-
nie do strzelania z broni pneuma-
tycznej, wnioskuje o postawienie 
w Urzędzie Miejskim regałów, na 
które mieszkańcy mogliby złożyć 
niepotrzebne książki i czasopisma, 
wnioskuje o poprawienie chodnika 
w Parku Mickiewicza, remont dróżki 
koło fontanny. Wnioskuje, by miasto 
opłacało wynajem sal sportowych 
wykorzystywanych przez trenujące 
tam grupy nieformalne.

Burmistrz dyskutował co do 
słuszności niektórych propozycji. 
Zastanawiał się, jak straż miejska 
może wykorzystywać „ruchomy” 
fotoradar, jak uruchomić proce-
durę z darowanymi psami, czy po 
przetargu komunikacja miejska 
byłaby tańsza. Regały na książki 
lub inny system powinien funk-
cjonować w bibliotece. Burmistrz 
obiecał, że niedługo w urzędzie 
będą identyfikatory, ale elektro-
niczne, rejestrujące czas pracy 
pracowników, informacja pasz-
portowa funkcjonuje, chodniki 
w parkach będą poprawione w ra-
mach projektu „Zielona ścieżka”. 
Nieformalne grupy lub organiza-
cje nie mogą być dotowane, cho-
ciażby dlatego, że nie mają kont 
bankowych.

Przyjmowanie uchwał przebiega-
ło sprawnie. Zarówno uchwały do-
tyczące udzielenia bonifikaty przy 
sprzedaży lokali, jak i w sprawie 
zmian w budżecie, głosowano nie-
mal jednogłośnie.

80 tysięcy oszczędności

Miejski Zakład Usług Komunal-
nych wygrał przetarg na remont ul. 
Świerkowej i Orlej i zaoszczędził na 
tych robotach 80 tys. zł. Uchwała 
nr 329 przewidywała wykorzysta-
nie tych pieniędzy na remont ale-
jek cmentarnych, co miał wykonać 
MZUK.  dokończenie str. 5

To były największe ćwiczenia tego rodzaju w powiecie krośnieńskim 
w 2008 roku. Brało w nich udział prawie 200 osób i ponad 30 po-
jazdów. Wśród ćwiczących był kapelan żołnierzy i strażaków ks. mjr 
Edward Olech.

Porwany przez terrorystów autobus, w którym znajdowała się grupa 
międzynarodowych pasażerów (w tę rolę wcielili się uczniowie Zespo-
łu Szkół Ponadgminazjalnych z Krosna Odrz. oraz przyszli strażacy 
- kursanci z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży 
Pożarnej w Świebodzinie. Uciekający uprowadzony autobus, za nim 
kolumna samochodów na sygnałach, ryk policyjnych syren, następnie 
(na szczęście w założeniu) jego kraksa, ucieczka terrorysty, który go 
„uprowadził”. Wreszcie ewakuacja ofiar z dachowanego pojazdu, oto-
czonego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, do tego krzyki osób 
„poszkodowanych” w wypadku i ewakuacja rannych to tylko niektóre 
z elementów ćwiczenia taktyczno-bojowego przeprowadzonego na tra-
sie Krosno-Łochowice przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Krośnie Odrz., przy współudziale Lubuskiego Oddziału 
Straży Granicznej, policji, pogotowia, 5. Kresowego Batalionu Sape-
rów, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jednostek współdziałających 
straży pożarnych z Niemiec. W jego zabezpieczeniu uczestniczyły także 
służby zespołu reagowania kryzysowego starostwa powiatowego. Te-
mat ćwiczenia zakładał powstanie tzw. zdarzenia masowego - mówi 
kierownik ćwiczenia mł bryg. Krzysztof Boruch z Komendy Powia-
towej PSP w Krośnie - z dużą ilością osób poszkodowanych, a jego 
celem było doskonalenie umiejętności prowadzenia i koordynacji 
działań ratowniczych.

- Byłam pozorantką - mówi uczennica Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Aleksandra 
Augustyniak (na zdjęciu) - z bardzo realistycznie 
wyglądającymi „obrażeniami”. Jestem uczennicą 
II klasy o profilu biologiczno-chemicznym, należę 
do szkolnego koła ratownictwa medycznego pro-
wadzonego przez Dariusza Czyżowa. Mieliśmy na 
sobie sztuczne rany i krew. Uczęszczam drugi rok 

na zajęcia praktyczne, swoją wiedzę przekazujemy między innymi 
młodszym uczniom w szkole; wyjaśniamy zasady udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Przygotowujemy się do zawodów 
„Sprawni jak żołnierze” z ratownictwa medycznego organizowanego 
przez PCK. Moim marzeniem jest w przyszłości ukończyć medycynę 
i zostać chirurgiem bądź farmaceutą.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Gubinie wystawiła do udzia-
łu w ćwiczeniu dwa zastępy strażaków, pojazd bojowy oraz samochód 
operacyjny. Jego przebieg został wysoko oceniony przez komendanta 
powiatowego PSP w Krośnie Odrz., mł. bryg. Piotra Radnego.

Projekt ćwiczenia został dofinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) - Brandenburgia 
2007-2013, Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-
Bóbr”. Antoni Barabasz

Realność i dynamizm

Pedagogom dziękuję
Doktorom habilitowanym
Profesorom zwyczajnym, nadzwyczajnym
Tym z teką też
Nauczycielom mianowanym, dyplomowanym
Z tytułem mgr i bez… i
Tym, co już dawno szlifują boczny tor
Wysyłam SMS:
Dziękuję
-za te wszystkie dni spędzone w szkole,
-za to, że nazwałeś mnie matołem
-za włożony wkład własny w edukację
-za matczyną opiekę
-ojcowską rękę
-pracę od podstaw
-heroizm, trud
Dziękuję!
-za to, że jest taki dzień w roku
…i za to, że jestem
Człowiekiem
Czy to nie cud?
Dziękuję

Ida Kaczanowska

Urodzenia
Kinga Kostrubiec, Weronika 

Rękoś, Natalia Staciwa, Dominik 
Berestecki, Julia Dąbrowska, Kor-
nelia Żukowska, Rafał Krokowski, 
Aleksandra Prager, Weronika Sie-
piora, Franciszek Demczak, Sa-
manta Rogalka, Wiktor Wróbel, 
Szymon Szarkowicz, Krzysztof 
Osiński, Aleksander Mikołajczyk, 
Gracjan Fatalski.

Zgony
Stanisław Szczeciński l. 81, 

Wiesław Jurkowski l. 47, Józef 
Barczuk l. 58, Krzysztof Darul 
l. 30, Władysław Nowohoński 
l. 79, Arkadiusz Gorlewski l. 57, 
Michał Dziadykiewicz l. 76, Ja-
dwiga Kogut l. 70, Stanisława 
Petek l. 86, Kazimierz Kunasie-
wicz l. 75.

Drodzy Gubinianie
Dnia 11 listopada cała Polska obcho-

dzi uroczyście Święto Niepodległości. 
Pomimo że od tamtego dnia minęło 
już 90 lat, rokrocznie spłacamy dług 
wdzięczności za odzyskaną wolność 
i niepodległość. Oddajmy cześć wszyst-
kim tym, którzy walczyli o wolną Polskę. 
Niech wyrazem tego będą biało-czer-
wone flagi rozwieszone w naszych ok-
nach i na naszych balkonach.

Burmistrz Miasta Gubina
Bartłomiej Bartczak

Chór Miejski z Guben i Chór  
Gloria Domine z Gubina

prowadzony przez Halinę Nodzak
zapraszają na

koncert pt. „Pieśni na wieczór”
Sobota 18.10.2008 o godz.17.00

w Kościele Dobrego Pasterza w Guben
Serdecznie zapraszamy wszystkich 

miłośników muzyki chóralnej
Wstęp wolny

Kup Flagę
Sklep wielobranżowy Azymut ul. Śląska 3

Dyrekcji oraz całemu Perso-
nelowi 

Szpitala w Gubinie

z całego serca podziękowania
za wspaniałą dotychczasową i obecną 
pomoc w leczeniu

naszej córki Nikoli Dubiel

składają wdzięczni Rodzice

Zarząd ROD „Zorza” w Gubinie 
uchwałą z dnia 2 października 2008 r. 
pozbawia członkowstwa użytkownika 
działki nr 67 I.S. Działkowicz ma pra-
wo odwołania się od uchwały zgodnie 
ze statutem Prezes Jan Skóra

Niemiec 52 lata szuka 
atrakcyjnej, szczupłej Polki, 

w wieku do 42 lat.
SMS 0049 175 7880 815.
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Kopalniana sesja

Radni z uwagą przysłuchują się obradom

Mieszkańcy budynku przy Wyzwolenia 15 skierowali 3.10.2008 r. 
pismo do burmistrza Gubina z prośbą o przyłączenie do kanalizacji 
miejskiej. Zobowiązują się zapłacić 7 000 zł, po tysiąc złotych od każ-
dego mieszkania. Czy są to koszty rzeczywiste? Ols

Wyzwolenia 15 - krok bliżej

Opracowanie budżetu na 2009 rok to aktualnie wiodące zadanie 
władz miejskich. Projekt budżetu budują urzędnicy, ale radni ustalają 
wiele priorytetów. Opinie poszczególnych komisji trafiają do komisji 
planowania i budżetu, gdzie następuje uszeregowanie ważności przed-
sięwzięć. Komisja planowania zbiera również samodzielnie opinie 
mieszkańców.

Edward Patek, przewodniczący komisji planowania, poprosił prze-
wodniczących rad osiedli, by wysłuchać ich propozycji. Spotkanie to 
było przykładem gospodarskiego spojrzenia na miasto. Przewodniczą-
cy Rady Osiedla nr 1, Stanisław Wojnicz, wnioskował o wykonanie 
nowych nawierzchni ul.Wieniawskiego, Kołłątaja między Legnicką 
i Śląską oraz na ul.Śląskiej od Nowej do szpitala. Lobbował na rzecz 
remontu kanalizacji ul.Konopnickiej, przy której mieszka.

Zdzisław Buczkowski w imieniu Rady Osiedla nr 2 wnioskował o wy-
budowanie szatni i toalet przy boisku na Miodowej. Widział potrzebę do-
kończenia chodnika przy ul.Wojska Polskiego, utwardzenia parkingu na 
placu po byłym domu kultury przy Różanej oraz remontu nawierzchni 
ulic Słoneczna, Lotnicza i wjazdu od Królewskiej do szkoły nr 2.

Na osiedlu nr 3 przewodnicząca Jadwiga Małolepsza proponowała poło-
żenie nawierzchni na ul.Wrońskiego, mówiła o postawieniu ławek i koszy 
na śmieci na placu zabaw przy Pułaskiego. Wnioskowała również o zwięk-
szenie diet miesięcznych dla przewodniczących rad osiedli do 100 zł.

Leontyna Kaczor wskazała na potrzebę oczyszczenia studzienek 
i wymianę krawężników przy ul.Barlickiego, postawienie 2-3 latarni 
przy fontannie, uporządkowanie skarpy przy ul.Dolnej, zakończe-
nie budowy chodnika od poczty do ul.Żołnierskiej, skanalizowanie 
ul.Kresowej, a najbardziej prosiła o wyrównanie drogi gruntowej na 
ul.Waryńskiego.

Radny Jan Skóra poparł budowę parkingu przy ul.Różanej, wniosko-
wał o poprawienie wyglądu parku Mickiewicza.

Przewodniczący E.Patek w podsumowaniu stwierdził, że jeśli przyjęte 
zostanie choć po jednym z proponowanych zadań dla każdego osiedla, 
będzie to sukcesem.

Priorytetem przyszłego roku będzie uzbrojenie strefy przemysłowej 
i poprowadzenie wody i kanalizacji ul.Śląską. Będzie to kosztowne 
przedsięwzięcie, które przesądzi o rozwoju gospodarczym Gubina. 
Finalizowane są właśnie rozmowy burmistrza z Wojewódzkim Zarzą-
dem Dróg, żeby w tym samym czasie wyremontowano nawierzchnię 
ul.Śląskiej, co da znaczne oszczędności budżetowi miasta. Ols

Planowanie

Kronika PSP
08.10. dwa zastępy strażaków usuwały 

skutki kolizji dwóch samochodów osobo-
wych na ul. Kaliskiej. Straty oszacowano 
na 9 tys. zł. Jej przyczyną było niezacho-
wanie zasad bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego.

08.10. zastęp strażaków gasił przy ulicy 
Długiej podpaloną trawę.

10.10. zastęp strażaków gasił pożar 
dzikiego wysypiska śmieci, przyczyna to 
celowe podpalenie.

10.10. w Stargardzie Gubińskim zastęp 
strażaków neutralizował rój szerszeni za-
grażający ludziom i zwierzętom.

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

Oprac.AB.

Straż Pożarna 
przypomina i apeluje

Rozporządzenie MSWiA z dnia 
16.06.2003 roku w/s ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. Ust. z dn. 
11.07.2003r. rozdz. 7):

§ 30. 1. W obiektach, w których odbywa 
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego 
lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spalinowych:
1)  od palenisk zakładów zbiorowego ży-

wienia i usług gastronomicznych - co 
najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepi-
sy miejscowe nie stanowią inaczej;

2)  od palenisk opalanych paliwem sta-
łym niewymienionych w pkt. 1 - co 
najmniej cztery razy w roku;

3)  od palenisk opalanych paliwem płyn-
nym i gazowym niewymienionych 
w pkt. 1 - co najmniej dwa razy w roku.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych co najmniej raz w roku, 
jeżeli większa częstotliwość nie wynika 
z warunków użytkowych.

Odpowiedzialność za spełnienie tych 
wymagań ponoszą użytkownik obiektu, 
zarządca i osoby sprawujące nadzór nad-
rzędny.

W okresie od 1 do 14 października 
2008r. na terenie miasta i gminy Gubin 
odnotowano następujące zdarzenia:

2.10. w Kosarzynie - Łomach skradzio-
no torbę wędkarską ze sprzętem, doku-
mentami i pieniędzmi, łączna suma strat 
1 500zł;

3.10. października na Słowackiego za-
trzymano kolejnego nietrzeźwego rowe-
rzystę, Piotr W lat 25 „wydmuchał” 2,08 
promila alkoholu,

3.10. października na Miodowej wybito 
szyby w kiosku, skradziono m. in. gazety, 
wartość strat 450zł;

3.10. na ul. Gdańskiej wybito 7 szyb 
w oknach przychodni, wartość strat 
1 000zł;

4.10. w Polanowicach dokonano kra-
dzieży urządzeń rolniczych, wartość 
szkody wyceniono na 5 000zł,

6.10. o 11.00 na ul. Rycerskiej zatrzy-
mano do kontroli drogowej Damiana W. 
lat 31 policjanci ujawnili narkotyki w po-
staci 0,4 grama marihuany;

6.10. z piwnicy budynku przy ul. Wi-
dok dokonano kradzieży elektronarzędzi 
wartości 1 450zł;

9.10. z szatni szkoły przy ul. Racławi-
ckiej skradziono telefon marki LG warto-
ści 600zł;

11.10. na os. E. Plater policjanci za-
trzymali Piotra M. lat 25, który z nieza-
mkniętego samochodu ukradł telefon 
komórkowy, odzyskaną komórkę prze-
kazano właścicielowi;

12.10. w Alejach Łużyckich skradziono 
portfel z dokumentami, kartami banko-
matowymi oraz pieniędzmi, łączna suma 
strat 1.180zł;

12.10. o 19.00 na drodze do Żytowania 
zatrzymano Eugeniusza B. lat 57, który 
kierował rowerem w stanie nietrzeźwo-
ści, wynik badania 1,6 promila alkoholu 
oraz Roberta Sz. lat 41 rowerzystę z 2,2 
promilami alkoholu w wydychanym po-
wietrzu;

13.10. w Czarownicach zatrzymano 
Krzysztofa R. lat 45, który mimo orze-
czonego przez sąd zakazu kierował rowe-
rem, niestosowanie się do wyroków sądu 
jest przestępstwem.

Opracowała MB-T
Informacji udzielił 

Oficer Prasowy 
KPP Krosno Odrzańskie 

podinsp. Dariusz Wyrwa

Kronika 997
W teatrze gorzowskim im. J. Osterwy odbyła się 14 października wo-

jewódzka uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej, na której 
środowisko oświatowe Gubina reprezentowane było przez troje zasłu-
żonych, wieloletnich wychowawców naszej młodzieży.

Medal Komisji Edukacji Narodowej z rąk wojewody Heleny Hat-
ki i kuratora Romana Sondeja otrzymała Ewa Barłóg, nauczyciel-
ka Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica, 
wychowawczyni kilkuset absolwentów tejże placówki, a także wielo-
letnia trenerka i wiceprezes GMTS „Sparta”. Józef Bartkowiak czy-
nił honory jako jedyny przedstawiciel Sejmiku Lubuskiego, a jego po-
nadczterdziestoletnia praca w oświacie, gubińskim sporcie i innych 
sferach życia naszego miasta nie wymaga wielu słów. Ksiądz kanonik 
Zbigniew Samociak, jeden z inicjatorów odbudowy gubińskiej fary, 
animator katechetyczno-wychowawczych wydarzeń w naszym mieście 
w imieniu biskupa złożył podziękowania i życzenia nauczycielom i pra-
cownikom lubuskiej oświaty. W swej wypowiedzi nawiązywał do wspa-
niałych doznań wyniesionych ze współpracy ze społecznością Gubina, 
gdzie szczególne miejsce miała młodzież i nauczyciele. MB-T

Dzień Edukacji Narodowej

Od lewej stoją: ks. Z.Samociak, E.Barłóg, J.Bartkowiak

Sesję rady gminy, która odbyła się 
30 września br. zdominowało spot-
kanie z przedstawicielami Kopal-
ni Węgla Brunatnego „Konin”, na 
które przybyli m. in. prezes zarzą-
du, dyrektor generalny dr Sławo-
mir Mazurek, główny inżynier ds. 
rozwoju i przygotowania produkcji 
Jarosław Czyż, radca prawny Da-
riusz Szymczak, wiceprezes zarzą-
du Enea Jakub Kamyk.

Dyrektor przedstawił wizualną in-
formację o kopalni, podkreślając, 
że już jest prowadzona działalność 
(odwierty) na terenach przyszłej 
kopalni Gubin-Zasieki-Brody. Szu-
ka się poparcia, by nie było niepo-
rozumień. Dyrekcja kopalni zabiega 
o dalszą współpracę z samorząda-
mi, zapowiada spotkania sołeckie 
i udział w opracowaniu planu za-
gospodarowania przestrzennego. 
Wystosowane zostało zaproszenie 
do sołtysów, by odwiedzili (wszyst-
kie koszty pokrywa kopalnia) KWB 
„Konin” w Kleczewie. Ze względu 
na bezpieczeństwo energetycz-
ne państwa, realizacja inwestycji 
w gminie Gubin jest konieczna 
i bezwzględna.

Było wiele pytań, na które odpo-
wiadał m. in. S. Mazurek, a do-
tyczyły np. terminu rozpoczęcia 
inwestycji, prawdopodobieństwa 
braku wody - wykonane zosta-
ną studnie głębinowe; problemy 
związane z dwutlenkiem węgla 
- od 2013 roku obowiązywać za-
cznie wykupywanie pozwoleń na 
jego emisję. W elektrowni, która 
będzie budowana, zamontowane 
zostaną filtry ograniczające emi-
sję do minimum. Były też pytania 
dotyczące powstającej farmy wia-
trowej, czy nie będzie komplikacji 
- nie powinno być kłopotów, także 
z kupnem energii; odszkodowań 
za ewentualne straty poza strefą 
odkrywki - prowadzony jest stały 
monitoring i rejestracja skutków, 
to wymóg ochrony środowiska, 
badane jest wszystko - woda, gle-
by i powietrze. Za powstałe szkody 
płaci kopalnia.

Inwestycja jest nieuchronna, 
choć z pewnością mogą się po-
jawić interwencje ekologów czy 
naukowców. Lepiej wspólnie się 
dogadać, np. co do ograniczenia 
i wykorzystania niektórych grun-
tów, niż miałaby w to ustawowo 
włączyć się Warszawa. Ponieważ 
już na terenie gminy pojawili się 

kupcy z propozycją zakładania 
spółek ,w skład których wchodziły-
by odkupywane grunty i budynki, 
dyrektor apeluje, by nie wchodzić 
do tych oszukańczych propozycji, 
bo można wszystko stracić. Wy-
kupem, na bardzo korzystnych 
warunkach, zajmuje się specjalna 
komórka kopalni.

Sprawę działalności operatora 
Enea, m. in. dotyczącej budowy 
elektrowni, przedstawił J. Kamyk. 
Przewodniczący rady Stanisław 
Fudyma zapowiedział, że przy 
podejmowaniu kolejnych decyzji 
w sprawie kopalni rozpatrywa-
ne będą nie tylko zyski dla gminy 
i mieszkańców, ale straty i szkody 
oraz ochrona środowiska.

Uchwały rady

Radni podjęli uchwały dotyczące 
udzielenia dotacji na dofinansowa-
nie prac remontowych: Parafii p.w. 
Świętego Jana od Krzyża w Staro-
siedlu - kwotę 15.000 zł na prace 
w kościele w Witaszkowie, który 
wpisany jest do rejestru zabytków 
pod nr 1303 oraz Parafii p.w. Trój-
cy Świętej w Gubinie - także kwotę 
15.000 zł na prace w kościele w Sę-
kowicach, wpisanego do rejestru 
zabytków pod nr 472. Rada przeka-
zała też majątek Zakładowi Usług 
Komunalnych, bez prawa zbycia, 
dzierżawy i najmu, są to m. in. bu-
dowle i działki-grunty, hydrofor-
nie, oczyszczalnie ścieków, stacje 
uzdatniania wody, sieci wodocią-
gowe i kanalizacyjne, boisko LZS 
w Stargardzie Gubińskim.

Zgłaszano również interpelacje: 
Anna Durawa - o remoncie w przy-
szłym roku świetlicy w Łomach, 
a Edward Szafrański - o przekaza-
niu bibliotece w Wałowicach kom-
putera z podłączeniem do internetu.

Swoje sprawozdanie przedsta-
wił wójt Edward Aksamitowski, 
mówiąc m. in. o zakończeniu bu-
dowy wodociągów w Nowej Wio-
sce i Brzozowie oraz możliwości 
rozpoczęcia budowy jeszcze w tym 
roku wodociągów w Żytowaniu 

i Budoradzu. Czynione są starania 
o przekazanie gruntów na potrzeby 
gminy od Agencji Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa, analizo-
wano przeniesienie najmłodszych 
klas ze szkoły w Chlebowie do Wa-
łowic, ale ostateczna decyzja nale-
ży do rady rodziców.

Zygmunt Traczyk
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Redakcja gazety miejskiej to 
specyficzne miejsce. Oprócz tego, 
że powstaje tu produkt w postaci 
gazety, to jest to miejsce, do któ-
rego nierzadko zaglądają miesz-
kańcy.

Zaglądają w sprawach różnych, 
a to po to, by podyskutować 
o tym, co w gazecie napisano, 
przekazać informacje, podzielić 
się swoimi problemami, licząc 
na pomoc w trudnych sprawach. 
Siła mediów jest spora, ale w wy-
miarze lokalnym nie ma jej co 
przeceniać, gdyż w mniejszych 
społecznościach informacje roz-
chodzą się szybko bez wielkiego 
medialnego rozgłosu. 

Trudno nam o bezpośrednią 
pomoc, ale w miarę możliwości 
interweniujemy bądź staramy 
się skierować czytelnika w od-
powiednie miejsce, gdzie uzyska 
konkretne informacje, co może 
zrobić w swojej sprawie, bądź 
wprost zostanie udzielona mu 
pomoc.

Większość czytelników nie wra-
ca, a to znaczy, że zostali usatys-
fakcjonowani sposobem potrak-
towania ich sprawy. Zdarzają się 
jednak wyjątki od tej reguły.

Tak było niedawno, gdy przy-
szła do nas czytelniczka mająca 
niepełnosprawne dziecko. Po-
trzebowała doraźnej pomocy. 
Pomogliśmy napisać czytelnicz-
ce pismo. W tym czasie aku-
rat obradowała komisja rady 
miejskiej, która mogłaby w tej 
sprawie interweniować czy też 
pomóc. Tak się jednak nie stało, 
a rozżalona czytelniczka wróciła 
informując, że potraktowano ją 
niespecjalnie. Najważniejsze py-
tanie jakie padło to: kto napisał 
pani to pismo, tak jakby to było 
najistotniejszym aspektem tej 
sprawy, później jeszcze zasuge-
rowano jej, że owa prośba o po-
moc to żebranina. 

Tak więc pomocy, ale i nawet 
zrozumienia zero, to przykre. 
Z drugiej strony - jak syty ma 
zrozumieć głodnego, wszak po-
ziom życia wielu radnych znacz-
nie odbiega od standardów 
życiowych przeciętnego gubinia-
nina. Co jednak z obietnicami 
tych, którzy w walce o fotel rad-
nego krążyli niczym akwizytorzy 
ze swoimi ulotkami od drzwi do 
drzwi, obiecując, że będą się zaj-
mować sprawami mieszkańców. 
Puste słowa. 

Mam nadzieję, że życie będzie 
sprawiedliwe, a gubinianie przy 
urnach odpowiednio docenią 
takie działania. Należy przy-
puszczać, że był to incydentalny 
przypadek, profilaktycznie warto 
jednak o nim wspomnieć, aby 
podobne sytuacje w przyszłości 
zdarzały się jak najrzadziej.

Puste słowaW trakcie XXII sesji Rady Miejskiej uhonorowani zostali najlepsi sportow-
cy szkół gubińskich: Adrian Podgórski, który jest rekordzistą i mistrzem 
województwa na 300m, mistrzem w skoku w dal, zajął w br. wiele pierw-
szych i drugich miejsc w różnych dyscyplinach indywidualnych i zespoło-
wych - otrzymał od burmistrza Bartłomieja Bartczaka nagrodę rzeczową 
i dyplom.

Dyplomy otrzymali: Aleksander Mazurkiewicz, Łukasz Arentowski, 
Nikola Konieczna, Agata Kłosowicz, Marta Marusiak, Magdalena Ka-
maszko, Patryk Raczyński, Eryk Simiński, Magda Bortnowska, Nata-
lia Gornow.

Dyplomami wyróżniono również nauczycieli - trenerów. Otrzymali je: 
Anna Gacka, Dorota Grzelak, Jarosław Kotapski, Marian Smolak i To-
masz Lasota - który odebrał również bon towarowy dla szkoły nr 2.

Gratulacje wyróżnionym złożył Leszek Ochotny, przewodniczący rady 
miejskiej. Ols

Wyróżnienia sportowe

Trwają intensywne prace budowlane na parkingu obok kościoła pw. 
Trójcy Św. Jest on budowany zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej sprzed 
kilku miesięcy.

 Jak bardzo jest potrzebny, wiedzą nie tylko ci kierowcy, którzy przyjeż-
dżają na nabożeństwa, ale również wszyscy mający do załatwienia sprawy 
w biurze parafialnym. Rajcy miejscy przeznaczyli na jego wykonanie 100 
tys. zł. Całość prac wykonuje Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gu-
binie. Swego czasu temat wywoływał wiele kontrowersji wśród radnych. 
Pracami kieruje z ramienia MZUK-u Zdzisław Sobolewski. Jest szansa, 
że całość prac zostanie zakończona jeszcze przed 1 listopada - podkreśla 
burmistrz Bartłomiej Bartczak.

Również ulica Kosynierów doczekała się remontu chodnika, w miejsce 
kilkudziesięcioletnich płyt jest kładziona nawierzchnia z polbrukowa. 
Inwestycja jest z kolei współfinansowana przez Starostwo Powiatowe 
w Krośnie Odrz. i Urząd Miejski w Gubinie. Również tu termin jej zakoń-
czenia nie jest zbyt odległy.

Budują i remontują

Komisja zdrowia, spraw socjalnych, ochrony środowiska i bezpieczeń-
stwa publicznego kierowana przez radnego Andrzeja Białka spotkała 
się 9 października ze składem osobowym Straży Miejskiej. W trak-
cie ponad 2-godzinnego spotkania jej komendant Krzysztof Dubert 
poinformował członków komisji o dotychczasowym funkcjonowaniu 
nowej komórki organizacyjnej. Strażnicy na przestrzeni września za-
rejestrowali 141 zgłoszeń  przekazanych przez mieszkańców miasta. 
W tym okresie nałożono 16 mandatów karnych, w tym 3 mandaty kre-
dytowe. Wszystkie kary porządkowe dotyczyły wykroczeń związanych 
z zaśmiecaniem terenu oraz spożywaniem alkoholu w miejscach pub-
licznych. Jak mówi komendant - najbardziej komicznym przypadkiem 
był fakt znalezienia w śmieciach... mandatu związanego z zaśmieca-
niem wystawionego na jednego z mieszkańców miasta. Niefrasobliwy 
„śmieciarz” został ukarany dodatkową karą porządkową w wysokości 
50 zł. Strażnicy sprawdzili ponadto, jak wygląda stan podpisywanych 
umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi a Przedsiębiorstwem 
Usług Miejskich w zakresie gospodarki śmieciami. W 20 przypadkach 
doprowadzono do podpisania niezbędnych umów na ich wywóz, a w 7 
przypadkach takie umowy mają zostać zawarte w najbliższym czasie. 
Ich zawarcie zaowocuje tym, że śmieci w efekcie nie będą trafiały na 
dzikie wysypiska w lasach czy terenach niezamieszkałych, tylko znaj-
dą się na właściwym składowisku. W dalszej części spotkania pytania 
dotyczące problemów, jakie napotkali strażnicy w swojej dotychczaso-
wej pracy, zadawali Tomasz Kaczmarek i Wojciech Sendera - które-
go interesowały zagadnienia związane ze współpracą z policją, strażą 
graniczną. Na te pytania odpowiadali komendant straży oraz strażni-
cy pracujący w terenie. Członków komisji interesowały najpilniejsze 
potrzeby i wyposażenie techniczne. Jak poinformował komendant, 
w 2009 roku konieczne byłoby zwiększenie ilości funkcjonariuszy o 2 
etaty, potrzebne byłyby dodatkowe tzw. sorty mundurowe, wyposaże-
nie w środki łączności oraz w miarę możliwości - samochód. Koniecz-
ność posiadania pojazdu szeroko uzasadnił komendant K. Dubert mó-
wiąc, że patrol pieszy, który udaje się np. na ulicę Kresową jest z racji 
przejścia bardzo efektywny, ale z drugiej strony są to przynajmniej 
dwie godziny wyłączenia funkcjonariusza z innych obowiązków. Prze-
wodniczący komisji A. Białek stwierdził, że wspólne spotkania winny 
stać się normalnością.

W dalszej części posiedzenia, członkowie komisji spotkali się z wice-
prezesem Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Leszkiem Lindą, który 
szczegółowo przedstawił i uzasadnił zmiany związane z regulacją cen za 
wodę i odprowadzanie ścieków.

Wspólne posiedzenie

Prezes RTBS Zenon Bambrowicz i wiceprezes Grzegorz Świtalski 
spotkali się 8 października z burmistrzem B. Bartczakiem. W trakcie 
spotkania mówiono o możliwości adaptacji budynku przy ulicy Wyzwo-
lenia, który swego czasu miasto wniosło aportem do zasobów Towa-
rzystwa. Jak podkreślił burmistrz, gdyby doszło do niezbędnych prac 
adaptacyjnych, to miasto wzbogaciłoby się o 46 mieszkań. Sam koszt 
adaptacji nie jest tani, mimo to istnieje szansa na pozyskanie środków 
zewnętrznych na ten cel.

RTBS-y alternatywą?

Ze 114 wniosków, które zostały skierowane do Wojskowej Agencji Miesz-
kaniowej, 59 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, w 19 przypadkach 
agencja wydała decyzje odmowne, tłumacząc to faktem wysokiego sta-
tusu materialnego ich najemców, a 52 wnioski nie zostały rozpatrzone 
pozytywnie ze względu na istniejące nadal umowy najmu. Jednocześnie 
burmistrz podkreśla „usztywnienie” stanowiska agencji w zakresie nali-
czania cen sprzedaży 1 m. kw. powierzchni lokalu. Czyżby ten wzrost miał 
być związany z przyszłym boomem po uruchomieniu w pobliżu Gubina 
kopalni? Trudno to na razie skomentować - mówi burmistrz.

Jednocześnie trwają pomyślne rozmowy w kwestii zwrotu naliczanych 
karnych odsetek dla najemców, którym skończyły się umowy najmu. Jed-
nak ze względu na ich poufność, nie można na razie podawać konkretnych 
ustaleń. W rozmowach uczestniczą z ramienia PUM prezes Bronisław 
Lasota i radca prawny urzędu Józef Wojtowicz, a WAM reprezentuje 
dyrektor oddziału regionalnego Zdzisław Niedziela i prawnicy tej insty-
tucji. Prosimy wszystkie osoby, które otrzymały do uregulowania karne 
należności, o pisemne zwrócenie się do prezesa PUM B. Lasoty, jest bo-
wiem szansa na ich zwrot od agencji.

Jest nadzieja

Pojawia się możliwość sfinansowania szczepień dla dziewcząt w wieku 
gimnazjalnym, w ramach profilaktyki zapobiegania rakowi narządów 
rodnych. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w starostwie powiatowym. 
Jeżeli zostaną spełnione odpowiednie procedury przetargowe i wybra-
ny dostawca szczepionki, wówczas koszt szczepień będzie równomiernie 
rozłożony na starostwo i magistrat - mówi burmistrz miasta. Chcemy, 
aby w perspektywie można było zaszczepić przeciw tej chorobie wszystkie 
dziewczęta w mieście. Jednak koszt takiej szczepionki jest niebagatelny, 
przekracza kwotę 1200 złotych; być może uda się też pozyskać na ten cel 
środki z jakiegoś funduszu.

Musimy znaleźć środki
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czytelnicy pytająWkurza mnie
W dniu św. Franciszka 4 października od 10 lat na świecie i od 2 lat w Polsce obchodzony jest 

Dzień Zwierząt.

dokończenie ze str. 2
Po przedstawieniu treści uchwa-

ły, wiceprzewodniczący rady W. 
Sendera proponował, by zamiast 
alejek zrobić chodnik na ul. Gdań-
skiej. Ktoś inny remont schodów 
między ul. Krzywą i Kresową. Re-
mont Gdańskiej poparł P. Puszkar-
ski. Obecny na sali przedstawiciel 
MZUK Zdzisław Sobolewski pro-
sił o przeznaczenie pieniędzy za-
oszczędzonych przez MZUK do wy-
konania alejek, co można wykonać 
jeszcze przed nadejściem mrozów, 
tanio, w ramach aneksu do umowy. 
Mówił, że Gdańska będzie wykona-
na w przyszłym roku i to nie spo-
dobało się radnym. Burmistrz też 
uważał, że jeśli MZUK zaoszczędził 
te pieniądze, to nie był rozrzut-
ny, jest z nim zawarta umowa na 
całą kwotę, chce zrobić w ramach 
tej umowy więcej - powinien mieć 
pierwszeństwo.

Głosowanie jest patowe 7 za, 7 gło-
sów przeciw. Przeciw uchwale głoso-
wali: Andrzej Białek, R. Jakutowicz, 
Tomasz Kaczmarek, P. Puszkarski, 
W. Sendera, M. Sikora i H. Wojnicz 

i byli nie do przekonania ani do po-
konania Radny R. Jakutowicz wnio-
skował o wycofanie uchwały z po-
rządku obrad. Waldemar Kowal 
podkreślił, że czasu mało, przyjdą 
mrozy, nie rozumie uporu i podej-
rzliwości niektórych radnych. Ape-
luje - chodzimy na cmentarz, czy 
dalej chcemy chodzić w błocie? Nic 
nas nie uratuje, kiedyś wybierzemy 
się tam wszyscy. Skarbnik Danu-
ta Błędowska podkreśliła, że jeśli 
dziś nie przyjmie się tej uchwały, to 
następna sesja będzie pod koniec 
listopada i nikt już tych pieniędzy 
nie zdoła przerobić. Radca prawny 
Józef Wojtowicz stwierdził, że je-
śli po głosowaniu dochodzą nowe 
argumenty, to można zastosować 
reasumpcję głosowania. Głosować 
ponownie. I ponownie jest 7 do 7. 
Przewodniczący Leszek Ochot-
ny zarządza przerwę, spotyka się 
z radnymi poza salą obrad. Po po-
wrocie na salę radny R. Jakutowicz 
oświadcza - „jestem za remontem 
alejek, gdyż uzyskałem nowe argu-
menty”.

Niedopuszczalne jest to, co zro-

bił przed przerwą pan Sobolewski, 
postawił się ponad burmistrzem, 
stwierdzając, które chodniki będą 
wykonane w 2009 roku, zapewnia-
jąc radnego Senderę o Gdańskiej. 
Na wniosek przewodniczącego rady 
uchwałę przyjęto.
Zabytki i zbytki

Drugie zacięcie powstało przy 
uchwale nr 315 w sprawie udziele-
nia dotacji finansowych na remont 
zabytków.

Radny A. Białek - stwierdzając, 
że trzeba dać „wszystkim równo”, 
zaproponował wykreślenie z § 7, 4 
punktu 2, który był jednym z ośmiu 
priorytetów i promował „zabyt-
ki dostępne ogółowi społeczności 
ze znaczącą rolą w kształtowaniu 
przestrzeni…”

Wyjaśnić należy, że są to budow-
le zabytkowe, które priorytetowo 
mogą być dotowane przez Mi-
nisterstwo Kultury. Rozgorzała 
dyskusja. Radna H. Wojnicz dość 
zdecydowanie i wojowniczo prowa-
dziła przydługi wywód, kończąc go 
stwierdzeniem: „Euroregion, fara 
czy baszty mają możliwość uzy-

skania pieniędzy z innych źródeł, 
a wspólnoty nie są w stanie wyre-
montować zabytków”.

Na nic się zdały argumenty pani 
skarbnik, że wszystkie komisje przy-
jęły projekt tej uchwały. Burmistrz 
wyjaśniał, że ta uchwała nie dyskry-
minuje wspólnot mieszkaniowych. 
Głosowanie dało wynik 7 do 7 i było 
nierozstrzygnięte. Sprawę łagodził 
przewodniczący L. Ochotny. Widząc 
zacietrzewienie radnej Wojnicz, po-
prosił radnych do innego pomiesz-
czenia, ogłaszając przerwę w obra-
dach. Przerwa minęła. Nie wiemy, 
jaka była treść rozmów niejawnych. 
Głosowanie po przerwie powtórzo-
no, wynik 7 do 7. Padały mocne sło-
wa. Ktoś w przerwie podkreślił brak 
na obradach jednego z radnych. 
Gdyby był komplet…

Tych gdybań było więcej. Zaczęto 
rozważać, kto mieszka w zabytko-
wym budynku? Ktoś dopatrywał się 
aspektu politycznego. Wprawdzie 
poprawkę przegłosowano 12 gło-
sami, ale głosowanie całej uchwały 
przedłużało się.

Pytam, co na to zabytki? - smęt-

nie milczą dalej. Po tym głosowaniu 
salę opuścił wiceprzewodniczący 
rady W. Sendera. Dalsze uchwa-
ły głosowano bez uwag - nawet te, 
którymi wcześniej nie zajmowały 
się komisje.

Burmistrz poinformował, że 
oświadczenia majątkowe pracowni-
ków Urzędu Miasta zostały przyjęte 
przez Urząd Skarbowy bez zastrze-
żeń. Podobnie jak oświadczenia 
radnych - stwierdził przewodniczą-
cy L. Ochotny.

Radna Wojnicz spytała o urzą-
dzenia monitorujące GDK. Rad-
na D. Andrzejewska wnioskowała 
o dopilnowanie zdjęcia banerów 
wyborczych posłów i senatorów.

Udzielono też głosu Stefanowi 
Pilaczyńskiemu, prezesowi Sto-
warzyszenia PZG, który rozdając 
biuletyny, prosił radnych o zapla-
nowanie zakupu skanera dla tegoż 
stowarzyszenia.

Oleg Sanocki
PS. Radny R. Jakutowicz ocenił 

sesję na 4, no może z lekkim mi-
nusem.

To już nie jest wkurzające. To jest 
przerażające. Zaraz po informa-
cji o zamęczonym dalmatyńczyku, 
w następnym numerze WG infor-
macja o katowanym kotku. I to przez 
kogo? Grupka uczniów z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Gubi-
nie wymyśliła sobie nową zabawę 
z kotkiem. Nie głaskanie ani bawie-
nie się przy użyciu kłębka wełny, za 
którą kotek biega. Uczniowie bawili 
się, wbijając w jego łapki gwoździe 
i szpilki. Wyobrażam sobie, że w ten 
sposób sondowali jego wytrzymałość 
na ból. Oby tylko na tym się kończyły 
ich doświadczenia, oby w przyszłości 
nie sondowali wytrzymałości u kole-
gów, bliźnich czy znajomych. Ktoś, 
kto na krótkim sznurku przywiązał 
do drzewa młodego dalmatyńczyka, 
może też w dzieciństwie „zabawiał” 
się kotkiem. Zamęczony pies pewnie 
mu się znudził albo nie miał co z nim 
zrobić, bo wyjeżdżał na urlop. Czy 
ktoś taki ma uczucia, wrażliwość? 
Jaki jest jego stan emocjonalny, psy-
chiczny? Czy kogoś takiego możemy 
dumnie nazwać homo sapiens? Bar-
dzo wątpię.

W swojej wsi nieustannie walczę 
z bezmyślnym wiązaniem psów na 
polach w celu obrony zbiorów. Bez-
myślnym, bo nie zawsze psu stwa-
rza się warunki. Często egzystują na 
łańcuchu przywiązanym do wbitego 
kołka, bez budy, narażone na słoń-
ce, deszcz, burzę. Rozumiem gospo-
darzy broniących swoich zbiorów 
przed dzikami. Nie rozumiem tylko 
lenistwa (bo jak inaczej to nazwać) 
uniemożliwiającego zrobienie prowi-
zorycznej budy z kilku desek. Nieste-
ty - skutki moich działań są dość mi-
zerne w stosunku do zaangażowania.

Kiedyś interweniowałam u jed-
nego z gospodarzy, ponieważ prze-
jeżdżając rowerem między polami, 

Zaczyna się od kotka!
zauważyłam przywiązanego psa bez 
kawałka cienia i bez budy, narażo-
nego na promienie lipcowego słoń-
ca. Na gospodarskim podwórku 
biegało kilka psów różnej wielkości. 
- Macie aż tyle psów? - zdziwiłam 
się. - Tak! Bo jak się oszczenią to 
nie mamy sumienia ich zlikwido-
wać. - A na zostawienie psa na polu 
w takich warunkach sumienie ma-
cie? - nie wytrzymałam.

Taka też bywa ludzka mentalność, 
elegancko zwana sumieniem. Chro-
nimy zalążek, nie dbając o później-
szy komfort życia.

Ponieważ uważam, że w wypadku 
okrutnie zamęczonego psa sprawca 
powinien ponieść karę, zwracam 
się z pytaniem do policji, co zrobi-
li w tej sprawie. - Prowadzone są 
czynności policyjne przez zespół 
dzielnicowych w Gubinie - odpo-
wiada rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej w Krośnie Odrz. pod-
insp. Dariusz Wyrwa.

Myślę, że ze znalezieniem sprawcy 
nie powinno być większego kłopo-
tu, bowiem dalmatyńczyk jest tak 
charakterystyczny w swej urodzie, 
że trudno go nie zauważyć. Liczę 
też na to, że mieszkańcy chętnie 
poinformują policję, do kogo nale-
żał pies. Naturalnie anonimowo.

Następną rozmowę w tej sprawie 
przeprowadzam z panią prezes Sto-
warzyszenia Szansa dla Zwierząt 
w Gubinie - Beatą Kurek. - Gdzie 
można skontaktować się z kimś ze 
stowarzyszenia, jeżeli będziemy 
chcieli przekazać informację o po-
trzebującym pomocy zwierzęciu? - 
pytam. I tu zaskoczenie. Właściwie 
to nigdzie. Bo co prawda siedzibę 
stowarzyszenie ma przy ul. Wojska 
Polskiego (bez stałych dyżurów), ale 
już telefonu nie. - Nie mogę podać 
swojego telefonu do publicznej wia-

domości - mówi pani prezes, kiedy 
o to pytam - ponieważ nie możemy 
z braku funduszy zajmować się 
problemem na większą skalę. Jeste-
śmy dopiero od pół roku zarejestro-
wani w sądzie. Wszystko, co robimy 
- wizyty u weterynarza, dokarmia-
nie psów i kotów robimy za nasze 
prywatne pieniądze. W tym też celu 
organizujemy festyn. Rozmawiali-
śmy z burmistrzem na temat schro-
niska dla zwierząt, bo widzimy taką 
potrzebę, ale na razie bez szans. 
Może uda się w przyszłym roku 
pozyskać jakieś pieniądze z budże-
tu miasta, będziemy wtedy mogli 
działać na szerszą skalę - informuje 
Beata Kurek.

Drugi rok w Polsce obchodzimy 
Dzień Zwierząt. No więc ten jeden 
dzień pochylamy się nad ich losem, 
robimy festyny, artyści śpiewają 
charytatywnie - dochód przezna-
czając na schroniska. Politycy przy-
wiązują się do budy, robiąc z tego 
niezłe show przysparzające im po-
pularności, a potem zapominamy 
o akcji i obojętnym okiem patrzymy 
na poniewierkę zwierzaków.

A gdyby tak uczyć - już nie wyma-
gam miłości - ale wrażliwości na 
kotki, pieski, ptaki, konie od dzie-
cka w domu rodzinnym, w szkole, 
w kościele, może na co dzień ich los 
byłby mniej tragiczny. I ludzie byli-
by lepsi dla siebie.

Bo tak naprawdę wszystko zaczy-
na się od kotka.

Kaśka Janina Izdebska
Do tematu wrócimy.

Nasza stała czytelniczka pyta o wycinkę drzew związanych z budo-
wą boiska Orlik 2012 przy ul. Kresowej.

Odpowiada Alicja Ratowicz z gubińskiego magistratu: drzewa przy 
ul. Kresowej w Gubinie wycięto w związku z realizacją inwestycji pn. 
„Budowa kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu ministerialnego pn. „Moje Boisko - Orlik 2012” w Gubinie na 
osiedlu Komorów przy ul. Kresowej”. Wycięto jedynie te drzewa, które 
kolidowały z budową w/w kompleksu sportowego. Drzewa te usunięto 
zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Krośnieńskiego. Po zakończeniu 
budowy boiska dokonamy nasadzeń nowych drzew wokół przedmio-
towego boiska. MG

PS. Brawa  dla pana Lecha So-
wińskiego - kierownika Wspólnoty 
Mieszkaniowej.  Mieszkańcy budynku 
przy ul. M.Konopnickiej 2a dziękują 
za nową rynnę. Gdyby tak jeszcze po-
móc im w uporaniu się ze szczurami 
i dziurami w dachu - byłoby super. 

XXII Sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek 13 października 
do Gubińskiego Domu Kultury za-
witali dostojni goście, których ucz-
niowie obdarowywali symboliczny-
mi upominkami. Młodzież z ZSO, 
kierowana przez polonistkę Alicję 
Tyl, wykonała spektakl oparty na 
tekstach Tadeusza Firleja pt. „Z 
wierszy zbudowany jest ten świat”.

Pedagodzy zostali uhonorowani 
nagrodami i dyplomami na spotka-
niu z władzami miasta.

Wiceburmistrz Justyna Karpi-
siak, złożyła okolicznościowe życze-
nia. Wręczyła nagrody dyrektorom 
szkół i przedszkoli. Bardzo ciepło 
mówiła o roli i zadaniach pedagoga, 
jako wychowawcy i pierwszej osoby 
wskazującej drogę do wiedzy.

Prezes Zarządu OM Związku Na-
uczycielstwa Polskiego Krystyna 
Kaczmarek-Skóra zwróciła się do 
koleżanek i kolegów z podzięko-
waniami za włożony trud i serce 
w edukację dzieci i młodzieży. Dy-
rektorzy poszczególnych placówek 
oświatowych uhonorowali swoich 
najlepszych nauczycieli. Spotkanie 
zakończyły wspomnienia przy słod-
kim poczęstunku.

Nie zapomniano o tych pedago-
gach, którzy odeszli i 12 października 

W publikacji „Co by Firlej powiedział” z nr. 17/2008 „WG” zabrakło 
istotnej informacji. Fundatorem tablicy pamiątkowej było Gubińskie 
Towarzystwo Kultury - gratulujemy pomysłu i realizacji.

Redakcja i autor

Uzupełnienie

Dzień Edukacji w Gubinie
wmurowano pamiątkową tablicę na 
cmentarzu. W uroczystości uczest-
niczył m. in.: ks. Ireneusz Mastej, 
prezes K. Kaczmarek-Skóra i wielu 
gubińskich nauczycieli. O oprawę 
artystyczną zadbali: śpiewający oraz 
grający na gitarze Tadeusz Kolasiń-
ski i deklamujący własne wiersze 
Jan Skóra. Niemal stu mieszkańców 
naszego miasta przybyło, by oddać 
hołd pamięci tym, którzy tworzyli 
podwaliny gubińskiego szkolnictwa.

MB-T
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Czy służba wojskowa po-
winna być obowiązkowa?

Natalia 
Mrówka

M ę ż c z y ź -
ni powinni 
pójść do woj-
ska. Muszą 
nauczyć się 

nas bronić… Tak było, jest 
i dobrze, gdyby tak zostało. 
Nie uważam, aby trzeba było 
zmieniać coś w tej kwestii.

Adrian 
Pupiec

A b s o l u t n i e 
nie. Argumen-
tuję to tym, że 
sam nie chcę iść 
do wojska. Bo 
nie lubię obierać ziemniaków…

Krystyna 
Szmit

Nie każdy 
chce pójść do 
wojska. Uwa-
żam, że wszy-
scy mamy 

wolny wybór. Od prywatnych 
decyzji poszczególnych ludzi 
powinno zależeć, czy zaciąg-
ną się do armii, czy też nie…

Karol 
Wójcik

Są tacy, któ-
rzy chcą być 
żołnierzami. 
Są też tacy, 
którzy wolą 
studiować. I jedni, i drudzy 
powinni być zadowoleni.

Hania 
Kordowicz

Sądzę, że 
nie powin-
no się ludzi 
do czegokol-

wiek zmuszać. Ktoś chce iść 
na studia, ktoś musi praco-
wać, a ktoś inny odbyć służ-
bę wojskową… Wyboru niech 
dokona każdy sam.

Jacek 
Sikorski

Wojsko to 
dobra szkoła 
życia dla każ-
dego młodego 
chłopaka. Ale trzeba pamię-
tać, że nie każda wiara po-
zwala na chodzenie z bronią 
czy w mundurze. Przy nowej 
technologii też nie wszyscy 
się do tego wojska nadają…

Sonda
Obok marketu Horexu na osied-

lu Emilii Plater, 7 października 
„zainstalowali” swój barwny kram 
podopieczni z gubińskiej filii Po-
wiatowego Centrum Wsparcia „In-
tegracja”. Przechodniom oferowali 
za symboliczne sumy swoje prace 
wykonane w ramach terapii zajęcio-

Wsparcie dla „Wsparcia”

Od lewej: Paweł Zdrojewski, Monika Augul, Robert Purchała 
i Krzysztof Rybarczyk

wej. Były kolorowe obrazki, wyci-
nanki, pudełka i papierowe bibeloty 
na każdą okazję. Jak poinformowała 
Monika Augul - instruktorka tera-
pii zajęciowej, uzbierane pieniądze 
zostaną wykorzystane na potrzeby 
placówki, którą w naszym mieście 
kieruje Anna Miechowicz.  (sp)

dokończenie ze str. 1
A to regularnie organizowane wie-

czorki taneczne, od czasu do czasu 
ognisko, zawody w bulle organizo-
wane przy udziale Jacka Woźniaka 
z Miejskiego Ośrodka Sportu, wy-
stawa historyczna, wystawa rysun-
ków Stanisława Kościeszy, występy 
Waldka Pawlikowskiego, przed-
szkolaków i wiele, wiele innych. 
A co na to pensjonariusze, a właści-
wie pensjonariuszki, bo były akurat 
obecne tylko same panie? Większość 
z nich to wdowy, ale przychodzi rów-
nież małżeństwo - państwo Kola-
nowscy.

Władysława Gągała z ulicy Ryd-
la przychodzi do DDP już dwuna-
sty rok.

Podoba mi się - mówi. Jest dobra 
opieka i jedzenie, można porozma-
wiać na różne tematy, no i pokłó-
cić się można - uśmiecha się pani 
Władysława.

Małgorzata Świątkowska przy-
chodziła jeszcze, gdy placówka mieś-
ciła się przy ulicy Kunickiego - co ja 
będę w domu robiła - mówi.

Aldona Cybulska chodzi sama na 
piechotę, z kolei pani Lucyna Za-
wadzka przyjeżdża rowerem.

W rozmowach pensjonariuszki czę-
sto powracają pamięcią do lat wspól-
nej pracy, gdyż kilka pań pracowało 
razem w zakładach odzieżowych. 
Miło wspomina się tu także wszyst-
kie organizowane wcześniej wieczor-
ki taneczne czy wspólne śpiewanie. 
Regularnie organizujemy też wie-
czorki koktajlowe czy kanapkowe 
- dodaje A.Iwaszkiewicz. W „domu” 
dba się też o rozwój umysłowy, 

rozwiązuje się krzyżówki. Opiekę 
pielęgniarską sprawuje Krystyna 
Gwizdalska. Z tęsknotą panie mó-
wią o nieodbywających się już zaję-
ciach rehabilitacyjnych prowadzo-
nych przez Bożenę Rutkowską 
- trzeba przecież walczyć ze słaboś-
ciami - mówi pani Aldona. Pomimo 
różnych dolegliwości sporo rzeczy 
robię w domu sama - dodaje.

W placówce pamięta się o urodzi-
nach, obchodzi uroczyście wszyst-
kie święta, spędza wspólnie sylwe-
stra. Szkoda, że brakuje pieniędzy 
na wycieczki, w ogóle daje się we 
znaki brak pojazdu, a przecież nie 
wszyscy pensjonariusze są w pełni 
sił i zdrowi, by przemierzać na-
wet najbliższe okolice na piechotę 
- mówi A.Iwaszkiewicz.

Mamy pieniądze właściwie tyl-
ko na bieżącą działalność - wtrąca 
T.Dziedzic.

Zważywszy na to, to i tak sporo się 
dzieje, co tym bardziej w dobrym 
świetle stawia opiekunów DDP.

Staramy się o rower stacjonar-
ny, taki do ćwiczeń. Nie raz już 
przedstawiałam wniosek na komi-
sji zdrowia, każdy tylko przytaki-
wał znacząco głową i niestety na 
tym się kończyło - mówi kierownik 
MOPS. Potrzeb jest wiele, choćby 
i więcej pomieszczeń by się przy-
dało, ale tego akurat nie przesko-
czymy - dodaje.

Pomimo trudności personelowi 
i pensjonariuszom humory dopi-
sują, a to ważne, by pomimo trud-
ności z optymizmem spoglądać 
w przyszłość.

Marcin Zajączkowski

Wojewoda docenił!

Motto salonu brzmi: Sprostamy każdemu zadaniu!

Profesjonalizm przede wszystkim!
Nowoczesność, kompetencja, miła ob-
sługa i przede wszystkim profesjonalne 
podejście do każdego klienta to cechy 
wyróżniające na wymagającym rynku 
usług nowo otworzony Salon Fryzjerski, 
Kosmetyczny, Solarium i SPA przy ul. 
Chopina 4A w Gubinie.

Mówi jego właścicielka Dominika Łojko: 
- Klient jest dla nas najważniejszy, każda 
osoba przekraczająca próg Studia zo-
stanie życzliwie, szybko i profesjonalnie 
obsłużona zgodnie ze swoim życzeniem. 
Studio oferuje pełen zakres usług związa-
nych z fryzjerstwem, jak spa dla włosów; 
kreatywne strzyżenie, ekskluzywne za-
biegi regenerujące. Gabinet kosmetyczny 
wykonuje usługi okolicznościowe, jak ma-
kijaże, liftingi, ekskluzywne zabiegi upięk-
szające, w tym kawitację z ultradźwiękami 
wykonywaną z pomocą profesjonalnego 
sprzętu (jedynego w województwie) i inne zabiegi regenerujące. Można oczywiście 
wykonać zabieg przekłuwania ciała (body piercing, w tym miejsc intymnych). Tu można 
zadbać o swoje ręce, stopy i paznokcie (oferta skierowana do pań i panów). Z kolei so-
larium „ergoline” dysponuje super nowoczesnymi kosmetykami i łóżkiem opalającym, 
a w zakresie SPA & Wellness Studio poleca masaż gorącymi kamieniami, ajurwedę 
- gorące olejki eteryczne, akupresurę oraz program SPA dostosowany do indywidu-
alnych życzeń klienta. Pełen zakres usług oferowany przez Studio, jak również pora-
dy można uzyskać drogą telefoniczną, emailową (salonallure@op.pl), w przyszłości 

będzie dostępny na stronie 
internetowej.

Ceny usług są dostoso-
wane do kieszeni polskiego 
klienta!

Nie boję się wyzwań - 
podkreśla pani Dominika, 
atutem naszego studia jest 
właśnie profesjonalizm, do-
świadczona obsługa oraz 
doskonała atmosfera panu-
jąca w salonie!

T e k s T  s p o n s o r o w a n y

Salon jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych w godzinach 8-21, a prak-
tycznie pracuje do czasu obsługi ostatniego klienta! Adres: Gubin ul Chopina 4A, 
tel. (068) 359 08 48. Poleca pełny zakres usług w dziedzinach Fryzjerstwo. Kos-
metyka, Solarium, SPA.

Fryzjerstwo i kosmetyka jest moją pasją od najmłodszych lat - podkreśla pani Domini-
ka (z prawej). Na zdjęciu u góry w towarzystwie koleżanki Darii - mistrza fryzjerskiego.

…przedszkolaki z Kunickiego 
- tak śpiewały dzieci podczas uro-
czystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej swoim paniom, były 
również wiersze, tańce, upomin-
ki i życzenia... Po części oficjalnej 
wszyscy pracownicy wzięli udział 
w zajęciach ruchowych prowadzo-
nych przez dyrektorkę przedszkola 
Dorotę Pawlik - dzieci mocno kibi-
cowały wszystkim podczas robienia 
m. in. przysiadów, przechodzenia 
przez tunele i szarfy, po sportowych 
wyczynach dzieci zaśpiewały sto lat, 
atrakcją był również tort z odpalo-
nymi fontannami. Cały dzień minął 
w miłej atmosferze.

Swój udział w tej uroczystości 
mieli również rodzice z grupy 5-lat-
ków prowadzonej przez Wiolettę 
Soroczyńską i Renatę Kaczmarek. 
Podczas zajęć otwartych wspól-
nie ze swoimi dziećmi wykonywali 
jesienne stroiki, które został wrę-
czone paniom. Stroiki te otrzymają 
również przedszkolaki z Niemiec 
podczas zawodów sportowych, na 
które zostali zaproszeni nasi wy-
chowankowie - 24.10.2008 roku. 
Trzymamy kciuki!

Zajęcia otwarte ,,Deszczowe zaba-

My jesteśmy…
wy” z rodzicami odbędą się również 
w grupie 4-latków prowadzonej 
przez panią Beatę Zygarłowską.

Wychowawczynie z grupy 6-lat-
ków Anna Fryga i Alina Zając zor-
ganizowały dla rodziców spotkanie 
w przedszkolu z pedagog Sylwią 
Klejnglas-Tuszniow. W wyniku 
tego spotkania, za zgodą rodziców, 
zostaną przeprowadzone bada-
nia dzieci dotyczące ,,Dojrzałości 
szkolnej”.

10 października w grupie dzieci 
3-letnich prowadzonej przez pa-
nie Helenę Sobolewską i Jolantę 
Nawarę odbyło się ,,Pasowanie na 
przedszkolaka” - przy pomocy ro-
dziców dzieci wygłosiły słowa ślu-
bowania - być dobrym przedszkola-
kiem. Dzieci przedstawiły program 
artystyczny, po którym zaprosiły 
swoich rodziców do wspólnej zaba-
wy i na poczęstunek.

We wrześniu dzieci wraz z rodzicami 
wzięły udział w konkursie plastycz-
nym pod hasłem „Barwy Jesieni…” 
- prace były bardzo różne, ciekawe 
i piękne - każda została nagrodzona, 
a ich galerię można oglądać na głów-
nym korytarzu przedszkola - ser-
decznie zapraszamy. MB-T

Nowo otwarty sklep odzieżowy 

„ALAN”
Gubin, ul. Nowa 6

POLECA 
NAJNOWSZE KOLEKCJE 

JESIEŃ 2008
SUPER NISKIE CENY!

W dniu otwarcia salonu przeprowadzono zbiórkę  
piniędzy na leczenie Nikoli - mieszkanki Gubina
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Z pewnością ci najbardziej zainte-
resowani (chłopcy) dobrze wiedzą, 
że 30 września jest Dzień Chłopa-
ka. Chociaż oficjalnie to święto nie 
widnieje w kalendarzu, to od wielu 
lat się je obchodzi. Szkolne mury to 
magiczne miejsce, w którym w tym 
dniu chłopcy są wyjątkowi. Właśnie 
wtedy nie ciągną dziewcząt za włosy, 
nie rzucają przezwisk w ich kierun-
ku, a na ich buźkach od rana widnie-
je promienny uśmiech. Dziewczyny 
dobrze wiedzą, że to wszystko po to, 
by zasłużyć sobie na prezencik z tej 
okazji. To taka sympatyczna gra obu 
stron, która powtarza się co roku - 
i dobrze, że tak jest.

W oddziale przedszkolnym SP-3 
dziewczynki także pamiętały o swo-
ich kolegach i z niewielką pomocą 
swojej wychowawczyni M. Rodak 
przygotowały kilka niespodzianek. 
Były życzenia, piosenki, słodki po-
częstunek i oczywiście prezenciki 
z uściskami. Następnie mała de-
legacja 3 dziewczynek udała się 
do gabinetu dyrektora. Dyrektor 
R. Siegel był mile zaskoczony tą wi-
zytą. „Smerfetki” w imieniu włas-
nym i koleżanek z klasy, złożyły ży-
czenia i wręczyły mały drobiazg. Jak 
nakazują dobre maniery, prezent 
został od razu rozpakowany i oczom 
pana dyrektora ukazał się… czerwo-
ny samochód porsche (zabawko-
wy, rzecz jasna). Ta niespodzianka 

Były słodycze 
i czerwone porsche

wywołała szczery uśmiech na jego 
twarzy. Z podziękowaniami i bato-
nikami dziewczynki wróciły do kla-
sy, po to, by wspólnie świętować ten 
dzień. Koło południa wszystkie ma-
luchy rozeszły się do domów, a w ich 
pamięci (z pewnością na długo) po-
zostanie przyjemna atmosfera tego 
dnia.

Upamiętnieniem ostatniego dnia 
września w zerówce SP-3 niech bę-
dzie ten tekst i fotografia radosne-
go dyrektora szkoły w towarzystwie 
sympatycznych dziewczynek: Lidii, 
Dominiki i Wanesy.

Anna Kędziora

Na przełomie sierpnia i września 
tego roku „Wiadomości Gubińskie” 
wraz z Komisariatem Policji w Gu-
binie zachęcały młodzież do udzia-
łu w konkursie fotograficznym pt. 
„Moje Bezpieczne wakacje”, organi-
zowanym przez Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej w Gorzo-
wie Wlkp., przy wsparciu finanso-
wym fundacji „Contra Crimen”. 

10 października 2008 r. w Gorzo-
wie Wlkp komisja oceniła nadesła-
ne na konkurs prace.

Doceniono tam zdjęcie wykonane 
przez Roksanę Iwaśków z Powia-
towego Domu Dziecka i przyznano 

Brawo Roksana!
jej III miejsce. Gratulujemy wspa-
niałej lokaty, tym bardziej że Rok-
sanę pokonali tylko uczniowie ze 
szkół w Gorzowie Wlkp i Żagania. 
Roksana otrzymała nagrodę rze-
czową w postaci zestawu - aparatu 
fotograficznego i drukarki.

Wszystkie zdjęcia zrobione na 
konkurs przez uczniów gubińskich 
szkół można będzie wkrótce po-
dziwiać w holu Urzędu Miejskiego 
w Gubinie.

Jeszcze raz serdecznie gratuluje-
my laureatce. I zapraszamy na wy-
stawę.

MB-T

W czwartkowe przedpołudnie gru-
pa przedszkolaków z Przedszkola 
Miejskiego nr 1 przy ulicy Piastow-
skiej składała ślubowanie i została 
pasowana na przedszkolaka - to 
młodsze dzieci, starsze natomiast 
zostały pasowane na straszaka. 
Uroczystość pasowania w asyście 
dyrektor Grażyny Hrabskiej prze-
prowadziła wiceburmistrz Justyna 
Karpisiak.

Przedszkolaki zaprezentowały 
program artystyczny, który podobał 
się zaproszonym gościom. Oprócz 
wymienionej już wiceburmistrz, 
nie zabrakło wśród nich gubińskich 
radnych: Danuty Andrzejewskiej, 
Waldemara Kowala, Mariusza 
Ochotnego, Jana Skóry i Haliny 
Wojnicz.

(m.z)

Uroczyste pasowanie

Dyrektor G.Hrabska pasuje grupę najmłodszych przedszkolaków

Czytam w ogłoszeniu, że Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gu-
binie realizuje projekt „Aktywne 
wsparcie - rozwój i upowszechnie-
nie aktywnej integracji”.

- Jak możecie aktywnie wspie-
rać, bo propozycja dotyczy chyba 
bezrobotnych? - proszę o wyjaś-
nienie kierowniczkę MOPS Teresę 
Dziedzic i koordynatorkę projek-
tu Annę Mirowską, albowiem jak 
większość mieszkańców i ja myślę, 
że do ośrodka przychodzi się tylko 
po wsparcie. Ale żeby aktywizować? 
- pytam z nutą wątpliwości.

- Jest to pierwszy tego typu pro-
jekt, który w marcu tego roku za-
proponowano wszystkim chętnym 
ośrodkom naszego województwa. 
Ponieważ jest to projekt systemo-
wy, nie trzeba było uczestniczyć 
w konkursie, by otrzymać potrzeb-
ne fundusze. Szansę miała każda 
gmina. My byliśmy pierwsi w pod-
pisaniu umowy z Urzędem Mar-
szałkowskim. Nie było to łatwe, 
trzeba było spełnić pewne warunki, 
ale widzieliśmy szansę dla naszych 
podopiecznych bezrobotnych - in-
formuje pani kierownik.

- Jakie warunki? - pytam. 
- Przede wszystkim musiały to być 

osoby o długim stażu bezrobocia, 
minimum 12 miesięcy, rejestro-
wani w urzędzie pracy i przez ten 
czas korzystający z naszej pomocy. 
Osoby rokujące możliwość wyjścia 
z bezrobocia. Wiadomo, że człowiek 
bez pracy jest zagrożony wyklucze-
niem społecznym, staje się bierny, 
uzależniony od pomocy społecz-
nej. Więc wychodzimy naprzeciw 
klientom poprzez stworzenie im 
możliwości podniesienia kwalifika-

Jeżeli projekt się powiedzie, szansę pracy w nowym zawodzie będzie miało 10 osób z terenu miasta  
i 6 osób z terenu gminy Gubin. Mowa o projekcie Narodowej Strategii Spójności.

Kapitał ludzki!
cji zawodowych - informują panie 
Dziedzic i Mirowska.

Miasto Gubin nie wyróżnia się

na mapie bezrobocia i jak inni ma 
problemy z tym związane. W 2007r. 
bezrobocie u nas wyniosło 10,1% 
w skali ogólnej liczby mieszkańców. 
Z czego klienci ośrodka stanowili 
70,4% ogólnej liczby klientów OPS 
w Gubinie.

- Wytypowaliśmy dziesięciu 
mężczyzn o niskich kwalifikacjach 
zawodowych. Po podpisaniu przez 
nich deklaracji udziału w projek-
cie, przeszli badania lekarskie. Od 
15 września do 5 grudnia biorą 
udział w kursie na glazurnika, koń-
czącym się certyfikatem. Najpierw 
jest przygotowanie teoretyczne 
w Gubinie, a potem praktyczne 
w Lubsku. Już podczas badań le-
karskich odpadł jeden z uczestni-
ków ze względu na stan zdrowia. 
Uzupełniliśmy z listy pięciu re-
zerwowych mężczyzn - informuje 
pani koordynator, dodając, że cały 
czas są w kontakcie z beneficjanta-
mi, śledząc ich udział.

- To jest konieczne, ponieważ 
wyszkolenie jednego pracownika 
zamyka się kwotą 4 tys. zł, nawet 
przejazdy pokrywamy. Cały pro-
jekt to 96 598 zł pieniędzy unij-
nych, w tym 10 200 zł wkład własny 
gminy, czyli ośrodka. Ponieważ to 
pierwszy tego typu projekt, a oso-
by o długim stażu bezrobocia mają 
problemy z dyscypliną, cały czas 
martwimy się, ile osób dotrwa do 
końca, mając na uwadze nie tylko 
wysoki koszt przedsięwzięcia, ale 
też fakt, że jeżeli uczestnik projek-
tu bez uzasadnienia go przerwie, 

W Zielonej Górze odbył się 11 paź-
dziernika br. VII Konkurs Recyta-
torski Poezji i Prozy Jana Pawła II. 
Organizatorami kolejnej edycji było 
Regionalne Centrum Animacji Kul-
tury, Klub Inteligencji Katolickiej 
i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Chrystiana”.

Rada artystyczna w składzie: 
Małgorzata Bachowska - peda-
gog, Robert Rudniak - RCAK, 
Tomasz Siemiński - RCAK, po 

Sukcesy naszych uczniów
wysłuchaniu 21 recytatorów przy-
znała tytuł laureata uczennicom 
Zespołu Szkół Licealnych i Tech-
nicznych w Gubinie - Natalii Świ-
talskiej z klasy I Loj i Nawojce 
Kiecoń z klasy I Loj oraz wyróż-
nienie uczniowi Michałowi Waś-
kowiczowi z klasy III Tea.

Nagrodzonym uczniom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Żanetta Świtalska

zamyka mu to udział w przyszłości 
w następnych projektach - mówi 
pani kierownik.

- Pomyśleliście o mężczyznach, a co 
z kobietami? - pytam. - Już myślimy 
o projekcie dla pań w przyszłym 
roku. Może wtedy będzie łatwiej, bo 
kobiety są nie tylko bardziej zdyscy-
plinowane, ale może bardziej am-
bitne i odpowiedzialne - mówią roz-
mówczynie. - I może nie mają takiej 
możliwości pracy na czarno - zauwa-
żam, bo przecież jest tajemnicą po-
liszynela, że mężczyźni częściej takie 
prace wykonują.

Nie jest więc do końca prawdą,

że nic się nie robi w sprawie 
zmniejszenia bezrobocia. Włączenie 
do pracy ośrodków pomocy, pomi-
mo stałej aktywności urzędów pra-
cy, jest tego przykładem. Wymaga 
jednak zaangażowania wielu osób, 
jak choćby w MOPS-ie, w Gubinie, 
gdzie projekt koordynuje A. Mirow-
ska, prowadząc go z pracownikiem 
socjalnym Iwoną Dębską i księgo-
wym Januszem Kolińskim. Nad 
całością czuwa kierownik ośrodka 
T. Dziedzic.

Oby tylko wybrani beneficjen-
ci potrafili docenić stworzone im 
w ten sposób warunki ułatwiające 
dostęp do rynku pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gubinie też przygoto-
wał tego typu projekt, mający za 
zadanie ułatwienie zdobycia no-
wych kwalifikacji czterem paniom 
z terenu gminy, w zakresie obsługi 
kas fiskalnych, zaś dwóm mężczy-
znom zaproponowano kursy w za-
kresie kopacz, spawacz.

Kaśka Janina Izdebska

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

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

Nagrodzeni uczniowie z opiekunką
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Od października
GALERIA RATUSZ

otwarta również w niedzielę!
od 13.00 do 17.00

serdecznie zapraszamy
do oglądania wystaw

(w tym miesiącu Józef Burlewicz 
- pastele) W.P.

20 października (poniedziałek) o godzinie 20.00 w sali Gubiń-
skiego Domu Kultury zostanie wyświetlony

koncert zespołu U2
U2 Go Home: Live from Slane Castle to wideo będące zapisem 

jednego z europejskich koncertów grupy, w ramach trasy Elevation 
Tour. Zostało ono nagrane 1 września 2001 roku w irlandzkim za-
mku Slane. 
Jest to niesamowity koncert przez wielu fanów uważany 

za najlepszy w historii grupy. Grany przed „własną” pub-
licznością, pełny energii i niesamowitego brzmienia...

Koncert „organizowany” jest przez 
Stowarzyszenie „Szansa dla Zwierząt” 

oraz grupę młodzieżową OTWARTE. 
Zamiast wstępu chętnie przyjmiemy skromne podarunki w po-
staci karmy dla zwierząt, którą będziemy dokarmiać bezdomne 
zwierzęta w trakcie zimy... Zapraszamy!

Wiecie czym jest miłość? Prawdzi-
wa miłość? Czy kochaliście kiedyś 
tak głęboko, żeby skazać się na ży-
cie wieczne w piekle? Ja kochałam. 
Witajcie w moim piekle…

Tak zaczyna się przejmująca hi-
storia opowiedziana na scenicznych 
deskach GDK przez Judytę Piase-
cką i Agatę Piec. Młode aktorki z Li-
ceum Ogólnokształcącego w Nowej 
Soli wystąpiły w ramach teatralnej 
imprezy profilaktycznej, której po-
mysłodawcą i organizatorem był 
mł. asp. Mieczysław Fryga z refe-
ratu prewencji Komisariatu Policji 
w Gubinie. Judyta i Agata swoim 
monodramem zachwyciły widzów 
w Żaganiu podczas czerwcowego 
konkursu pt. „Pomoc w dwóch ak-
tach”, zdobywając nagrodę publicz-
ności. Identycznie stało się w Gubi-
nie i niewiarygodnym się wydaje, że 
obie dziewczyny dopiero zaczynają 
przygodę zarówno z monodramem 
profilaktycznym, jak i z teatrem 
w ogóle.

Na deskach GDK wystąpił również 
Maciej Wojciechowski z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Zielonej 
Górze (opiekun Joanna Pietra-
szak) - I miejsce za scenariusz, III 
miejsce za grę aktorską. Jego mo-
nodram o konotacji antyalkoholo-
wej poziomem i dojrzałością musiał 
przykuć uwagę gubińskiej młodzie-
ży. Kilkunastominutowe przedsta-
wienie nie jest debiutem scenicz-
nym Maćka, choć wcześniej parał 
się on głównie… kabaretem.

Trzeci monodram zaprezentował 

W teatrze profilaktyki
podkom. Piotr Wiśniewski z Go-
rzowa Wlkp. Występ w konwencji 
teatru offowego dotyczył strachu, 
tak często paraliżującego i pro-
wadzącego do złych decyzji. 12 
lat doświadczenia scenicznego i 5 
lat pracy profilaktycznej musiało 
przynieść efekty. Kilka młodych 
osób zostało po spektaklach, aby 
pogłębić temat, dowiedzieć się 
czegoś więcej…

- Warto robić takie spotkania - 
mówi podkom. P. Wiśniewski. - Od 
kilku lat prezentujemy teatry profi-
laktyczne na Woodstocku. Tam jest 
cudowna młodzież, która słucha, 
zastanawia się i chce rozmawiać. 

Kilka osób wówczas „pęka”, przeła-
muje się i uświadamia sobie, że nie 
musi brnąć w uzależnienia i to jest 
nasz wielki sukces - dodaje.

Profilaktyka monodramatyczna 
skierowana do gubińskiej młodzie-
ży nie miałaby miejsca, gdyby nie 
wsparcie ze strony Urzędu Miej-
skiego. I nie było to ostatnie przed-
sięwzięcie profilaktyczne w tym 
roku. Po tak pozytywnym przyjęciu 
przez uczniów gubińskich szkół 
i ich pedagogów, planowanie ko-
lejnych przygód z teatrem profi-
laktycznym i innych imprez o tym 
profilu wydaje się być jak najbar-
dziej zasadne… MG

Jedna osoba mówi, a wszyscy jej 
słuchają. Wbrew pozorom nie jest 
to takie proste, bo jesteśmy przy-
zwyczajeni do przerywania, za-
dawania pytań. Tu nie może być 
czegoś takiego. Nie wolno mówić: 
nie masz racji, mylisz się… Trzeba 
wysłuchać do końca…

koło słuchaczy
29.10.2008, g. 16-18 w GDK 
(sala widowiskowa) 

Fundacja „Fara Gubińska”, Sto-
warzyszenie z Guben oraz IBA
Prowadzenie - szwajcarski arty-
sta Joerg Montalta

W Urzędzie Miejskim ukonstytu-
owała się 15 października br. Mło-
dzieżowa Rada Miasta, a w zasadzie 
reaktywowała po wieloletnim zawie-
szeniu. Proces formalizacji nowego 
ciała przedstawicielskiego jeszcze 
w toku. Zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym, MRM musi po-
wołać Rada Miejska. - Zwróciliśmy 
się również do burmistrza z prośbą 

o zabezpieczenie w przyszłorocz-
nym budżecie środków niezbędnych 
do funkcjonowania MRM i jej dzia-
łalności na terenie naszego miasta 
- mówi Marcin Gwizdalski z grupy 
nieformalnej „Droga”, która wystą-
piła do radnych z inicjatywą powoła-
nia Młodzieżowej Rady Miasta.

Przyznaną kwotę młodzi ludzie 
chcą wykorzystać na realizację za-
dań statutowych - profilaktykę, 
edukację, działalność kulturalną 
i prospołeczną oraz poszerzanie 
współpracy z niemiecką młodzieżą. 
Przy wsparciu odpowiednimi środ-
kami MRM ma szansę stać się nie 
tylko reprezentantem młodzieży 
i wyrazicielem jej opinii, ale rów-
nież zapleczem dla przyszłej kadry 
urzędniczej Gubina, która zdo-

bytym doświadczeniem wesprze 
proces rozwoju naszego miasta. 
Poczucie odpowiedzialności oraz 
umiejętność wydatkowania okre-
ślonej puli pieniędzy także może 
stanowić niebagatelny „zysk” wy-
nikający z realizacji tego przedsię-
wzięcia.

Na spotkaniu inauguracyjnym 
burmistrz Bartłomiej Bartczak za-

pewnił przybyłych uczniów - przed-
stawicieli gubińskich szkół (Justyna 
Piotrowska, Marlena Cichowicz, 
Julita Gmyrek, Marta Czyczyn, 
Patrycja Dembowska, Paulina Ja-
gielska, Ewelina Serafin, Gabriela 
Kuchta, Nawojka Kiecoń, Maciej 
Sołtan, Karol Wójcik, Hanna Kor-
dowicz, Kuba Ilnicki, Patryk Waw-
rzyniak, Zosia Lipka), że nowe ciało 
przedstawicielskie otrzyma wszelką 
pomoc infrastrukturalną, a osobą 
wspierającą ze strony urzędu będzie 
jak przed laty Maria Kużdżeń, se-
kretarz UM.

Powołanie Młodzieżowej Rady 
Miasta jest wynikiem realizacji 
projektu „Demokracja bez wyjątku” 
z programu Młodzież.

jo

Młodzieżowa Rada

Prezentacja monodramu przez podkom. P. Wiśniewskiego

Przedstawiciele gubińskich szkół w sali obrad UM
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Dawno temu żył człowiek, który 
pewnego razu uznał, że wszystkie 
istoty na Ziemi mają wewnętrzną 
wartość i prawo do życia. Od tej 
pory zmienił mu się sposób patrze-
nia na świat. Ów człowiek mieszkał 
w Asyżu. W rocznicę jego śmierci 
rozpoczynają się na całym globie 
obchody Światowego Tygodnia 
Zwierząt…

3 października w Gubinie celebra-
cję otworzył koncert charytatywny 
na rzecz koni przeznaczonych na 
rzeź. - Każdego roku około 50 000 
tych czworonogów zostaje wy-
eksportowanych do Włoch, Fran-
cji, Belgii. Konie są przewożone 
przeładowanymi ciężarówkami 
w okrutnych warunkach. Po przy-
byciu na miejsce te, które padły 
są wywlekane z ciężarówek łań-
cuchami lub poddawane brutal-
nym zabiegom. Stosuje się wobec 
nich kopanie, bicie ciężkimi kijami 
lub umieszczanie pałki pod napię-
ciem w odbycie - opowiada Marcin 
Gwizdalski z Otwarte.

Gubińska młodzież zbulwersowa-
na takim procederem postanowi-
ła przeprowadzić, wraz z Klubem 
Gaja i Stowarzyszeniem „Szansa dla 
Zwierząt”, zbiórkę funduszy na wy-
kupywanie tych biednych stworzeń. 
Podczas aukcji obrazów namalo-
wanych przez przedszkolaki i prac 
podopiecznych WTZ oraz podczas 
występu bielskiej grupy „Zabili mi 
żółwia” młodzi ludzie zebrali ponad 
700 zł. Pozyskane fundusze przeka-
zali następnie na ręce Mariusza La-
sika, dyrektora banku PKO, w celu 
wpłacenia ich na konto Klubu Gaja.

We wtorek w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących przeprowadzono 
akcję prowegetariańską, a tak-
że zajęcia dotyczące badań tok-
sykologicznych na zwierzętach. 
O okrutnym procederze testowa-
nia chemikaliów i kosmetyków, 
zabijającym w samej tylko Euro-

Światowy Tydzień Zwierząt
pie ponad 800 tysięcy stworzeń, 
opowiadała Agnieszka Tomczyk 
- nauczycielka ZSO.

Hałasy w centrum miasta w środo-
we popołudnie to natomiast efekt 
manifestacji pod hasłem „Zwierzę 
nie jest rzeczą”, która wyraziła tym 
samym niemal dwugodzinny sprze-
ciw wobec maltretowania i zabija-
nia zwierząt. W akcji uczestniczyli 

uczniowie ZS im. M. Kopernika, 
ZSO, ZSLiT, podopieczni Warszta-
tów Terapii Zajęciowej i Powiato-
wego Ośrodka Wsparcia „Integra-
cja” oraz młodzież z grup: Otwarte 
i „Droga”. Ci, co przyszli, już dawno 
wyrzekli się chęci dominacji w sto-

sunku do człowieka i przyrody. - 
Chodzi o rezygnację z władzy na 
rzecz powszechnego braterstwa, 
odnoszącego się nie tylko do rela-
cji międzyludzkich, ale również do 
świata przyrody - dodaje M. Gwiz-
dalski.

Finałem Światowego Tygodnia 
Zwierząt był minifestyn zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie „Szansa 
dla Zwierząt” i młodzież z Otwarte 
i z grupy „Droga”. Na scenie wy-

stąpiły m. in. dzieci z przedszkola, 
uczniowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej, wokaliści studia wokalne-
go GDK i zespół wokalno-taneczny 
BMW, natomiast pokaz wschodnich 
sztuk walki zapewnili kadeci Klubu 
Kyokushin Karate Krzysztofa Du-
biela. Podczas zabawy darmowych 
porad weterynaryjnych udzielała 
Marta Momot z Lecznicy Weteryna-
ryjnej. Pani doktor wraz z Agnieszką 
Maternik ze Stowarzyszenia „SdZ” 
i M. Gwizdalskim wystąpili w roli ju-
rorów podczas punktu kulminacyj-
nego festynu, jakim był pokaz psów 
i kotów mieszkańców Euromia-
sta. Za sprawą hojnych sponsorów 
wszystkie czworonogi i ich właścicie-
le obdarowani zostali niespodzian-
kami. Imprezę poprowadziła Marta 
Smirnow z „Szansy dla Zwierząt”.

Podczas minifestynu przeprowa-
dzono kwestę, a zebrane fundusze - 
350 zł. przekazano Stowarzyszeniu 
na realizację celów statutowych. - 
Czyli na dokarmianie, interwencje 
i leczenie potrzebujących zwierząt 
- wyjaśnia Beata Kurek, prezes gu-
bińskiej „Szansy dla Zwierząt”.

Tygodniową imprezę zorganizo-
wano w ramach projektu „Demo-
kracja bez wyjątku” z programu 
Młodzież w demokracji.

JO
Sponsorzy: Pub „Azyl”, Blue - 

Twój fryzjer i solarium, sklep „U 
Grzegorza”, Intergeo, Mac Burger, 
Art Grafik, „Vega”, „Second Hand-

Bea”, sklep zoologiczny przy ul. 
Cmentarnej, Firma Handlowa Re-
ichem „Plus”, Sklep „Rondo”, sklep 
zoologiczny „Zoo Euro”, salon pie-
lęgnacyjny dla zwierząt „Psi Styl”, 
sklep „Horex”, sklep zoologiczny 
„Aquarium”, Piekarnia Sikora.

Serdeczne podziękowania dla 
Krzysztofa Szymańskiego, dyrek-
tora ZSR oraz Grażyny Kolanow-
skiej za pomoc przy organizacji 
koncertu.

Gubińska Nagroda Edukacyjna 
im. Urszuli Dudziak w swym zało-
żeniu ma wyróżniać tych uczniów 
gubińskich szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich, dla 
których sport, nauka czy twórcze 
działania mają znaczenie szczegól-
ne. Osoby, które dla pasji są w sta-
nie dużo pracować i poświęcić wie-
le, wiele czasu…

Gubińską Nagrodę Edukacyjną 
powołano do życia w maju ubiegłe-
go roku z inicjatywy Władz Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Pro 
Gubin”. Honorowym patronatem 
zgodziła się objąć imprezę woka-
listka jazzowa związana z naszym 
miastem - Urszula Dudziak. Na III 
edycji wręczenia nagród niestety być 
nie mogła. Ale organizatorzy zadbali 
o połączenie telefoniczne z Warsza-
wą, gdzie artystka w tym momencie 
się znajdowała. Usłyszeliśmy dzięki 
temu wiele ciepłych i motywujących 
słów pod adresem wszystkich nomi-
nowanych przez Kapitułę pod prze-
wodnictwem burmistrza Bartłomie-
ja Bartczaka.

Na liście kandydatów do nagrody 
znalazło się 45 nazwisk i już samo 
to stanowi znaczące wyróżnienie 
i świadczy o nobilitującym wyłowie-
niu prawdziwych „perełek” z masy 
szarego tłumu. Bo też taki właśnie 
cel mieli organizatorzy tegorocznej 
gali. - Będziemy wspierać osoby 
uzdolnione i ambitne, pokażemy, 
że warto się uczyć, warto robić 
coś „ponad”, niż tylko chodzić do 
szkoły, ot tak, po prostu. Warto 
poświęcać czas i rozwijać swoje 

Ule ‘2008
umiejętności oraz zainteresowa-
nia - tłumaczy J. Gajda. - To właś-
nie dla takich uczniów była ta dzi-
siejsza gala.

Symboliczne „Złote Ule” w tym roku 
przypadły: w kategorii szkół podsta-
wowych - Joannie Wojtuń, Agacie 
Kłosowicz, Bartoszowi Lendzie, 
Tomaszowi Swobodzie, Zuzannie 
Karpisiak, Przemysławowi Fliso-

wi, Patrykowi Janiakowi (nagrody 
wręczał Waldemar Pawlikowski 
- prezes SIL Pro Gubin); w katego-
rii szkół gimnazjalnych - Markowi 
Matuszakowi, Magdzie Zakrzew-
skiej, Marcie Lendzie, Ewelinie 
Wacławek, Dominice Borkowskiej 
(statuetki wręczyła radna Halina 
Wojnicz); w kategorii szkół średnich 
- Justynie Kostce, Pawłowi Piase-
ckiemu, Patrykowi Wawrzyniako-
wi, Rafałowi Dulskiemu, Magdzie 
Barskiej (nagrody wręczyła wice-
burmistrz Justyna Karpisiak).

Rozdanie statuetek podczas piąt-
kowej gali umilali swoim występem 
piosenkarze ze Studia Wokalnego 
GDK (Patryk Janiak, Patrycja Ma-
cierzyńska, Patrycja Śliwowska, 
Julita Gmyrek, Kalina Marusiak, 
Magdalena Zawadzka i Jarosław 
Ławnicki), a także Waldemar 
Pawlikowski i Janusz Gajda, gra-
jący na gitarach  jazzowe utwory 
Milesa Davisa.

MG
Organizator: Urząd Miejski w Gu-

binie, Gubiński Dom Kultury, SIL 
„Pro Gubin”

Miejsce: sala widowiskowa GDK
www.gdk.gubin.com.pl

Dyrektor GDK składa serdeczne podziękowania Państwu 
Krystynie i Ireneuszowi Szmitom za podarowanie pięknej juki

Właściciele ze swoimi czworonogami na scenie

Obchody ŚTZ rozpoczął koncert charytatywny

Miło nam poinformować, iż mło-
dzi tancerze ze szkoły tańca „Ca-
lipso” działającej od zeszłego roku 
w Gubińskim Domu Kultury odno-
szą sukcesy na parkietach ogólno-
polskich turniejów tanecznych.

Z najważniejszych wymienić nale-
ży: 1. miejsce Łukasza Lechockiego 
i Aleksandry Kościńskiej na Mię-
dzynarodowym Turnieju Tańca To-
warzyskiego w Jeleniej Górze oraz na 
Ogólnopolskim Turnieju Tańca To-
warzyskiego w Środzie Śląskiej oraz 
2. miejsce Marcina Pawłowskiego 
i Marty Piekarczyk na Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca Towarzyskiego 
w Gostyniu. Laureatom gratulujemy 
i czekamy na dalsze sukcesy!

jot

Gorące rytmy

Ł.Lechocki i A.Kościńska

Obdarowani Złotymi Ulami podczas gali
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Z Ziemi Gubińskiej

Psia Uliczka

W kontekście dyskusji o koncep-
cjach odbudowy gubińskiej fary, 
w tym pokrycia dachowego, chcia-
łem pokazać jedno z rozwiązań za-
stosowanych na jednym z obiek-
tów w Hanowerze.

Ściany pozostały, po dachu ani śla-
du. Przypomnę, że Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej jest za 
odtworzeniem na farze tradycyjne-
go dachu, takiego jak przed 1945 r.

(wł)

Bez dachu

Zawody 5 października 2008 r. w kole PZW nr 1 na Odrze, na zakoń-
czenie sezonu w dyscyplinie spławikowej wygrał Krzysztof Barański. 
W tym dniu brania były marne - głównie płoć i jelec, więc na zwycię-
stwo wystarczyło 1300 punktów. Drugie miejsce zajął Krzysztof Olifi-
rowicz (900). Kolejne: Roman Gąsior (720) oraz jednocześnie Tade-
usz Hajkowicz i Grzegorz Petrykowski (po 600).

Wśród pań triumfowała Małgorzata Kuś przed Wielisławą Mali-
nowską. Kategorię kadetów wygrał Tomasz Płocha (1560), a juniorów 
- Łukasz Płocha.

Najlepsi w zakończeniu

Oba gatunki z rodziny karpiowatych, żyjących stadnie. Jelec (Leu-
ciscus leuciscus) - osiąga długość do 35 cm, nie przekracza 0,3 kg. Mię-
so niezbyt smaczne i ościste. Jelec wymaga twardego dna i obecności 
kryjówek. W mniejszych i węższych ciekach przebywa w środkowym 
nurcie, w szerszych - w strefie przybrzeżnej. W pogoni za pokarmem 
nieraz wyskakuje ponad wodę. Jelec ma wymiar ochronny do 15 cm, 
limit dobowy 5 kg.

Płoć, płotka (Rutilus rutilus), dawne nazwy: wandrówka, srebrzan-
ka, ramiennica - ryba bardzo ostrożna i płochliwa. Maksymalny wy-
miar do 50 cm, waga do 2 kg. Ma skromne wymagania środowiskowe. 
Głównie zasiedla wody o słabym prądzie, głębsze i o twardym dnie. 
Płoć nie podlega ochronie.

Jelec i płoć

Miło jest nam poinformować, że 
wpłynęły kolejne pieniądze na me-
chanizm zegarowy na Basztę Os-
trowską. Tym razem radna Danu-
ta Andrzejewska, oprócz swoich, 
wpłaciła także pieniądze przekaza-
ne przez radnych: Halinę Wojnicz, 
Ryszarda Jakutowicza, Waldema-
ra Kowala i Piotra Puszkarskiego. 
Radni ci obiecali regularnie część 
swojej rajcowskiej diety przekazy-

Kolejne wpłaty na zegar
wać na ten szczytny cel. Serdecznie 
dziękujemy i nisko się kłaniamy.

Komitet Budowy II Zegara na 
Baszcie Ostrowskiej przypomina 
konto, na które można wpłacać 
pieniądze: PKO Bank Polski o. Gu-
bin 89 1020 5402 0000 0202 0118 
5446 z dopiskiem „zegar”. Pienią-
dze można także wpłacać w Izbie 
Muzealnej.

(sp)

Raz w tygodniu spotyka się „komitet zegarowy” z SPZG, by omówić kolejny 
plan działania. Od lewej przewodnicząca Urszula Kondracik, Danuta Kaczmarek 

i Roman Niparko

Kiedy w połowie XIX wieku upra-
wa winorośli w Gubinie upadła, wie-
lu hodowców winogron przestawiło 
się na owoce i warzywa. W spisie 
mieszkańców miasta z roku 1925 fi-
gurowało 56 producentów warzyw 
i owoców. Dzięki sadom owocowym 
ówczesny Gubin zawdzięczał miano 
miasta ogrodów i kwiatów.

Drzewa owocowe posadzono rów-
nież na południowo-zachodnim sto-
ku wzgórza pomiędzy dzisiejszymi 
ulicami T. Kunickiego i Repatrian-
tów. Do ulicy Repatriantów nie do-
ciera miejski zgiełk. Nieco tajem-
niczy wąwóz oraz widok na dolinę 
Lubszy w każdej porze roku zachę-
cają do spaceru i odpoczynku.

Mogłoby się wydawać, że tak baś-
niowo było tu chyba od zawsze, gdy-
by nie pewna legenda o pochodzeniu 
jej przedwojennej nazwy - Hunds-
gasse (Psia Uliczka). Według tej le-
gendy w roku 1429 Husyci wymor-
dowali tu mnóstwo mieszkańców 
ówczesnego Gubina. Ponieważ nie 

Kwitnące sady owocowe w miejscu dzisiejszych ogródków działkowych 
pomiędzy ulicami T. Kunickiego i Repatriantów

można było pogrzebać zwłok zabi-
tych, gdyż przy życiu nie zachował 
się już nikt, kto mógłby to uczynić, 
owe zwłoki pożarły wygłodniałe psy.

Na podst. „Guben in historischen 
Fotos” („Gubin na historycznych 

fotografiach”)
Opr. i przekład: K. Freyer 

W ramach Wojewódzkich Ob-
chodów Europejskich Dni Dziedzi-
ctwa i Światowego Dnia Turystyki, 
udział wzięło ponad pięćdziesiąt 
osób, w tym delegacja Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej 
na czele z prezesem Stefanem Pila-
czyńskim.

W ewidencji zabytków wojewódz-
twa lubuskiego jest 500 zabytko-
wych parków i ogrodów. W samych 
Żarach jest 7 zabytkowych parków.  
Między innymi odbudowany w la-
tach 2006-2007 park miejski w Ża-
rach przy al. Jana Pawła II. Wice-
burmistrz Żar Jacek Niezgodzki, 
mówiąc o historycznej rewitalizacji 
parku, zaznaczył, iż skorzystano ze 

Parki Łużyc
środków pomocowych Intereg III 
w wysokości prawie 2 mln zł (mia-
sto dołożyło 500 tys. zł).

Idąc tym tropem, należy tylko pro-
sić o próbę „przymierzenia się” do 
nadania blasku gubińskim parkom, 
a może w dalszej perspektywie od-
tworzenia namiastki parku Koeni-
ga w Gubinie czy parku pałacowego 
w Gębicach. Przecież Gubin do 1945 
r. był miastem ogrodów, do którego 
przybywały tysiące turystów, m. in. 
z Berlina, a w prawie w każdej wio-
sce gminy był pałac z parkiem.

Przypomnę, iż najwspanialszym 
parkiem krajobrazowym Środko-
wej Europy jest Park Mużakowski 
w Łęknicy, leżący w Dolinie Nysy 

Łużyckiej, wpisany na światową li-
stę dziedzictwa UNESCO w 2004 r. 
Warto dodać, że członek Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, 
rektor Uniwersytetu Zielonogór-
skiego prof. Czesław Osękowski 
został wyróżniony przez LWKZ za 
działania na rzecz ochrony dziedzi-
ctwa kulturowego. Profesor pod-
kreślił: - Udało nam się przywrócić 
piękno budynku, w którym będzie 
mieścić się rektorat w Zielonej Gó-
rze. Dziękuję pani konserwator, 
która dopilnowała, aby nie uchy-
biono sztuce. Warto odnawiać, 
restaurować obiekty, by nie popa-
dały w ruinę i nie odeszły w zapo-
mnienie. (wł)

Konferencja naukowa zorganizowana 26 września 2008 r. w Żarach, m.in. przez Lubuskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków pokazała, że ogrody i parki mogą być dziełami sztuki i zabytkami kultury, 
które przynoszą wiele estetycznych wrażeń.

Akcja fotografowania odbędzie 
się w dniach 31.10.2008 od godzi-
ny 15.00 do 18.00. W tym dniu, 
w ramach promocji opłata za zdję-
cie i wstęp kosztuje jedyne 2,00 
euro!

Przymierzalnię kapeluszy można 
odwiedzać przez cały październik!

Czekamy na Wasze odwiedzi-
ny w naszym muzeum. Kontakt: 

„Przymierzalnia Kapeluszy” 
w Gubeńskim Muzeum

Stadt- und Industriemuseum Gu-
ben - Gasstrasse 5 - 03172 Guben 
Tel.: 00493561 68712100. Email: 
stadt-und-industriemuseum@gu-
ben.de Strona internetowa: www.
museen.guben.de. 

Fajna fotka w śmiesznym lub ele-
ganckim kapeluszu. Przyjdź sama, 
z chłopakiem lub z rodziną!

MG

Kościół bez dachu w Hanowerze

Do wynajęcia sklep na dzia-
łalność gospodarczą o pow. 

50 m2 przy stacji paliw 
statoil w Sękowicach. 

Tel. 512 174 449, 
512 174 450.
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Wieści zza Nysy
opr. i przekład: K. Freyer

Z Euroregionu

Jak przekazał kierownik Jednost-
ki Centralnej Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży Euroregio-
nu „Sprewa-Nysa-Bóbr” Krzysztof 
Zdobylak, w 2008 r. na realizację 
projektów było więcej środków niż 
w roku ubiegłym. Na wymianę po-
zaszkolną, którą realizuje Poczdam, 
przeznaczono 350 tys. zł, a szkolną 
i sport realizowaną przez Warsza-
wę - 250 tys. zł. Poprawiła się ilość 
wniosków z miasta i gminy, ale jest 
to jeszcze niewystarczające.

W wymianie pozaszkolnej w kra-
ju zrealizowano 53 projekty, udział 
brało 16 miast i gmin, najwięcej 
z Łęknicy - 10 projektów, miasto 
Gubin i Szprotawa po 7, Zielona 
Góra i Lubsko po 5. Z Gubina pro-
jekty z partnerami z Guben realizo-
wało Przedszkole Miejskie nr 2 (2 
razy) WOPR (3 razy) GDK, SOSW, 
a z gminy - Zespół Szkół w Chlebo-
wie z partnerem z Wellmitz.

W wymianie pozaszkolnej za gra-
nicą zrealizowano 24 projekty, też 
z 16 miast i gmin, najwięcej miasto 
Zielona Góra - 3, Lubsko, Świe-
bodzin i Wymiarki po 2, z Gubina 
Fundacja „Wspólny Dom” z partne-
rem w Vetschau.

W wymianie szkolnej w kraju zre-
alizowano 52 projekty z 26 miast 
i gmin, najwięcej Zielona Góra - 12, 

Współpraca  
polsko-niemiecka

Konferencja w Kolonii

Warsztaty animacji
W sali narad urzędu miasta od-

będą się 22 października (środa) 
od godz.10.30 warsztaty z anima-
cji językowej, które kierowane są 
do nauczycieli szkół i przedszkoli. 
Opłata 15 zł, szczegóły u kierownika 
PNWM. Z.T.

Gdy w 1979 roku rozpoczynali 
służbę wojskową, nie było interne-
tu i „naszej-klasy”. Dziś, po prawie 
30 latach internet pomógł im zoba-
czyć się ponownie. - Doskonale pa-
miętamy to miejsce, naszą jednost-
kę, kompanię i jej dowódcę, por. 
Jana Kuca - wspominają uczest-
nicy spotkania po latach. Co zosta-
ło w pamięci? Przede wszystkim 
dyscyplina, jakiej nas tu nauczono 
i przygotowano do życia.

Grupa byłych żołnierzy z kom-
pani rozpoznawczej w 73. pułku 
czołgów średnich spotkała się po 
latach, odwiedziła koszary „pod 

Spotkanie po latach
stacją”. Przed wejściem do swojej 
kompani zrobili sobie pamiątkową 
fotografię. - Gubin zmienił się, wy-
piękniał. To nie to samo miejsce, 
co przed laty. No bo i czasy inne 
- podkreślają rezerwiści.

Ich losy różnie się ułożyły. Zbi-
gniew Smogorzewski i Józef Go-
lombek od lat „siedzą” w Niem-
czech. Henryk Płoskoń już na 
emeryturze (pracował w więzien-
nictwie), Tadeusz Popławski wró-
cił do Świebodzina i tam pracuje 
od lat jako monter, Andrzej Anioł 
od 35 lat w tej samej firmie (wrócił 
do niej po wojsku), no i gubinianie: 

Marek Kurek, kiedyś mistrz wie-
loboju rozpoznawczego w Śląskim 
Okręgu Wojskowym, dziś pracu-
je na własny rachunek i Wiesław 
Chojnowski, który wspólnie z żoną 
uwielbia muzykę. Służbę wojsko-
wą i Gubin wspominają z senty-
mentem, choć stąd w 1981 roku 
wyruszali na stan wojenny i z tego 
powodu o kilka miesięcy po wyzna-
czonym terminie odeszli do cywi-
la. - Zawsze będziemy tu wracali 
z przyjemnością, a miastu i jego 
mieszkańcom życzymy wszelkiej 
pomyślności. Wszak tu zostawili-
śmy kawałek naszego życia. (sp)

Gubeński policjant Wolfgang Peter zajmuje się przestępczością 
młodzieży. - Liczba przestępstw, popełnionych przez młodzież, od 
lat utrzymuje się w Guben na mniej więcej tym samym poziomie.

Około jedna trzecia z nich zostaje wykryta - mówi Marco Mette, ko-
mendant miejscowego komisariatu. Fenomen utrzymywania się pozio-
mu przestępczości młodzieży na tym samym poziomie da się wyjaśnić 
faktem, że młodych ludzi w mieście jest mniej.

„Co piąty młodzieniec w Guben ma na koncie czyn karalny. W kla-
sie szkolnej z 25 uczniami skonfliktowanych z prawem jest od dwóch 
do trzech takich młodych osób. Przeważnie dopuszczają się kradzieży 
sklepowych i uszkodzenia mienia” - uzupełnia W. Peter.

Czynności wyjaśniające często prowadzone są w szkole. „Gdy z dyrek-
torem przechodzę przez szkolne boisko, uczniowie mnie pozdrawiają” 
- dodaje. Jest to oznaką doceniania wartości jego pracy. Młodzież wi-
dzi, że się stara. W. Peter rezerwuje sobie czas na rozmowę z młodzieżą 
i rodzicami. Sukces swych działań zawdzięcza umiejętności słuchania: 
„Trzeba umieć słuchać. Dzieci i młodzież mają wiele problemów, 
o których prawie nie rozmawiają z innymi. (…) Budowane jest zaufa-
nie. Niekiedy myślę, że jestem ojcem tych dzieci i tej młodzieży, która 
się przede mną zwierza”. Konsekwentne rozmowy prowadzi z każdym 
wykrytym sprawcą. Jednak gdy rozmowy nie pomagają, przychodzi 
czas na sankcje karne. Świadomość, że do 21. roku życia nie każdego 
zdoła uratować przed zejściem na złą drogę, również nie jest mu obca. 
Funkcjonuje ścisła współpraca ze szkołą, pracownikami społecznymi 
zajmującymi się młodzieżą, klubami młodzieżowymi, „Domem Rodzi-
ny”. Włącza się w to urząd do spraw młodzieży oraz aparat sądowniczy. 
Jednak ani ustawy, ani policja nie odciążą rodziców od odpowiedzial-
ności za wychowanie.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 06.10.2008

„Trzeba umieć słuchać”

W Domu Strzelca (Schützenhaus*) zakończono prace kanalizacyjne 
i malarskie. Nasz miejski lokal rozrywkowy został poddany radykal-
nym ulepszeniom. Niektóre sprawy, na które wcześniej dużo się skar-
żono, zostały całkowicie rozwiązane. Cieszy, że władze miejskie w in-
teresie ogółu przyznały niemałe pieniądze na te zmiany i ulepszenia. 
Nasz Dom Strzelca, pierwszy lokal rozrywkowy naszego miasta, będzie 
mógł ponownie godnie się prezentować.

Na podst. „Gubener Zeitung” z 15.10.1908
* nieistniejący już lokal rozrywkowy, znajdujący się niegdyś na Wy-
spie Teatralnej (na północ od budynku Teatru Miejskiego)

Kapitalny remont

Krosno Odrz. i Przylep po 4, Lub-
sko-3, z Gubina 2 - ZSO z Pestalozzi 
Gimnazjum Guben oraz Szkoła 
Podstawowa nr 3 ze Szkołą Diester-
weg w Guben.

W wymianie szkolnej za gra-
nicą zrealizowano 33 projekty, 
z 18 miast i gmin, najwięcej Zielo-
na Góra - 10,Nowa Sól - 4,Głogów, 
Lubsko i Krosno Odrz. po 2. Są 
jeszcze środki, które można wyko-
rzystać do końca roku.

Kierownik Jednostki Centralnej 
PNWM uczestniczył w konferencji, 
która odbyła się 6-8 październi-
ka w Kolonii. Obecni byli szefowie 
PNWM od projektów szkolnych 
Paweł Moras i pozaszkolnych 
Stephan Erb. Przedstawione zo-
stało sprawozdanie zarządu, zapre-
zentowano nowe oprogramowanie 
PNWM i formularze, odbyła się dys-
kusja o wpływie historii polsko-nie-
mieckiej na przyszłe stosunki mię-
dzy obydwoma krajami. Dyskusja 
toczyła się też w grupach roboczych.

Z kolejną wizytą przebywała od 3 
do 5 października w Guben i Gu-
binie ponad 20-osobowa grupa re-
zerwistów Bundeswehry z partner-
skiego koła w Visselhovede koło 
Hanoweru oraz prezes regionu Ver-
den (miasto współpracuje z Zieloną 
Górą) - ppłk Peter Hahnenfeld.

Od naszego ubiegłorocznego po-
bytu w Niemczech nastąpiły zmiany 
w zarządzie. Dotychczasowy długo-
letni prezes Hans Wienhold został 
prezesem honorowym, a nowym 
wybrano Jurgena Mullera, jego 
zastępcą Meyera Hermanna, se-
kretarzem Antje Gericke, a skarb-
nikiem Erwina Mnicha.

W zeszłym roku pobyt rozpoczął 
się od wizyty w prywatnym ośrod-
ku militarnym w Herzbergu, gdzie 
jego właściciel zgromadził rozma-
ity sprzęt wojskowy z okresu DDR 
oraz radziecki - samochody czy pie-
karnię polową (każdy otrzymał bo-
chenek chleba). Z koła gubińskiego 
pojechali prezes Józef Kuta oraz 
Zygmunt Szcześniewicz, Krzysz-
tof Kulesza, Jan Grzymski, Karol 
Pawłowski, Jan Waplak, Antoni 
Sokołowski, a z Guben naczelnik 
wydziału porządkowego urzędu 
miasta Uwe Schulz.

Gubińscy rezerwiści starali się 
przygotować wizytę jak najbardziej 
atrakcyjnie. Zwiedzono farę i złożo-
no kwiaty pod pomnikiem w parku 

Chopina, zapoznano się z obiekta-
mi Międzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego i kościołem zabytkowym 
w Paradyżu. Policja w Guben zor-
ganizowała strzelanie, a dyskusja 
i spotkanie towarzyskie odbyło się 
w domu działkowca „Zorza”.

Ważnym punktem wizyty było pod-
pisanie przez obu prezesów „Doku-
mentu współpracy”, w którym m. i. 
napisano: „Celem tej umowy jest po-
głębienie myśli o Zjednoczonej Eu-
ropie, umocnienie niemiecko-pol-
skiej przyjaźni i podporządkowanie 
się zasadom porozumienia obu na-
rodów. Przez położenie geograficzne 
naszych krajów w sercu Europy, do 
militarnej współpracy między na-
szymi narodami dochodzą powiąza-
nia losowe w sensie wspólnego bez-
pieczeństwa naszych narodów. My, 
żołnierze rezerwy, chcemy w ramach 
niemiecko-polskiej współpracy po-
kojowej zapewnić wolność i pokój 
naszych narodów”.

W spotkaniach uczestniczyli także 
m. in. Stanisław Maroń, Stanisław 
Walczak, Henryk Burhard, Tade-
usz Buczek, Henryk Piotrowski, 
Stanisław Chmielewski, Stani-
sław Tomaszewski, Stanisław Bi-
skupski oraz Tadeusz Dziewierski 
i Jerzy Wróblewski.

Jesienią przyszłego roku wizytę 
w Niemczech złoży delegacja na-
szego koła. Z. Traczyk

Wizyta rezerwistów Bundeswehry

Jesienny pejzaż
Babie lato

się snuje po zagonach.
W kartofliskach,
na ścierniskach

srebrne przędze wiszą.
Pod lasem

sieją oziminę.
Pieką kartofle.

Pachnie dymem,
sosną.
Ciszą

Niebo znieruchomiało.
Zbiera strugi słońca.

Miesza żółć z fioletem,
czerwienią…

Zda się las płonie.
Zawstydził się horyzont.

Rumieńcem oblał.
Nocne przymrozki wróży…

Zmierzcha.
Żal odchodzić.

Lata było tak mało…
Może jesień potrwa dłużej

Ida Kaczanowska

Podczas odbywającego się 
w dniach 3-5.10. br. po raz dzie-
więtnasty Międzynarodowego Fe-
stiwalu Komiksu w Łodzi odbyła 
się premiera antologii komiksowej 
wydanej z okazji 75-lecia urodzin 
Koziołka Matołka. Organizato-
rzy festiwalu zwrócili się do kilku 
twórców klasycznych komiksów 
z prośbą o przygotowanie krótkiej 
historyjki wykorzystującej motyw 
bohatera ich własnych publika-
cji oraz jubilata. Wśród autorów 
antologii nie zabrakło i niezapo-
mnianego twórcy z Gubina, czyli 
Tadeusza Raczkiewicza, któ-
rego zabawna historia o Tajfunie 
spotykającym Matołka również 
została w powyższym albumiku 
umieszczona. Oryginalne plansze 
tej historii były elementem wy-
stawy znajdującej się w budynku 
głównym Łódzkiego Domu Kul-
tury, przez który w ciągu trzech 

dni przetoczyło się bez mała kilka 
tysięcy miłośników komiksu. Pan 
Tadeusz jest ostatnimi laty stałym 
gościem festiwalu. I tym razem 
chętnie rozmawiał z jego uczest-
nikami i rozdawał dedykacje z au-
tografami. Także na albumach ni-
gdy dotąd oficjalnie niewydanych, 
które fani sami tworzyli, wycinając 
i klejąc ze sobą kolejne odcinki 
historyjek drukowanych w latach 
80. na łamach „Świata Młodych”. 
Można się było m.in. dowiedzieć, 
iż na przyszły rok planowane jest 
wydanie jego kolejnego autorskie-
go albumu, na który wielu fanów 
twórcy Tajfuna, Kriss i Maar nie-
cierpliwie czeka.

Maciek Szatko z Krakowa
PS. Teleexpress z 11.10. br. odnoto-

wał i pokazał prace T.Raczkiewicza 
z katalogu „Antologia 75 lat Koziołka 
Matołka”. O tym, czy katalog jest do-
stępny w sprzedaży - nie wiadomo.

Festiwal komiksu

Po lewej Tadeusz Raczkiewicz
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska 

(068) 455 81 92

W ramach Europejskich Dni Pta-
ków, 4 października 2008 r. Julian 
Lewandowski policzył ptaki na tra-
sie Wyspa Teatralna – most kolejo-
wy na Nysie Łużyckiej.

Podczas prawie dwugodzinnej wy-
cieczki, zorganizowanej dla miesz-
kańców Gubina, wzdłuż rzeki od-
notowano 20 gatunków ptaków. 
Z ciekawszych wymienić można: 
nurogęś (14 sztuk), strzyżyk (2), 
modraszka (5), zięba (1), rudnik (2), 
pełzacz (1), dzięcioł duży (1), kowalik 
(1), sójka (19). Zauważono także kil-
ka sierpówek, które zaczęły koloni-
zować Polskę w latach czterdziestych 
XX wieku (przyleciały z Bałkanów). 
W sumie policzono ponad 250 pta-
ków. Relacja z liczenia ptaków zo-

Liczenie ptaków
stała przekazana do Ogólnopolskie-
go Towarzystwa Ochrony Ptaków 
w Markach koło Warszawy. Szkoda 
tylko, że podczas tej akcji było nas 
kilkakrotnie mniej niż dostrzeżo-
nych gatunków ptaków. Było to nie 
tylko wspólne wyjście w teren i ob-
serwowanie ptaków, ale i sposob-
ność do wymiany informacji, dla nas 
- do nauki poznawania gatunków 
ptaków i do odpoczynku w terenie 
wśród przyjaznych ludzi.

Warto dodać, że Europejskie Dni 
Ptaków są w br. świętem ptaków 
migrujących, koordynowanym przez 
BirdLife International - światową fe-
derację towarzystw ochrony ptaków, 
mieszczącą się w Zurychu. 

(wł)

J.Lewandowski zapisuje kolejny gatunek ptaków i ich ilość 
(14 sztuk nurogęsi przy Wyspie Teatralnej) 

Piękno i zdrowie skóry ma swoje źródło w oczysz-
czaniu. Codzienne mycie twarzy rano i wieczorem 
nie wystarczy, by zapewnić jej właściwą higienę. 
Nasza skóra potrzebuje głębszego oczyszczania. Pi-
ling kawitacyjny to nowoczesna, bardzo skuteczna 
i przyjemna metoda pozwalająca usunąć z naszej 

skóry wszelkie zanieczyszczenia, obce substancje, bakterie oraz pozostałości kos-
metyków, które zatykają pory.

Podczas zabiegu na skórę kosmetyczka nakłada specjalny płyn i przykłada do 
twarzy łopatkę wytwarzającą wibracje ultradźwiękowe, które docierają głęboko 
w pory i mieszki włosowe oczyszczając je z nadmiaru sebum, starych obumarłych 
komórek, wydzielin i tłuszczów. Rezultatem jest natychmiastowe oczyszczenie 
z efektem wygładzenia oraz przygotowanie skóry na lepszą penetrację składni-
ków aktywnych. Efektem pilingu kawitacyjnego jest spłycenie zmarszczek, ujęd-
rnienie i nawilżenie skóry, rozjaśnianie przebarwień, poprawa kondycji skóry 
niedotlenionej, wiotkiej oraz poszarzałej. Terapia ultradźwiękami jest bezpiecz-
na, łagodna i nieinwazyjna, dlatego może być stosowana przy najbardziej wrażli-
wej skórze. Klienci bardzo chętnie korzystają z tego zabiegu, gdyż jest on bardzo 
skuteczny i daje trwałe efekty. cdn...

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

- Czy nie widzicie, co się dzieje 
z tablicą umocowaną na farze 
gubińskiej? - pyta pan Antoni. - 
Tablica jest zżerana przez rdzę, 
a ponoć w listopadzie Gubin 
będzie miejscem spotkania czy 
konferencji naukowej wielu lu-
dzi zainteresowanych odbudo-
wą kościoła farnego. I czym się 
poszczycimy? Przeżartą tablicą. 
Jest jeszcze czas, niech zdejmą 
ją szybko i zaoszczędzą wstydu 
mieszkańcom Gubina… A kto 
ma to zrobić, nie wiem. W pod-
pisie informacji widnieje PTTK. 

Żarła, żarła i zżarła…

Nie zastawiać…
Pani D. często mówi o zastawionych dojazdach do bloków - nie można 

pobłażać ludziom, którzy nie potrafią przewidywać! Gdzie ta Straż 
Miejska? Przecież w każdej chwili może dojść do tragedii, pożaru, na-
głej choroby i co wtedy?

Nie po raz pierwszy piszemy o zastawianych dojazdach do bloków 
mieszkalnych. I w tym przypadku karetka pogotowia ratunkowego 
musiała jeździć po trawnikach, by dotrzeć do chorego. Straż pożarna 
nie ma szans na dojazd do drzwi wejściowych bloków przy ul. Roose-
velta.

Ludzie, zastanówcie się, czasami sekundy decydują o życiu człowieka!

Apel do mieszkańców Gubina
Drodzy mieszkańcy Gubina, prosimy - nie dokarmiajcie gołębi na 

bruku przed kościołem farnym - na placu im. Pawła Jana II. Ptaki ma-
sowo giną pod kołami samochodów! Jest teren zielony obok tego pla-
cu… Można tam sypać karmę dla gołębi. Czytelnicy proszą, by zwrócić 
Państwa uwagę na fakt, że chleb nie stanowi najzdrowszej karmy dla 
ptaków.

Rady rodaków
Nasz Czytelnik, aktualnie pracujący w Anglii, prosi nas o poinformo-

wanie Polaków, by byli ostrożni. - Dwa tygodnie temu wysłałem w li-
ście dokładnie zabezpieczone pieniądze, do rodziny w Gubinie. List 
doszedł, ale niestety bez „wartościowej wkładki”. Pieniądze zniknę-
ły! - mówi pan A. - Mam straszną nauczkę, nie wolno wysyłać pie-
niędzy listownie. Nie wiem, gdzie przesyłka „wyparowała”. Nikogo 
nie mogę oskarżać, ale fakt jest faktem... Radzę, by jednak korzystać 
z innych sposobów przekazywania ciężko zarobionych na obczyźnie 
pieniędzy. Pozdrawiam wszystkich gubinian i radzę roztropność.

Naprzeciwko sklepu DariGo. Wjazd wzbroniony, a o godzinie 8.00 
w środę 15 października znajdowało się na nim osiem samochodów. 
Przecież jest „oczywistą oczywistością”, że mieszkańcy oraz goście 
(teściowie, członek rodziny z Irlandii, kochanka kolegi itp.) przyjeż-
dżający tutaj z miasta, gminy, Polski i zza granicy będą tutaj zawsze 
parkować. No bo gdzie indziej!? Podobnego typu bezsensownych 
znaków stoi w Gubinie kilkadziesiąt. Czy nie szkoda pieniędzy? Dru-
ga sprawa. Każda decyzja nieegzekwowana jest deprawacją prawa, 
demoralizowaniem, pozbawianiem hamulców i zachętą do nieprze-
strzegania poważniejszych, moralnych i prawnych zakazów.

(wda) 

„Dziki” parking na os. Emilii Plater

Gubin w okresie 
nowożytnym

część VI

W 1692 roku hrabia żarski Balta-
zar Erdmann von Promnitz urucho-
mił konną (wozową) linię pocztową 
na trasie: Luebben, Lieberose, Gu-
bin, Żary. Znaczenie Gubina jako 
ośrodka pocztowego wzrosło po 
1697 roku za panowania Augusta II 
Mocnego. Kiedy w 1701 roku kur-
first brandenburski zakazał przejaz-
du dyliżansów dalekobieżnych rela-
cji: Drezno, Frankfurt nad Odrą, 
Poznań, Warszawa przez swoje te-
rytorium, wozy pocztowe kontynu-
owały podróż z Lieberose przez Gu-
bin, Żary, Głogów, Leszno, Gostyń, 
Kalisz, Łowicz do Warszawy. Trasę 
pocztową wyznaczały słupy milowe 
i dystansowe, ustawiane na rozsta-
jach dróg i w miastach. W Gubinie 
stały one przed bramami miejski-
mi: Klasztorną, Krośnieńską i Os-
trowską. Replika słupa pocztowego 
ustawiona została w Guben, na roz-
widleniu dróg wiodących z Frank-
furtu nad Odrą do Cottbus. 

Przy moście Krośnieńskim (dzi-
siejszy most na Lubszy łączący ul. 
Rycerską i Kresową z ul. 3 Maja) 
stał niegdyś hotel „Pod Złotą Łód-
ką”, który mieszkańcom miasta 
przypominał, że w pobliżu znaj-
dował się dawniej port rzeczny na 
Lubszy obsługujący żeglugę śród-
lądową na Nysie Łużyckiej, która 
od czasów średniowiecza i po wiek 
XIX należała do najważniejszych 
źródeł dochodu mieszkańców mia-
sta. W spisie mieszkańców Gubina 
z 1866 roku aż 59 razy widniał jesz-
cze zawód „marynarz” (w żegludze 
rzecznej), ponadto wymieniono 
tam 16 wdów po marynarzach. 
W 1838 roku gubińscy maryna-
rze (rzeczni) założyli własną kasę 
chorych i pogrzebową. Z początku 
zrzeszała ona 42 osoby powyżej 40 
roku życia. Później liczba ta wzro-
sła do 72. Na obszarze dzisiejszych 
ulic Rycerskiej, Kresowej, Grun-
waldzkiej, Dąbrowskiego (chodzi 
oczywiście o ich części znajdujące 
się w pobliżu Lubszy) prawie każdy 
dom należał do rzecznych maryna-
rzy. Hotel „Pod Złotą Łódką” był 
ich ulubionym miejscem spotkań. 
Sam gubiński port rzeczny rozcią-
gał się od wspomnianego powyżej 
mostu przy obecnej ul. Kresowej aż 
po ujście Lubszy do Nysy Łużyckiej. 
Życie marynarskie nie należało do 
najłatwiejszych. Sezon przewozowy 
rozpoczynał się po ustąpieniu lo-
dów na Odrze. Znaczenie żeglugi na 
Nysie zaczęło maleć wraz z rozwo-
jem komunikacji kolejowej z Gubi-
na do Wrocławia i Berlina, czyli po 
roku 1846.

Przykładowe spisy ludności Gu-
bina ze zbiorów archiwalnych Ar-
chiwum miasta Guben - 1605; 
Lindener Ernst, Franke Hans (der 
Junge), Bohme Christoff, Gast Abra-
ham (Herr), Tielke Melchior, Tielke 
Jenst, Hubrig David, Gingiz Christof, 
Khosser Matthias, Ladisch Jost, Re-
iff Georg Syndikus, Weise Dokler;

1606: Ladisch Jost, Dinlicke Hans 
(Erben), Tiele Jacob (Dokler), Weiß, 
Antderss Dietrich (Herr),  Heubner 
Christopf, Langwerder Melchor, Ko-
nig Georg, Lesche Tobias, Henckel 
Hans.  Daniel Głowiński

DOMEL bis
ZAPRASZA 

NA WYPRZEDAŻ 
TOWARU!

Rabaty: 

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

 

 

Gubin, ul. Śląska 25

TWP 
Szkolenia BHP i P. Poż.

n dla pracodawców
n  stanowisk kierowniczych i ro-

botniczych (wszystkie zawody)
n  oraz inne usługi z tym zwią-

zane

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

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

Tel. 0503 732 097
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Burmistrz miasta 
Gubina

Działając zgodnie z art. 
35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 o gospodarce 
nieruchomościami infor-
muje, że w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Gubinie 
przy ulicy Piastowskiej 24, 
wywieszono na okres 21 
dni od dnia ogłoszenia in-
formacji w prasie, wyka-
zy nieruchomości stano-
wiących własność Gminy 
Gubin o statusie miejskim 
przeznaczonych do sprze-
daży, oddania w użytko-
wanie wieczyste, najem 
i dzierżawę

Apel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
Szanowni Państwo!

Wkrótce 1 listopada, dzień zadumy i pamięci. Dzień, w którym pa-
mięcią szczególną wracamy do tych, którzy od nas odeszli. Wspo-
minamy najbliższych, ukochanych, a także tych, którzy na zawsze 
wpisali się w naszą pamięć. Wspominamy ludzi wielkich i tych ma-
luczkich, którzy swą pracą i rzetelnością tak wiele dobrego uczynili 
dla miasta, regionu.

W tym szczególnym dniu dajmy Im wyraz naszej pamięci poprzez 
płonący znicz, ciszę i zadumę.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej zwraca się do Państwa 
z prośbą: zadbajmy o opuszczone groby, zadbajmy o groby, o których 
ktoś dawno zapomniał. Zwróćmy szczególnie naszą uwagę na liczne 
jeszcze na Ziemi Gubińskiej groby, tam, gdzie kiedyś były cmentarze. 
Zadbajmy o nie, by dać świadectwo naszej kultury i szacunku dla zmar-
łych. Nie patrzmy na ich pochodzenie czy przynależność państwową 
- pochylmy się tam, gdzie leżą doczesne szczątki jakiegokolwiek czło-
wieka, bez względu na to, czy go znaliśmy, czy też nie.

Prosimy - zapalcie znicz tam, gdzie już po cmentarzu nie ma śladu, 
ale wiadomo, że kiedyś on tam istniał. To też wyraz naszego szacun-
ku i kultury. Miejmy nadzieję, że o polskich grobach poza granicami 
kraju będą też pamiętali dobrzy ludzie.

Szczególnie zwróćmy uwagę na opuszczony i niszczejący cmentarz 
przy ulicy Królewskiej. A może młodzież którejś z gubińskich szkół 
wybierze się na ten cmentarz?

Wierzymy w Państwa dobrą wolę 
i życzliwe przyjęcie naszej prośby-apelu.

Korzystając z prasowego prawa do odpowiedzi prosimy o zamiesz-
czenie poniższego tekstu wraz z fotografią w najbliższym wydaniu 
„WG”. Prosimy tylko o rzetelność!

„Upadły płot” - taki tytuł nosił materiał opatrzony fotografią i za-
mieszczony w n-rze 15 „WG” z 5 września br., a dotyczący zniszczone-
go przęsła ogrodzenia obiektu przy ul. Obrońców Pokoju, w którym 
mieści się m.in. internat ZSLiT. Autor wymieniając tylko tego jed-
nego użytkownika obiektu - właśnie ZSLiT - pisze m.in.: „[zniszczo-
ny płot] jest wizytówką gospodarza obiektu na pewno”. I wszystko 
byłoby w porządku, gdyby choć spróbował wskazanego gospodarza 
(mimo że jest inny) spytać o przyczyny takiego stanu rzeczy. Ale nie. 
Po co. Można komuś przypiąć „łatkę”, więc: fotografia, własna inter-
pretacja zdarzenia i… do druku.

Tymczasem „upadły” przez kilka miesięcy płot stanowi obraz absur-
dalnych przepisów stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Został 
on zniszczony przez samochód ciężarowy 7 maja br. Zdarzenie zo-
stało natychmiast zgłoszone na policję. Rozpoczęło się postępowanie, 
o którego zakończeniu ZSLiT została 
poinformowana oficjalnie… 26. sierp-
nia br. (sprawca nie został ustalony - 
do wglądu pismo w tej sprawie). Przez 
cały ten czas firma ubezpieczająca 
obiekt nie zezwalała na jego napra-
wę - jeśli dokonano by jej przed ofi-
cjalnym zakończeniem postępowania 
policyjnego, właściciel obiektu stracił-
by prawo do odszkodowania. Gdyby 
więc autor podszedł rzetelnie do spra-
wy, znalazłby materiał na znacznie 
ciekawszy artykuł, niż tylko na pełną 
błędów notatkę o zwalonym płocie.

Prosimy tylko o dziennikarską rze-
telność - czy to tak wiele?

Dyrekcja ZSLiT

Od autora artykułu: Pisząc o „upadłym płocie” nie wspomniałem, 
że właścicielem budynku jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych. 
Wiedziałem doskonale, że należy on do starostwa powiatowego. Za-
miast starostwa zareagowała dyrekcja ZSLiT, czując się w pewnym 
sensie „dotknięta” tekstem. Myślę, że niepotrzebnie.

Jako mieszkaniec, nie mogłem pogodzić się z faktem, że płot leży 
w centrum miasta ponad 3 miesiące. I nieważne jest, kto go przewró-
cił. Tak fajnie się zbiegło, że po moim artykule warunki i okoliczności 
sprawiły, że płot naprawiono. I o to mi chodziło. Zatem pełna błędów 
- jak pisze dyrekcja - notatka przyniosła efekt. Serdecznie pozdra-
wiam dyrekcję - Stefan Pilaczyński.

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

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

Kupon nr 17/2008
Na bezpłatne ogłoszenie drobne w najbliższym numerze „WG”, 

które ukaże się 7 listopada 2008 r.

Wypełniony kupon należy dostarczyć do redakcji „WG” do 4 listopada 2008 r., do godz. 16.00.

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE TYLKO DLA OSÓB PRYWATNYCH.
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Cennik ogłoszeń

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

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

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

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

nie 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.
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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 48
Ogłoszenie było wywieszone w terminie od 17.10.2008 do 06.11.2008

Lp. Księga 
Wieczysta

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg ewidencji

Powierzch-
nia działki 

w m2

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodaro-

wania

Nr zarządzenia Cena nierucho-
mości /netto/

Forma zbycia 
i przeznaczenie

1 -
Dz. nr 213/14 
ul. Sportowa

415 m2

nieruchomość 
gruntowa, niezabu-

dowana

pod budowni-
ctwo mieszka-

niowe

300/2008 z dnia 
08.10.2008

10.900,00 zł
tryb przetargowy, 

sprzedaż

2 -
Dz. nr 213/16 
ul. Sportowa

808 m2

nieruchomość 
gruntowa, niezabu-

dowana

pod budowni-
ctwo mieszka-

niowe

199/2008 z dnia 
14.07.2008r

24.000,00 zł

tryb przetargowy, 
sprzedaż, teren 

objęty dzierżawą 
o pow. 379m2 do 
dnia 31.01.2009r

Mam pewne wątpliwości w niżej opisanej sprawie i dlatego proszę 
o wyjaśnienie.

Będąc w Muzeum Ziemi Gubińskiej, zauważyłam portrety osób 
wyróżnionych nadaniem im tytułu „Honorowego Obywatela Mia-
sta Gubina”. Stwierdziłam brak opisu, czym się zasłużyli na takie 
wyróżnienie i kto oceniał ich zasługi. Jestem ciekawa, jakie kryteria 
trzeba spełnić, by zostać „Honorowym Obywatelem Miasta Gubina” 
lub „Zasłużonym dla Miasta Gubina”.

Znając nazwiska niektórych tych osób wiem, że na ten tytuł (według 
mnie) zapracowały swoją postawą, pracą zawodową czy społeczną, 
ale znam też tych, których tam nie ma, a według mnie może bardziej 
zasłużyli na ww. tytuł.

Osoby te w latach pięćdziesiątych i później swoją pracą zawodo-
wą i społeczną przyczyniły się do rozwoju miasta Gubina i pozostały 
w nim na wieki. O tych osobach nikt nie pamięta, a szkoda, bo to 
mała historia miasta i jego mieszkańców.

Z poważaniem M. Bronowska

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 50 
ogłoszenie wywieszone w terminie od 17.10.2008 do 06.11.2008 Gubin, 17.10.2008r

Lp Księga Wieczysta Ozna-

czenie 

nierucho-

mości wg 

ewidencji

Po-

wierzch-

nia 

działki 

w m2

Opis nieru-

chomości

Przezna-

czenie 

nieru-

chomości 

i sposób 

jej zago-

spodaro-

wania

Nr zarzą-

dzenia

Cena nie-

ruchomo-

ści /netto/

Forma 

zbycia 

i prze-

znacze-

nie

1 ZG2K/00008194/1

Dz. nr 

232/9 ul. 

Nowa

45 m2

nierucho-

mość grunto-

wa, zabudo-

wana

usługowe

198/2008 

z dnia 

14.07.2008

76. 400,00 

zł

tryb prze-

targowy, 

sprzedaż

AUTO-SERWIS 
„B&B”

GUBIN, UL. WYZWOLENIA 30 
(obok PKP)

-  WYMIANA I WYWAŻANIE OPON 
30 ZŁ ZA KPL. 

-  NAPRAWA UKŁADÓW: HAMUL-
COWEGO, KIEROWNICZEGO, 
ZAWIESZENIA, WYDECHOWEGO

-  WYMIANA PŁ. HAMULCOWEGO 
POD CIŚNIENIEM

-  WYMIANA OLEJU
-  WYMIANA AMORTYZATORÓW

ZAPEWNIAMY CZĘŚCI
GWARANCJE
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MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, 
łazienka, c.o., osobne wejście. Tel. 
790 474 922.
DO WYNAJĘCIA umeblowany po-
kój dla pani. Tel. 788 693 329 lub 
662 255 362.
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany z 
łazienką. Tel. 515 310 613.
DO WYNAJĘCIA kawalerka ul. Woj-
ska Polskiego 46, c.o. gazowe. Tel. 
502 597 814.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 poko-
je, kuchnia, łazienka, wc, 50 m kw., ul. 
Śląska. Tel. 510 254 044.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 poko-
je. Tel. 502 558 569 po 14.00.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. 
662 300 422.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 75 m kw. 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, centralne 
ogrzewanie, ul. Oświęcimska. Tel. 
695 407 449.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 62 m 
kw., 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc. 
Os. E. Plater. Tel. 603 773 240.
DOM jednorodzinny 75 m2 w Gubi-
nie do wynajęcia. Odstępne 600 zł 
miesięcznie+liczniki+c.o. Tel. 663 356 
313.
DOM firmie wynajmę. Tel. 
791 127 765.
SPRZEDAM mieszkanie 43 m kw., w 
starym budownictwie razem z gara-
żem. Tel. 502 395 734. 
SPRZEDAM mieszkanie po remoncie, 
4 pokoje, pow. 80 m kw. ul. Kosynie-
rów. Tel. 502 440 307.
SPRZEDAM mieszkanie 57 m kw. oraz 
garaż. Tel. 669 994 289.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszka-
nie dwupokojowe o pow. 52 m kw., 
blok Os. E. Plater tel. 068 359-40-38, 
663 959 040.
SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, 38 
m kw. – centrum miasta – I piętro. Tel. 
068 359-83-50.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, na Os. E. Plater. 
Tel. 515 312 061.
SPRZEDAM dom wolno stojący wraz 
z budynkiem gospodarczym, działką 
690 m kw, stan surowy zamknięty. Tel. 
606 762 337.
SPRZEDAM dom w Gubinie 136 m 
kw. z garażem, dużą działką. Tel. 
663 349 304.
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Gu-
binie, 140 m kw., po kapitalnym remon-
cie, garaż, ogród 1500 m kw., budynki 
gospodarcze. Tel. 068 359-43-13, Leg-
nicka 13. Wartość 230 tys. zł.
SPRZEDAM duży dom lub zamienię 
na mniejszy. Czekam na inne propozy-
cje. Tel. 068 455-34-65.
ZAMIENIĘ kawalerkę 35 m kw. parter 
ul. Roosevelta na podobne na Os. E. 
Plater. Tel. 500 135 910.
KUPIĘ mieszkanie w kamienicy. Tel. 
665 888 152.
KUPIĘ mieszkanie 2-pokojowe, za roz-
sądną cenę. Proszę o kontakt pod nr. 
tel. 696 077 529.
KUPIĘ mieszkanie 1 lub 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, może być do remon-

tu. Tel. 785 048 490. 
KUPIĘ pilnie mieszkanie 1 lub 2-poko-
jowe. Tel. 600 211 522.

DZIAŁKI/LOKALE
LOKAL handlowy do wydzierżawienia 
o pow. 50 m kw. w Sękowicach 78. Tel. 
512 174 450, 512 174 449.
LOKAL 55 m kw. do wynajęcia na war-
sztat sam. lub inną działalność ul. Wroń-
skiego 10. Tel. (068) 359-58-83.
LOKAL 48 m kw. ul. Śląska - deptak, 
wydzierżawię na handel - usługi. Tel. 
660 973 939.
OBIEKT 230 m kw. - była piekarnia - 
do wynajęcia na każdą działalność, ul. 
Żwirki i Wigury 3. Tel. 606 636 569.
LOKAL po remoncie do wynajęcia na 
każdą działalność. Tel. 604 560 978.
LOKAL handlowy do wydzierżawienia 
o pow. 65 m kw. W centrum Gubina. 
Tel. 603 218 590.
SPRZEDAM działkę 1,17 ha ze stawkim, 
z możliwością zabudowy. Tel. 068 359-
58-83.

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

Pokoju 21

Do wynajęcia także:

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

lokal o pow. 70 m2 przy 
ul. Śląskiej 45

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

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

(Gubin, lokale użytkowe, wynajem)
SPRZEDAM działkę budowlaną 5 arów, 
ul. Cmentarna. Tel. 068 359-26-31.
DZIAŁKI pod budownictwo i inwestycje 
ul. Pułaskiego/Poniatowskiego. Sprze-
dam. Na życzenie wybuduję dom. Tel. 
668 305 868.

MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM Hyundai H-100 Bus - 6 
osób+1.200 kg, 1997 r., 2,5 D, zareje-
strowany lub zamienię na skrzyniowy. 
Tel. 517 638 648.
KUPIĘ samochód osobowy o małej 
pojemności silnika. Tel. 784 272 267 
wieczorem.
TRABANT kombi zarejestrowany, 
aktualny przegląd. Sprzedam. Tel. 
068 359-57-48.

USŁUGI
NIEMIECKI - tłumaczenia przysięgłe, 
medyczne, techniczne, zwyczajne. Tel. 
(068) 455-66-40 lub 607 325 684. 
ANGIELSKI - kursy, korepetycje i tłu-
maczenia. Tel. (068) 359-33-24. 
ANGIELSKI dla początkujących, kore-
petycje. Tel. 507 532 902.
JĘZYK polski - ortografia i interpunkcja. 
Skuteczna pomoc. Tel. 068 359-58-60.
MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 
509 567 973.
NAUCZYCIEL matematyki udzieli ko-
repetycji. Tel. 783 485 631.
UCZEŃ Europaschule udzieli kore-
petycji z języka niemieckiego. Tel. 
693 594 555.
UDZIELAM korepetycji z zakresu 

szkoły podstawowej i gimnazjum. Tel. 
782 834 193.
KOREPETYCJE z biologii i chemii na 
poziomie liceum i gimnazjum. Przygo-
towanie do matury. Tel. 507 177 956.
POLBRUK układanie, konkurencyjne 
ceny! Tel. 792 244 992.
USŁUGI blacharsko-dekarskie. Tel. 
068 359-52-46.
GLAZURA, instalacje wodno-kanaliza-
cyjne, gazowe, instalacje elektryczne, 
ocieplanie piwnic oraz inne prace bu-
dowlane. 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.
BRUKARSTWO - profesjonalne 
układanie kostki - polbruk, granit. Za-
gęszczanie i ubijanie terenu. Tel. 663 
978 853.
OGRODY kompleksowe zagospoda-
rowanie przydomowych terenów zie-
lonych; automatyczne systemy nawod-
nień, 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. Tuszy-
na, Warszawy, transport, odbiór rzeczy. 
Ładowność 1,2 t. Tel. 667 997 486, 
695 469 181.
TRANSPORT osób - Niemcy-Belgia-
Holandia. Tel. 509 538 861.
LOTNISKA – przewóz osób. Tel. 
697 924 253.
NOWE przewozy osobowe z Gubina 
do Niemiec, region Frankfurt-Stutt-
gard-Monachium. Wyjazdy niedziela i 
czwartek, powroty poniedziałek i pią-
tek. 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.
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, au-
toryzowany serwis. Junkers, Termet 
Wojciech Sendera. Tel. (068) 359-55-
55, 502 643 030.
MONTAŻ paneli podłogowych, ścien-
nych, boazerii, glazury, sztukaterii, re-
gipsy, malowanie, tapetowanie, szpach-
lowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414.
INSTALACJE hydrauliczne, komplek-
sowe remonty. Tel. 509 519 227.
INSTALACJE centralnego ogrzewa-
nia; gazowe, wodno-kanalizacyjne, 
regipsy, glazura, terakota, inne prace 
wykończeniowe. Tel. 609 748 550.
ŚWIECOWANIE uszu i masaż stóp u 
klienta. Tanio, ceny konkurencyjne. 
Tel. 784 272 267.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, 
instalacje sanitarne, hydraulika, muro-

wanie, szpachlowanie, montaż okien i 
drzwi, ścianki, glazura, remonty. Tel. 
068 455-13-78.
SCHODY drewniane, balustrady, wy-
rób i montaż. Komorów ul. Młyńska 10. 
Tel. 609 351 799.
NADZORY budowlane - kierownik bu-
dowy, kosztorysowanie. Tel. 068 470-
14-76, 693 080 775.
TANIO wykonam prace remontowe 
- regipsy, malowanie, szpachlowa-
nie, prace wykończeniowe. Tel. 511 
100 330.

RÓŻNE
SPRZEDAM wannę narożnikową, be-
żowy akryl - tanio. Tel. 697 611 450.
DREWNO kominkowe liściaste - możli-
wy transport, mleko kozie - sprzedam. 
Tel. 609 138 452.
SPRZEDAM dachówkę karpiówkę 
(klinkier) 4.750 szt. Cena za 1 szt. 0,50 
zł. Tel. 781 299 566. 
SPRZEDAM magiel drewniany, stan 
bardzo dobry z lat 30., kufer drew-
niany antyk - do małej renowacji. Tel. 
517 638 648.
KUPIĘ mapy, plany, zdjęcia, szkice do-
tyczące działań wojennych w Gubinie i 
jego okolicy w czasie II wojny świato-
wej. 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!
SPRZEDAM ladę witrynową sklepo-
wą i regał szklany na ciasta i cukierki. 
Tanio! Tel. 068 359-70-66 do 14.00 i 
068 359-83-14 po 17.00.
SPRZEDAM dywan 2,5x2 m i owalny. 
Tel. 505 567 548.
TELEWIZOR Grundig 28 cali, 2-letni z 
pilotem. Sprzedam, cena przystępna. 
Tel. 660 077 295, po 20.00 068 359-
79-61.
SZUKAM transportu do Krosna Odrz. 
do pracy na godz. 7.00, powrót po 
15.00. Tel. 517 626 033.
POSZUKUJĘ osób dojeżdżających do 
pracy do Żagania – godziny 7.00-15.00 
lub 7.30-15.30. Tel. 507 214 013.
SKLEP medyczny zaprasza na ul. 
Gdańską 17 (Przychodnia) NFZ, 
PCPR, PFRON. Pon.-pt. 9.00-17.00. 
Tel. 068 359-13-84, 517 122 333.
OKAZYJNIE sprzedam nowy odtwa-
rzacz DVD Samsung. Nieużywany. 
Tel. 883 595 257.
SPRZEDAM tanio w dobrym stanie ła-
wostół i stolik RTV. Tel. 669 456 444.
FOREMKI do polbruku, 80 szt. Sukien-
ka ślubna za 400 zł. Sprzedam. Tel. 
068 455-28-30.
SPRZEDAM przepływowy gazowy, ku-
chenny grzejnik „Terma”, stan bardzo 
dobry. Tel. 784 272 267.
SPRZEDAM silnik elektryczny 14 kW. 
Tel. 068 359-28-01.
SPRZEDAM wózek dziecięcy – głę-
boko-spacerowy w bardzo dobrym 
stanie, przewijak oraz nosidełko samo-
chodowe. Cena kompletu 300 zł. Tel. 
669 549 617 lub 068 455-26-40.
SPRZEDAM drzwi garażowe – drew-
niane nowe, papę aluminiową – nową. 
Tel. 068 459-40-77.

SPRZEDAM 2 obrazy zabytkowe. Tel. 
068 359-93-08.
SPRZEDAM małą umywalkę z baterią, 
białą, stan dobry. Tel. 784 272 267.
TANIO sprzedam dwie meblościanki i 
komplet wypoczynkowy, stan bardzo 
dobry. Tel. 508 434 802.
TANIO sprzedam suknię ślubną raz 
używaną, śnieżnobiałą, rozmiar 38 
plus gratisy. Tel. 602 310 494.
SPRZEDAM orzechy włoskie, dobry ga-
tunek, 1 kg /1,50 zł. Tel. 603 206 713.
ODDAM gruz. Tel. 663 351 029.
SPRZEDAM komplet mebli stoło-
wych. Cena do uzgodnienia. Tel. 
600 411 541.
SPRZEDAM dachówkę felcówkę 800 
szt. 0,45 zł/szt. Tel. 517 638 648.

PRACA
PRZYJMĘ do pracy kucharza, kucharkę 
do Bistro u Seby. Sękowice 78.
HOTEL ONYX zatrudni recepcjonist-
kę-barmankę. Tel. 068 359-83-01.
HOTEL ONYX przyjmie stażystów. Tel. 
068 359-83-01.
PRZYJMĘ kasjera walutowego na 
umowę zlecenie. Tel. 601569804.
PRZYJMĘ kosmetyczkę i fryzjerkę. 
Tel. 793 021 160.
ZATRUDNIĘ pracowników – docie-
planie budynków. Tel. 691 910 401, 
880 576 862.
POSZUKUJĘ pracy na weekendy 
- maturzystka - (pomoc kuchenna, 
sprzątanie, opieka). Tel. 068 359-67-
02, 665 638 851.
STUDENTKA IV roku Zarządzania i 
Inżynierii Produkcji poszukuje pracy na 
weekendy (od czwartku do niedzieli). 
Prawo jazdy „B”. Tel. 725 025 462.
OPIEKA nad dzieckiem, sprzątanie, 
porządki przedświąteczne, czynności 
domowe - wieloletnia gospodyni i ku-
charka. Wychodzenie z psem - podej-
mę się. Tel. 691 166 557.

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

KOMUNIKAT PUM
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 
Sp. Z o.o. w Gubinie informuje od-
biorców usług świadczonych przez 
PUM, iż zaleganie z opłatami za te 
usługi powyżej dwóch miesięcy spo-
woduje przerwanie ich świadczenia.

Wiąże się to ze wstrzymaniem do-
stawy wody i odbioru ścieków oraz 
zaprzestanie wywozu nieczystości 
stałych.

Ponowne rozpoczęcie tych świad-
czeń wiązać się będzie z poniesie-
niem dodatkowych kosztów.

Wiceprezes
Leszek Linda
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Rajd samochodowy 
Zapraszamy w dniach 24-26 października na Rajd Samochodowy organizowany 

przez Klub Lupus 4x4. Start odbędzie się 24 października nad Borkiem - dawny ośro-
dek „gliwicki”.  Wyjazd na 23-godzinną trasę planowany jest o godz. 19.00.

25.10 ok. godz. 18.00 organizatorzy zaplanowali podsumowanie rajdu, podanie wy-
ników oraz zakończenie.

Bliższe informacje - Aleksander Urbaniak tel. 609 138 452.
Zapraszamy Państwa w imieniu organizatorów do kibicowania zawodnikom pod-

czas niezwykle widowiskowych i trudnych zmagań na trasie. MB-T

Siedemnastu zawodników, pod 
koniec września, wzięło udział 
w kolejnych mistrzostwach ZSLiT 
w tenisie stołowym, których orga-
nizatorem był nauczyciel wychowa-
nia fizycznego Jacek Gornow.

Turniej rozegrano w dwóch eta-
pach systemem „każdy z każdym”. 
Do finału awansowało ośmiu naj-
lepszych tenisistów, a pozostali 
grali w „turnieju pocieszenia”. 
Mecze były niezwykle zacięte. Aż 
trzech zawodników uzyskało tyle 
samo zwycięstw, a o ostatecznej ko-
lejności decydowała różnica setów.

Zacięte finały
Wygrał Łukasz Druszlakowski, 

drugi był Damian Sochacki, a na 
trzeciej pozycji uplasował się Ma-
riusz Mazurkiewicz.

Pozostałe miejsca zajęli: 4. Robert 
Siewiera, 5. Kamil Łukaszewicz, 6. 
Paweł Pietrołaj, 7. Łukasz Świer-
czyński, 8. Wojciech Hamada, 9. 
Adam Kokoszka, 10. Tomasz Łę-
czycki, 11. Tomasz Nawojski, 12. 
Marek Pękalski, 13. Krzysztof Ma-
zie, 14. Konrad Sieczkowski, 15. 
Jarosław Tórz, 16. Tomasz Tron-
kowski, 17. Jarosław Jóźwiak. 
Gratulujemy! G

W rozegranych Mistrzostwach ZS-
LiT w tenisie stołowym dziewcząt, 
których organizatorem był nauczy-
ciel wychowania fizycznego Jacek 
Gornow, decydującą rolę odegrały 
pierwszoklasistki. Zwyciężyła Mile-
na Mierzwiak (I ZH), która wygrała 
cztery mecze z pięciu rozegranych 
w fazie finałowej. O kolejnych miej-
scach decydowały sety, gdyż aż trzy 
zawodniczki wygrały po tyle samo 
spotkań (3). Na drugiej pozycji 

Milena mistrzynią!
uplasowała się Barbara Szatkow-
ska (III TE), trzecie miejsce zajęła 
Ewelina Dulba (I TEN), a czwarte 
Olga Wierzbicka. Kolejne miejsca 
zajęły: 5. Monika Nowak, 6. Pa-
trycja Gabór, 7. Żaneta Sengier, 
8. Magdalena Klinik, 9. Marta 
Korczak, 10. Anna Wiercińska, 11. 
Magdalena Wacławek, 12. Paulina 
Wolak, 13. Kalina Baronowska.

Gratulujemy Milenie i pozostałym 
zawodniczkom! G

Polska oświata nigdy nie była w centrum zainteresowania rządów ani 
głów partii. Stanowisko ministra edukacji nie jest traktowane presti-
żowo. Między innymi dlatego szkolnictwo boryka się wciąż z wielkimi 
problemami.

W Polsce do przedszkoli chodzi 28% dzieci. Zdecydowanie naj-
mniej spośród krajów Unii Europejskiej, gdzie średnia wynosi 84%. 
Do żłobków w Polsce uczęszcza 2% maluchów, przy średniej unijnej 
26%, a w wielu krajach 50%. Przez ostatnie lata gremialnie likwido-
wano u nas przedszkola. Nagle okazało się, że rodzi się dużo dzieci 
i jest ogromny problem z zabezpieczeniem ich edukacji przedszkolnej. 
I tak w trudnym okresie Ministerstwo Edukacji Narodowej wpadło na 
pomysł obniżenia wieku rozpoczęcia nauki w szkole do 6 lat. Rodzą 
się dziesiątki pytań. Masa dzieci, które nie kontaktowały się wcześniej 
w zorganizowanej formie z innymi dziećmi, przeżyje szok. Jak pora-
dzą sobie nauczyciele z ogromnie zróżnicowanym przygotowaniem do 
nauki? Czy szkoła będzie w stanie zapewnić opiekę do godzin popołu-
dniowych oraz w czasie ferii, tak jak 6-latki miały zapewnione w przed-
szkolach? Czy wystarczy pieniędzy na te ogromne dodatkowe obciąże-
nia szkół? Kto i jak będzie te pieniądze dzielił? Jak zadba się o to, aby 
małe dzieci zjadły posiłki? Jak dzieci przyzwyczajone do ciągłej zabawy 
i leżakowania poradzą sobie ze szkolnymi rygorami? Nie ma prostych 
i dobrych odpowiedzi na te pytania.

A jakie problemy dotyczą samych nauczycieli? Najwyższa Izba Kon-
troli sprawdziła realizację systemu awansu zawodowego. Najlepiej 
opłacany nauczyciel dyplomowany na osiągnięcie tego szczebla potrze-
buje 10 lat. I dalej nie ma już podniety finansowej, aby się dokształcać. 
Wielu z nich źle ocenia przydatność w pracy tego, co robili w ramach 
zdobywania kolejnego awansu. NIK stwierdza: nie ma zależności po-
między statusem nauczyciela a wynikami osiąganymi przez jego ucz-
niów. Częstokroć szkoły, gdzie pracują nauczyciele gorzej wykwalifiko-
wani, uzyskują lepsze efekty. To alarmujące spostrzeżenie.

Brak finansowego doceniania najlepszych był przez lata zmorą tego 
zawodu. Myślę tu o słynnej „urawniłowce”. A dzisiaj? Okazuje się, że 
najlepiej wykształcony belfer nie znaczy najlepszy. Dlaczego tak jest?

Wśród różnych głosów przekonuje mnie argumentacja, iż wina leży tak-
że po stronie nauczycieli, którzy jak w każdej grupie zawodowej dzielą się 
na: mistrzów w swoim fachu, średniaków, którzy mogą pracować i należy 
im pomagać oraz grupę belfrów, która z różnych względów nie powinna 
uprawiać tego zawodu. A co z mistrzami? Należy ich dopieszczać. Czy to 
trudne? W naszym systemie oświaty i przy naszej mentalności, tak. Czę-
stokroć w tym zawodzie następuje równanie w dół, jak wśród uczniów. 
Kto się wychyla, spotka się z ostracyzmem środowiska.

Lubuska młodzież najgorzej w kraju wypadła podczas egzaminów 
maturalnych, gimnazjalnych i w testach po szkole podstawowej. 
A w gronie tych lubuskich słabeuszy powiat krośnieński tworzy ogony. 
Okazuje się także, że w opracowanych centralnie wskaźnikach tzw. Złej 
Kondycji Szkoły nasze województwo zajmuje jedno z ostatnich miejsc. 
Zła kondycja szkoły to: kradzieże, narkotyki, alkohol, a przede wszyst-
kim agresja i przemoc. A więc i w tym zakresie szkoły przy granicy 
zachodniej źle sobie radzą.

Ale uwaga! Mamy się czym pocieszyć. We Francji ok. 8% uczniów 
kończących podstawówki nie potrafi czytać, a corocznie 150 tysięcy 
absolwentów szkół podstawowych kończy na tym etapie edukację i po-
większa grono bezrobotnych.

Ireneusz Szmit

Co z tą oświatą?

Dobiegają końca rozgrywki Gubiń-
skiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie Je-
sień’2008. Jest to już 36. sezon po-
tyczek piłkarzy amatorów w obecnej 
formule rozgrywek (piłkarzy powy-
żej 30 roku życia). Rozgrywki, które 
można prześledzić na stronie interne-
towej www.glpn.gubin.com.pl, zmie-
niały się i są pewnym odzwiercied-
leniem naszej społeczności lokalnej. 
Grały w nich dziesiątki drużyn, setki 
zawodników. Udział w rozgrywkach 
biorą drużyny zakładowe i środowi-
skowe. Licznie reprezentowane było 
środowisko wojskowe (Mash, Zwiad, 
Ułani, Byczki, Byki-Żubry, Żubry II, 
Karpatczycy, Chrobry), udział w me-
czach brały i biorą służby munduro-
we (Policja, Strażak, Grom, Łużycza-
nie-SG Gubinek, Nysa-SG Gubinek), 
drużyny złożone z pracowników róż-
nych zakładów gubińskich były rów-
nież licznie reprezentowane (ZEC, 
PKS, Nadleśnik, Taxi Bis, Energety-
ka, Pocztylion, Urząd Miasta, Urząd 
Gminy, PUM, Hydro) i drużyny pod 
patronatem firm (Jarys, Speedway 
Saga - Hotel Nysa, Satman, Cama-
ro, Pizza Rab). Rozgrywki w swojej 
historii gościły przez kilka sezonów 
drużyny z innych miast (Guben, 

Lubsko) i wiele innych, które ode-
grały i odgrywają mniejszą lub więk-
szą rolę w rozgrywkach GLPN (Pako, 
Snikers, Błyskawica, Kompleks, Hu-
ragan, Granica II ,Gubinianka, FC 
Fenix, Grube Ryby, Albatros, Szpaga-
ty, Victoria, Granica, Jano, Optima, 
Speedway Saga-Top Secret, Amigole, 
Enea, Dinozaury, Młode Wilki).

Zmagania odbywają się w trzech 
turach wyłaniających mistrza: na 
trawie w sezonach wiosną (kwie-
cień, maj, czerwiec) i jesienią 
(wrzesień, październik) oraz na hali 
(listopad, grudzień, styczeń, luty, 
marzec). Do momentu rozwiązania 
garnizonu w  Gubinie, rozgrywki 
w sezonie zimowym odbywały się 
na halach wojskowych. Od pięciu 
lat dzięki uprzejmości dyrekcji ZS-
LiT, na szkolnej hali przy ul. Kra-
kowskiej.Rozegrano setki spotkań, 
strzelono tysiące bramek.

Pojedynki rozgrywane dwa razy 
w tygodniu budzą wiele emocji i są 
okazją dla zawodników do zweryfiko-
wania swoich umiejętności. Dla wie-
lu często jest to jedyna okazja aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. Grają 
zawodnicy, którzy mają i po 50, 60 
lat. Rozgrywki są miejscem spotkań 

i rywalizacji. Do historii przeszły też 
dokonania najbardziej utytułowa-
nych drużyn - Granicy i Dinozaurów, 
których rywalizacja o prymat w roz-
grywkach bywała bardzo widowi-
skowa. Aktualnie pałeczkę przejęły 
Nysa-SG Gubinek i Pizza Rab. Zło-
tymi zgłoskami zapisała się drużyna 
Jano, sprawiająca największe nie-
spodzianki do dnia dzisiejszego.

Liga to nie tylko mecze, to również 
miejsce ścierania się koncepcji rozwo-
ju rozgrywek, które cały czas ewoluu-
ją, przystosowując system spotkań do 
aktualnych potrzeb, uwzględniając 
bezpieczeństwo uczestników i zacho-
wanie już ponad 10-letniej tradycji. 
To miejsce spotkań i debat o aktual-
nych wydarzeniach, sprawach naszej 
społeczności.

W dniu wydania gazety odbędzie 
ostatnia kolejka rozgrywek w tym 
sezonie. O mistrzostwie zadecydują 
ostatnie mecze. Pierwsze trzy drużyny 
Nysa-SG Gubinek, Pizza Rab, Optima 
walczą o kolejność miejsc na podium.

O zakończeniu i podsumowaniu 
rozgrywek Gubińskiej Ligi Piłki Noż-
nej w sezonie Jesień’2008 w następ-
nym numerze „WG”

J.W.

Siła tradycji

Podczas inauguracji rozgrywek III 
ligi w sobotę 18 października przed 
meczem Volley Gubin – Astra Nowa 
Sól nastąpi prezentacja wszystkich 
drużyn, kadry trenerskiej, działaczy 
i sponsorów w sezonie 2008/2009. 

III Liga Mężczyzn: 18.10 MLKS 
„Volley” Gubin - MKST „Astra” 
Nowa Sól godz. 17.00 sala ZSLiT 
08.11 MLKS „Volley” Gubin  - WKS 
„Sobieski” Żagań godz. 17.00 sala 
ZSLiT
29.11 MLKS „Volley” Gubin  - MKS 
“Budowlani” Gozdnica godz. 17.00 
sala ZSLiT
Liga Juniorów: 19.11 Intergeo Vol-
ley Gubin - GTPS Gorzów Wlkp. 
godz. 12.00 sala ZSLiT
23.11 Intergeo Volley Gubin - MKST 
„Astra” Nowa Sól  godz. 17.00 sala 
ZSLiT
17.12 Intergeo Volley Gubin  - MSKS 
„Orion” Sulechów godz. 17.00 sala 
ZSLiT
Liga Kadetów: 02.11 MLKS 
„Volley” Gubin  - WKS „Sobieski” 
Żagań  godz. 12.00 sala ZSLiT
Liga Kadetek: 19.10 MLKS „Vol-
ley” Gubin - UKS „Ares” Nowa Sól 
godz. 12.00 sala ZSR
09.11 MLKS „Volley” Gubin - UKS 
„Promień” Żary godz. 12.00 sala 
ZSLiT
07.12 MLKS „Volley” Gubin - UKS 
„Świt” Drzonków godz. 12.00 sala 
ZSLiT
Liga Młodzików: 26.11 MLKS „Vol-
ley” Gubin - UKS „Trójka” II Sule-
chów – GSZS Gorzów Wlkp. godz. 
11.00 sala ZSR
06.12 MLKS Volley Gubin - STS  
„Olimpia” Sulęcin - UKS „Jedynka” 
Szprotawa godz. 11.00 sala ZSR
www.volley.gubin.com.pl

J.W. 

Terminy rozgrywania meczów 
w poszczególnych grupach, które 
odbędą się w Gubinie do końca 
2008 roku. 

MLKS Volley

Na zdjęciu pierwsze trzy zawodniczki rozgrywek

Siatkówka amatorów
Od 20 października ruszają rozgrywki Gubińskiej Ligi Siatkówki Amatorów. Ter-

minarze, sprawy organizacyjne, komunikaty, tabele i wyniki meczów są zamiesz-
czane na stronie internetowej www.volley.gubin.com.pl

To już czwarty sezon rozgrywek siatkarzy amatorów, które z sezonu na sezon 
coraz bardziej się rozwijają. Rozgrywki potrwają do kwietnia 2009 roku.

Dzięki fachowej pomocy kadry szkoleniowej MLKS Volley Gubin poprzednie 
sezony były bardzo udane, a wypracowana formuła rozgrywek będzie również 
realizowana w nadchodzącym sezonie. Planowana ilość drużyn biorących udział 
w rozgrywkach w trzech grupach - 20 zespołów. Nowością od tego sezonu są 
rozgrywki dziewcząt w osobnej lidze. Do tego sezonu Gubińskiej Ligi Siatkówki 
Amatorek zostało zakwalifikowanych 6 drużyn (70 uczestniczek). J.W.
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Od pierwszych sekund Alfa zagra-
żała bramce przeciwnika. Wspania-
łą grą, jak mówili działacze i licznie 
zgromadzeni kibice, na pochwały 
zapracowali wszyscy zawodnicy, 
m. in. Adamczak - strzelec trzech 
bramek, Mucha i Fabiszewski - po 
jednej oraz bardzo aktywni Cieślar-
ski i Bomba.

Już w siódmej minucie z karnego, 
po faulu na Cieślarskim, pierwszą 
bramkę strzela Adamczak. W pięt-
nastej minucie Mucha strzela drugą 
bramkę. Piękna bramka! Krótko po 
niej, następne dwie w wykonaniu 
Adamczaka. Goście mieli kilka ład-
nych zagrywek, ale nie wykorzystali 
szansy. W drugiej połowie wynik 
na 5:0 podniósł w 88 minucie Fabi-
szewski. Alfa i tym razem sprostała 
oczekiwaniom wiernych kibiców, 
których znów przybyło kilka setek. 

Alfa Jaromirowice
Odra Nietków 5:0 (4:0)

Bramki: Adamczak 3 (7’ karny, 
21,26), Mucha 15’, Fabiszewski 88’.

Skład Alfy: Trelewski-Ostrowski, 
Szmit, Fabiszewski, K.Wiśnik, Mu-
cha (46’ Tórz), Bomba, Adamczak, 
Romanowski (84’ Maz), Sobolew-
ski (55’ Butowicz), Cieślarski (86’ 
Kwiecień).

No cóż, tym razem nie udało się… 

Grała Alfa GMTS Sparta Gubin
Victoria Świebodzice 36:26
Sparta rozegrała w niedzielę 5.10. 

drugie z rzędu spotkanie we włas-
nej hali. Jak do tej pory gubinianki 
nie są zbyt gościnne i dwukrotnie 
odprawiły przeciwniczki z przegra-
ną. Już od pierwszych mi-
nut Spartanki ostro grały, 
w osiemnastej sekundzie 
padła pierwsza bramka. 
Mecz rozpoczął się bardzo 
dobrze dla miejscowych, 
które to za sprawą trzech 
trafień Aleksandry Kuź-
minów i jednym Sylwii 
Włodarczyk objęły pro-
wadzenie 4:0. Victoria do-
piero w 5. minucie zdobyła 
pierwszą bramkę z rzutu 
Darii Mosór.

Spartanki grały wyśmie-
nicie, w 17 minucie me-
czu prowadziły już 13:4 
(było to najwyższe pro-
wadzenie w tym meczu). 
Pomimo czasu, o który 
poprosił szkoleniowiec 
Victorii Marek Gąsior, 
obraz gry nie zmienił się 
i oba zespoły schodziły na 
przerwę przy stanie 18:10 
dla Sparty. Trenerzy Ewa 
i Kazimierz Barłóg mają 
powody do dumy z gry 
swoich zawodniczek.

Jak skomentował Paweł 
Zborowski - początek 
drugiej połowy meczu na-
leżał do zawodniczek ze 
Świebodzic. Ich akcje nabrały więk-
szego tempa i polotu, co w efekcie 
pozwoliło przyjezdnym na zmniej-
szenie strat do czterech trafień 
(19:15). Nie zrobiło to większego 
wrażenia na zawodniczkach Spar-
ty. Między 38 a 43 minutą meczu 
ponownie zagrały skuteczniej i od-
zyskały bezpieczną przewagę ośmiu 
trafień (26:18). Na 10 minut przed 
końcem prowadzenie Sparty wzro-
sło do 12 bramek (34:22).

Zespoły zagrały w następujących 
składach (w nawiasie liczba zdoby-
tych bramek): GMTS Sparta ZSLiT 
Gubin - E. Stachowiak (1), S. Świ-
talska (1), K. Urban, A. Wieczorek 
(1), M. Zielińska (1), M. Woryta (1), 
E. Szafrańska (10), A. Grochala, J. 
Kostka (2), A. Kuźminów (12), G. 

Piłka ręczna 
Kuchta, K. Sibińska, S. Włodarczyk 
(7), P. Wosik.

MKS Victoria Świebodzice - P. Bo-
buś (1), J. Młyńczyk, A. Grochow-
ska (2), A. Marchewka (4), N. Grze-
lak, E. Pierzchała, N. Różańska (2), 
K. Lesińska, A. Janik (6), D. Mosór 

(3), M. Kuriata (2), A. Zych (6), M. 
Kuriata.

Kary: Sparta Gubin - 3 upomnie-
nia, 16 minut wykluczenia, 1 dys-
kwalifikacja (gradacja kar); Victo-
ria Świebodzice - 3 upomnienia, 4 
minuty wykluczenia. Rzuty karne: 
Sparta Gubin - 5/4; Victoria Świe-
bodzice - 13/7. 

Wyniki 2 kolejki:
MOS Gniezno - Arot Leszno 16:27

Zagłębie II Lubin - Rega Bierzwnica 
31:17, Polonia Kępno - Finehfarm 
Jelenia Góra 21:33, Sparta-ZS-
LiT Gubin - Viktoria Świebodzice 
36:26

Rega Bierzwnica 
GMTS Sparta Gubin 17:31

Jak powiedział trener K. Barłóg 
o meczu z Regą w niedzielę 11.10:  

Najmłodszy kibic - Wanessa Szczerbiak z mamą Anią  
(zawodniczką Sparty) i tatą Robertem na meczu z Victorią

1. Sparta ZSLiT Gubin 3 6 98:65
2. Zagłębie II Lubin 3 6 81:53
3. Finehfarm Jelenia Góra 3 4 91:72
4. Arot Astromal Leszno 3 4 78:72
5. MOS Gniezno 3 2 56:71
6. Polonia Kępno 3 2 61:81
7. Victoria Świebodzice 3 0 57:72
8. Rega Bierzwnica 3 0 44:80

W najbliższą niedzielę 19 paź-
dziernika br. o 12:00 mecz z Aro-
tem Astromal Leszno w Gubinie, 
przedmecz zagrają młodziczki 
Sparty (10:00).

Trzymamy kciuki za nasze wspa-
niałe zawodniczki. MB-T

SAT
ul. Kresowa 9
66-620 Gubin

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

Telewizja wysokiej
rozdzielczości

po ponadtrzystukilometrowej 
podróży nie kleiła się nam gra 
w pierwszej połowie - stąd remiso-
wy wynik. Druga część to bardzo 
dobra gra obronna moich dziewcząt 
i ostatecznie pewne zwycięstwo. Ola 
Kuźminów zdobyła 15 bramek i po-

prawiła o jedno trafienie 
dotychczasowy klubowy 
rekord Sylwii Włodarczyk 
(Hajdamowicz) z derbo-
wego meczu I ligi z Soko-
łem Żary w 2001 roku. 
Bramkarki Adamczyk 
i Wosik oraz Szafrańska 
i Stachowiak zasługują na 
wyróżnienie, natomiast 
pozostałe dziewczyny 
muszą popracować nad 
skutecznością - nie wyko-
rzystaliśmy ok. 20 stupro-
centowych sytuacji.

Sparta ZSLiT: Adam-
czyk, Wosik - Stachowiak 
(3), Świstun (2), Świ-
talska (1), Zielińska (1), 
M. Woryta, Szafrań-
ska (6), Kuźminów (15), 
Bednarska (2), Kuchta 
(1), K. Sibińska.

Rega: najskuteczniejsze 
to Reimann (6), Woj-
ciechowska (4), Wini-
szewska (2).

Wyniki 3 kolejki:
Rega Bierzwnica - Sparta 

ZSLiT Gubin 17:31, Victo-
ria Świebodzice - Polonia 
Kępno 17:18, Arot Astro-
mal Leszno - Zagłębie II 

Lubin 22:32, Finehfarm Jelenia 
Góra - Mos Gniezno 34:22

Tabela:

Najbardziej cieszy, że wierni kibice zawsze dopingują Alfę. To oni, kibice - wspól-
nie z firmą zielonogórską - zafundowali balon dla zawodników i zarządu Alfy

Alfa, po raz pierwszy w tym sezo-
nie, poniosła porażkę, po wspania-
łej walce w niedzielę 12.10. 

W piętnastej minucie Sparta ob-
jęła prowadzenie, a po następnych 
pięciu prowadziła już 2:0. Pierwszą 
bramkę dla Alfy zdobył z karnego 
Adamczak. Pod koniec pierwszej 
połowy gospodarze podwyższyli 

różnicę bramkową i było 3:1.
Druga połowa meczu była nie-

zwykle ostra, brutalnie faulowano 
Butowicza, a po kilku minutach 
Adamczaka. O dramaturgii spotka-
nia niech świadczą dwie czerwone 
i cztery żółte kartki dla gospoda-
rzy. Niestety, przeciwnicy grający 
w dziewięciu, zdobyli jeszcze dwie 
bramki. Dopiero w 85 minucie 
Szmit strzałem z 25 metrów zdo-
był trzecią bramkę dla Alfy. 

Sparta Nietkowice
Alfa Jaromirowice 5:3 (3:1)

Bramki: Szmit 2 (50’, 85’), Adam-
czak 26’ - karny.

Skład Alfy: Trelewski - Ostrowski, 
Szmit, K.Wiśnik, A.Tomczyk (46’ 
Bryszewski), Mucha, Bomba (75’ 
Maz), Tórz (46’ Butowicz), Łabi-
szewski, Supeł, Adamczak.

Następny mecz 19.10 br. o godz. 
15.00 w Mostkach.

MB-T

Alfa Jaromirowice gościła u siebie w niedzielę 5.10. Odrę Nietków 
i okazała się bardzo niegościnna.

Piłkarzom Cariny nie udało się 
wygrać meczu na szczycie zielo-
nogórskiej okręgówki. Po tym, jak 
bramkarz gości opuścił plac gry za 
faul poza polem karnym, po czym 
rzut wolny dla gubinian zaowoco-
wał bramką, wydawało się, że tego 
meczu Carina nie przegra. Jednak 
konsekwentna gra zespołu z Lub-
ska, przy niewykorzystaniu do-
godnych sytuacji przez gospodarzy 
pozwoliła do przerwy wyjść mu na 
prowadzenie 2:1. Gra po przerwie 
nie zmieniła się. Carina atakowa-
ła bez pomysłu, a goście kąśliwie 
się odgryzali i pomimo że kończy-
li mecz w 9, zdołali zdobyć dalsze 
dwie bramki.

Carina Gubin-Budowlani Lubsko 1:4
(m.z)

Bolesna 
porażka

- Jak Rywal spisuje się w rundzie 
jesiennej? - pytam prezesa.

Piotr Kusy: początek mieliśmy bar-
dzo dobry, trzy wysokie zwycięstwa, 
po czym nieszczęśliwe trzy porażki, 
ale ogólnie postawa drużyny jest do-
bra, mimo niezależnych od nas prob-
lemów (nauka i praca zawodników) 
jesteśmy zgranym zespołem i jak na 
klasę A, dajemy sobie radę bardzo 
dobrze. Chciałbym w tym miejscu 
podziękować wszystkim zawodni-
kom za ich bezinteresowne zaanga-
żowanie i poświęcenie, satysfakcja 
z gry daje nam dużo przyjemności! 
W tym roku dzięki wójtowi i radnym 
przeprowadzono gruntowną moder-
nizację płyty na boisku w Stargar-
dzie, ale pierwszy mecz rozegramy 
na wiosnę w przyszłym roku, na razie 
gramy na boisku w Grabicach i tutaj 
dziękuję za taką możliwość Relak-
sowi (Jankowi) i zapraszam wszyst-
kich na mecze Rywala 26.10. godz. 

15.00 i 09.11. godz. 13.00, oczywiście 
w Grabicach. - Na czym polega rola 
kierownika zespołu?

Piotr Puszkarski: przygotowanie 
dokumentów i organizacja meczu, 
ustalenie składu. Razem z prezesem 
organizujemy wszystko, co związane 
jest z funkcjonowaniem klubu. Bar-
dzo duże słowa uznania i podzięko-
wania należą się w szczególności Pa-
włowi Szczepańskiemu, Tadzikowi 
Kusemu i Edwardowi Markowskie-
mu, bez pomocy których byłoby nam 
ciężko. Dziękujemy wam, Panowie, 
i bądźcie z nami, jak również nasze-
mu Edziowi (dba o boisko), Józ-
kowi i Andrzejowi (Bolo) i wielkie 
dzięki naszym Kibicom, którzy na 
dobre i złe, ale zawsze są z Rywalem 
i pozwolę sobie podziękować jeszcze 
Monice oraz wszystkim anonimo-
wym osobom, które nas wspierają!

Do zobaczenia na meczu... Życzy-
my sukcesów! MB-T

Kto pyta - nie błądzi


