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Znów nadchodzi
Lubsza spokojna, jakby
leniwa, czego nie można
powiedzieć o naszej Nysie.
Czesi już popłynęli, Śląsk

się topi, ale raczej z przerwami. W Gubinie woda
wartka, bo podniesiono
przy elektrowni zapory.

Wszystko zależy od tego,
jak długo będą opady w
Górach Izerskich. Póki
co, pada i pada, więc na

ul. Piastowskiej niepo- słabnące opady i północkój. Na Dąbrowskiego zga- no-zachodni wiatr dają nadują, czy wystąpi cofka z dzieję.
Nysy. Pewności nie ma, ale
Ols

Przykro mi, nie mamy
wolnych miejsc...

sytuacja gubińskich przedszkoli
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Żeby w Gubinie było jak w Lubinie…
Wszystkim radnym, którzy
wzięli udział w wyjeździe do
Lubina, gdzie zapoznawali się
z jakością usług medycznych
świadczonych przez tamtejsze
przychodnie, zadaliśmy podobny zestaw pytań. Poniżej prezentujemy odpowiedzi.
Edward Patek
- Jakie odczucia po
wizycie w
przychodniach w mieście
na Dolnym Śląsku?
- Dla nas w Gubinie niezwykle
ważne jest to, żeby w pełni wykorzystać nasze położenie. W Lubinie pokazali nam, że spółka potrafi nawiązać współpracę i podpisać kontrakt z AOK, czyli niemiecką Kasą Chorych. Uważam,
że powinno iść się w tym kierunku i wyjść z ofertą konkretnych
usług medycznych świadczonych
dla mieszkańców Guben i okolic.
- Jakie szanse stwarza
otwarcie takiej specjalistycznej przychodni w Gubinie?
- Nasze społeczeństwo starzeje się. Podobną sytuację obserwujemy po drugiej stronie Nysy
Łużyckiej. Powinniśmy dążyć do
stworzenia doskonałych gabinetów rehabilitacyjnych i specjalistycznych, które w pełni wykorzystałyby transgraniczny potencjał wynikający z położenia naszego miasta.
- Co stoi na przeszkodzie,
żeby spółka weszła do Gubina
i zainwestowała u nas?
- To pytanie powinno być skierowane przede wszystkim do starosty, który jest głównym hamulcowym całego przedsięwzięcia.
Jacek
Czerepko
-Dzisiaj radni
z Gubina mogli
przekonać się,
jak mogą wyglądać przychodnie z prawdziwego
zdarzenia. Jakie wrażenia
z wizyty w Lubinie?
- Jestem pod olbrzymim wrażeniem, ponieważ to, co zobaczyliśmy, można porównać do
zachodnich standardów. Trzeba
zrobić wszystko, żeby podobny ośrodek powstał w Gubinie.
- Czy jest szansa na to, żeby
tak się stało?
- Uważam, że jest. Trzeba

zrobić wszystko, żeby przejąć
budynki poszpitalne w Gubinie,
które nie są używane. Widać,
że spółka z branży medycznej
jest bardzo zainteresowana
wejściem w nasze miasto i zainwestowaniem. Ponadto planuje rozwijać swoje usługi na
powiat. Tym samym w moim
interesie, jako radnego powiatowego, leży to, żeby spółka do
nas trafiła i była konkurencyjna dla tej, która obecnie świadczy usługi medyczne na naszym
terenie.
- Co trzeba zrobić, żeby
spółka weszła do Gubina?
- Moim zdaniem najważniejsze jest przejęcie budynków
po szpitalu, gdzie powstałaby
specjalistyczna przychodnia.
Uważam, że zdrowa konkurencja nie zaszkodziłaby nikomu, a
wręcz przeciwnie – skorzystaliby na niej pacjenci i pracownicy. Wraz z innymi radnymi powiatowymi będę naciskał starostę, żeby był odważniejszy i
podjął konkretne decyzje, które
umożliwią inwestorowi wejście
do Gubina.
Danuta
Andrzejewska
- Jakie
wrażenia
sprawiają
przychodnie w Lubinie?
- Jestem pozytywnie zaskoczona tym, co tu zobaczyłam.
Uważam, że gubinianie zasłużyli na taką opiekę medyczną,
jaka jest tutaj. Mam głęboką nadzieję i wierzę w to, że podobny
ośrodek powstanie w naszym
mieście, a nasi mieszkańcy będą
mieli opiekę zdrowotną z prawdziwego zdarzenia.
- Co Pani zdaniem należy
zrobić, żeby taka przychodnia powstała w Gubinie?
- Musimy zrobić wszystko,
żeby spółka weszła do naszego
miasta i otworzyła nam 21 wiek
w zakresie usług medycznych.
Wiemy, że piłka leży po stronie
starosty, na którym trzeba wywierać presję. Jeśli nie przyniesie to skutku, trzeba będzie odnieść się do bardziej drastycznych metod i pozbawić go stanowiska.
Urszula
Kondracik
- Czy wizyta
w Lubinie była
potrzebna?

- Z pewnością! Zobaczyliśmy
trzy przychodnie, każda z nich
sprawia piękne wrażenie wizualne, wszędzie panuje ład i
porządek. System rejestracji pacjentów działa niezwykle sprawnie, nie ma kolejek,
bo każdy przychodzi na wyznaczoną godzinę, a wszystko koordynują recepcjonistki w centrali telefonicznej. Duże wrażenie zrobiły na mnie niezwykle prężne i kompetentne panie,
które zarządzają tymi placówkami. Ponadto widać, że personel mocno utożsamia się ze
swoim miejscem pracy i współpraca na linii pracownik-pracodawca układa się wspaniale.
- Czyli jako radna, ale
przede wszystkim jako
mieszkanka Gubina, chciałaby Pani, żeby podobny
ośrodek powstał w naszym
mieście?
- Oczywiście! Konkurencja jest
potrzebna, bo automatycznie
podnosi się poziom usług świadczonych przez wszystkich operatorów z danej branży, w tym
wypadku medycznej.
- Okazuje się, że wszyscy
chcą tej spółki w Gubinie, a
firma jest zainteresowana
inwestycją w naszym mieście. Co możemy zrobić,
żeby wszystko poszło po
naszej myśli?
- Przede wszystkim trzeba odzyskać budynki po szpitalu w
Gubinie. Konieczne jest także
przygotowanie alternatywy.
Ta spółka po prostu musi pojawić się w naszym mieście!
Zygfryd
Gwizdalski
- Jakie odczucia
ma
Pan,
jako
lekarz, po
wizycie w lubińskich przychodniach?
- Jestem po prostu zszokowany. Nie tylko organizacją
pracy, ale przede wszystkim
tym, że tutaj najważniejszy
jest pacjent i troska o niego.
Każda rozmowa z personelem zaczyna się od pacjenta,
a nie od zarobków. Uważam,
że to coś wspaniałego. Ponadto maksymalnie wykorzystano miejsce w tych placówkach, wszędzie widać cel
takich działań. Warto zaznaczyć także fakt, że przychodnia jest dostępna dla pacjenta
od 8:00 do 20:00, dodatkowo
świadczone są także wizyty

domowe, czyli dostęp do lekarzy jest praktycznie bez
przerwy.
- Co zrobić, żeby w budynkach szpitala w Gubinie mogła powstać przychodnia?
- Moim zdaniem brakuje
zdrowego rozsądku władzom
na szczeblu powiatowym. To
jest główna przyczyna tego,
że budynki są wciąż niezagospodarowane i nie wiadomo,
jaka będzie ich przyszłość. Z
drugiej strony widać obawę
o konkurencję pomiędzy Gubinem a Krosnem Odrzańskim,
ale w mojej opinii władze powinny kierować się przede
wszystkim dobrem pacjenta i zdrowiem mieszkańców
całego powiatu.
Halina
Wojnicz
- Czy spodobały się Pani
placówki
prowadzone przez spółkę
w Lubinie?
- Wrażenie jest bardzo pozytywne, wszędzie widać dbałość o pacjenta i estetykę.
Sami pacjenci mają bardzo
dobry odbiór usług świadczonych przez ośrodki, które odwiedzaliśmy. Jest to bardzo
wymowne, bo mimo dużej
konkurencji i wielu ofert,
wybierają właśnie te przychodnie i to w nich chcą się
leczyć. Widać, że służba zdrowia może być dobrze zorganizowana i przełamać stereotypy, które panują w Polsce. Z
całego serca życzę Gubinowi
takiego miejsca.
- Można wywnioskować,
że zainteresowane strony
wykazują ogromną chęć
współpracy, mimo to sytuacja jest skomplikowana. Co można zrobić, żeby
spółka pojawiła się w Gubinie już niebawem?
- Wydaje mi się, że niezagospodarowane budynki przyszpitalne powinny powrócić
do starostwa powiatowego
lub do miasta. To właśnie w
nich należałoby utworzyć specjalistyczną przychodnię. I na
to musimy stawiać, bo konkurencja to bardzo dobra rzecz.
Skorzystają na tym przede
wszystkim pacjenci, którzy
w końcu będą mieli zadowalającą opiekę medyczną.

Mirosław
Rogiński
- Jakie ma
Pan wrażenia po
wizycie w lubińskich przychodniach?
- Powiem tak – mam ogromną nadzieję, że w najbliższym czasie w Gubinie powstanie dobrze zorganizowana, świadcząca wysokiej jakości usługi przychodnia, taka jak te, które oglądaliśmy na Dolnym Śląsku.
Uważam także, że kadra kierownicza spółki Nowy Szpital z Krosna Odrzańskiego powinna tu przyjechać i zobaczyć, jak powinna funkcjonować taka placówka.
- Jakie jest najważniejsze zadanie, żeby spółka
mogła pojawić się w
naszym mieście?
- Muszę stwierdzić, że wykorzystanie obiektów poszpitalnych i sposób ich funkcjonowania w Gubinie jest niezadowalający i nadszedł czas,
by to zmienić, bo dalej brniemy w marazm. Oczekuję bardziej zdecydowanych działań
Zarządu Powiatu w celu odzyskania lub przejęcia obiektów szpitalnych od Spółki
Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego. Mieszkańcy naszego miasta, z którymi odbyłem wiele rozmów, nie chcą
tego operatora w naszym rejonie, bo zrobił on dla nich
wiele złego. Jako radny mam
dość wysłuchiwania ich domniemanych i populistycznych koncepcji, które nigdy
nie doczekają się realizacji. Są
to czyste fantazje bez pokrycia, przez które spółka straciła wiarygodność, jej jedynym
celem jest przejęcie kontraktu z NFZ na kolejne trzy lata,
a nie poprawa świadczonych
przez siebie usług na rzecz naszych mieszkańców. To gubinianie budowali, z wielkim
trudem, jeden z obiektów szpitala, dlatego należy się nam
ich zwrot, a nie dewastacja i
brak wykorzystania. Oczekuję
w tym zakresie determinacji i
konkretnych działań, zwłaszcza władz na szczeblu powiatowym. Wszyscy mamy dość
bałaganu, jaki panuje w szpitalnictwie, nie tylko w Gubinie, ale w całym powiecie.
Krzysztof Kaciunka
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Pozytywny szok
Półtora roku temu oddziały
szpitalne zostały wyprowadzone z Gubina, co przyczyniło się
do tego, że mieszkańcy miasta i
gminy praktycznie zostali pozbawieni całodobowej opieki zdrowotnej. Doskonale wiemy, jak od
tamtego czasu wygląda sytuacja
szpitala powiatu krośnieńskiego prowadzonego przez grupę
Nowy Szpital. Okazuje się, że jest
nadzieja na zmiany prowadzące
ku lepszemu.
Ciągłe zmiany personalne
wśród lekarzy i słaba kondycja finansowa szpitala to tylko
czubek góry lodowej. Na szczęście sytuacja może zmienić się o
180 stopni. Zainwestowaniem w
naszym mieście zainteresowana
jest uznana firma z branży medycznej. - Już od pół roku rozmawiam z inwestorem. Kilka
miesięcy temu przedstawiłem
go staroście. Niestety od tamtej
pory niewiele ruszyło do przodu
– wyjaśnia burmistrz Gubina
Bartłomiej Bartczak.
To, jak mogą funkcjonować
specjalistyczne przychodnie, w
których pacjent jest najważniejszy, pokazała wizyta w Lubinie,
gdzie wspomniana firma prowadzi trzy placówki. Każda z nich
prezentuje wysoki standard, posiada nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy. Ponadto

Burmistrz i radni z Gubina byli pod ogromnym wrażeniem organizacji specjalistycznej przychodni w Lubinie

pracują w nich wysoko wykwalifikowani specjaliści w swoich
dziedzinach. - Jest to najlepsza
przychodnia w Lubinie, wszystko jest na bardzo wysokim poziomie, życzę innym miastom
takich ośrodków jak ten – wyznała pani Kazimiera, mieszkanka miasta na Dolnym Śląsku.
Nic dziwnego, że organizacja
przychodni i podejście do pacjenta wywarły na radnych (Danucie Andrzejewskiej, Halinie

Wojnicz, Urszuli Kondracik,
Edwardzie Patku, Mirosławie Rogińskim, Zygfrydzie
Gwizdalskim i Jacku Czerepko – ich opinie z wyjazdu w osobnym artykule) z Gubina ogromne wrażenie. Tym bardziej, że potencjalny inwestor jest partnerem
AOK, czyli niemieckiej Kasy Chorych, co oznacza, że przychodnia
ulokowana w Gubinie w pełni wykorzystałaby transgraniczny potencjał naszego miasta.

Co zatem stoi na przeszkodzie,
żeby firma zaczęła inwestowanie
w Gubinie? Chodzi oczywiście o
warunki lokalowe. Władze samorządowe Gubina są zainteresowane przejęciem niezagospodarowanego budynku „A”
szpitala w naszym mieście. Budynek ten jest obecnie dzierżawiony przez aktualnego operatora szpitala, a brak konkretnych działań ze strony starosty powoduje typowy impas.

- Odpowiedź na pismo, w
którym wyrażamy chęć przejęcia budynku szpitalnego numer
„A” jest jak na razie negatywna – tłumaczy burmistrz Bartczak. - Już nie oczekuję od powiatu, że rozwiąże nam problemy związane ze służbą medyczną w naszym mieście. Na
chwilę obecną chcemy dostać
budynki i dalej sobie poradzimy, bo wiemy, że jest spółka,
która zamierza u nas zainwestować. A z tego, co zobaczyliśmy w Lubinie, mamy pewność, że świadczą usługi medyczne na najwyższym poziomie.
Sytuacja wydaje się skomplikowana, ale może w rzeczywistości taka nie jest. Władze
Gubina dały zielone światło
firmie, która tylko czeka na lokal.
Coraz więcej radnych powiatowych jest zdania, że inwestor powinien otrzymać szansę i otworzyć przychodnię w mieście nad
Nysą Łużycką. W tym momencie wszystko zależy od starosty,
jego determinacji i dobrej woli.
Stawką nie jest przyszłość polityczna, ale zdrowie i życie około
30 tysięcy mieszkańców miasta
i gminy Gubin, więc czas skończyć z pozorowanymi ruchami i
grą na czas.
Krzysztof Kaciunka

Kolejna ważna nagroda dla Gubina!
21 maja w Berlinie, w Federalnym Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Rozwoju Miast,
odbyła się gala, na której wręczano nagrody za modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej. Jednym z kandydatów do
wyróżnienia był wspólny projekt
Gubina i Guben.
Była to druga edycja konkursu, w którym wystartować mogą
polsko-niemieckie przedsięwzięcia pozwalające na wspólne
transgraniczne rozwiązywanie
problemów przestrzennych, np.
w zakresie kształtowania współpracy miast z ich otoczeniem, czy
współpracy pomiędzy miastami
lub gminami. W dwóch etapach
konkursu spłynęło łącznie 105
projektów, w tym także z Euromiasta Gubin-Guben. Mowa o
„Zielonej Ścieżce”, czyli o trasie
pieszo-rowerowej, która swoim
zasięgiem obejmuje wszystkie
najładniejsze miejsca obu miast.

Od lewej: M. Niezgoda, B. Bartczak, F. Mahro i R. Bomba podczas gali w Berlinie

– Jak widać, nasze pomysły i
wykonanie projektu doceniają nie tylko mieszkańcy i turyści, ale także instytucje odpowiedzialne za europejskie fundusze – skomentował Burmistrz
Bartłomiej Bartczak.
Jak się okazało, z ponad setki
kandydatów wybrano 5 laureatów, wśród których znalazł się

projekt z Euromiasta nad Nysą
Łużycką! Nagrodę burmistrzowi Bartczakowi oraz zastępcy
burmistrza Guben Fredowi
Mahro wręczyli wiceminister
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda i sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Rozwoju Miast,

Rainer Bomba.
- „Zielona Ścieżka” miała na
celu remont i budowę ciągów
pieszo-rowerowych oraz modernizację istniejących parków
i pamiątkowych miejsc o znaczeniu historycznym – uzasadnił wybór R. Bomba. - Wszystkie działania były ze sobą powiązane i skoordynowane po
obu stronach granicy w ten
sposób, by łączyły najważniejsze punkty w Gubinie i Guben.
W ten sposób historycznemu
centrum Euromiasta została zapewniona nowa jakość funkcjonalno-użytkowa.
Ponadto doceniono takie
przedsięwzięcia jak: dalszy
rozwój Biletu EURO-NYSA pod
względem taryfowym i instytucjonalnym, Polsko–Niemiecką Koncepcję rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, Europejski Związek Parków Łużyckich,

Razem dla pogranicza Dolny
Śląsk – Saksonia. – To zaszczyt
znaleźć się w tak doborowym
towarzystwie – nie krył zadowolenia F. Mahro. – Proszę zauważyć, że inne nagrodzone projekty mają dużo większy zasięg,
dlatego wyróżnienie Euromiasta Gubin-Guben jest tym bardziej cenne.
Jest to już drugie niezwykle
ważne wyróżnienie dla naszego
miasta. Przypomnijmy, że trzy
tygodnie temu burmistrz Bartczak otrzymał Dyplom Europejski w Poczdamie za wkład w integrację transgraniczną. Można
na tej podstawie wywnioskować,
że dobra współpraca na linii Gubin-Guben oraz realizacja wielu
projektów z dofinansowaniem
z funduszy unijnych nie przechodzą bez echa w Europie. Co
więcej, są zauważane i co najważniejsze, doceniane.
Krzysztof Kaciunka
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Z wakacyjną pracą
trzeba uważać!
Zbliża się okres prac sezonowych.
A to oznacza, że spora ilość mieszkańców Gubina, z braku perspektyw i możliwości znalezienia stałej
pracy, szuka dla siebie tymczasowego zatrudnienia za granicą. Najczęściej jako zbieracz warzyw lub
owoców. Jest to dla nich szansa,
ale jednocześnie zagrożenie. Warto
zachować szczególną ostrożność
przy podejmowaniu decyzji o podjęciu tego typu pracy. Nie zrobiły
tego zapewne dwie mieszkanki naszego województwa, wprowadzone w błąd przez niedoszłego pracodawcę. Zamiast na plantację pieczarek, trafiły do domu publicznego w okolicy Monachium. Na
szczęście uciekły stamtąd i udało
im się bezpiecznie wrócić do kraju.
Lubuscy policjanci prowadzą cykl

spotkań przedwakacyjnych z mło- sprawdzanie oferty zatrudnienia,
dzieżą i osobami poszukującymi a w przypadku zagrożenia o szybki
pracy zarobkowej w okresie letnim. kontakt z rodziną i policją.
Pojawiają się apele o wiarygodne
Andrzej Matłacki

Błękitny Patrol
Pod nazwą „Błękitny Patrol”
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Gubinie organizuje szkolenia nad jeziorem Borek
w Kosarzynie, gdzie znajduje się
stanica WOPR-u. Będą to kursy
stacjonarne dla ratowników
wszystkich stopni oraz płetwonurków.
Szkolenia przeprowadzone zostaną w następujących terminach: 1-5. lipca (ratownik młodszy - koszt z zakwaterowaniem
600 zł), 8-12. lipca (ratownik

WOPR - koszt z zakwaterowaniem 700 zł), 22-26. lipca (ratownik wodny - koszt z zakwaterowaniem 800 zł), 29. lipca-2. sierpnia (ratownik młodszy - koszt
z zakwaterowaniem 600 zł),
5-9. sierpnia (ratownik WOPR
- koszt z zakwaterowaniem 700
zł), 12-16. sierpnia (ratownik
wodny - koszt z zakwaterowaniem 800 zł). W trakcie szkoleń na ratownika będzie można
zdobyć uprawnienie płetwonurka w systemie Padi oraz nauczyć

się żeglować łodziami typu Mak.
Kajaki i łodzie wiosłowe będą do
dyspozycji kursantów. Chętni
mogą pobrać nauki w zakresie
pływania łodziami motorowodnymi oraz zdobyć certyfikat poświadczający umiejętność ratowania życia ludzkiego przy użyciu
skutera wodnego z platformą ratowniczą. Więcej informacji oraz
zapisy na szkolenia przyjmuje
Jacek Czerepko pod numerem telefonu 608 019 311.
Andrzej Matłacki

Rodzice byli dumni
W środę, 29 maja, w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy
ulicy Kunickiego zorganizowany został festyn. Poprzebierane w piękne i kolorowe stroje
dzieci miały okazję zaprezentować publiczności swoje umiejętności wokalno-taneczne.
Oprócz tego, na każdego malucha czekało mnóstwo atrakcji. A oto kilka z nich: zabawy
w dmuchanym zamku, gry i
zabawy sportowe i zrobienie
fryzury. Dzieci bawiły się nie
tylko ze sobą, czy też rodzicami,
ale także z klaunem, który skutecznie je rozśmieszał. Każdy
mógł spróbować przygotowanych na tę okazję pyszności. W

końcu żaden dobry piknik nie dnia pogody, ale przede wszystmoże odbyć się bez smakoły- kim dzięki wspólnej wesołej zaków. Impreza znów się udała. bawie.
Nie tylko za sprawą dobrej tego
Andrzej Matłacki
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Aktywni zawodowo
Redaguje Andrzej Matłacki
Kogo szukają do pracy?
Wybrane oferty pracy w PUP Krosno Odrzańskie - Filia w
Gubinie (pokój nr 6, tel. 68-455 82 12 i pokój nr 9, tel. 68-455
22 72). Stan na 3 czerwca: pracownik biura obsługi klienta,
mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, betoniarz, pracownik biurowy, pracownik pieczarkarni, księgowa, kierowca kat. C, sprzedawca, pracownik gospodarczy,
robotnik budowlany, sprzedawca-przedstawiciel handlowy, sprzątaczka, murarz, malarz, technolog robót wykończeniowych, ankieter (miejsce pracy: Zielona Góra i okolice), kierownik budowy (miejsce pracy: Zielona Góra-Polska), kasjer-fakturzysta (miejsce pracy: Krosno Odrzańskie).
Klub Pracy- a co to takiego?
Są to szkolenia i zajęcia aktywizacyjne prowadzone przez
PUP - Filia w Gubinie, które rozwijają umiejętność aktywnego poszukiwania pracy. Mają one na celu: ułatwić dokonanie samooceny, poznać możliwości i predyspozycje zawodowe, mobilizować do samodzielnego poszukiwania pracy,
dostarczać informacji na temat rynku pracy, uczyć sporządzania dokumentów aplikacyjnych i przygotowywać do kontaktów z pracodawcą. Ponadto klub ma za zadanie wzmacniać pewność siebie lub odbudowywać poczucie własnej
wartości, zwiększać kreatywność i skuteczność w działaniu,
pomagać zmienić postawę bezrobotnego wobec siebie, sytuacji, w której się znajduje, spojrzeć obiektywnie na przeszkody, które wydawały się nie do pokonania, umożliwiać
poznanie ludzi w podobnej sytuacji, a dzięki ich doświadczeniu, pomocy oraz wsparciu przełamać swoje obawy i wątpliwości. Z Klubu Pracy korzystać mogą: osoby bezrobotne,
osoby poszukujące pracy oraz osoby zainteresowane, niezarejestrowane w PUP. Formy korzystania z Klubu Pracy wyglądają następująco: udział w szkoleniach: 80 godzin zajęć
teoretycznych i praktycznych oraz udział w zajęciach aktywizacyjnych – jedno lub kilkudniowe warsztaty modułowe.
W Klubie Pracy istnieje m.in. dostęp do: stanowiska komputerowego wraz z Internetem, urządzeń wielofunkcyjnych
(drukarka, skaner), wzorów dokumentów aplikacyjnych,
materiałów i informacji przydatnych przy otwieraniu własnej firmy i panoramy firm. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Klubu Pracy oraz chcące uzyskać informacje o aktualnym harmonogramie jego funkcjonowania, powinny
dzwonić pod numer telefonu: (68) 455 81 27.

Super Wiewiórka
Już po raz piąty Przedszkole Miejskie nr 1 w Gubinie
było organizatorem Międzyszkolnego Konkursu „Super
Wiewiórka“, którego celem jest kształtowanie u młodych
osób podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych,
popularyzacja przestrzegania higieny jamy ustnej i zasad
bezpieczeństwa oraz zaznajamianie ze zdrową żywnością.
W Gubińskim Domu Kultury (21.05.) zjawiły się 6-latki
z miejskich przedszkoli oraz szkolnych oddziałów przedszkolnych z Gubina i Bieżyc. Każda trzyosobowa drużyna miała do wykonania osiem zadań, np: rozpoznawanie
smaków, wybieranie zdrowych produktów, quiz o zdrowiu i higienie jamy ustnej, skompletowanie materiałów
potrzebnych do udzielenia pierwszej pomocy, czy też dopasowywanie obrazków i numerów alarmowych. Każda
ekipa wykonała także plakaty obrazujące sposoby dbania
o zdrowie. Na uczestników konkursu czekały także niespodzianki. Maluchy obejrzały przedstawienie „Czerwony i różowy Kapturek“ w wykonaniu dzieci z kółka teatralno-muzycznego „Plastuś“ z PM nr 1. Nie zabrakło także
zdrowego poczęstunku oraz zabawy muzyczno-ruchowej.
Drużyny z poszczególnych placówek otrzymały nagrody,
„zdrowe“ upominki i dyplomy.
Andrzej Matłacki
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Wieści zza Nysy

Dzień Dziecka
W tym roku już po raz 63. obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Dziecka. Szczególnie lubiany przez najmłodszych 1 czerwca w tym samym czasie świętują
Rosjanie, Chińczycy, Czesi, Bułgarzy, mieszkańcy wschodnich
landów Niemiec, obywatele Rumunii, Ukrainy, Słowacji, czy
Kuby. Inicjatorem działań mających na celu zapisanie dnia 1
czerwca jako międzynarodowego święta jest organizacja zwana
Międzynarodową Unią Ochrony
Dzieciństwa, której celem było
zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom z całego świata. Świętowanie w obecnych czasach zdaje
się nieco odbiegać od szlachetnego założenia pomysłodawców
Dnia Dziecka, ponieważ najczęściej polega głównie na wręczaniu
rozmaitych prezentów. Mieszkańcy Gubina mają różnorodne
pomysły zarówno na spędzenie
tego dnia, jak i na upominki dla
swoich pociech:
Bianka Wiśniewska

Mikołaj Jursza:
- Nie obchodzę tego dnia w
specjalnie huczny sposób. Jeżeli
chodzi o prezenty, to rok temu
dostałem od rodziców rolki, a
teraz prawdopodobnie dostanę jeszcze raz to samo, tylko, że
lepsze. Zamierzamy z tej okazji
pójść na festyn i tam spędzić
trochę czasu razem.

Paweł Łabęcki:
- W ten dzień zawsze kupujemy
dzieciom jakieś prezenty - zabawki
lub słodycze, w końcu Dzień Dziecka
jest raz w roku. Staramy się spędzać
ten czas nie siedząc w domu. Zwykle
chodzimy na place zabaw lub na imprezy miejskie. Dzień Dziecka zbiega
się z Wiosną Nad Nysą, więc jest,
gdzie wyjść i co robić.

Redaguje Krzysztof Freyer

Katarzyna Stodolna:
- Mam trójkę dzieci. Dwoje w
wieku 17 i 6 lat, najmniejsze natomiast ma 3 miesiące. Aby uczcić
to święto, na pewno przyjdziemy
na festyn. Skorzystamy z rozrywek, które oferują organizatorzy,
m.in. z koncertów. Na pewno pospacerujemy i obejrzymy stragany, później pójdziemy na karuzelę.

Przykro mi, nie mamy
wolnych miejsc...
Przedszkola w Gubinie wciąż przeżywają oblężenie. Rodzice, którzy
chcą posłać swoje 3-letnie dziecko do przedszkola, mają obecnie
duży problem. O wolne miejsce w
miejskim przedszkolu jest bardzo
ciężko. Rodzice maluszków zostali na lodzie, bo nie dla wszystkich
znalazło się tam miejsce. Mamy maluchów mają poważny dylemat, bo
chcą wrócić do pracy, ale nie mają
z kim zostawić dzieci. Placówki
przedszkolne są często odwiedzane przez matki z nadzieją, że ich
maluch jednak zostanie przyjęty z
listy rezerwowej. Z jednej strony dyrektorki przedszkoli nie chcą robić
rodzicom złudzeń. Z drugiej zaś,
często mówią: - Proszę przyjść za
2-3 tygodnie, może wtedy coś uda
się załatwić, może ktoś zrezygnuje i zwolni się miejsce. Przedszkola są tak mocno oblegane, że nawet
wnioski w pełni spełniające kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola (czyli pracujący oboje rodzice)
zostały odrzucone. - Wiadomość
o nieprzyjęciu mojego dziecka do
przedszkola mnie załamała. Nie
mogę sobie pozwolić na to, aby nie
wrócić do pracy, a nie stać mnie

też na opiekunkę - mówi załamana pani Teresa. Przedszkola Miejskie w Gubinie mają ograniczoną
ilość miejsc. Dla trzylatków w PM
nr 2 i nr 3 przygotowano ich 25. Natomiast w PM nr 1 przy ulicy Piastowskiej zaledwie 18 miejsc. Tu

musiano odrzucić aż 41 wniosków.
Ponieważ nie obowiązuje rejonizacja, na szczęście część dzieci znalazła miejsce w innym przedszkolu.
Ogólnie, w skali miejskiej, zabrakło w przedszkolach 28 miejsc dla
3-latków, 33 dla 2-latków i 16 dla
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4-latków. To w sumie daje liczbę
77 dzieci. Aby uniknąć w przyszłości
podobnych problemów, może najwyższa pora pomyśleć o utworzeniu w naszym mieście niepublicznego przedszkola?
Andrzej Matłacki

Turyści chwalą Nysę
Guben/Berlin/Dresden. To,
że Nysa Łużycka jawi się być
turystycznym magnesem naszego regionu, przekonaliśmy
się już nie raz. Wiemy, że konieczne są inwestycje. Problemy te świetnie rozumie Achim
Klos z Gubeńskiego Stowarzyszenia Turystyki Wodnej,
który ochoczo pomaga turystom wodnym przybywającym w te strony.
W tylko jeden majowy weekend
Achim Klos pomógł ponad 50 turystom w pokonaniu przeszkód
na Nysie Łużyckiej. Ze względu na
prace remontowe przy jazie elektrowni wodnej w Gubinie opadł
stan wody w tak zwanej Nysie
Górnej. Turyści musieli we właściwym momencie opuścić rzekę,
aby prąd wodny nie porwał ich w
kierunku remontowanego jazu.
Może się to wydawać zaskakujące,
ale uroki Nysy odkryli turyści nawet
z Drezna i Berlina.
- Wszyscy bardzo wysoko ocenili Nysę i jej okolice jako idealny
obiekt turystyczny - mówi A. Klos
dla południowo-brandenburskiego
dziennika „Lausitzer Rundschau”
(„Przegląd Łużycki”). Przyjeżdżaliby tu częściej i przywozili ze sobą
jeszcze więcej ludzi, gdyby na Nysie
było zainstalowane odpowiednie
oznakowanie. Brakuje tablic ostrzegawczych o elektrowniach i miejscach niebezpiecznych, jak na przykład o otwartym jazie elektrowni w
Gubinie. Zdaniem turystów, brakuje również miejsc odpoczynku
i obiektów towarzyszących. Deficyty występują także w kwestii
przystani i możliwości przeniesienia łodzi, gdy dany odcinek rzeki
uniemożliwia bezpieczny spływ. A.
Klos dodaje, że usunięcie wymienionych deficytów to zadanie dla
miasta Guben i okolicznych gmin.
Nie należy zapominać, że dorosłym bardzo często towarzyszą w
podróży dzieci. I to właśnie o ich potrzeby należy również zadbać.
K. Freyer

Towarzystwo Walki z Kalectwem w Gubinie serdecznie dziękuje wszystkim
radnym Rady Miejskiej,
Grażynie Sikorze i Krystynie Toporskiej za pieniądze, które zostaną przeznaczone na leczenie mieszkanki Gubina, Anny Z.
Prezes TWzK
Urszula Kondracik
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Uroczyste otwarcie wieży Fary
podczas miejskiego święta
W tym roku mieszkańcy Gubina
radośnie i entuzjastycznie obchodzili
52. edycję Wiosny nad Nysą, która z
pewnością zajmuje honorowe miejsce na liście skojarzeń dotyczących
naszego miasta - znają ją zarówno
ludzie starsi, jak i dzieci. Trzydniowy miejski festyn przebiegał dynamicznie, a panująca letnio-jesienna pogoda zdawała się raczej podsycać aurę dobrej zabawy i rozrywki, aniżeli ją niweczyć. Biorąc pod
uwagę weekendową słotę i mżawkę
(na koncertach jednak nie padało!),
frekwencja na festynie była miłym
zaskoczeniem, ponieważ mieszkańcy licznie skorzystali z bogatej listy
atrakcji oferowanych przez organizatorów.
Rozpoczęcie Wiosny nad Nysą
przebiegło w podniosłej i oficjalnej
atmosferze. Istotnym punktem w
napiętym grafiku piątkowego popołudnia była ceremonia oddania
do użytku odremontowanej wieży
gubińskiej Fary. Władze miasta na
czele z burmistrzem zwieńczyły to
niebagatelne w oczach historii wydarzenie, przecinając czerwoną wstęgę.
Symboliczny gest oznaczał, iż można
rozpocząć zwiedzanie obiektu. Samo
pragnienie znalezienia się na szczycie i podziwiania panoramy Gubina
i Guben może jednak nie wystarczyć. Niebagatelne znaczenie odgrywa kondycja fizyczna, bowiem wieża
liczy sobie ponad 50 m. Formalny
charakter imprezy nie trwał długo i
po przemówieniach zaproszonych
gości ustąpił miejsca rozrywkowej
części Wiosny nad Nysą. W Galerii GDK Sigrid Noack przedstawiła cykl swoich prac, których odbiór
ułatwia zgrabny tytuł „Powidoki”.

Wśród artystycznych działań wyróżnić można również wystawę historyczną „Niemy Świadek”, mającą
miejsce w Farze. O wysoki poziom
wrażeń muzycznych zadbali chłopcy z zespołu Bezsensu, a także gwiazda wieczoru - Stachursky. Gubiniacy
docenili obie konwencje i zarówno
klimat rockowy, jak i dance przyciągnął wielu słuchaczy. Zabawa trwała
do późnych godzin nocnych, a od godziny 23:00 Plac Jana Pawła II wypełniały dyskotekowe dźwięki miksowane przez dj-ów.
Sobotni poranek gubińskiego festiwalu przebiegał w duchu współzawodnictwa i rywalizacji. Już o
9:00 rano zawody wędkarskie o
puchar Burmistrza Gubina przyciągnęły zarówno uczestników, jak

i publiczność. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wyścigi smoczych łodzi na Nysie Łużyckiej. Do listy imprez w duchu sportowym zaliczyć można także turniej
piłki siatkowej, czy pokazy ratownictwa wodnego. Organizatorzy nie zapomnieli, iż w tym dniu swoje święto
obchodzą najmłodsi, ponieważ
atrakcji dla dzieci było naprawdę
wiele. Jarmak Cuduf kusił rękodziełem artystycznym, stragany zabawkami, koralikami, balonami... Możliwość wymalowania twarzy również
była kusząca. Na dużej scenie przedszkolaki i uczniowie mogli podziwiać swoich kolegów podczas występów wraz z pedagogami ze szkoły
muzycznej. Ciekawym punktem, w
którym sceną zawładnęły dzieci,

okazał się program przedstawiony
przez Studio Wokalne GDK, grupę
taneczną Zadyma, Studio Tańca Nowoczesnego Etna, czy Szkołę Tańca
Calipso. „Gubińskie Łużyczanki”
również i w tym roku nie zawiodły.
Wraz z Senioren Chor z Guben wykonały wspólny koncert z okazji 25lecia współpracy. Ważnym punktem popołudniowym był koncert
Castle Brass Ensemble. Wieczór
natomiast oznaczał występ kolejnej gwiazdy – Krzysztofa Krawczyka. Gubiniacy oprócz niebywałego
entuzjastycznego przyjęcia wykazali się również znajomością tekstów
piosenek popowego artysty. Gorącą
aurę podtrzymał hip-hopowy skład
Magnum Group oraz rozluźniający i lekki w odbiorze zespół grający

Uhonorowani strażacy

Dariusz Kostyszak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gubinie,
otrzymał w czasie wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, 17 maja, z rąk wiceministra
MSW Marcina Jabłońskiego, awans na stopień kapitana. Ponadto D. Kostyszak i st.
aspirant Dariusz Nesterowicz zostali odznaczeni srebrnymi medalami za długoletnią
służbę w ochronie przeciwpożarowej.
Wcześniej, bo 14 maja, na powiatowych obchodach Dnia
Strażaka ogniomistrz Leszek
Łopatkiewicz odebrał złoty

Medal Zasługi dla Pożarnictwa. Srebrnymi medalami
odznaczono ogniomistrzów:
Tadeusza Dąbrowskiego
i Marka Dobrasa oraz mł.
aspiranta Adama Tarłowskiego. Awans na stopień
ogniomistrza otrzymał M.
Dobras. Młodszymi ogniomistrzami mianowano: Tomasza Kwiecińskiego, Jarosława Wojtala i Adama
Kaczmarka, a starszymi
sekcyjnymi zostali: Marcin
Bekała i Tomasz Matuszak.
Ols

reggae/ska Podoba mi się. Zwieńczenie sobotniego programu stanowił koncert rockowy Yumy oraz
zabawa i tańce przy discopolowej
grupie Long&Junior.
Po dwóch długich dniach szaleństw
niedziela upłynęła dużo spokojniej.
Organizatorzy zaoferowali atrakcje sportowe, a popołudnie wypełniły artystyczne występy szkół oraz
przedszkoli. Ciekawe widowisko
stanowił pokaz Karate Kyokushin
z gościnnym udziałem Mistrzów
Polski. Wybrzmienie ostatnich gitarowych akordów wykonywanych
przez członków zespołu Białe Kruki
oznaczał ostre i głośne zakończenie
52. Wiosny Nad Nysą. Festiwal nie
miałby miejsca, gdyby nie pomoc i
zaangażowanie wielu osób.
Organizator „Uroczystego otwarcia
wieży gubińskiej Fary. 52. Wiosny
Nad Nysą” Gubiński Dom Kultury składa serdeczne podziękowania wszystkim Sponsorom i Dobroczyńcom imprezy, a w szczególności: młodzieży z Młodzieżowej
Rady Miasta oraz grupy „Otwarte” - za pomoc organizacyjną, Pani
Reginie Jankowskiej i innym właścicielom działek - za udostępnienie terenu na potrzeby przeprowadzenia imprezy, Pani Alicji Ratowicz - za nieocenioną pomoc logistyczną, Panu Krzysztofowi Dubertowi - za koordynację działań dot.
bezpieczeństwa imprezy, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w
Gubinie, Policji oraz gubińskiemu
oddziałowi Polskiego Czerwonego
Krzyża, Państwu Kasowskim z Restauracji „Retro” oraz firmie Gartencenter.
Bianka Wiśniewska
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Wkurza mnie
Kaśka Janina Izdebska

„Bo to zawsze jest najgłupsze,
kiedy ktoś się przy czymś uprze”
- Boy-Żeleński

We wtorek, 28 maja, dokładnie o godzinie 23:45 doszło do
wypadku drogowego w rejonie
przejścia granicznego w Gubinku. Wszystko zdarzyło się
na skrzyżowaniu dróg K-32 z
W-285. Kierowca tira, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, uderzył w naczepę samochodu ciężarowego jadącego w

kierunku Krosna Odrzańskiego. W wyniku tego błędu doszło
do przewrócenia się samochodu. Jeden z kierowców z podejrzeniem urazu głowy został przewieziony do szpitala w Nowej
Soli. Drugi natomiast trafił na
obserwację do szpitala w Krośnie Odrzańskim. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Obecnie trwają

czynności zmierzające do ustalenia przyczyn wypadku. W związku z wypadkiem, utrudnienia w
ruchu potrwały jeszcze do godzin
popołudniowych następnego
dnia. Dla kierowców zorganizowano objazdy. Ruch odbywał się
przez parkingi pobliskich stacji
paliw.
Andrzej Matłacki

Piwko na wyspie,
a winko w parku
Wiosenne ciepło kreuje w
umyśle niejednego mieszkańca
Gubina niezliczoną ilość pomysłów na spędzenie wolnego czasu.
Istnieje duża grupa ludzi, których
chwile po szkole i po pracy wypełnia wzmożona aktywność ruchowa, gdyż relaksują się podczas rowerowych wycieczek, spacerów z psem, czy podczas wykonywania nierzadko niełatwych
prac na działce. Zapewne całkiem
spora ilość gubiniaków spędza
popołudnia w domach przy ulubionym serialu, czy książce. Częstym sposobem na nudę po zajęciach szkolnych lub po działaniach gwarantujących wynagrodzenie pieniężne, zdaje się być
organizowanie mniej lub bardziej kameralnych imprez zakrapianych alkoholem w miejskich parkach, czy też na Wyspie
Teatralnej.
- Problem istnieje już długi czas
- informuje komendant straży
miejskiej, Krzysztof Dubert.
- Strażnicy miejscy reagują na
ludzi spożywających alkohol

w miejscach objętych zakazem
i stosują odpowiednie kary. W
związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kara pieniężna za to wykroczenie wynosi
100 zł i takie właśnie konsekwencje grożą osobom, które się tego
dopuszczają.
Często zdarza się, iż notorycznie
to te same grupy młodzieży, czy
bezdomnych piją alkohol w miejscu publicznym i nieprzeznaczonym do tego celu. K. Dubert przybliża istotę sprawy:
- Reakcja nietrzeźwych na
widok strażnika miejskiego jest
zazwyczaj taka sama – chowają
butelki, czy puszki za siebie lub
do torby. Jeśli jednak nie widzą
umundurowanych służb pilnujących porządku, tylko „zwykłych”
obywateli, kontynuują imprezę.
Przyznam, iż często zdarza się,
że po spożyciu alkoholu w niektórych ludziach budzą się mało
ludzkie instynkty i wówczas odurzeni członkowie imprezy zaczynają być agresywni. Ujście złości

często ma miejsce podczas demolowania śmietników, ławek itp.
Jeżeli więc mieszkańcy widzą
tego typu sytuację, należy poinformować telefonicznie gubińską straż miejską. Szczególnie
ważne jest także, aby zgłaszać
spożywanie alkoholu przez młodzież i osoby nieletnie.
Po niechcianym zakończeniu
imprezy chwile, które miały być
relaksem, nierzadko w mgnieniu
oka przeistaczają się w rozgoryczenie i gniew, z powodu niemałej kary pieniężnej, którą, niestety
lepiej uiścić. Nadszarpnięta sfera
finansowa to tylko jedna z wad
spędzania wolnego czasu z piwem
w parku. Kolejnym negatywnym
aspektem całego zajścia zdają się
być często pozostawiane na terenach zielonych puszki, butelki, czy papierki po spożywanych
do alkoholu chipsach lub słodyczach, które w wyniku histerycznego rozluźnienia osób spożywających alkohol lądują gdzie popadnie.
Bianka Wiśniewska

Maj był kiedyś miesiącem książki i właśnie wtedy,
korzystając z pięknej wiosennej pogody, czytelnicy ruszali na kiermasz książki, by upolować nie
tylko ulubiony tom, ale i autograf znanego autora.
To już przeszłość, bo oprócz Międzynarodowych
Targów Książki w Warszawie, w miastach i miasteczkach nikt nie organizuje festynów poświęconych książce.
Majowo-czerwcowej tradycji związanej z kulturą
pozostaje wierny Gubin, organizując swoje święto,
Wiosnę nad Nysą. Każdego roku w ciągu tradycyjnych trzech dni mieszkańcy bawiąc się, mają okazję
spotkać znajomych, których czasami nie widują w
ciągu pozostałych miesięcy.
Rozłożone na przyległych ulicach miasteczko handlowe przez ostatnie lata bardziej przyciąga oglądających niż kupujących. To już nie te czasy, kiedy kupienie czegokolwiek z takiej okazji było wydarzeniem
dla rodziny. Teraz klient ma możliwości wyboru po
obu stronach granicznego mostu. Jest bardziej kapryśny. Trudno go zadowolić.
Trudno też zadowolić ogół programem artystycznym serwowanym podczas tych dni. Największe
wzięcie ma danie główne, czyli występ gwiazdy, chociaż dobór też bywa dyskutowany. No, ale wiadomo,
że „jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim
dogodził”, a „krawiec kraje...” itd.
Niewątpliwie ważnym wydarzeniem tegorocznej
Wiosny było otwarcie po remoncie wieży przy
Farze. Już nie tylko można uczestniczyć w imprezach w uporządkowanym wnętrzu Fary, ale też zachwycać się panoramą Gubina z jej wieży.
Nowym pomysłem było - po czternastu latach ustanowienia Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im.
Corony Schroeter - wręczenie jej na scenie podczas Wiosny. Do tej pory laureaci odbierali ją w galerii.
Pomysł uhonorowania osoby działającej na niwie
twórczości, czy upowszechnienia kultury jest przedni, dziwi tylko ograniczenie wybrańców do osób zameldowanych w Gubinie.
Domyślam się, że zapis taki był m.in. wynikiem kierunku, jaki w tym czasie(1999 r.) obrano w naszym
mieście, a polegał na promowaniu miejscowych firm.
Wygrywały więc w przetargach na sprzątanie miasta,
remonty budowlane, a efekty nie zawsze były zadowalające.
Po latach, w czasie, kiedy uważamy się za mieszkańców Euromiasta, że nie wspomnę o „globalnej wiosce”, ograniczenie kandydatów wyłącznie
do zameldowanych w Gubinie pachnie zaściankiem
i głęboką prowincją, albowiem prowincjonalizm
rzadko bywa pojęciem wyłącznie geograficznym.
Wielu prowincjuszy spotkać można wśród mieszkańców dużych miast, a obywatelem świata można
być mieszkając w małym miasteczku, bo przynależność do tej kategorii zależy wyłącznie od potrzeb
intelektualnych i kulturalnych, stylu życia i życiowych priorytetów.
Przynależność do prowincji nie określa adres, a
tym bardziej zameldowanie.
Czas się nad tym zastanowić.
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Złapano internetowego oszusta
Policjanci z Gubina, wspólnie z
policjantami z Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. zatrzymali oszusta internetowego,
który za pośrednictwem portalu
aukcyjnego wyłudzał pieniądze
od osób zachęconych do kupna
doładowań do telefonów komórkowych i kodów do gier. Grozi
mu za to od sześciu miesięcy do
nawet 8 lat pozbawienia wolności. Wszystko zaczęło się od tego,
że na początku tego roku lubuska
policja zaczęła otrzymywać zawiadomienia o szeregu oszustw
dokonywanych poprzez sieć. Wszystkie wskazania prowadziły do Gubina. Ta jednostka
zajęła się ustaleniem i zatrzymaniem sprawcy. Jak wynikało z materiałów sprawy, oszust,
wykorzystując techniki informatyczne przejmował legalnie działające konta na portalu aukcyjnym oraz konta pocztowe. Następnie za ich pośrednictwem

oferował w sieci doładowania do
telefonów komórkowych i kody
do gier. Wabikiem jak zwykle
w takich przypadkach była

korzystna cena. Zainteresowani
kupnem doładowań klienci przesyłali pieniądze na podane konto
bankowe, jednak zamówione

Rodzinne pływanie

Wakacje

!

Już za niespełna trzy tygodnie
będziemy mogli cieszyć się letnimi wakacjami. Dla młodzieży
oznacza to dwumiesięczną przerwę – pauzę w uczęszczaniu do
szkoły, natomiast tylko niektóre osoby pracujące będą mogły

relaksować się na urlopie. Możliwości spędzania wolnego lipcowego, czy sierpniowego czasu
jest wiele, choć nierzadko ich
listę diametralnie skraca szczupłe zaplecze finansowe. Zjawisko to wcale nie musi oznaczać

doładowania nigdy do nich nie
trafiały. Z portalu otrzymywali informację, że konto sprzedającego zostało przejęte przez

nieznanego sprawcę - wyjaśnia
podkom. Sławomir Konieczny, Rzecznik Prasowy KWP w
Gorzowie Wlkp.
Oszustem okazał się 28-letni
Andrzej J., u którego w mieszkaniu śledczy zabezpieczyli komputery, dyski komputerów, telefony, modem internetowy, karty
SIM i karty bankomatowe świadczące o prowadzonej przez niego
przestępczej działalności. Aktualnie wykonywana jest weryfikacja materiału dowodowego
zmierzająca do ustalenia liczby
oszukanych przez mężczyznę
osób. Może ich być nawet kilkadziesiąt. Zatrzymany usłyszał
już zarzut dokonania oszustwa
internetowego. Prokuratora w
Krośnie Odrzańskim zastosowała wobec mężczyzny dozór Policji oraz zabezpieczyła na poczet
grożących podejrzanemu kar i
grzywien mienie.
Andrzej Matłacki

nieudanego urlopu, pod warunkiem, iż wykażemy się pozytywnym nastawieniem i pomysłowością.
O swoich wakacyjnych planach
opowiadają mieszkańcy Gubina.
Bianka Wiśniewska

Kryta pływalnia będzie gościć
mieszkańców naszego miasta,
którzy 15 czerwca wezmą udział
w VIII Rodzinnych Mistrzostwach Gubina w Pływaniu. W
zależności od kategorii wiekowej, do przepłynięcia będzie dystans od 25 do 50 metrów stylem
dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym. Zgłoszenia przyjmowane są do środy,

12 czerwca. Można to zrobić
poprzez adres mailowy (mks@
gubin.com.pl) lub bezpośrednio
w kasie pływalni. Warto wziąć
udział w mistrzostwach. To doskonała okazja do zabawy, aktywnego sprzędzenia wolnego czasu oraz przeżywania ekscytujących chwil w rodzinnym
gronie.
Andrzej Matłacki

To dopiero
początek?
Krzysztof Starkiewicz:
- Nie mam żadnych konkretnych
planów na wakacje. Będąc jeszcze
dzieckiem, wyjeżdżałem na kolonie w góry, czy nad morze, teraz,
biorąc pod uwagę, że emeryt ma
ograniczone środki finansowe, w
większości moje wakacje upłyną
na górnym Komorowie, na działce przy pielęgnowaniu roślin. Egzotyczne Seszele, czy nawet Majorka odpadają.

Paulina Aristow:
- W tym roku przez większość
wakacji pracuję. Kiedy wezmę
urlop, zamierzam wybrać się do
znajomych za granicę. Uwielbiam wypoczynek na plaży z
dala od miasta i codzienności.
Są to cenne chwile m.in. dlatego, że można zawrzeć wiele
nowych znajomości i poznać
kulturę innych narodowości.

Nina Jaroszyńska:
- W tym roku zamierzam wyjechać na obóz z grupą taneczną GDK „Etna” i tam będę pełnić
rolę wychowawcy. Z pewnością do końca lipca skorzystam
z miejskiej pływalni, choć nie
ukrywam, że obok aktywnego
wypoczynku znajdzie się czas
na słodkie lenistwo.

Kibice uwielbiają oglądać
gwiazdy światowej piłki nożnej.
Szczególnie te, które umieją popisać się efektownymi zagraniami. Tymczasem sztuczki piłkarskie na najwyższym poziomie
można było zobaczyć również
w Gubinie. A to za sprawą imprezy „Your Style, Free Style“,
która odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Pierwotnie impreza planowana była w Amfiteatrze, ale organizatorom plany
popsuła kapryśna tego dnia
pogoda. W zawodach wzięło
udział ponad dwudziestu „magików“ z różnych zakątków Polski.

Publiczność miała okazję zobaczyć występ mistrza świata
Pawła Skóry. Jego tricki były
bardzo efektowne i jak na mistrza przystało, perfekcyjne.
W gubińskim turnieju wygrał
Paweł Wisiecki z Gdańska.
Tuż za nim uplasował się Przemysław Mistrzak ze Szczecina. Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek rozwoju piłkarskiego freestyle’a
w naszym mieście i regionie.
A Gubin Freestyle Cup będzie
kontynuowany. Trzymamy za
słowo.
Andrzej Matłacki
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Fara znów stanęła otworem!

Uroczyste przecięcie wstęgi oficjalnie otwierające wieżę Fary na zawsze zapisze się w
historii Gubina

Na to wydarzenie trzeba było
czekać 70 lat. Ale zdecydowanie
było warto, bo to, co wydarzyło się
w piątek, 31 maja, z pewnością zapisze się złotymi zgłoskami w historii
naszego miasta. Mowa oczywiście
o otwarciu wyremontowanej wieży
gubińskiej Fary.
Jeszcze parę lat temu o podobnej chwili myśleli chyba tylko niepoprawni marzyciele. Do tych największych optymistów można z
pewnością zaliczyć burmistrza Bartłomieja Bartczaka oraz Güntera Quiela - prezesa niemieckiego Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Fary. To właśnie

za niezachwianą wiarę w sens tego
przedsięwzięcia i za nieustępliwość
w dążeniu do celu otrzymali złote
odznaki „za opiekę nad zabytkami”
przyznane przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Wręczyli
je Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć. – Takie odznaczenie to
ogromny zaszczyt. Jednak największą nagrodą jest fakt, że spełniły się
marzenia, moje i wielu mieszkańców Euromiasta. Znów możemy
oglądać piękny krajobraz roztaczający się z wieży – nie krył wzruszenia G. Quiel.

Przypomnijmy, że odnowa tego
wyjątkowego zabytku była możliwa dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013.
Sam remont rozpoczął się dwa lata
temu. Ponadto w ramach Warsztatu Konserwatora zorganizowany został Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny, który ma
wyłonić wykonawcę dokumentacji technicznej na dalszą renowację
kościoła farnego. W ramach projektu odbyły się także liczne seminaria, konferencje, akademie oraz
inne spotkania transgraniczne.
- Czego było trzeba, żeby odbudować wieżę? Przede wszystkim
ogromnego zaangażowania wielu
osób i niezmordowanej wiary w
to, że się uda – wyjaśnia burmistrz
Bartczak. – Jak to zwykle bywa
przy przedsięwzięciach na taką
skalę, pojawiły się chwile zwątpienia, ale nie przysłoniły celu. Dzisiaj, obserwując jak długie kolejki mieszkańców Euromiasta
ustawiają się, żeby wejść na sam
szczyt Fary, wiem, że dokonaliśmy wspaniałej rzeczy.
Oczywiście wszystko wymagało wiele pracy i nakładów finansowych. Oczyszczono ponad 1500 m2

powierzchni ścian ceglanych, wykonano ponad 2 tony schodów stalowych z blach żeberkowych oraz zamontowano ponad 50 m stalowych
balustrad. Sam remont wieży kosztował około 2,3 miliona złotych.
- To, co wydarzyło się w Gubinie, jest doskonałym przykładem
na to, że dzięki transgranicznemu porozumieniu, zaangażowaniu i tytanicznej pracy, wszystko
jest możliwe – mówił Marcin Jabłoński, wiceminister spraw wewnętrznych, który także pojawił
się na uroczystości. – To wielkie
osiągnięcie dla Gubina i Guben,
ale także dla całego rejonu, czego

serdecznie gratuluję.
Z pewnością warto wejść na
sam szczyt wieży. To stamtąd,
przy dobrej pogodzie, roztacza
się widok na panoramę okolic. To
właśnie dzięki temu niezwykłemu
punktowi widokowemu obiekt ten
już teraz stał się jedną z największych atrakcji turystycznych całego
pogranicza. Może w przyszłości
uda się odbudować także korpus
unikatowego zabytku. Przy pozyskaniu funduszy jest na to ogromna szansa, bo jak widać, chęci oraz
ludzi, którzy mogliby tego dokonać, w Gubinie nie brakuje.
Krzysztof Kaciunka

B. Bartczak i G. Quiel (na zdjęciu z B. Bielinis-Kopeć) otrzymali z rąk wojewody złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”

O czym należy pamiętać, czyli wejście
w życie nowej „ustawy śmieciowej”
Już za niecały miesiąc wejdą w
życie nowe przepisy związane z
gospodarką odpadami. Przypominamy najważniejsze zmiany,
które będą obowiązywały od 1
lipca 2013 roku.
10 maja gmina Gubin o statusie miejskim ogłosiła nieograniczony przetarg na wykonywanie
usług pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta
Gubina”. Termin składania
ofert mija 24 czerwca o godzinie 10:00. Tego samego dnia poznamy operatora, który zajmie
się odbiorem i zagospodarowaniem naszych śmieci.
Z pewnością każdy z nas
będzie potrzebował czasu, żeby
w pełni przystosować się do
nowego systemu „śmieciowego”.
Przede wszystkim pamiętajmy

o podstawowych rzeczach, na
przykład o zasadach segregacji
odpadów, która opiera się na
kilku podstawowych frakcjach
– materiałach papierowych,
szkle i tworzywach sztucznych.
Do pojemnika lub worka
koloru niebieskiego na tak
zwaną makulaturę wrzucamy: gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki,
papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z
nich opakowania. Nie powinny się tam znaleźć: kartony i
tektura pokryta folią aluminiową, tłusty i zabrudzony papier,
kalki, papier termiczny i faksowy, tapety, odpady higieniczne.
Przed wrzuceniem papieru do
pojemnika powinniśmy także
usunąć wszystkie zszywki, klamerki, czy inne elementy metalowe lub plastikowe.

Jak postępować z tworzywami sztucznymi? Do odpowiedniego pojemnika lub worka
koloru żółtego wrzucamy:
puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach
czystości, plastikowe opakowania po żywności, plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw
sztucznych, puszki po napojach,
konserwach, kartony po mleku i
sokach. Z kolei nie wrzucamy
tam: butelek po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po olejach spożywczych, czy
silnikowych i smarach, styropianu, gumy, butelek z jakąkolwiek
zawartością, puszek po farbach
i baterii, opakowań po aerozolach i lekach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
sprzętu AGD.

Do pojemnika lub worka
koloru zielonego oznaczonego jako ten na szkło wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach
alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. Nie możemy
tam wrzucać: porcelany i ceramiki, szkła stołowego, żarówek, lamp
neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów,
szkła żaroodpornego, szkła okularowego, szyb samochodowych i
okiennych, doniczek, luster, ekranów i lamp telewizyjnych.
Co w takim razie zrobić z odpadem, który w naszej opinii nie może
znaleźć się w żadnym ze zbiorników na poszczególne frakcje? Taka
rzecz powinna trafić do kontenera na odpady zmieszane (kolor
szary). Ponadto należy dodać, że
każda gmina wskaże mieszkańcom
miejsca odbioru niepotrzebnego

sprzętu RTV i AGD. Wszystko w
myśl nowych przepisów, które zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci
i innych problemowych odpadów.
Pamiętajmy także o tym, że od
pierwszego lipca, na podstawie
złożonych deklaracji, bez wcześniejszych powiadomień (faktur,
książeczek wpłat) należy uiszczać
opłaty za gospodarowanie odpadami w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy:
PKO BP SA 06 1020 5402
0000 0502 0027 7418. Zadeklarowana kwota powinna zostać
do 10. każdego miesiąca. Możliwa
jest także forma zlecenia stałego
z rachunku bankowego, do czego
zachęcamy, gdyż jest to ogromna
oszczędność czasu (nie musimy
stać w kolejkach) i zdecydowanie
ułatwi rejestrowanie wpłat w systemie.
Krzysztof Kaciunka
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Rzepak na węglu rośnie po pas

Pytamy: Jakie znaczenie ma kopalnia węgla brunatnego i elektrownia dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego?

Jerzy Frania,
od 16 lat prowadzi przedsiębiorstwo
robót instalacyjnych w
Zgorzelcu
Z moich obserwacji wynika, że kompleks energetyczny jest potężnym dostarczycielem pracy na naszym rynku.
Dla naszego powiatu i ościennych to
główny pracodawca. To także doskonały płatnik różnego rodzaju podatków lokalnych dla gminy. Gdyby go
nie było praca byłaby tylko w urzędzie gminy i spółkach komunalnych. A dzięki kompleksowi powstało co najmniej kilkadziesiąt takich
jak nasza firm usługowych, które
wykonują prace nie tylko na rzecz
kopalni i elektrowni. Dzięki zdobytemu doświadczeniu startujemy

w przetargach w całym kraju. Nie
wiem, co byśmy dali, żeby u nas
jeszcze jeden taki kompleks powstał.
Daniel Fryc,
Sekretarz
Gminy Bogatynia, samorządowiec z 15letnim stażem
Bez kopalni
węgla brunatnego Bogatynia byłaby
pustynią. Mieszkańcy dawno wyjechaliby do dużych ośrodków. Ten
przemysł trzeba wspierać. Żyjemy w
jego otoczeniu. Jest to zdrowa symbioza. Połowę wpływów do naszego
budżetu stanowią podatki od nieruchomości i inne od kopalni, elektrowni i firm, które współpracują z kompleksem energetycznym.
To potężny zastrzyk pieniędzy. Posiadamy dziedzictwo, które należy

wykorzystać. To ogromny potencjał. Rolą samorządu jest być twardym w negocjacjach, aby uzyskać
jak najlepsze warunki dla gminy.
Mieszkańcy to ocenią w wyborach.
Andrzej Karasiński, od 34
lat prowadzi
przedsiębiorstwo budownictwa górniczego i energetycznego
w
Bogatyni
Jest niemożliwe, aby kompleks
energetyczny nie przyciągnął zewnętrznych firm. Tutaj robota jest
non-stop. Ludzie, którzy protestują
przeciwko budowie kompleksu energetycznego nie mają oleju w głowie
i pojęcia o korzyściach, jakie niesie
za sobą kopalnia i elektrownia. To
niesamowita szansa rozwojowa dla

regionu pod każdym względem.
Nie trzeba się bać negatywnych
skutków. Teraz wymagania wobec
ochrony środowiska i technologii
stosowanych podczas wydobycia
węgla i produkcji prądu są naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
Ewa Chorągwicka, sołtyska Białopola w gminie
Bogatynia
Nasze dzieci
zostają, bo tutaj
mają źródło dochodów i wiążą
swoją przyszłość z naszą gminą.
Mieszkamy przy odkrywce i dobrze
nam się żyje. Nie brakuje wody.
Niedaleko domu mamy własny
staw. Na łąkach wypasamy owce.
A rzepak w tym roku po pas urósł.
Rodzice męża już dawno sprzedali

swoje nieruchomości kopalni i dostali naprawdę dobre pieniądze.
Kupili dom w górach, ale na starość chcieli być znów tutaj i wrócili.
Kazimierz
Onak, z żoną
prowadzi
gospodarstwo rolne w
Jasnej Górze,
gm. Bogatynia
Sprzedaliśmy stary dom kopalni i
wybudowaliśmy nowy większy, też
blisko odkrywki. Nie chcieliśmy się
daleko przeprowadzać. Dzisiaj są takie
filtry w elektrowni zamontowane, że
chronią przed pyłami. Nie mamy żadnych problemów z wodą, są wodociągi i kanalizacja. Także na polu nie jest
wcale sucho. A jak pole jest zachwaszczone to nie wina kopalni, tylko
tego, kto gospodarować nie umie.

Koniec paraliżu w pracach rady gminy
Brody
–
wojewoda
zrobił
porządek
Sławna komisja rady
gminy Brody, która działa
od roku oraz uchwała w
sprawie przystąpienia do
zmian w studium gminy
dot. ochrony złóż uznana
przez Wojewodę Lubuskiego za zgodną z prawem
– to kruche podstawy
wniosku o odwołanie rady
gminy Brody. Sesja jutro.
– Liczymy na roztropność
mieszkańców, którzy dzisiaj są
wprowadzani w błąd przez przeciwników inwestycji. Podjęliśmy
uchwałę w sprawie przystąpienia do zmian w studium zagospodarowania, bo musimy działać zgodnie z przepisami, które
nakazują chronić złoża. Jeśli
jako gmina zrobimy nowe studium, zaplanujemy sobie tereny
tak, aby było miejsce na inwestycje i na wydobycie – stwierdza

Radni gminy Brody podczas zgodnego głosowania

radny Marek Tracz. – Ale jeśli
wojewoda wyda zarządzenie w
tej sprawie, to po pierwsze będziemy musieli sami zapłacić za
nowe studium, nikt nas już nie
wesprze, a po drugie może się
okazać, że tam gdzie jest nawet
tylko taczka węgla, tam nie zrobimy już nic – dodaje radny.

Rozpoznawalna komisja
Komisja rady gminy Brody ds.
współpracy z PGE Gubin chociaż
w maju obchodzi pierwszą rocznicę swojej pracy, tuż przed swoim
świętem została uznana przez przeciwników budowy kopalni i elektrowni za szkodliwą. – Zarzuca się,
że nasza komisja chce budować

kopalnię, a przecież akurat to jest
logiczne, my nie będziemy budować, my chcemy zadbać o to,
żeby mieszkańcy nie zostali bez
informacji – tłumaczy M. Tracz.
O ile przeszukiwanie życiorysu przewodniczącego tej komisji
Marka Tracza, o którym wiadomo, że jest pracownikiem spółki
PGE Dychów, nie było trudne, o
tyle więcej zaangażowania wykazali przeciwnicy inwestycji przy
uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy. Najpierw wiceprzewodniczący rady Bazyli Bawtro nie chciał
podpisać dokumentu, następnie
zrezygnował ze swojej funkcji, żeby
nie zwoływać obrad. Tymczasem
uchwała przyjęta 9 z 15 głosów jest
ważna. – Niepodpisanie Uchwały
Nr XXVI/210/13 przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody
pana Bawtro, zamieszczenie jej bez

podpisu w BIP-ie gminy Brody, a
także przesłanie niepodpisanej
uchwały do organu nadzoru, nie
wywiera wpływu na sam fakt podjęcia uchwały przez radę – wyjaśnia Paweł Siminiak, rzecznik
prasowy wojewody lubuskiego.
Machina ruszyła
Nawet odwołanie rady w referendum i powołanie nowego składu
nie zastopuje dalszego procedowania związanego z wprowadzeniem zmian do studium. – Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym to wójt sporządza studium
zawierające część tekstową i graficzną – stwierdza na podstawie
przepisów rzecznik wojewody.
Wojewoda Lubuski zwołał sesję
Rady Gminy Brody na dzień przypadający w ciągu 7 dni po 30 dniach
od przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego – 6 czerwca 2013 r.
egj

Niemieccy sąsiedzi za wydobyciem węgla brunatnego
Za dalszą eksploatacją węgla
brunatnego opowiedziały się tysiące uczestników manifestacji,
która odbyła się w maju w Cottbus.
Tak wydobyciu powiedziało też 78
proc. osób, które wzięło udział w
internetowej ankiecie niemieckiej gazety Lausitzer Rundschau.
Andrzej Wartoń, który od 16 lat
mieszka w gminie Brody, czytając gazetę Lausitzer Rundschau
rozkłada ręce z niedowierzaniem i podziwem dla Niemców

domagających się rozwoju kompleksu energetycznego. Jego
uwagę zwrócił zwłaszcza jeden z
ostatnich artykułów pt. „Dwóch z
trzech pytanych jest za kopalnią”.
– Nie rozumiem tego, dlaczego za
niemiecką granicą tak dużo ludzi
widzi, że dzięki wydobyciu węgla
brunatnego jest praca, są pieniądze na budowę dróg, że młodzi nie
muszą wyjeżdżać, bo mają dobre
posady, a my tutaj musimy odkłamywać historię, którą tworzą

przeciwnicy inwestycji ogłaszający
nieprawdziwe informacje – podkreśla mieszkaniec gminy Brody.
Mieszkańcy okolic Lausitz i Cottbus boją się o stratę
pracy, co może się stać, jeśli nie
będzie zgody na budowę drugiej
części kopalni węgla brunatnego Welzow – Süd. Na transparentach manifestujący umieścili
dane: 4,6 tys. osób bezpośrednio
zatrudnionych w przemyśle górniczym, a łącznie z pracownikami

firm kooperujących to nawet 13
tys. mieszkańców. W przypadku zakończenia wydobycia węgla
tyle osób może zostać bez pracy.
Również internetowa ankieta, w której gazeta pyta, czy
jesteś za dalszym wydobyciem
węgla pokazuje jak ważny jest to
temat dla mieszkańców. Odpowiedzi udzieliło aż 4600 osób.
Niemal 80 proc. z nich liczy, że
węgiel będzie nadal wydobywany.
Na internetowej stronie gazety

Lausitzer Rundschau przeczytać
można dużo wypowiedzi młodych mieszkańców przygranicznych miejscowości, którzy bez
ogródek przyznają, że ich życie
i przyszłość regionu zależą od
węgla brunatnego, a bez jego wydobycia nie będzie miejsc pracy.
egj
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Europejski Tydzień Sportu Turniej Żaków
w Jasieniu
Nasze miasto zgłosiło się do udziału w Europejskim Tygodniu Sportu.
Trwało ono w dniach 26 maja - 1
czerwca. Przez ten czas w różnych
miejscach Gubina zostały przeprowadzone imprezy o charakterze sportowym przygotowane zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych mieszkańców. Można było
wziąć udział w zajęciach pływackich, pograć w piłkę nożną, pobiegać w ramach „Gubińskiej Mili im.
Jurka Gąsiora“, spróbować swoich
sił w teście Coopera lub też popracować nad swoją sylwetką podczas aerobiku. Sportowe święto trwało na
krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu, boisku „Orlik“ przy
ulicy Roosevelta i Kresowej oraz
na kompleksie sportowym ZSO.

Europejski Tydzień Sportu organizowany został już po raz piąty
przez Krajową Federację Sportu dla
Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszystko

po to, aby promować aktywność ruchową jako najlepszą formę spędzenia wolnego czasu i zdrowego
stylu życia.
Andrzej Matłacki

Gubińska Mila
im. Jurka Gąsiora
udział w „Gubińskiej Mili im.
Jurka Gąsiora“. To już 18. edycja
tej imprezy. Wszystko rozpoczęło się od Biegu Integracyjnego.
Potem do rywalizacji przystąpiły przedszkolaki z rocznika
2006 i młodsi. Tuż po nich biegali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Najdłuższy
dystans do pokonania (4 okrążenia) mieli uczestnicy biegu
otwartego mężczyzn i kobiet.
Po raz kolejny frekwencja wśród
zawodników, jak i publiczności
podczas „Gubińskiej Mili“ była
bardzo wysoka. Najwyraźniej ta
BIEGI Dosyć nietypowo, bo Nysą, na ulicy 3-go Maja pasjo- dziedzina sportu cieszy się u nas
już dwa dni przed oficjalnym naci biegania z miasta i naszej sporą popularnością.
otwarciem 52. Wiosny Nad gminy spotkali się, aby wziąć
Andrzej Matłacki

Złoto i srebro dla
„dwójki“
BIEGI PRZEŁAJOWE
Finał Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży w biegach sztafetowych, który odbył się w Grabicach, zdecydowanie zdominowali młodzi sportowcy ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w
Gubinie. Dziewczęta stanęły na
najwyższym podium, otrzymując złote medale, chłopcy zaś
wywalczyli srebrny krążek.
Przy niezbyt sprzyjającej pogodzie i padającym deszczu
każda z zawodniczek musiała

przebiec dystans około 850 m.
Z kolei chłopcy pokonywali odcinek trasy o długości 1100 m.
Składy zespołu dziewcząt: Weronika Ciszewska, Roksana Eret, Klaudia Maksymowicz, Wiktoria Ratajczak,
Agata Podgórska, Aleksandra Szmigiel, Julia Ostrowska, Nikola Janicka, Patrycja Kowalska, Adrianna Sikorska, Alicja Żółkiewska. Skład zespołu chłopców: Jakub Supeł, Grzegorz

Ziółkowski, Krzysztof Ziółkowski, Igor Bojarojć,
Daniel Kuta, Mateusz Stawiński, Jakub Gasiewicz,
Maciej Liczbański, Mateusz Bukowiecki, Patryk
Marchlewski, Dominik
Astramowicz. Biegacze z SP
nr 2 znów udowodnili, że nie
mają sobie równych w powiecie krośnieńskim. A i w naszym
województwie należą do ścisłej
czołówki.
Andrzej Matłacki

PIŁKA NOŻNA Z okazji Dnia
Dziecka w Jasieniu odbył się Turniej Żaków, w którym wzięli udział
młodzi piłkarze Cariny Gubin.
Wyniki meczów: UKS Jasień 2 - 0
UKP II Żary, Carina Gubin 0 - 0
Tęcza Krosno Odrz., UKS II Jasień
0 - 2 UKP Żary, UKS Jasień 3 - 1
Tęcza Krosno Odrz., UKP II Żary
0 - 8 UKP I Żary, UKS II Jasień 0:5
Carina Gubin (cztery bramki - Jan
Czerwiński, jedna - Kamil Maciołek), UKS Jasień 2 - 0 UKS II
Jasień, UKP II Żary 0 - 4 Tęcza
Krosno Odrz., UKP Żary 0 - 1 Carina
Gubin (gol Kamila Maciołka), UKS
Jasień 4 - 1 UKP Żary, Tęcza Krosno
Odrz. 2 - 0 UKS II Jasień, Carina
Gubin 3 - 0 UKP II Żary (gole: Jan
Czerwiński, dwa - Kamil Maciołek),

UKS Jasień 2 - 2 Carina Gubin (Jan
Czerwiński, Kamil Maciołek), Tęcza
Krosno Odrz. 1 - 0 UKP Żary i UKP
II Żary 1 - 0 UKS II Jasień. W drużynie Cariny Gubin zagrali: Jan
Czerwiński, Kamil Maciołek, Oliwier Bistułański, Kuba Janiak,
Kuba Chojnacki, Bartek Chryniewicz, Michał Zmaczyński,
Paweł Koziej, Wiktor Leńko,
Dominik Gregorski. Najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik Cariny Gubin, Jan Czerwiński, który trafił do siatki rywali
siedem razy. Końcowa kolejność
turnieju: 1. UKS Jasień - 13 pkt.,
2. Carina Gubin - 11pkt., 3. Tęcza
Krosno Odrz. – 10 pkt., 4. UKP Żary
- 6 pkt., 5. UKP II Żary - 3 pkt., 6.
UKS II Jasień - 0 pkt. A. Matłacki

Szkoła przyszłych mistrzów
SIATKÓWKA W ramach Gubińskiej Akademii Siatkarskiej dla
chłopców i dziewcząt klas I, II i III
szkół podstawowych, uruchomiono
w SP nr 3 w Gubinie ciekawy program szkoleniowy. Dzięki niemu w
następnych latach najmłodsi adepci
siatkówki z naszego miasta mają
szansę walczyć w rozgrywkach minisiatkówki o najwyższe laury w
województwie lubuskim, kraju, a
nawet Europie. Zajęcia, które odbywają się dwa razy w tygodniu dla
każdej z grup, prowadzi Ireneusz
Szmit. Gubińska Akademia Siatkówki obejmuje pierwszy szczebel

młodzieżowego szkolenia siatkarskiego w Gubinie. Drugi jest związany z Akademią Gołasia - dziewczęta i chłopcy klas IV-VI szkół podstawowych. Trzeci - młodziczka i
młodzik, I-II klasy szkół gimnazjalnych, czwarty - kadetki i kadeci, III
klasy gimnazjalne i pierwsze ponagimnazjalne oraz piąty etap, czyli
juniorzy, II-III klasy szkół ponadgimnazjalnych. MLKS Volley Gubin
od sezonu 2013/2014 planuje także
organizację imprez siatkarsko-zabawowych dla maluchów z przedszkoli.
Andrzej Matłacki
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„Kalendarium Gubina 1945-2009”
Redaguje Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej

1981 c.d.
-19 października - połączono Komitet Miejski i Komitet
Gminny Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. W głosowaniu tajnym spośród dwóch kandydatów, którymi byli dotychczasowi pierwsi sekretarze KM - Jolanta Kurpas i KG - Tadeusz
Bielecki, sekretarzem KMiG została wybrana J. Kurpas.
- 26 października - w LZPS
„Carina”, liczących około 1,900
pracowników, zakończono strajk
prowadzony na znak poparcia dla
konfliktu w zakładzie rolnym
w Lubogórze. Między innymi
Edward Wróblewski stwierdził: - Naszą sprawą było pójść
z załogą. Nadal brakuje pełnej
i wyprzedzającej informacji,
razi brak stanowczego działania władz. I sekretarz Komitetu

„Goflan” zaległość w produkcji wynosiła 27,800 kurtek i płaszczów.
Nastąpił spadek wydajności pracy
spowodowany m.in. codziennymi
kłopotami pracowników typu: „co
włożyć do garnka i skąd zdobyć
opał”.
- 31 października - prezes
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gubinie, Mieczysław Horoszkiewicz, poinformował „Gazetę Lubuską”, że w
ciągu dziesięciu miesięcy skupiono
420 ton zbóż zamiast zaplanowanych 680 ton. Ziemniaków skupiono 93 tony, zamiast 240 ton. Skup
zwierząt rzeźnych planowano w wysokości 534 tony, a wykonano 461
ton. W 141,4 procent wykonano
skup siana, słomy i oleistych.
- 10 listopada - wobec zaostrzającej się sytuacji w kraju, także i w
mieście, przy Komitecie MiejskoGminnym PZPR powołano zespół
samoobrony. W skład weszli m.in.:

czołgów średnich pod dowództwem ppłk. Zbigniewa Zajączka rozśrodkował się w Buku koło
Poznania, 2. batalion rozpoznawczy w Czerwonaku, a sztab dywizji w koszarach Brygady Artylerii
- w Biedrusku. Na terenie miasta
wprowadzono rygory stanu wojennego. W wielu zakładach pracy
pojawili się komisarze wojskowi.
W mieście zapanowała dezorientacja i strach przed tym, co przyniesie następny dzień.
- 14 grudnia - w mieście powołano do życia Obywatelski Komitet
Ocalenia Narodowego. Na czele
stanął mjr rez. Tadeusz Sawrasewicz.
- 31 grudnia - w ciągu roku
Zakłady Przemysłu Odzieżowego
„Goflan” średnio zużywały: 900
tys. m elanobawełny, 120 tys. m
wełny, 700 tys. m podszewek, 120
tys. m tkaniny ocieplającej okrycia, czyli tzw. misia. Dziennie

Zebranie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” w gubińskiej Carinie. Od prawej: dyrektor zakładu Jerzy Opara, obok Grzegorz Perlak i Marek Bartoszek

Zakładowego PZPR, Jan Bronowski, (do PZPR należało 370
członków i kandydatów) podkreślił m.in., że nieustannie do
„Cariny” wtrącali się ludzie z Zarządu Regionalnego „Solidarności” w Zielonej Górze.
- 28 października - prezesem
gubińskiego oddziału Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego została ponownie wybrana Jolanta Kurpas. Podkreślono dorobek
Gubińskiego Chóru Kameralnego i Gubińskiego Trio Stroikowego. Na walnym zebraniu medal
pamiątkowy XX-lecia LTM za
szczególne osiągnięcia w krzewieniu kultury muzycznej otrzymały LZPS „Carina”.
- 30 października - w Zakładach Przemysłu Odzieżowego
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ppłk rez. Tadeusz Dziewierski,
ppłk rez. Józef Dworczak, mjr
rez. Jan Dymowski, st.chor.
Józef Kułaga, st.sierż.sztab.
Edward Patek.
- 13 grudnia - w całej Polsce
wprowadzono stan wojenny. Przed
północą (12 grudnia) Komenda
Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
wydała nakaz zatrzymania działaczy
gubińskiej „Solidarności” - Jerzego Pogłodzińskiego i Zenona
Wróbla.
- 13 grudnia - o godzinie 4:00
w jednostkach wojskowych gubińskiego garnizonu wprowadzono „stan zagrożenia wojennego
w miejscu stałej dyslokacji”. Jednostki 5. Saskiej Dywizji Pancernej
wzięły udział w realizacji postanowień stanu wojennego. Np. 27. pułk

powstawało 100 kg bezużytecznych ścinków.
- grudzień - w Informatorze
Wojewódzkim PZPR „Contra” z
26 stycznia 1982 r. napisano, że
w KMiG PZPR w Gubinie „na 11
towarzyszy składki zapłaciło 6
członków”.
Gubińska organizacja PZPR liczyła 31 grudnia 1981 roku 1,859
członków i kandydatów; członków
organizacji młodzieżowych - 337,
tj. 18,1% partii.
Także w tym roku:
- hodowcy pszczół mogli kupić
na jedną rodzinę pszczelą 10 kg
cukru. Sklepy w Gubinie otrzymały od Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej listy
hodowców, którym przysługiwał
zakup cukru.

Sztandar powrócił
do Gubina
Po ponad 10-ciu latach do
Gubina powróciła replika
sztandaru 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Przypomnijmy. Sztandar wręczyli dowódcy 5. Kresowej Dywizji Kresowej, płk. Zbigniewowi Jabłońskiemu, kombatanci 5.
KDP z Londynu. Uroczystość
odbyła się 15 września 1993
roku w dniu, w którym dywizja przyjęła tradycje „kresowe”. Replika jest wierną kopią
bojowego sztandaru 5. KDP,
pod którym walczyli żołnierze
m.in. w bitwie pod Monte Cassino, dowodzeni przez gen. Nikodema Sulika. Replikę, w
imieniu kombatantów, wręczył ppłk Walter Szczepański, prezes Związku Żołnierzy
5. KDP w Londynie. Warto przy
okazji podkreślić, że po wojnie
gubińska dywizja nie posiadała sztandaru. Po prostu – tak
się złożyło. Na początku lat 90.
ub. wieku sztandary fundowano głównie jednostkom dywizji tak w Gubinie, jak i rozlokowanym w innych garnizonach.
Zatem jedynym sztandarem,
jakim „posługiwała się” dywizja, była replika wręczona przez
Kresowiaków z Anglii. Sztandar towarzyszył dywizji przy
różnych świętach, był nawet
świadkiem uroczystości 50lecia bitwy pod Monte Cassino.
Po rozwiązaniu 5. KDZ w
grudniu 1998 roku sztandar
przeszedł w ręce nowo sformowanej gubińskiej 5. Brygady Zmechanizowanej. Brygada
kontynuowała tradycje „kresowe” i wkrótce zmieniła nazwę,
otrzymując tytuł wyróżniający
„Kresowa”. Wkrótce otrzymała także sztandar bojowy ufundowany przez społeczeństwo
Gubina. Był rok 2000. Replika sztandaru, o której mowa
wyżej, spoczęła w Sali Tradycji

5. KBZ jako eksponat. Jednak
wkrótce nastąpiło to, czego
obawiano się najbardziej – brygada została rozwiązana, a garnizon Gubin zlikwidowany.
15 września 2001 roku dowódca brygady, płk Zbigniew
Smok, na dzisiejszym placu
Jana Pawła II, w obecności
licznie zgromadzonych mieszkańców, pożegnał sztandar i
tym samym zamknął historię
wojska w naszym mieście. Eksponaty z Sali Tradycji, w tym i
replika sztandaru 5. KDP, zgodnie z decyzją przełożonych „pojechały” do Krakowa. Tam po
części znalazły miejsce w dzisiejszej Sali Tradycji 2. Korpusu Zmechanizowanego.
W kwietniu Stowarzyszenie
Oficerów 5. Dywizji Wojska
Polskiego „Kresowiak” wystąpiło z wnioskiem do dowódcy korpusu o zwrot repliki. Uznano bowiem, że najwłaściwszym jej miejscem jest
Gubin. Tu przyjechał z Anglii,
tu go wręczano, przekazywano, tu towarzyszył żołnierzom
gubińskiego garnizonu, tu powinien być dziś pamiątką po
czasach, kiedy Gubin był garnizonem.
Dowódca korpusu przychylił się do prośby „Kresowiaków” i w maju sztandar wrócił
do Gubina. Podczas zebrania
sprawozdawczego Stowarzyszenia Oficerów, które odbyło się
ponad tydzień temu, uczestnicy
zdecydowali, że replika sztandaru spocznie w Salce Wojskowej Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Gubińskiej. Będzie starszym przypominał o tym, że tu
kiedyś było wojsko, a dzieci i
młodzież będą mogli z bliska
zobaczyć, jak wygląda prawdziwy sztandar wojskowy.
(sp)

Podczas świąt dywizyjnych, później brygadowych, sztandar szczególnym szacunkiem
darzyli kombatanci. Na zdjęciu: pożegnanie sztandaru przed wyjazdem do Anglii
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Alergia jest chorobą Konkurs
Jest to nieprawidłowa reakcja organizmu na normalne czynniki, z
którymi się ten organizm spotyka.
Może to być związane z braniem
leków, może to być efekt alergii na
czynniki pokarmowe, na czynniki,
z którymi spotykamy się w powietrzu – pyłki traw, roztocza. Większość ludzi nie ma objawów chorobowych po zetknięciu się z tymi
czynnikami, natomiast osoby, które
chorują na alergię, reagują w sposób
różny, ale zawsze nieprawidłowy.
Alergia objawia się kilkoma jednostkami chorobowymi. M.in. zapaleniem skóry, astmą oskrzelową,
katarem siennym, zapaleniem spojówek.
Przyczyna alergii to czynniki środowiskowe. Czyli nasza styczność z
codziennie otaczającą nas chemią,
jej ilość w otoczeniu niestety wzrasta, jest jej coraz więcej, nasz organizm, stykając się z nią, zaczyna w
różny sposób rozpoznawać białka
prawidłowe. Traktuje je jako agresory, jako nieprawidłowe jednostki,
które nie powinny znaleźć się w organizmie; z którymi trzeba walczyć.
W związku z tym podobna budowa
niektórych białek chemicznych do
budowy białek pokarmowych, czy
też do roztoczy powoduje, że reakcja organizmu zaczyna być nieprawidłowa i zaczyna to powodować stan zapalny. Dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne. Alergia
jest uwarunkowana genetycznie i
osoby, które mają w rodzinie alergików są bardziej narażone na to,
że alergia ich też będzie dotyczyć.
Alergia może się u człowieka objawić w różnym etapie życia. Najczęściej jej początki są w okresie dziecięcym, wręcz niemowlęcym. Odpowiednie wprowadzenie pokarmu
dla dziecka odgrywa kluczową rolę
w tym, aby tej alergii się ustrzec. Natomiast są osoby, które od samego
początku są uczulone na określone
pokarmy i za pomocą testów alergicznych, badań krwi, można taką
alergię wykryć i wtedy tzw. zdrowe
odżywianie polega na tym, że unikamy tych pokarmów, które zawierają alergeny. Dla alergika zdrowa
żywność to żywność pozbawiona
alergenów. Zawierają je orzeszki
ziemne, pomidory, jabłka, wiele
innych substancji, które dają wiele
alergii.
Problem narasta. W tej chwili jest
to epidemia 21. wieku. Gdy studiowałem, profesor od alergologii
twierdził, że 2 na 10 osób na sali
mają alergię. Tak teraz śmiałbym
zaryzykować, że gdyby posadzić kilkadziesiąt osób na sali, pewnie 5,
czy 6 na 10 jakąś alergię by miało.
W mojej ocenie jest to w dużej
mierze związane ze środowiskiem,
w jakim się obracamy i z ilością

chemicznych związków, z jakimi
mamy do czynienia, zarówno w
powietrzu, jak i w przetworzonej
żywności, płynach, które zawierają bardzo duże ilości środków konserwujących. Wydaje mi się, że to
jest główną przyczyną.
Przy alergii pokarmowej istotna jest dieta. Unikanie alergenów
w pokarmie. W przypadku alergii
wziewnej, kiedy są to pyłki drzew,
roślin, traw, roztocza kurzu, dieta,
takiego znaczenia nie ma. Wiadomo, że w sytuacji, kiedy ktoś uczulony jest na zboża, pyłki zbóż, to
spożywanie pieczywa zbożowego będzie potencjalnie mogło wywoływać objawy alergiczne. Alergia wziewna już takiej konkretnej
korelacji z dietą nie ma. W leczeniu podstawa to przede wszystkim
dobre zdiagnozowanie. Czyli wykrycie czynnika sprawczego i zidentyfikowanie go. Jeżeli na testach alergicznych alergik dowie się, że jest
uczulony na pyłki brzozy, olchy,
topoli, to istnieją możliwości odczulania w poradniach alergologicznych. Jest to preferowana metoda
leczenia. Natomiast kto nie jest
skłonny do tego, by się odczulać,
może skorzystać z metod farmakologicznych – są to tabletki, inhalatory wziewne, jak i aerozole do nosa,
maści skórne. Wszystko zależy od
rodzaju alergii i jej objawów – w
jakim miejscu się objawia.
Alergie od pyłków można całkowicie wyleczyć. W przypadku prawidłowego zdiagnozowania i odczulenia. Tą metodę traktujemy teraz
jako preferowaną nie dla wszystkich, ale dla większości. Natomiast
duża liczba osób leczy się na własną
rękę. Wiedzą, że mają alergię; że
na wiosnę np. mają katar sienny,
łzawienie z oczu, kichają, więc korzystają z możliwości kupienia w
aptece ogólnodostępnych tabletek
przeciwalergicznych i przez sezon
pylenia stosują samodzielnie, z lepszym lub gorszym skutkiem. Nie
wszyscy muszą skorzystać z tego,
co daje medycyna. Część osób wybiera drogę pośrednią.
Alergia pokarmowa jest do końca
życia. Może przybierać różne nasilenie, zależne od reakcji alergicznej. Człowiek może zareagować na
kontakt z alergenem w bardzo dramatyczny sposób – w sensie utraty
przytomności, wstrząsu, a nawet
utraty życia i są opisywane takie
przypadki, że po spożyciu niewielkiej, drobnej nawet ilości orzeszków, na które ktoś jest uczulony,
nawet szybkie wezwanie pogotowia
nie spowodowało uratowania tego
człowieka, natomiast tak tragicznych historii nie ma często.
BiankaWiśniewska

ortograficzny
w „Koperniku”

16 maja w Zespole Szkół im.
Mikołaja Kopernika w Gubinie
odbył się I Gminny Konkurs
Ortograficzny przeznaczony dla
uzdolnionych humanistycznie
uczniów szkół podstawowych.
Pierwsza edycja przedsięwzięcia
skupiła 21 uczestników, którzy
pilnie i z uwagą starali się poprawnie zastosować zasady panujące w ortografii polskiej.
Konkurs zorganizowały Grażyna Bartłodziej oraz Danuta
Jaśkiewicz, nauczycielki wykonujące swoją pracę w SP3.
- Bardzo się cieszę, iż udało
nam się zorganizować taki turniej. Patronat honorowy nad
konkursem objął burmistrz
miasta Bartłomiej Bartczak

oraz wójt Zbigniew Barski,
co nadało prestiż wydarzeniu. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek, a dla laureatów także
wartościowe nagrody. Zwycięzca otrzyma Złote Pióro Burmistrza, natomiast pozostali wyróżnieni na podium - książki.
Każdy, kto spróbował swoich
sił i zmagał się z regułami poprawnej polszczyzny, dostanie
dyplom. Dodam, iż gdyby nie
sponsorzy: Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Ścieków oraz
wójt, ciężko byłoby zorganizować to niemałe przesięwzięcie.
- informuje D. Jaśkiewicz.
Po ponad godzinnej, wytężonej pracy, która przebiegała w

miłej i nieskrępowanej atmosferze, uczestnicy zebrani w
auli SP1, mogli odetchnąć. Kilkuosobowa komisja składająca się z nauczycieli i pedagogów z różnych szkół, na bieżąco – szybko i sprawnie sprawdzała prace uczniów. Po krótkim
czasie okazało się, iż Martyna
Bejtlich (SP3 Gubin) zdobyła
I miejsce. Zaraz za nią uplasowała się Aleksandra Majewska (SP2 Gubin), natomiast III
pozycję wywalczyła Wiktoria
Czapla (ZS Chlebowo).
Laureatkom gratulujemy
bardzo serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!
Bianka Wiśniewska

DER JOBTICKER
Wolne miejsca pracy w zawodach:		
- pracownik magazynu z uprawnieniami
na wózki widłowe
- kucharz i kelner z kartą zdrowia		
- pomoc kuchenna z kartą zdrowia		
- stolarz					
- elektryk 				
					
- malarz 					
- mechanik samochodowy 		
- dekarz					
- ślusarz 				
- spawacz				

Miejsce pracy:		
Delegacja:
Groβbeeren i Bayern		
Tak
Lűbben, Lűbbenau 		
Lűbben, Lűbbenau		
Bayern				
Lűbbenau, zlecenia w
całej Europie 			
Bayern				
Bayern				
Mittenwalde			
Bayern				
Bayern				

Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

W w/w zawodach wymagane są dyplomy lub/oraz certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które muszą być przetłumaczone na język niemiecki przez osobę do
tego upoważnioną.
Wymagana jest komunikatywna znajomość języka niemieckiego – dotyczy wszystkich miejsc pracy.
Prawo jazdy i samochód pożądane.
CV należy składać do biura Der Jobticker, Kupferhammerstr. 59, 03172 Guben,
e-mail: bewerbung@derjobticker.de, numer telefonu: 48534576468.
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Resocjalizacja w lesie
Areszt Śledczy w Lubsku w porozumieniu z Nadleśnictwem
Gubin współpracuje w zakresie
prac porządkowych i gospodarczych, służących ochronie terenów leśnych. Czynności te wykonywali skazani, odbywający karę
pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach.
W ramach programów readaptacyjnych nie tylko sprzątali lasy
z odpadów, ale także porządkowali ścieżki przyrodnicze. Osadzeni wykonywali również budki
lęgowe dla ptaków z powierzonego przez nadleśnictwo materiału. Więźniowie podczas trwania
„przyrodniczego” programu spędzali dużą ilość czasu w bezpośrednim otoczeniu środowiska
naturalnego, co w warunkach
izolacji więziennej może mieć
duży wpływ na przebieg procesu
resocjalizacji. Przy okazji zapytaliśmy mieszkańców Gubina, co
sądzą o takiej formie resocjalizacji. Więźniowie „pracują” także
na terenie naszego miasta.
Andrzej Matłacki

Co z nauczycielami
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Gubinie?

Ewa Filozof:
- Wydaje mi się, że to jest dla
nich w pewnym sensie rozrywka, a praca ta daje im zadowolenie. A i dla miasta jest
to korzyść. Przynajmniej dzięki
takim działaniom jest czysto i
miasto zaczyna ładniej wyglądać. Nikomu krzywdy nie robią,
wiec myślę, że taka resocjalizacja to mądre podejście do
sprawy.

Katarzyna Fabisiewicz:
- Uważam, że jeśli my płacimy podatki i utrzymujemy skazanych, to
bardzo dobrze się składa, że mogą
nam w jakikolwiek sposób pomoc,
jak choćby w takich pracach, jak
układanie kamieni, kostki brukowej, czy też zamiatanie i sprzątanie
ulic. Jest to pożyteczne i dla nich, i
dla nas. Oni mogą spędzić czas inaczej, niż za murami, a my mamy
ładniejsze miasto.

Mieliśmy marszałka
I nie o Żymierskim tu wcale
mowa, ani o jego roli, jaką odegrał po wyjeździe Rokossowskiego,
niby to syna warszawskiego brukarza. Nie, nie… Nie mylę tu nikogo z
którymkolwiek gubińskim generałem. Warto przypomnieć, że resztki przedwojennej kadry oficerskiej
jeszcze długo po wojnie szeptały o
przedwojennych zaopatrywaniach
wojska przez tegoż właśnie Rolę,
za co nigdy nie został osądzony,
ma się rozumieć, prawomocnym
wyrokiem. Co innego nasz człowiek, Jacek Hoffmann, którego
dziadek był znaną postacią w Sękowicach, a dom jego do dziś stoi,
chociaż nieco przykurzony, straszy pod lasem.
No i poszedł nasz człowiek w
marszałki, tuż po tym, jak szpital
zaczął upadać, a ta filia w Gubinie
całkiem na pysk padła.
Po tym incydencie pani marszałkini, ta znaczy wojewódzka, wzięła
i łaskawie przygarnęła nieszczęśnika starostę i już. Poszedł więc
starosta w marszałki, że aż z zachwytu piały koguty, choć zapewne
nie były świadome, jak rozumieć
te wice. A wice, mówiąc prościej,
dowcipy, były już w drodze. Bo w
Lubuskiem, jak praktyka pokazuje, wicemarszałek to taki stażysta
roczny, podobnie jak poprzednik
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Sokołowski, co też ponoć nie był
sokołem, jak i ten jeszcze jakiś
wcześniejszy. Teraz wielu podejmuje zakłady, kogo też znowu pani
marszałek na wakat przysposobi i na jak długo. Trudno powiedzieć… W każdym bądź razie te
częste przyjazdy byłego wojewody, dziś już wiceministra ważnego
resortu, zdaniem co poniektórych,
dla pani Marszał mogą być nie najlepszym prognostykiem.
Ale wracając do Hoffmanna, to
trochę mi go szkoda. U poprzedniego starosty sprawdzał się jako
księgowy i nikt, broń Boże, nie
podważał jego kompetencji, czy
też ego.
Ten awans kopniakiem w marszałki otwierał niby szeroko wrota
kariery i nie wiadomo było wtedy,
gdzie jest meta dla tak dobrze rozwijającego się polityka. A tu niespodziewany szlaban i już. Oj, niedobrze, niedobrze, bo ten powiat
może już zapyzieć całkiem. Niektórzy specjaliści od żwiru, pospółki i
piasku już nie wiedzą, co w tej sytuacji robić, ale nimi nie musimy
się przejmować. A że wypierają się
zarówno pospółki, jak i jakiejś tam
spółki, to zupełnie już co innego.
Jeden powiedział po staropolsku
„nasypali piasku” i jest to wieloznaczna wypowiedź. Tym bardziej,

że drugi kontruje „dobra, dobra,
niech już będzie jak jest, tylko nie
syp piasku w oczy”. A przedsiębiorca dalej myśli „może by kupić maszynę…”, tylko zastanawia się, czy
lepiej nasiębierną, czy może podsiębierną. Wprawdzie przedsiębierną już ma i nie zważa na to, że
Hoffmann preferował zasiębierną.
A wracając do dziewczyny z Małomic, to zapewne na żwirze też
się zna, bo tam rzekę Bóbr nie raz
pogłębiali i koryto zawsze było
spławne. No, a Małomice, jak sama
nazwa wskazuje…
W terenie mówią o rządach
carycy, a niektórzy wspominają
coś tam o modliszce.
No, dobra już, dobra. Przecież
wzorce caryc są chociażby tylko historyczne, a marszałkiń dopiero się
tworzą. Można by rzec, że rodzą
się w bólach. Bóle mogą być, jak
się okazuje, po różnej stronie. Pan
pułkownik, były wicemarszałek to
wie, że posłuch najlepiej osiągnąć
po komendzie „Baczność!”, szczególnie, gdy się ją osobiście wydaje.
A pani marszałek ma ponoć sposób
wnikliwego obserwowania tych, co
lubią być na „Spocznij!’. A czy marszałek wróci do macierzy po referendum odwołującym Radę Powiatu, czas pokaże.
Ols

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 29 maja, pojawiły się interpelacje skierowane bezpośrednio do Starosty Powiatu Krośnieńskiego, Roberta Pawłowskiego. Spowodowane były
one niepokojem gubińskiego środowiska oświatowego, a dotyczyły planowanych obniżek dodatków za warunki pracy dla
nauczycieli zatrudnionych w powiatowych placówkach kształcenia specjalnego.
- Nasze zaniepokojenie wzbudza fakt, że szkoła, w której pracuje się w specyficznych warunkach, gdzie uczniowie wymagają wiele czasu i troskliwej opieki, ma zostać dotknięta tak drastycznymi cięciami – tłumaczy przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, Robert Woszak. – Jeżeli starostwo podjęło taką
decyzję, to niech te zmiany dotyczą wszystkich szkół prowadzonych przez ten samorząd, w jednakowy sposób.
W związku z tymi zapytaniami burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak wystosował pismo skierowane do starosty, w którym
prosi o wyjaśnienie dwóch kwestii. Pierwsza z nich dotyczy ewentualnych zmian w uchwale określającej regulamin wynagradzania nauczycieli, zwłaszcza w zakresie wysokości dodatków za warunki pracy. Wspomniany akt prawny podejmuje organ prowadzący szkoły kształcenia specjalnego, czyli Powiat Krośnieński.
Druga kwestia porusza temat wysokości dodatków (po ewentualnych zmianach) za warunki pracy dla nauczycieli Zespołu
Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim i Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w naszym mieście. O odpowiedziach
starosty poinformujemy w następnym numerze.
- Każda decyzja mająca na celu racjonalizację wydatków, podejmowana przez samorząd, powinna być gruntownie przemyślana. Oszczędności w postaci zwalniania pracowników,
czy cięcia etatów powinny być ostatecznością. Słyszałem, że
niektórzy nauczyciele mają stracić nawet 600 zł miesięcznie
– tłumaczy swoje zaniepokojenie burmistrz. – Dlatego też wystosowałem pismo do starosty.
Krzysztof Kaciunka

Pomoc dla
niepełnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy - Filia w Gubinie zaprasza osoby bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla takich
osób do wzięcia udziału w programie „Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych“. Celem programu, w którym może wziąć udział 6 osób (w tym pięć z umiarkowanym i jedna z lekkim stopniem niepełnosprawności) jest
m.in. pomoc w wejściu w życie zawodowe młodym osobom niepełnosprawnym oraz przełamanie barier psychologicznych związanych z zatrudnianiem takich osób.
Adresatami programu są osoby do 25. roku życia oraz bezrobotni, którzy nie ukończyli 27 lat i jednocześnie nie minęło dwanaście miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub
innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły wyższej.
Program „Junior...” przewiduje zorganizowanie stażu u pracodawcy, indywidualną opiekę doradcy zawodowego oraz premię
dla pracodawców z tytułu odbycia u nich stażu przez osoby niepełnosprawne. Środki na realizację programu zostały pozyskane z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w PUP - Filia w Gubinie, pokój nr 3 (tel. 68 455 82 20) lub pokój nr 15 (68 455 83 71).
Andrzej Matłacki
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Ćpanie i picie niszczy im życie
Panujące normy społeczne są
często niezwykle łagodne i tolerancyjne dla nadmiernego spożywania alkoholu, czy nawet zażywania tzw. „miękkich” narkotyków.
Pozwalają niemalże bezkarnie upić
się do nieprzytomności na festynie
miejskim, czy piątkowej imprezie,
zażyć dopalacze, czy spalić trawkę.
Aby spowolnić aktywność ośrodkowego układu nerwowego, a co
za tym idzie, poczuć błogie odprężenie lub przesadną pewność własnych możliwości, pomysłowa młodzież sięga także po inne, co istotne, ogólnodostępne środki i zażywa
je w sporych ilościach. Popularne
syropy, czy napoje energetyczne
mogą spowodować, iż szczególnie
młodej osobie z nieukształtowanym
w pełni systemem wartości, nadmiar chemicznych uniesień może
się spodobać.
Urszula Jaryczewska – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i vice dyrektor do
spraw medycznych z Ośrodka Terapii Grunwald w Gubinie z niepokojem przybliża smutne statystyki: - Ponad 10 % populacji miasta
(Gubin liczy sobie ok. 15000 mieszkańców – przyp. red.) skorzystało
już w naszym Ośrodku z pomocy
psychologicznej, terapeutycznej
i psychiatrycznej. To w zasadzie
dobra wiadomość, bo ludzie zaczynają dbać o swe wnętrze i zdrowie psychiczne, często zaniedbywane życiem w przewlekłym stresie. Istotny jest fakt, iż w tych 10
% jest znaczna część młodzieży.
W każdym tygodniu zgłasza się
do nas przynajmniej kilku zrozpaczonych rodziców z prośbą o
pilną pomoc dla swoich dorastających dzieci. Pomimo niskiego kontraktu z NFZ kadra naszego ośrodka, składająca się ze specjalistów

z Gubina, Zielonej Góry, Międzyrzecza i Ciborza, stara się pilnie
zaopiekować każdym przypadkiem. Należy dodać, iż oprócz tych
10 % istnieje jeszcze znaczna grupa
ludzi, która z wielu przyczyn nie
podejmuje leczenia lub robi to za
późno.
Praca z terapeutą jest wyznacznikiem niebagatelnej intensywności
uzależnienia. U. Jaryczewska wyjaśnia jego istotę: - Ludziom często
trudno żyć we współczesnym świecie z różnych przyczyn, np. trudności rodzinne, brak wsparcia, trudności w szkole, powodują chęć doznania ulgi i sięgnięcia po substancje chemiczne, jak alkohol, narkotyki, leki, czy dopalacze. Zdarza
się także, że nie umieją funkcjonować bez hazardu, zakupoholizmu,
czy zależności od silnych emocji.

Chciałabym podkreślić, że uzależnienie jest chorobą cywilizacyjną
XXI wieku, chorobą chroniczną,
postępującą i często śmiertelną.
Mówi się również, że jest to najbardziej demokratyczna choroba
na świecie, dotykająca wszystkich
warstw społecznych. W uzależnieniu nigdy nie będzie lepiej, bo ciągle
postępuje, i tak naprawdę człowiek nigdy nie cofnie się do tego
czasu, gdy organizm był zupełnie
czysty. Krótko mówiąc, uzależnienie to po prostu drzwi do piekła.
Łatwiej tam wejść, niż wyjść i niewielu osobom się to udaje.
Być może nadmierny konsumpcjonizm oferujący niezliczone atrakcje kieruje ciekawość młodych
ludzi na niewłaściwe tory. Zastanawiający i szokujący zdaje się być
niski wiek eksperymentujących z

używkami. - Zgłaszają się do nas
rodzice młodych ludzi począwszy
od 13-14 roku życia.
Najczęstszy problem dotyczy zażywania amfetaminy, marihuany,
rzadziej alkoholu. Pewnie wynika
to z tego, że najłatwiejszy dostęp
jest do tych właśnie narkotyków.
Młodzież sięga również po różne
rodzaje leków, które dostępne są
bez recepty. Uważam, że wszyscy
dorośli są odpowiedzialni za dzieci
i młodzież sięgające po narkotyki, czy alkohol, zaczynając od rodziców, sąsiadów, szkoły, władz
miasta a kończąc na każdym anonimowym przechodniu na ulicy.
Wszyscy dorośli, którzy nie reagują i nie chcą widzieć „wstydliwego”
problemu, zamiatając śmieci pod
przysłowiowy dywan, jest przecież
tak wiele innych ciekawych spraw,

aby odwrócić swoją uwagę od bolesnych tematów. Jeszcze mocniej dotyczy to dorosłych uzależnionych, a jestem przekonana, że
w każdej potencjalnej rodzinie są
takie osoby. Pamiętajmy, że uzależnienie to nie tylko choroba śmiertelna dla człowieka uzależnionego od alkoholu, czy narkotyków,
to także śmiertelne zagrożenie dla
tych, co przechodzą na ulicy przez
pasy, mając do czynienia np. z kierowcami pod wpływem lub nastolatkami pijącymi na ławce w
parku. Uzależnienie to dość prosta
gra, w której są tylko dwa wyjścia: życie albo śmierć, zazwyczaj
przedwczesna - alarmuje U. Jaryczewska. - Popularność zyskały
także dopalacze, które opanowały rynek - dodaje Marta Łukasiewicz – terapeuta uzależnień z
Ośrodka Terapii Grunwald.
Uzależnienie nie jest synonimem
końca. Uświadomienie sobie problemu, a następnie podjęcie współpracy z terapeutą często przynosi
pozytywne rezultaty. Choć zaprzestanie brania narkotyków, czy picia
alkoholu jest zadaniem trudnym,
równie niełatwe zdaje się być prowadzenie normalnego i radosnego życia bez używek. W toksycznej
sferze nałogów bardziej opłacalne
jest więc zapobieganie, niż długotrwałe leczenie, choć funkcjonowanie w naszym mieście specjalistycznego ośrodka bez wątpienia
ułatwia ciężki i mozolny powrót do
zdrowia. Mając na uwadze, iż nierzadko to nuda prowadzi młodzież
do eksperymentów, zaangażowanie
rodziców w życie dzieci i spędzanie
z nimi czasu, może zatem stanowić
atrakcyjną do przepełnionych pijaństwem, weekendowych imprez,
owocną przeciwwagę.
Bianka Wiśniewska

Wielki społecznik doceniony
Orderu Uśmiechu przyznano
osiem nowych odznaczeń, miedzy
innymi dla Jacka Cygana i prof.
Henryka Skarżyńskiego. Wśród
wyróżnionych znalazł się także
mieszkający w niemieckim Eisenhüttenstadt, 77-letni Gerhard
Schulz, który już od 20-tu lat
działa charytatywnie na rzecz
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Gubinie. - Ta nagroda jest malutkim
podziękowaniem za to wszystPodczas dorocznego posiedze- ko, co dla nas zrobił ten ciepły
nia Międzynarodowej Kapituły człowiek przez ostatnie 20 lat, za

jego wielkie serce, za bezinteresowne wspomaganie potrzebujących. Nic nie jest w stanie go
zniechęcić, nawet kiedyś przykre kontrole na granicy, kiedy
musiał tłumaczyć się skąd, do
kogo, dlaczego, bo wielu polskim
i niemieckim celnikom trudno
było zrozumieć, że nie jest to
„kontrabanda”, a po prostu dar
serca. I mimo tego, że jest coraz
starszy, nie zamierza zrezygnować. Jak sam mówi: dopóki sił i
dobrych ludzi wystarczy... - opisują G. Schulza osoby związane

ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Gubinie,
którym bardzo zależało na tym,
aby Order Uśmiechu trafił w ręce
G. Schulza. - Ten pan to nasz codzienny „Święty Mikołaj”, bo nie
przychodzi do nas raz w roku.
Co dwa lub trzy miesiące obdarowuje nas oraz nasze rodziny
taką ilością szczęścia, że trudno
sobie wyobrazić. A przynajmniej dwa razy w roku w okolicy
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zasypuje nas dosłownie
słodyczami. Warto dodać, że

jednorazowy transport słodyczy, które przywozi G. Schulz ma
niekiedy wartość nawet 5 tysięcy
euro! - dodają. Trudno sobie wyobrazić taką ogromną sumę pieniędzy, a co dopiero zrozumieć
to, że ktoś tak po prostu daje im
prezent oraz przywozi do ośrodka ławki i krzesła, materace do
łóżek, sprzęt do salki gimnastycznej, sprzęt AGD, garnki, naczynia, urządzenia gospodarstwa domowego, które wspomagają ich
codzienne życie.
Andrzej Matłacki
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TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie gazowe - 992
- Pogotowie energetyczne - 991
- Awarie wodne (PUM po godzinach
pracy) - 68 455 82 68
- Telefon zaufania (15.00-17.00) – 9288

SZPITALE, PORADNIE

Społeczeństwo
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Podczas V Grand Prix Gubina
padł kolejny rekord

Szpital Gubin
   ul. Śląska 35
   tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie
   tel. 68 383-50-39
- Poradnia ul. Gdańska
   tel. 68 359-57-91
- WSPL
   tel. 68 455-80-62
         68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne
   tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   tel. 68 455-82-52

KOŚCIOŁY- MSZE ŚW.

Kościół Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie, tel. 68 359-68-00.
Niedziele i święta: godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00.
Dni powszednie: godz. 8.00, 17.00 (czas
letni godz. 18.00).
Kościół Parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie, tel. 68 359-44-01.
Niedziele i święta: godz. 7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00.
Dni powszednie: godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – godz. 8.30.
Kościół Parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Komorowie, tel. 68 359-4327.
Niedziele i święta: godz. 9.00, 12.00.
Dni powszednie: godz. 17.00 (czas letni
godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: godz. 8.30
Dni powszednie: godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
ul. Kresowa
Niedziela: godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
ul. Stroma 9
tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
ul. Paderewskiego 13
tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 czwartek 18.00

TAXI

Euro Taxi
tel. 196-27
tel. 68 359 66 44 - obsługa całodobowa
Taxi Bis
tel. 68 359-33-31

V Grand Prix Gubina 2013
przeszło już do historii.
Może pogoda nie była taka,
jaką wymarzyli sobie organizatorzy i mieszkańcy,
ale było warto zorganizować taką imprezę. Podczas
zbiórki udało się zebrać rekordowe 25 tysięcy zł. Nadia
i Michał otrzymają dzięki
temu wsparcie finansowe
od stowarzyszenia Esquadra Gubin.
Wiele tygodni ciężkiej pracy,
przygotowań, zbierania fantów,
szukania sponsorów i wreszcie
finał! 25 maja na Placu Bolesława Chrobrego odbył się Turniej
Charytatywny - V Grand Prix
Gubina 2013. Wszystko byłoby
idealnie, gdyby nie padający
przez cały dzień deszcz. Jednak
on nie zniechęcił organizatorów. Przemoknięte ubrania nie
przeszkadzały w dobrej zabawie.

Mieszkańcy także nie zawiedli.
Tłumów nie było, ale wielu gubinian przyszło choć na chwilę,
by wspomóc akcję i wrzucić swój
datek do puszki. Tego dnia program artystyczny był bardzo ciekawy. Występy dzieci, koncerty,
pokaz barmański, pokaz walk rycerskich, jazdy konnej i skoków
przez przeszkody. Można było
także między innymi udać się
na masaż, wjechać wysięgnikiem Straży Pożarnej ponad
plac i wziąć udział w konkursach organizowanych przez policję. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.
Piłkarze jak zwykle nie zawiedli
Turniej piłki nożnej był niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń Turnieju Charytatywnego. W końcu to właśnie
od niego wszystko się zaczęło.
Tego dnia na boisko wybiegło 11

drużyn piłkarskich z całej Polski
oraz 1 z Berlina. Zawodnicy, jak
zwykle, pomimo nieustannie padającego deszczu, dawali z siebie
wszystko. Zwyciężyła jednak
drużyna Orlik-Team z Bytomia
Odrzańskiego, która w finale
pokonała zespół A.Z. Iwaniccy
Gubin 2-1. W Meczu o III miejsce Akademia Morska Szczecin pokonała gubińską ekipę o
nazwie Orły Edzia 3-1.
Efekt zaskoczył chyba
wszystkich
Kilkadziesiąt kilogramów
monet zebranych przez szkoły
podczas akcji „Góra Grosza”, licytacje, dochód z konkursu, z
grilla, z ciast, a także nawet pojedynczy grosik wrzucony do
puszki przez każdego z nas dał
niesamowity efekt. Pieniądze liczono kilka godzin. Jak się okazało, zebraliśmy ogromną sumę.
Cały trud, zaangażowanie i

ciężka praca w deszczu opłacały się. Jak widać, nawet pogoda
nie przeszkodziła w świetnej zabawie i rekordowej zbiórce! Pieniądze zostaną przekazane na
cele statutowe Stowarzyszenia
- w tym na pomoc dla Nadii i Michała. Przypomnijmy, że rodzina
dziewczynki potrzebuje funduszy głównie na dojazdy do lekarza i leki. Rodzina Michała chciałaby nową łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki każdej osobie,
która wsparła swoim datkiem
tegoroczną zbiórkę, możemy
spełnić niektóre marzenia tych
dzieci i ich rodzin. Dziękujemy
wszystkim tym, którzy mimo
złej pogody przyszli na turniej,
bawili się razem z nami, brali
udział w wielu licytacjach, jedli
pyszności z grilla, pili piwko i
wrzucali pieniążki do puszek.
Natalia Kujaczińska

BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66

INNE TELEFONY

Straż Miejska – tel. 68 455-81-11
Informacja PKS- tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- tel.
68 455-42-98
Biuro PCK ul. Gdańska 17
  tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej w Gubinku
tel. 068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon zaufania do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski telefon zaufania
tel. 0800 422 322
Pełnomocnik ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
poniedziałek – środa
tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie
tel. 68 455-81-99
Usługi pogrzebowe – cmentarz
tel. 68 455-81-98

Harmonogram dyżurów aptek
01 – 05 każdego miesiąca apteka „ CENTRUM”
ul. Chopina 39 tel. 68 359 08 67
06 – 09 każdego miesiąca apteka „ NOWA”
ul. Kinowa tel. 68 359 49 75
10 – 13 każdego miesiąca apteka „PRZY SZPITALU”
ul. Śląska 37 tel. 68 359 51 59
14 – 18 każdego miesiąca apteka „POD BASZTĄ”

ul. 3 Maja 1 tel. 68 455 41 40
19 -22 każdego miesiąca apteka „FAMILIJNA”
ul, Śląska 39 a, tel 68 359 38 32
23-26 każdego miesiąca APTEKA „W GALERII”

ul. Wyspiańskiego 10

27 -31 każdego miesiąca apteka „NASZA”
ul. Kossaka 1 tel. 68 454 26 59
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prowadzki - transport! Tel. 888 806 385.
NOCLEGI dla firm. Tanio! Ceny do negocja- USŁUGI remontowe – malowanie, tapetowanie, gładź, szpachlowanie, regipsy, glacji. Tel. 791 127 765.
zura, malowanie dekoracyjne, stiuk weDO WYNAJĘCIA duży pokój z łazienką i
necki, trawertyn. Tel. 503 425 055.
dostępem do kuchni. Tel. 881 481 798.
KUCHNIE pod zabudowę, pomiar gratis!
DO WYNAJĘCIA mieszkanie dla jednej
Krzysztof Borowski. Tel. 505 243 804.
lub dwóch osób. Tel. 68 455 65 55 lub 699
NAPRAWA pralek, zmywarek, kuchenek
809 043.
elektrycznych „AGDF – Service” ul. KołłąDO WYNAJĘCIA umeblowane mieszkanie taja 10. Tel. 68 359 46 54, 692 717 031.
2-pokojowe, kuchnia, łazienka. Tel. 600
NAPRAWA gazowych urządzeń grzew729 943.
czych. Autoryzowany serwis Termet i JunDO WYNAJĘCIA mieszkanie,            3 poko- kers. Wojciech Sendera. Tel. 502 64 30 30
je. Tel. 887 758 384.
lub 68 359 55 55.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie,      3-pokoSZAFY meble pod zabudowę. Krzysztof
jowe, 61 m kw., w bloku (ocieplone), na
Borowski. Tel. 505 243 804.
parterze, balkon. W Gubinie, os. E. Plater,
AGD – części zamienne do pralek, lodóumeblowanie do uzgodnienia. Tel. 505
wek, odkurzaczy, robotów, itp. NUMID Ża124 479.
netta Cieślak 609 703 402, Obrońców PoDO WYNAJĘCIA lub sprzedaży w Gubinie koju 21.
mieszkanie 4-pokojowe. Tel. 507 194 500.
USŁUGI komputerowe. NUMID Żanetta
ZAMIENIĘ mieszkanie 4-pokojowe z
Cieślak 609 703 402, Obrońców Pokoju 21
ogródkiem i budynkiem gospodarczym
(obok PKS-u Cyfra+).
na 2-pokojowe, I piętro, C.O. Tel. 68 455
USŁUGI hydrauliczne, gaz, ogrzewanie,
37 76.
woda. Tel. 886 481 216.
KUPIĘ mały dom w Gubinie. Tel. 696 707
CYFROWA telewizja naziemna, tunery i
610.
akcesoria do telewizji naziemnej i stacjoSPRZEDAM kawalerkę w Gubinie, 35,7 m narnej. NUMID Żanetta Cieślak 609 703
kw., parter, pokój, kuchnia, łazienka, WC, 402, Obrońców Pokoju 21.
przynależne 2 piwnice o pow. 16,3 m kw.
RATY – laptopy, komputery stacjonarne,
Tel. 605 158 390.
akcesoria komputerowe, fachowe doradzSPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe, 48
two. NUMID Żanetta Cieślak 609 703 402,
m kw., III piętro, ul. Westerplatte. Tel. 503 Obrońców Pokoju 21 (PKS – Cyfra+).
425 055.
TANIO tusze, tonery, dowóz do firm graSPRZEDAM mieszkanie. Tel. 505 024 100. tis! Kompleksowa obsługa. NUMID Żanetta Cieślak 609 703 402, Obrońców PokoSPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe, pow. ju 21.
43,9 m kw., os. E. Plater. Tel. 602 776 341.
NUMIZMATYKA – skup, sprzedaż monet,
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Gubiakcesoria numizmatyczne. Szukasz oryginie, możliwa działalność gospodarcza w
nalnego prezentu, skontaktuj się z nami.
zakresie wyrobów garmażeryjnych lub
NUMID Żanetta Cieślak 609 703 402,
jako zakład krojenia drobiu. Tel. 661 405
Obrońców Pokoju 21.
366.
MALOWANIE szpachlowanie, montaż paSPRZEDAM dom, pow. 110 m kw., wraz z neli podłogowych, glazury, regipsy, suzabudowaniami gospodarczymi. 10 kilo- fity podwieszane, sztukateria, tynki. Sometrów od Gubina. Tel. 512 174 489.
lidne wykonanie! Tel. 799 294 844, 881
SPRZEDAM dom z budynkami gospodar- 581 155.
czymi w Strzegowie. Tel. 798 806 255.
GSM – akcesoria, części zamienne, starteSPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromi- ry, doładowania. Wszystko, czego potrzerowicach, przy drodze, pow. 30 arów. Tel. bujesz do komórki. NUMID Żanetta Cieślak
609 703 402, Obrońców Pokoju 21.
881 631 327.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromi- CYFRA+ Najkrótsza umowa na rynku!
rowicach, pow. 15 arów. Tel. 881 631 327. Abonament do 6 miesięcy gratis! Zapraszam! NUMID Żanetta Cieślak 609 703
SPRZEDAM działką z przeznaczeniem pod 402, Obrońców Pokoju 21.
zabudowę. Tel. 693 049 043.
CYFRA+ Kompleksowa obsługa! NUMID
SPRZEDAM działkę o pow. 1,34 ha, przy
Żanetta Cieślak 609 703 402, Obrońców
drodze wojewódzkiej. Tel. 512 587 724.
Pokoju 21.
SPRZEDAM ziemię z przeznaczeniem pod PRZEJMĘ obowiązki kierownika budowy.
zabudowę. Tel. 535 315 634.
Załatwię w urzędach wszelkie sprawy związane z budownictwem. Tel. 504 352 015.
SPRZEDAM działki budowlane w centrum
Gubina, przy ul. Pułaskiego. Tel. 668 305
RÓŻNE
868 lub 68 326 12 09.
KUPIĘ działkę budowlaną lub inny grunt.
ARONIĘ, borówkę amerykańską, rokitnik,
Tel. 533 172 941.  
jagodę kamczacką, maliny, morwę białą,
Sprzedam mieszkanie 39m2 plus piwnica świdośliwę i żurawinę – poleca Ogrodnici garaż dzwonić po 15-tej  tel. 505174551 two, ul. Legnicka 49. Tel. 511 663 785.
TUJE Szmaragd, cisy, cyprysy, jałowUsługi
ce, świerki, jodły, sosny i liściaste poleca Ogrodnictwo ul. Legnicka 49 A, tel. 511
KOWALSTWO artystyczne „Tila-Stal” Łu663 785.
kasz Litwinowicz oferuje produkty metaloplastyczne: przęsła, bramy, furtki, balu- PROMOCYJNA sprzedaż tui Columna, Sunkist, golden Globe i cyprysa Columnasris.
strady, itp. Tel. 535 008 675.
Ogrodnictwo ul. Legnicka 49 A, tel. 511
TENIS ziemny – zapisy na sezon 2013
663 785.
(dzieci i dorośli). Tel. 503 425 055.
ZAGINĄŁ pies (jamnik czarny podpalaSCHODY drewniane, balustrady – wyrób ny, długie nóżki) w okolicy ul. Podgórnej.
i montaż. Komorów, ul. Młyńska 10. Tel.
Znalazcę czeka nagroda. Tel. 603 307 628.
609 351 799.
LOTNISKA - Berlin – przewóz osób! Przepraca

ZATRUDNIĘ spawacza z doświadczeniem
przy produkcji ogrodzeń metalowych. Tel.
68 452 52 98.
ZATRUDNIĘ DO PRACY
W BIURZE OSOBĘ
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Tel. 601 451 620
SZUKAMY pracowników (kobiety): portier nocny, obsługa kelnerska. Hotel Dorotheenhof, Waisenstrasse 19 03046 Cottbus. Tel. (0355) 7838-0, www.cottbus-dorotheenhof.de

Burmistrz
Miasta
Gubina
Działając zgodnie z art.
35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy
ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21 dni od
dnia ogłoszenia informacji
w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania
w użytkowanie wieczyste,
najmu i dzierżawy.
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List do redakcji
Szanowni mieszkańcy Gubina,
piszę tę parę słów na temat PKS-u, gdyż co parę lat straszą nas, że będziemy chodzić po Gubinie pieszo, wliczając w
to drogę od PKP do Komorowa. Ostatnio przeczytałam, że
autobusy będą jeździć, ale bilety podrożeją. Nie poinformowano nas jednak, ile będą płacić te osoby, które dotąd płaciły 50 groszy oraz że nie będzie zmian kursów, a także od
kiedy nastąpią zmiany.
Uważam, że płacenie za bilet więcej niż dotychczas nie jest
aż tak kłopotliwe i mogę to robić, przecież wszystko drożeje.
Jednocześnie sądzę jednak, iż przydałaby się zmiana kursów
autobusów. Dobrze byłoby zmniejszyć liczbę kursów między
godziną 5:00 a 12:00, a zwiększyć po południu. Dlaczego?
Otóż lekarze w GPL-ku i Atolu przyjmują do 18:00 i czym ma
wrócić osoba, która mieszka przy ul. Wojska Polskiego, jeśli
ma wizytę na godzinę 18:00? Nie mówię już nawet o dojeździe do przychodni na ul. Gdańskiej, straciłam już nadzieję,
że dostanę się tam autobusem.
Kolejna sprawa dotyczy kursów w sobotę i niedzielę. Autobus kursuje w weekend spod PKS-u do Komorowa o godzinie
14:50 i jeździ nim jedna, czy dwie osoby. W związku z tym, czy
nie jest to tracenie pieniędzy na paliwo? Gdyby ten autobus
jechał spod PKP, to na pewno więcej osób byłoby chętnych,
by skorzystać z usług komunikacji miejskiej właśnie w tym
czasie. Wiem o tym, ponieważ jeżdżę już 10 lat na cmentarz.
Piszę to wszystko, ponieważ parę miesięcy temu dwie panie
radne i ja proponowałyśmy zmianę kursów i podwyżkę cen
biletów, i nic z tego nie wyszło.Mamy jedynie droższe bilety.
Kolejna istotna sprawa dotyczy tego, iż mamy w Gubinie Uniwersytet III Wieku i panie z Komorowa i spod PKP nie mają
się czym dostać do domu. Problem nasila się zimą.
Czy jest ktoś taki w Gubinie, kto myśli racjonalnie? Według
mnie, chyba nie ma.
Z poważaniem:
Maria Bronowska

WYDAWCA - Gubiński Dom Kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 91 - czynna poniedziałek - piątek godz. 09.00-16.00.
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Powidoki
Na otwarcie wystawy malarskiej gubenianki Sigrid Noak
w ostatnie majowe popołudnie
przybyli do Galerii Ratusz nie
tylko gubińscy koneserzy sztuki.
Znajomi i wielbiciele artystki z
Guben nadciągnęli na spotkanie szeroką falą. Przewodnikami
po koncepcyjnych zakamarkach
wystawy pod magicznym nieco
tytułem „Powidoki” byli: urocza
Haike Rochlitz - dyrektorka
Muzeum Miasta i Przemysłu z
Guben i nie mniej kompetentny kustosz naszej galerii, Waldemar Pawlikowski.
Na wstępie dyrektor Rochlitz
dziękowała dyrektorowi Januszowi Gajdzie i W. Pawlikowskiemu za trud zorganizowania
wystawy. Te powidoki to ziemia
antyczna widziana okiem dojrzałej malarki. Zdaniem kustosza, artystka opowiada świat już
miniony we własny sposób, ale
zmusza zainteresowanych do
osobistej kontemplacji i wyzwolenia estetycznych doznań. Margines odczuć uczestnika prezentacji
może być całkiem spory, jeśli da
się przeprowadzić przez meandry
artystycznej wyobraźni autorki i
objaśnienia lektorów - przewodników. Dawało się to zauważyć
na skupionych twarzach przynajmniej większości tam obecnych.
Artystka zrobiła ogromne wrażenie na zebranych,
szczególnie ze względu na swą

skromność w obyciu, elegancję, prezencję i dobrotliwy nieustający uśmiech porównywalny z mimiką Wisławy Szymborskiej. Przyznała, że: - Potrzeba
wiele czasu do komponowania
wizerunków i doznań, jakich
doświadcza się i przeżywa w
bliskim kontakcie z antykiem.
Przecież sprawa nie polega
na dorabianiu brakujących
części rzeźb, czy też budowli antycznych. Nie można też
wszystkiego przedstawiać w
istniejącej dziś bieli, bo obiekty w czasie ich tworzenia były

kolorowe. Przecież powidoki to
już nie tamte pierwotne widoki
i kompozycje, dlatego eksponuję głównie architekturę, a
nie krajobraz. Czy można odgadnąć, a tym bardziej przedstawić realia dzieł niegdysiejszych twórców i tajniki minionego świata ? Doprawdy nie
wiem, ale moja wizja minionego jest właśnie taka - tymi
słowy zakończyła swą prezentację.
Dostępny prospekt obrazujący wystawę „Terra Antiqua”
z wstępem W. Pawlikowskiego

dopełnia tematu, mówiąc o dominacji emocji, wyczuciu kolorystycznym i uzasadnionej fakturze obrazów. Wszystko to mogliśmy doświadczać dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Polsko-Niemieckiej i nawiązaniu
współpracy z artystką przez
dwóch Waldemarów, głównie
przez W. Rasińskiego ze Stadt
Werke Guben. Mnie zadziwiła
jakby przeciwstawna gama kolorystyczna dzieł. Obrazy: zagrożona świątynia, antyk I, amfiteatr, antyczny tors, czy fragment ulicy antycznej - cechowała

jakby zimna kolorystka w przeciwieństwie do: wiaduktu, czarnego słońca nad Pompejami, ornamentu roślinnego w jakże ciepłych, momentami mocnych kolorach.
Zapytałem więc malarkę, przy
lingwistycznej pomocy niestrudzonego tłumacza, Krzysztofa
Freyera, które swoje dzieło najbardziej artystka ceni. Do którego ma najcieplejsze uczucie.
Wskazała obraz w ostrej, ciepłej
czerwieni, a nawet przechodzący
w brąz, przez który przebiegała
biała wijąca się smuga - to droga
do twierdzy Masada w Izraelu.
Obecny gubiński malarz Jan
Koluch, pomagający chętnym
w interpretacji powidoków, w
pełni podzielił zdanie autorki,
podkreślając wyjątkową ekspresję obrazu.
Na zakończenie były dla artystki piękne kwiaty, które w imieniu Pro Gubin wręczył znany gubiński plastyk Tadeusz Raczkiewicz. Miłym akcentem było
dedykowanie pani Noak, przez
zespół instrumentalny LARGO
dwóch kompozycji W. Pawlikowskiego: „Taniec życia” i „Więcej
nie chcę”. Obecni na wystawie
mieli jednak więcej, bo był jeszcze poczęstunek, głównie owocowy i ciasteczka do kawy lub herbaty. W ten sposób podziwianie
obrazów trochę jeszcze trwało.
Oleg Sanocki

Kronika muzyczna
Rokrocznie uczniowie klas
Vc/6 i III c/4 podobnie jak
szóstoklasiści i maturzyści
poddawani są sprawdzeniu
swoich wiadomości i umiejętności.
W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gubinie
w maju odbywa się Szkolny
Konkurs pt.: „Gamy - jakie to
proste…”.
Konkursem objęci są wszyscy
uczniowie klas Vc/6 i IIIc/4
niezależnie od specjalności,
czyli instrumentu, na jakim
kształci się w naszej szkole.
Zmagania uczniów odbywają
się dwuetapowo. Pierwszy etap
obejmuje teoretyczne sprawdzenie wiadomości – przeprowadzany jest w formie testu,
drugi to część praktyczna. Rywalizacja jest co roku bardzo

duża. W tegorocznej edycji
do konkursu przystąpiło 19
uczniów. Laureatami zostali:
I miejsce Marcela Kowalczuk z klasy fletu p. B. Ślusarczyk
II miejsce Natalia Liczbińska z klasy fletu p. B. Ślusarczyk
III miejsce Aleksandra Drgas z klasy fletu p. B.
Tecław
Wyróżnienia: Aleksandra
Sykała i Małgorzata Drgas
z klasy fortepianu p. A. Rzucidło, Karolina Gawron z
klasy skrzypiec p. An. Gila.
Sprawnego przeprowadzenia
Konkursu gratulujemy organizatorom: p. U. Andruszkiewicz
i p. M. Góralczyk.
Laureatom wielkie GRATULACJE!!

Agnieszka Rzucidło

