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Burmistrz Gubina
zaprasza

do wzięcia udziału w obchodach 70
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Uroczyste złożenie kwiatów odbędzie
się 1 września br. o godz. 12.00 pod pomnikiem Zwycięstwa przy ul. Chopina.

29 sierpnia
(SOBOTA)
15.00-00.00
O remoncie gubińskiego Urzędu Miasta w mówiło się od lat. Albo brakowało środków finansowych na jego wykonanie, albo politycznej woli na podjęcie stosownych decyzji.

Zapraszamy - już po raz 12! - na

KURSY ANGIELSKIEGO
w Gubinie

Zajęcia w czwartki
w Zespole Szkół
ul. Piastowska 26 (sala 30)
Zaczynamy 17.09.2009

Magistrat XXI wieku

 www.kontekst.com.pl
 0601967461
 (68)3222542

Do tego:
Akcja GRAFFITI
Wystawa fotografii w Farze
„Tacy jesteśmy”
Wprowadzenie do obiegu dukata miejskiego
Wstęp GRATIS!

Ten typ tak ma!
czytaj strona 5

Sala narad z wystrojem rodem z innej epoki narazie taką pozostanie. Do
drugiego etapu remontu. Prawdopodobnie już we wrześniu zostanie
ogłoszony następny przetarg na aranżację wnętrz i malowanie pomieszczeń. Zmianie ulegnie wystrój sali
narad, sali ślubów, gabinetów burmi-

strza i wiceburmistrza oraz sekretariatu. Największym problemem był
jednak przeciekający w wielu miejscach dach...
Oprócz wymienionego poszycia dachu i okien, malowania wszystkich pomieszczeń, została także wymieniona
cała instalacja elektryczna - ściany czę-

Szkoła Języków obcych zaprasza na kurs języka angielskiego i niemieckiego
poziomy językowe: podstawowy, początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany,
przygotowujący do matury i egzaminów First Certificate.
Cena: 500 zł za semestr (30 godzin)
Kontakt: 600 355 489 (angielski), 605 424 999 (niemiecki)
zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Szkoły dostepny na stronie
www.tymoteusz.edu.pl
ww
Szkoła Języków obcych zaprasza na kurs języka angielskiego i niemieckiego
poziomy językowe: podstawowy, początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany,
przygotowujący do matury i egzaminów First Certificate.

Przegląd Grup Hip-Hop:
Unikat aka Vandal
Bidi
GSP
Magnum Group
i inni
Przegląd Grup Dance
Ponadto:
16.30 – GRUPA OPERACYJNA
19.00 – O.N.L.
20.30 – donGURALesko
22.00 – DJ INFINITY
(EX SONIC TRIP)

Rzucali
chłopem…
czytaj strona 3

Wszystko
w dobrym smaku
czytaj strona 7

Plac Katedralny
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Do zobaczenia wkrótce

sto „kopały” przy dotyku i były wręcz
ciepłe z powodu nadmiernego przegrzewania się przewodów.
Od podstaw została położona nowa
sieć informatyczna, z czego najbardziej
będzie się cieszył informatyk - inspektor Tomasz Jans.
dokończenie na str. 12

Dark Side
Festiwal
czytaj strona 9

Miasto i okolice



Urodzenia
Weronika Sykuła, Dawid Siwik,
Nikodem Mazurek, Dawid Jarzembowski, Liliana Wiśniewska, Hubert
Śledź, Filip Budnik, Maciej Sękowski,
Zuzanna Ogrodniczek, Maja Kowal.

Zgony
Scholastyka Kochanowska-Lisowska l. 87, Jan Pawłowski l. 62, Edward
Kiwka l. 66, Maria Goszczyńska l.
57, Alina Wieja l. 59, Adela Wąsik l.
82, Kazimierz Golumski l. 63.

Rzeczowo i skutecznie
W dość nietypowym terminie odbyła
się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie. Tym razem radni obradowali w poniedziałek. Ze względu na remont magistratu, spotkanie odbyło się w Galerii
Ratusz Gubińskiego Domu Kultury.
Na powitanie przewodniczący Rady
Miasta Leszek Ochotny powitał specjalnych gości starostę Jacka Hoffmanna i wicestarostę Janinę Pawlik.
Ich obecność była związana ze sprawą
prywatyzacji szpitala.
Tej kwestii radni poświęcili najwięcej
czasu. Najpierw szczegóły zmian wyjaśniał starosta. Jak wiemy, rozpatrywano
dwie możliwości, z których wybrano
wyłonienie tzw. operatora zewnętrznego.
Miałby on zarządzać szpitalem od nowego roku. Konkurs na operatora ma być
rozstrzygnięty do końca września.
Ponieważ nie wszystko było dla radnych do końca jasne, skorzystali z możliwości zadawania pytań.
Pytano między innymi o to, co stanie

placówkach w Polsce, a starosta przekonywał, że tylko w naszym województwie
wstępne umowy w tej sprawie zawarło
parę szpitali. Radny Marcin Sikora pochwalił J.Hoffmanna za to, że jest pierwszym starostą, który tak chętnie spotyka
się i udziela radnym informacji na temat
szpitala.
J.Hoffmann przyznał, że zna obawy gubińskiego personelu i jego zdystansowany stosunek do zmian. Stwierdził jednak,
że rozmawiając, da się pokonać wątpliwości. Tak właśnie było z pracownikami
szpitala w Krośnie Odrzańskim.
Gdy nadchodził moment wyrażenia
opinii przez Radę Miejską, o przerwę
poprosił Wojciech Sendera. Po przerwie
postanowiono przychylić się do zmian,
gdyż stwierdzono, że gorzej być nie może
i powiat musi wziąć odpowiedzialność za
losy szpitala. Starosta, dziękując za wyrażenie opinii, zaznaczył, że decyzja zapadnie właśnie w powiecie – 19 sierpnia podczas kolejnej sesji Rady Powiatu.
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Gubinki tuż, tuż
Pisaliśmy w poprzednim numerze o lokalnej monecie. Przypominamy, że
Gubinki wejdą do obiegu 29 sierpnia podczas „Koncertu na zakończenie lata”.
Do zdobycia będzie także limitowana seria 6 Gubinek w ozdobnym blistrze.
Agnieszka Ludkiewicz z Karkonoskiego Domu Numizmatycznego przekazała nam wstępną listę punktów, gdzie honorowane będą Gubinki:
„RAB” ul. Obr. Pokoju 13A, Firma Jubilersko Zegarmistrzowska, upominki
ul. Śląska 15, Galeria „Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury ul. Westerplatte
14, Jubiler ul. Kinowa 1, Jubiler ul. Śląska 7, Kiosk „Ruch” ul. Kosynierów/
Wojska Polskiego, Księgarnia ul. Obr. Pokoju 5, Kwiaciarnia ul. Nowa 1, Optyk ul. Nowa 5, Sklep Elektroprzemysłowy „U Grzegorza” ul. Roosevelta 10,
Sklep muzyczny „Meloman” ul. Śląska 3, Sklep wielobranżowy „Azymut” ul.
Śląska 3, Sklep wielobranżowy „Eden” ul. Śląska 3, Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Gubińskiej ul. 3 Maja 2 (obok baszty), Szycie Odzieży Szpitalnej Plac
Katedralny 10, ZEE ENERGIA Sp.J. ul. Lubelska 1
Dysponujemy też już wizerunkiem dukata miejskiego, który prezentujemy
poniżej.
(m.z)

Zaproszenie do Chlebowa

Kobiety
zapraszają
22 sierpnia (sobota) w godz. 12.00–
16.00 Stowarzyszenie Kobiet Gubin/
Guben „Nysa” serdecznie zaprasza
na plac im. Jana Pawła II (obok katedry) na kolejny Jarmark staroci.
Za kilka złotych lub centów będzie można kupić cuda i cudeńka…
Będą stare narzędzia, urządzenia,
artykuły gospodarstwa domowego,
obrazy itp.
Na poprzednim jarmarku, mimo
deszczowej pogody, gościliśmy wielu mieszkańców Gubina i Guben.
Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem.
Organizatorzy gwarantują smaczne wypieki, kawę i herbatę, a przede
wszystkim dobry humor.
MB-T

Modlitwa
o pokój
Proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej z Gubina Ryszard Rudkiewicz,
ksiądz Michael Domke oraz pastor
Hans Juergen Vorrath z Guben są
organizatorami wspólnej polskoniemieckiej modlitwy o pokój.
Zapraszamy gubinian 1 września br. o godz. 18.45, na plac im.
Jana Pawła II przy farze gubińskiej.
W programie m.in. koncerty chórów i wspólne śpiewanie pieśni pt.
„Co niemożliwe jest u ludzi”. MB-T

Starosta wyjaśnia szczegóły restrukturyzacji szpitala
się z wyposażeniem. Z odpowiedzi starosty wynika, że ma ono być w 100%
dzierżawione przez operatora, a po roku,
choć w części jemu sprzedane. Zygfryd
Gwizdalski obawiał się, aby nie doszło
do najgorszego, czyli konieczności korzystania gubińskich pacjentów z opieki
szpitali w Zielonej Górze, Nowej Soli czy
Sulechowie. To jest tylko wariant rezerwowy i asekuracyjny. Nie przewidujemy,
że restrukturyzacja nie dojdzie do skutku
i nie odbędzie się w zamierzony płynny
sposób – odpowiadał starosta. Sporo pytań dotyczyło dyrektora Rutkowskiego
(pytali radna Danuta Andrzejewska,
Halina Wojnicz). Pytano czemu nie
stawia się wtedy, gdy zapraszają go radni, bądź na ile jest on winny zadłużeniu.
J.Hoffmann nie chciał tłumaczyć nieobecności dyrektora. Jeśli natomiast chodzi o dług, to gdyby wina leżała po stronie
Wojciecha Rutkowskiego, już dawno nie
zarządzałby on szpitalem - powiedział.
Andrzej Białek pytał: jaki powiat będzie
miał wpływ na rozmieszczenie oddziałów przez operatora i czy będzie szpital
będzie wyglądał jak dziś? Starosta odpowiedział, że nic się nie zmieni, szpital
pozostanie w dwóch miejscach i będzie
funkcjonował podobnie jak dzisiaj. Natomiast wpływ na to, co będzie się działo
w samym szpitalu, będą mieli przedstawiciele powiatu w Radzie Nadzorczej.
Starosta i radni nie byli też zgodni w kwestii, ile szpitali chce przystąpić do programu z wariantem oddłużeniowym, który
proponuje NFZ. Radni mówili o kilku

W dalszej części spotkania poruszano
nie mniej ważne kwestie, tj. wydanie obligacji miejskich w kwocie 3 milionów,
które mają być przeznaczone głównie na
wykup nieruchomości (50 mieszkań) od
WAM w cenie 30% bonifikaty. Roman
Gąsior, kierownik MZUK zaznaczył,
że taki przyrost substancji mieszkaniowej znacznie skróciłby kolejkę chętnych
oczekujących na mieszkanie, a być może
zupełnie zneutralizowałby problem. Pozostałe pieniądze z obligacji magistrat zaproponował przeznaczyć na dokończenie
remontu urzędu. Tu wszyscy radni ostatecznie byli jednomyślni, choć pojawiły
się wątpliwości. Jeśli już mam głosować
za remontem, a wiemy, że nie jest to decyzja popularna wśród mieszkańców, to
chciałbym, żeby to było zrobione dobrze
i do końca- powiedział Piotr Puszkarski.
Ponieważ miasto dostało dofinansowanie do termomodernizacji, pojawiła się
możliwość skorzystania z większych funduszy i rozszerzenia zakresu remontu jak państwo sugerują tłumaczyła Danuta
Błędowska skarbnik miejski. Ale my nic
bez państwa zgody nie możemy zrobić.
Proszę nie patrzyć na to jak na luksusy
– mówił radny lewicy Z. Gwizdalski – to
nie pałac, to budynek zabytkowy, wymagający podstawowych choćby prac remontowych. Radni uznali, że przyda się
dalszy remont - toalety są w opłakanym
stanie - podkreślali. Tak więc postanowiono przegłosować tę ustawę. Sesja,
choć w miarę krótka, przebiegła rzeczowo i skutecznie. 
(m.z)

Wójt Gminy Gubin, Rada Sołecka sołectwa Chlebowo oraz Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Gubin zapraszają na Święto Chleba do Chlebowa. Impreza odbędzie się 22 sierpnia 2009. Początek planowany jest na godz. 15.00.
Organizatorzy gwarantują dobrą zabawę dla każdego. W programie przewidziane są m.in. wspaniałe występy, wiele konkursów z nagrodami, pokazy karate oraz zabawy z folklorem. Nie zabraknie również wyśmienitego jedzenia.
Dodatkowe atrakcje to m. in.: stoiska z pieczywem z okolicznych piekarni,
poczęstunek dla wszystkich – „pajda chleba z pieca” ze smalcem, przejażdżki
wozami konnymi, mecz piłki nożnej „O bochen chleba”, pokaz „bezpieczna
moda”, pokaz sprawności straży pożarnej, warsztaty „Cuda z siana”. Dla przybyłych zorganizowane zostaną również rozmaite zabawy sportowe, konkursy plastyczne, wokalne i taneczne dla dzieci. Ponadto odbędą się rozgrywki:
„Najzręczniejszy pilarz”, „Najsmaczniejszy chleb domowej roboty”, „ Piekarnia na medal”, konkurs ekologiczny, ciekawe wystawy, loterie, licytacje rzeźb
oraz wiele innych…
W ubiegłym roku organizatorzy spełnili oczekiwania, więc z pewnością
i tym razem nie zawiodą! Życzymy udanej zabawy!
MB-T

Powiatowe remonty

Od lat nieotynkowany internat przy granicy przynosił wstyd nie tylko jego właścicielom i miastu, ale także Polsce. Jak przekazał sekretarz powiatu Zbigniew
Kościukiewicz, dzięki usilnym staraniom udało się zgromadzić fundusze na wyremontowanie budynku. Część pieniędzy pochodzi ze środków własnych, pozostałe 50% uzyskano z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Realizowany jest również projekt „Poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”. Inwestorem przedsięwzięcia jest powiat. Z projektu skorzystają placówki gubińskie:
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Zespół Szkół Rolniczych oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim. W latach 2009-2010 budynki tych szkół zostaną ocieplone. Remont obejmie również wymianę stolarki okiennej, źródeł ogrzewania i instalacji
co. Kwota przed przetargiem wyniosła 8 253 609 zł, a po jego rozstrzygnięciu
5 666 658 zł. Wykonawcą jest firma Malbud z Zielonej Góry.
Z.T.
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Sąd do likwidacji
Po zniesieniu z dniem 1 lipca br. wydziałów grodzkich w sądach rejonowych
województwa lubuskiego w Słubicach, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Żaganiu Żarach oraz zamiejscowych wydziałów grodzkich w Szprotawie i Lubsku, przyszedł czas na zniesienie ostatnich zamiejscowych wydziałów w Gubinie i Sulechowie.
Dotarłem do pisma dyrektora Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa
Sprawiedliwości z 16 lipca br., skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Zielonej Górze Anny Jasińskiej, gdzie informuje, że z polecenia Podsekretarza Stanu tego ministerstwa Jacka Czai, należy niezwłocznie podjąć stosowne
działania techniczno - administracyjne, konieczne do przejęcia przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim spraw z Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego
z siedzibą w Gubinie (to samo przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie w stosunku do Wydziału Grodzkiego w Sulechowie, w tym szczególnie związanych ze
zwolnieniem dotychczasowych pomieszczeń oraz zabezpieczeniem potrzeb
lokalowych po dokonanej reorganizacji. Likwidacja planowana jest z dniem
1 stycznia 2010 r.
W Polsce ma podlegać likwidacji ponad 100 wydziałów, co ma przynieść
spore oszczędności. Nie liczą się mieszkańcy, liczy się ekonomika, wydłuży
czas drogi do sądu. Nie liczy się też dogodny dojazd, gdzie np.w gminie Gubin, chcąc dotrzeć z czterech kierunków do miasta, a następnie, przy obecnych trudnościach komunikacyjnych, do Krosna Odrz., trzeba stracić wiele
czasu. To dalszy przykład braku konsekwencji wizji funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości i nie tylko. Kolejne rządy wprowadzają zmiany organizacyjne, które zamiast poprawy, prowadzą do przewlekłości postępowań.
Z pewnością protestować będą władze miasta, gminy czy powiatu i jestem
pewien, że bez skutku. Podobnie było z likwidacją garnizonu wojskowego,
mimo protestów efekt jest widoczny.
Starania o otwarcie filii sądu, rozpoczął samorząd kiedy, burmistrzem był
Czesław Fiedorowicz, przeznaczając na ten cel wspaniały budynek po byłym
Garnizonowym Klubie Żołnierskim i finansując jego adaptację, przeznaczając
około miliona zł.
Wydział Zamiejscowy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrz. dla miasta
i gminy Gubin, utworzony został Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 19 czerwca 2000 r (Dz.U.nr 51 poz.615) otwarcie nastąpiło 31 sierpnia
2000 r (rocznica) z udziałem wielu gości. Wstęgę przecinali m.in. byli burmistrzowie Cz. Fiedorowicz i Lech Kiertyczak. W dniu otwarcia były tu m.in.
dwie sale rozpraw, gabinet przewodniczącego wydziału (sędzina Dorota Kordiak), sekretariat, kuratorzy dla dorosłych oraz rodzinnych i nieletnich, kolegium ds.wykroczeń, archiwum.
Z pewnością warto przypomnieć dalsze decyzje dotyczące sądu:
-R
 ozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 utworzono w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrz. Zamiejscowy Wydział Cywilno Karny z siedzibą w Gubinie dla miasta i gminy, który miał rozpatrywać m.in.
sprawy o wykroczeniach skarbowych, o przestępstwach z art.178a Kodeksu karnego, o wykroczeniach przekazane sądom z kolegiów ds.wykroczeń,
spraw cywilnych o roszczeniach wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5000 zł;
-R
 ozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r.
utworzony został w sądzie krośnieńskim Zamiejscowy Wydział Grodzki
z siedzibą w Gubinie też dla miasta i giny Gubin;
-R
 ozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r.
utworzono w Gubinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta
i gminy.
W związku z zaistniałą sytuacją, oprócz protestów, władze miasta powinny
zwrócić się do Ministerstwa Sprawiedliwości o zwrot budynku i kosztów jego
adaptacji, bo pomocy mieszkańcom nie są już w stanie zabezpieczyć.
Zygmunt Traczyk

Moto–Wiwa na drugim
Tradycyjnie, od jakiegoś już czasu, informuję Państwa o rankingu szkół nauki jazdy. W ślad za informacją z Gazety Lubuskiej z 11 sierpnia br. podaje,
że w rankingu szkół za I półrocze (południowa część województwa) w powiecie krośnieńskim na pierwszym miejscu uplasowała się szkoła Zbigniewa
Woźniczka z Krosna Odrzańskiego - ilość egzaminów w procentach 59 - zdawalność ogółem 46,6, na drugim miejscu gubińska Moto-Wiwa - 284 - 43,2,
trzecie miejsce szkoła Dakar z Krosna, zaś na czwartym Andrzej Pietsch (Sękowice) 161 - 36,0. Na ostatnim (11) miejscu w powiecie znalazła się szkoła
nauki jazdy prowadzona przy Zespole Szkół Rolniczych.
Najwyższe wyniki w tym rankingu uzyskała szkoła Zdzisława Kowalika
z Zielonej Góry ze zdawalnością 72,2%.
(sp)

Ku pamięci Ułanów
Zbigniew Bołoczko – z firmy Energia w Gubinie poinformował, że na
terenie byłej jednostki „pod stacją” postawiono nowy transformator. I nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że z inicjatywy stawiających
urządzenie nadano mu nazwę „Ułanów Karpackich”. – To na pamiątkę, że
kiedyś tu stacjonowali (do 1998 r.) żołnierze 73 Pułku Zmechanizowanego
kontynuujący tradycje Ułanów Karpackich. Koszary niszczeją, więc może
chociaż tabliczka na stacji przypominać będzie, że kiedyś byli tu Ułani –
podkreślił Z. Bołoczko.
Taka mała rzecz, a cieszy. Choćby tych, którzy tu kiedyś pełnili służbę. (sp)

Miasto i okolice



Rzucali chłopem, a babę na radle wozili...
Urząd Gminy Gubin, Evangelische
Kirchengemeinde Region Guben i Rada
Sołecka wsi Sękowice, na czele z jej sołtysem - Edwardem Górnikiem, po raz
kolejny były organizatorami „Święta
Plonów – Sękowice 2009”.

gości. Artystyczną atrakcją dla zgromadzonych był również występ Julity Gmyrek, solistki studia wokalnego Gubińskiego Domu Kultury (GDK zatroszczył
się też o techniczną stronę imprezy). Jedną z ciekawszych grup muzycznych, jakie

W rzucie chłopem na odległość bezkonkurencyjna okazała się M.Malinowska
Mająca kilkunastoletnią tradycję impreza odbyła się 15 sierpnia w dniu
Święta Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny. Po raz 6. przygotowano ją
wspólnie z niemieckimi sąsiadami.
Uroczystości rozpoczęto mszą św.
odprawioną w sękowickim kościele pw.
Świętej Rodziny, celebrowaną przez ks.
proboszcza Ryszarda Rudkiewicza,
w języku niemieckim modlił się pastor
Mathias Berndt.
Po niej dożynkowy korowód przeszedł na plac, gdzie goście zostali przywitani między innymi przez
sołtysa wsi E. Górnika oraz pastora
M.Berndta z miejscowości Atterwasch, z którą Sękowice współpracują
już kilkanaście lat (niemieccy partnerzy współfinansują między innymi remont kościoła w tej wsi).
Urząd gminy reprezentowany był przez
Jakuba Piekarczyka, a Radę Gminy Gubin reprezentował jej przewodniczący,
mieszkaniec wsi Sękowice – Stanisław
Fudyma. W obchodach święta uczestniczyli również mieszkańcy Gubina,
a wśród nich – niektórzy radni.
Kilkugodzinny program artystyczny,
sprawnie i ze swadą prowadzony przez
Andrzeja Winiszewskiego z Radia Zachód, to między innymi występ zespołu
„Strzegowianki” ze Strzegowa, niemie-

pojawiły się na scenie w Sękowicach był
zespół folklorystyczny z Osieka, prezentujący tańce i folklor cygański. Artyści
zebrali od widowni rzęsiste brawa!
W międzyczasie odbywały się roz-

kować – podkreśla sołtys E. Górnik.
Najmłodsi chętnie zajadali watę cukrową kręconą sprawnymi dłońmi „mistrza” Jurka Ponikiewskiego.
Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się pokaz lepienia naczyń
na kole garncarskim prezentowany
przez artystę garncarza z Chojnic Jarosława Arkuszyńskiego. O popularności tego stoiska może świadczyć fakt,
iż wiele glinianych wyrobów od razu
znalazło nabywców.
Różnorodnych atrakcji było mnóstwo, ale gwoździem programu okazały
się w tym roku „koronne konkurencje
sportowe”. Panie rywalizowały w rzucie
„chłopem” na odległość. Zasłużenie wygrała mieszkanka Sękowic Magda Malinowska, na co dzień prowadząca ogrodnictwo i gospodarstwo ekologiczne.
Mężczyźni mogli się wykazać w jeździe
z „babą” na radle. Po kilku przejazdach
na czas nastąpiła nieoczekiwana przerwa – radło będące jednym z eksponatów dożynkowych - zaczęło odmawiać
posłuszeństwa. Ostatecznie wyłoniono
zwycięzcę. Najlepiej „powoził” mieszkaniec gospodarzy – Wojciech Giza.
Otrzymał zestaw nagród, wśród których
znalazł się m.in. smoczek i coś bardzo
miłego dla męskiego podniebienia.

Najszybciej dla odmiany babę woził W.Giza
maite zawody sportowo-rekreacyjne
dla najmłodszych (np. bieg w workach,
rzut beretem). Nieco starsi ścigali się
z workiem siana na plecach i rzucali
snopkiem słomy.
Pysznych ciast i innych kulinarnych
specjałów nie zabrakło dzięki całemu

Ostatnia „sportowa” konkurencja to
słynny kręcioł. Jej pomysłodawcami są
państwo Bogumiła i Józef Stortowie, którzy tradycyjnie (mimo nieszczęścia) ufundowali nagrodę! Po zaciętej walce najlepszym okazał się Wojciech Kołodziejski.
Kończące imprezę tańce, do których
przygrywał zespół „Sami swoi” z Lubska, zakończyły się dopiero niedzielnym świtem.
W sumie dożynki w Sękowicach odwiedziło w ciągu kilku godzin ponad
2000 osób z bliższych i dalszych zakątków gminy i regionu.
W przygotowanie uroczystości zaangażowali się wszyscy mieszkańcy wsi.
„Mózgiem” przygotowań byli: nieoceniona Joanna Nesterowicz ze swoją
mamą Anielą, S.Fudyma i E.Górnik
(piastujący zaszczytny urząd sołtysa
już trzecią kadencję).
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
Wszyscy bawili się doskonale - w tle grupa z Osieka promująca cygański folkor, a na (Województwo Lubuskie) – Branderburgia
pierwszym planie tańcząca Karolina Gralak (8 lat) ze swoją 1,5 roczną siostrzyczką Kają 2007 – 2013, Fundusz małych Projektów
i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewackiego chóru z Atterwasch i pokaz tańca sztabowi sękowickich gospodyń. Prag- Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.
towarzyskiego w wykonaniu niemieckich nę im w tym miejscu serdecznie podzięAntoni Barabasz
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Informacje zebrał Antoni Barabasz

Z wojskiem w tle

kowania złożone na ręce wiceburmistrz za dotychczasową pomoc i współpracę
w imprezach, które organizują te stowarzyszenia i organizacje. Spotkanie przy
toaście, kawie i cieście – w którym honory gospodarza pełnił dyr. Domu Kultury
Janusz Gajda - upłynęło w miłej atmosferze.

Zakaz wstępu
na Wyspę Teatralną

W Żaganiu 7 sierpnia nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków na stanowisku dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Odchodzącego do Instytucji Centralnych MON, jej dotychczasowego dowódcę gen. dyw. Pawła Lam- Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne na Wyspie Teatralnej. Od 20 sierpnia
lę zastąpił gen. Mirosław Różański. Ceremonia przejęcia obowiązków odbyła się wszystkie wejścia (również przez kładkę ze strony Guben) są zamknięte dla
w obecności Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha. Zaproszono na nią mieszkańców. Prace potrwają do grudnia bieżącego roku.
przedstawicieli armii niemieckiej, lubuskich parlamentarzystów, samorządowców; wśród nich burmistrza Bartłomieja Bartczaka: Zaproszenie było dla mnie
zaszczytem, po części oficjalnej uroczystości mogłem porozmawiać z szefem
MON o sprawach, które są nadal nierozwiązane w Gubinie po rozformowaniu 5
Kresowej Brygady Zmechanizowanej; w tym o jakże ważnym problemie mieszkań będących w gestii Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i naszych „bojach” z ta
instytucją. W najbliższym czasie jest spodziewany przyjazd do Gubina pełniącego obowiązki – zastępcy prezesa WAM Michała Świtalskiego. Chcemy tu na
miejscu rozmawiać o mieszkaniach powojskowych podkreśla burmistrz.

Po zmianach wyspa zyska nowy wygląd

Architekci 0 farze
Burmistrz rozmawia z ministrem Klichem (pierwszy z lewej)

Amoeba grupa projektowa architektów z Wrocławia: mgr inż. arch. Anna Misiura, mgr inż. arch. Łukasz Kabarowski, David Lang przedstawiciel IBA (Międzynarodowa Wystawa Budowlana z Branderburgii), wiceburmistrz Gubina Justyna Karpisiak, architekt miejski Bogusław Jaskułowski,

W przeddzień święta
Wiceburmistrz Gubina Justyna Karpisiak w przeddzień święta Wojska Polskiego 14 sierpnia b. roku spotkała się w Galerii Ratusz z miejskim środowiskiem byłych żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy i członków ich rodzin,
stowarzyszeń i organizacji związanych z funkcjonującym w Gubinie związkiem
taktycznym.
Stowarzyszenie Oficerów 5. Dywizji WP „Kresowiak” reprezentowali płk dypl.
Lech Kamiński, ppłk Mirosław Kamieniarz i ppłk Stefan Pilaczyński, ppłk Józef Kuta - Prezes Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
WP wraz z ppłk. rez. Krzysztofem Kuleszą, przedstawiciele środowisk kombatanckich - Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk w st.
spocz. Tadeusz Dziewierski i ppłk w st. spocz. Władysław Wechman, Grażyna
Garbacz – Przewodnicząca Stowarzyszenia Wdowy po Żołnierzach Zawodowych i jednocześnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Seniorów. Wiceburmistrz
J. Karpisiak (pochodząca z rodziny wojskowej) na wstępie złożyła serdeczne życzenia z okazji święta wojska, poinformowała o zamierzeniach i inwestycjach,
które będą realizowane w Gubinie w najbliższym czasie. Rozmawiano także

Uczestnicy spotkania przeglądają koncepcje projektowe
Joanna Orzechowska naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Dariusz Bocheński Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczalnia Ścieków Sp.
z o.o., Naczelnik Wydziału Europejskiego Anna Wróbel omawiali na kolejnym spotkaniu kształt i koncepcje przyszłego zagospodarowania wnętrza gubińskiej fary, która przypomnijmy ma stanowić Centrum Spotkań Polsko Niemieckich.
Wrocławscy architekci zaproszeni do współpracy przez stronę niemiecką przygotowali wizualizację swojej wizji wyglądu fary w w trójwymiarze.
Koncepcji jest nadal wiele, np. kształt samego dachu czy ma być budowlą otwartą, czy też zamkniętą są to nadal ważne sprawy przy omawianiu i projektowaniu następnych etapów rewitalizacji gubińskiej fary. Goście z podziwem obserwowali postęp prac związanych z odgruzowaniem wnętrza budowli i pracami
zabezpieczającymi jej koronę.

Szpital zmieni właściciela

Obradująca 19 sierpnia XXX Sesja rady Powiatu Krośnieńskiego podjęła
uchwałę, na mocy której SP ZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego zmieni osobowość prawną. Przeciw proponowanym zmianom prawnym głosowała radna
Elżbieta Strońska, zaś radni z Gubina Włodzimierz Rogowski i Stanisław
Wawrzyniak wstrzymali się od głosu. Uchwała została podjęta większością
Wspólne pamitkowe zdjęcie uczestników spotkania
głosów. Nieoficjalnie wiemy, iż na dzień 20 sierpnia swój akces przystąpienia
o przygotowaniach do obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Dnia do konkursu na prowadzenie szpitala zgłosiły trzy firmy. Więcej na ten temat
Kombatanta (17 września) i Tygodnia Seniora. Miłym akcentem były podzię- (samej sesji) w następnych „Wiadomościach”.
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Myśli proste
i
zawiłe
Marcin Zajączkowski

Takie nasze podróżowanie!
Okres wakacyjny kojarzy się nam,
jak żaden inny, z podróżami. Ogólnie, podróżowanie po naszym kraju
jest trochę jak chodzenie po rozżarzonym węglu albo siadanie gołym
tyłkiem na jeża. Do przyjemności
więc nie należy. W sumie bez różnicy, czym się chcemy przemieścić do
określonego przez siebie celu.
Samochód wydawałby się najszybszym środkiem transportu, ale nie
zawsze. Raz – stan wielu dróg pozostawia wiele do życzenia. Dwa – po
to, by ten stan rzeczy uległ zmianie,
na wielu z nich trwają remonty. Ktoś
nawet obliczył, że ze Śląska nad nasze morze szybciej dojedziemy przez
Niemcy. Ot, taki mały paradoks.
Niestety, to prawda.
Ale podróż samochodem to i tak
luksus w porównaniu z podróżami
koleją. Są co prawda połączenia obsługiwane przez pociągi pośpieszne,
nawet ekspresy. Jednak te pierwsze
tylko w torii są pośpieszne. O taborze i komforcie przemieszczania się
tym środkiem transportu można
pisać raczej w szarych, jak wagony
PKP Intercity, kolorach.
Owszem, można by było zrezygnować z wojaży i nie ruszać się nigdzie, ale ruch leży raczej w naturze
człowieka.
Fajnie byłoby jednak potraktować
wędrowanie nieco inaczej. Gdyby
tak spojrzeć szeroko, to całe życie
jest jedną wielką wędrówką, niektórzy może powiedzą – pielgrzymowaniem. Generalnie, każde podróżowanie ma swój kres, koniec, port czy
spokojną przystań. Aby tam dotrzeć,
musimy iść ściśle określoną drogą
i trzymać się drogowskazów. Choć
z jednej strony taka wędrówka wydaje się być wpisana głęboko w sens
naszego istnienia, to z drugiej – wielu
pociąga podróżowanie bez konkretnego celu, beztroskie, wręcz dzikie
jak eskapada w nieodkryte lądy.
Jednemu bliższa będzie ta pierwsza droga, drugiego bardziej ciągnie
w nieznane. Choć wydawałoby się,
że drogi te się rozchodzą, to nic bardziej mylnego. Jedni i drudzy pewnie nie raz się spotkają, c’est la vie!
Żadna z tych ścieżek nie jest wolna
od przeszkód. Zauważając je, możemy w porę ominąć, ale najważniejsze, to wędrować o własnych siłach
i w pełni świadomie, choćby pod
górę i pod wiatr.
Mniej groźne są inne wędrówki
– wędrówki myśli, czy też wędrówki myślą. Wbrew pozorom, to wcale
nie to samo. O ile te pierwsze są niebezpieczne, bo puszczone samopas
myśli mogą zapędzać się w różne
nawet zakazane rewiry, o tyle te drugie, to nic innego jak wędrowanie ku
własnym planom, marzeniom czy
tęsknotom.
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Prawo na co dzień

Gubin jest zbyt małym miastem, żeby można było
ukryć jakąś sprawę. Nie wszystko jednak jest prawdą.

Jeszcze o wakacjach!
Bieda w Polsce ma twarz dziecka, którego ojciec jest bezrobotnym, a matka
ma wykształcenie podstawowe i pracuje fizycznie. Problem niedożywienia
dzieci istnieje od lat. Milion do półtora
miliona dzieci nie otrzymuje należytego wyżywienia. Lipcowa nowelizacja tegorocznego budżetu zmniejszyła
o 2,3 mln zł nakłady na pomoc społeczną i dodatki do zasiłków rodzinnych. Kwota dofinansowania ośrodków społecznych zostanie zmniejszona
o ponad 11 mln zł, a dożywiania dzieci
i młodzieży – o prawie 8 mln zł.
Nic dziwnego, że w tej sytuacji znajdują się darczyńcy, którzy chcą przynajmniej na krótki wakacyjny okres
obdarować potrzebujące dzieci słońcem. Nie dziwi też fakt, że wszystkie
działania fundacji powołanych w celu
pomocy najuboższym, znajdują się pod
obstrzałem opinii publicznej. Bywa
czasami, że niesprawdzona informacja
lotem błyskawicy obiega małą społeczność, tworząc plotkę. Bywa, że ktoś
pragnie wyjaśnienia za pośrednictwem
prasy. Tym zapewne kierowała się pani
(nazwisko znane redakcji), prosząc
o wyjaśnienie na naszych łamach, czy
to prawda, że dzięki fundacji Wspólny
Dom wyjechało na wakacje dziecko za-

możnych rodziców, właścicieli gospody do Wisełki - zauważam. Wiem, że sponpoza miastem.
sorowali go państwo Poniatowscy, właściciele firmy PKM Wioletta Poniatowska.
Postanawiamy więc sprawę wyjaśnić.
Pojechało pięcioro dzieci wytypowanych
Rozmawiam z wiceprezesem (prezes przez was. Może tam znalazło się dziecko
jest w Niemczech z kolonijną grupą) nie potrzebujące sponsoringu? – drążę,
panem Henrykiem Mackunem. Po- prosząc zarazem o listę dzieci
twierdza, że organizowali wyjazd do - Tym wyjazdem zajmował się prezes
ośrodka agroturystycznego w Niem- Śladowski i to on ma listę. Jest w Niemczech. Na dwa pięciodniowe turnusy czech. Ale nie sądzę, że to jest prawdą.
wyjechało po dziesięcioro dzieci wy- Typujemy zawsze dzieci najbiedniejsze
typowanych przez szkoły. Uczniowie - odpowiada pan Mackun.
do ośrodka agroturystycznego w Gah- Dzwonię do pani Wioletty Ponialen (Niemcy) pojechali już drugi raz. towskiej, fundatorki, z pytaniem czy
Przed wyjazdem przedstawiciele szkoły wie, komu sponsorowali tygodniowy
w Bieżycach i SP nr 3 w Gubinie spot- wyjazd nad morze.
kali się z przedstawicielami niemieckiej - Opłaciliśmy łącznie dziesięć miejsc
fundacji, będącej odpowiednikiem na- nad morzem. Pięcioro dzieci miało jeszego Wspólnego Domu. Ustalono, że chać ze Wspólnego Domu, troje z miasta
będzie to wyjazd integracyjny, z prze- i dwoje pociech naszych pracowników.
wagą dzieci z ubogich rodzin. Funda- Nie sprawdzaliśmy, które dzieci jadą.
torką tego przedsięwzięcia jest pani Gdyby okazało się prawdą, że pojeWigant, właścicielka ośrodka goszczą- chało dziecko nie potrzebujące wsparcego gubinian i wydawca z Cottbus. - cia finansowego, byłoby niedobrze To nie był wyjazd społeczny, nie były mówi pani Wioletta.
to pieniądze z urzędu, ani z fundacji. Delikatnie powiedziane. Byłoby to po
Burmistrz pomógł jedynie w załatwie- prostu niemoralne.
niu autobusu z PKS, za co w tym miej- Liczę, że cała sprawa okaże się pomóscu dziękujemy, a za kurs zapłaciła pani wieniem, ale listę sprawdzę jak tylko
Wigant - mówi pan Mackun.
nadarzy się taka okazja.
- Ale był też drugi wyjazd, nad morze
Kaśka Janina Izdebska

prowadzi prawnik Adam Ziętka
Czy to prawda, iż pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego jest niepłatny?
Nie. Począwszy od 2004 r. ustawodawca przywrócił odpłatność również za
pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego. Aktualnie, zgodnie z art. 92 kodeksu pracy, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby (trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który
ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego) pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące
u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie
z tego tytułu.
Uzyskałam informację, że wyrok sądu wydany w mojej sprawie został oparty
na dokumencie podrobionym przez stronę. Czy z tego powodu mogę podważyć prawomocne orzeczenie?
Oczywiście. Zgodnie z art. 403 kodeksu postępowania cywilnego, można żądać
wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w przypadku, gdy wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym.
Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym, przy czym termin
ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia.
Po upływie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia
postępowania.
Zapytania wymagające analizy prawnej należy przesłać za pośrednictwem strony www.prawnik.gubin.eu, bądź przekazać osobiście w siedzibie firmy Doradztwo
Prawne: Gubin ul. Słowackiego 1/pokój 207 (budynek PKO BP).
ZARZĄD PZERiI ZAPRASZA

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gubinie serdecznie zaprasza Seniorów na uroczystości związane z obchodami „Tygodnia Seniora”:
- 10 września 2009 r. (czwartek) zabawa taneczna w lokalu „Zenek”,
- 15 września o godz. 11.00 (wtorek) uroczyste spotkanie w Gubińskim Domu Kultury.
Zapisy na zabawę (z pewnością, jak zwykle, udaną) przyjmowane są w siedzibie związku przy ul.
Gdańskiej 17.
Możecie Państwo również wybrać się na wycieczkę do Trójmiasta. Jak poinformował Grzegorz
Bombicz - są jeszcze wolne miejsca.
MB-T

Dla pani Bożeny praca rehabilitantki to nie tylko zawód. To pasja. Po prostu lubi pomagać ludziom. Nie darmo jest odznaczona Orderem Uśmiechu.

Ten typ tak ma!
Z panią Bożeną Rutkowską poznałyśmy się tuż przed dwutysięcznym rokiem. Pisałam artykuł o gubińskich amazonkach i siłą rzeczy trafiłam na zajęcia
rehabilitacyjne, prowadzone przez panią
Bożenę. Parę lat później znowu wymieniłam nazwisko rehabilitantki pisząc o pensjonariuszach Domu Dziennego Pobytu
w Gubinie. Społecznie pomagała starszym osobom złagodzić ich ograniczenia
ruchowe. Z dobrego serca. Bo tam, gdzie
jest taka potrzeba, musi znaleźć się i pani
Bożena. Ten typ tak ma. Nie bez przyczyny odznaczono ją Orderem Uśmiechu,
kiedy szefowała kilku zakładom rehabilitacji w Kwidzynie. Pracowała głównie
z niepełnosprawnymi dziećmi. Długoletnia zawodowa praca spowodowała u pani
Bożeny dyskopatię. Z tego powodu znalazła się w sanatorium w Busku Zdroju,
które okazało się być dobrą swatką, bo tu
poznała męża Antoniego, wojskowego
z Gubina. Skończyło się ślubem i w 1998r.
pani Bożena została mieszkanką naszego miasta. Znalazła pracę w gubińskim
szpitalu, w którym praktykowano rehabilitację przyłóżkową. O ambulatoryjnej
w mieście nikt nawet nie słyszał. Pełna
chęci, energiczna pani Bożena postanowiła to zmienić. Przy pomocy dyrekcji
szpitala pozyskała pomieszczenie. Wyposażyła je w swój prywatny, przywieziony
sprzęt. Razem z Mieciem Krawczykiem,
pracownikiem szpitala, zaczęli ściągać
wyposażenie (nie nowe) z Niemiec.
Urządziła gabinet, wprowadziła kinezę

(leczenie ruchem). Był to jedyny gabinet
rehabilitacji w mieście. Po pewnym czasie przyjęła od dyrektora szpitala propozycję usamodzielnienia się i podpisania
kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Jak już gabinet się rozkręcił
i dobrze prosperował, dyrekcja podziękowała za współpracę. Pretekstem stał się
wymóg funduszu, dotyczący zrobienia
podestu (podjazdu). W ciągu miesiąca
musiała sobie i personelowi zorganizować pracę w nowych pomieszczeniach.
I wtedy z pomocą przyszedł jej ówczesny
burmistrz Lech Kiertyczak, proponując
pomieszczenia po celnikach. Stwierdził,
że aptek mamy pod dostatkiem, a rehabilitacji za mało. Stanęła przed wyzwaniem
życia, wielką niewiadomą. Oprócz chęci
nie miała nic. Pobrała duże (w tym czasie
niekorzystnie oprocentowane) kredyty.
W ciągu miesiąca zrobiła kapitalny remont pomieszczeń, dostosowując je do
wymogów gabinetu. Znowu sprawa rozbijała się o podjazd, na który konserwator nie chciał wyrazić zgody, motywując
to kolizją z zabytkowymi budynkami
z przeciwka. Jakimi???? Niezbadane są
ścieżki konserwatorskich decyzji! Jak
już gabinet był gotowy, przeżywała stres
przed odbiorem przez sanepid. - Co zrobi z kredytami, jak nie odbiorą? - myślała
w niejedną nieprzespaną noc. Miała trzy
dni na podpisanie zgody przez wojewodę. Ale się udało.
- Mam szczęście, że wiele osób chciało mi pomóc.- mówi pani Bożena. -

Jednym z nich był pan Tadeusz Mochnacz. Jestem mu ogromnie wdzięczna.
Pomógł mi organizacyjnie, służył fachową pomocą przy załatwieniu rozlicznych spraw związanych z otwarciem gabinetu, który funkcjonuje od
grudnia 1998r.

Dominika Jankowiak, Kamila Ewertowska i szefowa z tytułem magistra
rehabilitacji pierwszego stopnia. Pozostałe osoby podnoszą kwalifikacje
do wyższego wykształcenia. Masaże
ręczne wykonuje stażysta-masażysta
przydzielony z Urzędu Pracy lub prak-

Szefowa w gronie rehabilitantek (B.Rutkowska druga od lewej)
O potrzebie jego istnienia świadczy
ilość pacjentów - 100 osób dziennie.
Naturalnie, potrzeby są o wiele większe
niż możliwości, stąd kolejki do zabiegów. Np. na masaże ręczne czeka się
nieraz do pół roku. Ogranicza to limit
funduszu.

tykanci z wyższych szkół rehabilitacji.
W godzinach od 8.00 do 18.00 można
korzystać z gabinetów:
- pole magnetyczne niskiej i wysokiej
częstotliwości
- lasery, ultradźwięki, prądy interferencyjne, jonoforeza, diadynamik, tens,
elektrostymulacje, galwanizacje, solux
W gabinecie pracuje trzech techników
i biotron, krioterapia, automatyczny
Fizykoterapeuci - Anna Kochańska, masaż, fotel japoński, akupresura oraz

nowy gabinet całkowicie wyposażony
do kinezyterapii.
Pani Bożena z dumą prezentuje mi
poszczególne pomieszczenia, schludne i funkcjonalne. Wspomina, że sześć
lat temu kiedy, dostała wypowiedzenie
ze szpitala, ziemia usunęła się jej spod
nóg. Czas pokazał, że było to działanie, które miało na celu przygotowanie
miejsca dla kogoś innego.
- Teraz powinnam być wdzięczna
dyrekcji szpitala za decyzję, dzięki której zmobilizowałam wszystkie
swoje siły i dzisiaj stoję twardo na
ziemi. Wykupiłam pomieszczenia,
mam dobry sprzęt, fachowy personel,
pacjenci są zadowoleni. Czego więcej
mi trzeba? - śmieje się pani Bożena,
której wygląd jest świetną reklamą
gabinetu.
- Gdyby jeszcze można było zrobić
coś dla niepełnosprawnych dzieci. Np.
powołać stowarzyszenie, które zajęłoby
się zbieraniem funduszy na rehabilitację, zorganizować ośrodek rehabilitacji
dla najmłodszych z odpowiednim wyposażeniem i specjalistą rehabilitantem
dla dzieci, żeby matki nie musiały na
własną rękę szukać sponsorów, jeździć
z nimi do Zielonej Góry, żeby dzieci
miały na miejscu możliwość złagodzenia swojego losu.
To leży na sercu pani Bożenie i chyba
w skrytości o tym marzy. Nie darmo
dano jej przecież Order Uśmiechu.
Kaśka Janina Izdebska
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Sonda
Czy oświata u nas jest droga?

Marta Radwaniak
uczennica
No, tania nie jest. Książki, zeszyty,
artykuły szkolne, wszystko jest drogie.
Poza tym na dzień dobry usłyszymy
w szkole „70 zł do końca tygodnia”.
Ubezpieczenie, Komitet Rodzicielski,
itp. Za to wszystko trzeba płacić…

Florian Firlej
przedsiębiorca
Oświata jest bardzo droga. Ale tak
czasami trzeba. Marzy mi się edukacja oparta na pełnej komputeryzacji.
Każdy ma swój prywatny komputer,
w klasie połączony siecią. W domu
kontakt z nauczycielem za pomocą
mailingu, różnych komunikatorów.
Zadania domowe wysyłane na pocztę profesora. Tak powinna wyglądać edukacja w XXI wieku…

Aleksandra Kaczmarek
uczennica
Ja nie płacę. Nie jestem pełnoletnia,
więc nie zarabiam. Płacą rodzice. Bo
w sumie co mają zrobić? Przecież
muszę skończyć szkołę…

Robert Hawrylak
zastępca dyrektora ZSLiT
Uważam, że oświata jest stosunkowo
tania. Rzekłbym nawet, że zbyt mało
pieniędzy się na nią przeznacza. Pracownie czy sale lekcyjne są niedoposażone. Daleko nam do unijnych standardów. Wystarczy pójść do Niemiec, aby
zobaczyć jak blado wypadamy. Zbyt
mało jest także zajęć praktycznych dla
uczniów z pionu technikum. Nie ma na
to po prostu pieniędzy. Jedyną pociechą
jest to, że szkoły we własnym zakresie
starają się poszerzyć program nauki
zawodu poprzez udział w różnego rodzaju programach, dzięki którym uczniowie mogą wyjeżdżać na dodatkowe
praktyki, nierzadko zagraniczne.

W Gubinie i Grabicach
Raciborski Rajd Rowerowy organizowany jest od 11 lat. Biorą w nim udział
osoby, które w przeszłości borykały się
z problemem alkoholowym. Ideą imprezy jest promowanie trzeźwego stylu życia.
Uczestnicy rajdu przemierzą niemal całą
Polskę. Wystartują 1 lipca z Raciborza,
a metę przekroczą 15 sierpnia. W rajdzie
może wziąć udział każdy chętny w wieku
od 18 do 70 lat, któremu bliska jest idea
zdrowego i trzeźwego stylu życia.
Głównym organizatorem i komandorem Raciborskiego Rajdu Rowerowego
Środowisk Trzeźwościowych jest Marian Niewiadomski, który od lat mieszka w Raciborzu i należy do tamtejszego
klubu abstynenckiego „Helios”. W 1998
roku wybrał się on z grupą kolegów do
Drohiczyna na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Papież poświęcił
ów dzień osobom uzależnionym.

przeżyć to jeszcze raz, więc w lipcu 2000
roku wyruszyli znowu. Rajd przekształcił się w terapię, w której wzięli udział
trzeźwiejący alkoholicy z kilku miejscowości, m.in. Białej Podlaskiej, Starej
Kiszewy, Gubina i Raciborza. Od tego
czasu inicjatywa nabrała rozmachu i zyskała nowych zwolenników.
1 lipca grupa dwudziestu śmiałków z Raciborza już 11. raz wystartowała w drogę
w Raciborskim Rajdzie Trzeźwościowym
im. Jana Pawła II. Trasa rajdu składa
się z 46 odcinków, wiedzie przez m. in.:
Nowy Sącz, Zamość, Przemyśl, Białystok,
Olsztyn, Ustkę, Koszalin, Kostrzyn, Gubin, Żary, Kłodzko. 15 sierpnia rowerzyści
zawitają w miejscu startu, w Raciborzu.
Łączna długość trasy wynosi 2 785 km.
7 sierpnia rajdowców przywitali w Gubinie na Wyspie Teatralnej członkowie
Fundacji „Wspólny Dom”. Adam Śla-
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Gmina Gubin

Przygotowania
do referendum

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, dotyczącym planowanej budowy
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i złożonym w tej sprawie wnioskiem
Obywatelskiej Grupy Inicjatywnej o jego przeprowadzenie, Rada Gminy Gubin
powołała ze swego składu 13 sierpnia br. trzyosobową komisję. Jej zadaniem
będzie sprawdzenie, czy wniosek mieszkańców jest zgodny z przepisami ustawy.
W skład zespołu wchodzą: Anna Durawa z Chlebowa, Stefan Turowski z Grabic,
Krzysztof Lisiak z Czarnowic. Do udziału w pracach w charakterze obserwatora zaproszona została także Dorota Schewior z Wielotowa, pełnomocnik grupy.
Komisja ma przedstawić wnioski na najbliższej sesji rady. Jeżeli będą pozytywne,
wyznaczony zostanie termin referendum.

Gminne święto plonów

Tradycyjne Święto Plonów – Gminne Dożynki 2009 – odbędą się w niedzielę
(23 sierpnia) w Stargardzie Gubińskim. Rada sołecka i wójt zaprosili wielu gości
m.in. przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Uroczystość
rozpocznie się mszą św. w miejscowym kościele, a od godz.15.00 zaplanowano
festyn. W programie imprezy przewidziano m.in. występy zespołów „Jarzębina”
i „Strzegowianki”, pokazy tańca towarzyskiego, konkurs wieńców dożynkowych
i blok rekreacyjno - sportowy. Atrakcjami dla młodszych będą: strzelnica, loteria, konkurs wiedzy ekologicznej. Wszystkich z pewnością zainteresują stoiska
gastronomiczne i rozpoczynająca się o godz. 19.00 zabawa ludowa.
Z.T

Grabice

Orliki z Grabic zapraszają

Ekipa na moment przed wyruszeniem w dalszą trasę
M. Niewiadomski postanowił w symboliczny sposób podziękować wszystkim trzeźwym alkoholikom, organizując rajd rowerowy dookoła Polski. Za
pierwszym razem pojechało nas dwóch
- wspomina. Na mój apel odpowiedział
tylko Leszek z Gubina.
W pierwszym rajdzie uczestniczyło siedem osób, grono przyjaciół M. Niewiadomskiego. Niezwykłe wrażenia, jakie
wynieśli z tej wyprawy, a przede wszystkim uczucia ciepła, miłości i wspólnoty
oraz mnóstwo doświadczeń i nowych
znajomości sprawiły, że zapragnęli

Z inicjatywy działaczy klubu Relax w Grabicach, którego prezesem jest Grzegorz Bławuciak, powstała młodzieżowa grupa sportowa Orliki. Zawodnikami
są dzieci w wieku do 12 lat, mieszkańcy Grabic i okolicznych miejscowości.
Opiekun, a zarazem trener, Arkadiusz Jagiełło zgłosił drużynę do rozgrywek
w grupie terenowej podokręgu krośnieńskiego. Treningi odbywają się dwa razy
w tygodniu. Wsparcie finansowe dają rodzice zadowoleni, że ktoś bezinteresownie zajął się ich dziećmi. Ponieważ jednak potrzeby są większe, przydałaby się
także pomoc sponsorów.
Z okazji powstania grupy w sobotę (29 sierpnia) o godz.13.00 rozpocznie się festyn
i pierwszy turniej piłki nożnej, z których dochód zostanie przeznaczony na zakup
niezbędnego sprzętu sportowego. Atrakcji nie zabraknie. Będzie m.in. mecz piłkarski
„Mamy kontra dzieci”, wiele konkursów, a od godz.19.00 zabawa taneczna.
Z.T

dowski z małżonką i Henryk Mackun
przygotowali poczęstunek, Czesław
Matkowski rozpalił ognisko i troszczył
się o dobry humor gości. Odpowiednią
oprawę muzyczną zapewnił niezastąpiony Tadeusz Kolasiński ze swoją gitarą.
Julian Zapłatyński – rzeźbiarz, twórca
pomnika ryby (przyp. pisaliśmy w poprzednim wydaniu WG) – opowiedział
o swojej pracy, prezentując wspaniałą
rzeźbę. Uczestnicy rajdu, mimo zmęcze- Trwają prace na boiskach szkolnych przy SP-2 (na wysokości starego cmentarza
nia, wspaniale bawili się w Gubinie. Do przy ul. Królewskiej) oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
późnej nocy śpiewali przy ognisku i dzie- Jest szansa, że inwestor przekaże pierwsze z boisk jeszcze w dniu rozpoczęcia
lili się swoimi wrażeniami z trasy. MB-T roku szkolnego. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach nawierzchni 20 x 40 metrów z tartanową nawierzchnią na pewno przyda się uczniom tej szkoły.

Nasze inwestycje

Jeśli dziś sobota, to...
Ruszyli w dalszą drogę, tym razem do
Grabic, opodal Gubina. Przejazd pilotowany jest przez panią Beatę jadącą samochodem. Jadą wolno, nie spiesząc się.
Prezes zawiązanego we wsi na początku
tego roku Gminnego Centrum Trzeźwości Leszek Kobierecki z niecierpliwością
oczekuje rajdowców. W składzie energicznie działającego zarządu są Bogumiła Turowska i Teresa Przygalińska.
Jadwiga Kobierecka z Grabic, pracująca w Urzędzie Gminy w Gubinie jako
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, opowiada
jak powstało centrum.
Wreszcie uczestnicy XI Rajdu Trzeźwościowego im. Jana Pawła II wjeżdżają na teren szkoły, która dzięki dyrektorkom Teresie Wojtowicz-Pleszyniak
i T. Przygalińskiej, mimo trwającego
remontu, użyczyła swoich pomieszczeń lokalnym społecznikom.
Plany są naprawdę imponujące –
mówi dalej pani Jadzia, opowiadając
o współpracy z Bankiem Żywności,
kursie komputerowym, na który jest

skierowana jedna z członkiń. Mówi też
o poszukiwaniu partnera i perspektywie współpracy ze stroną niemiecką.
W międzyczasie goście zostają zaproszeni na śniadanie i kawę. Ponownie
płyną opowieści o przygodach, które
przytrafiają im się w trasie. Upał, deszcz,
poobcierane często do krwi stopy, obolałe
ręce trzymające kierownicę, wielkie napięcie psychiczne, aby podróż skończyła
się bezpiecznie, bo wariatów za kółkiem
nie brakuje – opowiada pani Teresa z
Jastrzębia Zdroju - Czasem pojawia się
przejmujący ból w pachwinach, spowoBudowa boiska przy ul. Piastowskiej ruszyła z kopyta
dowany wielogodzinnym naciskaniem na
pedały... Ale to wszystko znosi się z uśmie- Natomiast zielonogórska firma San – Bud jest wykonawcą boiska przy „Ogólchem i pokorą – dodaje na zakończenie. niaku”. Będzie to kompletne boisko z bieżnią o pełnych wymiarach.
Nadchodzi moment pożegnania, Termin przekazania inwestycji ustalono na początek listopada, a jej koszt wyjeszcze chwila na wspólne zdjęcie na nosi około 1.5 miliona złotych – mówi „Wiadomościom” Krzysztof Olifirowicztle niezniszczalnej nyski. Jej wieloletni Kalinowicz – naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji UM.
AB
udział w imprezie to prawie temat na
powieść – uśmiecha się kierowca – pan
Liga Ochrony Przyrody
Jan. I w drogę...
Kilka osób zafascynowanych przyrodą miasta i gminy pragnie wskrzesić LOP w GuKolejny postój i nocleg w Żarach, ży- binie. W związku z tym zapraszają chętnych gubinian 23 sierpnia br. o godz. 16.00 do
czymy więc szczęśliwej drogi i do zoba- świetlicy PTTK (ul. Obrońców Pokoju).
MB-T
czenia w przyszłym roku!
AB.
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Wielkimi krokami zbliżamy się do końca wakacji. Niektórzy zdążą jeszcze
złapać kilka ostatnich słonecznych promieni, dla innych czas wypoczynku
już się skończył. Nadszedł też czas podsumowania czterotygodniowego wysą urządzone schludnie i gustownie. poczynku ponad sześćdziesięciorga gubińskich dzieci.
Będziecie więc pewnie organizować
przyjęcia okolicznościowe- pytam?
- Jak najbardziej. Mamy warunki,
żeby przyjąć 60 osób. A naszym dodat- Przypomnijmy – od 20 lipca dwie trzy- poprosiliśmy dzieci o napisanie kilku słów
kowym atutem są miejsca noclegowe. dziestoosobowe grupy maluchów mały na temat półkolonii. Reakcja była natychTrudno się z tym nie zgodzić. Duże możliwość skorzystania z półkolonii miastowa, a zapisane zdania utwierdziły
przestronne pokoje z łazienkami, które organizowanych przez Miejski Ośrodek nas w przekonaniu, że „było fajnie”
pokazywali nam właściciele „Onyxu”,
to co najmniej solidny standard i niewątpliwa zaleta.
Mamy sporo klientów z zagranicy.
Bardzo dobrymi klientami są Holendrzy, Francuzi czy Niemcy. Naprawdę
bywa u nas dużo gości z zachodu Europy- podkreśla pan Rafał.
Chcemy dalej inwestować w lokal.
Zobaczymy, jak w najbliższej perspektywie będzie funkcjonowała restauracja, będziemy na pewno obserwować
klientów i ich gusta, a także potrzeby.
Trzeba być elastycznym w działaniu
– mówią właściciele
Dobrze, ale skoro nowa oferta dotyczy
restauracji, to co moglibyście szczególnie polecić potencjalnym klientom?
Wspólne zdjęcie na zakończenie pókolonii
Zapraszam na faszerowaną kaczkę, a ponieważ oprócz kuchni tradycyjnej i euro- Pomocy Społecznej w Gubinie. Akcja Marika: Na tych półkoloniach fajnie
realizowana była w ramach Programu się bawiłam, ponieważ bawiliśmy się
Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Ak- w łapki i poznałam dużo koleżanek
tywne wsparcie – rozwój i upowszech- i kolegów. Bardzo mi się podobało.
nianie aktywnej integracji”.
Wiktoria: Na tych półkoloniach się
Półkolonie to dla wielu małych gubinian nie nudziłam, ponieważ wciąż gdzieś
jedyna możliwość aktywnego spędzenia byliśmy. (…) świetnie się bawiłam.
wakacji. Zamiast wpatrywać się w ekran Marta: Półkolonia trwała tylko dwa
telewizora czy komputera, mogli bawić się tygodnie, ale było bardzo ciekawie.
na świeżym powietrzu, podziwiać piękno Szczególnie podobało mi się, gdy urząokolicznej przyrody, jeździć na wycieczki dzaliśmy zabawy zespołowe.. Ogólnie
po regionie czy choćby doskonalić umie- bardzo mi się podobało.
jętności pływackie. Dzięki pomysłowości Zachwycona kolonistka Magda: Na
i zaangażowaniu organizatorów i wycho- półkoloniach miło i zabawnie spędziwawców, nie było czasu na nudę. Każdy łam czas. Zawsze fajna atmosfera i dużo
dzień po brzegi wypełniony był atrak- radości. Wiele nowych koleżanek i kolecjami. Pogoda sprzyjała, dzięki czemu gów. Szkoda tylko, że już się kończy.
wszystkie zaplanowane wyjazdy doszły Krzyś: Fajnie było, fajne były zabawy,
do skutku. Patrząc na uśmiechnięte buźki fajne ognisko, fajnie było w kinie, po
pejskiej mamy bogaty zestaw dań wege- uczestników łatwo zgadnąć, że minione prostu było wszędzie fajnie.
tariańskich, warto spróbować warzyw po dwa tygodnie były dla nich czasem świet- Michał: Wszyscy tu są bardzo mili
indyjsku w sosie- mówi właścicielka.
nej zabawy i niezapomnianych wrażeń. By i sympatyczni. A początku nie chciałem
Proszę napisać, że bardzo serdecznie jednak upewnić się, że nikt nie wyniesie przychodzić, ale podobało mi się. Nie
do siebie zapraszamy- wołają na zakoń- stąd złych wspomnień, postanowiliśmy nudziłem się. Każdy dzień miał w sobie
czenie uśmiechnięci właściciele!
zapytać o opinie. Ostatniego dnia wypo- coś fajnego.
(m.z) czynku, na kilka godzin przed rozstaniem,
dokończenie na str. 10

Wszystko w dobrym smaku!
W drugi weekend sierpnia zapro- to 8 osób - odpowiada właścicielka. Jak
szono nas na otwarcie restauracji już wszystko zagrało to postanowili„Onyx”. Charakterystyczny hotelowy śmy wystartować. Zainwestowaliśmy

Część restauracji z barem, a poniżej jeden z pokoi hotelowych
budynek, wyróżniający się architekturą, stoi już od lat przy wylotowej
drodze na Zieloną Górę. Lokalizacja
wyśmienita, więc nie dziwi, że właściciele postanowili rozszerzyć dobrze
funkcjonujący hotelowy biznes o ofertę kulinarną, skierowaną nie tylko do
hotelowych gości.
Podczas otwarcia właściciele byli
bardzo zajęci. Tych, którzy chcieli skorzystać ze szczególnej oferty przygotowanej w tych dniach (7-8 sierpnia), nie
brakowało. Na krótką rozmowę umówiliśmy się w późniejszym czasie.
Będąc już zatem w gościnnych progach „Onyxu” porozmawialiśmy chwilę
o przedsięwzięciu. Właściciele hotelu
zapytani o to, co skłoniło ich do powiększenia oferty, mówią bez ogródek: „Życie”! Prowadząc usługi hotelowe spotykaliśmy się często z tym, że goście pytali
o możliwość spożycia dobrego ciepłego
posiłku. Pomyśleliśmy więc: „czemu
nie?”. Patrząc realnie to niewielkie ryzyko, bo mamy odpowiednią lokalizację
i znaną już nazwę. Nic jednak na siłę.
Dojrzewaliśmy do tego kroku. Dobra
kuchnia to dobry personel, więc szukaliśmy odpowiednich ludzi.
- To ilu ludzi zatrudniacie? - wtrącam.
Obsługa hotelu i personel restauracji

Festyn
na działkach
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kresowiak”
przy ul. Barlickiego organizuje
5 września (sobota) od godziny 15.00 festyn pn. „Pieczony
Ziemniak”. W programie m. in.
konkursy (np. z wiedzy ogrodniczej), mecz piłki nożnej
„Działkowcy – Mieszkańcy”,
dobra muzyka. Zaproszenie
do wspólnej zabawy kierowane jest szczególnie do rodzin
działkowców.
WŁ

w promocję, ogłoszenia w prasie i plakaty, by zachęcić gubinian do przyjścia.
Goście dopisali i mamy nadzieję, że
wrócą – mówi pan Rafał.
Najlepszą reklamą jest chyba jednak
opinia klientów – zagaduję właściciela.

Ależ oczywiście, dlatego staramy się
wychodzić im naprzeciw. Jest sala dla
palących i tych, którzy dymu papierosowego nie tolerują, latem ogródek
piwny i grillowy.
Faktycznie, gołym okiem widać, że nie
ma problemu z miejscem. Ponadto sale

Fajnie było…
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W ramach projektu „Demokracja bez Wyjątku” z programu Młodzież w działaniu, odbyła się wycieczka do Kosarzyna,
w której udział wzięły dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gubinie.

Wycieczka do Kosarzyna

Celem tej wyprawy była integracja poprzez zabawę, pokonywanie barier oraz
równanie szans według zasady, iż „wszystkie dzieci nasze są”. Ale nie tylko. Było to
także spotkanie młodych osób, podczas
którego uśmiech na ich twarzach mógł
zagościć na dłużej niż chwilkę. Taka okazja spędzenia czasu w miłej atmosferze
i atrakcyjnym miejscu rodzi poczucie
radości, zadowolenia, czy też po prostu
szczęścia. Takie wycieczki mogą się również stać doskonałą terapią.
Organizatorzy wycieczki postarali się,

wrażeń: kąpiel w jeziorze, ognisko, zawody sportowe, wspólne śpiewanie piosenek
podczas grillowania. Można było także
porozmawiać z opiekunami wycieczki o wielu rzeczach: tych ważnych i tych
z pozoru błahych… Ponieważ pogoda
tego dnia dopisała, dzieci z wielką ochotą poużywały wodnych szaleństw, a gdy
nadeszło zmęczenie - obok już czekało
ognisko i wielkie grillowanie, podczas
którego było można zjeść pyszne kiełbaski. Nie zabrakło również rywalizacji
sportowej. Dzieci, podzielone na trzy dru-

Nie ma jak to nad jeziorem, szczgólnie w letnie dni
aby czas spędzony na tzw. „plaży gliwickiej” był dla każdego dziecka odskocznią
od szarej codzienności. Na uczestników
czekało wiele atrakcji i niezapomnianych

żyny, wzięły udział w sztafecie piłkarskiej
(drybling z piłką, podrzucanie piłki, turlanie i kozłowanie) oraz tak niecodziennych
i trudnych zadaniach, jak bieg: tyłem, na

nik, z którym wiąże się wiele interesujących historii. Warto wspomnieć
o tym, że przez cały czas towarzyszył
nam przewodnik, bez którego nie dowiedzielibyśmy się tylu ciekawych
rzeczy. Droga do zamku była długa
i męcząca, ale dla takich widoków było
warto. Z wieży rozciągała się malownicza panorama Karkonoszy i Kotliny
Jeleniogórskiej. W zamku można było
kupić pamiątki, zjeść oryginalne potrawy. Wszyscy byli oczarowani tym
wspaniałym miejscem.

Uśmiechnięci i zadowoleni, tak jak to na wspólnych wyjazdach bywa
ciowej, grupa OTWARTE, wykładowcy i prowadzący warsztaty otrzymali za
swój trud nie lada nagrodę…
Już pierwszego dnia czekało na nas
mnóstwo atrakcji. Udaliśmy się bowiem do Karpacza oraz zamku Choj-

W Karpaczu mogliśmy liczyć na czas
wolny, który był dla nas bardzo cenny.
Osoby poszukujące mocnych wrażeń
mogły skorzystać ze zjazdu najdłuższym w Polsce torem saneczkowym
lub alpejskim torem bobslejowym.

Trzy pytania do...
Rozmowa z Małgorzatą Leśniańską
właścicielką Szkoły Tańca Towarzyskiego „Calipso”
Proszę powiedzieć, kiedy i w jaki
sposób doszło do powstania Szkoły
Tańca Towarzyskiego „Calipso”?

jednej nodze, z książką na głowie i z jajkiem na łyżce. Śmiechu było przy tym co
niemiara. Każdy dawał z siebie wszystko,
aby wygrać, być najszybszym, najlepszym
- doskonale się przy tym bawiąc. Odbyły
się także sportowe kalambury, w których
członkowie zespołu musieli odgadnąć
jak największą liczbę nazw dyscyplin pokazywanych przez ich kapitana. Wszyscy
z zaciekawieniem patrzyli, jak zawodnicy
głowią się nad tym, by w jak najszybszy
i najprostszy sposób pokazać biathlon,
piłkę ręczną, czy też podnoszenie ciężarów. Po zakończeniu zawodów drużyny
otrzymały pamiątkowe dyplomy. Każdy
z uczestników turnieju był zwycięzcą,
w tym dniu nie było przegranych.
Niestety, wszystko, co dobre szybko się
kończy. Po krótkim odpoczynku, przyszedł czas na powrót do domu. Ponieważ
wycieczka miała niezwykle intensywny
charakter, wiele dzieci „padało” już z nóg.
Było to jednak pozytywne zmęczenie.
Czas spędzony w Kosarzynie z pewnością nie był dla nich kolejnym zwykłym,
niczym nie różniącym się od innych,
dniem. Dowodem na to były radosne M.L: Szkołę założyłam wraz z mężem
i zadowolone miny maluchów. A przecież Remigiuszem w 1999r. Od dziecka
radość i uśmiech u dziecka, to rzecz naj- przejawiałam zainteresowanie tańcem,
piękniejsza i bezcenna. Andrzej Matłacki uczęszczałam do szkoły baletowej,
później doskonaliłam swoje umiejętności w Szkole Tańca Towarzyskiego...
Jednak głównym pomysłodawcą szkoły
tańca Calipso jest mój mąż. Od dzieciństwa taniec był jego pasją. Przez wiele
lat tańczył w Niemczech, tam zdobył
najwyższą klasę taneczną. Ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Obecnie
jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tanecznego na okręg lubuski. Jak
Dla spokojniejszej części grupy po- widać, taniec wciągnął go całkowicie.
został spacer po mieście. Dopełnieniem naszej wycieczki było wspólne
zwiedzanie świątyni Wang, stanowiącej przykład drewnianej architektury
skandynawskiej. Ciekawostką jest to,
że została ona zbudowana bez użycia
gwoździ!
Równie dużym zainteresowaniem
cieszyła się Praga, w której większość
z nas była po raz pierwszy. Na twarzach
wszystkich gościł szeroki uśmiech.
Zwiedziliśmy tam m.in. znany przez
wszystkich Most Karola, czy też słynny
zegar Orłoj. Mogliśmy także na własne
oczy zobaczyć, jak nagrywają bollywoodzki film (sic!).
W miejscu noclegowym – Borowice
w Dolinie Pięciu Potoków, poza swobodną integracją był również czas na
edukację. Radny powiatowy Grzegorz
Świtalski przedstawił nam w bardzo
ciekawy sposób zagadnienia dotyczące zarządzania jednostkami ludzkimi,
a koordynator projektu „Demokracja
bez Wyjątku” Krzysztof Ptak oraz Marcin Gwizdalski z GDK omówili temat
autoprezentacji i współpracy w grupie.
Ostatniego dnia odbyło się ognisko.
Wspólne niemiecko-polskie śpiewanie
i górskie klimaty to chyba to, co każdy lubi
najbardziej. Faktem jest, że nie mogliśmy
narzekać na nudę. Każdy dzień przynosił ze sobą wiele niespodzianek. Jednak
wszystko, co dobre, szybko się kończy.
Niestety! Wszyscy mamy nadzieję, że
za rok znów będziemy mogli wybrać się
w tak wspaniałą i ekscytującą podróż.
Natalia Skowron

Podróż za jeden uśmiech…
Wakacje to czas odpoczynku i beztroski. Jedni wolą leniuchować, inni
zwiedzać!
Dobrym przykładem jest gubińska
i gubeńska młodzież, która w dniach
od 3 do 6 sierpnia zdobywała Karpacz
oraz czeską Pragę. Wszystko to było
możliwe za sprawą realizowanego projektu „Demokracja bez Wyjątku” w ramach Programu Młodzież. Najbardziej
aktywni wykonawcy zadań projektowych, a także młodzież niemiecka,
podopieczni Warsztatów Terapii Zaję-
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Los sprawił, że mogliśmy się poznać
i zacząć wspólnie realizować nasze marzenia i pasje. Ich owocem jest Szkoła
Tańca „Calipso”, która obecnie mieści
się w Gubińskim Domu Kultury.
Proszę powiedzieć, co – oprócz
umiejętności – daje taniec. Czy przydaje się w życiu codziennym?
M.L: W dzisiejszych czasach taniec
jest bardzo atrakcyjną i popularną
formą spędzania wolnego czasu. Pozwala zachować sprawność, kształtuje sylwetkę, uczy systematyczności
i cierpliwości, pewności siebie, samodyscypliny i kultury osobistej. Nasi
uczniowie są tego najlepszym dowodem. Bez cech, które wymieniłam,
nawet największe talenty nie mogłyby
się w pełni rozwijać.
Jakimi sukcesami możecie się Państwo pochwalić?
ML: Największymi sukcesami moimi
i męża są sukcesy naszych podopiecznych. Jesteśmy z nich bardzo dumni.
Trudno mi tu kogoś wyróżnić, ponieważ wszyscy są zdolni. Nasze pary
startują w turniejach międzynarodowych i ogólnopolskich, zajmując czołowe miejsca na podium, a proszę mi
wierzyć, jest ich całe mnóstwo. Przy
okazji, jeśli można, chciałabym bardzo podziękować wszystkim sponsorom oraz ludziom dobrej woli, którzy
wsparli finansowo i nie tylko I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza Miasta Gubin. Jesteśmy im za to wdzięczni. Dziękujemy
bardzo! Przy okazji zapraszam dzieci,
młodzież i dorosłych na najbliższy
nabór do naszej szkoły. Zebranie organizacyjne odbędzie się 3.09.2009
r., o godz.18.00 w sali widowiskowej
Gubińskiego Domu Kultury. (red.)
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Dark Side Festival

14 sierpnia w gubińskim klubie Iskra odbyła się kolejna edycja Dark Side
Festival. Przez blisko pięć godzin fani
mocnych brzmień brali udział w muzycznej uczcie. Z pewnością nikt po zakończeniu ostatniego występu nie miał
prawa czuć się zawiedziony. W końcu
nie co dzień mamy okazję gościć w naszym mieście gwiazdę światowego formatu. Ale zacznijmy od początku.

Kill, o kondycję polskiego death metalu
(prawdziwego i „nieskażonego” innymi
udziwnionymi podgatunkami) możemy być spokojni. Swój niezwykle udany
występ zakończyli coverem Cannibal
Corpse „Stripped, Raped And Strangled”. Radziu i spółka pokazali, iż w death metalu liczy się nie tylko szybkość
i precyzja, ale również ciężkość i różnorodność tempa. W końcu nie samymi

Gitarzysta zespoł Scram z Niemiec
Zgodnie z planem o godzinie 17.00
bramy klubu Iskra zostały otwarte dla
publiczności. Już na wstępie dało się zauważyć dużą rozpiętość wiekową przybyłych fanów, co daje podstawę do włożenia między bajki powszechnej opinii,
iż z metalu się wyrasta… Cieszy również fakt, iż mimo dość wczesnej godziny rozpoczęcia festiwalu (godz.17.30),
wiele osób pofatygowało się pod scenę,
aby zobaczyć pierwszy występ na Dark
Side Festival 2009. Rola „otwieraczy”
przypadła death metalowcom z grupy
Genom. Zespół zaprezentował utwory,
które niedługo trafią na ich debiutancką płytę. Takie kawałki jak „H5H1”,
„Virus”, „A Decomposer”, „Infected In
Hospital” i „Killer Gen” dosadnie zdefiniowały nam pojęcie intensywnego
i brutalnego grania spod znaku death/grind. Selektywne brzmienie plus
doskonałe nagłośnienie sprawiło, iż
rozpoczęcie tegorocznej edycji Dark
Side Festival było piekielnie mocne!
Po koncercie Genomu chwila przerwy
technicznej i ruszamy dalej. Na scenę
wchodzą członkowie kapeli Kill. Zielonogórzanie udowodnili, iż są obecnie
czołowymi przedstawicielami lubuskiej
sceny death metalowej. Poszczególni muzycy grupy mają za sobą wielki
bagaż doświadczeń, dzięki czemu ich
koncert można podsumować trzema
słowami: profesjonalizm, zaangażowanie i moc. Słuchając takich kill(erów)
jak: „The Ordals”, „Iron Mask”, „Aste of
Water”, „Peccatum”, „Holy Inquisition”,
czy też „Garotte” można dojść do wniosku, że dopóki istnieją kapele pokroju

blastami metalowiec żyje. Jeżeli ktoś po
tych dwóch setach pragnął odpocząć od
brutalnych dźwięków „śmierć metalu”,
zapewne z satysfakcją przyjął występ
gości z zachodniej granicy – zespołu
Scram. Przez dwa kwadranse na scenie
dominował stary oldschoolowy thrash
metal. Słuchając ekipy Pedda nie sposób było nie zauważyć, iż swoje inspiracje czerpią z niemieckiej sceny thrash
lat 80-tych (Kreator, Destruction i Sodom). Publiczność przyjęła ich popis
niezwykle entuzjastycznie, co każe nam
wnioskować, iż wciąż istnieje ogromne
zapotrzebowanie na tego typu muzykę.
Po występie Niemców nie było czasu na
chwilę wytchnienia, gdyż po raz kolejny
na scenie zmieniły się muzyczne klimaty. Skoro był już grind, death i thrash,
to przyszedł czas na coś mroczniejszego: black metal. A to mogło oznaczać
tylko jedno: początek występu Ethelyn.
Zespół zaprezentował głównie utwory
pochodzące z premierowego krążka
grupy „Traces Into Eternity”. Usłyszeliśmy takie kawałki jak: „Thunder Striked Twice”, „Cold Heaven”, „Yearnings”,
„Platonic” oraz, na samym końcu,
utwór tytułowy. Blisko 40-minutowy
występ Ethelyn udowodnił wszystkim,
iż – wbrew pozorom – melodyjność
oraz brutalność w muzyce metalowej
nie muszą się wykluczać. Ba! Mogą iść
w parze. Szczególne wrażenie na fanach
wywarł growling Mystha, który posiada
moc „krzykacza” zarówno death, jak
i black metalowego. Ethelyn pokazał
wielką klasę!
W końcu przyszedł czas na występ
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kapeli, na którą z niecierpliwością
czekała znaczna część publiczności
- Vader! Niektórzy przed koncertem
dziwili się, jakim cudem do naszego
miasta udało się sprowadzić zespół
tego formatu. Legenda światowego
death metalu u nas? Jak widać, można… To ogromna satysfakcja, gdy na
oficjalnej rozpisce trasy Before The
Storm Blitz Tour 2009, obok miejscowości Kraków, Leeds, Rotterdam,
czy Frankfurt, widnieje data koncertu
w Gubinie. Wszyscy liczyli na to, iż
załoga Petera pokaże klasę i zagra dla
swoich licznych fanów niezapomniany koncert. Tuż po godzinie 21.00, po
krótkim intro, na scenę wyszli Oni.
Zagrali klasyczny utwór z płyty „De
Profundis” - „Sothis”. W tym momencie zaczęło się istne szaleństwo fanów
pod sceną, które trwało już do samego końca festiwalu. Setlista była dość
różnorodna. Wielbiciele mogli usłyszeć takie kawałki jak:. „The Crucified
Ones” i „Testimony” (ukłon dla starszych fanów, którzy pamiętają czasy
krążka „The Ultimate Incantation”),
„Silent Empire”, „Black To the Blind”,
„Epitaph”, „Wings”, „Carnal” oraz „This
Is The War”. Potęga brzmienia na każdym musiała robić wrażenie. Nie zabrakło także utworów z ostatniej płyty,
np. „Shadowfear” i „As Heavens Collide…”. Podczas 50-minutowego występu zespół przedstawił przekrój swojej
dotychczasowej dyskografii, prezentując utwory z prawie każdej długogrającej płyty (zabrakło jedynie przedstawiciela z „The Beast”). Koncert był
fantastyczny, a kto na niego nie dotarł,
niech żałuje. Vader wciąż jest klasą dla

oczekiwało na nich wielu fanów. Nikomu nie odmówili krótkiej rozmowy, zrobienia zdjęcia, bądź wymienienia uwag na temat imprezy. Pełen
szacunek i klasa… Występ Vadera
w Gubinie mógł przekonać wszystkich
niedowiarków, iż rewolucja personalna zespołu z 2008 roku nie wpłynęła
negatywnie na jego jakość artystyczną.
Mało tego, wielu podzielało pogląd, że
obecny skład prezentuje się na żywo
rewelacyjnie! To, co wyczyniał za
bębnami Paweł „Paul” Jaroszewicz,
wzbudzało zachwyt. Natomiast nowy
gitarzysta zespołu Wacław „Vogg”
Kiełtyka (dawniej Decapitated) w pełni potwierdził opinie jednego z najlepszych metalowych gitarzystów młodego pokolenia. Jeżeli dodamy do tego
pełne zaangażowanie i profesjonalizm
nowego basisty zespołu Reyasha, to
wychodzi na to, iż obecny skład Vadera przyniesie fanom zespołu jeszcze
wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Tak jak, miejmy nadzieję, kolejne
edycje Dark Side Festival.
Podsumowując, Dark Side Festival 2009 dostarczył fanom ciężkich
brzmień wielu pozytywnych przeżyć
i emocji. Była to z pewnością jedna
z najlepszych edycji tego festiwalu.
Warto zwrócić uwagę na jego doskonałą organizację. Wszystkie występy
rozpoczęły się o wyznaczonej porze.
Należy także wspomnieć o świetnej atmosferze panującej pod sceną. Obyło
się bowiem bez nieprzyjemnych ekscesów. Tak więc wszystko poszło zgodnie
z planem. A i tak przecież najważniejsza w tym wszystkim była muzyka. Do
zobaczenia za rok!

Główna gwiazda festiwalu w akcji - Vader
samego siebie. Mimo ponad 25 lat na
scenie, u Petera i jego kolegów nadal
widać ogromną energię i entuzjazm.
Jedyne, na co mogliśmy narzekać, to
zbyt krótki czas trwania występu, ale
takie są nieubłagane prawa festiwalowe… Po zakończeniu koncertu i krótkim odpoczynku wszyscy członkowie
zespołu zjawili się obok sceny, gdzie

O pełnym sukcesie imprezy zadecydowało zaangażowanie wielu osób, których
pomoc okazała się bezcenna. Szczególne podziękowania należą się: Góralowi, grupie młodzieżowej z Otwarte,
zespołowi redakcyjnemu „Wiadomości
Gubińskich”, pracownikom GDK oraz
właścicielom i personelowi klubu Iskra.
Serdeczne dzięki.
Andrzej Matłacki

Organizatorzy
festiwalu
Dark Side
dziękują firmie
Milbud za wsparcie finansowe

Poetyckie
rubieże
Piątek 28.08.2009 r.
godzina 19.00
Pub Retro

„O niebo lepiej”
(Szczecin)
zespół gra własne
utwory o zabarwieniu jazzowym
wstęp 10 zł

Zapraszamy!

W piątkowe popołudnie 7 sierpnia na osiedlu Barlickiego odbył się
festyn, którego organizatorem były
Gubiński Dom Kultury oraz Miejski
Ośrodek Sportu.

Festyn
na Barlickiego

W programie imprezy nie zabrakło całej masy atrakcji i ciekawych zabaw dla
dzieci i młodzieży. Ponieważ tego dnia
było bardzo ciepło i słonecznie, wielu
mieszkańców osiedla zjawiło się w okolicach kompleksu boisk Orlik 2012 i włączyło się do wspólnej zabawy i relaksu
na świeżym powietrzu. Pole do popisu
miały dzieci, dla których przygotowano wiele atrakcji, np. zawody sportowe
zorganizowane przez MOS. Uczestnicy
turnieju musieli wykazać się umiejętnościami w takich konkurencjach jak:
rzut do mini bramki piłką do rugby,
skakanie na czas na skakance i wielu
innych. Dla zwycięzców przewidziano
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto
odbył się konkurs malarski prowadzony
przez Dorotę Chwałek z Galerii Ratusz.
Na najbardziej utalentowanych i pomysłowych młodych osób również czekały
miłe upominki. Dla wszystkich mieszkańców osiedla przygotowane zostało
pyszne ciasto oraz napoje ufundowane
przez Radę Osiedla nr 4. Także miłośnicy muzyki znaleźli dla siebie coś ciekawego. Czas spędzony na festynie umilały
bowiem występy artystyczne wokalistek
GDK oraz zabawa karaoke. Podczas
trwania festynu można było również
skosztować pysznych smakołyków
– waty cukrowej i zapiekanek. Amatorzy
zabawek i gadżetów chętnie odwiedzali
stoiska z różnościami, które sprawiały dzieciom (i nie tylko!) wiele radości.
I tak, w miłej i sympatycznej atmosferze,
wspólna zabawa niepostrzeżenie dobiegła końca. Ten kilkugodzinny festyn
był z pewnością dla wielu mieszkańców
osiedla Barlickiego doskonałą okazją
i pretekstem do spędzenia czasu z rodziną i znajomymi.
AndrzejMatłacki
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Wkrótce pójdziemy
nowym deptakiem
Trwa budowa ciągu pieszo-jezdnego
w ramach projektu „Zielona Ścieżka”.
Prowadzić on będzie od mostu na Nysie Łużyckiej do końca deptaka przy

Z Ziemi Gubińskiej

Poprzednie dwa odcinki cyklu zawierają wspomnienia Hansa-Ulricha Weina, który tuż przed wybuchem II wojny
światowej odbywał służbę wojskową w dawnym Gubinie. Ostatnie dni pokoju spędził na pozorowaniu działań obronnych w pobliżu dawnej granicy niemiecko-polskiej, między dzisiejszymi miejscowościami Szczecinek i Piła. Tam też
1. września 1939 r. rozpoczął swój szlak bojowy. Jak ten przełomowy dzień zapisał się w pamięci ówczesnych mieszulicy Śląskiej. Wykonawcą inwestycji kańców Gubina? Odpowiedzi udziela nam gubeński historyk Gerhard Gunia. Za kilka dni minie siedemdziesiąta
jest zielonogórska firma Kabet. Aż 85 rocznica tamtych wydarzeń.
procent środków na jej wykonanie pozyskano z funduszy unijnych. 
AB.

Koszary przedwojennego Gubina - 3

Na przełomie sierpnia i września
1939 roku miasto ogarnęła nerwówka. Mobilizacja Wehrmachtu spowodowała radykalne zmiany. Rodziny
żegnały mężczyzn powołanych do
armii. Mieszkania i ulice zaciemniano. Przygotowywano schrony prze-

Moltke’go przekazał bataliony i kompanie poszczególnym dowódcom.
Kilka miesięcy później - 20 kwietnia
1939 roku - świętowano 50. urodziny
Hitlera. Odbyło się wiele imprez masowych. Punktem centralnym był ówczesny Hindenburgplatz (Plac Hinden-

burga, czyli dzisiejszy Plac Bolesława
Chrobrego), gdzie w paradzie udział
wziął cały miejscowy Wehrmacht.
Również tutaj generał-major von
Haase wychwalał dokonania „Naczelnego Wodza Wehrmachtu”, „genialnego

mieszkający w Guben dawny cesarski
generał Otto Herrmann.
W godzinach popołudniowych przyjmowano młodzież do organizacji Jungvolk (Młody Naród), Hitlerjugend
(Młodzież Hitlera) i Bund Deutscher
Mädel (Związek Dziewcząt Niemieckich).
Po ponad czterech miesiącach obraz
miasta zmienił się radykalnie. Poranek pierwszego września rozpoczął się
agresją Niemiec na Polskę. Dwie grupy
wojsk - Północ i Południe - przekroczyły polską granicę przy użyciu ponad
3 000 czołgów i 2 000 samolotów.
Tego samego poranka major Sucharski poinformował dowództwo polskiej
marynarki wojennej w Gdyni, że: „O
godzinie 4.45 pancernik „Szlezwik –
Holsztyn”otworzył ogień na Westerplatte ze wszystkich dział. Ostrzał trwa”.
Przed południem również mieszkańcy Guben w swoich „odbiornikach ludowych” (rodzaj ówczesnych
powszechnie dostępnych odbiorników
radiowych) usłyszeli demagogiczne
przemówienie Hitlera do Reichstagu
- „dziś w nocy regularne wojsko polskie
oddało strzały na naszej ziemi, a nasza
odpowiedź brzmi strzał za strzał i bomba za bombę”.

Führera wszystkich Niemców”. Następnie odbyła się wielka parada wojskowa
w kierunku ówczesnego Wilhelmplatz
(Plac Wilhelma, dziś południowa część
ulicy Dąbrowskiego obok Parku Mickiewicza). Wśród gości obecny był

Kiedy 3. września po stronie Polski
stanęła Francja i Anglia, jeszcze nikt
nie spodziewał się, że ta najkrwawsza
wojna dwudziestego stulecia miała
trwać jeszcze sześć lat.
Opr. i przekład: K. Freyer

Prace przy budowie deptaka przebiegają sprawnie i szybko

Dożynki na „Wzgórzu”
14 sierpnia działkowicze ROD „Wzgórze” obchodzili swoje święto plonów.
Ciepłe piątkowe popołudnie było doskonałym momentem do integracyjnego spotkania. Prezes ogrodów „Wzgórze” - Czesław Czyżowski zaprosił
na uroczystość między innymi wiceburmistrz Gubina Justynę Karpisiak,
Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego

Loshe - z którymi współpraca rozwija
się od lat.
Po okolicznościowych przemówieniach, wręczeniu nagród za najlepiej
wyglądającą działkę, goście obejrzeli
niektóre z nich. Uczestnicy spotkania
(przy pieczonych kiełbaskach i cieście
domowego wyrobu) rozegrali towarzyskie mecze piłki siatkowej.

Wiceburmistrz J.Karpisiak w rozmowie z działkowcami
Związku Działkowców (jednocześnie
skarbnika rady krajowej związku) Mariana Pasińskiego, kolegów prezesów
z zaprzyjaźnionych ogrodów z Gubina
- Jana Skórę i Wojciecha Białka oraz
gubeńskich działkowców - Güntera

Oprawa muzyczna spotkania znajdowała się w rękach niezastąpionego w takich momentach Witolda Szymańca nic dziwnego, że czas imprezy szybko
upłynął. Spotkanie przy ognisku zakończyło się późnym wieczorem.
AB.

Oba zdjęcia przedstawiają kompleks koszarowy Mückenberg I – III,
czyli koszary w dzisiejszym Komorowie
ciwlotnicze. Ponadto wprowadzono
kartki na żywność, a później również
na odzież.
W porównaniu do wybuchu I wojny
światowej w roku 1914, tu „euforii prawie
nie było”. Jednak wielu wierzyło w Hitlera i słuszność jego polityki, co zmieniło
się po klęsce pod Stalingradem.
Jak wiemy z poprzednich odcinków,
koszary Moltke’go w pobliżu linii kolejowej Gubin – Krosno/O wojsko zajęło
już w roku 1935, a kompleks koszarowy Mückenberg I – III (Komorów)
w okresie od listopada 1938 r.
Miejscowa gazeta „Gubener Zeitung”
w numerze z 10. listopada 1938 r.
w artykule pod tytułem „Nasi żołnierze w swej nowej ojczyźnie” napisała
o wielkiej manifestacji na ówczesnym
Lubstplatz (stare boisko sportowe Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika).
Nadburmistrz i SA-Standartenführer
Schmiedicke powiedział wtedy, że
Führer stworzył najpotężniejszą armię
świata, armię najlepszych żołnierzy,
jacy tylko istnieją.
Wcześniej generał-major Paul von
Haase, który w sierpniu 1944 roku
miał zostać osądzony za udział z zamachu na Hitlera, na dziedzińcu koszar

Fajnie było…
dokończenie ze str. 7
Dominik: Poznałem nowych kolegów, było fajnie. Byli fajni nauczyciele. Nie nudziłem się i podobały mi się
dziewczyny.
Wika: Na tych półkoloniach było bardzo fajnie. Zabawy były super. Bułki
zawsze świeże, pani też fajna.
Justyna: (…) chociaż bardzo duża
grupa nie była zawsze grzeczna, to zawsze upilnowana (…) Panie kucharki
ze stołówki gotowały dla nas przepysz-
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ne obiady. Uważam, ze ta półkolonia
była super i nigdy jej nie zapomnę.
Jagoda: Bardzo miło spędzałam czas
i mam nadzieję, że innym też się podobało. Chciałabym, aby w następnym
roku też były takie półkolonie.
Ada: Na półkoloniach miło spędzamy
czas. Zawsze miła atmosfera jest i fajnie
się bawimy.
Powyższe opinie to powód do zadowolenia i satysfakcji wszystkich, którzy przyczynili się do uszczęśliwienia

całej czeredy maluchów. To jednak nie
jedyny dowód na to, że ostatnie dni
zapiszą się w pamięci uczestników,
a także ich mam, na bardzo długo.
Piątkowemu pożegnaniu towarzyszyły miłe słowa, ale też niezwykle ciepłe
gesty. Wdzięczność rodziców wyrażona kwiatami i kolorowym pluszakiem była dla opiekunów doskonałą
nagrodą, za którą należą się gorące
podziękowania.
Magdalena Zajkowska

Podsumowanie akcji „Prędkość”
Ponad 100 policjantów na terenie naszego województwa skontrolowało blisko pół tysiąca pojazdów. Policjanci wystawili 228 mandatów karnych za przekroczenie prędkości.
Użyto 21 ręcznych mierników prędkości, wideorejestratory działały cały czas trwania akcji. Skontrolowano prawie pięćset osób. Średnio co druga dostała mandat karny
za zbytnią prędkość. Doszło do dwóch wypadków, dwie osoby zostały ranne, nikt nie
zginął, aż 34 osoby jechały bez pasów bezpieczeństwa.
Po raz kolejny apelujemy do wszystkich kierowców, aby przestrzegali przepisów
drogowych, mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych. Przekraczanie prędkości to jedna z głównych przyczyn wypadków. Zachowajmy także trzeźwy umysł,
tylko wczoraj lubuscy policjanci zatrzymali aż 25 nietrzeźwych kierowców, a kolejne 3
osoby zostały ranne.
Oprac. MB-T
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Ogródek piwny z widokiem na Nysę
Guben. Na terenie niemieckiej części byłego przejścia granicznego Gubin-Guben powstał ogródek piwny dla rowerzystów (kawiarenka na świeżym powietrzu). Na pomysł stworzenia takiego miejsca wpadł miejscowy
hotelarz i restaurator Uwe Klinger, którego zauroczył wspaniały widok na
Nysę. Inspiracją byli też rowerzyści jadący wzdłuż Nysy i przez miasto.
Poczyniono uzgodnienia z właścicielem działki, miejscową firmą oferującą
napoje oraz miniwypożyczalnią łodzi na Nysie. Do końca sezonu turystycznego na spragnionych gości w letniej kawiarni czeka codziennie od godziny
10.00 do 18.00 dwadzieścia miejsc siedzących przy pięciu stołach.
Hans-Jürgen-Gräber informuje, że jest możliwość wypożyczenia motorówki, dwóch łodzi wiosłowych i jednego pontonu. Wypożyczalnię prowadzi
Joachim Klos - znany również w Gubinie orędownik turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Nysy Łużyckiej.
Toalety dla gości ogródka są dostępne w byłym budynku służby celnej obok
mostu granicznego.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 05.08.2009

Romantyczne niebezpieczeństwo
Guben. Podniebne latarnie – świecące baloniki, unoszące się wieczorną
porą wysoko nad ziemią – są z pewnością bardzo romantyczne, ale nie zawsze bezpieczne.
Na zagrożenia zwracają uwagę służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo. W przeszłości spadające, jeszcze palące się latarnie, spowodowały
bardzo wiele szkód. Doszło nawet do wypadków śmiertelnych.
Uwe Schulz wskazuje, że nie da się przewidzieć, na jaką wysokość uniesie
się taka latarnia, ani jak długo potrwa jej lot. W zależności od produktu, czas
palenia się wynosi od 5 do 25 minut. Balon może wznieść się nawet na wysokość 500 metrów.
Aby zapobiec tym niebezpieczeństwom, miasto Guben zakazało używania
podniebnych latarni i przypomina o odpowiedzialności za szkody wynikłe
z nieprzestrzegania zakazu.
Na podst. jak wyżej
P.S. Palące się podniebne latarnie często widziane były również na gubińskim
niebie. Kiedy pojawiały się w większej ilości, były tematem bardzo ożywionych
nauko(hol)owych spekulacji. Grupka napromilowanych mieszkańców, po naliczeniu minionego lata około 30 takich dobrze oświetlonych obiektów, unoszących się na dużej wysokości w kierunku wschodnim, oświadczyła, że miał miejsce zbiorowy przelot UFO.
(kf)

Z Euroregionu
Euroregion czeka na projekty
Biuro Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” przy ul.Piastowskiej 18 w Gubinie
rozpoczęło przyjmowanie wniosków z Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Ewentualnej pomocy i konsultacji udziela zespół kontraktowania: kierownik
Beata Kurek oraz specjaliści - Marta Krupińska i Krzysztof Zdobylak.
Wnioski z Funduszu Małych Projektów mogą być dofinansowane do 15 000
euro. W projekcie musi uczestniczyć co najmniej dwóch partnerów (polski i niemiecki), a okres jego realizacji musi wynieść maksymalnie jeden rok. Kwota
dofinansowania projektów sieciowych może wynieść 51 000 euro. Musi w nich
uczestniczyć nie mniej niż trzech partnerów (polskich i niemieckich), a okres
realizacji wynosi od roku do dwóch lat.
Dofinansowanie otrzymają działania służące poprawie współpracy transgranicznej w dziedzinach: kultura, sport, turystyka, młodzież, oświata i kształcenie,
opieka zdrowotna i sprawy socjalne, gospodarka i nauka, ochrona środowiska
i ekologia, działalność marketingowa, dziedzictwo kulturowe.
Partnerzy realizujący projekt muszą współpracować ze sobą na co najmniej
dwa spośród wymienionych sposobów: wspólne przygotowanie projektu, wspólna realizacja (podział ról pomiędzy partnerami), wspólny personel zatrudniony
do realizacji projektu, wspólne finansowanie. Liczba uczestników spotkań związanych z projektem nie może być mniejsza niż 20 (z reguły po 50%).
Formularz wniosku powinien być wypełniony w dwu egzemplarzach, w języku
polskim i niemieckim, a następnie złożony w biurze Euroregionu nie później niż
trzy miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu. Do biura należy dostarczyć
oryginał i kopię dokumentów z aktualną datą i oryginalnymi podpisami.
Po zakończeniu oceny formalnej wnioskodawca musi dostarczyć elektroniczną
wersję wniosku. Jego rozpatrzeniem zajmie się komisja, w skład której wejdą po trzy
osoby z obu stron Euroregionu, w tym dyrektorzy biur.
Zygmunt Traczyk
Poemat Symfoniczny „Nad Odrą i Nysą”

Pierwsza próba orkiestry

Stojąc przed swoim pulpitem, w pełnym skupieniu i jednocześnie dynamicznie, kantor Hansjürgen Vorrath po
raz kolejny daje instrumentom dokładny znak do wejścia. Po czym liczy takt
muzyki, tak aby każdy muzyk usłyszał.
Oto pierwsza próba orkiestrowa jego
Książka adresowa
poematu symfonicznego „Nad Odrą
Nowa książka adresowa pojawi się na rynku najprawdopodobniej w grud- i Nysą”, która 5 września będzie miała
niu. W zasadzie ma być taka sama, jak duże wydanie z roku 1908. Wprowa- swoją prapremierę światową w refekdzane są poprawki służące interesowi ogółu. W celu lepszej orientacji podane tarzu klasztornym w Neuzelle (Niemzostaną informacje o układzie ulic. W załączniku będzie umieszczony wykaz cy). A dnia 6 września poemat będzie
wszystkich miejscowości należących do powiatu gubeńskiego. Unowocześ- przedstawiony ponownie w Kościele
nienia mają podwyższyć wartość praktyczną dzieła oraz przyczynić się do Klasztornym w Guben. Orkiestra skłajego rozpowszechnienia i poważania na obszarach wiejskich. Przedstawicieli da się z około 30 muzyków różnego
handlu i rzemiosła oraz właścicieli agentur prosi się o szybkie przekazanie wieku i z różnych części Landu Branwydawcy swoich oczekiwań.
Na podst. „Gubener Zeitung” z 26.08.1909 denburg. Właśnie można usłyszeć po
raz pierwszy motyw wody, który się pojawia we wszystkich czterech częściach
dzieła symfonicznego. Dla kompozytora H.J Vorratha jest to z pewnością
Ulica Królewska doczekała się nowego chodnika od strony starego cmentarza, ciężka praca. Jakiś czas temu w gubeńco prawda nie na całej długości. Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w skim Kościele Klasztornym najpierw
Krośnie Odrzańskim. Położono w sumie około 180 mb nowej nawierzchni, ter- odbyły się osobne próby instrumenmin oddania chodnika do eksploatacji – to koniec miesiąca.
tów smyczkowych, po czym do prób
dołączyły instrumenty dęte i jeszcze
później dołączyła również grupa perkusyjna, która oczywiście też zna się na
takich egzotycznych instrumentach jak
wibrafon, gong czy duży bęben. Kompozytor H.J Vorrath już ma za sobą
sporą część pracy. Gubeński muzyk sakralny otrzymał zlecenie na kompozy-

Jest nowy chodnik

cję tego dzieła od stowarzyszenia Europejskie Centrum Spotkań Odra-Nysa
w Ratzdorf w Niemczech. Kompozytor stworzył utwór symfoniczny, który
jako pierwszy w swoim rodzaju opiewa
obie nasze, tak brzemienne historią,
rzeki, ich urok i żywioł, jak i życie ludzi
po obu stronach ich brzegów. Pomysł,
aby uwieńczyć polsko- niemiecką imprezę takim poematem symfonicznym,
powstał około dwa lata temu w ECS
(Europejskie Centrum Spotkań). Teraz
idea ta staję się rzeczywistością, mimo
początkowego sceptycyzmu, czy taka
mała gmina jak Ratzdorf i jej stowarzyszenie wiejskie w którym wszyscy działają honorowo, zdołają zorganizować
coś tak niepowtarzalnego. Jednakże
żadna inna miejscowość położona tak,
jak Ratzdorf bezpośrednio na zbiegu
obu rzek, i żadne inne stowarzyszenie
oprócz ECS, nie są bardziej predestynowane do realizowania takiej idei.
Poemat symfoniczny ma łączyć narody, opowiadając o tych wszystkich czeskich, polskich i niemieckich miastach
i wsiach, które z biegiem czasu powstawały w nizinach „Przy Odrze i Nysie”.
Ratzdorf (jak również Kosarzyn czy
Szydłów) położony przy zbiegu Odry
i Nysy, odgrywa na drodze wód poznawalną rolę.
Annette Fliegner

Koło Słuchaczy

Niedługo pójdziemy nowym fragmentem chodnika

Zapraszamy ponownie po przerwie wakacyjnej
1 września 2009 r.
W godzinach 16.00 – 18.00
Gubińska Fara
Będzie nam miło Państwa gościć!
(oprac m.z)
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Kronika 997
6.08 sierpnia nieustalony sprawca
włamał się do lokalu gastronomicznego znajdującego się przy ulicy
Kresowej w Gubinie, skąd zabrał
pieniądze, papierosy różnych marek, aparat fotograficzny Casio oraz
trzy automaty do gry. Straty wyniosły ponad 2500 zł,
10.08 o 12.00 na ul. Pułaskiego
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę. Badanie 39-letniego Andrzeja S.
wykazało, że w jego organizmie było
1,6 promila alkoholu.
13.08 o 17.45 na ul. Kujawskiej ukradziono rower męski marki Hercules
koloru zielonego, wartości 1200zł,
własność obywatela Niemiec,
13.08 o godz. 9.00 na ul. Budziszyńskiej z niezamkniętego samochodu BMW skradziono plecak,
w którym znajdował się aparat fotograficzny wartości 4500zł,
17.08 ok.17.00 na drodze w okolicach Żenichowa kierująca Oplem
Calibra podczas wyprzedzania samochodu Mitsubishi Pajero doprowadziła do zderzenia pojazdów, wskutek
czego pasażer samochodu marki Opel
z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala w Zielonej Górze.
Policja nadal zatrzymuje na drogach Gubina i okolic kierujących
w stanie nietrzeźwym. W omawianym okresie było ich blisko 20. Jest
to plaga polskich dróg!Oprac. MB-T

Kronika PSP
W ciągu ostatnich dwóch tygodni
(05.08–18.08) gubińscy strażacy odnotowali 20 zdarzeń. Najistotniejsze
z nich to czterokrotne wyjazdy do
„neutralizacji” gniazd owadów.
07.08 Na drodze krajowej nr 32
(Gubin – Krosno), w okolicy Dzikowa zapalił się samochód osobowy. Pożar gasiły dwa zastępy strażaków z Gubina i jednostka OSP
z Wężysk. Przyczyna pożaru nie
została ustalona.
08.08 Niesprawność układu wydechowego ciągnika rolniczego
była przyczyną wybuchu pożaru
w m. Brzozów. Spaleniu uległa słoma pokombajnowa i tzw. baloty
znajdujące się na przyczepach ciągnika. Pożar gasiły dwa zastępy strażaków z Gubina i jednostka OSP ze
Strzegowa. Akcja gaśnicza trwała
w sumie kilka godzin.
17.08 Na drodze krajowej nr 32
(Sękowice – Zielona Góra), w okolicy zjazdu do m. Żenichów, doszło do
zderzenia dwóch samochodów osobowych. Przyczyną była nadmierna
prędkość. W usuwaniu skutków wypadku brały udział dwa zastępy strażaków. Załoga karetki pogotowia
przewiozła jedną osobę do szpitala.
Straty oszacowano na kwotę około
10 tysięcy złotych. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające.
Do dnia 17 sierpnia Straż Pożarna
w Gubinie odnotowała 351 zdarzeń.
Informacje przekazał zastępca
dowódcy JRG-PSP w Gubinie
asp. Wojciech Liczbiński.
Oprac. AB.

Społeczeństwo
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Magistrat XXI wieku
dokończenie ze str. 1
W kilku gabinetach widać już zamontowane i pracujące potężne szafy
z urządzeniami sieciowymi... Potrzeb
remontowych jest naprawdę wiele - jak
chociażby toalety dla interesantów - jak

Całość prac zamyka się w kwocie nieco
ponad 2 milionów 100 tysięcy złotych.
1 milion 785 tysięcy złotych pozyskał
Wydział Europejski. Faktycznie z budżetu Gubina na prace termomodernizacyjne zostanie wydana kwota rzędu

ogłoszony we wrześniu) jest planowane na koniec 2009 roku – podkreśla
Krzysztof Olifirowicz Kalinowicz –
naczelnik Wydziału Inwestycji. Oprócz
opisanych poprzednio prac renowacyjnych zostaną wymienione drzwi
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92 n malgorzatab-t@o2.pl

Trawa
- W centrum miasta są strzyżone trawniki, nasadzane i pielęgnowane rabaty
kwiatowe, krzewy, że wspomnę tu deptak i przepiękne kwiaty w stojących kwietnikach – powiedział pan Mirosław. – A jak się ma sprawa z zielenią przy ulicach na tzw. „peryferiach”? Tam też mieszkają gubinianie, nie tylko w centrum.
Też chcą, by zieleń zdobiła, a nie szpeciła.
No fakt, zieleń na „peryferiach” jest znacznie bujniejsza, niż w centrum. Tam
chyba gubinianie częściej mówią do roślin, co ponoć wzmaga ich rozwój. A co
mówią? To raczej nie nadaje się do druku.

Zielono nam…
- Może się czepiam, ale razi mnie trawa rosnąca przed wejściem na most graniczny, po prawej stronie, obok budynków – powiedziała pani Agnieszka. – Jakoś to koliduje z wizerunkiem wypielęgnowanego miasta Guben. Warto zadbać
o to miejsce, bo opodal przechodzi wielu Niemców, których pewnie razi ten obrazek. Mamy w Gubinie pracowników interwencyjnych, może ich wykorzystać do
pielęgnacji zieleni, a co za tym idzie – do usunięcia tej szpecącej trawy – zaproponowała p. Agnieszka. I w Guben są miejsca, których można się „czepiać”.

Wandalizm i głupota w jednym stały domku…
- Czy w Gubinie nie może być normalnie? Komu przeszkadzają w tym mieście
estetyczne reklamy, czy znaki drogowe? – pytają czytelnicy państwo M. – O wandalizmie naszych rodzimych wandali niech świadczą liczne połamane ławki, reklamy i zamalowane znaki drogowe. Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej powinni przykładnie karać wandali z podawaniem nazwisk do publicznej wiadomości.
Zniszczono i pozrywano również m. in. afisze informujące o imprezach dla
młodzieży organizowanych przez GDK. Wandalizm czy głupota, a może jedno i drugie? Trzeba zagonić dowcipnisiów do pracy na rzecz miasta, najlepiej
w kamizelkach z napisem „Jestem wandalem!”.
Sala narad w czasie remontu
to zauważyła jedna z pracujących w tym
budynku pań). Swojej „działki” domagały się też pomieszczenia piwniczne. Skoro o piwnicy mowa - to nareszcie spadną
znacząco ceny za ogrzewanie instytucji.
Właśnie w piwnicy został zamontowany nowoczesny piec grzewczy zasilany
gazem, a nie olejem. Koniecznością była
wobec tego wymiana całej sieci grzewczej w gubińskim magistracie.
W związku z tym, że budynek podlega
ochronie Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, wielu zmian
w jego architekturze po prostu wprowadzić się nie da. I tak zrobiono bardzo dużo,
a chciałoby się znacznie więcej...
Jakie są koszty termomodernizacji?

350 tysięcy - mówi wiceburmistrz Justyna Karpisiak.
Wniosek o termomoernizację urzędu miejskiego w Gubinie został zaakceptowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Prestiż miasta tylko na tym remoncie
zyska w porównaniu do sąsiednich
magistratów, nie wspominając gubeńskiego, gdzie koszt inwestycji wyniósł
ponad 12 milionów euro!
Wykonawcą inwestycji jest zielonogórska firma Milbud.
Zakończenie remontu jest przewidziane na koniec września tego roku.
Natomiast zakończenie drugiego etapu
remontu (przetarg na niego zostanie

wewnętrzne, stare meble (których jest
w urzędzie niemało) i posadzki.
Jedno jest pewne czasy, gdy po ścianach magistratu ciekła woda i widać
było plątaninę przewodów (w wielu
miejscach jeszcze przedwojennych)
w tym budynku będą należały do przeszłości.
Zdania, co do celowości remontu naszego urzędu miejskiego z pewnością
są różne.
Z drugiej strony – któż z Was - Szanowni Czytelnicy nie chciałby mieć
w swoim „M–x” schludnie, czysto, nowocześnie i odrobinkę luksusu...
Antoni Barabasz

Burmistrz Miasta Bartłomiej Bartczak

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA GUBIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin obejmującego obszar położony między ulicami:
3- go Maja, Westerplatte, Kinową, Basztową, Słowackiego, generała Dąbrowskiego i rzeką Lubszą
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XVII/208/2008 z dnia 27 marca
2008r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin, obejmującego obszar położony między ulicami:
3-go Maja, Westerplatte, Kinową, Basztową, Słowackiego, generała Dąbrowskiego i rzeką Lubszą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 września 2009r. do 13 października 2009r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie , ul. Piastowska 24, w pokoju nr 9 w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października
2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie w pokoju nr 9 o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Gubin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2009r.
Burmistrz Miasta
Bartłomiej Bartczak

Ścieżka zdrowia
- Jest ona w opłakanym stanie, aby ją pokonać, zwłaszcza po deszczu, trzeba
trenować slalom gigant… - powiedziały pani Joanna i Marzena. – Zdarzają się
zwichnięcia kończyn, kto za to odpowiada? Powstaje obok nowa piękna aleja,
za duże pieniądze, dlaczego nie poprowadzono jej właśnie w miejscu bardzo
uczęszczanej, już istniejącej, fatalnej ścieżki?
Pisałam już kilka razy o asfaltowej alejce łączącej ul. Westerplatte z targowiskiem miejskim przy ul. Obrońców Pokoju. Jak dotąd jej stan nie uległ poprawie… A swoją drogą, ciekawe czy ta alejka zostanie zaorana i obsiana trawą,
gdy oddana zostanie nowa? To też jest wyjście…

Czytelnicy redagują
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Impresje z ujścia
Rezultatem dwuletniego projektu Europejskiego Centrum Spotkań Ratzdorf
(ECS) Niemcy – w ramach partnerstwa
ze wsią Chlebowo – jest dwujęzyczna
książka „Ujście Odry-Nysy – Impresje
fotograficzne i poetyckie”. Została ona
wydana przez wydawnictwo Neißemünde-Verlag Ratzdorf, przy współpracy z warszawską firmą SOWA-Druk.
Polscy i niemieccy artyści, ściśle
związani z ludźmi i regionem, odkrywali wyjątkowe momenty letniego dnia
po obu brzegach ujścia Odry-Nysy
i uwiecznili je w wydanej książce.
Publikacja ukazuje prawie nienaruszoną florę i faunę okolic Chlebowa.
Opowiada też o, zgodnym z naturą, życiu polskich i niemieckich mieszkańców tych okolic.
Liryczne manuskrypty zostały sporządzone przez Juliane A. Krone i Dajane Rösler (debiutantkę), pochodzące
ze wsi Ratzdorf. Pomimo tego, że tłumaczenie tekstów literackich na język
polski nie jest łatwe, ECS świadomie
nie zatrudniło profesjonalnego biura
tłumaczeń. Tą częścią pracy zajęła się
Joanna Karbowiak z Chlebowa. Także
dzięki współpracy z naszymi przyja-

ciółmi ze Środy Śląskiej udało nam się
świetnie opanować tę cześć pracy.
„Wydaje się, że cały świat jest zanurzony w łagodnym, pocieszającym złocie...”
- tak na przykład opisany jest nastrój
wieczorny nad rzeką. Anna Durawa
z Chlebowa dodaje do opisów zapierające dech w piersiach zdjęcia. Gdy język
poetycki opisuje miejscowość Szydłów,
czy Krzyż Spotkań, to Jürgen Pahn
z Eisenhüttenstadt ma już przygotowane odpowiednie migawki.
Realizacja projektu książki wymagała
wielu spotkań po polskiej i niemieckiej
stronie. Dzięki nim zostały pogłębione
osobiste znajomości i nawiązano nowe
ciekawe kontakty.
W Polsce fotograficzno-liryczny tom
przedstawiony zostanie 22 sierpnia
z okazji „Festynu Chleba” w Chlebowie, którego współorganizatorem jest
Ratzdorf. Dwie uczennice z gimnazjum
w Chlebowie będą czytały fragmenty
książki w języku polskim i niemieckim.
W Niemczech książka będzie miała swoją oficjalną premierę 5 września w klasztorze w Neuzelle. To także dzień światowej premiery poematu symfonicznego
„Nad Odrą i Nysą”.
Annette Fliegner

Mur cmentarny
Przesyłam Państwu wykonane przeze
mnie zdjęcie.
Fotografia przedstawia fragment
muru cmentarnego przy ul. Cmentarnej, wyremontowanego w profesjonalny sposób, zapewne przez wykwalifikowanych pracowników. Należy zwrócić

uwagę na odpowiedni dobór cegieł,
finezyjne odbudowanie zniszczonych
fragmentów oraz estetykę wykonania.
Wielki pokłon dla fachowców. Gratulacje za odwagę i prośba na przyszłość:
Panowie, nie budujcie już więcej!
gd

W majową niedzielę już po raz kolejny odbył się festyn w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie.

Festyn w dwójce
Jak zwykle nie zabrakło atrakcji. Każdy
mógł wybrać coś dla siebie. Stoiska oferowały między innymi: książki, starocie
i różne smakołyki. Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. Ciekawy pokaz
przygotowali gubińscy strażacy, a policjanci znakowali rowery. Na estradzie
zaprezentowały się przedszkolaki, młodzi wokaliści oraz karatecy. Najmłodsi
spędzali czas w dmuchanym zamku.
Było wiele zabawy i śmiechu. Nauczyciele, uczniowie, ich rodzice i dziadkowie świetnie się bawili. Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejny festyn.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2
w Gubinie składają serdeczne podziękowania za wsparcie imprezy następującym firmom i osobom: Meble Tapicerowane - A. Z. Iwaniccy, Urząd Miasta,
Zakład Fotograficzny - Elżbieta Łuczyńska, „Horex” - A.E. Horoszkiewicz,
PKM - Pani Violetta Poniatowska, Salon
fryzjerski - Dorian Wenus, Salon kosmetyczny - „Issima”, Księgarnia - P. Kościesza, Mc Donald’s, Miejski Ośrodek
Sportu, „Avon”, Sklep Meloman - P. Sucharek, „Satman” R. Bielaszewski, Firma
Ubezpieczeniowa -Teresa Zdrojewska,
Anna Marusiak, Janina Żuława, i Anna
Jastrzębska, „Kleks” - P. Kużdżeń, Pizzeria Palmiarnia, Firma - Poltrag, P. Mikołajczyk, Firma Wieczorek i Bołoczko,
EH Reichem plus, Drogeria BIS, Sklep
„Kaprys”, Sklep „Sylwia”, Sklep Matrix,
Piekarnia - P. Sikora, Salon Fryzjerski
„U Gosi”, Salon fryzjerski „Venus”, Salon
fryzjerski „Szyk”, Salon fryzjerski „Viva”,
Restauracja „Retro” - P. Kassowscy, stacja paliw „Shell”.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w naszej zabawie. Do zobaczenia za rok.
WB

Burmistrz
miasta Gubina

„Świetna” robota

Szukam śladów przeszłości
Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w 19. Dywizji Zmechanizowanej w Gubinie (od 7.12.1955 do
15.10.1957 r.), po niewielkich perypetiach podjąłem 1.07.1958 r. stałą pracę
w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Zakładzie Wodno-Kanalizacyjnym.
Podczas wykonywania prac na sieci
wodociągowej przy ul. Spokojnej natrafiłem na resztki obozu – fragmenty
ogrodzenia z drutu kolczastego, betonową budkę wartowniczą oraz szczątki instalacji wodociągowej z kranami

czerpalnymi, umieszczonymi nad korytami (wannami), przy których można było się umyć.
Był to prawdopodobnie obóz jeniecki,
o którym jest wzmianka w atlasie ulic.
Może ktoś te resztki po obozie uwiecznił na zdjęciu? I jeszcze jedno – w roku
1956, będąc w wojsku w Gubinie, natrafiliśmy z kolegami na cmentarz
z I wojny światowej w okolicy Budoradza. W tej chwili nie ma po nim śladu.
Co się stało? Tego nie wiem. A może
ktoś mi podpowie?
Grzegorz Bombicz

Działając zgodnie z art.
35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami
informuje, że w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24, wywieszono na
okres 21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Gubin o statusie
miejskim przeznaczonych
do sprzedaży, oddania
w użytkowanie wieczyste,
najem i dzierżawę
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Do redakcji
Egzotarium…
…prawnie chronione (Dz. U. nr 114, poz. 492 z dn. 16.10.1991 r.), ale czy na
pewno? W tej chwili jest ono bardzo zaniedbane. Ktoś sobie pożyczył na wieczne nieoddanie jedno skrzydło bramki od strony ul. Piastowskiej. Przez dziurę
w murze z sąsiedniej posesji wpadają śmieci. Chodnik nadaje się do wymiany.
Przydałoby się więcej troski o to dzieło. Posadzone kiedyś przez burmistrzów
trzy lipy smutnie sobie szumią.
„Baco odeszliście w zaświaty, Św. Piter ozwarł Wam niebieskie wierzeje na
oścież, Pan Bucek pobłogosławił. Jeno Ty ośpiewały, a Wasze owiecki ostały się
same na tej gubińskiej ziemi”.
Z poważaniem Grzegorz Bombicz

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GUBIN

o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin
Na podstawie art. 39, w związku z art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin, obejmującego obszar położony
między ulicami: 3-go Maja, Westerplatte, Kinową, Basztową, Słowackiego, generała Dąbrowskiego i rzeką Lubszą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z dokonanymi opiniami
i uzgodnieniami, w dniach od 21 września 2009r. do 13 października 2009r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, w pokoju nr 9 w godz. od 8.00 do 15.00.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego dokumentu. Należy
je wnosić do Burmistrza Miasta Gubin na piśmie lub ustnie do protokołu w pokoju nr 9
w Urzędzie Miejskim w Gubinie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres gb@gubin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2009r.
Uwaga/wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę jednostki organizacyjnej i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym
do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Burmistrz Miasta Gubin.

Cennik ogłoszeń drobnych,
ogłoszeń, reklam
i nekrologów w dwutygodniku
„Wiadomości Gubińskie”
OGŁOSZENIE DROBNE
Ogłoszenie zawierające maksymalnie do 16 słów. Cena ogłoszenia
drobnego wynosi 2 zł plus VAT. Ogłoszenie drobne w ramce (wymiar:
szerokość szpalty, wysokość - 3 cm). Cena takiego ogłoszenia wynosi:
• od osoby fizycznej 10 zł plus VAT
• od firm i instytucji 20 zł plus VAT
NEKROLOG
Cena standardowego nekrologu prasowego (szerokość dwie szpalty, wysokość - 5 cm) wynosi 20 zł plus VAT. Cena nekrologu o wielkości innej niż standardowa, jak przy odpłatnościach za reklamę,
w zależności od zajmowanej powierzchni.
OGŁOSZENIA I REKLAMY
Ceny reklam i ogłoszeń:
• strony czarno-białe: 2 zł plus VAT za cm2
• strony pełny kolor: strona pierwsza 4 zł plus VAT za cm2, pozostałe
3 zł plus VAT za cm2
• każda czwarta emisja reklamy (ogłoszenia) w cenie ogłoszenia
drobnego 2 zł plus VAT.
Ogłoszenia (zaproszenia, oświadczenia, życzenia,
podziękowania, informacje) instytucji samorządowych:
• Urząd Miasta Gubina, Urząd Gminy Gubin – opłata ryczałtowa
20 zł plus VAT
• pozostałe instytucje samorządowe i społeczne (jednostki i zakłady
budżetowe, placówki oświatowe, publicznej służby zdrowia, kultury, służby porządkowe i mundurowe, organizacje pożytku publicznego, związki wyznaniowe, kluby sportowe, związki zawodowe,
stowarzyszenia nieprowadzące działalności politycznej) – 0,10 zł
plus VAT za każde słowo. Za słowo uważa się wyraz, który zawiera
co najmniej trzy znaki.
ULOTKI
1 ulotka - pojedyncza kartka - 0,20 zł plus VAT za 1 szt.

Ogłoszenia
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MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA kawalerka w Zielonej Górze
ul. Krasickiego. Tel. 606 636 569.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Tel.
791 127 765.
DO WYNAJĘCIA duży pokój, umeblowany, z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 504 203 398.
DO WYNAJĘCIA pokój. Kaliska 51, osobne
wejście. Tel. 788 605 911.
DO WYNAJĘCIA komfortowo urządzony pokój
z wygodami. Tel. 068 455-65-55.
DO WYNAJĘCIA umeblowane mieszkanie 3
pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 068 359-31-27.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie - 3 pokoje, 75
m kw. ul. Oświęcimska 4, co – gazowe. Tel.
695 407 449.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Tel. 791 127 765.
POZNAŃ okolica Politechniki – pokoje do
wynajęcia dla studentów, wspólna kuchnia,
łazienka i toaleta. Tel. 509 567 973.
NOCLEGI dla firm. Tel. 791 127 765.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Tel. 502 558 569 po 18.00.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie - 3 pokoje, kuchnia, łazienka, I piętro, w centrum miasta. Tel.
068 359-59-79, 068 359-45-33.
ZAMIENIĘ mieszkanie 3 pokoje, kuchnia,
łazienka I piętro, blok – na domek lub połowę bliźniaka, w Gubinie lub okolicy. Tel.
665 225 246.
ZAMIENIĘ lub sprzedam mieszkanie 67 m kw.
na mniejsze w bloku. Tel. 502 033 994.
ZAMIENIĘ mieszkanie na mniejsze. Tel.
502 033 994.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 30 m
kw. (kawalerka); kuchnia, pokój, przedpokój,
łazienka, c.o. – gazowe. Tel. 068 359-61-75.
SPRZEDAM mieszkanie - 2 pokoje, kuchnia,
łazienka. Tel. 608 574 784.
SPRZEDAM mieszkanie - 2 pokoje, kuchnia,
łazienka – w bloku II piętro, 49 m kw. Tel.
696 028 230.
SPRZEDAM BARDZO ATRAKCYJNE
MIESZKANIE
www.topschrank.de/apartament
Os. E. Plater 12 d/1
pow. 69,4 m kw.
Tel. 605 149 482, 502 548 090
SPRZEDAM mieszkanie po remoncie 56 m kw.,
3 pokoje. Tel. 698 682 569.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 72 m
kw., 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja,
parter Os. E. Plater. Tel. 609 257 230.
SPRZEDAM mieszkanie ok. 100 m kw., 4 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, dwie piwnice, c.
o. – gazowe. Tel. 502 033 523.
SPRZEDAM stary prywatny dom z piwnicą
- do remontu, 300 m kw., działka budowlana
750 m kw. Guben - część Schlagsdorf. Cena 25
tys. euro. Tel. 0049 3561 66844.
SPRZEDAM dom z zabudowaniami gospodarczymi w miejscowości Nabłoto koło Brodów
Żarskich. Tel. 603 769 394.
SPRZEDAM dom w Brodach Żarskich. Tel.
603 904 527.

DZIAŁKI/LOKALE
OBIEKT 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki i Wigury) sprzedam lub wynajmę. Tel. 606 636 569.
SKLEP przy ulicy Morskiej sprzedam. Tel.
068 359-62-91 lub 699 477 482.
PAWILON z płyty obornickiej ul. Krzywoustego – sprzedam. Tel. 068 359-35-91 lub
607 721 973.

LOKAL usługowo-handlowy do wynajęcia ok.
50 m kw. Tel. 510 266 034.
LOKAL sprzedam pow. 86,7 m kw. w Markowicach (14 km od Gubina). Możliwa działalność gospodarcza lub zamieszkanie. Tel.
790 891 804 po 17.00.
LOKAL o powierzchni 50 m kw. wynajmę, Sękowice 78. Tel. 512 174 449, 512 174 450.
DZIAŁKI pod budownictwo i inwestycje ul.
Pułaskiego - Poniatowskiego. Sprzedam. Na
życzenie wybuduję dom. Tel. 668 305 868.
DZIAŁKĘ 561 m kw. ul. Spokojna – sprzedam.
Tel. 068 359-35-91 lub 607 721 973.

POGOTOWIE komputerowe: instalacja oraz
konfiguracja Windows, oczyszczanie komputerów, instalowanie programów, usuwanie
wirusów oraz inne. Tel. 792 617 991.
PIASKOWANIE, renowacja konstrukcji stalowych, czyszczenie elewacji. Tel. 691 910 401,
783 907 748.
PRZEWÓZ osób - krajowy i międzynarodowy,
Gubin i okolice 24 h: usługi dla instytucji i
klubów, dowóz: do lotnisk, pracy, pod wskazany adres, imprezy okolicznościowe. Tel.
693 049 043.
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli itp. Tel.
MOTORYZACYJNE
888 806 385.
SPRZEDAM Nissana Micrę, rok prod. 1999, PRZEWÓZ osób. Polska - Niemcy. Tel.
pięciodrzwiowy, 1 airbag, regulowana ko- 515 354 735.
lumna kierownicy, cena do uzgodnienia. Tel.
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ:
509 086 695.
mycie
okien,
MOTOCYKL do remontu, HONDA CB 450 - tanio
- pranie dywanów,
sprzedam. Tel. 504 140 028.
- prasowanie itp.
SPRZEDAM przyczepkę samochodową. Tel.
Tel. 068 359 76 03, 519 115 162.
068 359-55-13.
SPRZEDAM używane akumulatory samocho- POLBRUK - układanie, konkurencyjne ceny!
dowe. Atrakcyjna cena. Tel. 068 359-35-91 lub Tel. 792 244 992.
BUDOWA domków jednorodzinnych stan suro607 721 973.
DO WYNAJĘCIA wysoki garaż ul. Piastowska. wy zamknięty, docieplania, tynki strukturalne, dekarstwo, ogrodzenia, klinkier, elewacje.
Tel. 665 655 088.
Tel. 885 376 459.
USŁUGI
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób
MATEMATYKA
–
korepetycje.
Tel. i montaż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel.
509 567 973.
609 351 799.
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
KOMPLEKSOWE remonty kuchni i
Sidor & Jończyk przy
łazienek, projektowanie, hydraulika,
Gubińskim Domu Kultury
elektryka, malowanie, rigipsy, panezaprasza na kursy języka angielskiele,
glazura itp. Tel. 509 519 227.
go i niemieckiego dla:
MONTAŻ
paneli, boazerii, glazury, sztukaterii,
- uczniów szkół podstawowych
rigipsów, balustrad betonowych, tynki mozai- uczniów gimnazjów
kowe, szpachlowanie, tapetowanie, malowa- uczniów szkół średnich
- dorosłych
nie. Solidnie! Tel. 504 669 414.
OFERUJEMY:
K & J BUD
- kursy języków na wszystkich
Krzysztof Jędrzejewski
poziomach
ul. Żymierskiego 16
- przygotowanie do egzaminów
Tel. 667 274 240
i certyfikatów
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- kursy specjalistyczne dla grup zaGLAZURA, hydraulika, rigipsy panelowe ścienwodowych
ne i podłogowe, ścianki działowe, zabudowy,
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
szpachlowanie, malowanie, tapetowanie i
w GDK, sala 100:
inne. Tel. 068 455-45-98.
- j. angielski: czwartek, 10.09.09,
godz.: 17.00 (A. Sidor 506 696 772)
RÓŻNE
- j. niemiecki: piątek, 11.09.09, godz.:
17.00 (P. Jończyk 607 325 684)
ODDAM rocznego rasowego psa. Tel. 068 359LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
USŁUGI geodezyjne „SadGEO”. Tel. 66-08.
SPRZEDAM kamień polny 10 ton, cena do
693 395 222.
uzgodnienia. Tel. 510 250 141.
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
SPRZEDAŻ królików rasowych do hodowli i
ŻYTOWAŃ 17A
uboju. Tel. 783 485 631.
Tel. 068 455-31-25
SPZEDAM betoniarkę 150 litrów, 220 V, jedCZYNNE CAŁĄ DOBĘ 24H
nofazowa, „napęd” induktorem. Stan bardzo
- ORGANIZUJE
dobry. Cena 700 zł. Tel. 510 250 141.
imprezy okolicznościowe do 60 osób
SPRZEDAM tanio 3-letni telewizor Samsung,
(wesela, imieniny, urodziny, komunie
itd.)
płaski ekran. Tel. 068 455-63-47.
- ZAPRASZA
SPRZEDAM kolumienkę do pieca łazienkowena dobre jedzenie, specjalność - bigos,
go. Tel. 516 976 285.
grillowanie, wędkowanie, tańce,
SPRZEDAM nowy regał, wersalkę używaną
hulanki, swawole i inne uciechy,
plus nowy fotel „bujany”. Tel. 697 403 560.
które prowadzi sam szef
SPRZEDAM tanio 2 lady chłodnicze 2 m i 1,5
Grzegorz Walczak
m.
Tel. 504 140 028.
GOSPODARSTWO OFERUJE NOCLEGI,
SPRZEDAM
wersalkę z fotelami. Tel. 068 455-63-47.
PARKING STRZEŻONY,
SPRZEDAM pianino w bardzo dobrym stanie.
CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich Tel. 604 441 979.
pieców i podgrzewaczy gazowych. Waldemar SPRZEDAM meblościankę 4,1 m, jasny orzech.
Tel. 785 048 490.
Kościów. Tel. 501 714 747.
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NOWO OTWARTY SKLEP
Z TANIĄ ODZIEŻĄ
UŻYWANĄ I NOWĄ
zaprasza
Gubin, ul. Pułaskiego 41
ODDAM 3 małe koty. Tel. 068 359-84-39.
ODDAM sprawną zamrażarkę. Tel. 068 45561-12 lub 885 894 504.
ZIEMIĘ orną 8,64 ha sprzedam. Tel. 068 35935-91 lub 607 721 973.
ZIEMIĘ z przeznaczeniem pod zabudowę.
Sprzedam. Tel. 662 300 701.
SPRZEDAM kosę spalinową – nowa, 5 lat
gwarancji. Tel. 068 359-19-57.
KUPIĘ stare instrumenty muzyczne.
503 982 891.
JEŻELI chcesz, aby przeszłość Gubina sprzed I
wojny światowej była odkryta i opisana, proszę wpłać na konto. Przyda się każdy datek:
Daniel Głowiński BZ-WBK złotówkowe 18 1090
1548 0000 0000 5409 5508. Euro: BZ-WBK 65
1090 1548 0000 0001 0790 2696.

PRACA
PRZYJMĘ fryzjerkę na staż. Tel. 608 299 232.

HOTEL ONYX zatrudni kelnerki. Tel. 068 35983-01.
ZATRUDNIĘ kucharza Bistro Sękowice. Tel.
512 174 449, 512 174 450, 512 174 451.
ZATRUDNIĘ KOBIETĘ
DO GASTRONOMII,
MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA,
MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ NIEMIECKIEGO
Tel. 068 452-39-76, 785 236 761
HOTEL ONYX zatrudni recepcjonistkę-barmankę. Tel. 068 359-83-01.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, mam doświadczenie w pracy z dziećmi. Tel. 788 072 610.
HOTEL ONYX przyjmie stażystów. Tel.
068 359-83-01.
POSZUKUJĘ do biura osoby ze znajomością
języka niemieckiego. Tel. 068 359-38-77,
697 836 123.

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

Uwaga oszuści!
Na terenie naszego województwa pojawili się oszuści podszywający się pod
pracowników Narodowego Funduszu
Zdrowia - informuje KW Policji w Gorzowie Wlkp. Wykorzystując naiwność
i nieuwagę starszych ludzi wchodzą do
ich domów i okradają z oszczędności.
Ostatni taki przypadek miał miejsce
wczoraj w Żarach. Poprzednie – w Zielonej Górze i Nowej Soli. Sposób działania oszustów jest za każdym razem
podobny. Osoba wzbudzająca swym
wyglądem zaufanie przedstawia się jako
pracownik NFZ i wchodzi do mieszkania. Przekonuje swojego rozmówcę do
tego, że przyznano mu zasiłek. Następnie
sprawdza stan zdrowia i prosi o okazanie
odcinka renty oraz przyniesienie banknotu, którego numer seryjny zaczyna się
od podanej przez oszusta litery. Chcąc
znaleźć taki banknot, ofiara najczęściej
Jeszcze słyszymy Twój szept,
Twoje ostatnie wyznania.
I nagle zostawiasz nas
Bez słowa pożegnania.

pokazuje wszystkie swe oszczędności,
zdradzając tym samym miejsce ich przechowywania. Od tej chwili okradzenie
domownika jest już tylko kwestią czasu.
Mieszkanka Żar straciła w ten sposób 2
tysiące złotych. Podobne kwoty zginęły
w Zielonej Górze i Nowej Soli.
Policja prosi o rozwagę i rozsądek.
Oszuści posuną się do różnych wybiegów, aby tylko zmylić czujność i wejść
w posiadanie cudzych pieniędzy.
Szczególnie apeluje się do rodzin
osób starszych, mieszkających samotnie. Rozmawiajcie z nimi, przestrzeżcie
przed oszustami. Za każdym razem,
kiedy nie ma pewności co do intencji
osoby stojącej po drugiej stronie drzwi,
należy zadzwonić na policję, do bliskich, znajomych. Starsze osoby są łatwym celem dla złodziei i oszustów.
Oprac. MB-T

•
Rodzinie zmarłej

STANISŁAWY KONSTANTY

wyrazy szczerego współczucia
składają
koleżanki z Warsztatów Artystycznych
z Chlebowa i Łomów

Rodzinie zmarłej

STANISŁAWY KONSTANTY
Wyrazy szczerego współczucia

•

Składa
Rada Sołecka
Sołectwa Chlebowo
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Grali na Orliku i plaży
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Rozmowa z Piotrem „Phobosem” Jakubiakiem, pionierem gubińskiego ASG

ASG to nie paintball

Podczas wakacji pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu Tomasz Romanowski i Jakub Stroński byli organizatorami turniejów piłki nożnej na boisku Orlik Na początek parę pytań dotyczących
przy ul. Barlickiego. W pierwszym (12.07.2009) przeznaczonym dla młodzieży samego ASG. Czy możesz powiedzieć,
gimnazjalnej i młodszej tryumfowała drużyna Krzaczaste Muminki. W drugim co to dokładnie jest, ponieważ wielu
(20.07.2009r.) w kategorii ponadgimnazjalnej, wygrała drużyna Drinkersi.
ludzi kojarzy was z paintballem?
ASG to skrót od angielskiego Air Soft
Gun, co w wolnym tłumaczeniu można
nazwać bronią na powietrze. Bronie te są
replikami prawdziwych, a wykonane są
w skali 1:1. Wystrzeliwują one – dzięki
sprężynie, pojemnikowi z gazem lub mechanizmowi elektrycznemu – małe kulki,
które nie są wypełnione farbą jak w paintballu. Różni nas także to, że u nas jest
większy realizm rozgrywki, gdyż w paintballu obowiązkowy jest strój ochronny, czyli kask, gogle, rękawiczki i kewlar
chroniący tors. Natomiast u nas potrzeba
tylko gogli, a resztę ubioru stanowi mundur, wiernie imitujący stroje żołnierzy.
Jaki jest początek airsoftu w naszym
mieście? Jak i dlaczego to powstało?
Osobiście zainteresowałem się tym
7 lat temu. Wtedy to kupiłem swoją
Gubińscy „Galacticos”
pierwszą replikę strzelby i wraz z kil08.08.2009 odbył się turniej otwarty, w którym pierwsze miejsce zajął zespół koma znajomymi strzelaliśmy do siebie
Galakticos (Daniel Szydłowski, Łukasz Swoboda, Przemek Fiedorowicz, w maskach gazowych. Dwa lata temu
Kuba Stroński, Paweł Szafrański, Adam Woryta)
postanowiłem poszukać przez Internet
ludzi, którzy w Gubinie się tym interesują. Na szczęście znalazło się około
10 osób z replikami i to one stanowiły
fundamenty naszego klubu.
A jak z finansami? Czy jest to drogi
interes? Bo rozumiem, że taka replika broni, amunicja i mundury mogą
sporo kosztować.
Z pewnością nie jest to tania zabawa,
ale dużo mniej kosztowna, niż strzelanie farbą. Same repliki kosztują porównywalnie do markerów. Co do liczb, to
cena repliki karabinu dla początkujących wynosi mniej więcej 500 złotych,
do tego dochodzi koszt munduru (około 100 zł), repliki pistoletu (200 zł) i pocisków (za 1000 kulek 10 zł). Po zsumowaniu wychodzi, że na wejściu trzeba
mieć sporą sumkę, ale warto zaznaczyć,
że jest to kwota jednorazowa, bo potem
Zwycięzcy turnieju piłki plażowej Esquadra
kupuje się tylko pociski i ewentualnie
13.08.2009r na boisku do piłki plażowej w Zespole Szkół Rolniczych, odbył pojemniki z gazem, jeśli nasza replika
się pierwszy w Gubinie turniej Beach Soccer. Historyczne zwycięstwo odniosła ma taki mechanizm. Ważne jest, żeby
drużyna Esquadra w składzie: Mateusz Sagan, Andrzej Walukowicz, Patryk nie inwestować w tani sprzęt, bo sprawRadke, Adrian Dymiński, Radosław Czerniawski, Tomasz Jaworski, Paweł dza się tutaj zasada cena-jakość.
Tomczyk.
(TR) Jak dbacie o bezpieczeństwo?

wo swoją broń nosimy w futerałach, gdyż
są to fachowo wykonane repliki ostrych
broni, a my nie chcemy wzbudzać paniki
wśród społeczeństwa.
Ilu macie członków w Gubinie? Czy
jest to u nas popularne?
Jest nas około 25 osób, ale nie wszyscy
mogą brać udział w każdej strzelance.
Pytałeś o popularność i muszę niestety
odpowiedzieć, że mało osób o nas wie.
Niewiele też orientuje się, czym tak naprawdę się zajmujemy.
Jak ci wszyscy ludzie dowiedzieli się
o airsofcie w Gubinie? I co to za ludzie? Dzieci, młodzież, uczniowie czy
jeszcze ktoś inny?
Wszyscy ci, którzy są teraz w Międzynarodowych Wojskach Szturmowych, bo
tak się nazywamy, dowiedzieli się o nas
od znajomych, którzy już byli naszymi członkami. Wiesz, to jest jak reakcja
łańcuchowa, wszyscy z nas opowiadają
ludziom ze swojego towarzystwa o ASG
i wśród nich znajdują się nowi członkowie. Następnie oni „rekrutują” osoby ze
swojego otoczenia i tak dalej. Jeśli chodzi
o przedział wiekowy, to w większości są
to nastolatkowie, ale jest też parę osób po
dwudziestce i nawet jeden 50-latek, który
dojeżdża do nas z Krosna Odrzańskiego.
Co sprawia, że tak wiele osób decyduje się na wydanie sporej sumy i spędzenie wolnego czasu akurat z wami?
Moim zdaniem czynników jest wiele.
Jedni podczas strzelanek szukają odreagowania i odprężenia po całym tygodniu
pracy i stresu. Inni, którzy są wielkimi
fanami militariów, znajdują tutaj fantastyczną rozrywkę. Jeszcze inni, zamiast
siedzieć w domu przed telewizorem,
wolą spędzić czas aktywnie na świeżym
powietrzu, bo na takich zawodach naprawdę trzeba się sporo nabiegać.
Jak widać, każdy może znaleźć
w ASG coś dla siebie i wyjść usatysfakcjonowany. A na czym polegają
wasze strzelanki, na jakich zasadach
się odbywają i gdzie je urządzacie?
Strzelanie z reguły odbywa się, bez
względu na pogodę, w niedzielę, ponieważ jest to dzień najczęściej wolny od pracy, czy też szkoły, więc jest
najwięcej dostępnych ludzi. Całość

to toczy się ona na różnych zasadach.
Najczęściej zgromadzeni są podzieleni na dwie drużyny i walczą między
sobą. Wygrywa ta ekipa, która zestrzeli wszystkich przeciwników, zdobędzie
obiekt strzeżony przez wroga lub odbije zakładników. Od razu zaznaczam,
że gra oparta jest na uczciwości uczestników, ponieważ nie ma tu, jak w paintballu, śladów po farbie.
Brzmi ciekawie. A czy współpracujecie z jakimś innym klubem ASG
z okolicy i czy byliście na jakichś
większych zawodach?
Trzy miesiące temu byliśmy w Kożuchowie, gdzie zgromadziło się około 180 osób
z Polski. Przez cały weekend trwały tam zawody, połączone z pokazami pirotechnicznymi i prezentacjami działań Żandarmerii Wojskowej. Co ciekawe, wyposażenie
niektórych drużyn naprawdę wprawiało
w osłupienie, gdyż przypominali oni bardzo dobrze zorganizowaną armię. Poza
tym gościmy u siebie zaproszone ekipy,
chociażby Team Delta z Zielonej Góry.
Chyba każdy chce się rozwijać, dlatego zapytam, jakie macie plany na
przyszłość?
Pierwszym krokiem, który chcemy
wykonać jest sformalizowanie naszego stowarzyszenia. Dzięki temu stworzymy swój status, będziemy pobierali
składki członkowskie, dużo łatwiej będzie o pozwolenia na strzelanie w niektórych miejscach, a może nawet pokusimy się o jakieś dotacje. Jednak, aby
tak się stało, w swoim składzie musimy
mieć piętnaście pełnoletnich osób.
Jeszcze jedno pytanie. Co jest wam
najbardziej potrzebne? Reklama, jakaś
promocja? Czy jeszcze coś innego?
Przede wszystkim musimy się wypromować. Potrzeba nam świeżej krwi,
nowych ludzi i ich zapału, a co się z tym
wiąże – nowych pomysłów. W pewien
sposób staramy się sami siebie rozreklamować. Pierwszym krokiem ku
temu był nasz udział w korowodzie,
ale i tak wielu ludzi mówiło o nas „paintbolowcy” lub „żołnierze”, co daleko
mija się z prawdą. Nie chcemy, żeby
takie sytuacje się powtarzały, dlatego
musimy wyjaśnić wszystkim zaintere-

Tak zagra Alfa
Kolejka 1 - 16 sierpnia godz. 17.00: Alfa Jaromirowice 12-2 MKS Nowe Miasteczko.
Kolejka 2 - 23 sierpnia godz. 17.00: Alfa Jaromirowice - Carina Gubin.
Kolejka 3 - 30 sierpnia godz. 17.00: Orzeł Szlichtyngowa - Alfa Jaromirowice.
Kolejka 4 - 06 września godz. 16.00: Alfa Jaromirowice - Zenit Myszęcin.
Kolejka 5 - 13 września godz. 17.00: Syrena Zbąszynek - Alfa Jaromirowice.
Kolejka 6 - 20 września godz. 16.00: Alfa Jaromirowice - Dąb Przybyszów.
Kolejka 7 - 26 września godz. 16.00: KS Łęknica - Alfa Jaromirowice.
Kolejka 8 - 04 października godz. 16.00: Alfa Jaromirowice - Czarni Jelenin.
Kolejka 9 - 10 października godz. 16.00: Błękitni Świdnica - Alfa Jaromirowice.
Kolejka 10 - 18 października godz. 15.00: Alfa Jaromirowice - Czarni Rudno.
Kolejka 11 - 25 października godz. 15.00: Zenit Ługów - Alfa Jaromirowice.
Kolejka 12 - 31 października godz. 15.00: Alfa Jaromirowice - Tramp Osiecznica.
Kolejka 13 - 07 listopada godz. 13.00: Stal Jasień - Alfa Jaromirowice.
Kolejka 14 - 11 listopada godz. 13.00: Alfa Jaromirowice - Budowlani Lubsko.
Kolejka 15 - 14 listopada godz. 14.00: Unia Kunice Żary - Alfa Jaromirowice.
(oprac. m.z)

Gubinianie podczas jednego ze swoich spotkań
Każdy musi mieć gogle ochronne, to
podstawa. Poza tym można nosić hełmy,
czy ochraniacze na poszczególne części
ciała. Jeśli ktoś chce się z nami bawić,
musi być pełnoletni. W przypadku, gdy
chętny ma więcej niż 16 lat, ale brakuje
mu trochę do osiemnastki, konieczne
jest pozwolenie od rodziców. Dodatko-

rozgrywa się na byłej strzelnicy przy
ul. Kościuszki lub na wzgórzach koło
Drzeńska Małego. Zabawie sprzyja
ukształtowanie tamtego terenu, który
dodatkowo własną pracą wzbogaciliśmy o imitacje bunkrów i okopów,
dzięki czemu bardziej przypomina
arenę walki. Co do samej rozgrywki,

sowanym czym jest ASG. Mamy swoją stronę www.forum.asg-militaria.pl,
gdzie można się z nami skontaktować,
zobaczyć galerię zdjęć i dowiedzieć się
czegoś więcej o ASG.
Dziękuję i życzę powodzenia.
Rozmawiał Krzysztof Kaciunka,
www.gubin.com.pl
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Sum ergo cogito

Coraz więcej gubinian trenuje tenis ziemny. Korty tenisowe
zlokalizowane są w Gubinie przy Zespole Szkół Rolniczych ul.
Pułaskiego (naprzeciwko budynków szkoły).
Od 1 września rozpocznie się nowy nabór. Wszyscy chętni do gry
w tenisa mogą zasięgnąć informacji i dokonać zapisu - Piotr Gręda
tel. 503 425 055. Nie siedź w domu - ruszaj się! Tenis jest wspaniałą
formą relaksu dla ludzi w każdym wieku. I trzeba dodać, że jest
szczególnie widowiskowym sportem, zwłaszcza w wykonaniu pań
- mówią baczni obserwatorzy wyczynów gubinianek…
M.B-T

Eksploatacja i reprezentacja

Pogrom byłego trzecioligowca
W imponującym stylu nowy sezon
rozpoczęli zawodnicy Cariny Gubin,
którzy pewnie pokonali Unię Żary –
Kunice 4:0 (1:0). Początek spotkania był
niemrawy, obie drużyny rozpoczęły z respektem dla rywala. Pierwsi przebudzili
się gospodarze. W 12. minucie na strzał
zza pola karnego zdecydował się Daniel
Szydłowski, choć z małymi problemami,
obronił go Jacek Rybak. Dwie minuty
później przed szansą stanęła Unia. Na

Strzelec dwóch bramek D.Szydłowski
nasze szczęście nieczysto w piłkę trafił
Andrzej Siciński. W 21 minucie spotkania Przemek Fiedorowicz idealnie zagrał do D.Szydłowskiego, który nie miał
problemów z pokonaniem Rybaka, lecz
zdaniem sędziego liniowego był na spalonym. W 30 minucie potężny strzał na

bramkę gości oddał wracający po kontuzji Piotrek Sobolewski, ale ponownie dużym kunsztem popisał się Rybak. Siedem
minut później Adam Woryta w prosty
sposób stracił piłkę w okolicach własnego
pola karnego. Nieszczęściu zapobiegł dobrą interwencją Tomasz Skobel. Na pięć
minut przed końcem pierwszej połowy
Rafał Zych sprytnie rozegrał rzut wolny
z P.Fiedorowiczem, który huknął z ponad trzydziestu metrów, sprawiając wiele
problemów Rybakowi, ale piłka ostatecznie wylądowała na rzucie rożnym. Kiedy
wydawało się, że obie drużyny zejdą do
szatni z bezbramkowym remisem, na
jeszcze jeden zryw zdecydowali się gospodarze. Ładną, indywidualną akcją
popisał się P.Sobolewski. Nieuchwytny
dla obrońców Unii prawy pomocnik został bezpardonowo sfaulowany w polu
karnym i sędzia wskazał na „wapno”.
Pewnym egzekutorem „jedenastki” okazał się D.Szydłowski i na przerwę Carina
schodziła z jednobramkowym prowadzeniem.
Po przerwie kibice nie zdążyli wygodnie się rozsiąść, a już mieli powody do
świętowania. W 47 minucie R.Zych,
niczym profesor, zagrywa do Łukasza
Swobody. Nasz pomocnik znajduje się
w sytuacji sam na sam z bramkarzem
Unii i pewnym strzałem w długi róg
podwyższa na 2:0. Po tym golu gubinianie zaczęli grać wolniej, co było spowodowane głównie upałem. Otrząsnęli
się dopiero w 75 minucie. Bliski szczęścia był D.Szydłowski, ale jego strzał
z dystansu na róg sparował Rybak.
W 84 minucie ponownie dał o sobie
znać R.Zych, który pięknie wyłożył piłkę w polu karnym P.Fiedorowiczowi.
Strzał kapitana Cariny zdołał jeszcze

odbić bramkarz przyjezdnych, ale
wobec dobitki Tomka Rudewicza był
już bezradny. Było 3:0. Na dwie minuty przed zakończeniem spotkania
P.Fiedorowicz pięknie zagrywa na prawe skrzydło do T.Rudewicza, ten z kolei
centruje „na nos” do D.Szydłowskiego.
Napastnik Cariny spokojnie przyjął
futbolówkę w polu karnym, „związał”
dwóch obrońców Unii i pewnym strzałem w krótki róg ustalił wynik meczu.
Do końca nic już się nie zmieniło i Carina Gubin pewnie pokonała niedawnego III - ligowca z Żar.
Cały zespół zagrał poprawnie. Oczywiście błędy się zdarzały, ale to normalne. Nie popełnia ich ten, kto nic nie
robi. Mocno odmieniony zespół Cariny
nie jest jeszcze do końca zgrany, a już
pokazał – zwłaszcza w drugiej połowie
– że w piłkę potrafi grać nienagannie. Za
komentarz niech posłuży fakt, że po zakończeniu spotkania kibice zebrani na
Stadionie Miejskim na stojąco śpiewali
swoim zawodnikom „dziękujemy”.
Carina Gubin – Unia Żary – Kunice
4:0 (1:0)
Carina: Tomasz Skobel – Adam Woryta, Wojciech Winograd, Paweł Piotrowski – Przemysław Fiedorowicz,
Łukasz Swoboda, Piotr Sobolewski
(`75. Tomasz Rudewicz), Kamil Krzeptowski (`84. Paweł Dobrzański), Rafał
Zych, Daniel Szydłowski – Robert Dawidziak (`70. Jakub Sokółka)
Unia: Jacek Rybak – Łukasz Kowalski,
Adrian Stefański, Mariusz Kościesza,
Szymon Zboralski – Paweł Pastuszka,
Tomasz Witkowski, Adrian Łabol, Bartłomiej Andruszewicz, Krzysztof Kiełpiński – Andrzej Siciński
Tomek Strzemieczny

Brawo Alfa!
W upalne popołudnie 16 sierpnia
Alfa Jaromirowice na swoim boisku rozegrała mecz MKS Nowe Miasteczko.
Od pierwszego gwizdka sędziego zawodnicy Alfy dominowali na boisku,
co zaprocentowało licznymi bramkami. Ich ilość przerosła wszelkie oczekiwania kibiców. Nikt nie spodziewał się
tak wysokiego zwycięstwa 12:2!
Pierwszą bramkę zdobył w początkowych minutach meczu Rafał Adamczak, za moment Radosław Rzun podwyższył wynik. W 26 minucie Bartosz
Kwiecień wycofuje piłkę na 16 metr,
a R. Adamczak podwyższa na 3:0.
Trzy minuty później już było 4:0 Marek Ostrowski dośrodkowywał w pole
karne. Bramkarz przeciwników złapał
piłkę, ale ta wyślizgnęła się z dłoni…
Krótko rozegrana piłka po rzucie wolnym pośrednim i strzał Tomka Muchy
dał kolejną piątą bramkę.
Przed przerwą, po faulu na R. Adam-

czaku, bramkę z rzutu karnego strzelił
T. Mucha. Zawodnicy Alfy schodzili na
przerwę, po zdobyciu sześciu bramek,
a przeciwnicy nie zdołali nawet oddać
strzału na bramkę.
Zaraz po przerwie Alfa przystąpiła
ponownie do ataku i T. Mucha pewnym strzałem przy słupku podwyższa
prowadzenie. Po trzech minutach następny gol w wykonaniu Radosława
Śliwy, który tą bramką zadebiutował
w barwach Alfy.
Jak w zegarku – minęły 3 minuty i ponownie bramka. Tym razem R. Adamczak
zabrał się w pole karne i płaskim strzałem
po ziemi zdobywa dziewiątą bramkę.
Następna bramka w wykonaniu Radosława Supła, po podaniu R. Rzuna.
W 81 minucie R. Rzun stworzył R.
Supłowi kolejną sytuację do zdobycia
bramki, którą oczywiście R. Supeł wykorzystał. A już minutę później Radek
Rzun strzeli dwunastą, a swoją trzecią,
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w tym spotkaniu bramkę dla Alfy!
Mateusz Pokwiczał – bramkarz Alfy
przez blisko 90 minut nie miał zajęcia,
grano do jednej bramki.
Goście dopiero w 87 minucie zdobyli honorową bramkę, minutę później
zdobyli drugą bramkę, niestety dzięki braku czujności rozluźnionych już
obrońców Alfy.
Skład Alfy: Pokwiczał - Ostrowski,
Rosiak (67’ Tomczyk), Wiśnik, Łabiszewski, Adamczak, Mucha, Kwiecień (46’ Supeł), Romanowski (46’
Maz), Rzun, Śliwa (59’ Bryszewski).
Bramki dla Alfy zdobyli: Mucha 3 (38’,
42’ 47’), Rzun 3 (3’, 20’, 82’), Adamczak
2 (26’, 53’), Supeł 2 (64’, 81’) Ostrowski
29’, Śliwa 50’.
Tak więc Alfa zagrała wspaniały mecz,
brawo!
W niedzielę 23 Alfa będzie gościła
Carinę Gubin, zapraszamy kibiców.
Małgorzata Borowczak-Turowska

Bezlitosne eksploatowanie ludzkiego organizmu ma swoje granice. Ich przekraczanie w sporcie wyczynowym jest powszechne. Na najwyższym szczeblu
współzawodnictwa wynik częstokroć przysłania podstawową zasadę przemienności pracy i wypoczynku. Po skończonym, ciężkim sezonie rozgrywek
ligowych i pucharowych w siatkówce rozpoczynają się zgrupowania i ważne gry reprezentacji kraju. Okazuje się, że wielu wyczynowców ze względów
zdrowotnych nie jest w stanie podołać treningom i występom w kadrze. Ich
organizmy muszą być pilnie wyremontowane. Wspomnieć tu można choćby o Skowrońskiej, Podolec, Mirek, czy Skorupie. Frątczak odmówiła gry
w reprezentacji, gdyż czuje się wykończona sezonem ligowym. Wśród panów: Wlazły, Winiarski, Szymański, Wika, a także Świderski nie nadają się do
treningów. Zawodnicy, którzy w sezonie ligowym ćwiczą dwa razy dziennie,
jadą „na kadrę” i harują trzy razy w ciągu dnia. W tym czasie szczęśliwcy nie
grający w elicie mają okazję zaczerpnąć trochę powietrza, odpocząć fizycznie
i psychicznie, zaleczyć przewlekłe kontuzje i z nowymi siłami przystąpić do
sezonu ligowego. A biedni kadrowicze nadrabiają minami i optymistycznymi
wypowiedziami. Przykładem może być Ignaczak, którego rozpiera ambicja,
a przemęczenie jego organizmu jest ewidentne.
Niebezpieczne jest to, iż złe wzorce przenoszone są na szkolenie juniorów
(18-19 lat), a nawet kadetów (16-17 lat), gdzie stosuje się metodę radziecką: kto
przeżyje, ten będzie grał. Przemęczony lub kontuzjowany młody adept sportu
przestaje kogokolwiek interesować i kończą się jego marzenia o sportowej karierze. Przez całą dekadę lat 90-tych regularnie biliśmy Gwardię Wrocław, której
młodzież w czasie wakacji miała dwa, a często i trzy długie obozy. My mieliśmy
tylko zgrupowanie, po którym była w nas jeszcze chęć do roboty treningowej.
Wielką sztuką jest znalezienie złotego środka pomiędzy problemem przemęczenia fizycznego i znużenia, a ambicją zawodników, trenerów i działaczy. To
wyważenie proporcji pracy, odpoczynku oraz odnowy biologicznej to szansa na
wykorzystanie rezerw tkwiących w teorii i praktyce treningu sportowego. Kto
wcześniej to zrozumie i zastosuje, ten zyska przewagę.
Polskie Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzn są doskonale „opakowane” przez
media. Polsat Sport emituje relacje na europejskim poziomie. Publika – wiadomo – rewelacyjna. Kluby, dzięki armii zaciężnej, toczą i będą nadal toczyć
ciekawe boje. Ale widzę szaro kadrę narodową. Nic nie zastąpi światowego
poziomu sportowego reprezentacji. A tego nie ma.
Idzie zmiana pokoleniowa i nie widać wśród niej wielu kandydatów na
gwiazdy światowego formatu. Uważam, że jeśli przez najbliższe lata nie będą
spełnione oczekiwania fanów, to boom na siatkówkę mocno przygaśnie. Najlepsi kibice na świecie nie mogą w nieskończoność czekać na wielkie wyniki
reprezentacji, oparte na stabilizacji wysokiej formy, a nie na jednorazowym
wyskoku. Wrześniowe Mistrzostwa Europy kobiet (odbędą się w Polsce)
i mężczyzn będą wyjątkową okazją do zaspokojenia kibiców, bo obecna sytuacja to typowy przerost formy nad treścią. Wspomniany pięknie opakowany przekaz telewizyjny to forma, ale treści (w postaci pięknej gry) nie ma.
A może niespodziewanie, jak wspaniały team Wagnera, narodzi się drużyna
najwyższej klasy? Wątpię. Ale bardzo chciałbym się mylić.

Przed sezonem
Do nowego sezonu zespół Cariny
przystąpił nieco odmieniony, a jego szeregi wzmocnili: Tomasz Skobel, Adam
Woryta (Stal Sulęcin), Jakub Stroński
(Żenisz Żenichów), Wojciech Winograd, Robert Dawidziak (obaj: MKS
Nowe Miasteczko) i Rafał Zych (Korona Kożuchów). Drużynę opuścili tylko

Andrzej Chorążyk i Przemysław Sobczak. Kontuzjowani są: Łukasz Wolny
i Tomasz Dereszewski. Carina w przedsezonowych przygotowaniach rozegrała
kilka meczów kontrolnych. Oto ich wyniki: Relax Grabice 4:3, 3:6 i 6:3, Pogoń
Wężyska 8:2, Stal Jasień 0:2.
Tomek Strzemieczny

Kadra zespołu
Bramkarze

Tomasz Skobel, Łukasz Włodarczyk

Obrońcy

Tomasz Rudewicz, Paweł Piotrowski, Adam Woryta,
Wojciech Winograd, Łukasz Wolny

Pomocnicy

Jakub Sokółka, Piotr Sobolewski, Paweł Dobrzański, Przemysław Fiedorowicz, Łukasz Swoboda, Łukasz Krzeptowski, Jakub Stroński, Rafał Zych

Napastnicy

Daniel Szydłowski, Robert Dawidziak, Tomasz Dereszewski

