TEKRA już
przyjmuje!

Ostro do pracy
i widać efekty!

czytaj na str. 4

Wybuch
na wyspie
Upatrzyli sobie ofiarę, spokojnego człowieka, ich zdaniem winnego interwencji policyjnych. Odgrażali się, zastraszali, by wreszcie bestialsko skatować…

czytaj na str. 7

Wychowani na schodach
Z Marszałkiem Województwa Lubuskiego Marcinem Jabłońskim (na
zdjęciu powyżej), rozmawia Antoni
Barabasz:
Szanowny Panie Marszałku, wreszcie pieniądze unijne płyną do Gubina. W poprzedniej kadencji bardzo
słabo to wyglądało - zaledwie 2 mln
zł w latach 2003-2006. Jest szansa,
aby w tym roku poziom dofinansowania przekroczył nawet 30 mln zł.
Ktoś chyba w końcu docenił Gubin.
Pan, jako samorządowiec ze Słubic,
doskonale rozumie problemy miast
przygranicznych?
Kiedy rok temu zaczynałem pracę
w Zarządzie Województwa Lubuskiego, nasz region był na ostatnim miejscu
pod względem wykorzystania unijnych
pieniędzy. Ostro zabraliśmy się do pracy
i tak naprawdę dopiero w 2009 r. mieszkańcy województwa mogą zauważyć
dostępność Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego i efekty inwestycji poczynionych dzięki dotacjom
z tego programu. Takie spostrzeżenia
mogą mieć również mieszkańcy Gubina, którzy widzą prace prowadzone
w gubińskiej strefie aktywności. Tę inwestycję dofinansowaliśmy kwotą blisko 3 mln złotych. Oprócz tego kwotą
blisko 1,8 mln złotych wspomogliśmy
termomodernizację budynku Urzędu
Miasta przy ul. Piastowskiej.
Gubinianie mogą dostrzec również
działania wielu przedsiębiorców, którzy dzięki konkursom ogłaszanym
w ramach LRPO zdobywają dofinansowanie. Takim przykładem są: firma
pana Sebastiana Chomonta „AutoHandel”, której przekazaliśmy 350
tys. dofinansowania na nową myjnię
bezdotykową oraz firma Mirosława
Nadziejko PRO, której przekazaliśmy
230 tys. na wzrost konkurencyjności.
Nie są to jednak wszystkie przykłady,
co świadczy o dużej aktywności gubińskich przedsiębiorców.
Chciałbym zwrócić uwagę, że położenie miast przygranicznych, takich jak
Gubin i Słubice, jest ich atutem. Daje
ogromne szanse na rozwój całych gmin
i powiatów. Samorządowcy z tych terenów mogą działać jak ambasada, agencja przedsiębiorczości i biuro obsługi
inwestora w jednym. Podejmowanie
współpracy międzynarodowej na zasadach sąsiedzkich przynieść może tylko
pozytywne skutki.
dokończenie na str. 3

SKLEP
MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
PRZECENA:
- Beton komórkowy
24/25/ 62.50 – 9.00 zł
- Taśma dylatacyjna
- Farby emulsyjne
- Folia budowlana czarna
- Ościeżnice „Porta”
- Kabiny prysznicowe
- Folia dachowa - membrana

W miejscu, gdzie wydarzyła się tragedia, cały czas płoną znicze
W sobotę 29 sierpnia 2009 r., tuż przed
godziną 20.00 Pan Artur Cackowski
wracał od znajomych do domu. Zamierzał wcześniej pójść spać, by rano pojechać na ryby.
Łowienie ryb to jego ulubiona pasja,
jedna z niewielu, której starał się poświęcać wolne chwile.
Już był na progu domu przy ul. Roosevelta, gdy go dopadli. Zaatakowany znienacka brutalnie, upadł, wtedy dopiero go
skatowali. Kiedy nie dawał znaku życia,
pozostawili go, oddalając się spiesznie.
Sąsiedzi to widzieli, nikt nie odważył
się udzielić pomocy. Oburzenie zaczęli wykazywać dopiero po zatrzymaniu
sprawców.
Nieprzytomnego Artura C. odwieziono do szpitala w Krośnie Odrzańskim.
Mimo wielu zabiegów nie odzyskiwał
przytomności. Po dwóch dniach prze-

wieziono go do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
W ósmym dniu po wypadku zakończył
życie, pozostawiając w głębokim żalu
żonę Marzenę i dwie nastoletnie córki.
Na pogrzebie, 11 września, zgromadziło się prawie 300 osób: sąsiedzi, współpracownicy, również nieznajomi…
Wielu gubinian obecnych było na
pogrzebie jakby na znak protestu przeciw bezsensownemu umieraniu. Ten
skromny elektryk przyjazny ludziom,
postrzegany jako spokojny, życzliwy, zawsze uprzejmy, dający się lubić
w pracy i otoczeniu, głównie dlatego,
jak podkreślają znajomi, że zawsze
można było na niego liczyć.

w różny sposób przeszkadzało mieszkańcom tego bloku. Na pewno głośne
zachowania, nierzadko pod wpływem
alkoholu, trwające do późna w nocy,
najbardziej przeszkadzały mieszkańcom
parteru. Pan Artur był jednym z tych,
którzy najdotkliwiej odczuwali hałasy
i wulgarne wybryki młodzieńcze.
Kiedyś w łagodnej formie próbował
zawstydzić młodzieńców, wtedy po raz
pierwszy wysłuchał niezasłużonych
zdań o matce i innych wyzwisk. Jakoś
to ścierpiał.
Wspólnota mieszkaniowa odczuwała
coraz dotkliwiej przejawy chuligańskiego terroru ze strony watahy niesfornych młodzieniaszków. Wrzaski
w jednej z piwnic do późnych godzin
Atmosfera na osiedlu
nocnych, okupowanie w rozwydrzeniu
Kilku młodzieńców, zamieszkałych klatki schodowej.
głównie przy ul. Roosevelta 3A i 3C,
dokończenie na str. 6

Sprawcy pobicia zatrzymani
10 i 11 września Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz. wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu czterech
mężczyzn, którzy zostali zatrzymani w związku z pobiciem ze skutkiem śmiertelnym mieszkańca Gubina.
Do pobicia doszło 29 sierpnia 2009 r. około godz. 19.25 na os. Roosevelta w Gubinie. Mężczyzna, stojąc przed
wejściem do klatki schodowej swojego bloku, został zaatakowany i brutalnie pobity przez grupkę mężczyzn.
Z licznymi obrażeniami głowy trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Mężczyzna zmarł 7 września
2009 r. w szpitalu. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrz.
Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 15, o czym poinformowała Prokurator PR.
Oficer Prasowy KPP Krosno Odrzańskie

Dowóz gratis!

ul. Piastowska 2,
66-620 Gubin
tel. 068 359 32 58
fax. 068 455 45 15
e-mail: sklep@pumgubin.pl

UWAGA!

Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim nadzoruje postępowanie 3 Ds 157/09 w sprawie pobicia Artura Cackowskiego, które miało miejsce
w dniu 29.08.2009 r. około godz. 19.00 w Gubinie
przy ul. Roosevelta 3A. W związku z powyższym,
wszystkie osoby, które były świadkami bądź mogą
mieć jakąkolwiek wiedzę o tym zdarzeniu, proszone są o kontakt z Prokuraturą Rejonową w Krośnie
Odrzańskim ul. Piastów 10L, tel. 068-383 87 66,
e-mail: prkrosnoodrz@zielona-gora.po.gov.pl lub
z Komisariatem Policji w Gubinie.

Miasto i okolice



Urodzenia
Iga Matusiak, Łukasz Kamienik,
Krzysztof Andrys, Sebastian Nalepa, Izabela Kowalczuk, Sara Jabłońska, Igor Waliszewski, Kamil Chmurzewski, Sebastian Skrzypek.

Zgony
Krystyna Michalik l. 68, Marian Pawliczak l. 71, Jan Bacza l. 68, Krzysztof
Żak l. 54.

Zagrożenie
budowlane
Otrzymaliśmy następującą informację: jako mieszkańcowi Gubina, zależy
mi na schludnym wyglądzie miasta,
tymczasem od lat na podwórku przy
ul. Lubelskiej 10, jednocześnie straszy
i zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu
lokatorów oraz osób przebywających
w pobliżu, budynek starej olejarni. Czy
obiekt ten nie ma swojego właściciela?
Czy władze miasta zainteresują się tym
dopiero wtedy, gdy komuś spadnie na
głowę fragment elewacji lub rozsypującego się dachu? Zwracam się do Państwa, jako instytucji kompetentnej, mogącej i chcącej zmieniać nasze miasto na
lepsze i piękniejsze. Sprawdziliśmy.
Dach może w każdej chwili runąć
i istotnie zagraża nieobliczalnymi skutkami w razie zawalenia. Żal zabytkowej
budowli. Jeśli nie może ona być odrestaurowana, to przynajmniej trzeba zburzyć wiszący daszek. Jest to obowiązek
właściciela lub zarządcy. Budowla należy
do pana Andrzeja D., z którym nie udało nam się skontaktować, bo przebywa
na urlopie poza Gubinem. O problemie
poinformowaliśmy również nadzór budowlany i służby porządkowe.
Ols

Obchodzony w mieście Tydzień Seniora był znakomitą okazją do przekazania gorących życzeń zdrowia, pogody ducha, szacunku rodziny i przyjaciół
przez burmistrza Bartłomieja Bartczaka w imieniu władz samorządowych
oraz własnym.

Tydzień Seniora w Gubinie

15 września 2009 r. na uroczystym
spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, pod
przewodnictwem Heleny Binicewicz,
w sali widowiskowej Gubińskiego
Domu Kultury, włodarz Gubina złożył
jubilatom serdeczne gratulacje z okazji
świętowanych w br. okrągłych rocznic
urodzin. Oprócz pięknych dyplomów
otrzymali oni dukata miejskiego „6
gubinek”. Z dużym zainteresowaniem
gości spotkał się zaprezentowany przez
burmistrza pokaz multimedialny o realizowanych projektach, inwestycjach,
upiększaniu miasta, pozyskiwaniu
środków pozabudżetowych z różnych
funduszy. Leokadia Kuczyńska, przewodnicząca Zarządu Okręgu PZERiI
z Zielonej Góry, jak zawsze zadowolona z pobytu w naszym mieście, oprócz
życzeń przekazała garść informacji
o sytuacji w organizacji i zakusach
niektórych polityków na pozbawienie
ludzi dodatku pielęgnacyjnego. Szef
seniorów z Guben Horst Kühn cieszył
się m. in. z bardzo dobrej współpracy

z gubińskimi i lubuskimi seniorami,
emerytami i rencistami. Koordynator
Miejskiej Rady Seniorów z Gubina,
radny Zygfryd Gwizdalski, namawiał
seniorów do większej aktywności duchowej i cielesnej. A w Gubinie jest
gdzie się wyżyć – są dziesiątki organizacji społecznych, chór, Uniwersytet III
Wieku, Rada Miejska Seniorów...
Salwę śmiechu wywołało ładne zawołanie Z. Gwizdalskiego - Każdy senior
ma wyciągnąć z domu trzy seniorki.
Część artystyczna została znakomicie
wypełniona recitalem Eweliny Mech
oraz wokalistkami GDK Patrycji Śliwowskiej i Karoliny Marusiak. Dźwięk
zrealizował Paweł Bardzik. Całość – już
tradycyjnie – niezawodnie „skleiła” i poprowadziła, ubarwiając wierszem nieznanego autora, Jadwiga Świderska.
Podczas imprezy można było obejrzeć miasto Guben na przedwojennych
pocztówkach zebranych przez Jerzego
Zawadzkiego oraz gubinian w pochodach 1-majowych (dzięki życzliwości
zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej).
(wł)

Eurodeptakiem od mostu do baszty
Miasto zmienia swoje oblicze. Rozpoczęły się prace mające poprowadzić ciąg
pieszy od mostu na Nysie Łużyckiej, aż
do Baszty Ostrowskiej. Eurodeptak jest
budowany w ramach projektu „Zielona
Ścieżka”. To kolejna gubińska inicjatywa realizowana w porozumieniu ze
stroną niemiecką.

Monika Edyta Drozdek z Wilkanowa
k/Zielonej Góry, zaś autorem projektu
sieci gazowej niskiego ciśnienia jest
firma PRO Mirosława i Małgorzaty
(projektant) Nadziejków z Gubina.
Dokumentację budowy stanowi opasły
tom rysunków i obliczeń technicznych.
Termin zakończenia prac jest ustalony

Nowotwory piersi

Ilość zachorowań na raka piersi wzrasta. Przyjmuje się, że najbardziej zagrożone są kobiety w wieku ok.35 lat, ale
nowotwory mogą wystąpić także u kobiet
młodszych. Najwięcej zachorowań notuje
się między 50-70 rokiem życia. Badajmy
się profilaktycznie!
Dlatego wznawiamy, po przerwie
wakacyjnej, dojazdowe badania
mammograficzne i USG w 105 Szpitalu w Żarach. Kobiety w wieku 50-69
lat objęte są nieodpłatnymi badaniami.
Kontrole te wykonywane są co dwa
lata. Panie nie mieszczące się w określonej grupie wiekowej za badania
muszą niestety zapłacić, ale przecież
chodzi tu o zdrowie i życie.
Nie zaniedbujmy siebie i nie bójmy się
poddawać badaniom mammograficznym i USG. Zaleca się wykonywanie
profilaktycznych kontroli już od 20 roku
życia – comiesięczna samokontrola
piersi, badania kontrolne piersi wykonywane przez lekarza. Później USG
i mammografia.
Szczegółowe informacje o organizowanych wyjazdach na badania
i zapisy – tel. 068 455 67 79 (codziennie) lub w poniedziałki w godz. 12.0013.00 w biurze Rady w Urzędzie Miasta w Gubinie.
MB-T

Demontaż witacza - na nowym deptaku będzie prezentować się jeszcze okazalej
Jakie finanse? Środki finansowe, jakie pozyskało miasto, są niebagatelne
- wynoszą około 1 miliona 700 tysięcy
złotych. Wkład własny, jaki został wyasygnowany z budżetu miasta, wynosi
15% inwestycji, czyli 255 tysięcy złotych. Generalnym wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest, dobrze znana w Gubinie, firma KABET
Ryszarda Kaczmarka z Zielonej Góry.
Przy budowie deptaku zatrudnionych
jest 25 pracowników. Dzięki tej inwestycji 16 mieszkańców miasta ma po
prostu gdzie pracować. Projekt techniczny wykonała zielonogórska firma
ARCHI – PLUS Wojciecha Krzywoszańskiego, projektantką zieleni jest

na koniec listopada (o ile się nie zdarzy
coś nadzwyczajnego, jak na Wyspie Teatralnej i nie nastąpią mrozy).
Co powstanie? Nawierzchnia ciągu
pieszego jest robiona z kostki kamiennej
i płyty granitowej, chodnik natomiast
– z tzw. płyt z betonu płukanego. Założenia techniczne projektu przewidują
także przebudowę sieci energetycznej,
wodociągowo – kanalizacyjnej i, w miarę potrzeby, telekomunikacyjnej, leżącej na jego trasie. Większość tych prac
leży w gestii głównego wykonawcy. Na
eurodeptaku zostanie zamontowanych
16 stylowych lamp, z których każda ma
dwa punkty świetlne.
dokończenie na str. 6
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Rozbój w biały dzień!
10 września MEN zdecydował - pierwszoklasiści z podstawówek i gimnazjów będą mogli używać książek od starszego kolegi…
I co teraz? Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej zapadła 10 września,
a nowe podręczniki już kupione. Który z rodziców czekał z zakupem podręczników do połowy września? Kto zwróci im pieniądze za zakup nowych
obowiązkowych podręczników? Jest wiele pytań, bardziej dosadnych…
Czy w tym kraju nie może być normalnie? Wciąż „akcyjność”, walka z wiatrakami i silenie się na nowoczesność.
Szafki na książki w szkołach. Super pomysł, oczywiście nie jest to wymysł
polskiego ministerstwa. Jednak zapomniano, że na realizację wszystkich „nowych” pomysłów potrzeba w szkołach milionów. Kto ma unieść ciężar zakupu
szafek, ich transportu, instalowania? Kto? Ile można jeszcze „wydusić” z rodziców, gdy brakuje na zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny?
Należy zapytać – ile polskich dzieci, ile młodzieży jada regularnie posiłki
i jakie to są posiłki? Ilu rodziców, by zabezpieczyć byt, zaciąga kredyty lub nie
jest w stanie spłacać wszystkich zobowiązań (gaz, energia, czynsz)!
Najmłodsze pokolenia to nie króliki doświadczalne.
Kosztami poniesionymi z tytułu nieprzemyślanych reform i zarządzeń powinni być obciążani ministrowie i ich doradcy. Mają wysokie apanaże, więc
powinni płacić za swoje błędne decyzje.
Pracownik niższego szczebla, popełniając rażący błąd, płaci za to utratą pracy, naganą lub karą pieniężną (naprawa szkody), a ministrowie zawsze „pod
ochronnym kloszem”.
Rodzice powinni wybrać się do MEN z rachunkami, i zażądać zwrotu poniesionych kosztów związanych z zakupem nowych podręczników oraz kosztów podróży. Może wówczas każdy minister zastanowi się nad wydawanymi przez siebie
decyzjami. Że wspomnę o odpowiedzialności ministra obrony narodowej …
Małgorzata
Borowczak-Turowska

Kombatanckie uroczystości
Z okazji Dnia Kombatanta i Dnia Pokoju oraz 70.rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyła się uroczystość patriotyczno - historyczna, której organizatorem było koło gminne kombatantów i urząd gminy. Spotkanie miało
miejsce 6 września br. na terenie byłego obozu jenieckiego Amtitz III B w Gębicach. Były sztandary: ZKRPiBWP, OSP ze Starosiedla (historyczny) i Strzegowa oraz szkolny z Czarnowic.
Uczestnikami uroczystości byli m.in.: wicestarosta Janina Pawlik, przedstawiciele władz gminy, wójt ppłk rez. Edward Aksamitowski, przewodniczący
rady Stanisław Fudyma, wiceprezes Lubuskiego Oddziału ZKRPiBWP płk
w st. spocz. Tadeusz Dziewiarski i przewodniczący koła miejskiego płk w st.
spocz. Władysław Wechman. Imprezę poprowadził opiekun kombatantów
Józef Mazurek. Licznie przybyli także mieszkańcy z gminy i miasta.
Polową mszę św. za poległych o wolność Ojczyzny i kombatantów odprawił
proboszcz parafii Starosiedle ks. Bogdan Kusiak w asyście ks. Henryka Laszczowskiego.
Otwierając uroczystość, wójt podkreślił historyczne znaczenie rocznicy. Przypomniał pamięć o jeńcach polskich i robotnikach przymusowych z całej Europy
przebywających w tym obozie, którym oddajemy hołd.
O wdzięczności dla weteranów, za ich heroizm w walkach o wolność, mówił też w homilii ks.B.Kusiak. Podkreślił zryw społeczeństwa, wolę obrony
niepodległego państwa, walkę na wielu frontach ostatniej wojny światowej.
Należy pielęgnować pamięć i szacunek w stosunku do kombatantów, uczyć
się i znać historię.
Na zakończenie złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów, odegrano Rotę,
a podziękowanie za udział w uroczystości złożyła prezes koła gminnego kombatantów Barbara Brzezińska. O tych czasach przypominają także, szumiące
wokół placu im. Maksymiliana Marii Kolbego, białe brzozy.
Uczestnicy uroczystości przebywali w Państwowym Gimnazjum w Czarnowicach, gdzie zostały wręczone odznaczenia i dyplomy, obejrzano widowisko
historyczne przygotowane przez nauczycieli Danutę i Krzysztofa Irysików,
zwiedzono szkołę i izbę pamięci.
Zygmunt Traczyk

Nowy zarząd
13 września odbyło się powakacyjne zebranie Stowarzyszenia Wdów po Byłych Żołnierzach Zawodowych w Gubinie. W czasie spotkania dokonano wyboru nowego czteroletniego zarządu stowarzyszenia. Nową przewodniczącą
została Grażyna Sandecka, a jej zastępczynią - Grażyna Garbacz. Podczas
zebrania ustalono również, że 9 października br. (piątek) członkinie stowarzyszenia wraz z przedstawicielami ZBŻ-etu będą wspólnie obchodzić dawne
Święto Wojska Polskiego 12 października.
Obecnie do stowarzyszenia należą 22 kobiety, które spotykają się w każdą
drugą niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w restauracji „Słoneczna”.
am

Generał Zbigniew Smok dowódcą SOW
Gen. bryg. Zbigniew Smok, dotychczasowy dowódca 15.Giżyckiej Brygady
Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, objął z dniem 2 września br. stanowisko dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.
Był ostatnim dowódcą garnizonu Gubin i dowódcą 5.Kresowej Brygady
Zmechanizowanej, rozformowanych z dniem 30 czerwca 2002 r.
zt
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Kombatanckie wyróżnienia
W czasie obchodów Dnia Kombatanta wręczone zostały wyróżnienia. Medale
„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” otrzymali: złoty - Edward Ziemba - dyrektor Szkoły Podstawowej w Starosiedlu, srebrne - Bronisław Dębicki - kombatant z Komorowa i Jadwiga Dziakońska - podopieczna z Gubina. Odznakę „Za
Zasługi dla ZKRPiBWP” otrzymali: sołtysowie - Małgorzata Czernik z Witaszkowa i Edward Górnik z Sękowic, nauczyciele - Krzysztof Hamerski ze Starosiedla oraz Danuta i Krzysztof Irysikowie z Czarnowic, a także: przedsiębiorca
Wiesław Szymułowicz ze Stargardu Gubińskiego, Mariusz Jarzębiński z Urzędu Gminy, Czesława Malec ze Starosiedla.
Lubuski Zarząd ZKRPiBWP wyróżnił dyplomami: sołectwa w Czarnowicach, Gębicach, Witaszkowie, szkoły w Bieżycach, Czarnowicach, Grabicach
i Starosiedlu, OSP w Starosiedlu i Strzegowie, Nadleśnictwo w Gubinie, Urząd
Gminy, Parafię Rzymsko - Katolicką pw.Jana od Krzyża w Starosiedlu, Zarząd
Gminny Koła ZKRPiBWP.
Dyplomami uhonorowano także 18 kombatantów i podopiecznych z okazji
urodzin. Wyróżnieni to osoby w wieku od 80 do 95 lat, m. in.: Antoni Dereszczuk (95 lat), Stanisław Giergasz (90 lat), Józef Olejnik (90 lat), Marta
Matuszewska (90 lat).
Z.T.

Spotkanie kronikarzy
Odbyło się kolejne spotkanie zespołu regionalistów spisujących kronikę naszego miasta 1945 - 2010. Członkowie zespołu poinformowali się o postępie
prac, o problemach jakie napotykają w trakcie zbierania materiałów. Z przedstawionych relacji można było wnioskować, że prace postępują w dobrym
tempie a ich poziom jest zadowalający.
Jak wcześniej informowaliśmy Czytelników, Państwa udział w pisaniu kroniki jest znaczący. W dalszym ciągu prosimy o pomoc poprzez wypożyczanie
materiałów pisanych, kopii dokumentów i fotografii. Bardzo chcielibyśmy nikogo i niczego nie pominąć.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej – ul. 3 Maja 2 (dawny WDT III piętro), by wnosić
konstruktywne uwagi do pisanych tekstów.
(sp)

Zespół podczas dyskusji. Od lewej: Urszula Kondracik, Jerzy Czabator, Tadeusz Buczek,
Wiesław Łabęcki, Florian Firlej, Antoni Barabasz, Stanisław Turowski, Roman Niparko, Włodzimierz Rogowski.

Skup polskich i niemieckich jabłek w Guben
W Guben przy końcu ulicy Grunewalder Str. (ulica równoległa do Nysy
Łużyckiej) można do końca października, w każdy piątek w godzinach 10.0017.00, sprzedać jabłka i gruszki. Mogą być spady. Choć cena nie jest wysoka - 6 euro za 100 kg - to już przed godziną 10.00 ustawia się duża kolejka
samochodów, przede wszystkim osobowych. Sporadycznie towar dostarczają Polacy. Otrzymuje się pieniądze lub butelki soku, ewentualnie wina, bez
chemicznych konserwantów. Irmgard Schneider z zarządu Pro Guben oraz
jej pomocnicy w piątek 4 września kupili 12,5 tony owoców, z czego wyprodukować można aż 10 750 butelek soków i wina. Jabłka i gruszki dostarczone tydzień wcześniej wypełniły 52 duże skrzynie. Jedna skrzynia z owocami waży 240 kg. Nietrudno więc policzyć, że w sumie zebrano 12 480 kg.
Pro Guben robi wspaniałą robotę, pośrednicząc w skupie owoców dla firmy
Spreewald-Mosterei Jank w Burgu (koło Cottbus). Dzięki dojazdowi tylko do
Guben, a nie do Burgu, na benzynie zaoszczędza się rocznie około 12 tysięcy
euro (a ile to spalin mniej).
Warto podkreślić, że oddzielnie sortowana jest odmiana jabłek Warraschke
na likier jabłkowy. Wspaniałą jabłoń Warraschke wyhodował w XIX wieku
chłop z Ziemi Gubińskiej. Aromat i smak jabłka są niepowtarzalne. Gubener
Warrascke jest soczysta, słodka i wysoce odporna na szkodniki. Stara odmiana Gubener Warraschke znajduje się m.in. w kolekcji ogrodu botanicznego
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie od 1991 r. W Pro Guben (Gasstraβe 8,
kilkaset metrów od przejścia granicznego) można uzyskać cenne informacje
o tej jabłoni, a także oddać jabłka do określenia nazwy. Szukajmy więc Gubener Warraschke, bo część starych sadów zachowała się.
(wł)
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Ostro do pracy i widać efekty!
dokończenie ze str. 1
Mieszkańcy Gubina długo czekali
na uzbrojenie podstrefy, która funkcjonuje w Gubinie od 2001 roku. Do
tej pory brak było inwestorów, bo i teren przypominał raczej pole uprawne
niż działki przemysłowe. Burmistrz
miał problem, bo koszt tego rodzaju
inwestycji to miliony złotych, ale jak
widać, Marszałek przyszedł z pomocą i dofinansuje połowę, czy długo się
Pan zastanawiał nad tą decyzją?
Decyzje o umieszczeniu danego
projektu w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym nie zapadają tak po prostu po zastanowieniu jednej osoby. To
długi proces, który ma swój początek
i koniec w wyznaczonym terminie.
Bierze w nim udział sztab przygotowanych do tego ludzi. Po różnego rodzaju weryfikacjach, ocenach formalnych,
merytorycznych, przychodzi kolej na
Zarząd Województwa, który podczas
posiedzenia ilością głosów decyduje
o umieszczeniu inwestycji w projekcie
listy. Projekt ten podlega miesięcznym konsultacjom społecznym, po
których podejmujemy decyzję o dofinansowaniu.
Umowę dotyczącą „Utworzenia obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie” podpisałem z panem burmistrzem
Bartłomiejem Bartczakiem w miejscu
rozpoczętej już inwestycji.
Powiedziałem wtedy, że powodem
zawierania umów poza Zieloną Górą
jest przede wszystkim chęć pokazania
miejsc, w których następują rzeczywiste zmiany naszego otoczenia możliwe
dzięki unijnym dotacjom. Burmistrz
Bartczak miał podobne zdanie i nawet
przyznał, że przyjeżdża do tego miejsca, kiedy potrzebuje nowej energii.
Jest Pan zwolennikiem kopalni w gminie Gubin. Brody powiedziały „nie”, czy
będzie się Pan angażował w działania
informacyjne, aby mieszkańcy Gubina
powiedzieli „tak” w referendum? Dlaczego mają powiedzieć „tak”?
Jestem głęboko przekonany, że budowa elektrowni wraz z odkrywką
to najlepsza obecnie inwestycja dla
województwa lubuskiego. Korzyści
w postaci energii zyska nie tylko nasz
region. Fakt, iż w czerwcowym referendum mieszkańcy gminy Brody
opowiedzieli się przeciwko inwestycjom na ich terenie, nie oznacza automatycznego przekreślenia możliwości
ich realizacji w przyszłości. Większość
terenów, na których miałyby być prowadzone prace, usytuowanych jest bowiem w gminie Brody. Szanuję decyzję
mieszkańców Brodów, jednak jestem
pewien, że ta inwestycja daje ogromne
szanse. Dołożymy wszelkich starań, by
nie została zmarnowana. Dzisiaj trzeba
wysłuchać obaw także mieszkańców
Gubina, trzeba poświęcić im więcej
czasu, z pomocą ekspertów przestawić
swoje argumenty, tak by mieli szansę
podjąć decyzję w oparciu o fakty, nie
o emocje.
Dajemy inwestorom pełne wsparcie
działań. Powołaliśmy specjalną grupę:
Zespół ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni opartej na zasobach węgla brunatnego na terenie gmin: Gubin
i Brody. Będzie to grupa opiniodawczo
– doradcza zarządu województwa w zakresie monitorowania i wspomagania

działań związanych z prognozowanym
rozwojem infrastruktury energetycznej
i wydobywczej w naszym regionie. Celem pracy zespołu będzie także promowanie działań samorządu województwa związanych z rozwojem lubuskiej
energetyki.
Usilnie walczy Pan Marszałek o bonus, czyli dodatkowe pieniądze unijne na lubuskie inwestycje, jak Pan
dziś ocenia szanse na sukces?
Byłbym zdziwiony, gdybyśmy nie zajęli pierwszego miejsca. Już teraz jesteśmy w czołówce regionów, które najlepiej wykorzystują unijne pieniądze.
Uważam, że nasze województwo ma
duży potencjał i możliwości, by skutecznie zawalczyć o dodatkowe pieniądze z Krajowej Rezerwy Wykonania.
Lubuskie jest jedynym województwem, w którym funkcjonuje bardzo
rozszerzona lista kluczowych projektów
dofinansowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego poza
konkursami. Wykazaliśmy się odwagą, decydując o opracowaniu całkiem
nowego kształtu listy. Ale chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że każdy projekt
może się na niej znaleźć. Propozycje są
sprawdzane w wieloetapowej procedurze. Następnie prowadzimy miesięczne
konsultacje, podczas których można
zgłaszać uwagi i protesty.
Do tej pory nikt nie zgłosił się do nas
z protestem przeciwko inwestycjom.
Przygotowaliśmy bardzo dobry Indykatywny Plan Inwestycyjny LRPO, bo
tak nazywa się popularna lista kluczowych projektów, które przyczynią się
do rozwoju naszego województwa.
Kierowany przez Pana Urząd Marszałkowski przychylnie patrzy na
sport młodzieżowy. W województwie
lubuskim powstało już kilkadziesiąt boisk w ramach projektu „Orlik
2012”, w tym jedno w Gubinie. Zarówno miasto, jak i gmina Gubin starają się o powstanie następnych tego
typu boisk w przyszłym roku. Czy są
na to szanse?
Oczywiście, szanse są. Rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej edycji programu „Moje Boisko – Orlik
2012”. Chcemy zaplanować odpowiednie kwoty na dofinansowanie budowy boisk w budżecie województwa.
Zachęciliśmy wójtów, burmistrzów
i prezydentów do przesłania pisemnej
deklaracji przystąpienia do programu
w 2010 roku do 31 sierpnia br. Należało podać adres i pełną lokalizację przyszłej inwestycji. Będziemy preferować
gminy, które jeszcze nie brały udziału
w programie oraz te, które do wniosku
dołączą dokumenty świadczące o zaawansowaniu przygotowań do realizacji zadania.
A na otwarciu boiska w Gubinie byłem osobiście przy końcu 2008 roku.
Urząd Marszałkowski inwestuje również poprzez program EFS
w mieszkańców naszego województwa. Jak to wygląda na przykładzie
naszego miasta?
Gubińscy przedsiębiorcy są zainteresowani pozyskiwaniem środków na
inwestycje w swoich zakładach pracy
i biorą udział w konkursach organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przykładem
jest pan M. Nadziejko - firma PRO,

który otrzymał dofinansowanie dla
dwóch inwestycji „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie
nowej usługi” oraz „Wdrożenie i udoskonalenie Systemów Zarządzania”.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Korund” złożyło dobry wniosek, który został pozytywnie oceniony. Dzięki
temu może skorzystać z unijnej dotacji
i uruchomić całoroczny ośrodek wypoczynkowy w Kosarzynie. Odwagi
i umiejętności nie zabrakło również takim wnioskodawcom, jak Fructofresh
spod Gubina czy Zakładowi Energo Elektrycznemu ENERGIA, którzy stanęli do rywalizacji i otrzymali pieniądze na rozwój swoich przedsiębiorstw.
Z unijnego wsparcia korzystają także
młodzi gubinianie. Znaleźli się wśród
ponad 100 najzdolniejszych uczniów
w województwie lubuskim, którzy
otrzymywali stypendia motywacyjne w roku szkolnym 2008/2009. To
uczniowie szczególnie zainteresowani
naukami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi. Docenione zostały Marta Kaczmar, Karolina Kindra i Dominika Osika z Zespołu Szkół
im. Mikołaja Kopernika. Pośród starszych uczniów stypendia otrzymywali Daria Kulczak i Adrian Krzysztof
Pękalski z Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych im. Stanisława Staszica oraz Anna Wawrzyniak z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Gubinie.
Wnioski złożone na rok szkolny
2009/2010 zostały już rozpatrzone
przez specjalną komisję.
W ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki aktualnie uruchamiamy
wiele konkursów, które były zawieszone z przyczyn formalnych. Warto po
informację na ten temat zwrócić się do
poszczególnych departamentów lub
Głównych Punktów Informacyjnych,
które funkcjonują w Zielonej Górze
i Gorzowie Wlkp.
Jestem przekonany, że Gubin jest
świetnym przykładem wykorzystania unijnej pomocy. To widać przede
wszystkim w strefie aktywności, o której
rozmawialiśmy. Infrastruktura powstaje równocześnie z zakładami produkcyjnymi. To dowód konsekwentnego
i sprawnego zarządzania miastem.
Z tego, co Pan powiedział wynika, że
bardzo dużo środków zostało skierowanych do miasta Gubin, a co z gminą Gubin?
Dla gmin wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim działa specjalny Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ale
oczywiście gminy wiejskie mogą korzystać z innych programów jak LRPO
czy EFS. Jeśli chodzi o gminę Gubin to
w sierpniu miałem przyjemność podpisać umowę na dofinansowanie projektu
na zagospodarowanie centrum wsi wraz
z remontem świetlicy w miejscowości
Sękowice. Całkowita kwota inwestycji
to 1,3 mln, z czego 0,5 mln przeznaczyliśmy z programu PROW. Jestem przekonany, że środki z programu PROW
znacząco zmienią lubuską wieś.
Tak – tematów do rozmów jest wiele,
jak chociażby konieczność zbudowania mostu w ciągu drogi nr 138 Sulęcin
– Gubin. Ale jeżeli Pan Marszałek pozwoli, to do tego i wielu innych tematów
powrócimy w przyszłości.
Dziękuję za rozmowę.
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z magistratu

UM Anna Wróbel po raz kolejny rozmawiali z grupą projektową AMOEBA
z Wrocławia (mgr inż. arch. Łukasz Kabarowski, mgr inż. arch. Anna Misiura)



Informacje zebrał Antoni Barabasz

Michał Janota w Gubinie
W Gubinie 15 września przebywał piłkarz Feyenoordu Rotterdam oraz młodzieżowej reprezentacji Polski Michał Janota. Sportowiec został zaproszony przez
burmistrza Bartłomieja Bartczaka na krótkie spotkanie. B. Bartczak, który kiedyś
grał w niemieckich klubach piłkarskich (Lok Guben, Hanse Frankfurt), pytał Michała o jego aktualną sytuację w klubie. Przypomnijmy, że obecnie M. Janota jest
wypożyczony do pierwszoligowego Excelsioru Rotterdam, gdzie systematycznie
wpisuje się na listę strzelców. Ważne, że Michał szybko nauczył się j. holenderskiego oraz angielskiego - to na pewno pozwoli mu lepiej odnaleźć się w holenderskiej
rzeczywistości. W jego klasę sportową nigdy nie wątpiłem, kiedyś ograli nas na
halowym turnieju piłkarskim - dodaje z uśmiechem B.Bartczak.
M. Janota był pod wrażeniem zmian w naszym mieście, szczególnie ucieszyła
go liczba boisk ze sztuczną nawierzchnią.

Efekt Lucyfera

Architekci przedstawili w czasie spotkania m.in. swoją wizję zadaszenia fary

o zadaszeniu fary. Architekci przedstawili uściślone dwie koncepcje zadaszenia
oraz swoją wizję przykrycia budowli. Są to przykłady rozwiązań, które – zdaniem
architektów – winny być poddane pod publiczną dyskusję z miejscowym społeczeństwem.

Niemiecka Firma Tekra, która już wybudowała fabrykę w gubińskiej podstrefie
ekonomicznej, rozpoczyna nabór pracowników. Potrzebni będą spawacze, ślusarze, monterzy i operatorzy CNC. Zainteresowani mogą wysyłać swoje CV na
adres mailowy: info@tekra.com.pl. W razie pytań proszę dzwonić pod numer
telefonu: +48 661 416 851.

Burmistrz oraz M. Janota oglądają postęp prac budowlanych na boisku przy ZSO

Michał Janota (ur. 29 lipca 1990 w Gubinie) – polski piłkarz, występujący na pozycji pomocnika, powszechnie uznawany za jednego z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia, od kilku lat gracz młodzieżowych reprezentacji Polski.
Ze względu na niewielki wzrost i świetne umiejętności techniczne zwany jest
„Polskim Messim” źródło: wikipedia

Burmistrz w Kalsku

Już niedługo w tych murach pojawią się pierwsi pracownicy

Konferencja gospodarcza
W dniu 18 września odbędzie się w Gubinie konferencja gospodarcza. Chodzi tu
przede wszystkim o promocję gubińskich terenów inwestycyjnych. Potencjalni inwestorzy przyjadą do Gubina, aby zapoznać się z bogatą ofertą miasta. W tym celu wydany zostanie specjalny folder gospodarczy informujący o zaletach Gubina. Oprócz
ciekawych prelegentów, w programie jest również zwiedzanie gubińskiej podstrefy.
W najbliższym numerze WG przedstawimy obszerną relację z konferencji.
Oczekiwanych jest ponad 100 uczestników i wielu przedstawicieli życia gospodarczego i politycznego z obu stron Nysy i Odry. W programie konferencji dużo
miejsca zajmie panel poświęcony inwestowaniu w naszym mieście, a jej uczestnicy zwiedzą Park Przemysłowy w Gubinie i zapoznają się z ofertami dla nowych
inwestorów przygotowanymi przez Urząd Miejski.

Wielu gubińskich sklepikarzy robi mini oazy z kwiatów i zieleni wokół swoich miejsc pracy

Wśród prelegentów nie zabrakło profesorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oraz cenionych architektów zieleni. Stronę samorządową
reprezentowali burmistrzowie Gubina Bartłomiej Bartczak oraz Bytomia Odrzańskiego Jacek Sauter. Dużym zainteresowaniem cieszył się gubiński projekt
– Zielony Spacer, który będzie gotowy w przyszłym roku. Ciekawą prezentację
przedstawił także J. Sauter, który już kilka lat wcześniej na poważnie zajął się
problemem zieleni w Bytomiu Odrzańskim.

Dach czy kopuła?

Wiceburmistrz miasta Justyna Karpisiak, David Lang – przedstawiciel IBA
(Międzynarodowej Wystawy Budowlanej) i naczelnik Wydziału Europejskiego

Myśli proste
i
zawiłe
Marcin Zajączkowski

Tekra już przyjmuje

Zieleń to temat, któremu naukowcy oraz samorządy poświęcają coraz więcej czasu. Kiedyś samorządy największe pieniądze inwestowały w to, co pod ziemią, czyli
wodę i kanalizację. Nadszedł czas, aby zabrać się za to, co jest nad ziemią – chodzi
przede wszystkim o zieleń i małą architekturę. 3 września w Kalsku odbyła się konferencja dotycząca zieleni miejskiej.
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Oczekujemy przyjazdu nawet 100 potencjalnych inwestorów

Niektórzy powiadają, że śmierć to
jedyna pewna rzecz, która nas czeka.
Najczęściej bywa tak, że przychodzi w najmniej odpowiednim momencie. Tak przynajmniej wygląda
to z naszego – ludzkiego - punktu
widzenia. Oczywiście nie brakuje
ryzykantów, którzy w mniej lub bardziej głupi sposób szukają mocnych
wrażeń, balansując na krawędzi życia i śmierci. Większość jednak dba,
na ile może, ażeby żyć jak najdłużej.
Najwięcej emocji, bólu i pamięci
niesie ze sobą śmierć tragiczna.
Najbardziej zaś godną potępienia
sytuacją jest ta, gdy jeden człowiek
zabiera życie drugiemu człowiekowi.
Niestety taka sytuacja miała miejsce
niedawno w naszym mieście.
Okoliczności tego zdarzenia są powszechnie znane. Bardziej trzeba by
się zastanowić nad przyczynami tej
tragedii. Korzeniem wszelkich nieprawości jest zło. Znany amerykański
psycholog Philip Zimbardo twierdzi, że: zło rodzi się w każdym z nas
i powinniśmy wiedzieć, w którym
momencie możemy je przezwyciężać. Nikt więc nie rodzi się z natury
zły, choć poszukiwania genu zła bywa
przedmiotem badań różnych naukowców. Zło jest jednak złem i nie
należy relatywizować jego działania.
Bulwersuje w tej sprawie właśnie fakt
bagatelizowania pewnych wydarzeń,
które miały ów tragiczny nieodwracalny finał. Z jednej strony jest prawo
do przeżywania młodości w sposób
- nazwijmy to - burzliwy przez podejrzanych o dokonanie tej zbrodni.
Z drugiej strony istnieje niezaprzeczalne prawo mieszkańców do tzw. świętego spokoju i niczym niezakłóconego
poczucia bezpieczeństwa w miejscu,
w którym na co dzień żyją. Rachunek
jest prosty, ale nie dla wszystkich. Niektórzy to pierwsze zdecydowanie stawiają ponad drugim, usprawiedliwiając i umniejszając incydenty, których
efekt jest, jak wiemy, tragiczny.
Jeśli czytam na forum internetowym,
że to kara za konfidenctwo, to z jednej
strony ogarnia mnie złość, a drugiej
żal i litość dla tych, którzy niechybnie
też drogą zła zmierzają w kierunku
prowadzącym donikąd. Jeśli troskę
o spokój i porządek oraz dbałość
o bezpieczeństwo rodziny nazywa
się konfidenctwem, to ten, który takie sądy głosi, potrzebuje psychologa
albo od razu psychiatry – diagnoza:
osobowość psychopatyczna, leczenie
kliniczne na zamkniętym oddziale
szpitala psychiatrycznego. Pewnie się
niektórzy oburzą, bo u nas „wariatkowo” kojarzy się wyłącznie z upośledzonymi psychicznie. W zdrowym
i normalnym społeczeństwie, to jednak miejsce pracy nad ludźmi, którzy
nie potrafią panować nad sobą, swoimi emocjami i przeżyciami, którzy
w normalnym społeczeństwie, dla
bezpieczeństwa i dobra innych, nie
powinni funkcjonować.
Jeśli zaś będziemy pobłażać złu, to
niestety ono kiedyś może i nas spotkać. „Efekt Lucyfera”, o którym pisał
Zimbardo, niestety cały czas krąży
gdzieś w powietrzu…
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Wkurza mnie

Czy uda się skutecznie zmniejszyć tragiczne żniwo na polskich drogach?

Piją i jadą!!!
Na polskich drogach coraz więcej sił
i środków rzuca się do walki z rozwijaniem nadmiernej prędkości, co stanowi
najczęstszą z przyczyn tragedii drogowych. Nasi kierowcy generalnie prowadzą nieumiejętnie, nadrabiając braki
chamstwem i bezmyślnością. Słyną z tego
w całej Europie. I to jest podstawową
przyczyną wypadków, bo gdyby jeździli
mniej prymitywnie i niebezpiecznie, to
nawet na tak marnych i fatalnie oznakowanych drogach, jak polskie, mogliby
uniknąć wielu nieszczęść. Polacy za kółkiem zabijają nie tylko siebie. W wielotysięcznej grupie ludzi wyprawionych co
roku na tamten świat jest średnio 2 tys.
pieszych i 500 rowerzystów. W Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii na sto
wypadków przypada niespełna dwóch
zabitych – u nas jedenastu.
Tylko w ostatnich trzech latach Kodeks Drogowy zaliczył 40 zmian. Akt
o wychowaniu w trzeźwości – 50 nowel, a i tak: jak piliśmy, tak pijemy.
Pijani kierowcy, od których regulacja
prawna miała uwolnić naród, to nie jacyś najemcy czy Hunowie, którzy najechali na nasz kraj po pijanemu i zabijają
na drogach, ale synowie i córki naszego
narodu. Ostatnio policja łapie rocz-

nie około 50 tys. pijanych kierowców.
Uwzględniając fakt, że kontroli podlega
zaledwie jeden kierowca na kilka tysięcy, łatwo sobie wyobrazić rzeczywistą
liczbę tego rodzaju przestępstw, bo w myśl prawa obowiązującego od 2000
roku - jest to przestępstwo zagrożone
karą więzienia, a od trzech lat sędziowie mogą ogłaszać takie wyroki w trybie przyspieszonym (sądy 24-godzinne). Ale to też nie odstrasza amatorów
kierownicy i wyskokowych trunków.
W skali kraju widać wręcz wzrost tego
typu przestępstw. Tylko w naszym województwie od stycznia do lipca 2009r.
zatrzymano 4735 pijanych kierowców.
Tylko w ciągu jednego weekendowego
dnia zatrzymano 45 na podwójnym
gazie. Rekordzistą był 57-letni zielonogórski taksówkarz. „Wydmuchał”
rekordowy wynik - 5 promili alkoholu, podczas gdy śmiertelna dawka wynosi 4 promile. Podobno norma ta nie
dotyczy Polaków i obywateli Europy
Wschodniej.

pokazały, że przekonanie o zaostrzeniu
kar, mające na celu zmniejszenie liczby
pijanych kierowców na polskich drogach, jest naiwne, bowiem zastraszająca
liczba amatorów tej polskiej specjalności
nie jest wynikiem łagodnego prawa.
Jest wynikiem społecznego przyzwolenia na wsiadanie za kierownicę „po
kielichu”. Policja jest w stanie kontrolować jednego kierowcę na kilka tysięcy.
Najbliższe otoczenie jest w stanie skontrolować grubo ponad 90% kierowców.
To od kolegów, rodziny, znajomych,
postronnych świadków zależy, czy pijący wsiądzie za kierownicę, czy nie.
Ileż to razy słyszy się na rodzinnych
przyjęciach, grillach, festynach: „wypij
jednego, nie zaszkodzi”.
Co zatem należy robić?



Prawo na co dzień
prowadzi prawnik Adam Ziętka
W jaki sposób mogę podważyć testament, w przypadku, gdy spadkodawca
cierpiał na zaburzenia świadomości?
Zgodnie z art. 945 kodeksu cywilnego, testament jest nieważny, jeżeli został
sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji
i wyrażenie woli. Stwierdzenie nieważności testamentu odbywa w się w toku postępowania sądowego w Sądzie Rejonowym, z zasady w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.
Na nieważność testamentu nie można się powołać po upływie 3 lat od dnia,
w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności.
Jakie są przesłanki do orzeczenia separacji?
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,
każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Za rozkład pożycia
uznaje się sytuację, gdy pomiędzy małżonkami została zerwana więź psychiczna,
ekonomiczna i fizyczna.
Różnica między separacją a rozwodem polega na tym, iż przy żądaniu separacji
nie trzeba wykazywać, że rozkład jest trwały. Ponadto małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa, nie może też zmienić nazwiska.
Za wniosek o orzeczenie separacji, na zgodne żądanie małżonków, pobiera się
opłatę sądową w wysokości 100 zł. Gdy separacji żąda tylko jeden z małżonków, opłata sądowa wynosi 600 zł. Na zgodne żądanie małżonków Sąd orzeka
o zniesieniu separacji.
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).

Konieczny jest wielki ogólnokrajowy program edukacyjny. Ogromną
rolę mogą tu odegrać media, szkoła,
Kościół.
Każdy z nas musi mieć świadomość
odpowiedzialności za brak reakcji
Czy zatem należy zaostrzyć kary,
z naszej strony i akceptację pijanego Po ponad pół roku od Wielkiego Grajak chce tego pisowski projekt zmiany za kierownicą. Nawet tego po jednym nia tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry
kodeksu drogowego, skierowany do dal- „strzemiennym” na drogę.
Świątecznej Pomocy na oddział nowoszych prac legislacyjnych? Ostatnie lata
Kaśka Janina Izdebska rodków szpitala w Gubinie trafił sprzęt
komputerowy nowej generacji wraz
z programem Powszechnych Przesie-

„Orkiestra” pamięta o Gubinie!

Noc Muzeów
Już po raz piąty muzealnicy z Guben
i Gubina wspólnie zorganizowali Noc
Muzeów. Tradycyjnie początek imprez
miał miejsce w muzeum w Guben, potem uczestnicy przemieścili się do naszego miasta.

dziedzińcu Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Gubińskiej tzw. grupa ASG
(airsoft gun) pokazała rozgrywki airsoftowe w zakresie odbijania zakładnika. Grupie przewodził Przemysław
Kopeć. Pokaz wzbudził szczególne
zainteresowanie gości niemieckich.
Uczestników zabawy na dziedzińcu
częstowano kiełbasą pieczoną na grillu
przez Zbigniewa Piejka, a muzycznie
dominowały kubańskie rytmy w wykonaniu Nicolasa i jego syna Samuela
Fernandeza Gonzaleza. Można było
również obejrzeć prezentację pocztówek przedwojennego Gubina ze zbioru Jerzego Zawadzkiego zaprezentowaną na dużym ekranie.
Część gości wzięła udział w quizie,
podczas którego m.in. musiano odpowiedzieć na pytania: Ile zegarów przed
wojną wisiało na Baszcie Ostrowskiej?
lub: Pod iloma wielkimi „kapeluszami”
znajdującymi się w Muzeum Miasta
i Przemysłu można uzyskać informacje
Diana Wronski - pracownica Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben w towarzystwie woj- dotyczące historii miasta Guben?
Pogoda i humory dopisywały, a impreskowej grupy rekonstrukcyjnej
zę można zaliczyć do udanego wspólW Galerii „Ratusz” Gubińskiego opiekun Tadeusz Buczek. Liczna nego przedsięwzięcia placówek muzeDomu Kultury można było obejrzeć grupa sąsiadów z Guben przybyła alnych po obu stronach Nysy.
interesujący film będący efektem pro- z Andreasem Peterem na czele. Na
(sp)

niu są przesyłane do Centralnej Bazy
Danych w Warszawie. Bieżący odczyt
o stanie słuchu noworodka otrzymuje
także pielęgniarka wykonująca badanie
(całkowicie bezbolesne i nieskomplikowane). Jeżeli występują jakiekolwiek

jektu „Bliscy nieznajomi”. Również
wystawa fotograficzna eksponowała
postacie bohaterów tych niezapomnianych spotkań mieszkańców obu przygranicznych miast.
W Izbie Muzealnej witał gości jej

Marzenie Cackowskiej i córkom

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA i TATY

składają
M. I. Skowron z rodziną

Jeszcze chwilka i już wiadomo, czy nowy obywatel ma prawidłowy słuch – mówi pielęgniarka odcinkowa Maria Wasiuk podczas prowadzenia badań przesiewowych
wowych Badań Słuchu u Noworodków
podarowany przez Fundację Jurka Owsiaka. Podobny sprzęt do takich badań
szpital w Gubinie miał już od sześciu lat,
ale ten jest najnowszej generacji – zawiera nowoczesną bezprzewodową sondę do prowadzenia badań słuchu i nowej generacji jednostkę centralną wraz
z monitorem. Dane uzyskane po bada-

Rodzinie i przyjaciołom składam wyrazy głębokiego współczucia z powodu tragicznej śmierci

Pana Artura Cackowskiego
Bartomiej Bartczak
Burmistrz Miasta Gubina

nieprawidłowości, rodzice otrzymują
skierowanie do Zielonej Góry w celu
prowadzenia dalszego leczenia. Zajmuje
się nim Lubuskie Centrum Laryngologii
– Ośrodek Diagnozy Leczenia Zaburzeń
Słuchu. Rodzice winni zgłosić się z noworodkiem najpóźniej w ciągu trzech
miesięcy od otrzymania skierowania.
Antoni Barabasz
Drodzy Czytelnicy
informujemy, że
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
będzie czynna
W PONIEDZIAŁEK, WTOREK,
CZWARTEK i PIĄTEK
(w godz. 10 – 17)
W ŚRODĘ i SOBOTĘ - NIECZYNNA! MB-T

Społeczeństwo



Sonda
Czy czujesz się bezpiecznie
w naszym mieście?
Jak pewnie nasi czytelnicy zauważyli, dzisiejsza sonda ma wyjątkową
formułę. Brakuje w niej zdjęć i nazwisk ankietowanych. O bezpieczeństwie chcemy wypowiadać się… bezpiecznie, czyli anonimowo. I należy
uszanować taką wolę ankietowanych.
W zamian za to możemy zapoznać
Państwa z większą, niż zwykle, ilością
opinii wygłaszanych przez mieszkańców naszego miasta.
Krzysiek (student): Tak, czuję się
bezpiecznie, dużo bardziej niż np.
w Zielonej Górze, gdzie studiuję. Na
szczęście nigdy nie natknąłem się
na przykre sytuacje. Policja i Straż
Miejska wykonują dobrą robotę.
Kasia (pedagog): Nie czuję pełnego bezpieczeństwa w naszym
mieście. Na ulicy, na której mieszkam, dzieje się wiele niepokojących rzeczy. Policja musi często
interweniować w sprawie rozbojów
i kradzieży.
Kamila (uczennica): Myślę, że jest
coraz gorzej. Mieszkam na osiedlu,
na którym nie zawsze jest spokojnie, szczególnie wieczorami i nocą.
Musimy reagować na niepokojące
zdarzenia w naszym sąsiedztwie
i zawiadamiać o tym odpowiednie
służby, bo inaczej może dojść do kolejnej tragedii.
Łukasz (tłumacz): Uważam, że
jest bezpiecznie. Co prawda w niektórych miejscach można spotkać
osoby spod ciemnej gwiazdy,
szczególnie w weekendy, ale wtedy
widać dużo patroli, dzięki czemu
jest spokojnie.
Teresa (fryzjerka): Po ostatnich wydarzeniach trudno czuć
się w pełni bezpiecznym. Bardziej
widoczne powinni być służby
porządkowe. W przeciwny razie
przestępcy będą mieć coraz większe pole do „popisu”.
Lech (sprzedawca): W okolicy,
w której mieszkam jest bezpiecznie, ale wiem, że nie wszędzie tak
jest. Gdy idę rano do pracy, często
widzę, co młodzież wyprawia pod
wpływem alkoholu. Aż żal patrzeć
na zdewastowane śmietniki i ławki.
Janusz (pracownik fizyczny): To,
co wyprawia się ostatnio w naszym
mieście, przechodzi ludzkie pojęcie!
Najpierw pobito śmiertelnie człowieka, a niedawno w mojej okolicy
było kilka włamań do mieszkań. Naprawdę źle się dzieje...
Paweł (licealista): Tu nie chodzi
tylko o nasze miasto. Generalnie,
przemoc i agresja są dziś coraz bardziej na porządku dziennym. I Gubin nie jest tu wyjątkiem.
Henryk (kierowca): Zdecydowanie nie. Policja nie dba dostatecznie
o nasze bezpieczeństwo. A młodzi
ludzie są coraz bardziej agresywni.
Mariola (emerytka): Dla starszych
osób nigdzie nie jest bezpiecznie, ale
nie sądzę, aby w Gubinie było z tym
tragicznie. Po prostu trzeba być
czujnym i nie narażać się podejrzanym osobom.
(a.m.)

Wychowani na schodach
dokończenie na str. 6
Hałasy przed domem, jakaś do końca
nie wyjaśniona przyczyna pożaru w piwnicy, przy notorycznych kpinach i obelgach ze strony sprawców nie mogły być
w nieskończoność niezauważalne.
Z tego powodu co rusz ktoś dzwonił
na policję. Policja zaglądała tu coraz
częściej. Niektórzy sądzą, że tylko zaglądała. Trwało to ze trzy lata. Policja
w swym planie działania objęła ten rejon szczególnym nadzorem, codziennym. Gdy nie było dalszych telefonów,
zapewne patrole policyjne rzadziej tu
zaglądały.
Skierowano postępowania do Sądu
Grodzkiego. Były kary. Jedna z rodzin
ma na wniosek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wyrok o eksmisji
z mieszkania. Trzeba jej znaleźć lokal
zastępczy. Być może będą następne wyroki, niektórzy lokatorzy od dłuższego
czasu nie płacą czynszu.
Banda rozrabiaczy upatrzyła sobie Pana
Artura, jako urojonego sprawcę prawnego
ich nękania. Dziś wiemy, że niesłusznie go
posądzano. Jeśli nawet oni o tym wiedzą
– to co z tego? Życia Mu nikt nie wróci.

nie z prawem państwowym zarządzają
Wspólnoty Mieszkaniowe. Zrzeszają
one właścicieli mieszkań, którzy je wykupili. Najemców we wspólnocie reprezentuje WAM. Wspólnoty mieszkaniowe osiedli powojskowych w Gubinie
podjęły decyzje o zjednoczeniu swych
działań, oddając wiele kompetencji dla
Biura Zarządzania Nieruchomościami
„LOCUM”.
Niektóre wspólnoty działają prężnie,
inne niekoniecznie. Konflikt między
mieszkańcami przebiega najczęściej na
linii właściciele i najemcy. Tam, gdzie
odnawiają dla przykładu elewacje, na
pewno większość mieszkań jest własnościowa.
Przy ulicy Roosevelta 3A jest 10
mieszkań własnościowych i 15 wynajętych. Gdyby chcieć opisać szczegóły
konfliktu własności tylko w tym omawianym budynku, zapewne zabrakłoby
miejsca na szpaltach „Wiadomości”.
Ale żeby aż krwawa wendetta – to
niepojęte i to za co?
Niebawem sąd oceni ohydny czyn
zbiorowego linczu. Wszyscy wierzą
w sprawiedliwy wyrok.
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Gmina Gubin

Remont dróg

Jak przekazał kierownik referatu gospodarki komunalnej i budowlanej urzędu
gminy Jerzy Kwaśny, czynione są przygotowania do remontu dróg:
- własnej - przez Jaromirowice, z chodnikiem i kanalizacją deszczową. Jest pełna dokumentacja z pozwoleniem na budowę, a koszt inwestycji wynosi 3.159.407
zł. Czynione są starania o środki unijne, by rozpocząć prace w 2010 r.
- drogi wojewódzkiej przez Czarnowice o długości 1.414 m. Gdyby gmina dofinansowała inwestycję, przeznaczając na nia kwotę 16.837 zł, mogłaby ona zostać
zrealizowana w 2010 roku. Takich środków brakuje jednak w budżecie. Są natomiast fundusze na budowę zatoki autobusowej przed Publicznym Gimnazjum
w Czarnowicach. Realizacja nastąpi podczas remontu drogi.

Fundusz sołecki

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, Rada Gminy podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie na rok 2010 środków na jego realizację.
Jak przekazał sekretarz gminy Leonard Tumiłowicz, kwota z budżetu własnego wynosi 373.799 zł, a jego wysokość zależy od ilości mieszkańców. Do końca
września br. zebrania wiejskie muszą podjąć uchwały dotyczące wykorzystania
przydzielonych środków. Wydatki muszą być związane z zadaniami własnymi
gminy, zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz służyć poprawie życia mieszkańców. Najwięcej dostanie Chlebowo (642 mieszkańców) - 19.400 zł, a najmniej
m. in. Budoradz (39 mieszkańców) - 5.507 zł.

Nauczyciele mianowani

Kolejni nauczyciele otrzymali awans zawodowy – nauczycielami mianowanymi
zostali: Katarzyna Kalinowska – nauczycielka języka polskiego z SP w Strzegowie; Elżbieta Mulerowicz – nauczycielka matematyki i informatyki z SP w BieKto wychowuje?
Rozmontowany system
życach; Agnieszka Trościanka – nauczycielka religii i wychowania do życia
Kiedyś budynkami mienia wojsko- Zdarzenie rodzi pytania. Jaka jest rola w rodzinie z Zespołu Szkół w Chlebowie; Artur Bezdziczek – nauczyciel muzyki
wego zarządzała placówka Wojsko- rodziny, szkoły, sąsiadów w wychowa- i wf z ZS w Grabicach.
wej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą niu młodzieży? A właściwie jaki jest
w Gubinie, podlegała dowódcy gubiń- mechanizm wyzwalania się (wyłamywania) z procesu wychowawczego? Co
skiej dywizji.
Tak więc zarówno ośrodek decyzyjny temu sprzyja, czy tylko kryzys, bezrobo- Od dłuższego czasu czekamy na obiecywaną stronę internetową gminy i nie
jak i odwoławczy był na miejscu. System cie i bieda? Czy ci ludzie nie wiedzą, co możemy się jej doczekać. Firma Foto Video z Ełku wykonała już dawno zdjęcia
funkcjonował bez zarzutu. Munduro- oznacza słowo bliźni? Czy chodzili oni lotnicze wszystkich miejscowości i terenu gminy, a treści brak. Nikt z urzędniwi zajmowali mieszkania, mundurowi na religię, czy byli u I Komunii?
ków nie umiał odpowiedzieć na pytanie: co dalej?
decydowali o ich przydziale i cofaniu Co jest dla nich ważne? Jak wyzbyli
uprawnień i tytułów prawnych do się szacunku dla sąsiadów i innych lu- Starosiedle
mieszkań. Był porządek. Kiedy koszary dzi, a nawet do siebie?
opustoszały, wyprowadzono placówkę Co w tym przypadku zawiodło? Jaka
była rola czynników oficjalnych? WarWAM z Gubina i się zaczęło.
Zaczęto sprzedawać mieszkania na- to podjąć próbę odpowiedzi na te i po- Rada Sołecka wraz z sołtysem Agnieszką Kowalczuk, OSP z prezesem Tomajemcom, a pustostany chętnym. To krewne pytania. Należy to analizować, szem Stasińskim oraz Zespół Szkół Rolniczych z dyrektorem Krzysztofem Szynie wystarczyło. Niektórzy poszli na głównie dlatego, by podobne zdarzenia mańskim zapraszają na festyn do Starosiedla, który odbędzie się w niedzielę 20
skróty. Wyjeżdżając z Gubina, meldo- wyeliminować w naszym otoczeniu.
września br. od godz 13.00. Jego celem jest integracja lokalnego społeczeństwa,
wali na stałe do swych mieszkań różne Pierwszy krok widać, bo 28 września pozyskanie środków na remont świetlicy oraz wsparcie jednostki OSP, wchodząprzypadkowe osoby. Takich przypad- o godz. 17.00 w sali widowiskowej Gu- cej w skład systemu krajowego.
bińskiego Domu Kultury z inicjatywy W programie przewidziane są m. in.: występy artystyczne zespołów szkolnych
ków jest trochę.
Pewną pulę mieszkań wykupiło miasto. burmistrza odbędzie się Miejskie Fo- z terenu gminy, pokazy jednostki ratowniczo- gaśniczej PSP z Gubina, koncerty
Niektóre sprzedało, inne przeznaczy- rum Przeciw Agresji.
zespołów: Czerwone Gitary, Grupa Operacyjna, Kalwi i Remi.
Z.Traczyk
ło na mieszkania zastępcze. To kolejne Nieśmiało zwróciłem się do pani
źródło sąsiedzkich konfliktów, zresztą M. Cackowskiej o wypowiedź. Pani
niełatwe do przewidzenia. Twierdzę, że Cackowska mówi: Nieważne dziś dla
w dużej mierze winę za ten stan rzeczy mnie, że sprawcy są zatrzymani, że
będą odpowiadać przed sądem, że
ponosi WAM i decyzje MON-u.
dokończeni ze str. 2
pracy wielu urzędników wykonanej w
WAM w Zielonej Górze, żeby choć będą ukarani. Moje życie legło w gru- Ciekawostką jest to, że na każdym ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.
częściowo pozbyć się kłopotu, do ad- zach. Pocieszenie znajduję jedynie słupie oświetleniowym (robionym na Najpierw były długie uzgodnienia ze
ministrowania lokalami mieszkalnymi w miłości i uczuciach córek. Uciekam specjalne zamówienie), jest umiesz- stroną niemiecką (Guben będzie repowołał Zespół Zarządców Nierucho- do zajęcia się pracą zawodową. Mam czony herb Gubina – wymienia prawie alizował bliźniaczy projekt), później
mości jako sp. z o. o. Zespół ten ma duży, głęboki, nie do pokonania żal. jednym tchem, nieoceniona w zbie- wspólne przygotowanie wniosków, a
ograniczone możliwości – tylko zarzą- Nie będę go adresowała do nikogo, raniu potrzebnych informacji, Anna następnie oczekiwanie na decyzję o dodza, czyli wykonuje czarną robotę. Na- chociaż mam przekonanie, że można Marek - podinspektor Wydziału Ko- finansowaniu. Dzięki deptakowi centomiast działania prawne w stosunku do było temu zapobiec. Ten żal pogłębia munalnego i Inwestycji Urzędu Miej- trum wypięknieje, teraz trzeba zrobić
najemców, głównie sprzedaż mieszkań, poczucie bezradności. Muszę jednak skiego w Gubinie.
wszystko, aby wokół powstały piękne
mieć siły, żeby żyć, pracować dla uko- Co na to mieszkańcy? Nareszcie mia- kamienice. W ten sposób reaktywujezałatwia Oddział Regionalny WAM.
Ols sto pięknieje – mówi starsza pani Hele- my stare miasto - dodaje B. Bartczak.
Poszczególnymi budynkami zgod- chanych córek.
na (nie chcąc podać nazwiska) - chodzę Ale są też i tacy, którzy tylko krytykuz wnuczką na spacery i mogę powie- ją wszelkie zmiany w wyglądzie Gubina
Burmistrz Miasta Gubina
dzieć, że dopiero teraz widać rękę go- - po co inwestować, skoro i tak łobuzy
spodarza miasta.
wszystko zniszczą.
zaprasza na Forum Mieszkańców
W tym roku rzeczywiście miasto Warto dodać, że miasto wyda w tym
dotyczące bezpieczeństwa w mieście
przypomina jeden wielki plac budo- roku na inwestycje ponad 20 miliowy. Najbardziej cieszy mnie to, że bu- nów zł. W poprzednich latach ta kwota
dujemy w dużej mierze za pieniądze oscylowała między 4 a 5 milionami zł.
28 września 2009 r. o godzinie 17.00
unijne z minimalnym udziałem gminy Wszystko to jest możliwe dzięki olw Sali Widowiskowej
– przyznaje w czasie jednej z rozmów brzymim środkom unijnym, które traburmistrz Bartłomiej Bartczak. To, fią w tym roku na konto gubińskiego
Gubińskiego Domu Kultury
co dziś widzimy, jest efektem solidnej magistratu.
Antoni Barabasz

Gdzie gmina w sieci?
Festyn w Starosiedlu

Eurodeptakiem od mostu do baszty
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Działkowcy to ponadmilionowa „armia”. Nie można ich lekceważyć.

Pamiętajcie o ogrodach!

„Kongres jest sprzeczny prawom natury
Fale z narodu idą do góry
Chcemy w spokoju kopać i zbierać
A nie po blokach się poniewierać”
- to fragment pana wiersza zamieszczonego w Biuletynie I Kongresu Polskiego
Związku Działkowców z lipca 2009 r.
Jak się tam znalazł? – pytam autora Jana
Skórę. Byłem jednym z uczestników
Kongresu, reprezentującym działkowców z naszego okręgu. Inni wygłaszali
przemówienia, ja napisałem, co myślę,
wierszem i to zamieszczono - odpowiada skromnie zapytany.
Zwołanie kongresu było odpowiedzią
na projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony w tym roku w Sejmie
przez PiS. Dotyczyła ona likwidacji Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizacji jego majątku oraz wywłaszczenia
działkowców z ich prywatnego majątku,
co mogło skutkować otwarciem drogi
do wyrzucenia ich z działek. Działkow-

cy poczuli się zagrożeni i oczekiwali od
związku natychmiastowej reakcji w obronie ich praw i istnienia ogrodów. A jest
o co walczyć. W kraju działki dzierżawi
ponad milion związkowców (plus ich
rodziny). W samym Gubinie, w pięciu
„Rodzinnych Ogrodach Działkowych”,
jest 581 użytkowników związkowców,
gospodarujących na 644 działkach. Do
zagospodarowania jest jeszcze 61 działek. Przeciętnie ogródek ma 500 m2.
Seniorką wśród wszystkich ogrodów
działkowych jest „Zorza” w imponującym wieku 81 lat. Kiedyś, w tłumaczeniu
na polski, nazywała się „Pastwisko”. Może
dlatego wszystkie działki, a jest ich 126, są
zagospodarowane? Może dlatego dopiero
w tym roku wprowadza się tam elektryfikację, bo te młodsze ogrody zrobiły to z
marszu? Koszt elektryfikacji 35 „altanek”
(tyle osób wyraziło zgodę), to 30 tys., w
tym robocizna własna i 7 tys. dotacji z
okręgu. Pan Jan Skóra nie tylko prezesuje

„Zorzy”, ale również przewodzi Kolegium
Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gubinie i jest członkiem Okręgowego Związku w Zielonej Górze.
Pozostałe ogrody to:
„Wzgórze” – działające 33 lata. Prezesem
jest Czesław Czyżowski. Obejmuje 140
działek, z których 12 jest uprawianych.
Przez ostatnie dwa lata zakładają u siebie
wodę. Koszt inwestycji wynosi 40 tys. zł,
dofinansowanie z okręgu - 17 tys.
„Żwirek” – prezes Adam Hebda.
180 działek, w tym 159 zagospodarowanych. Liczy sobie 25 lat istnienia.
Inwestuje w doprowadzenie wody.
Koszt wynosi 30 tys., w tym 15 tys.
z okręgu.
„Kresowiak” – prezes Wojciech Białek.
Obejmuje 95 działek, w tym 75 zagospodarowanych. Działa 28 lat. Inwestuje
w ogrodzenie ogrodu za 20 tys. zł. Dofinansowanie z okręgu wynosi 6 tys.
dokończenie na str. 15

Kopalnia węgla brunatnego w Gubinie to nie nowość. Już 100 lat temu wydobywano węgiel w okolicy Gubina, a nawet
na terenie miasta. Mogliśmy mieć kopalnię już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, ale ruszył wtedy Bełchatów.

Czarne złoto

Węgiel – gdy na początku lat 60-tych
ubiegłego wieku budowano Kopalnię
Konin i elektrownię Pątnów, mówiono
o nim czarne złoto.
Zapyziałe wsie kongresówki, gospodarujące na ubogich piaszczystych glebach, odżyły.
Zatrudnienie rosło, kto żyw: parobek
wiejski, syn chłopski z wielodzietnej rodziny, znajdował zatrudnienie. A i dziewczęta
nie tylko na sprzątaczki się nadawały.
Ruszyło w Koninie budownictwo
mieszkaniowe, wybudowano nowy
szpital. Szkoły tysiąclecia rosły jak grzyby po deszczu.
Rozbudowano infrastrukturę okołokopalnianą: komunikacyjną, kulturalną, handlową…
Budowa socjalizmu trwała…
Nikt się nie burzył. Skoro państwo socjalistyczne tak robi – to zapewne wie
co robi dla ludzi.
Ekolodzy? Jacy ekolodzy? Nawet takiego słowa szerzej nie znano. Istniało
wprawdzie pojęcie „ekologia” – jako
termin oceniający zgodność współżycia człowieka z naturą.
Że powstały wysokie hałdy nadkładu ziemi zbieranego znad warstwy
węgla – no to powstały. Przecież musiały powstać.
„Prędzej górniku, więcej górniku, węgla pokłady rąb. W twojej kopalni na
twym chodniku staje ojczyzny zrąb…”
– dalej wieszcza cytować nie uchodzi,
chociaż mam pewne wątpliwości…
Kopalnia to nie nowość
Tylko nieliczni w gubińskim powiecie wiedzieli, że kopalni Węgliny nie
uruchomiono li tylko ze względów
politycznych. Nie można było u granic
NRD stwarzać konkurencji.
Wolna Europa miałaby nie lada pożywkę.
Czy rozpatrywanie budowy kopalni
można sprowadzić do starcia się skrajnych poglądów: kto jest za, a kto przeciw? Mieszkańców Gubina nikt nie
spyta o zgodę. Nigdy. Nigdy nie będą
pytać- mówi burmistrz Bartłomiej
Bartczak, bo nie przewidują tego pro-

cedury. Szkoda… Dla Gubina kopalnia
to też szansa rozwojowa. Póki co możemy wpływać na tę decyzję pośrednio: wypowiadać swe opinie również
w mediach. Wielu mieszkańców Gubina ma rodziny w okolicznych wsiach.
Dyskusje rodzinne trwają. Mogą mieć
znaczący wpływ na rozstrzygnięcie
referendum. Powiedzenie tak lub nie,
bez gruntownych argumentów, byle
inaczej jak sąsiad, nie powinno mieć
miejsca.
To znaczne uproszczenie rozumowania. Bezrozumne jakby rozstrzygnięcie.
Przy obecnym poziomie powszechnej
wiedzy jest to gra w orła i reszkę.
Jakie są źródła tych uproszczeń?
By choć w części odpowiedzieć na to
pytanie, konieczne wydaje się analizowanie zaszłości, ale też przyszłości.
Gminy zadecydują
Wielu mieszkańców Gubina pamięta
debatę w GDK, na której zaprezentował się wójt gminy Gubin, przedstawiając swe racje w sprawie uruchomienia
kopalni. Mówił z pełnym przekonaniem, popierając tę inwestycję. Było
to piękne i wzniosłe. Przekonanie to
wielka rzecz, bo niesie ze sobą podłoże
emocjonalne i wolę działania. Wielkie
przekonanie wyrażone emocjonalnie
jest dobrym nośnikiem idei, zaraźliwym rokowaniem.
Nie czas dziś na relacjonowanie tamtej dyskusji. Była ona wielowątkowa, w
zasadzie w duchu argumentów wójta.
Ale pojawiały się też wątpliwości, których nikt nie analizował, a nawet nie
próbował wyjaśniać, czy zauważyć. Zapewne wyjaśni się to na wiejskich spotkaniach z inwestorami.
A co w Brodach?
W tym czasie wójt gminy Brody był
zdecydowanym przeciwnikiem budowy kopalni. W gminie wiejskiej Gubin komentowano to wyrozumiale,
mówiono, że Wilkowiecki „gra pokerowo – by więcej ugrać”. Dziś trudno
odmówić tym twierdzeniom racji, tym
bardziej, że wójt gminy Brody będący

przeciw – stanął nagle za. Zapewne
głównie dlatego mieszkańcy Brodów
w referendum byli przeciw.
Tak naprawdę, nie negując kopalni
jako czynnika rozwojowego w sensie
gospodarczym, trzeba wyrazić wątpliwość, czy jedna z najmniejszych gmin
w województwie miałaby rację bytu
po uruchomieniu kopalni. Czy jednak
byt to decydujący argument w referendum? Trudno odgadnąć.
Gdyby wysiedlono północną część gminy Brody, zostałyby w zasadzie tylko tereny zalesione. Wioski musiałyby być lokowane na nowo w znacznej odległości.
Trzeba też stwierdzić, że argumentacja inwestorów odbierana była bardziej
jako ekwilibrystyka słowna, a nawet
jako działanie propagandowe z pominięciem wszechstronnej rzeczowości.
Podkreślano mało przemyślane, płytkie argumenty, jakieś obiecanki, mgliste wizje.
Główny argument zatrudnienia miejscowych powiększał wątpliwości. Argumentowano….
Kierownictwo kopalni przywiozą.
Miejscowy personel średni trzeba kształcić 5 lat, a z praktyką - znacznie dłużej.
Na pewno przyjmą ochroniarzy i
sprzątaczki, może sekretarki i księgowe, a więc jakiego rzędu to zatrudnienie? – główkowali ludzie.
Inni fachowcy pokrewnych zawodów
znajdują się raczej w Lubsku i Gubinie.
Brak wiary w świetlaną wizję dał wyniki. Nie można też lekceważyć elektoratu
przeciwnego wójtowi Wilkowieckiemu.
A że hasła ekologiczne były na sztandarach, to normalka, bo ich nośność
zawsze będzie wielka.
Powtórzyć w Gubinie
Nic tak nie uaktywnia, jak przykład
zwycięstwa. Dlatego w gminie Gubin,
podobnie jak w Brodach, powstał komitet obywatelski promujący przeprowadzenie referendum.
Zebrano wymaganą ilość podpisów i
referendum się odbędzie.
dokończenie na str. 15



Szczęście w nieszczęściu
Magiczna data 9.09.09 będzie dla Gubina pamiętną. Dochodziła godzina
jedenasta, czekałem na ważny telefon.
Minuty jakby się dłużyły. Podszedłem
do okna… I wtedy nastąpił wybuch. To
nie wystrzał opony samochodowej, to
silny wybuch – uświadomiłem sobie –
mówi burmistrz Bartłomiej Bartczak.
Już zrobiłem krok, by wybiec z budynku, lecz powstrzymała mnie myśl o
telefonie, na który musiałem czekać.
Trzeba to sprawdzić, jak najszybciej.
Może cierpią ludzie, może są ofiary…
Wezwałem naczelnika Olifirowicza,
prosząc by sprawdził, co to było? Z tego
powodu przerwano posiedzenie rady
budowy, która omawiała przebieg prac
na Wyspie Teatralnej. Przybiegł Rafał
Wypych, którego intuicyjnie wysłałem
na wyspę.
Po chwili słyszę sygnał karetki pogotowia – wyobraźnia podsuwa najgorsze
scenariusze.
Może to wybuch gazu, ilu ludzi cierpi?
Wreszcie oczekiwany telefon. Chociaż to od ważnej osoby – rozmowę
skracam maksymalnie.
Dzwoni też Olifirowicz: wybuch miał
miejsce na wyspie. Dzięki Bogu ludzie
nie ucierpieli… Wsiadam w samochód
i jadę, myśląc – to szczęście w nieszczęściu.
Na miejscu lekarka bada poszkodowanych: zabiera kierowcę koparki i
jeszcze jednego pracownika do szpitala na obserwację, bo są zestresowani
– przerażeni. Przybywa patrol policyjny i zaraz Straż Miejska po telefonie R.
Wypycha, również Straż Pożarna.

– emerytowany oficer z wojennym
doświadczeniem, który przed chwilą przechodził obok. Gdy usłyszałem
wybuch, pomyślałem – to niemożliwe,
żeby coś wysadzili, to musi być zdarzenie niespodziewane – losowe. Dlatego biegłem co sił, mimo tumanów
kurzu. Koparka i ciągnik stoją na swoim miejscu. Obok Tadeusza, mego sąsiada, stoi operator koparki, widać, że
jest przestraszony. Reszta robotników
zbita w grupkę. Jeden siedzi na wykopie i się trzęsie. Mówię do Tadeusza
– dzwoń po pogotowie. A on odpowiada, że 112 wciąż zajęty. To dzwoń
na trzy dziewiątki. Pogotowie jest po
5 minutach. Ponieważ wyspa była zamknięta na wszystkich mostach, nie
było gapiów w miejscu zdarzenia.
Na ulicy Chrobrego stała grupa
mieszkańców Piastowskiej i Chrobrego. Nic dziwnego – szyby w ich oknach
mocno zadrżały.
Ustalenia

Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu prac do chwili dokładnego przebadania całej wyspy w celu znalezienia
ewentualnych niewybuchów. Fotografowano miejsce wypadku. Wycofano
wszystkich ludzi na bezpieczną odległość. Zabezpieczono taśmą wykop. Zagrodzono ponownie wszystkie wejścia
na wyspę. Powiadomiono ppłk. Krzysztofa Pobiedzińskiego – dowódcę saperów w Krośnie Odrzańskim, prosząc o
zbadanie, czy w pobliżu nie ma innych
niewybuchów.
Patrol saperski przybył o godz. 13.00
i pracował 3 godziny, przekazując inPrzebieg prac
formacje i sprawdzony teren R. WyKoparka z firmy Tadeusza Opadczy- pychowi.
ka, którą obsługiwał Adam MaciejewPosłowie
ski, kopała łyżką nasiębierną rów pod
instalację wodną i kanalizacyjną. Ro- Gdy oczekiwano na saperów, burbotnicy z firmy wodno-kanalizacyjnej mistrz poprosił o pomoc Jerzego
wyrównywali dno wykopu i kładli węże Popiela – doradcę ministra Bogdana
instalacji. Wykop prowadzono z półno- Klicha. Decyzją burmistrza B. Bartcy na południe wyspy, bliżej zachod- czaka prace będą wstrzymane dotąd,
niego wybrzeża. W momencie wybu- aż specjalistyczna firma nie sprawdzi
chu koparka znajdowała się naprzeciw dokładnie całej wyspy. Ludzkie zdromostu, który łączy wyspę z niemieckim wie i życie nie ma wymiaru finansonabrzeżem Nysy. Praca przebiegała wego – mówi burmistrz. Koparka ma
sprawnie, mimo że momentami gruz z znaczące uszkodzenie masywnego
ramienia, które ochroniło jednak lubyłych budowli stawiał pewne opory.
dzi. Ekspertyza oceni jej dalszą przyWybuch
datność.
Łyżka koparki pokonywała kolejny Do przetargu robót saperskich zgłoopór, gdy gruchnęło. Słup gruzu i ziemi siło się 6 firm. 15 września spotkałem
wyskoczył na ponad 20 m. Niektórzy Józefa Melona, przedsiębiorcę robót
twierdzą, że na wysokość drzew, które saperskich z Barlinka, który przyjechał
sięgają 30 m. Wszystko znalazło się w obejrzeć wyspę w celu opracowania
kosztorysu.
obłoku kurzu.
Nadzorujący pracę T. Opadczyk W ostatnich dniach nawet specjaliści
mówi, że nawet nie słyszał odgłosu roz- – byli wojskowi – spekulują, czy wybuchła mina, bomba czy pocisk. Tego zabitych szyb w koparce.
Maszyna była obsypana gruzem i ce- pewne nigdy się nie dowiemy. Oby się
głami. Powoli wychodzi z kabiny ope- to nigdy nie powtórzyło.
Oleg Sanocki
rator, otrzepując się z kurzu.
Wtedy nadbiega Zdzisław Ratajczak

Dyrektor Genowefie Barabasz składam wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci

MATKI

Bartłomiej Bartczak
Burmistrz Miasta Gubina

Kultura



„Kumple On Tour”, czyli kumple na trasie. 1 października 2009 roku wystartuje druga edycja wspólnej trasy koncertowej czołowych wykonawców muzyki reggae/ska w Polsce: zespołów Dubska i Cała Góra Barwinków.

Kumple On Tour 2

Drugim miastem (po Szczecinie),
które będzie gościło oba zespoły, jest
Gubin! Zapraszamy 2 października
o godz. 19.00 do klubu Iskra
Druga edycja „Kumple On Tour”
będzie szczególna, ponieważ na jesień
swoją nową płytę zapowiedziała Cała
Góra Barwinków. Możemy już zdradzić, że płyta będzie nosiła tytuł „Kocham Kłopoty”, i że znajdzie się na niej
kilkanaście megaprzebojów utrzymanych w stylistyce ska-reggae-rock-steady z charakterystyczną dla CGB energią i humorem. W trakcie nagrywania
nowego materiału jest również, obchodzący w tym roku swoje 10 urodziny,
zespół Dubska. Będzie więc można
usłyszeć na koncertach zarówno stare
przeboje obu zespołów, jak i zupełnie

wana sekcja dęta i chwytliwe melodie.
Grupa ma na koncie dwie płyty długogrające – „Cała Góra Barwinków”
i „24 godziny”. Utwory zespołu znaleźć
też można na składankach „Far away
from Jamaica”, „Punky Reggae Rockers
vol. 1 i vol. 2”, „Reggaebeat vol. 1 i vol.
3”, „Kuba Wojewódzki - Dwa Gołębie”
i składance Radia Bis.
CGB słynie ze świetnie przyjmowanych, energetycznych koncertów.
Wystąpiła dotąd na wszystkich najważniejszych festiwalach reggae’owych
w naszym kraju, a także na dużej scenie
Przystanku Woodstock 2003. Grupa
wzięła też udział w obejmującej ponad
dwadzieścia koncertów trasie Punky
Reggae Live 2006. Zespół został zaproszony przez Jurka Owsiaka do stu-

Roześmiane Dubska
premierowe piosenki, które znajdą się
na nowych albumach obu grup.
Kapele grają swój własny repertuar,
wymieniają się muzykami na scenie,
wspierają się wzajemnie, dając publiczności trzygodzinny koncert pełen
energii, humoru i tańca. Dobra zabawa
gwarantowana!
Cała Góra Barwinków (CGB) działa w obecnym składzie od 2002 roku,
choć korzenie grupy sięgają roku 1998.
Należy do najważniejszych wykonawców rodzimej sceny ska/reggae. Muzyka grupy to energetyczny mix ska,
reggae i rocksteady.
Znakiem rozpoznawczym CGB jest
wysunięta na pierwszy plan, rozbudo-

Uniwersytet Trzeciego Wieku
We wrześniu ruszył kolejny sezon Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na jego uczestników czeka w najbliższym
miesiącu wiele niespodzianek. 18 września w ramach
międzynarodowego Festiwalu „Poetyckie rubieże” odbędzie się koncert Beaty Lińskiej z Berlina. Natomiast 23
września (środa) w ramach projektu „Wyspa Wyobraźni”
- m.in. przedstawienie teatralne, seminarium na temat
historii wyspy teatralnej oraz mini koncert w wykonaniu
Waldemara Pawlikowskiego i Janusza Gajdy.
Tydzień później w Galerii „Ratusz” odbędzie się
spotkanie mieszkańców Gubina z wybitną pisarką,
autorką tekstów i satyrykiem Marią Czubaszek.
Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem
w zajęciach prosimy o kontakt z koordynator gubińskiego UTW – Arnetą Sobiechowską, pod nr tel.
517893729. Szczegółowy program zajęć na stronie
www.gdk.gubin.com.pl.
Andrzej Matłacki

dia telewizyjnej dwójki, gdzie wystąpił
podczas XII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Cała Góra Barwinków zaprezentowała się również
w programach „Kuba Wojewódzki”,
„Poplista”, „Kawa czy Herbata”, „Regiony kultury” oraz w programie „Taper”,
w którym zespół podkładał muzykę
pod niemy film Charliego Chaplina
pt. „Charlie ucieka”. Poprzednia płyta
CGB zdobyła uznanie wśród publiczności i krytyków. Zebrała dobre recenzje w prasie - muzycznej („Teraz Rock”,
„FreeColours”, „Reggaebeat”) i pozamuzycznej („Gazeta Wyborcza”), a także w portalach internetowych. Więcej
o zespole na stronach www.cgb.alpha.pl

oraz www.myspace.com/calagorabarwinkowcgb.
Dubska to jeden z czołowych polskich zespołów reggae. Członkowie
znani są z nieszablonowego podejścia
do tej muzyki, zarówno pod względem
muzycznym, jak i tekstowym. W ich
repertuarze, obok witalnych, przebojowych piosenek, znaleźć można liryczne
dub/reggae o eterycznym, nastrojowym
charakterze. Zespół Dubska powstał
w Bydgoszczy w 1999 roku i nagrał 5
płyt (trzy wydane własnym sumptem
i dwie oficjalne płyty, które ukazały się
nakładem Mami Records).
Poza tym w maju 2008 ukazał się album nagrany po… rosyjsku! Jest to
dwupłytowe wydawnictwo CD + DVD
nagrane z Gerą Moralesem, założycielem i liderem kultowej moskiewskiej
grupy Jah Division.
Piosenki Dubska niejednokrotnie były
prezentowane w wielu polskich stacjach
radiowych. Utwór „Avokado” przez
kilka miesięcy znajdował się na liście
przebojów Trójki. Trzy piosenki z płyty
pod tym samym tytułem były regularnie emitowane w Radio Bis („Avokado”,
„Johny”, „Życie na streecie”).
Grupa jest znana z rewelacyjnych,
energetycznych koncertów. Ma za
sobą występy na niemal wszystkich
liczących się festiwalach w Polsce, takich jak: Afryka w Toruniu, Ostróda
Reggae Festiwal, Winter Reggae, Reggae na Piaskach, Reggae nad Wartą,
czy Reggaeland. Zespół dwukrotnie
wystąpił na głównej scenie Przystanku Woodstock. Dubska koncertowali
również w Niemczech, Grecji, Czechach i Rosji.
Własny, niepowtarzalny styl i dwóch
charyzmatycznych wokalistów to główne
zalety zespołu, które sprawiają, że kapela
jest świetnie przyjmowana na koncertach i jest zaliczana do najlepszych grup
reggae w Polsce. Muzyka Dubska to, najprościej mówiąc, przebojowe, reggae’owe
piosenki, w większości zaśpiewane w języku polskim. W repertuarze zespołu,
obok wesołych, energicznych piosenek,
znajdują się liryczne, nastrojowe utwory
utrzymane w stylistyce reggae.
Obecnie zespół pracuje nad swoją
kolejną płytą, która powinna się ukazać na początku 2010 roku. Oficjalna
strona zespołu - www.dubska.art.pl,
myspace - www.myspace.com/dubska
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Młodzież przeciwko
przemocy
11 września odbyła się młodzieżowa
manifestacja przeciwko przemocy. Inicjatorem tej spontanicznej akcji była
Młodzieżowa Rada Miasta Gubina.
Młodzi (i nie tylko) ludzie, którzy tego
dnia zjawili się na placu im. Jana Pawła
II, pragnęli wyrazić swoją dezaprobatę
wobec coraz powszechniejszego zjawiska niepohamowanej agresji młodych
osób, które za nic mają respektowanie

czący Młodzieżowej Rady Miasta):
Zorganizowaliśmy tę akcję, ponieważ
chcieliśmy pokazać, że nie jesteśmy
bierni, gdy dzieje się coś złego. Jesteśmy tym wszystkim poruszeni, ponieważ ta tragedia stała się za sprawą
młodych ludzi. Nasza reakcja była
natychmiastowa, chcieliśmy wyraźnie
zaznaczyć, że nie identyfikujemy się
z tym środowiskiem!

Nie przemocy, mówią gubinianie
prawa oraz poszanowanie ludzkiego
zdrowia, a nawet życia. Bezpośrednim
bodźcem do zorganizowania akcji była
wiadomość o tragicznej śmierci jednego z mieszkańców Gubina, który został
pobity ze skutkiem śmiertelnym przez
kilku młodych bandytów.
Spotkanie rozpoczęło się o godz.
15.00, gdy pod dwoma wiszącymi na
placu transparentami („Stop przemocy!”, „Młodzież przeciwko przemocy”)
zapłonęły znicze. Nastała chwila zadumy i refleksji nad tym, co się wydarzyło
w ostatni weekend sierpnia. Większość
ludzi stała w ciszy, w tym momencie
słowa wydawały się zbędne... Na koniec
wszyscy złapali się za ręce i ustawili na
placu w taki sposób, aby z ludzkich ciał
ułożyć wielką literę: NIE! Poprosiliśmy
kilku uczestników manifestacji o komentarz na temat tej akcji. Oto, co nam
powiedzieli:
Ewelina Michnowicz: Oczywiście
słyszałam o tej tragedii i byłam nią
zszokowana. Przyszłam na manifestację nie tylko z ciekawości, co będzie się
działo, ale przede wszystkim dlatego, że
jestem zwolenniczką podobnych akcji.
Takie spotkania są potrzebne, choćby
po to, aby pokazać naszą solidarność.
Dawid Kędzierski: Warto robić takie spontaniczne akcje, chcemy jasno i zdecydowanie pokazać, że nigdy
nie będziemy tolerować chuligaństwa
w naszym mieście.
Jakub Lelo: Przyszedłem tu, aby
być z ludźmi, którzy nie są obojętni
na ludzką krzywdę. Takie akcje mają
sens, ponieważ nagłaśniają problem
bezpieczeństwa oraz pokazują, iż mymłodzież -także jesteśmy oburzeni tym
strasznym wydarzeniem.
Patryk Wawrzyniak (przewodni-

Zygfryd Gwizdalski (radny miejski): Manifestacje przeciwko przemocy
mają za zadanie budować więzi społeczne oraz solidarność. Liczę, że takie
inicjatywy będą miały szeroki odzew
wśród społeczeństwa oraz zmotywują
odpowiednie instytucje do aktywniejszego działania na rzecz walki z tzw.
trudną młodzieżą.
Ewelina Serafin (młodzieżowa radna): Poprzez takie akcje możemy pokazać, że razem jesteśmy silniejsi w walce
z patologią przemocy. Pan Artur był
moim sąsiadem. Nie można było złego słowa o nim powiedzieć, był miłym
i uczynnym człowiekiem. Liczę na wysoką karę dla sprawców tej tragedii.
Maria Kużdżeń (sekretarz gminy):
Taka akcja płynie z potrzeby serca, co
dobrze świadczy o młodych ludziach,
którzy ją zorganizowali. Cieszę się, że
gubińska młodzież przeciwstawia się
takim zachowaniom i nie jest obojętna
na tego typu zdarzenia.
Patryk Budych: Po prostu wraz
z przyjaciółmi chcieliśmy zaprotestować przeciwko przemocy. Niestety,
obawiam się, że takie akcje, jak ta dziś,
mogą nie przynieść oczekiwanych
skutków. Większość ludzi może przecież pomyśleć, że to i tak nic nie da...
Agnieszka Krawczyk (młodzieżowa
radna): Takie inicjatywy mają sens, ale
pod warunkiem, że mają szeroki oddźwięk. Jestem rozgoryczona, że nie
przyszło nas tu więcej. Ale tym, którzy
byli tu z nami, należą się serdecznie podziękowania. Pokazaliśmy, co myślimy
na temat przemocy. Musimy się zastanowić, jak zapobiec w przyszłości podobnym dramatom. Jako młodzieżowa rada,
planujemy kolejne tego typu akcje.
Andrzej Matłacki

Kultura
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W pierwszy wrześniowy weekend na osiedlu Barlickiego odbył się festyn „Pieczonego Ziemniaka”, który został zorganizowany przez ROD „Kresowiak”.

Festyn „Pieczonego Ziemniaka”

Jak co roku, nie zabrakło dobrej zabawy i pysznych poczęstunków. Odbyły
się m.in. zawody sportowe, konkurs
„tańca” z balonem oraz plastyczny,
podczas którego najmłodsi uczestnicy
festynu malowali obrazki przedstawiające jesienne zbiory. Każdy uczestnik
poszczególnych konkurencji został obdarowany upominkiem. Wszystkie gry
i zabawy przygotowała i prowadziła
Gosia Skowron – instruktorka ds. teatru GDK. Atrakcją pyrkowego święta
był pokaz walk młodej grupy karateków prowadzonych przez Krzysztofa
Dubiela z Gubińskiego Klubu Kyokushin Karate. O muzyczną oprawę zabawy zadbał Edward Ropella.
Nie zabrakło również ogniska, przy
którym można było zjeść pieczone
ziemniaki. Na każdego czekała także
darmowa grochówka oraz domowe
ciasto. Uroczystym momentem festynu
było wręczenie: nagród dla najlepszych
działkowców w konkursie wiedzy
o ogrodnictwie, odznak dla zasłużonych działkowców oraz dyplomów za
wzorowe użytkowanie działek. Mimo
niezbyt sprzyjającej tego dnia pogody,
zabawa na festynie przebiegała w miłej
i relaksującej atmosferze.
Zarząd ROD „Kresowiak” w Gubinie
serdecznie dziękuje wszystkim tym,



15. Królowa Jabłka

Gubenianie, wielu mieszkańców Gubina oraz zaproszeni goście (wśród
którzy swoim dobrym sercem przyczy- „Grześ” Dariusz Rudewicz, FH Styl nich zielonogórski Bachus) przez dwa
nili się do wspaniałej oprawy festynu. Halina Zinów, „Bukieciarnia” Kinga dni (5 i 6 września) bawili się na tradyNa szczególne słowa uznania zasłu- Kościuk, Piekarnia Jerzy Sikora, salon cyjnym Święcie Jabłka.
Pogoda sprzyjała, stąd setki uczestniczących w szerokim wachlarzu oferowanych imprez. Każdy znalazł tam coś
dla siebie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się przeloty helikopterem
nad miastem. Najmłodsi naturalnie
wybierali karuzele, dmuchane „zamki” z bungee i jazdę na koniach. Na
spragnionych i głodnych świętujących
czekały liczne punkty gastronomiczne,
stoiska z owocami czy słodyczami.
Na estradzie, po oficjalnym otwarciu
Święta Jabłka przez burmistrza Guben
Klausa Dietera Hübnera i zaproszonych gości, występowały m. in.: zespoły muzyczne, grupy folklorystyczne,
grupy akrobatyczne i zespoły dziecięce.
W sobotnią noc niebo rozświetliły fajerwerki. Jak zwykle było to cudownie

trwały konkursy, quizy, loterie. Sponsorzy nie żałowali wielu wspaniałych i cennych nagród. Wystarczy wspomnieć
choćby meble o wartości 4 tys. euro.
Trzy kandydatki na Królową Jabłka:
Katharine Riedel l. 26 (prezenterka
medialna), Veronita Rauchfuß l. 43
(pielęgniarka w izbie przyjęć) oraz menadżer i organizatorka imprez Linda
Dubert l. 20, przez dwa dni zbierały głosy wśród publiczności. Wyniki
ogłoszono w niedzielę wieczorem.
Ustępująca ubiegłoroczna Królowa
Jabłka Sandra Scherke, w asyście królowych z minionych lat, burmistrza
Guben i gości, ze łzą w oku przekazała
koronę.
15. Królową Jabłka została dwudziestoletnia, wesoła i sympatyczna blondynka, Linda Dubert, która oprócz
wiązanek kwiatów, upominków i życzeń, w nagrodę otrzymała samochód.
Przyłączamy się do życzeń dla nowej
królowej, przed którą wiele zadań, a co

Główna atrakcja festynu - ognisko z pieczonymi ziemniakami
gują: Urząd Miejski w Gubinie, MOS
w Gubinie, Gubiński Dom Kultury,
EKO Gubin, Market Rondo p. Fijołek,
Horex Andrzej i Edward Horoszkiewicz, ksiądz proboszcz Andrzej Piela
z parafii Komorów, Drzewka owocowe
i ozdobne Wanda Plezia, Euro-Styl Monika Murmyło i Michał Pawlak, sklep

fryzjerski „u Lodzi” Leokadia Pawlak,
Sklep Wielobranżowy Elżbieta Wójcicka, Solarium Beata Lewicka, Piekarnia w Jaromirowicach Alicja Wróblewska, Janina i Tadeusz Bartkowiakowie,
Bożena Rutkowska, Maria K. z KKN
Gubin oraz Krystyna Paczka.
Andrzej Matłacki

Prawie jak w National Geographic
Wiesław Galewski – gubinianin pierwszy z powodzeniem prezentuje
od urodzenia, fotograf od począt- swoje prace na konkursach i wernisaku lat 80. ubiegłego wieku, ale prze- żach fotograficznych.
de wszystkim podróżnik. Nie po raz Tym razem ukazał swoje „fotograficz-

W.Galewski na tle swoich fotografii

ne” oblicze, otwierając w Galerii „Ratusz”
Gubińskiego Domu Kultury wystawę
będącą owocem jego ostatniej podróży
do Azji Południowo – Wschodniej. Na
prawie 70 barwnych zdjęciach wykonanych w formatach wystawowych przedstawia przede wszystkim zwyczajnych
Królowa Jabłka zbiera głosy wśród publiczności
ludzi, szczególnie dzieci i piękno tego
egzotycznego dla nas zakątka świata. wyreżyserowane widowisko, budzące za tym idzie – bardzo pracowity rok.
Małgorzata
Wystawę uzupełnia kilkunastoma zdję- podziw i zachwyt.
Borowczak-Turowska
ciami z jednej z poprzednich wypraw Od wczesnych niedzielnych godzin
podróżniczych.
Otwarcie wystawy „Kartki z podróży”
– Laos, Kambodża, Wietnam skupiło
liczne grono miłośników dobrej fotografii – zdjęć na profesjonalnym poziomie – których prezentacji na swoich
łamach nie powstydziłby się renomowany National Geographic Magazine
– jak podkreślił Janusz Gajda Dyrektor GDK, otwierając wernisaż. Wystawę można oglądać w Galerii „Ratusz”
do 24 października br.
Antoni Barabasz
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Zawody w „trójce”
Koło Wędkarskie PZW nr 3 było organizatorem dzienno-nocnych zawodów,
które odbyły się 21 i 22 sierpnia na Odrze w Połęcku. W zawodach wzięło udział 12
wędkarzy, członków liczącego 100 osób koła. Tak niska frekwencja zastanawia…
Głównie brały płocie i krąpie. Klasyfikacja: 1. miejsce Tomasz Bądzielewski (2960
punktów), 2. miejsce Bolesław Roszak (2880), 3. miejsce Czesław Misterski (1760).
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, życząc dalszych udanych połowów.
MB-T

T. Bądzielewski, B. Roszak, C. Misterski oraz junior Arkadiusz Jankowiak (300 punktów)

Seniorzy razem
Trwa owocna współpraca różnych grup
społecznych i zawodowych z Gubina
i z Niemiec. Tutaj nie patrzy się na niepoważne harce niektórych polityków.
Świetnie współpracują ze sobą między innymi podmioty w ramach euroregionu, władze miast i wsi, samorządy, działkowcy, kościoły, przedszkola,
a przede wszystkim mieszkańcy, w tym
seniorzy. Ci ostatni z miast partnerskich Guben, Laatzen (przy Hannowerze) i Gubina utrzymują ze sobą systematyczne kontakty. Od 4 do 6 września
2009 r. na pograniczu polsko-niemieckim gościła grupa seniorów z Laatzen:
Peter Hansen oraz Heidi Ziemens,
Hans Urlich Matussek i Ehrenhard

urocze zakątki nad jeziorem w Bronkowie, stadninę z 70 końmi i hodowlę
danieli. Tam, oprócz wymienionych
wyżej, przebywali: Giesela Schneider,
Ursula Ostrowski i Hartmut Richter
z Guben. Szczególnie miłym akcentem
była dla seniorów niemiecko-polskich
wycieczka po Guben, gdzie w rolę
przewodnika wcielił się burmistrz
miasta Klaus-Dieter Hübner. Atrakcyjne było też spotkanie w siedzibie
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej z zastępcą burmistrza Gubina
Justyną Karpisiak. Radość ze spotkania dopełniło obdarowanie gości przez
włodarza Gubina dukatami miejskimi
„6 Gubinek”. Prezes SPZG Stefan Pi-

Na spotkaniu w Guben. Był czas także na chwilę twórczości literacko-artystycznej
w wykonaniu gościa z Laatzen Petera Hansena.
Küthe. Przyjęli ich seniorzy z Guben,
z szefem Horstem Kühnem na czele
oraz seniorzy gubińscy z przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów Grażyną Garbacz. Trzy dni dały okazję
do bliższego poznania się i omówienia
wielu problemów. Okazją ku temu było
między innymi spotkanie przy grillu
u przewodniczącego MRS z Guben.
Seniorzy z Laatzen poznali euromiasto Guben-Gubin, zobaczyli również

laczyński i społeczny opiekun Izby
Muzealnej Tadeusz Buczek zapoznali
gości m. in. z działalnością organizacji,
utrwalaniem dziedzictwa kulturowego oraz zgromadzonymi eksponatami
i wydawnictwami, w tym najnowszym
„550 lat Weltho-Wielotów” autorstwa
Wiesława Łabęckiego. Niezawodnymi
tłumaczami byli, jak zwykle, Aleksandra Poraszka i koordynator MRS, gubiński radny Zygfryd Gwizdalski.(wł)
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Z Ziemi Gubińskiej
Z poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się między innymi, jak toczyło się życie codzienne w dawnym Gubinie,
przed niemiecką agresją na Związek Radziecki – na pozór wszędzie panował spokój, a mieszkańcy, podobnie jak
wcześniej, pracowali, odpoczywali, w pełni korzystali z tego, co oferowało im miasto. Chyba nikt wtedy nie przypuszczał, że za niecałe cztery lata wojna powróci do miejsca, z którego wyszła, i że niemal całe wojsko stacjonujące
w czasach pokoju w garnizonie macierzystym Guben zostanie rozbite pod Stalingradem.

Koszary przedwojennego Gubina - 5
Jak wspomniano wcześniej, pierwsze
tygodnie ofensywy przeciwko Związkowi Radzieckiemu przebiegały w miarę
pomyślnie, a straty jeszcze były znośne.
Punktem zwrotnym była pierwsza wielka kontrofensywa radziecka w grudniu
1941 roku, kiedy żołnierze niemieccy
(w tym gubeński 29. Pułk Piechoty) na
własnej skórze poznali możliwości bojowe radzieckich czołgów T34, których
nie zdołali powstrzymać własnymi
środkami techniczno-bojowymi.
W lecie 1942 r. żołnierze z Guben
brali udział w ofensywie południowej,
która, okupiona ciężkimi stratami, dotarła w rejon Stalingradu. Po sukcesach
kontrofensywy radzieckiej i okrążeniu
sił niemieckich żołnierze z Guben walczyli na północno-zachodnim skraju
kotła, w którym się znaleźli. Mieli jeszcze nadzieję, że nadejdzie odsiecz. Kontakt z bliskimi zapewniała poczta lotnicza. Jednak sytuacja militarna i morale
żołnierzy pogarszało się nieustannie.

dały obywatelstwo polskie, którzy ze
względu na swoich przodków uznawali
się teraz za Niemców. Według systematyki narodowosocjalistycznej, tak zwanej „Volkslisty”, należeli oni do grupy II
i III. Postrzegano ich jako tych, którzy
w obliczu rosnącej przewagi aliantów
oraz faktu, że przeciwnik angloamerykański traktuje jeńców humanitarnie,
w szybkim tempie ponownie stawali się
Polakami. Wielu z nich zdezerterowało
w październiku 1943 roku podczas walk
na północ od Neapolu. Niemcy uważali to za swoisty proces oczyszczania się
szeregów armii. Kolejne miesiące walki
we Włoszech to nieustanne zmaganie
z przewagą materialną Aliantów. Coraz
krytyczniej wypowiadano się o Hitlerze
i jego pomocnikach. Nieudana ofensywa w Ardenach wymusiła wycofanie się
wojsk niemieckich na pozycje, z których
zaatakowały Francję w maju 1940 r.
Ostatnie walki resztka żołnierzy 29.
Pułku Piechoty stoczyła już po prawej

woli. W jej trakcie mieli możliwość
uwolnienia się od ideologicznego balastu
z okresu rządów Hitlera. Z niewoli zwolniono ich masowo w roku 1946. Młodym rocznikom mocarstwa okupacyjne
zapewniły amnestię całkowitą. Szybko
też pojawiło się życzenie, aby pielęgnować znajomości zawarte podczas służby.
Żołnierze 29. Pułku Piechoty spotykali
się w Berlinie Zachodnim. Organizowano coroczne spotkania. Kontakty pielęgnowano przez lata dzięki specjalnej
gazetce informacyjnej.
Jednak ząb czasu zrobił swoje. Spotkania stały się coraz rzadsze. W Berlinie pozostał tylko pomnik upamiętniający poległych i zaginionych żołnierzy
(gubeńskiego) 29. Pułku Piechoty.
Niemi świadkowie

Jak wiemy, oba opisane wcześniej,
przedwojenne kompleksy koszarowe
zachowały się do dziś w formie niewiele
zmienionej. Wiele szczegółów architektonicznych i miejsc uwiecznionych na
starych fotografiach można dziś odnaleźć
bez trudu. Na fot. 1 (stan z roku 2003)
widzimy nową (powojenną) bramę wjazdową do dawnych koszar Moltke’go przy
dzisiejszej ulicy Armii Ludowej w pobliżu
dworca PKP, w których w latach 1938-39,
jako dowódca piechoty w Guben, stacjonował generał dywizji Paul von Haase,
powieszony 8 sierpnia 1944 r. w Berlinie
za udział w zamachu na Hitlera.
Kadra koszar Moltke’go mieszkała między innymi w budynkach obok dzisiejszej
ulicy Sportowej (fot. 2, stan z 1994).
Na terenie dzisiejszego gubińskiego
dworca kolejowego oraz sąsiadujących
z nim magazynów i bocznic znajdował
się wojskowy skład zaopatrzeniowy.
Dawne koszary Moltke’go – stan z 2003 r. (G.Gunia)
Pociągi pasażerskie zatrzymywały się
O tragediach, jakie rozegrały się pod stronie Renu. 16 kwietnia 1945 r. po- tu bardzo rzadko, wyłącznie w celach
Stalingradem, nie mają pojęcia ci, któ- zostali przy życiu żołnierze wysadzili związanych z wojskiem.
rzy ich nie doświadczyli. Należy do
nich Hans-Ulrich Wein, znany z poprzednich odcinków autor tych wspomnień, który został ranny i opuścił to
miejsce wcześniej.
W ciągle kurczącym się kotle okrążenia 20 stycznia 1943 r. z 29. Pułku
Piechoty pozostały tylko sztaby 1. i 2.
Batalionu. W dniu 30 stycznia 1943
roku generał broni Paulus podpisał
akt kapitulacji resztek swej armii. Tego
momentu doczekała tylko garstka żołnierzy gubeńskich.
Po klęsce stalingradzkiej
Z żołnierzy, którzy przeżyli klęskę
stalingradzką (ranni, urlopowani, przypadkowo oddelegowani w inne miejsca
frontu) sformowano nowe jednostki
bojowe. W zasadzie tworzyli oni korpus
podoficerski i oficerski. Nowym miejscem stacjonowania sztabu „nowego”
29. Pułku Piechoty była Francja. Niestety brakowało żołnierzy do typowych
kompanii piechoty. Do formacji nowo
powstających wojskowe komendy uzupełnień powoływały dużo mężczyzn
z rodzin, które do lat 1939/1940 posia-

Jeden z budynków mieszkalnych kadry koszar Moltke’go (G.Gunia)
w powietrze swą broń i sprzęt. Skapitulowali, ponieważ skończyła się amunicja i paliwo. Niegdyś wyruszający na
wojnę z dawnego Gubina 29. Pułk Piechoty w sile 2 000 żołnierzy, w momencie kapitulacji liczył tylko 75 „głów”.

Ze względu na tajemnicę wojskową
obiektów koszarowych nie wpisano
ich na plan miasta z roku 1939. Zapisały się jednak w pamięci dawnych
mieszkańców miasta i żołnierzy, którzy tu służyli.
Wszystkie odcinki na podst. „GubeKontakty pozostały
ner Heimatkalender” (2001 i 2002).
Ci, którzy przeżyli, dostali się do nieOpr. i przekład: K. Freyer
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Następny granat
Guben. W piątek (11 września) w Nysie znaleziono granat z okresu drugiej wojny światowej. Leżał w wodzie niedaleko starej fabryki mięsnej
w północnej części Guben.
O granacie poinformowała gubeńska policja. O pomoc w jego wydobyciu
poproszono straż pożarną. Saperzy przetransportowali granat w inne miejsce.
W momencie transportu był jeszcze uzbrojony.
Rzecznik policji Berndt Fleischer mówi: „Policja zwróciła uwagę na granat
za sprawą dwóch mężczyzn, którzy zostali zatrzymani podczas kradzieży złomu. Gdy zażądano od nich podania miejsca, gdzie znaleźli złom, powiedzieli
również, że podejrzewają, iż w wodzie może się znajdować granat”. W środowe
przedpołudnie (9 września) na gubińskiej Wyspie Teatralnej podczas prac budowlanych już eksplodował granat z drugiej wojny światowej.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 12.09.2009

Czyste brzegi Nysy
Guben. Członkowie gubeńskiego Klubu Wędkarskiego „Forelle“ dbają
o czystość granicznej Nysy.
W tym klubie zrzeszonych jest około 150 członków, którzy statutowo zobowiązani są do wykonywania takich prac. Porządkowanie brzegów to nie tylko
usuwanie trzciny, lecz także wybieranie beztrosko wyrzuconych tu butelek,
puszek po piwie, toreb na zakupy, a nawet… telewizora. Zdaniem wędkarzy,
wzdłuż brzegu ustawiono o wiele za mało pojemników na śmieci. Kolejnym
problemem jest brak szacunku dla pracy innych, którym zależy, aby o czystość
w tym miejscu dbali również przechodnie.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 31.08.2009

Praktyczny wynalazek
Młynarz Curt Zuche z Groß-Gastrose ma na swym koncie ważny wynalazek. Chodzi o nową, nie zawierającą powietrza, a mimo to elastyczną i amortyzującą oponę rowerową. Jeżeli nowy wynalazek się sprawdzi, czego zdaniem fachowców należy oczekiwać, nie będzie dochodzić do nieprzyjemnych
uszkodzeń opony. Wynalazek zgłoszono w urzędzie patentowym. Ma być on
wykorzystany również w branży motocyklowej i automobilowej.
Na podst. „Gubener Zeitung” z 21.09.1909

Dyrektor Genowefie Barabasz
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Z Euroregionu
Europejski festiwal sportowy
W Centrum Sportowym w Cottbus 2 października (piątek) odbędzie się Europejski Festiwal Sportowy. Impreza rozpocznie się o godz. 10.00. Podczas zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje: Streetball - drużyna 4 uczestników/ 3 graczy w polu, mężczyźni i kobiety w kategoriach wiekowych: do 14
lat, 15/16 i powyżej 16; Dziecięcy Wielobój Lekkoatletyczny - 9 stacji: biathlon
(bieg 200 m i 3 strzały na podczerwień; sztafeta rzutu piłką; skoki na skakance;
rzut piłką na odległość; sztafeta skoku w dal; rzut piłką lekarską 2 kg; sztafeta
płotkarska; skok w dal przy pomocy tyczki; sztafeta kończąca). Drużyna składa
się z 10 uczniów klas trzecich i czwartych (5 chłopców i 5 dziewcząt); Siatkówka
- mixed-turniej (3/3), zespoły szkolne 16 - 20 lat; Szachy – mężczyźni i kobiety
w kategoriach wiekowych: do 8/do 10/do12/do14/do16/do18/do20 lat jako szybki turniej szachowy, 7 rund.
Za zajęcie miejsc na podium w każdej z kategorii wiekowych dla kobiet i mężczyzn przewidziane są medale. Termin zgłoszeń upływa 23 września.
Program Europejskiego Festiwalu Sportowego i szczegółowe informacje dostępne są u Krzysztofa Zdobylaka w biurze Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr,
tel.0-68-455-80-54.
zt

Po obu stronach Odry Urad
Pod takim hasłem w sobotnie popołudnie 5 września w Uradzie (powiat
słubicki) odbyło się podpisanie polskoniemieckiej umowy o współpracy.
O godz. 14.00 nastąpiło po stronie
polskiej oficjalne otwarcie uroczystości, w której udział wzięli m. in.:
Danny Busse - wójt związku 5 gmin
położonych między Frankfurtem nad
Odrą a Eisenhüttenstad, starosta słubicki Andrzej Bycka, burmistrz Cybinki
Roman Jerzy Siemiński.
Do Uradu zaproszone zostały m. in.
Gubińska Orkiestra Dęta i Gubińskie
Łużyczanki, kierowane przez Danutę Kaczmarek. Licznie zgromadzona
publiczność z Polski i Niemiec doskonale bawiła się podczas występów naszej orkiestry i grupy śpiewaczej. Muzykom nie chciano pozwolić na zejście
z estrady. Niestety ramy programu nie

grupa Ha-Dwa-O. Jej pierwsza solistka
Monika Wierzbicka ukończyła Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze
Muzycznym w Gdyni. Przez siedem
lat pracowała w teatrze Syrena, równocześnie współpracując ze studiami
dubbingowymi, Kabaretem Olgi Lipińskiej oraz Dziennikiem Telewizyjnym
Jacka Fedorowicza. W styczniu 2001
ukazał się singel „Serce Sercu”. Utwór
stał się hymnem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Kolejne solistki
zespołu to: Ola Zduniak i Weronika
Korthals. Jeden z bloków muzycznych
poświęcony był przebojom Krzysztofa Krawczyka.
Publiczność śpiewała i tańczyła do
późnych godzin nocnych. Uczestnicy imprezy mogli podziwiać pokaz
sztucznych ogni i bawić się w rytm starych i nowych przebojów.

MATKI

składają:
grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie
ZS im. M. Kopernika w Gubinie

Matki

PANI GENOWEFIE BARABASZ
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
składa
grono pedagogiczne oraz pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie

Kronika 997
27.08. przy ul. Legnickiej nn. sprawca podczas nieobecności mieszkańców wszedł do niezabezpieczonej
piwnicy i niezabezpieczonego garażu,
skąd ukradł: dzieżę do wyrabiania
ciasta, bojler elektryczny 150 l, wiertarkę elektryczną, grill elektryczny.
Straty - 3000 zł,
28.08. w Starosiedlu policjanci
zatrzymali 51-letniego mieszkańca
Jałowic, który kierował ciągnikiem
rolniczym, będąc w stanie nietrzeźwości (0,99 mg/l),
28.08. nn. sprawca ukradł z ogrodu 50 krzewów ozdobnych (tuja cypryjska). Straty - 2000 zł,
28.08. w Starosiedlu dwóch mężczyzn w wieku 21 lat (zam. Starosiedle), będących w stanie nietrzeźwości, dokonało zniszczenia
ogrodzenia mieszkańcowi tej samej
miejscowości. Sprawcy grozili poszkodowanemu i naruszyli jego nietykalność cielesną,
29.08. na os. Roosvelta grupa kilku
mężczyzn dokonała pobicia 42–letniego mieszkańca Gubina. Pokrzywdzony z licznymi urazami głowy trafił
do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, gdzie zmarł 7 września,
29.08. 18-letni mężczyzna naruszył
nietykalność cielesną umundurowanego funkcjonariusza KP Gubin, poprzez odpychanie jego ręki i szarpanie
za mundur oraz znieważył go wulgarnymi słowami, podczas wykonywania
przez policjanta czynności służbowych. Ponadto groził mu pobiciem,
2.09 funkcjonariusze KP Gubin
ujawnili nielegalny pobór energii elektrycznej w domu jednego
z mieszkańców Gubina,
5.09 nn. sprawca uszkodził elewację sklepu AGD Satman w Gubinie
poprzez rozlanie chemicznej substancji barwiącej.
MB-T
Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie

Kronika PSP

PANI GENOWEFIE BARABASZ
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

składają
dyrektorzy gubińskich samorządowych szkół
i przedszkoli
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Gubińska Orkiestra Dęta ujęła polską i niemiecką publiczność
pozwoliły na kolejne bisy. Łużyczanki
wyróżniały się nie tylko pięknymi piosenkami i głosami, bardzo podobały
się również stroje naszych pań.
Transgraniczny blok muzyczny obejmował m. in.: występy zespołów niemieckich i polskich – Duetu PolskoNiemieckiego, orkiestry akordeonistów
Odra-Szprewa, występ laureatów konkursu piosenki – pop i rock, popisy
dzieci i młodzieży ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Cybince. Po części
artystycznej odbył się pokaz cyklistów
na jednokołowych rowerach.
Gwiazdami wieczoru byli: Danuta
Błażejczyk z zespołem oraz wspaniała

Innymi atrakcjami tego wieczoru
były: turniej siatkówki plażowej, tańce
w strojach regionalnych, stoiska artystyczne: kowalstwo, wiklina, rzeźba,
rękodzieło, prezentacja lokalnych stowarzyszeń i organizacji, stoiska gastronomiczne (szczególnym popytem cieszyły się pierogi poleskie z nadzieniem
mięsno-ziemniaczanym).
Nad sprawnym przebiegiem całej
uroczystości czuwał konferansjer Łukasz Kaczmarek – naczelnik Wydziału
Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw
Społecznych w Starostwie w Słubicach.
Małgorzata
Borowczak-Turowska

Osy i szerszenie ponownie dają się
we znaki. Od 3 września strażacy
trzykrotnie byli wzywani do usuwania ich gniazd z terenu miasta.
07.09. zastęp strażaków otwierał zatrzaśnięte drzwi mieszkania,
w którym przebywała jego lokatorka
z małym dzieckiem,
08.09. zastęp strażaków i samochód ppoż. Nadleśnictwa Gubin
gasiły pożar ścierniska w Czarnowicach. Jego przyczyną było podpalenie. Paliło się około 0,5 hektara powierzchni. Strat nie zanotowano,
09.09. dwa zastępy strażaków zostały zadysponowane do miejsca
eksplozji niewybuchu na Wyspie
Teatralnej. O tym zdarzeniu piszemy oddzielnie,
09.09. zastęp strażaków gasił podpalony stóg siana w miejscowości
Sadzarzewice. Straty oszacowano na
kwotę 5 tysięcy złotych.
Informacje przekazał dowódca
JRG – PSP w Gubinie
asp. sztab. Dariusz Kostyszak.
Oprac. AB.
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W tym roku zbiegły się ważne rocznicowe święta, o których trudno wspominać bez łez wzruszenia - rocznica
wybuchu II wojny światowej i Jubileusz 90-lecia Nikodema Melerowicza, jednego z najwspanialszych Pionierów
Miasta Gubina.

Sto lat, dwieście lat!

Pan Nikodem urodził się na pograniczu
w 1919 roku. Tu po wojnie podjął pierwszą pracę, jako jeden z nielicznych kolejarzy. Całe życie związany był z koleją.
Po zawarciu związku małżeńskiego osiedlił się w Gubinie. W posagu
żona wniosła kozę i kurę. Wspominam o tym, gdyż na tamte czasy było

umiejętnościom - postarał się p. Melerowicz. Tych umiejętności p. Nikodem
nabył od Niemca, u którego pracował
w czasie wojny. Do dnia dzisiejszego
państwo Melerowiczowie posiadają
wypielęgnowany ogródek – ich chlubę – a w nim warzywa i owoce, które
uprawiają wspólnie.

Dostojny Jubilat N.Melerowicz
to duże bogactwo. Posiadanie kozy Pan Nikodem znany jest wśród znai kury gwarantowało w okresie powo- jomych ze słynnych nalewek i wspajennym brak głodu. Było mleko i były niałych win.
jajka, a to podstawa wyżywienia. Do Ale, jak sam zaznacza, jego najwięktego warzywa, o które - dzięki swoim szą radością i dumą jest rodzina. Dla

wszystkich może być wzorem męża,
ojca, dziadka i pradziadka. Jest to człowiek wyjątkowy, niestrudzony w działaniu, koleżeński i ogromnie szanowany.
Zawsze bardzo dobrze zorganizowany
i chętny do niesienia pomocy, czego
przykładem jest jego działalność w Stowarzyszeniu Pionierów Miasta i Gminy
Gubin. Od początku uczestniczył w spotkaniach z seniorami niemieckimi.
Jest też wielkim przyjacielem młodzieży, którą zawsze wspiera w działaniach. Wspierał młodzież zbierającą
materiały do pracy naukowej, dzieląc
się z nią wspomnieniami z pierwszych
lat powojennych. Był projektodawcą
gromadzenia materiałów historycznych dla szkół oraz do zeszytów pionierskich.
W stowarzyszeniu przez dwie kadencje pełnił funkcję skarbnika. Do
dziś pan N. Melerowicz jest filarem
stowarzyszenia, aktywnie uczestnicząc
we wszystkich spotkaniach i przedsięwzięciach. Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, otrzymał wiele odznaczeń, został Honorowym Obywatelem
Miasta Gubina.
Wszystkiego najlepszego Panie Nikodemie! Dołączamy się do gorących
życzeń Pionierów. Życzymy spełnienia marzeń, samych radosnych chwil,
słońca i pogody ducha. Sto, a nawet
dwieście, lat życia w zdrowiu!
Małgorzata
Borowczak-Turowska

Projekt w przyszłość
Jedną z bardzo aktywnych organizacji
funkcjonujących na pograniczu niemiecko-polskim jest Pro Guben. Organizacja ta dba o ochronę środowiska
(nagrodzona przez land Brandenbur-

podpatrzeć zadanie, może rozwiązania
przydadzą się innym, na polskim gruncie. Poprzez realizację projektu można
osiągnąć kilka celów, m.in.: zwiększenie zbiorów, oszczędność wody, reduk-

I.Schneider demonstruje na polu w Groß Breesen urządzenie do podziemnego nawadniania. Obok Cornelia Stier i Wolfgang Härtig. Pierwsza z lewej Anna Volkmann,
tłumacz
gia) i jest członkiem Słonecznej Europy. Jednym z realizowanych przez Pro
Guben projektów, który wzbudził zainteresowanie sąsiadów, jest wykorzystanie nieużytków pod uprawę przy podziemnym nawadnianiu. Własny wkład
wyniósł 36%, resztę dofinansowała
Unia Europejska i Brandenburgia. Co
ciekawe, Irmgard Schneider zobaczyła
pomysł w telewizji, jedząc obiad. Warto

cja nawozów sztucznych, brak zużycia
pestycydów, zmniejszenie obciążenia
metanem, szybkie odzyskiwanie gazu
(a co za tym idzie - energii) oraz ochrona wody.
Pro Guben wydzierżawiło w Groß
Breesen (na północ od Guben) teren,
na którym rozmieszczono węże z zaworowymi otworami umieszczonymi
w ziemi na głębokości 50 cm. Wokół

węży tworzy się wilgotna warstwa
i około 5 cm od górnej powierzchni –
warstwa sucha, bez zielska na niej (o ile
nie pada deszcz). Nie traci się wody na
powierzchni przez parowanie. Przewody powinny wytrzymać w ziemi 30 lat.
Ponadto rośliny otrzymują zawsze od
1 do 4 miesięcy substancje do własnego
systemu odpornościowego.
Dowodem na skuteczność tej techniki jest pole kukurydzy. W miejscach,
gdzie zamontowano podziemne nawadnianie, kukurydza jest wyższa i dorodniejsza.
Na uporządkowanych grządkach rosną różne warzywa, m. in.: pomidory,
szpinak, rzodkiewka, jarmuż na zimę,
buraki cukrowe. Obok stoi barakowóz
ze zbiornikiem na wodę, przeznaczoną do mieszania z nawozami. W Pro
Guben wiedzą, sąsiedztwo jakiego zielska pomaga roślinie i jaki dać nawóz.
Wszystko zostanie ocenione - jakość,
zdrowotność roślin. Istotne są efekty
- co przyda się dla ludzi, zwierząt (np.
kukurydza dla koni), do kotłowni. Biomasa to przecież najstarsze i najszerzej
współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii.
Działacze z Pro Guben chcą także założyć szkółkę drzew owocowych. Tam,
gdzie teraz jest trawa, ma powstać plac
sportowy. Jak podkreśliła I. Schneider,
członkini zarządu stowarzyszenia, to
z myślą o młodzieży, która będzie miała miejsce do gry w piłkę nożną. Brawo! Tylko przyklasnąć.
(wł)
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92 n malgorzatab-t@o2.pl

Jeszcze tyle do zrobienia…
- Będzie faktycznie ładny blok, po remoncie i ociepleniu, ale teraz niestety do
mieszkań wnosimy pod butami sporo śmieci i tynku – powiedział mieszkaniec
bloku przy ul. Roosevelta 1, pan S. – Mam pytanie, czy pracownicy nie mogą
zadbać o to, by po zakończeniu dnia pracy uprzątnąć teren wokół rusztowań,
a przynajmniej przed wejściami do bloku? Wszystko potrafię zrozumieć, ale
wiem, jak w innych krajach wyglądają remonty bloków mieszkalnych i nie zgodzę się z twierdzeniem, że jak remont – to musi być bałagan!
Nie wiem, jak powinien wyglądać teren wokół remontowanego bloku, ale
wierzę Panu, że można inaczej…

Remontowany blok i śmieci wokół niego

Tu jest inaczej…
- Kilka metrów od ul. Roosevelta jest piękny skwer, godny naśladowania – powiedziała pani Agnieszka. – Mam nadzieję, że w parku przy Obrońców Pokoju
też będzie tak ładnie. Nowe ławki, kosze na śmieci, a co najważniejsze, rośliny
są posadzone „z głową”. Bardzo lubię spędzać tu czas wolny z dziećmi. Proszę
ten piękny kawałek zieleni, położony nad Lubszą, dać za wzór osobom odpowiedzialnym za nasadzenia i utrzymanie zieleni w Gubinie.

Dla kogo te znaki?
- Znaki sobie, a kierowcy sobie – tak komentuje zachowania kierowców pan
Jan. – Znak wyraźnie wskazuje sposób, w jaki kierowcy powinni parkować swoje
pojazdy. Jednak kierowcy, jakby na przekór – odwrotnie. Ciekawe, czy są karani
za łamanie przepisów w tym miejscu? Proszę, by Straż Miejska i Policja od czasu
do czasu zaglądnęły na ulicę Chopina.

Prośbę przekazuję wraz z „dowodem”

Zielona nam…
- Przyjezdni chwalą Gubin za ogromne obszary zieleni, ale chyba nie chodzi
o taką zieleń, jak ta, którą można podziwiać wokół kościoła katedralnego,
zwanego katedrą! – mówią państwo B. i M. mieszkający opodal tego miejsca.
– Codziennie tędy przechodzimy, obserwujemy i czekamy, kiedy ktoś weźmie
się za ten zarośnięty teren. Co się stało? Jeszcze do niedawna było wielu ludzi
pracujących wokół katedry, a teraz cisza i pustka. Pozostał porastający zielskiem sprzęt…
Z ostatniej chwili: w środę i czwartek uporządkowano teren wokół fary.

Czytelnicy redagują
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Wtorek 1 września - kolejna przykra rocznica wybuchu II wojny światowej,
ale także…

Szkolny dzwonek wzywa…
Jak co roku, uczniowie SP nr 3 oraz ich
nauczyciele i rodzice spotkali się pierwszego września na placu przed szkołą,
by oficjalnie rozpocząć nowy rok szkolny. Minutą ciszy uczczono ofiary wojny,
odśpiewano hymn państwowy, a następnie dyrektor placówki Robert Siegel
w sposób szczególny zwrócił się do najmłodszych uczniów-pierwszoklasistów.
To dla nich wyjątkowy dzień-właśnie
wkraczają na ścieżkę edukacji, która poprowadzi ich w świat wiedzy. Doświadczenia dzieci zdobyte w pierwszym
roku nauki mają decydujący wpływ na
ich dalsze poczynania, dlatego już dziś

pierwszaki były honorowymi uczestnikami tej uroczystości.
Po apelu wszyscy uczniowie udali się
do swoich klas, a pierwszoklasiści zostali poprowadzeni do gabinetów przez
swoje nowe opiekunki. Wychowawczynie: klasy I „a” - J. Korzeniewska, klasy
I „b” – M. Granda, klasy I „c” – M. Szuber, pokrótce wprowadziły maluchy i ich
rodziców w szkolne tematy, a następnie
wszyscy (z drobnymi upominkami na
zachętę) rozeszli się do domów.
Już następnego dnia zaczęła się ciężka
praca, bo szkolny dzwonek wzywa nas,
bo nauki nadszedł czas. Anna Kędziora

Obrączkowanie bocianów
Z inicjatywy dr hab. prof. Leszka Jerzaka, dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, odbyła się w sezonie letnim akcja

podziękowania należą się również
mieszkance Starosiedla Małgosi Kulczyk, która umożliwiła zaobrączkowanie
bocianów na terenie swojej posesji oraz

J.Lewandowski obrączkuje
obrączkowania bocianów białych na
terenie gminy Gubin. W 6 gniazdach
zaobrączkowano 15 młodych bocianów. Oznaczono je czarnymi obrączkami typu „Elsa”. Zadanie to wykonał
mgr Sławek Rubacha z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze.
Akcja mogła się odbyć dzięki życzliwości Zbigniewa Bołoczko i Józefa Wieczorka – właścicieli Zakładu Energo
– Elektrycznego „Energia” w Gubinie,
którzy nieodpłatnie udostępnili samochód wyposażony w podnośnik hydrauliczny. Serdecznie dziękuję właścicielom
firmy oraz kierowcy-operatorowi Jarkowi Sulikowskiemu za pomoc. Słowa

prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Gubińskiej Stefanowi Pilaczyńskiemu i sekretarzowi stowarzyszenia
Wiesławowi Łabęckiemu, na których
wsparcie jak zwykle mogłem liczyć.
Bociany są ptakami długowiecznymi,
istnieje więc szansa, że obrączkowanie
dostarczy wiadomości o tym, co dzieje się z ptakami, których ojczyzną jest
Ziemia Gubińska.
Dzięki oznaczeniu uzyskano wiele
cennych wiadomości o życiu bocianów,
między innymi możliwe było ustalenie
faktu wychowywania młodych przez 33letniego bocianiego samca (Kruszewicz
A. G. Ptaki Polski - Warszawa 2005).
Julian Lewandowski

Zbliża się jesień. Na porządki podobno nigdy nie jest za późno, ale
szkoda, że dopiero teraz zabrano się za
oczyszczanie chodników porośniętych
zielskiem. Idąc ulicą Paderewskiego
zauważyłam, że na chodniku co parę
metrów leży kupka śmieci i zielska.
W pierwszej chwili pomyślałam, że
właściciele domków zaczęli porządki
przed swoimi posesjami.
Niestety pomija się zielsko wystające
spod płytek wzdłuż płotów należących
do mieszkańców domu graniczącego
z chodnikiem, a chwasty wyrywa się tylko tam, gdzie jest pusty teren. Niejeden
właściciel posesji pewnie jest zdania, że
nie musi wyrywać zielska z chodnika,
skoro on nie należy do niego.
I tak oglądamy się jeden na drugiego,
a zielsko nam rośnie i zamiast upiększać
miasto, sami jesteśmy winni, że wygląda ono na takie zaniedbane. Szczególnie brudna jest ulica Kresowa. Zrobiłam sobie w ubiegłym tygodniu spacer
i przeraziłam się, widząc, co ludzie wyrzucają na pobocze (za murek oporowy
w wąwozie). Zresztą po drugiej stronie
też nie było lepiej, ale tamten bałagan
zawdzięczamy pewnie działkowiczom.
Właściciele działek mają dostęp do
śmietników, lecz śmieci nie zawsze się
w nich mieszczą, więc sporo z nich fruwa, zatrzymując się na porośniętym
poboczu.
Miałam też napisać o śmieciach zalegających na placu naprzeciwko Energetyki, ale dzisiaj stały tam już worki ze
śmieciami. Niestety plac po spalonym
„Bolku” został wykupiony przez kogoś
i zapomniany, jak wszystkie inne miejsca w mieście, które zmieniły właściciela. A miało być tak cudownie w tym
naszym Gubinie.
Gubinianka

E-dziennik

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo uczniów, Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych w Gubinie postanowił
wdrożyć elektroniczny System Kontroli
Frekwencji i Postępów w Nauce (SKF).
Elektroniczny dziennik ułatwia pracę dyrektorom i nauczycielom. Przede
wszystkim jednak umożliwia rodzicom
bieżącą kontrolę frekwencji i ocen swoich pociech, daje im bieżący dostęp do
rzetelnych informacji o dziecku. Dzięki
stałemu kontaktowi ze szkołą, system
pozwala rodzicowi na skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym. Ponadto nauczyciele mogą za
pomocą e-dziennika wysyłać rodzicom
uwagi o zachowaniu uczniów. Do głównych zalet SKF zaliczyć można: łatwość
obsługi, pełne bezpieczeństwo danych
osobowych oraz możliwość komunikom, chodniki są zarośnięte, żywopłoty wania się rodziców z nauczycielami. mz
nie pamiętają pewnie, kiedy ostatnio
je przycinano. AMW w Zielonej Górze
Burmistrz Miasta Gubina
z pewnością czeka na chętnego i pewnie długo jeszcze poczeka, bo jeśli bu- Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce
dynki porosną zielskiem, niebawem nieruchomościami informuje, że w sienikt ich nawet nie zauważy.
dzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie
Czasami, nim się coś zyska, trzeba przy ulicy Piastowskiej 24, wywieszono
nieco stracić. Może warto byłoby za- na okres 21 dni od dnia ogłoszenia inforinwestować w uporządkowanie tere- macji w prasie, wykazy nieruchomości
nu, by mieszkańcom było przyjemniej stanowiących własność Gminy Gubin
spojrzeć i powspominać dawne kino o statusie miejskim przeznaczonych do
sprzedaży, oddania w użytkowanie wiei nie tylko.
Z poważaniem Gubinianka czyste, najem i dzierżawę

Grunwald
W dniu dzisiejszym, idąc ul. Kresową
w stronę Komorowa, zwróciłam uwagę
na budynki należące do Agencji Mienia Wojskowego. Przed budynkami
dawnego kina „Grunwald” wisi wielki
szyld „Na sprzedaż”. Stwierdzam, że
bardzo łatwo i bardzo szybko można
zamontować słupy i tablicę ogłoszeniową z informacją, do kogo zgłosić się
powinni chętni do nabycia w/w mienia.
Gorzej jest z utrzymaniem porządku
wokół tego mienia. Budynki stoją przy
głównej, wylotowej drodze z Gubina.
Chaszcze wokół nich sięgają prawie 1,5

Porządki?
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Potrzebujesz pomocy?
Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Wyspa” oferuje pomoc wszystkim osobom, które bez wsparcia z zewnątrz nie są w stanie rozwiązać osobistych
problemów.
Pomoc specjalistów współpracujących z PCPR jest udzielana nieodpłatnie i nie są wymagane żadne skierowania oraz książeczki RUM.
Przypominamy ważne informacje i numery telefonów, które w przypadku różnych losowych zdarzeń mogą okazać się niezbędne:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Wyspa” w Gubinie
ul. Pułaskiego 1 (przy Zespole Szkół Rolniczych Gubinie)
Godziny pracy biura:
(przyjmuje pedagog – pracownik pierwszego kontaktu)
od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 12.00
Dyżury specjalistów:
Środa 16.00 – 18.00 przyjmuje prawnik
Piątek 17.00 – 19.00 przyjmuje konsultant do spraw pomocy psychologicznej
Zapisy:
pod nr tel. (068) 452-23-39, 664-126-531
w Punkcie Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
(ul. Piastów 10 B, Krosno Odrzańskie)
Dyżury pełnią specjaliści:
Wtorek 15.30 – 17.30 prawnik
Środa 15.30 – 18.30 konsultant do spraw pomocy psychologicznej
Zapisy pod nr tel. (068) 383-02-02, 383-02-03
(oprac.m.z)

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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kuchnia, łazienka, ubikacja, I piętro plus garaż i
działkę rekreacyjną. Tel. 510 079 313.
DO WYNAJĘCIA urządzone pokoje: jedno-, dwuKUPIĘ mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
i trzyosobowe, z dostępem do kuchni i salonu
Tel. 514 739 004.
kominkowego – dla FIRM. Tel. 510 638 234.
KUPIĘ
mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
DO WYNAJĘCIA pokój w bloku. Tel. 509 458 370.
Tel.
603
305 561.
DO WYNAJĘCIA komfortowo urządzony pokój
z wygodami, dla osoby odpowiedzialnej. Tel.
SPRZEDAM
STARY PRYWATNY DOM
068 455 56 55, 665 679 797.
z piwnicą - do remontu, 7 pokoi,
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Tel.
300 m2, działka budowlana 750 m2.
791 127 765.
Guben - część Schlagsdorf.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka (umebCena 25 tys. euro.
lowane), c.o. – gazowe. Tel. 790 474 922.
Tel. 0049 3561 66844.
DO WYNAJĘCIA umeblowana kawalerka. Tel.
504 203 398.
SPRZEDAM dom z zabudowaniami gospodarDO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 pokoje, ul. We- czymi w miejscowości Nabłoto koło Brodów
sterplatte. Tel. 501 509 731.
Żarskich. Tel. 603 769 394.
DO WYNAJĘCIA komfortowe mieszkanie 2 po- SPRZEDAM dom z wyposażeniem (116 m2) z
koje. Tel. 068 455-65-55.
garażem (razem pow. 150 m2), działką 841 m2.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie - 3 pokoje, kuchnia, Tel. 691 566 245.
łazienka, przedpokój, 75 m2, ul. Oświęcimska 4, SPRZEDAM dom w okolicy Gubina na działco – gazowe. Tel. 695 407 449.
ce ponad 50 arów BONi Nieruchomości. Tel.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie umeblowane, wy- 605 644 208.
soki standard, 3 pokoje. Tel. 068 359-60-18, SPRZEDAM piętrowy dom do remontu, blisko
512 086 146.
centrum miasta, na działce 734 m2. BONi NieruDO WYNAJĘCIA mieszkanie w bloku I piętro, 3
chomości. Tel. 605 644 208.
pokoje, kuchnia, łazienka, WC. Tel. 068 359 76
SPRZEDAM domek jednorodzinny pow. 81 m
01, 885 544 255.
kw., działka 510 m2 Cena do uzgodnienia. Tel.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
661 025 568.
Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA umeblowane mieszkanie
DZIAŁKI/LOKALE
–3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Tel. OBIEKT 230 m2 (piekarnia ul. Żwirki i Wigury)
068 359-31-27.
sprzedam lub wynajmę. Tel. 606 636 569.
DO WYNAJĘCIA pokoje 1-2 osobowe w domku SKLEP przy ulicy Morskiej sprzedam. Tel.
jednorodzinnym. Tel. 510 638 234.
068 359-62-91 lub 699 477 482.
POZNAŃ okolica Politechniki – pokoje do wyna- PAWILON z płyty obornickiej ul. Krzywoustego –
jęcia dla studentów, wspólna kuchnia, łazienka sprzedam. Tel. 068 359-35-91 lub 607 721 973.
i toaleta. Tel. 509 567 973.
LOKAL handlowo-usługowy o pow. ok. 50 m2
NOCLEGI dla firm. Tel. 791 127 765.
– do wynajęcia. Tel. 510 266 034.
SPRZEDAM kawalerkę 30 m2, c.o. gazowe. Tel. LOKAL sprzedam pow. 86,7 m2 w Markosicach (14
068 359-61-75.
km od Gubina). Możliwa działalność gospodarcza
SPRZEDAM mieszkanie 35 m2, kawalerkę w starym
lub zamieszkanie. Tel. 790 891 804 po 17.00.
budownictwie (pokój, kuchnia, łazienka, przedpoLOKAL DO WYNAJĘCIA,
kój, o.c. gazowe, okna PCV). Tel. 515 761 871.
POW.
20 M KW. PLUS ZAPLECZE,
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 2 pokoje,
W
NOWYM
BUDYNKU UL. RYDLA 4A
kuchnia, łazienka. Tel. 502 558 569 po 18.00.
(SUTERENA).
SPRZEDAM M-4 Os. E. Plater. Pilne! Tel. 880 951 230.
TEL.
502 352 449.
ZAMIENIĘ na mniejsze w bloku lub sprzedam
2
LOKAL użytkowy z możliwością przekształcenia
mieszkanie 67 m . Tel. 502 033 994.
ZAMIENIĘ lub sprzedam mieszkanie 2 pokoje. na mieszkalny w okolicach Gubina, pow. 87 m2.
BONi Nieruchomości tel. 605 644 208.
Tel. 515 354 735.
ZAMIENIĘ komfortowe mieszkanie własnościo- WYNAJMĘ lokal o powierzchni ok. 50 m2. Tel.
we 2 pokoje, kuchnia, na II piętrze w bloku ul. 512 174 450, 512 174 449, 512 174 451.
Konopnicka, na 2 pokoje, kuchnię do II piętra w POSZUKUJĘ hali do wynajęcia o pow. 200-400
Gubinie, możliwość dopłaty. Tel. 660 373 591. m2 (woda, prąd, c.o., zaplecze sanitarne) w GuKUPIĘ kawalerkę. Tel. 514 739 004.
binie lub w obrębie. Tel. 068 459-47-62 (ponieSPRZEDAM mieszkanie własnościowe 30 m2 działek – piątek w godz. 17.00-20.00).
(kawalerka); kuchnia, pokój, przedpokój, ła- DZIAŁKI pod budownictwo i inwestycje ul. Puzienka, c.o. gazowe. Tel. 068 359-61-75.
łaskiego - Poniatowskiego. Sprzedam. Na życzeSPRZEDAM mieszkanie - 2 pokoje, kuch- nie wybuduję dom. Tel. 668 305 868.
nia, łazienka – w bloku II piętro, 49 m2. Tel. DZIAŁKĘ 561 m2, ul. Spokojna – sprzedam. Tel.
696 028 230.
068 359-35-91 lub 607 721 973.
SPRZEDAM BARDZO
DZIAŁKĘ budowlaną 1093 m kw. przy ul. SikorATRAKCYJNE MIESZKANIE
skiego sprzedam. Tel. 783 693 287.
www.topschrank.de/apartament
DZIAŁKĘ budowlaną w Bieżycach 1500 m2
Os. E. Plater 12 d/1 pow. 69,4 m2. Tel.
sprzedam. Tel. 607 293 285.
605 149 482, 502 548 090.
DZIAŁKĘ w Bieżycach (40 000 zł) sprzedam. Tel.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 72 m2, 502 559 384.
os. E. Plater, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ubika- DZIAŁKĘ sprzedam pod budowę pow. 3 tys. m2
cja, parter. Tel. 609 257 230.
w Czarnowicach oraz kupię dachówkę rozbiórSPRZEDAM mieszkanie w bloku 2 pokoje, 52 m2 kową klinkierową. Tel. 609 006 619.
o podwyższonym standardzie. Tel. 504 068 961. DZIAŁKI w centrum Gubina pod budownictwo
SPRZEDAM mieszkanie ok. 100 m2, 4 pokoje, mieszkalno-usługowe. BONi Nieruchomości tel.
kuchnia, łazienka, balkon, dwie piwnice, c. o. 605 644 208.
gazowe. Tel. 502 033 523.
MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM mieszkanie 4 pokoje, 72,2 m2, parMITSHUBISHI 1996 rok, w bardzo dobrym stater. Tel. 502 352 999.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 3 pokoje, nie – sprzedam. Tel. 514 739 004.

MIESZKANIE

MOTOR Yamaha Vivago 700 cm3. Wersja
amerykańska 85 r. Cena do uzgodnienia. Tel.
507 107 181.
MOTOCYKL do remontu, Honda CB 450 - tanio
sprzedam. Tel. 504 140 028.
SPRZEDAM simsona 3-biegowego. Tel.
502 352 449.
SPRZEDAM używane akumulatory samochodowe. Atrakcyjna cena. Tel. 068 359-35-91 lub
607 721 973.
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MONTAŻ, naprawa, instalacje elektryczne. Tel.
513 041 814.
MASAŻ stóp i świecowanie uszu u klienta w
domu. Tel. 784 272 267.

RÓŻNE

Tel. 504 738 470.
SPRZEDAM drewno opałowe i kominkowe.
Możliwy transport. Tel. 609 138 452.
ODDAM piec pokojowy kaflowy. Do rozbiórki.
Transport we własnym zakresie. Tel.889 137 910.
MĘŻCZYZNA da ślub, zameldowanie na pobyt
stały. Tylko SMS-y! Tel. 796 081 097.
SPRZEDAM fotel bujany nowy i regał nowy – kolor olcha, wymiary 80x180x36. Tel. 697 403 560.
PODRĘCZNIKI do kl. I liceum im. B. Chrobrego
– sprzedam, chemię rozszerzoną do kl. II – kupię. Tel. 068 359-53-12.

SPRZEDAM kuchenkę gazową w dobrym stanie, cena 100 zł. Tel. 667 976 782.
SPRZEDAM kamień polny 10 ton, cena do
uzgodnienia. Tel. 510 250 141.
SPRZEDAM kamień polny łupany. Tel. 607 481 936.
SPZEDAM betoniarkę 150 litrów, 220 V, jednoUSŁUGI
MATEMATYKA – korepetycje. Tel. 509 567 973. fazowa, „napęd” induktorem. Stan bardzo doMATEMATYKA – korepetycje. Tel. 889 137 910. bry. Cena 700 zł. Tel. 510 250 141.
URZĄD POCZTOWY Gubin 1
J. NIEMIECKI – korepetycje. Tel. 693 594 555. SPRZEDAM kolumienkę do pieca łazienkowePrzeprasza Pana Bogusława
J. ANGIELSKI dla początkujących. Tel. 507 532 902. go. Tel. 516 976 285.
Albinowskiego za zajście w dniu
J. ANGIELSKI – korepetycje. Tel. 792 456 384. SPRZEDAM tanio 2 lady chłodnicze 2 m i 1,5 m.
10.08.2009 r., polegające na odmoKOREPETYCJE – I-VI klasa, specjalista oligofre- Tel. 504 140 028.
wie wykonania usługi.
SPRZEDAM kocioł c. o. pleszewski VKSG moc 12
nopedagog. Tel. 660 004 298.
Naczelnik
Urzędu Pocztowego Gubin 1
KW pow. grzania 90 m2. Nowy na gwarancji 48KOREPETYCJE – I-VI klasa, specjalista oligofreSPRZEDAM
tanio
zamrażarkę 150 l i kuchenkę
miesięcy. Gratis pompa, wentylator, regulator
nopedagog. Tel. 514 952 419.
gazową. Tel. 693 168 570.
temperatury. Tel. 068 359-61-78.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
JEŻELI chcesz, aby przeszłość Gubina sprzed I
HEJ DZIEWCZYNY!
PRZEWÓZ osób – wyjazdy na lotniska. Tel.
wojny światowej była odkryta i opisana, proszę
NIE MACIE CO NA SIEBIE WŁOŻYĆ?
515 354 735.
wpłać na konto. Przyda się każdy datek: Daniel
ZAJRZYJCIE DO „SZAFY” NOWO OTWARNAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich
Głowiński BZ-WBK złotówkowe 18 1090 1548
TEGO SKLEPU UL. ROOSEVELTA 4.
pieców i podgrzewaczy gazowych. Waldemar
0000 0000 5409 5508. Euro: BZ-WBK 65 1090
ZNAJDZIECIE TUTAJ ODZIEŻ NOWĄ I
Kościów. Tel. 501 714 747.
1548 0000 0001 0790 2696.
UŻYWANĄ – ZACHODNIE MARKI – W
POGOTOWIE komputerowe: instalacja oraz
PRZYSTĘPNEJ CENIE.
PRACA
konfiguracja Windows, oczyszczanie komputeFIRST
& SECOND HAND
rów, instalowanie programów, usuwanie wiruPRZYJMĘ fryzjerkę na staż. Tel. 608 299 232.
SZAFA
sów oraz inne. Tel. 792 617 991.
POTRZEBUJĘ osoby do pieczenia ciast (u siebie
UL. ROOSEVELTA 4
PIASKOWANIE, renowacja konstrukcji stalow
domu). Tel. 068 452-39-76, 785 236 761.
TEL. 791 060 978.
wych, czyszczenie elewacji. Tel. 691 910 401,
SPRZEDAM pianino w bardzo dobrym stanie. MAM 32 lata, jestem odpowiedzialna, zaopie783 907 748.
kuję się dzieckiem. Tel. 665 535 356.
Tel. 604 441 979.
PRZEWÓZ osób - krajowy i międzynarodowy, GuHOTEL
ONYX zatrudni recepcjonistkę. Tel.
SPRZEDAM meblościankę 4,1 m, jasny orzech.
bin i okolice 24 h: usługi dla instytucji i klubów,
068
359-83-01.
Tel. 785 048 490.
dowóz: do lotnisk, pracy, pod wskazany adres,
ZIEMIĘ orną 8,64 ha sprzedam. Tel. 068 359-35- ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, mam doświadczeimprezy okolicznościowe. Tel. 693 049 043.
nie w pracy z dziećmi. Tel. 788 072 610.
91 lub 607 721 973.
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli itp. Tel.
ZIEMIĘ z przeznaczeniem pod zabudowę. Sprze- ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub starszą osobą.
888 806 385.
dam. Tel. 662 300 701.
Tel. 068 359-98-06.
POLBRUK - układanie, konkurencyjne ceny! Tel. SPRZEDAM kosę spalinową – nowa, 5 lat gwaHOTEL ONYX przyjmie stażystów. Tel. 068 359-83-01.
792 244 992.
rancji. Tel. 068 359-19-57.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel. 665 535 356.
KUPIĘ stare instrumenty muzyczne. 503 982 891.
ODNAWIANIE LITER
PRZYJMĘ NA 1/2 ETATU
NA TABLICACH NAGROBNYCH.
SPRZEDAM duże łóżko dwuosobowe z materaDO
PRAC
PORZĄDKOWO-OGRODOWYCH.
PROFESJONALNIE!
cem. Tel. 505 567 548.
Tel. 510 297 206
GUBIN, KROSNO I OKOLICE.
SPRZEDAM fotelik-nosidełko samochodowy
HOTEL
ONYX
zatrudni
kelnerkę. Tel. 068 359-83-01.
Tel. 601 093 340.
dla dziecka do 15 kg oraz wózek dziecięcy – 300
ZATRUDNIĘ kucharza i barmankę. Sękowice.
BUDOWA domków jednorodzinnych stan suro- zł. Stan bardzo dobry. Tel. 697 992 484.
Tel. 512 174 450, 512 174 449, 512 174 451.
wy zamknięty, docieplania, tynki strukturalne, SPRZEDAM gęsi żywe. Tel. 604 570 646.
dekarstwo, ogrodzenia, klinkier, elewacje. Tel. SPRZEDAM fotel i regał. Tel. 665 487 674.
TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE
SPRZEDAM piekarnik do zabudowy wraz z pły885 376 459.
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i mon- tą ceramiczną, sterowaną z piekarnika – firmy
spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci odtaż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799. Amica. Piekarnik używany sporadycznie, w idenaleźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń do reKOMPLEKSOWE remonty kuchni i łazienek, pro- alnym stanie. Tel. 697 534 549.
dakcji! Tel. 068 455-81-92. Czekamy! Nie wstydź
jektowanie, hydraulika, elektryka, malowanie, SPRZEDAM cegłę klinkierową 2 tys. sztuk,
się, przestań żyć samotnie!
kuchnię
polową
wojskową.
Tel.
504
738
470.
rigipsy, panele, glazura itp. Tel. 509 519 227.
POSZUKUJĘ przyjaciela na dobre i na złe, w
SPRZEDAM
drewno
opałowe
brzoza
–
transMONTAŻ paneli, boazerii, glazury, sztukaterii,
wieku 60 - 65 lat, domatora, uczciwego. Tylko
port
zapewniamy.
Tel.
504
738
470.
rigipsów, balustrad betonowych, tynki mozaikowe, szpachlowanie, tapetowanie, malowa- SPRZEDAM 1,5 ha ziemi w rejonie m. Grabice. poważne oferty! Tel. 788 072 510.
nie. Solidnie! Tel. 504 669 414.
ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO
SKLEPU OBUWNICZEGO
PRZY UL. OBR. POKOJU 21.
W sprzedaży posiadamy najnowszą
kolekcję butów skórzanych damskich
i męskich w dobrej cenie.
Wkrótce kolekcja zimowa.
ZAPRASZAMY!
GLAZURA, hydraulika, rigipsy panelowe ścienne i podłogowe, ścianki działowe, zabudowy,
szpachlowanie, malowanie, tapetowanie i inne.
Tel. 068 455-45-98.
PROJEKTOWANIE i wykonawstwo terenów
zieleni. Automatyczne nawodnienia. Budowa
oczek wodnych i kaskad. Całoroczna pielęgnacja. Tel. 663 180 594.

WIELKA WYPRZEDAŻ!
RABATY DO 70%
Od 24.09 do 2.10.2009r.
Guben, ul. Frankfurterstr. 46
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Publicystyka ◆ Sport
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Ruszył czterdziesty sezon rozgrywek Gubińskiej Ligi Piłki Nożnej organizowany przez Miejski Ośrodek
Sportu w Gubinie.

Rozgrywki
czas zacząć

Nowy sezon zainicjował pierwszym
gwizdkiem Burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak, który objął honorowy
patronat nad jubileuszowym sezonem
rozgrywek gubińskich piłkarzy amatorów. Mecze odbywają się we wtorki
i czwartki od godz. 16.30 na boisku przy
Zespole Szkół im. M. Kopernika. W sezonie JESIEŃ 2009 bierze udział 8 drużyn, w których gra ponad 100 piłkarzy.
Po czterech kolejkach prowadzi z
kompletem zwycięstw NYSA SG Gubinek. Na pozycji lidera najlepszych
strzelców utrzymuje się Mariusz Sajewicz (NYSA SG Gubinek).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NYSA SG GUBINEK
OPTIMA
PIZZA RAB
PUM
AMIGOLE
ZEE ENERGIA-ŁUŻYCZANIE
ENEA
JANO

4
4
4
4
4
4
4
4

12
9
9
6
6
4
1
0

26 - 15
13 - 7
11 - 8
9-9
7 - 12
6 - 12
3 - 11
3 - 14

Najskuteczniejsi strzelcy
Mariusz Sajewicz
Janusz Więckowski
Daniel Kondzielewski
Grzegorz Bławuciak
Tomasz Romanowski
Tomasz Harke

(Nysa SG Gubinek)
(Nysa SG Gubinek)
(Pizza RAB)
(Optima)
(Pizza RAB)
(PUM)

-10 bramek
-7 bramek
-4 bramki
-4 bramki
-3 bramki
-3 bramki

Wyniki III kolejki
Pizza RAB - Nysa SG Gubinek 1:5 (0:3)
Fikus - Sajewicz 3, Olech, Więckowski
ZEE Energia Łużyczanie - Amigole 0:2 ( 0:1)
Tórz, Jaworski
Jano - PUM 1:4 (0:2)
Glinko - Harke 2, Jaworski, (Jano-sam.)
Optima - ENEA 2:0 (0:0) Bławuciak,
T. Zasowski
Wyniki IV kolejki
ZEE Energia Łużyczanie - Nysa SG
Gubinek 5:1 (2:1) Przysiężny - Więckowski 2, Sajewicz 2, Żuk
ENEA - PUM 0:3 (vo) Optima - Amigole 5:1 (0:1) Kusy 2, Bławuciak, T. Zasowski, Rozunek - Tokarek
Jano - Pizza RAB 1:4 (0:1)
Białek - Dulnik, Michnowicz, Romanowski, (Jano-sam.)
jaw

Liga rusza
Od października
rusza Gubińska Liga
Siatkówki Amatorów i Gubińska Liga
Siatkówki Amatorek
organizowana przez
Miejski Ośrodek
Sportu w Gubinie.
Zgłoszenia do rozgrywek przyjmuje
Jacek Woźniak
tel. 068 455 82 86

Pamiętajcie o ogrodach!
dokończenie ze str. 7
„Relaks” ma 103 działki. Prezesem
jest Kazimierz Obara. Ogród liczy 37
lat i również inwestuje w ogrodzenie
z dotacją 3 tys. zł.
Łączny koszt inwestycji na działkach
to 120 tys. zł. Kwota dofinansowania
z Okręgowego Zarządu w Zielonej Górze wynosi 48 tys. zł.
- Skąd mają pieniądze na inwestycje?
- pytam prezesa.
- Za dzierżawę działkowiec płaci 14 gr
za 1 m2 rocznie. Z tego 65% zostaje
w ogrodach, a pozostałe 35% przesyłamy do Okręgowego Zarządu Polskiego
Związku Działkowców.
- To na etaty w związku? – pytam
- Też, ale nie tylko. Z tego funduszu
pokrywane jest doinwestowanie naszych potrzeb. Oprócz tego otrzymujemy fachową literaturę. Jak każdy związek, mamy strukturę organizacyjną .
W całej Polsce ogrody działkowe są
zwolnione z opłat za wodę, natomiast
wszelkie wewnętrzne opłaty zatwierdza Walne Zebranie danego ogrodu.
To ono ustala też liczbę godzin, które
działkowicz ma przepracować na rzecz
ogrodu – informuje zapytany.
- Jakie są wymogi prawno-budowlane
na wybudowanie sobie na działce altanki, która z reguły jest małym, w pełni zagospodarowanym, domkiem, czasem nawet z balkonem, czy tarasem?
– pytam
- Na taką budowę zezwolenie daje Zarząd danego ogrodu, ale musi być ono
zgodne z wymogami, czyli regulaminem określającym wielkość altany.
Interesuje mnie, jak wygląda przekazanie, czy sprzedaż działki.
- Jeżeli ktoś rezygnuje z działki (nawet na rzecz rodziny), musi ją przekazać Zarządowi i ten, jeżeli nie ma na
liście oczekujących osób, przekazuje ją
zainteresowanym, którzy po wpłaceniu
wpisowego zostają członkami związku
– mówi prezes Skóra.
Nie samą uprawą człowiek żyje,
bowiem działka to rekreacja, wypoczynek przy pracy, bezpośredni kontakt z przyrodą. Niewątpliwie też dla
wielu to sposób na łatanie budżetu
domowego swoimi warzywami czy

Konkurs Wiedzy o UE
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE)
w Zielonej Górze działające przy stowarzyszeniu Lubuski
Komitet Europejski organizuje kolejny konkurs dla uczniów lubuskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tym razem jest to internetowy konkurs
wiedzy o Unii Europejskiej. Jego uczestnikami mogą być
uczniowie szkół z terenu województwa lubuskiego.
W dniu 14.09.2009 na stronie internetowej Regionalnego
Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze zamieszczony został formularz z 30 krótkimi pytaniami konkursowymi.
Aby wziąć udział w konkursie, należy pobrać i wypełnić
formularz, zaznaczając prawidłowe odpowiedzi na wszystkie
zawarte w nim pytania oraz podać swoje dane osobowe.
Tak wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail:
rcie@rcie.zgora.pl do godziny 16:00 dnia 28.09.2009.
W dniu 30.09.2009 wśród uczestników konkursu,
którzy prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania,
zostanie komisyjnie wylosowana nagroda główna oraz
3 nagrody pocieszenia.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu oraz
regulamin można znaleźć na stronie www.rcie.zgora.pl (red)

owocami. Działkowcy lubią się bawić, więc życie towarzyskie kwitnie.
Oprócz indywidualnego grillowania,
chętnie organizują przeróżne festyny,
nazywane - w zależności od ogrodu
- „Świętem Kwiatów”, „Działkowymi
Dożynkami” lub „Grillowaniem”. Są
to imprezy otwarte, na które zapraszają rodziny i znajomych. Chętnie
uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, podziwiają występy artystów
amatorów z domu kultury czy szkoły
muzycznej oraz spektakle kabaretowo-teatralne w wykonaniu uczniów
Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie. Prezes Skóra „wykorzystuje”
swoich uczniów z liceum, prosząc ich
o spektakle, a zarazem udostępnia im
ogród działkowy do spotkań czy koleżeńskich uroczystości. Oni w zamian
pomagają w różnych pracach na rzecz
„Zorzy”.
Użytkownikami działek są przede
wszystkim ludzie starsi, którzy szukają
na działkach spokoju – Szkoda tylko,
że tak mało przychodzi z nimi dzieci
i młodzieży – boleje prezes. – Bo przecież praca na działce jest doskonałą
formą wychowawczą- zauważa.
Na festyny zapraszani są również
działkowcy z Guben, z którymi współpracują trzy ogrody - „Zorza”, „Wzgórze” i „Kresowiak”. Łącznikiem i tłumaczem jest żona prezesa, Krystyna
Kaczmarek- Skóra. Gubinianie bywają
też częstymi gośćmi ogrodów działkowych po drugiej stronie Nysy.
A oto nazwiska wyróżnionych mieszkańców Guben, którzy w tym roku otrzymają najwyższe odznaczenie za zasługi
dla długoletniej współpracy, przyznane
przez Polski Związek Działkowców:
Prezes Kolegium Działkowców w Guben – Gunter Lose, szefowa Pro-Guben
Irmgard Schneider i prezes Ogrodów
Działkowych w Guben Elke Arnold.
„Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą nam chłodu
Tylko drzewa tylko liście…”
- śpiewał nieodżałowany Jonasz Kofta.
Mądre słowa, bez względu na szerokość geograficzną czy granice.
Kaśka Janina Izdebska

Gubiński Dom Kultury
zaprasza na
Turniej Szachowy P 15
o Puchar Burmistrza Miasta Gubina
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych.
Galeria „Ratusz” 26.09.2009, godz.
10:00 – 15:00, rejestracja od godz. 9:30.
Wpisowe: dorośli 25 zł,
młodzież do lat 18-tu 15 zł,
dzieci do lat 12 - 5 zł
z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe.
Przypominamy, że sekcja szachowa
GDK rozpoczyna zajęcia w roku
szk. 2009/2010 dnia 22 września
o godz. 17:00. Zajęcia odbywać się
będą w każdy wtorek w sali nr 100
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ABC
Niepełnosprawnego (8)

Savoir vivre wobec osób
niepełnosprawnych
Nie musisz czuć się niezręcznie
w obecności osoby niepełnosprawnej.
A jeżeli kiedykolwiek będziesz miał
wątpliwości co do tego, jak się zachować, czy też co powiedzieć takiej osobie – po prostu o to zapytaj!
Oto kilka wskazówek na ten temat:
Podstawowe zasady:
1. Zanim pomożesz – zapytaj
Sam fakt bycia niepełnosprawnym nie
oznacza, że dana osoba potrzebuje pomocy. Jeżeli znajduje się ona w przyjaznym otoczeniu, zwykle sama da sobie
świetnie radę. Dorośli niepełnosprawni
chcą być traktowani jak niezależni ludzie.
Pomoc należy oferować jedynie wówczas, gdy wydaje się, że dana osoba może
jej potrzebować. Jeżeli jest tak w istocie,
zapytaj, zanim zaczniesz jej udzielać.
2. Bądź taktowny
Niektóre osoby niepełnosprawne
utrzymują równowagę dzięki swoim
rękom, dlatego chwytanie ich za nie
– nawet w celu udzielenia pomocy
– może tę równowagę zakłócić. Unikaj
klepania takiej osoby po głowie, a także
dotykania jej wózka, skutera czy laski.
Osoby niepełnosprawne uważają je za
część ich przestrzeni osobistej.
3. Pomyśl, zanim coś powiesz
Zawsze zwracaj się bezpośrednio do
osoby niepełnosprawnej, nie do jej towarzysza, pomocnika, ani tłumacza języka migowego. Prowadzenie zwykłej
rozmowy z osobą niepełnosprawną jest
fajne, po prostu zwracaj się do niej tak
samo, jak do każdej innej osoby. Szanuj

prywatność niepełnosprawnego. Jeżeli
będziesz wypytywał o jego przypadłość,
może się poczuć, jakbyś sprowadzał się
wyłącznie do jego niepełnosprawności,
a nie widział w nim człowieka (jednak
wiele osób niepełnosprawnych nie ma
nic przeciwko naturalnej ciekawości
dzieci i nie krępuje się odpowiadać na
zadawane przez nie pytania).
4. Nie rób żadnych założeń
Osoby niepełnosprawne same najlepiej wiedzą, co mogą zrobić, a czego
nie. Nie podejmuj za nie decyzji dotyczących uczestnictwa w jakiejkolwiek
czynności. W zależności od sytuacji,
wykluczanie osób niepełnosprawnych
z jakiegokolwiek działania na podstawie założeń o ich ograniczeniach może
stanowić pogwałcenie ich praw.
5. Reaguj uprzejmie na prośby osób niepełnosprawnych
Jeżeli osoba niepełnosprawna prosi
cię o dokonanie pewnych przystosowań
w twojej działalności, to nie jest to skarga. Prośba ta świadczy o tym, że czuje się
w twoim lokalu na tyle swobodnie, aby
mówić o swoich potrzebach. Jeżeli twoja
reakcja będzie pozytywna, na pewno będzie do ciebie wracać i powie swoim znajomym, jak dobrze została obsłużona.
Towarzystwo Walki z Kalectwem
i Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane pełni wspólnie dyżury w każdy wtorek od 10.00 do 13.00,
w biurze przy ul. 3 Maja 2 (w podwórzu WDT).
Zapraszam zainteresowanych.

Czarne złoto
dokończenie ze str. 7
Trwa przeciąganie liny. Urzędnicy
wójta, wszyscy radni i zaprzyjaźnieni
sołtysi mają jakby - o jakiś znaczący
krok - sytuację korzystniejszą. Z tego
co wiem, to nie siła argumentów przeważa, a zwartość szeregów, zaufanie
do wójta.
Rozstrzygnięto pewne działania prorozwojowe w północnej części gminy
Gubin. Wyznacza się tereny pod budownictwo dla przyszłych wysiedleńców z południa. Co by nie mówić, są
to ładne tereny. Północna część gminy jest dziś jakby atrakcyjniejsza i lepiej rozwinięta od południa. Tutaj nie
było PGR-ów, a i spółdzielczość zwana
produkcyjną jakoś się nie zaszczepiła.
Mieszkańcy północnej części gminy
mają jakby inną świadomość.
Nadal naturalną barierą w kontaktach
międzyludzkich gminy wiejskiej Gubin
jest poprzeczne przedzielenie jej przez
miasto Gubin. Dlatego spodziewać się
można różnych wyników głosowania
w tych odrębnych częściach gminy.
A może jak w USA – jankesi zwyciężą.
Dochodzą tu jeszcze inne czynniki.
Ewentualni kandydaci na wójta, kontrkandydaci wójta Aksamitowskiego
sympatyzują raczej z obozem przeciwników kopalni. Czy aktualny autorytet
wójta Aksamitowskiego okaże się jesz-

cze wystarczająco silny – to bodaj najważniejsze pytanie.
Wójt Aksamitowski zrobił wiele, że
wspomnę tylko wodociągi, przystanki
autobusowe, świetlice wiejskie, ośrodki zdrowia, utrzymanie dróg gruntowych… Ale miał też kłopoty zdrowotne
- co martwi jego zwolenników. Coraz
częściej zarzuca mu się rutynę i – mówiąc delikatnie – zbyt silną rękę.
Przyszłość gminy nie powinna być
mylona z moimi losami – mówi wójt.
Taka szansa dla gminy się nie powtórzy
– dodaje.
Na pewno liczymy tylko na kopalnię.
Co może przesądzić o wynikach referendum – głównie inwestorzy kopalni,
jeśli nie tylko będą rozdawać długopisy,
ale i potraktują miejscową społeczność
znacznie poważniej, niż tę w Brodach.
Potrzeba wiedzy
Ważne, by rozszerzyć pole widzenia,
by działalność edukacyjna bazowała na
szerokim spektrum argumentacji.
Problem kopalni należałoby rozpatrywać z perspektywy rozwoju gospodarczego kraju. Z perspektyw: ekologicznoprzyrodniczej, społecznej, energetycznej,
traktując wszystkie człony łącznie – równoważnie. Wizję przyszłości wzbogacą
zapewne głosy naszych czytelników na
łamach Wiadomości Gubińskich. Zapraszamy do dyskusji.
Oleg Sanocki

Sport
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Alfa Jaromirowice 4:1 Zenit Myszęcin
To spotkanie lepiej zaczęli gospodarze, którzy już od pierwszego gwizdka starali się zagrozić bramce Zenita. Pierwszą dogodną sytuację miał
w 10 minucie Rafał Adamczak, ale jego
strzał w ostatniej chwili zablokowali
obrońcy. Ten sam zawodnik 5 minut
później dostał znakomite podanie od
Tomka Muchy, ale strzał kapitana Alfy
instynktownie obronił bramkarz gości.
W 18 minucie R. Adamczak zgrywał
w pole karne, ale główka Radosława
Śliwy minimalnie nad poprzeczką.
W 28 minucie obrona Zenita wreszcie

Śliwa przechytrzył obrońców, zagrał
w pole karne, ale Radek Supeł strzelił
nad poprzeczką. Cztery minuty później
mamy następną bramkę. Znów błąd
popełnia stoper gości, który źle ocenił
lot piłki, po czym R. Śliwa znalazł się
w sytuacji sam na sam z golkiperem
Zenita, nie dając mu najmniejszych
szans. W 44 minucie, gdy wszyscy myśleli już o gwizdku kończącym pierwszą
połowę, zawodnik gości po dokładnym
dośrodkowaniu z rzutu rożnego zdobył
głową bramkę do „szatni”, a po chwili
sędzia zakończył pierwszą część spot-

Kibicie Alfy takich momentów radości po strzelanych bramkach chcieliby widzieć jak
najwięcej
pękła. R. Śliwa wygrał pojedynek biegowy ze stoperem gości, dograł w pole
karne, a T. Mucha pewnym strzałem
otworzył wynik spotkania. Gospodarze
zdecydowanie zasłużyli na tę bramkę,
która wisiała w powietrzu od dobrych
kilku minut. W 33 minucie powinno
być podwyższenie wyniku. Znów R.

kania, w której wyraźnie dominowali
gospodarze. Goście w pierwszej części
spotkania byli tylko tłem dla dobrze
grających zawodników Alfy, ale bramka strzelona w końcówce pierwszej połowy dawała spore nadzieje na zmianę
niekorzystnego wyniku.
Początek drugiej połowy wskazywał

na to, że to właśnie Zenit będzie stroną
dominującą. Goście zaczęli grać zdecydowanie odważniej, ale ich akcje kończyły się zazwyczaj na 20 metrze. Pierwszą godną odnotowania sytuację Alfa
miała w 70 minucie, kiedy strzał z lewej
strony Maćka Rosiaka minimalnie poszybował nad poprzeczką. Dwie minuty
później z tego samego miejsca strzelił
wprowadzony po przerwie Paweł Butowicz, ale bramkarz, choć z wielkimi kłopotami, i tym razem wyszedł z opresji.
Goście próbowali zmienić wynik spotkania, ale ich akcje przypominały bicie
głową w mur. W 78 minucie rozgrywający bardzo dobre spotkania Tomasz
Maz wypuścił w „uliczkę” R. Śliwę, ale
i tym razem bramkarz gości wygrał pojedynek z naszym napastnikiem. Co się
odwlecze to nie ucieczce, mówi stare
porzekadło. W 80 minucie prawą stroną
uciekł P. Butowicz, dograł w pole karne,
tam R. Śliwa wślizgiem zdobył trzecią
bramkę dla gospodarzy, a swoją drugą
w tym meczu, potwierdzając znakomity występ. Wynik spotkania ustalił w 83
minucie T. Mucha strzałem z rzutu karnego, po faulu na T. Mazie. W 85 minucie na bramkę jeszcze strzelali goście,
ale nie mający tego dnia zbyt wiele pracy Mateusz Pokwiczał przeniósł piłkę
nad poprzeczką. To był ostatni akcent
tego pojedynku, po którym chwilę później arbiter spotkania odgwizdał koniec
spotkania.
Bramki dla Alfy: Mucha (28’, 83’k),
Śliwa (37’, 80’) Skład Alfy: Pokwiczał
- Ostrowski, Rosiak, Tomczyk, Wiśnik,
Adamczak, Mucha, Maz (84’ Sobolewski), Bryszewski (59’ Butowicz), Śliwa,
Supeł (90’ Matuszak)
(MB-T)
źródło: www.alfa-jaromirowice.pl

Nowy sezon siatkarski
Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Volley Gubin intensywnie przygotowuje się do nowego sezonu rozgrywek
siatkarskich 2009/2010, które rozpoczynają się w październiku. W ramach
przygotowań w sierpniu odbył się
obózszkoleniowy młodzików i kadetów w Kołczewie koło Międzyzdrojów,
w którym wzięło udział 30 młodych
siatkarzy z Gubina. Juniorzy wywalczyli
brązowy medal na finałach XII Igrzysk
Ludowych Związków Sportowych, które odbyły się w Opolu w dniach 19-22
sierpnia.
W trzeciej drużynie siatkarskiej (na
zdjęciu obok) LZS w Polsce zagrali: Guzik, Lis, Kiełek, Hrynkiewicz, Siegel,
Jutrzenka, Sęk, Kwiecień. Na początku
września drużyna MLKS Volley Gubin
w składzie: Lorentowicz, Biazik, Czyżowski, Nikonow, Guzik, Siegel, Sęk,
Dąbrowski, Przybyła, wygrała silnie
obsadzony turniej w Sprembergu, gdzie
oprócz drużyny z Gubina zagrało 7 niemieckich drużyn grających w landowych ligach siatkarskich.
Nie próżnują też najmłodsi siatkarze.
25 września do Zabrza na wielki finał
Kinder + Sport wybierają się najmłodsi
adepci siatkówki z Gubina, którzy wygrali rywalizację w województwie lubuskim:
Michał Gordziejewski, Michał Hawrylak i Kamil Matusiewicz pod wodzą

trenera Jarosława Kotapskiego. Będą
tam walczyć z najlepszymi zawodnikami
z Polski o tytuł Mistrza w minisiatkówce
chłopców Ogólnopolskich Rozgrywek
o Puchar Kinder + Sport 2009.

Tomasz Lasota. Najmłodszych adeptów
siatkówki w ramach Akademii Gołasia
trenuje Ireneusz Szmit. Podstawowe
założenie nowego sezonu siatkarskiego
klubu z Gubina to poprawienie wyni-
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Sum ergo cogito
Aż się zapalą

Zasadnicze zmiany Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje w zakresie
wychowania fizycznego. Tutaj celem reformy, według jej pomysłodawców, jest
skończenie z fikcyjnymi zwolnieniami z wf. Ma to sprawić atrakcyjność zajęć
i możliwość wyboru formy ruchu. Trzeba tak długo szukać tej formy, aż dzieci
się do niej zapalą. Dodam złośliwie - tak jak autorzy proponowanej reformy
zapalili się do natychmiastowego (czyli od września) wprowadzenia pomysłu
w czyn, podczas gdy rzeczywistość skrzeczy. Według tego pomysłu wf. ma się
składać z zajęć podstawowych i dodatkowych, gdzie będzie możliwość wyboru opcji sportowej, rekreacyjnej, turystycznej lub tanecznej. Szkoła ma także
zaliczać uczniom treningi. Zdaniem autorów lekcje wf. często są nudne i nie
uwzględniają zainteresowań uczniów. Niech więc dziecko robi co lubi.
Natychmiast przypomina mi się kontrowersyjne hasło Owsiaka: róbta co
chceta. Nasuwają się pytania: Jak to wszystko ująć w planie, aby grupy miały
wymaganą ilość osób? Gdzie prowadzić zajęcia? Przecież dokucza nam notoryczny brak bazy. Kiedy to robić? Ograniczona możliwość realizacji szerokiego asortymentu zajęć w czasie lekcji jest przeszkodą nader poważną.
Po południu zaś problemy z frekwencją tak wielkiej grupy będą gwarantowane. Zajęcia będą mocno rozrzucone po całym dniu. A gdzie życie osobiste,
rodzinne wuefiarzy? Jak zmienić świadomość rodziców? Na dziś więc zapewnienie każdej szkole dużego wyboru zajęć kultury fizycznej jest nierealne.
Nierozwiązanym zagadnieniem od dawien dawna jest problem kultury fizycznej w klasach I-III, gdzie, nie ukrywajmy, częstokroć zajęcia ruchowe
przeznaczone są na nadrabianie zaległości z polskiego i matematyki. W myśl
nowego programu ogródki szkolne, o których pisałem w poprzednim felietonie, mają odgrywać ważną rolę. Dzieci będą tam pokonywać przeszkody,
wspinać się, uprawiać czworakowanie, zwisy, biegać i skakać. Potrzebne są do
tego szatnie, boiska i bieżnie. Idea jest bardzo dobra. Gros szkół w kraju nie
ma placów zabaw dla najmłodszych. Dopiero w IV klasie dzieci pierwszy raz
ćwiczą w sali gimnastycznej, choć słychać głosy, że to właśnie tym najmłodszym do prawidłowego rozwoju ruch jest bardziej potrzebny. Osobiście nie
wartościowałbym potrzeby ruchu w klasach I-III w stosunku do potrzeb klas
IV-VI. I tu, i tu jest ona ogromna. Profesor Stępiński po przeprowadzeniu
badań doszedł do wniosku, że jeśli dzieci w wieku od 6 do 9 lat nie wyćwiczą
właściwej koordynacji ruchowej, to w przyszłości nie będą potrafiły sprostać
specjalistycznym wymogom np. gier sportowych.
Tymczasem w pierwszych klasach szkoły podstawowej ćwiczeń ruchowych
nie prowadzą osoby wszechstronnie do tego przygotowane. Trzeba tutaj dodać, że są panie, które w tym zakresie mocno się starają. O tym, że nie jest
łatwo zorganizować zajęcia sportowe dla małych dzieci, przekonała się pani
Beata, która postanowiła od początku września aktywnie prowadzić zajęcia
ze swymi wychowankami. Skończyło się to bardzo poważną kontuzją stopy.
Wyrażam nadzieję, że nie zniechęci to jednak innych pań do systematycznego
przeprowadzania lekcji wf. z dziećmi.
Jeżeli w głównych wydaniach wiadomości telewizyjnych na pierwszym miejscu wymienia się osiągnięcia naszych sportowców, to chyba uprawianie sportu oraz nagradzanie dzieci i młodzieży za dobre osiągnięcia w tym zakresie nie
jest niczym zdrożnym. Jednak nie wszyscy nauczyciele tak uważają.
p. s. 1866 złotych wyprawki szkolnej na każde dziecko pracownika Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi to tzw. kredkowe (od kredki) a nie kredytowe, jak błędnie przedrukowano mój tekst. Nie ma więc mowy o żadnym
zwracaniu pieniędzy.
Ireneusz Szmit

Carina sięgnęła Zenitu

Wrzesień to końcowy etap przygotowań do nowego sezonu. W sezonie
2009/2010 w rozgrywkach Lubuskiego
Związku Piłki Siatkowej zagrają: młodziczki i kadetki – trener Karol Smyk,
młodzicy – trener Jacek Gornow, kadeci – trener Jarosław Kotapski, juniorzy
– trener Robert Siegel, III Liga – trener

ków z poprzedniego sezonu we wszystkich kategoriach wiekowych. Zawodnicy
i działacze MLKS Volley Gubin zapraszają już dziś kibiców i sympatyków siatkówki na mecze, które odbywać się będą
w Gubinie. Więcej informacji na stronie
internetowej Klubu.
www.volley.gubin.com.pl

Faworyci nie zawiedli i chociaż gospodarze nie grali źle, to mieliśmy do
czynienia z istną kanonadą strzelecką
w wykonaniu gubińskiego zespołu.
W 15 minucie pierwszą bramkę dla
Cariny strzałem zza pola karnego zdobył Rafał Zych. W 22 minucie ten sam
zawodnik idealnym podaniem obsłużył
Daniela Szydłowskiego, który popisał
się efektownym rajdem i strzelił nie do
obrony. Trzy minuty później było już 3:0.
Przemek Fiedorowicz zagrał piłkę do
Jakuba Sokółki, który ładnie podał do
Piotrka Sobolewskiego, a ten strzałem
z ostrego kąta zdobył kolejną bramkę dla
naszego zespołu. Taki wynik utrzymał
się do przerwy. Pięć minut po zakończeniu przerwy swoją drugą bramkę
zdobył D.Szydłowski. Później gra się
wyrównała i obie drużyny miały okazję
do zmiany rezultatu. Gospodarze zdo-

łali strzelić honorowego gola, skutecznie egzekwując rzut karny w 81 minucie. Wynik spotkania na 1:5 ustalił w 90
minucie P.Fiedorowicz, który również
skutecznie wykorzystał „jedenastkę”.
Mecz ten był dwusetnym oficjalnym
występem w barwach Cariny Gubin kapitana tego zespołu - Przemka Fiedorowicza. Gratulujemy! Niestety w składzie
Cariny zabrakło kontuzjowanego Pawła
Piotrowskiego.
Zenit Myszęcin - Carina Gubin 1:5 (0:3)
Maciej Sidorowicz`81(k) - Rafał Zych
`15, Daniel Szydłowski `22,`50, Piotr
Sobolewski `25, Przemysław Fiedorowicz `90(k)
Carina: Skobel - Winograd, Woryta,
Krzeptowski - Swoboda, Fiedorowicz,
Sokółka, Sobolewski (`74.Rudewicz),
Zych - Szydłowski, Dawidziak
Tomek Strzemieczny

