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Na zaproszenie władz samorządowych do Gubina zjechało ponad 120 gości i potencjalnych przedsiębiorców.
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Prokurent firmy TEKRA Agnieszka Matysiak (w środku) z dumą prezentowała zakład
Przygotowania do II Lubuskiego Forum Gospodarczego trwały wiele miesięcy. Oficjalnego otwarcia dokonał
gospodarz Forum – burmistrz Gubina
Batłomiej Bartczak, witając między
innymi przybyłego specjalnie na Forum posła do Bundestagu Steffena Reiche, doktora Jacka Robaka reprezentującego ambasadę RP w Niemczech,
starostę powiatu krośnieńskiego Jacka
Hoffmanna, wicestarostę Janinę Pawlik, burmistrza Guben Klausa Dietera
Hübnera, jego zastępcę Freda Mahro,
burmistrza Lubska Bogdana Bakalarza. W imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego
życzenia owocnego przebiegu konferencji przekazała Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego Danuta Wesołowska-Wujaszek. Usprawiedliwiła

nieobecność Marszałka, który w tym
dniu był na spotkaniu z doradcą Premiera Rządu RP Michałem Boni – poświęconemu rozwojowi Polski do 2030
roku. Pierwszym mówcą był przedstawiciel ambasady RP w Berlinie dr J.
Robak. Mówił bardzo ciekawie o możliwości współpracy gospodarczej między
Polską a Niemcami. Zajmując się w ambasadzie na co dzień promocją handlu
i inwestycji, pośrednictwem w kontaktach gospodarczych - podkreślił, iż Polska jest obecnie jednym z najszybciej
rozwijających się krajów członkowskich
Unii Europejskiej, osiągając dynamikę
wzrostu gospodarczego na poziomie
7%! Niemcy zainwestowały do chwili
obecnej w Polsce niebagatelną kwotę
rzędu 20 miliardów euro, stając się tym
samym naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Duża w tym zasługa polskich pracowników, ulg podatko-

wych oraz stref ekonomicznych – jak ta
w Gubinie – mówił dalej. Ale inwestycje to nie tylko jednostronny charakter,
również firmy polskie z powodzeniem
wchodzą na niemieckie – wymagające
rynki zbytu, wymienił przykłady Orlenu i Ciechu.
Burmistrz B. Bartczak zaprezentował
uczestnikom konferencji pokaz multimedialny, skupiając się na gubińskiej
Podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Mówił o ulgach podatkowych na jej
terenie, możliwości dalszego inwestowania na działce zajmującej obszar
ponad 50 hektarów, zlokalizowanej
w południowej części miasta. Niebagatelnym atutem jest bliskość granicy
państwowej i dogodne połączenia komunikacyjne z resztą kraju, z Niemcami w szczególności.
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Gubińscy
pierwszoklasiści
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W sobotę 26 września Anno Domini
2009 uroczystą inauguracją rozpoczęto
rok akademicki na Wydziale Zamiejscowym w Gubinie Łużyckiej Wyższej
Szkoły Humanistycznej w Żarach. Uroczystość miała miejsce w auli Zespołu
Szkół Ogólnokształcących.
O konieczności utworzenia wyższej
uczelni w Gubinie mieszkańcy naszego miasta postulowali już od dłuższego
czasu, przytaczając argumenty o doniosłości ewentualnego uruchomienia
szkoły wyższej i korzyściach dla Gubina
płynących z tego faktu. Od dawna też
większość decydentów twierdziła, że nie
ma takiej możliwości. Jak się okazuje,
możliwości są, a czas niemożności odszedł do lamusa. Ponad dwa lata temu
burmistrz i wiceburmistrz Gubina rozpoczęli starania o utworzenia zamiejscowego wydziału wyższej uczelni.
Jak podkreślił podczas wystąpienia
Prorektor ŁWSH prof. dr hab. Wiesław
Jamrożek, uruchomienie Wydziału Zamiejscowego w Gubinie jest doniosłym
uwieńczeniem długich starań władz
miasta i uczelni. Podziękował władzom
Gubina za zaangażowanie w realizację
tego dzieła.
Kanclerz ŁWSH mgr inż. Izabela Kumor-Pilarczyk zaznaczyła, jak bardzo
ważny jest to dzień dla Gubina i Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
w Żarach – szkoły, która w przyszłości
chce rozszerzać ofertę edukacyjną kierowaną do mieszkańców naszego miasta, gminy, powiatu, powiatów ościennych oraz Guben i okolic. Jednocześnie
zapewniła o przyszłym zaangażowaniu
uczelni i studentów w aktywne tworzenie kultury i wzbogacanie życia społecznego naszego miasta.
Rozpoczęcie roku akademickiego pokazuje, że nie tylko można, ale i trzeba
korzystać z dobrych pomysłów gubinian. Władzom miasta to się udaje, dla
naszej wspólnej korzyści. Burmistrz
Bartłomiej Bartczak podczas wystąpienia mówił o marzeniach i planach, które
stają się rzeczywistością. Jednym z tych
marzeń była możliwość studiowania
mieszkańców Gubina w naszym mieście.
Pogratulował przyszłym studentom, a do
wykładowców apelował o pobłażliwe
traktowanie pierwszego rocznika.
Podziękowania od władz uczelni
otrzymała Halina Bogatek, dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Do
momentu wyremontowania obiektu po
Straży Granicznej przy ul. Piastowskiej
67, zajęcia będą się odbywały w Liceum
Ogólnokształcącym.
dokończenie na str. 6

Miasto i okolice


Koleżankom i kolegom
NAUCZYCIELOM
Kwiaty za wszystkie godziny wspólne,
za wszystkie chwile niezapomniane.
Kwiaty za serce, serce tak
ludzkie,
że zawsze wszystkich nas
rozumiało.
w imieniu
Zarządu Oddziału ZNP
Krystyna
Kaczmarek-Skóra

Urodzenia
Igor Ziemiański, Nikodem Kruk,
Bartosz Rekieć, Krystian Tumiel, Antoni Palto, Marcin Borkowski, Sandra
Borowska, Michalina Baryluk.

Zgony
Jolanta Jamborowicz l. 50, Jan Pierzchała l. 67.

Władzom miasta, wszystkim znajomym,
sąsiadom, którzy nas
wspierali i nadal wspierają,
za okazaną nam pomoc,
słowa otuchy
i solidarność w chwili śmierci
oraz w czasie pogrzebu
śmiertelnie pobitego
mojego męża i naszego taty

Śp. ARTURA
CACKOWSKIEGO
serdecznie dziękujemy
żona Marzena
z córkami Marleną i Moniką

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. 12.00-13.00
w biurze Rady w Urzędzie Miasta
w Gubinie.
MB-T

Nie chcieli Cmentarnej, będzie Przemysłowa.

XXXV Sesja Rady Miejskiej
Tym razem radni obradowali w piątek 25 września. Na sali komplet rady
i władz miejskich.
Na wniosek przewodniczącego Leszka Ochotnego minutą ciszy uczczono
pamięć tragicznie zmarłego Artura
Cackowskiego.
Burmistrz Bartłomiej Bartczak przedstawił radnym swoje działania i ważniejsze decyzje podjęte od czasu poprzedniej
sesji. Nawiązał również do niektórych
interpelacji radnych z poprzedniej sesji,
dając wykładnię prawną i merytoryczną.
Pytań radni nie zadawali.
Uchwały wcześniej przedyskutowane
na posiedzeniach komisji przegłosowano jednogłośnie, bez zbędnej dyskusji.
Najbardziej kontrowersyjna okazała
się zmiana nazwy ulicy.
Prokurent Spółki TEKRA Agnieszka
Matysiak w swym piśmie tak argumentuje zmianę nazwy ulicy Cmentarnej na
odcinku od ul. Poleskiej do ul. Luksemburg. „Obecna nazwa ulicy Cmentarna,
w żadnej mierze nie przystaje do profilu
produkcyjnego przedsiębiorstwa i już
w chwili obecnej nie jest dobrze przyjmowana przez kontrahentów i dostawców Tekry”. Następnie proponuje kilka
nazw, m. in.: Przemysłowa, Industrialna, Strefowa, Europejska…
Sprawę potraktowano bardzo poważnie. Radca prawny Józef Wójtowicz
proponował zrobienie ukłonu w stronę
Krosna, by nazwać ulicę Krośnieńską
lub Strefową. Radny Wojciech Sendera optował za Przemysłową. Burmistrz
B. Bartczak podkreślał międzynarodowe zrozumienie nazwy Industrialna.
Radny Ryszard Jakutowicz rozważał
poprawność nazwy ulicy w wymowie
i skojarzeniach dla języka niemieckiego. Mówił, że Strefowa może być zniekształcana na Sztrafowa, co kojarzy się
z mandatami karnymi. Podobnie Przemysłowa bardzo „szypi”… Najlepiej
byłoby ogłosić konkurs – ankietę.
W głosowaniu większość zdobyła
Przemysłowa.
Interpelacje i wnioski radnych w nowy,
dotychczas niespotykany sposób rozpoczął radny Andrzej Białek, który pokazał z rzutnika zdjęcia chodnika przy
ul. Dąbrowskiego: wystające ponad powierzchnię studzienki i uszkodzone płyty, dołki porośnięte chwastami.
Ta sytuacja ma tendencję do pogarszania się, a już obecnie utrudnia chodzenie – grozi upadkiem, utrudnia sprzątanie i odśnieżanie. Pisemny wniosek
o remont tej ulicy wraz ze zdjęciami na
płycie złożył przewodniczącemu rady.
Radna Halina Wojnicz w swym dłuższym wystąpieniu mówiła z przejęciem
i ekscytacją.
Przypomniała, że już w 2007 i 2008
roku składała interpelacje w sprawie
chuliganów w śródmieściu. Rozmawiała z panem Cackowskim wielokrotnie. Użyła kilku mocnych stwierdzeń –
Moje interpelacje nic nie znaczą. O tej
sprawie wiedzieli wszyscy radni, przewodniczący rady, burmistrz, komendant policji. Pan Ptak ma na to dowody
na piśmie. My, jako rada, często przez
3 godziny zajmujemy się „pierdołami”.
Nie wiem, co myśli przewodniczący,
słysząc moje interpelacje. Te dzieci
rozprowadzały narkotyki, a wszystko
za wiedzą rodziców. Te sposoby zdoby-

wania szybkiego pieniądza przejęli już
ich koledzy. Zagrożenie istnieje nadal.
Nasza piwnica była miejscem schadzek. Jak ja monituję policję, to słyszę,
że nie ma radiowozu. Nam grożono
podpaleniem samochodu, podpalono
drzwi wejściowe.
Radna Danuta Andrzejewska kontynuowała temat. Stwierdziła, że miasto
dokłada pieniądze do policji: kupuje paliwo, dofinansowuje radiowozy, a bezpieczeństwo w Gubinie nie wzrasta.
Apelowała, by policjanci i strażnicy
miejscy traktowali swą pracę poważnie.
Podziękowała radnemu Zygfrydowi
Gwizdalskiemu i radnym za pomoc
w trudnej sytuacji życiowej. Wnioskowała
o połączenie chodnikiem ulicy Cmentarnej z Mylną, bo brakuje 30 m chodnika.
Jan Skóra proponował, żeby miasto
szerzej korzystało z pracy więźniów.
Wnioskował o odmalowanie pasów
na przejściach dla pieszych w pobliżu
szkół. Pytał o nagrody dla nauczycieli
i dyrektorów szkół. Wnioskował o zebranie w jednym miejscu zdjęć historycznych Gubina.
Radnego Edwarda Patka interesowało, w których szkołach są zatrudnieni
nauczyciele i prowadzone są zajęcia
z etyki dla uczniów nieuczęszczających
na religię. Wnioskował, by patronom
ulic przywrócić imiona. Dla przykładu
- ulica Luksemburg bardziej kojarzy się
z nazwą pewnego państwa, niż z Różą,
podobnie Barlickiego jest bez imienia.
Są sygnały, że powoduje to trudności
w sprawach adresowych, notarialnych
i wpisach do dowodów osobistych.
Wiceprzewodniczący rady W. Sendera zapytał, ilu kandydatów przyjęto na
studia w Gubinie. Wiceprzewodniczący
Z. Gwizdalski kolejny raz mówił o gubińskiej zieleni i potrzebie zatrudnienia
miejskiego ogrodnika. Demonstrował
narzędzie do czyszczenia fug między
płytami chodnikowymi. Stwierdził, że
pracownicy zajmujący się zielenią nie są
właściwie wykorzystywani bez fachowego nadzoru. Ubolewał, że w manifestacji
przeciw przemocy nie brali udziału nauczyciele. Stwierdził, że dyrektorzy szkół
nie stanęli na wysokości zadania.
Radny Tomasz Kaczmarek w imieniu
mieszkańców ulicy Zacisze dziękował
za przekazanie ławek zdemontowanych na wyspie. Wnioskował o dokończenie drogi na tej ulicy i potrzebę budowy dwóch spowalniaczy jazdy, gdyż
mieszka tam dużo dzieci.
Burmistrz B. Bartczak, odpowiadając
radnym, stwierdził m. in., że wystąpi
do starosty o remont chodnika przy
ul. Dąbrowskiego, jak również przy ul.
Świerczewskiego. Informował radną
H. Wojnicz, że niejednokrotnie rozmawiał z komendantem policji o patologicznych tendencjach młodzieży.
Policja interweniowała tylko w rejonie
ulic Roosevelta – Konopnickiej ponad
30 razy w br. Miała wiele trudności
z zebraniem materiału dowodowego
w znanej wszystkim, tragicznej sprawie. Niewielu mieszkańców zwraca
się z prośbą o interwencję policji. Gdy
przyjeżdża patrol, prawie nikt nie chce
zeznawać. Przykładowo - Straż Miejska
w tym roku zanotowała 1318 zdarzeń
i interwencji w mieście.
dokończenie na str. 5
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Kombatanci na zebraniu
Koło Miejskie Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych 17 września przeprowadziło zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Minutą ciszy została uczczona pamięć tych, którzy odeszli.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego płk Tadeusz Dziewierski (pełniący jednocześnie funkcję
sekretarza koła miejskiego), reprezentujący władze miasta burmistrz Bartłomiej Bartczak i wiceburmistrz Justyna Karpisiak, inspektor ds. obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego UM Rafał Wypych oraz dyrektorzy gubińskich placówek oświatowych: Zespołu Szkół im. Kopernika - Genowefa
Barabasz, Szkoły Podstawowej nr 2 Bogusław Wypych, SP 3 Robert Siegel.
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP reprezentowany był przez prezesa ppłk Józefa Kutę.
W imieniu władz samorządowych za zaproszenie podziękował burmistrz
B. Bartczak, przedstawiając skrótowo miejskie inwestycje.
Po prezentacji najważniejszych dotychczasowych przedsięwzięć w mieście,
burmistrz zaprosił uczestników zebrania do dyskusji. Odpowiadając na jedno
z pytań, szczegółowo nakreślił m.in. przewidywany remont ul. Kresowej. Niestety miasto nie ma dużego wpływu na inne rozwiązania – już w ub. roku miał
jeździć szynobus, na razie nie wiadomo kiedy ruszy to połączenie. PKS kieruje
się ekonomią i nie uruchomi kursów dla jednej lub dwóch osób – podkreślił
B. Bartczak – odpowiadając na kolejne pytanie.
Dziękując za wystąpienie, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku
T. Dziewierski powiedział: Będę chylił czoło przed wszystkimi pracownikami
Urzędu Miejskiego za ten wysiłek, a szczególnie przed Panem Burmistrzem za
dokonane osiągnięcia inwestycyjne realizowane w mieście.
Miłym akcentem spotkania były życzenia złożone wszystkim uczestnikom
zebrania przez dyrektorów placówek oświatowych. Kwiaty wręczyły uczennice klasy VI SP 3 Aleksandra Budzyńska i Nikola Hajnas.
Sprawozdanie z ostatniej kadencji przedstawił prezes koła miejskiego płk Tadeusz Wechmann. W dalszej części zebrania wybrano nowy zarząd. Prezesem
ponownie wybrano W. Wechmanna, funkcję sekretarza powierzono T. Dziewierskiemu, skarbnikiem został Mieczysław Horoszkiewicz. W skład zarządu
weszły ponadto Zuzanna Jawoszek i Zdzisława Burakowska. Gospodarzem
spotkania, które odbyło się w Galerii „Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury,
był dyrektor tej placówki Janusz Gajda.
Koło Miejskie Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych w Gubinie skupia 26 członków zwyczajnych i 71
członków podopiecznych. W ostatnich latach jego szeregi skurczyły się o 23
członków zwyczajnych i 21 członków podopiecznych.
Antoni Barabasz

Życzenia składają dyrektorzy gubińskich placówek oświatowych

Wydział Karny Sądu w Gubinie
Jak już informowaliśmy, w styczniu 2010 r. zlikwidowany ma być Wydział
Grodzki Sądu Rejonowego w Gubinie. Pozostają niewykorzystane pomieszczenia, ale także niedogodności komunikacyjne. W związku z powyższym
Rada Powiatu Krośnieńskiego poparła stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego
w Krośnie Odrzańskim w sprawie utworzenia w Gubinie VII Zamiejscowego
Wydziału Karnego.
Jak przekazał sekretarz powiatu Zbigniew Kościukiewicz, Rada Powiatu, podejmując odpowiednią uchwałę, stwierdza, że: „Sąd Rejonowy dysponuje dużym,
przestrzennym budynkiem, zlokalizowanym w Gubinie, zmodernizowanym i wyremontowanym na potrzeby Sądu przez samorząd miejski. Po likwidowanym VII
Zamiejscowym Wydziale Sądu Grodzkiego będą niewykorzystane dwie kondygnacje budynku, co spowoduje znaczny wzrost kosztów jego utrzymania. Wpłynie
również negatywnie na dostępność mieszkańców powiatu do Sądu, co spowoduje
odroczenie spraw, pogorszy wskaźnik sprawności ich postępowania, a także zaangażuje jednostki policji do konwojowania świadków czy oskarżonych.
Utworzenie w Gubinie VII Zamiejscowego Wydziału Karnego ma nie tylko
doniosłe znaczenie społeczne, ale urzeczywistnia konstytucyjną zasadę dostępności obywatela do instytucji wymiaru sprawiedliwości”.
Uchwała przekazana została m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Z.Traczyk
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„Mężczyźni to ryzykanci...”
Tego dnia Galeria „Ratusz” pękała w szwach. I nic dziwnego. Nieczęsto bowiem mamy okazję gościć w Gubinie tak wybitną postać - poetkę, pisarkę, satyryczkę, autorkę tekstów piosenek, scenarzystkę, felietonistkę, dziennikarkę,
czyli Marię Czubaszek. Jej satyryczne dialogi, skecze i słuchowiska bawią już
od blisko czterdziestu lat. W końcu któż z nas nie zna powiedzenia „serwus,
jestem nerwus”, tekstów piosenek „Rycz, mała rycz” i „Wyszłam za mąż, zaraz wracam” lub nie słuchał jej skeczów w trójkowej „Powtórce z rozrywki”.
M. Czubaszek odwiedziła nasze miasto w środę 30 września na zaproszenie
członków Dyskusyjnego Klubu Książki, a całość została sfinansowana przez
Instytut Książki w Warszawie.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania głównej bohaterki wieczoru przez
Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Gubinie – Romana Niparko. Choć M. Czubaszek stwierdziła, że peszą ją publiczne wystąpienia, nie było po niej tego
widać. Jak zwykle przy tego typu okazjach, nie zabrakło ciekawych opowieści
i anegdot, które potrafiły rozbawić publiczność do łez. M. Czubaszek sama
siebie nazwała przede wszystkim artystką rozrywkową i podczas tego spotkania potwierdziła tę opinię. Choć znana jest jako autorka tekstów piosenek,
woli pisać dialogi, skecze, a ostatnio również blogi. Przyznała, że jej największą miłością i pasją było i pozostanie radio - Tam zaistniałam i tam najlepiej
zawsze się czułam.

M.Czubaszek jak zwykle w doskonałym humorze
Poza tym ogromnym sentymentem darzy również książki, choćby z tego
powodu, że jej matka była bibliotekarką, która zaszczepiła w niej pasję do
literatury. Ponieważ zna osobiście wiele postaci z pierwszych stron gazet,
nie obyło się bez żartów na ich temat. „Dostało się” m. in. Jolancie Kwaśniewskiej, Nelly Rokicie, Krzysztofowi Ibiszowi, Weronice Marczuk-Pazurze, a nawet popularnemu Ryśkowi z „Klanu”. M. Czubaszek podzieliła
się także spostrzeżeniami na temat kondycji młodych kabaretów. Jej zdaniem, obrały one słuszną drogę pomijania tematów politycznych. Polityka sama w sobie jest śmieszna i komiczna, więc nie potrzebuje dodatkowego
wsparcia – zauważyła.
W drugiej części spotkania M. Czubaszek odpowiadała na pytania publiczności. Na prośbę o zdradzenie kulisów tworzenia audycji „Akademia Rozrywki” stwierdziła: Nie ustalamy wcześniej żadnej koncepcji. Po prostu wchodzimy
na antenę, rozmawiamy, a program sam się tworzy. Pytana, czy uprawia sport
stwierdziła, że nie chce być kaleką, więc co najwyżej ogląda w telewizji wyścigi F1. Nasza bohaterka sypała anegdotami i dowcipnymi wypowiedziami
w stylu: mój pierwszy mąż był od samego początku okropny, wszystkie kobiety
są piękne, tylko po niektórych tego nie widać lub jak jest prawdziwa miłość, to
i małżeństwo jej nie zaszkodzi.
Najwięcej uśmiechów na sali wywołało jednak jej stwierdzenie, że mężczyźni to straszni ryzykanci. Dlaczego? Ponieważ decydują wiązać się z kobietami
– mówiła M. Czubaszek.
Spotkanie przebiegło w mgnieniu oka. Jego bohaterka, prawdopodobnie poprzez wrodzoną skromność, nie opowiadała o swoim bogatym życiorysie artystycznym. Wolała skupić się na zabawianiu publiczności opowiadaniami o spotkanych na swojej drodze znanych ludziach. Warto życzyć każdemu, aby w tym
wieku był tak energicznie i optymistycznie nastawiony do życia, jak Ona.
Andrzej Matłacki

Radny zaprasza zainteresowanych
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Andrzej Białek zaprasza zainteresowanych (szczególnie mieszkańców ul. Śląskiej – deptak i ulic przyległych) 16.10.2009 o godz. 18.00 do sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury na spotkanie z dyrektorem regionalnym formy „Klub
Fair Play” Sp. z o.o. Anną Furman - na temat bezpieczeństwa wokół salonu gier, który
od pewnego czasu funkcjonuje na „deptaku” (budynek byłej Komendy Garnizonu).
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Z Bartłomiejem Bartczakiem - burmistrzem Gubina rozmawia Oleg Sanocki.

Kopalnia generuje miejsca pracy

Nigdy w Gubinie nie realizowano
tylu inwestycji jednocześnie (strefa,
wyspa, ciąg pieszy, boisko SP2, boisko
LO, urząd, szkoły, ulice, chodniki itp.).
Czy może Pan jeszcze czymś zaskoczyć
mieszkańców?
Rzeczywiście w tym roku na inwestycje wydamy około 20 milionów złotych, podczas gdy w ostatnich latach
magistrat wydawał średnio 4-5 mln zł.
Miasto przypomina dziś jeden wielki
plac budowy. Czy mogę jeszcze czymś
zaskoczyć? Trudno powiedzieć, raczej
staram się działać według określonego
wcześniej planu i nie zaskakiwać. Myślę, że przyszły rok może być także nacechowany ważnymi inwestycjami lub
innymi wydarzeniami o dużym znaczeniu dla miasta. Dla przykładu powiem,
że właśnie uroczyście otworzyliśmy
w Gubinie rok akademicki - znaczenie
tego wydarzenia dla miasta jest olbrzymie i kiedyś poznamy tego owoce.
Czy kopalnia jest szansą dla Gubina?
Wielką szansą. Może wyjaśnię to za
pomocą liczb. Uzbrojenie strefy to
koszt około 3 mln zł. Powstanie tam
w sumie kilkaset miejsc pracy. Realizujemy teraz projekt aktywizacji zawodowej za około 2 mln zł i powstanie
z tego projektu kilkadziesiąt miejsc
pracy. Po tych dwóch przykładach widać, jak kosztowne jest dziś tworzenie
etatów. W przypadku kopalni i elektrowni samorząd w zasadzie nie inwestuje, a w bezpośredniej okolicy powstanie również kilka tysięcy miejsc
pracy dla gubinian. Ważnym jest, że
oprócz tego zarobią usługodawcy np.
fryzjer, krawiec, kupiec, rolnik, firmy
budowlane, transportowe itd. Każde nowe miejsce pracy w sektorze
produkcyjnym generuje kolejne trzy.
Musimy być świadomi tego, że za kilkanaście lat nie będzie już takich środków unijnych. Wtedy unijna kasa popłynie do takich krajów jak Rumunia,
Bułgaria. A kopalnia to pewny pieniądz nie tylko dla ludzi, ale również
dla gminy przez kilkadziesiąt lat. Dziś
stoimy przed dylematem, czy dokończyć boisko przy SP 3, czy może lepiej
wybudować nowe boisko przy SP 2.
Bogata gmina nie ma takich problemów. Tam włodarze zastanawiają się,
jaki z najnowszych sprzętów warto
zafundować miejscowemu szpitalowi lub ilu języków obcych powinny
uczyć się dzieci już w przedszkolach.
O wzroście ofert kulturalnych i sportowych nie będę nawet wspominał.
Oczywiście fundusze bezpośrednie
w postaci podatków popłyną do Gminy Wiejskiej Gubin i bardo dobrze, że
tak będzie. Uważam, że mieszkańcom
Gminy Wiejskiej Gubin należy się dobrobyt i poprawa warunków po tylu
latach skromnego życia. Wójt Edward
Aksamitowski dzielił i rządził najlepiej jak mógł, ale tych środków nigdy
nie było za wiele. Wszystko może się
jednak zmienić. Kopalnia to szansa
także dla dzisiejszych 10-15 latków
oraz ich dzieci - te pokolenia mogą
na tym najbardziej skorzystać. Teraz
wszystko zależy od referendum.
Oczy całego województwa są zwrócone na mieszkańców gminy Gubin i to
od nich będzie zależał rozwój naszego
regionu w następnych dziesięciole-

ciach. Ja apeluję o głosowanie na tak.
A co z ekologią?
Prawdą jest, że nikt nie chce mieszkać
przy wielkiej pokopalnianej dziurze.
Przy dzisiejszej technologii są natomiast takie możliwości zagospodarowywania terenów pokopalnianych,
że możemy być spokojni o przyszłość
po zakończeniu wydobywania węgla.
Najlepszym przykładem jest sąsiednia
Brandenburgia, tuż za Cottbus, w miejscach po byłych kopalniach powstaje
seria wielkich jezior z szeroką ofertą
turystyczną porównywalną z polskimi
Mazurami. Drugim aspektem jest kwestia magazynowania wody, która daje
życie i będzie surowcem w przyszłości
bardzo cennym.

Burmistrz Bartłomiej Bartczak
Rozwój to nie tylko przedsięwzięcia
gospodarcze.
Gospodarka nierozerwalnie łączy się
z kulturą, edukacją i sportem. Bogate gminy mają pieniądze na wszystko. Można sobie pozwolić na występy wielkich gwiazd, sprowadzenie
najlepszych wykładowców do szkół
i uczelni. Podobnie jest ze sportem.
Wielki kapitał lubi promocję poprzez dobre drużyny sportowe nawet
w małych miastach (Wronki, Bełchatów, Lubin, Grodzisk Wlkp.). Niech
to będzie piłka nożna, siatkówka czy
koszykówka. Tu znowu wracamy do
kopalni i elektrowni - może kiedyś
gubińskie drużyny będą grały dzięki
nim w pierwszej lidze – nawet mogę
zaproponować ewentualną nazwę klubu „Górnik Gubin”.
Czy rozwój sportu po wybudowaniu
tylu boisk w Gubinie jest widoczny?
W zasadzie na każdym boisku widać
ciągły ruch, młodzież garnie się do
uprawiania sportu i to cieszy. Ta kadencja samorządowa na pewno przejdzie
do historii miasta z racji ilości wybudowanych boisk. Do końca roku będzie
już 6 kompleksów z boiskami, a jak się
uda w przyszłym roku będzie siódme
boisko przy ul. Roosevelta. Inwestycje
w sport na pewno pomogą młodzieży
rozwinąć swoje zainteresowania, odkryć pasje - a jeżeli u nas wychowają
się przyszłe gwiazdy to znaczy, że to, co
robimy teraz ma sens.
Budowany jest budżet inwestycyjny

na rok 2010. Może uchylić Pan rąbka
tajemnicy?
Powoli przymierzamy się do uchwalenia budżetu, ale po pierwszym spotkaniu rozbolała mnie głowa. Jest jeszcze
tyle do zrobienia w Gubinie... Budżet
na pewno będzie wynikiem kompromisu. Na pierwszy ogień pójdą inwestycje
dofinansowane ze środków unijnych.
Takie mnie najbardziej cieszą, bo jedna
złotówka daje kolejne. Dla przykładu 250 tys. miejskich pieniędzy na boisko
przy LO dało w połączeniu z unijnymi
łącznie aż 1,5 mln zł. Ale na pewne
inwestycje Unia Europejska po prostu
nie daje pieniędzy i trzeba finansować
zadania ze środków własnych. Moim
celem jest przede wszystkim utrzymanie dobrego tempa wzrostu inwestycji, budżet proinwestycyjny świadczy
o rozwoju miasta. Jeżeli w 2010 znowu
wydamy ponad 20 mln na inwestycje,
to na pewno sporo zrobimy i mieszkańcy będą mieli powody do radości.
Co Pana najbardziej martwi w mieście?
Martwią mnie przede wszystkim zdarzenia smutne, negatywne, tragiczne.
Chociażby ostatnie pobicie ze skutkiem
śmiertelnym w okolicach osiedla przy
ul. Rossevelta. Człowiek zawsze zadaje
sobie pytanie, czy zrobiono wszystko, aby
zapobiec tragedii? Jako burmistrz czuję
się odpowiedzialny za wszystko, co w tym
mieście dobre i złe. Zdecydowanie potępiam takie tragiczne zdarzenia! Opracujemy z komendantem policji i strażą
miejską specjalny program przeciwdziałania patologiom w naszym mieście.
A co cieszy?
Najbardziej cieszy mnie zadowolenie
mojego szefa – czyli mieszkańców, jeżeli oni są szczęśliwi, to znaczy, że to,
co robimy, ma sens.
Ostatnio spotkała mnie dosyć przyjemna i zaskakująca sytuacja. Pewna
mieszkanka przyjechała do urzędu aż
z osiedla Barlickiego - najpierw powiedziała, że w mieście się tyle dzieje, jedna budowa koło drugiej. A na koniec
zapytała, czy ja przypadkiem przez to,
że wstąpiłem do PO, nie pójdę teraz do
innego, większego miasta i nie zostawię
Gubina.
I co Pan odpowiedział?
Powiedziałem, że sporo jest jeszcze do
zrobienia w samym Gubinie i nie zamierzam się stąd nigdzie wyprowadzać.
Czy dobrze odczytują niektórzy, że
Pana międzynarodowe doświadczenie
oraz stoicki spokój w działaniu to cechy gwarantujące sukces?
Faktycznie bardzo mi się przydają
lata spędzone w Europaschule w Guben, później na Viadrinie we Frankfurcie, w Kolonii i Anglii, a także
krótsze pobyty we Francji i Hiszpanii
podczas studiów. Doświadczenie to
sprawia, że nie emocjonuję się zbędnymi sprawami. Emocje są często złym
doradcą. Staram się analizować wydarzenia na chłodno. Nie skupiam się na
zakulisowych grach i robieniu „polityki dla polityki”, lecz na problemie,
który należy rozwiązać przez solidną
pracę. Prywatnie jestem domatorem,
a najlepiej wypoczywam na osiedlu
Barlickiego, grając w piłkę nożną. Jest
to teren mojego dzieciństwa, stąd to
szczególne przywiązanie.
Dziękuję za rozmowę.
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Informacje zebrał Antoni Barabasz

Kolejne dofinansowanie

strza w Zielonej Górze. B. Bartczak uda się tam na zaproszenie Artura Zasady
– eurodeputowanego z ramienia Platformy Obywatelskiej, który dokona otwarcia
swojego biura. Jest ono zlokalizowane w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 36.
Lubuski Kurator Oświaty Roman Sondej skierował na ręce burmistrza B. Bartczaka zaproszenie do wzięcia udziału w wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji
Narodowej, które odbędzie się 14 października w Pałacu Książęcym w Żaganiu.
Burmistrz otrzymał również zaproszenia na inaugurację roku akademickiego
na Uniwersytecie Technicznym w Cottbus (BTU – Cottbus) oraz na uroczyste
otwarcie nowego roku akademickiego w Wyższej Łużyckiej Szkole Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach.
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego inauguruje swoją działalność
12 października w Zielonej Górze. Na ręce burmistrza B. Bartczaka nadeszło zaproszenie do wzięcia udziału w inauguracji zajęć, podpisane przez jej Rektora
prof. dr n. med. Alfreda Owoca.
Również wędkarze-ogniowcy przekazali burmistrzowi zaproszenie do wzięcia
udziału w wędkarskich zawodach spławikowych, które zaplanowano na początek
października. Zaproszenie nadesłał Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej Piotr Radny.

Burmistrz Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu, który ma na celu turystyczne zagospodarowanie Wyspy Teatralnej w Euromieście Gubin-Guben.
Umowa została podpisana w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego
w Zielonej Górze. Dotyczy ona dofinansowania dla gubińskiej części projektu
„Zagospodarowanie krajobrazu nabrzeża Nysy w Euromieście Gubin-Guben.”
Dzięki projektowi Gubin może przyspieszyć zaplanowane zagospodarowanie
przestrzenne. Z uwagi na przygraniczne położenie Wyspy Teatralnej, będzie ona
punktem spotkań polsko-niemieckich, miejscem wydarzeń kulturalnych obu
części Euromiasta, a także ważnym symbolem przyjaźni. Projekt zakłada rewitalizację obszaru Wyspy Teatralnej poprzez: budowę nowych nawierzchni ciągów
pieszych i ścieżek rowerowych, budowę chodników i punktów widokowych, zamontowanie małej architektury (portal teatru, ławeczki, kosze na śmieci, scho- 30 września 2009 r. Grzegorz Błażków, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
dy terenowe), zamontowanie latarni, projektorów i iluminatorów. Nastąpi także w Zielonej Górze, podpisał umowę z burmistrzem Gubina B. Bartczakiem. Gubin
uzbrojenie terenu, wybudowana zostanie przepompownia ścieków, a powierzch- realizować będzie projekt pod tytułem: „40 000 na plusie - wsparcie dla osób zamienia terenów zielonych zostanie zrewitalizowana.
rzających rozpocząć działalność gospodarczą” w ramach działania 6.2.
Łącznie projekt otrzyma dofinansowanie wysokości około 750 000 euro. Partnerem projektu jest Guben, które wspiera stronę polską w przygotowaniu i realizacji zadań projektowych. Taka współpraca obu miast ma na celu kontynuację
rozwoju obszaru granicznego wzdłuż Nysy. Już w ramach poprzedniej perspektywy finansowej INTERRREG III A Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2000-2004, miasto Guben zrealizowało między innymi Tarasy Nadnyskie
oraz kładkę do Wyspy Teatralnej.

2 mln na działalność

Spotkanie z osadzonymi

Wykonują wiele pracy na rzecz miasta, zajmując się między innymi miejską zielenią, pomagają przy pracach porządkowych. Jestem bardzo zadowolony z jakości ich
pracy i podejścia do niej. Są wśród nich prawdziwi fachowcy; typowe „złote rączki’
do wszystkiego, dlatego zdecydowałem się na spotkanie z nimi – mówi burmistrz
Gubina B. Bartczak po spotkaniu z grupą osadzonych w gubińskim areszcie. Może
ich umiejętności zostaną wykorzystane też w niedalekiej przyszłości, przy budowie
mieszkań komunalnych dla mieszkańców Gubina, do której przymierza się miasto.
Moment podpisania umowy
Wsparcie skierowane jest do 40 mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Uczestnicy
projektu wezmą udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości, podatków, księgowości, kodeksu pracy oraz cywilnego. Skorzystają również z doradztwa grupowego
i indywidualnego. Dotyczy to zarówno czasu sprzed założenia własnej firmy, jak i po
jej zarejestrowaniu. Doradztwo będzie świadczone w Urzędzie Miejskim w Gubinie.
30 uczestników otrzyma pieniądze na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł oraz comiesięczne wsparcie pomostowe na pokrycie
bieżących opłat nowego przedsiębiorstwa. Dofinansowanie na projekt wynosi 2 029
646,02 zł. Okres realizacji: do 31 sierpnia 2011 r.

I na sportowo...

W trakcie spotkania…
Jest to pierwsza grupa osób skazanych za drobne przewinienia, która odbywa
karę pozbawienia wolności. Osadzeni pracują bez nadzoru umundurowanych
strażników, a ich pracami kieruje inspektor Alicja Ratowicz – zastępca naczelnika Wydziału Komunalnego i Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W niedzielę 27 września został rozegrany Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Gubin. Uczestniczyło w nim ponad 40 szachistów w wieku od 5
do prawie 70 lat, w tym zawodnicy z terenu województwa i goście z Niemiec.
Zawody rozgrywano w tempie P’15. Przy szachownicy zasiadł również burmistrz
miasta, który został (po długie przerwie w grze) sklasyfikowany na 9. miejscu.
Organizatorem był Lubuski Związek Szachowy.

Z kalendarium burmistrza

W sali Filharmonii Zielonogórskiej 8 października odbędzie się konferencja
w ramach konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020. Swoją obecność zapowiedział też Premier Rządu RP Donald Tusk, a jego założenia przedstawi Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta
Bieńkowska. Organizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Marszałek Marcin Jabłoński. O jej przebiegu napiszemy w następnym wydaniu „WG”.
„Nowa Energia dla Europy” – to spotkanie odbędzie się 2 października w Guben. Jego gospodarzem jest Europaschule. W czasie trwania spotkania jest planowana rozmowa burmistrza B. Bartczaka z dr. Christianem Ehlerem – eurodeputowanym z ramienia CDU do Parlamentu Europejskiego. Będą oni rozmawiać
między innymi o planowanej na kwiecień 2010 roku wystawie w siedzibie Unii
Europejskiej w Brukseli poświęconej gubińskiej farze.
W tym dniu w godzinach popołudniowych jest też zaplanowana wizyta burmi-

Burmistrz rozgrywa partię z Henrykiem Kowalskim
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„Muszę” czy „chcę”?
Zdarza się, że mamy wszystkiego
dość. Denerwuje nas zwykła codzienność i domowe „rytuały”, sprawy związane z naszą pracą, nawet
spędzając jakkolwiek tak zwany czas
wolny, nie czujemy się zrelaksowani,
czy też de facto nie odpoczywamy.
Oczywiście, że mamy prawo czuć
się znużeni codziennością w życiu
prywatnym czy zawodowym, istnieje jednak dość łatwa możliwość
zmiany takiej sytuacji. Jaka? Należy
chyba szukać jej w motywacji.
Motywacja może być zewnętrzna - na tę mamy niestety niewielki
wpływ, bo kształtuje ją środowisko,
w którym funkcjonujemy, lub wewnętrzna, zależna już tylko i wyłącznie od nas samych.
Wróćmy więc do naszej codzienności, którą często kieruje „przymus”. Muszę iść spać, rano wstać o 7,
iść do pracy - mówimy - no bo musimy, taki fakt. Samo jednak słowo
„muszę” powoduje pewien dyskomfort i poczucie braku wewnętrznej
wolności, a w efekcie – zdenerwowanie tym, że znów nie wyspaliśmy się dobrze, że znów trzeba iść
do pracy, a nam się nie za bardzo
akurat chce i tak dalej. Co byłoby
jednak, gdybyśmy inaczej podeszli
do tych naszych spraw codziennych,
zmieniając słowo „muszę” na „chcę”.
Wracając do przykładu, wyglądałoby to tak: chcę już pójść spać, wstanę
o 7, bo chcę zdążyć do pracy. Prawda, że patrząc na to od środka, nie
czujemy się tymi codziennościami
jakoś specjalnie przytłoczeni i nie
będziemy zmierzać do pracy, traktując ją jako przykrą i konieczną sprawę? Oczywiście, że jest ona niejako
„koniecznością”, bo trudno normalnie w społeczeństwie funkcjonować
bez pracy i zdarza się, że nie zawsze
robimy to, co lubimy. Jeśli jednak
jest to konieczność uświadomiona, to nie ogranicza poczucia naszej wewnętrznej wolności. W taki
sam sposób możemy też zmienić
nastawienie nie tylko do rzeczy, ale
i osób. Jeśli w relacjach z innymi
rządzi nami „przymus”, to nie jest to
więź ani zdrowa, ani progresywna.
Inaczej ma się sprawa, jeśli „chcemy”, wtedy łatwiej o zrozumienie,
porozumienie i dobrą jakość wzajemnych relacji.
Nie inaczej jest z pisaniem. Zdarza
się, że termin goni i pisze się niemal
z musu „na czas”, zawsze jednak czegoś takim tekstom brakuje i wprawni czytelnicy wychwycą ich chaos
czy niedoskonałości. Zupełnie inaczej, gdy jest chęć i pomysł - wtedy
zarówno autor, jak i czytelnicy będą
usatysfakcjonowani.
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Wkurza mnie

Na scenie znane zespoły, pod sceną „walka” o być albo nie być dla kopalni.

Kraina szczęśliwości!
Nie, nie nadużywam tytułu, bowiem
tak jawi się przyszłość naszej gminy
miejskiej i wiejskiej dokumentowana
w folderze, którym spółka Przedsiębiorstwa Wydobywczo-Energetycznego
„Gubin” próbowała przekonać i tych za,
i tych przeciw budowie kopalni odkrywkowej na naszym terenie. A działo się to
podczas imprezy kończącej obchody 50lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczych
w Gubinie, na którą pieniądze wyłożyła
rzeczona spółka. Takich tłumów Starosiedle nigdy nie widziało i chyba już
nie zobaczy. Na scenie rodzime zespoły
„Grupa Operacyjna” i „Czerwone Gitary”, a na ziemi spokojna bitwa na informacje pomiędzy zainteresowanymi, czyli spółką, a przeciwnikami, czyli tymi,
którzy albo nie chcą, albo zwyczajnie
niewiele wiedzą i boją się o przyszłość.
Przy starannie przygotowanych stoiskach informacyjnych PWE miłe panie
i panowie udzielają informacji na temat
budowy kopalni odkrywkowej węgla
brunatnego i powstania elektrowni,
równocześnie rozdając barwne foldery.
Wśród tłumu krążą przeciwnicy, rozdając ulotki mniej więcej takiej treści:
„Nie wysiedleniom”, „Nie zniszczeniu
przyrody”, „Nie dla obietnic bez pokrycia”.
„Kto i czym gwarantuje realizację
obietnic?” – pyta ulotka. Ludzie są
ostrożni, albowiem te mamy przed
każdymi wyborami. Może dlatego
grupa inicjatywna „Nie dla kopalni
w Gubinie” zebrała 2 tys. podpisów,
domagając się referendum. Inicjatorzy
twierdzą, że nie są przeciwni kopalni,
ale zastanawiają się, czy nie lepiej poczekać na nowe technologie, które nie
będą powodować takich szkód w przyrodzie, jak np. księżycowy krajobraz
koło Jänschwalde.
Liczą na to, że dzięki referendum ktoś

udzieli rzetelnych informacji. Boją się,
że w przyszłości może być tak, jak na
Śląsku, gdzie kopalnie wyrządzają wiele szkód, a odszkodowań płacić nie
chcą. W rozmowach podnoszą kwestię odszkodowań, zauważając, że przy
wycenach ucierpią najbiedniejsi, bo
ich majątek zostanie słabo wyceniony.
Poza tym odszkodowania mają być wypłacane na dwa lata przed zbliżeniem
się koparki pod dom. A to może być
nawet za 20 lat i w tym czasie nie będą
mogli inwestować.
- Czy to może być prawda?- pytam
przedstawiciela kopalni obsługującego
punkt informacyjny PWE.
- To sprawa najbliższych 3-4 lat. Po
indywidualnej wycenie i sporządzeniu
aktu notarialnego, sprzedający otrzymuje pieniądze, które już może inwestować w nowe miejsce zamieszkania,
a od spółki będzie dzierżawił dom aż
do jego wyburzenia. Będzie też mógł
zabrać materiały pozyskane z rozbiórki
tego domu.- odpowiada zapytany.
- Ale ludzie mają obawy, co do wyceny, która może być korzystna tylko
dla firmy. Słyszałam, że wstępnie biegły
niezależny wycenił jeden z domów na 8
tys. zł plus 4 tys. zł. za 1,5 ha działki. Za
to przecież nie kupi nawet mieszkaniazauważam.
- To nie może być prawdą, bo o ile wiem
wycena 1 ha na tym terenie to 8 tys. zł.
Czyli wiadomość ta nie może być prawdziwa- ripostuje informator spółki.
Zwolennicy referendum uważają, że
zmusi ono ludzi do dyskusji. Bo czy to,
co obiecane, będzie wykonane skoro Konin i Enea są w trakcie prywatyzacji?
Spółka zaś obiecuje wysokie wynagrodzenia (pensje, dodatki, deputat
węglowy, premię, a nawet barbórkę).
Górnicze emerytury w wieku 50 lat.

W kopalni mają znaleźć zatrudnienie (oprócz górników) mechanicy,
spawacze, ślusarze, kierowcy, elektrycy, operatorzy sprzętu, informatycy,
ekonomiści i robotnicy niewykwalifikowani. Spółka obiecuje w pierwszej
kolejności zatrudnić pracowników
z naszego terenu. Spółka zamierza
budować domy szeregowce i bloki
mieszkalne. Dzięki zaistnieniu spółki
na naszym terenie będziemy na tyle
bogaci, że powstaną nowe drogi, sieci energetyczne i telekomunikacyjne.
Bogate gminy będzie stać na budowę
szkół, przedszkoli, boisk sportowych
oraz placówek kulturalnych. Gmina
będzie mogła rozbudować i dofinansować służbę zdrowia. Ba! Dzięki
kopalni odkrywkowej mogą powstać
nowe tereny rekreacyjne. Słowa dokumentowane są w folderze zdjęciami takiego terenu m.in. w Kleczewie. Jednym słowem - kraj mlekiem
i miodem płynący. Na koniec spółka
zamierza uczestniczyć we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach
oraz wspierać działalność kulturalną
i sportową gminy, o czym mogliśmy
przekonać się „namacalnie”, podczas
imprezy w Starosiedlu.
Może i to wszystko byłoby realne
(chociaż dla mnie brzmi nieco fantastycznie), ale najpierw trzeba zainteresowanym dać rzetelną informację,
popartą gwarancją, że to nie są tylko
obietnice „przedkopalniane”. Wtedy
może większość powie „tak”.
W naszym demokratycznym kraju
(o taki przecież walczyliśmy) obowiązuje jeszcze głos ludu, bo choć demokracja nie jest najlepszym ustrojem
(wiele spraw niestety hamuje), to przecież lepszego jeszcze nie wymyślono.
Kaśka Janina Izdebska

Prawo na co dzień
prowadzi prawnik Adam Ziętka
W jaki sposób mogę odwołać darowiznę lokalu mieszkalnego?
Odwołanie darowizny lokalu mieszkalnego następuje w formie aktu notarialnego. Z chwilą odwołania darowizny lokal mieszkalny nie staje się jednak automatycznie ponownie Pani własnością. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne będzie
zawarcie jeszcze jednej, nowej umowy w formie aktu notarialnego, przenoszącej
z powrotem własność na Panią.
W przypadku, gdyby obdarowany nie zechciał podpisać nowej umowy, konieczne będzie wytoczenie przeciwko niemu powództwa o tzw. zastępcze oświadczenie woli. Wyrok Sądu w tym zakresie zastępuje wyrażenie zgody obdarowanego
na przeniesienie własności lokalu.
Z powodu choroby nie złożyłam w terminie apelacji. Czy mogę wnosić
o przedłużenie terminu?
Niestety, w niniejszym przypadku nie można wnosić o przedłużenie terminu.
W sytuacjach wyjątkowych strona, która nie złożyła w terminie apelacji bez swojej winy, może natomiast wnosić do Sądu o tzw. przywrócenie terminu. Wniosek taki, wraz z apelacją, wnosi się w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny
uchybienia terminu.
Postanowienie w zakresie przywrócenia terminu bądź odmowy jego przywrócenia
wydaje Sąd po przeanalizowaniu okoliczności faktycznych zachodzących w konkretnym przypadku. Do typowych przyczyn uzasadniających przywrócenie terminu należą przeszkody niezależne od strony (np. pożar, pobyt w szpitalu w związku
z nagłą i ciężką chorobą wykluczającą możliwość wyręczenia się inną osobą).
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).
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dokończenie ze str. 2
Policja drugie tyle. Tragedia, która
wydarzyła się przy ulicy Roosevelta,
jest nie tylko tragedią poszkodowanej rodziny. Jest tragedią tego osiedla,
śródmieścia i trzeba ją traktować jako
tragedię naszego miasta.
Momentami zastanawiam się, dlaczego
część młodzieży nie przyjmuje ofert sportowych i kulturalnych. Nie możemy być na
to obojętni i nie możemy na to pozwalać.
Na wyspie przerwaliśmy prace, by przebadać ją ponownie w celu wydobycia
ewentualnych niewybuchów. Zaproponuję do przyszłorocznego budżetu zadanie
połączenia chodnikiem ul. Cmentarnej
z ul. Mylną. Planujemy rozszerzenie zakresu angażowania więźniów. Nauczyciele
otrzymają nagrody. W ub. roku z każdej
szkoły 2 nauczycieli otrzymało nagrody
burmistrza. Jest wiele historycznych zdjęć
czasu bezpiecznego usunięcia tajem- czynności wyjaśniające, kto i w jakim Gubina. Jest wola wydania albumu wspólniczej beczki i neutralizacji jej zawar- celu chciał zdetonować gaz bojowy nie z Izbą Muzealną. Wniosek o dofinantości (czym prawdopodobnie mają się w odległości niespełna kilometra od sowanie projektu opracowuje aktualnie
Wydział Europejski Urzędu Miasta. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię,
korzystają ze świetlic szkolnych.
Tu riposta radnego E. Patka - korzystają z przechowalni, nie mają możliwości uczenia się etyki.
Burmistrz wyjaśnił, że zorganizowanie nauki etyki dla 2-3 uczniów z klasy

Czyżby zamach terrorystyczny?
Wcześnie rano 1 października pracownik nadleśnictwa Gubin znalazł
w lesie niedaleko Dzikowa beczkę
z tajemniczą zawartością, na której ponadto znajdował się przedmiot przypominający ładunek wybuchowy! Wobec
powagi sytuacji zawiadomiono strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Gubinie (na miejsce zdarzenia wyjechały dwa zastępy), zastęp ratownictwa
chemicznego z Zielonej Góry i wezwano wojskowych chemików z Żagania
oraz saperów. Przybyli na miejsce saperzy zdetonowali podejrzany przedmiot,
który rzeczywiście okazał się małym
ładunkiem wybuchowym (nieoficjalnie
mówi się o minie ćwiczebnej). O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono wojewodę, którego służby zawiadomiły
Ministerstwo Obrony Narodowej.
Znacznie groźniejsza była jednak
zawartość beczki, gdyż okazało się, że
zawiera ona około 100 litrów gazu bojowego sarin lub pochodnego (w czasie II wojny światowej żadne z państw
w niej uczestniczących nie zdecydowało się użyć gazów bojowych). Do



nie jest łatwe, ale trzeba dążyć do rozwiązania tego problemu. Studia w Gubinie rozpocznie 40 studentów.
Aktualnie komisje Rady Miejskiej
i urzędnicy szukają najkorzystniejszego
dla budżetu miasta, PUM i mieszkańców
rozwiązania pielęgnacji zieleni w mieście.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto
czternastoma głosami, bez poprawek.
W sprawach różnych radny Z. Gwizdalski potwierdził, że w latach 60., gdy
udostępniono wyspę dla ludzi, saperzy
gruntownie przebadali jej powierzchnię, szukając niewybuchów. Ponownie
zlecił to burmistrz C. Fiedorowicz
przed budową mostu.
Radna H. Wojnicz proponowała, by
ulicę Legnicką połączyć ze Śląską chodnikiem. Wnioskowała, by skierować do
sądu sprawę stale rosnącego przy ul. Żółkiewskiego nielegalnego wysypiska śmieci, którego sprawcą jest pan Fijołek.
Prezes PUM Leszek Linda zapowiedział kilkudniowe płukanie sieci wodociągowej i przepraszał za utrudnienia.
W sesji uczestniczyli również: radny
powiatowy Włodzimierz Rogowski,
przewodniczący rad osiedli w osobach
- Leontyna Kaczor, Jadwiga Małolepsza i Zdzisław Buczkowski oraz wszyscy dyrektorzy placówek miejskich.
Oleg Sanocki

Stowarzyszenie Klub Kobiet Niezależnych, tradycyjnie od 10 lat, przyzna stypendium pn. Premia Naukowa.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w pokoju 201 Gubińskiego Domu Kultury (II piętro), w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2009 r. Przyznane stypendia zostaną wręczone w grudniu br.

Regulamin przyznawania stypendium:

Beczka grozy w podgubińskim lesie

zająć wojskowi chemicy bądź wyspe- zabudowań i drogi prowadzącej do
cjalizowana firma cywilna), policja Krosna Odrz., w lesie pełnym zwiepilnuje miejsce tajemniczego znalezi- rzyny...
ska. Jednocześnie trwają intensywne
AB.

1. Biznes plan - projekt zagospodarowania przyznanych środków finansowych:
autoprezentacja własnych dokonań, ewentualne referencje.
2. O przyznanie Premii Naukowej mogą się ubiegać: uczniowie z gimnazjum, uczniowie szkół średnich.
3. Rekomendować uczniów do Premii Naukowej może: rada pedagogiczna, samorząd szkolny, organizacje młodzieżowe,
instytucje, kluby i osoby indywidualne.
4. Premia Naukowa będzie wpłacana bezpośrednio na wskazany przez komisję KKN – program (np. czesne, pomoce
naukowe, opłacenie kursów specjalistycznych, badania naukowe – przygotowujące m.in. do olimpiad).
5. Wysokość kwoty będzie ustalana co roku i zależna będzie od ilości przyjętych do realizacji wniosków (programów).
6. Cele utworzenia fundacji pn. Premia Naukowa: promocja zdolnych uczniów, pomoc w osiągnięciu sukcesu w danej
dziedzinie, rozwój osobowości i zdolności ucznia i poparcie kreatywnego myślenia i działania.
MB-T

Społeczeństwo



Sonda
Czy lubisz jesień?

Małgorzata Walczak
bezrobotna
Bardzo lubię jesień. Ma ona swój
urok! Można wybrać się do lasu na
grzyby, przyglądać się, jak liście spadają z drzew... To naprawdę fajna pora
roku, wtedy przyroda ukazuje całe
swoje piękno, które można podziwiać. Dla mnie dodatkowym plusem
jest to, że jesienią – w przeciwieństwie
do lata – panują znośne temperatury,
które sprzyjają długim spacerom.

Aleksandra Breitwieser
ekonomistka
Zdecydowanie nie lubię tej pory
roku. Zaczynają się robić coraz krótsze dni, często jest pochmurno i ponuro. A to prowadzi do tego, że czasem
tracimy w sobie pozytywną energię.
Zdecydowanie wolę wiosnę i lato!

Robert Jaśko
strażak
Jesień ma swój niepowtarzalny klimat i dlatego ją lubię, o ile nie jest zbyt
deszczowa. Jesienią więcej czasu spędzamy w domu, co sprzyja robieniu
zaległych porządków. Dla wielu osób,
szczególnie tych biedniejszych, jesień
nie kojarzy się jednak najlepiej, ponieważ jest to okres sporych wydatków, np. kupno wyprawki szkolnej,
ciepłych ubrań, drewna, opału.

Karol Kunasiewicz
uczeń
Tak, lubię jesień. Zresztą każda pora
roku jest fajna. Można zbierać ładne
liście, kasztany, żołędzie... Jesienią
często jeżdżę z rodzicami do lasu na
spacery i zbieranie grzybów. (a.m.)

W Koperniku trzymają formę
Od kilku lat nasze gimnazjum bierze
udział w programie „Trzymaj formę”, który współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek
Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności
fizycznej i zdrowia.
Celem programu „Trzymaj formę” jest
edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków
wśród młodzieży szkolnej, poprzez
promocję zasad aktywnego stylu życia
i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny
wybór jednostki.
Z całą świadomością i odpowiedzialnością za stan formy fizycznej naszej
młodzieży, włączamy się do działań zachęcających do aktywnego stylu życia.
Odbywa się to na wielu płaszczyznach
funkcjonowania szkoły.
Dzieci i młodzież z naszego Zespołu
doskonale radzą sobie na basenie. Organizowane co roku zawody pływackie
wykazują wysoki poziom opanowania
tej ważnej umiejętności.
Cykliczną imprezą stał się też „Bieg ku
Słońcu”. Angażuje on nie tylko naszych
uczniów. Do wspólnego biegania zapraszamy młodych sportowców ze wszystkich gubińskich szkół. W tym roku pobiegniemy „Ku Słońcu” w promieniach
słońca jesiennego. W trakcie wiosennej

„Majówki” zachęcamy dzieci do zabaw
ruchowych. Rozdajemy ulotki o treściach
zachęcających do zdrowego odżywiania
się, ruchu na powietrzu, przestrzegamy
przed nałogami. Do programu „Trzymaj
formę” włączyły się również: szkolny
sklepik i stołówka. Na drugie śniadanie
uczniowie mogą kupić zdrową, świeżutką kanapkę, jogurt czy owoc. Dobrze zbilansowane i pozbawione nadmiaru tłuszczu są także szkolne obiady. Od paru lat
zaangażowani jesteśmy także w program
„mleko z klasą”. Każde dziecko co dzień
wypija swój kartonik mleka. Na lekcjach
przyrody, biologii czy zajęć technicznych
młodzi ludzie zapoznają się z treściami dotyczącymi walorów zdrowotnych,
układają jadłospisy, komponują kolorowe posiłki.
Te wszystkie działania zaowocowały! Na
terenie naszego powiatu Zespół Szkół im.
Mikołaja Kopernika zajął pierwsze miejsce. Nasz program okazał się na tyle atrakcyjny, że skierowany został do Gorzowa
Wlkp., do tamtejszej Inspekcji Sanitarnej.
W nagrodę szkoła otrzymała zestawy do
gier ruchowych na świeżym powietrzu,
piłki, sportowe gadżety. Wszystko to będzie służyło jeszcze lepszemu podnoszeniu formy. Za realizację i koordynowanie
całego programu odpowiedzialne były
nauczycielki Renata Jędrzejczyk (nauczycielka przyrody) i Elżbieta Cichowska (nauczycielka biologii).

Nauka to najlepsza inwestycja
dokończenie ze str. 1
W remontowanym budynku ma się
mieścić siedziba Wydziału z salami wykładowymi i dydaktycznymi.
Na pierwszym roku, w trybie zaocznym, będzie się uczyć blisko 50 osób.
Nowi studenci, po uroczystym ślubowaniu, któremu wtórował chór Gloria Domine, odśpiewali „Gaudeamus
igitur”. Od tego momentu oficjalnie
stali się studentami Łużyckiej Wyższej
Szkoły Humanistycznej w Żarach. Na
Wydziale Zamiejscowym w Gubinie
będą studiować pedagogikę na dwóch
kierunkach: resocjalizacji oraz wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu
początkowym. Szkoda tylko, że tak
doniosłego wydarzenia nie uświetniły
władze powiatu krośnieńskiego. Możliwe, że były ważniejsze sprawy. Czas
znaleźli za to przedstawiciele władz powiatu żarskiego, którzy gratulowali Gubinowi i Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej uruchomienia Wydziału,
życząc dalszych sukcesów i rozwoju.
Na zakończenie wszyscy wysłuchali
wykładu inaugurującego prof. dr hab.
Edwarda Hajduka „Jak pomagamy innym” - o pomaganiu przez ingerowanie, wyręczanie, dzielenie się dobrami,
przez tworzenie dzieł, a nawet przez
utrudnianie. Prof. Hajduk zaakcentował
wyższość pracy i działalności jednych
„dla” innych, nad pracą „za” innych.
Nawiązując do wykładu znamienitego
wykładowcy, można powiedzieć, że
dziełem jest również utworzenie wydziału zamiejscowego szkoły wyższej
w naszym mieście, co stwarza mieszkańcom Gubina większe możliwości
podnoszenia swojego wykształcenia,
kwalifikacji, rozwoju i samorealizacji.
Zaangażowanie i entuzjazm władz Łu-

życkiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach i miasta Gubina, które
w połączeniu z zasadą przytoczoną
przez Prorektora uczelni, że „nauka to
najlepsza inwestycja”, dają nadzieję na
to, że miasto będzie się rozwijać, a data
26 września 2009 roku może być początkiem znakomitego rozdziału w historii nie tylko szkolnictwa w naszym
mieście, ale i całej społeczności. A wiele innych marzeń i planów, tych mniejszych i większych, również doczeka się
swoich realizacji.
Do 9 października 2009 r. można jeszcze rozpocząć naukę na Wydziale Za-
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Komisja ds.referendum

Na sesji rady, która odbyła się 24 września, powołana została gminna komisja
ds. referendum w sprawie budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, zaplanowanego na 8 listopada br. W skład komisji weszli: na wniosek wójta - Leonard Tumiłowicz z Dobrego, Danuta Fortuna z Jazowa, Wojciech Solecki ze
Strzegowa, na wniosek grupy inicjatywnej - Remigiusz Darmach i Adam Szymułowicz ze Stargardu Gubińskiego oraz Regina Solska z Gębic.

„Owoce w szkole”

Jak przekazała inspektor oświaty Alicja Kwiatkowska, od września br. do czerwca 2010 r., realizowany jest w szkołach nowy program unijny „Owoce w szkole”.
Dzięki niemu dzieci z pierwszych trzech klas szkół podstawowych będą otrzymywać bezpłatnie owoce i warzywa.
Dziecko w ramach programu otrzymuje jednorazowo porcję wybranego produktu
owocowego i produktu warzywnego. Ma to przeciwdziałać otyłości dzieci, zapobiegać chorobom cywilizacyjnym spowodowanym niewłaściwą dietą, a także zatrzymać spadek konsumpcyjny owoców w Polsce (i w innych krajach unijnych).
W programie biorą udział szkoły gminne: w Bieżycach - 47 uczniów, Chlebowie
- 51, Grabicach - 48, Starosiedlu - 51, Strzegowie – 11. Spośród placówek na terenie miasta do akcji przyłączyła się m.in. Szkoła Podstawowa nr 1 - 85 uczniów.
Szkoły w gminie realizują też dożywianie (obiady). Posiłki dostarczane są przez
firmę z zewnątrz, z wyjątkiem Bieżyc i Starosiedla, gdzie z braku warunków lokalowych wprowadza się dożywianie w formie bułki, jogurtu i mleka lub herbaty.

Kontrola
komisji rewizyjnej
Przewodniczący komisji rewizyjnej Zenon Tomczak przedstawił podczas sesji
wyniki kontroli przeprowadzonej od stycznia do września br. Sprawdzono m.in.
realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za 2008 r. Pozytywnie
oceniono możliwość uczestniczenia młodzieży w warsztatach terapeutycznych
w Ciborzu, natomiast opinię negatywną wystawiono m.in. za nie wykonanie
diagnoz problemów alkoholowych, narkomanii i innych zagrożeń społecznych
oraz słabą współpracę pomiędzy pielęgniarkami środowiskowymi i pracownikami socjalnymi z Gminną Komisją Alkoholową.
Komisja nie wniosła uwag do realizacji zadań własnych gminy w zakresie inwestycji, remontów kapitalnych i ochrony środowiska.
Uznano, że nie prowadzi się systematycznej kontroli utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki ściekowej na terenie gminy.
Nie wniesiono specjalnych uwag w sprawie windykacji podatków, opłat lokalnych i odroczeń, choć należy dokładniej badać umorzenia oraz zwiększyć zaangażowanie służb gminy do ściągalności zaległych podatków.

Dyżury
grup eksperckich

Chcąc pomóc mieszkańcom w uzyskaniu odpowiedzi na wszelkie pytania
związane z realizacją inwestycji „Budowa elektrowni opalanej węglem brunatnym wraz z kopalnią węgla brunatnego”, postanowiono powołać trzy grupy eksperckie, każda w składzie: społecznik-mieszkaniec gminy oraz przedstawiciele:
PWE Gubin, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy. Spotkania odbywać się
będą od godz.14.00 do 19.00:
- 6 października (wtorek) - budynek dawnej szkoły w Sękowicach, gimnazjum
Czarnowice, szatnia Alfy Jaromirowice;
- 7 października (środa) - ZUK Polanowice, świetlica Stargard Gubiński, świetlica
Żytowań;
- 8 października (czwartek) - świetlica Markosice, szkoła Starosiedle, biblioteka
Wałowice;
- 14 października (środa) - świetlice: Bieżyce, Strzegów, Chlebowo;
- 15 października (czwartek) - gimnazjum Grabice, świetlica Pole.
Kopalnię reprezentować będą: główny specjalista ds. ochrony środowiska
– mgr inż. Arkadiusz Michalski, st. inspektor ds. rekultywacji - mgr inż. Jacek Stasiński, st. inspektor ds. gospodarki od nieruchomości mgr inż. Eugeniusz Jankowiak.

Remont dróg

Prorektor ŁWSH W.Jamrożek
miejscowym Łużyckiej Wyższej Szkoły
Humanistycznej w Gubinie. Do tego
dnia został przedłużony nabór na rok
akademicki 2009/2010.
jaw

W poprzednim numerze został zniekształcony tekst o remoncie dróg, który
prawidłowo brzmi: „Budowa drogi wojewódzkiej przez Czarnowice o długości 1.414 m mogłaby być realizowana w 2010 r., jeżeli gmina dofinansuje inwestycję w kwocie 500 000 zł, a tych brak w budżecie. Są jednak środki w wysokości 16.837 zł na realizację zatoki autobusowej” (środki były zamieszczone
odwrotnie).
Zygmunt Traczyk
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Pobyt w Gubinie piłkarza Feyenoordu Rotterdam i byłego zawodnika młodzieżowej reprezentacji Polski - Michała Janoty (urodzonego i przez wiele lat
mieszkającego w Gubinie) to swego rodzaju tradycja.

Forum Bezpieczeństwa Jak zostać (dobrym) piłkarzem?

W poniedziałek, 28 września w sali wi- z Europejskiego Funduszu Społecznego binie D. Łytkowski, który przedstawił
dowiskowej Gubińskiego Domu Kultury (np. na kolonie dla dzieci z biednych ro- garść statystyk na temat poziomu bezodbyło się Forum Bezpieczeństwa. Po- dzin), budowę boisk sportowych (w tym pieczeństwa miasta. Ze sporządzonego raportu wynika, że przestępczość
w Gubinie w ciągu ostatnich ośmiu
miesięcy spadła. Odnotowano znacznie mniejszą ilość rozbojów, bójek,
kradzieży, włamań i przestępstw narkotykowych. Mimo tego, mieszkańcy
nadal często odczuwają lęk i strach,
ponieważ istnieją miejsca, gdzie często
dochodzi do dewastacji osiedli oraz
zastraszania współlokatorów. Padł
apel, ze strony komendanta, o ściślejszą współpracę na linii policja-społeczeństwo. Powinniśmy jak najszybciej
reagować na wszelkie sygnały mówiące, iż w naszej okolicy dzieje się coś
niepokojącego. Liczy się szybka informacja, a niestety niejednokrotnie
się zdarza, iż wolimy milczeć w trudnych sprawach i o pewnych rzeczach
nie wiemy, bądź nie chcemy wiedzieć.
Następnym punktem programu była
Dorota Ostrowska-Bednarz - pedagog szkolny Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika
dyskusja mieszkańców na temat odwód? Dyskusja na temat stanu bezpie- roku będzie już 6 kompleksów sporto- czuć w kwestii poczucia bezpieczeńczeństwa w naszym mieście, omówienie wych), współpracę z Policją, Komisją stwa. Każdy uczestnik forum mógł zasposobów zapobiegania agresji wśród Bezpieczeństwa, Radami Osiedli, szeroką brać głos, aby przedstawić swoje żale,
młodych osób oraz próba odpowiedzi na ofertę programową zajęć pozalekcyjnych przemyślenia i pomysły. Jak wynikapytanie, co możemy zrobić, aby w Gubi- w GDK, spotkania z dyrektorami szkół, ło z relacji niektórych mieszkańców,
nie było bezpieczniej. Forum poprowa- poprawę infrastruktury (budowa dróg, wciąż nierzadko jesteśmy narażeni na
dził dziennikarz Radia Zachód Andrzej chodników, oświetlenie ulic) oraz akcje sytuacje, które mogą prowadzić do
Winiszewski. Na trapiące mieszkańców billboardowe na rzecz walki z przemocą podobnego dramatu, jak w przypadku
pytania odpowiadali m.in. burmistrz i narkotykami. Ponadto w placówkach Artura Cackowskiego. Nierzadko paBartłomiej Bartczak - organizator fo- oświatowych działa monitoring, a szko- dał argument, iż problem leży w wadrum bezpieczeństwa, komendant Ko- ły mają możliwość zrobienia uczniom liwym systemie wymiaru sprawiedlimendy Powiatowej Policji w Krośnie testów na obecność narkotyków. W pla- wości oraz zbyt łagodnym traktowaniu
Odrzańskim Jarosław Jaskowicz, ko- nach jest również projekt monitoringu młodocianych przestępców. Pojawił się
mendant Komisariatu Policji w Gubinie całego miasta. Koszt takiej inwestycji również pogląd, iż odpowiedzialność
Dariusz Łytkowski, komendant Straży waha się w okolicach 600 tys. zł. Pod- za coraz większą agresywność młodych
Miejskiej w Gubinie Krzysztof Dubert, czas forum mówiono także o sposobach ludzi leży po stronie rodziców, którzy
dowódca Jednostki Straży Pożarnej zwalczania agresji wśród młodzieży. Aby nie poświęcają należytego czasu na
w Gubinie Dariusz Kostyszak oraz ad- odnieść sukces na tym polu, niezbędna wychowanie swoich dzieci i nie chrowokat Paweł Zawodniak.
jest jak największa ilość propozycji spę- nią ich przez narkotykami i alkoholem.
Przeraża fakt, że choć pedagodzy szkolni informują rodziców o problemach
wychowawczych i edukacyjnych dziecka, ich reakcja bywa znikoma bądź
obojętna. W ten sposób demoralizacja
młodzieży zatacza coraz szersze kręgi.
Na koniec przedstawiono wnioski
wynikające z dyskusji, a obecna na sali
Marzena Cackowska podziękowała organizatorom za przeprowadzenie forum
bezpieczeństwa. Cieszy fakt, iż miasto
stara się, w miarę swoich możliwości
i kompetencji, dbać o bezpieczeństwo
swoich mieszkańców i podejmować działania na rzecz zapobiegania demoralizacji
młodzieży. Z jednej strony uczestnicy forum ukazali swój żal do służb odpowiadających za bezpieczeństwo miasta, iż
nie zawsze potrafią stanąć na wysokości
Wiele krytycznych uwag nt. funkcjonowania organów porządkowych padło z ust mieszkańców
zadania, a interwencje policjantów poNa początku głos zabrał burmistrz dzania wolnego czasu dla młodych lu- zostawiają niekiedy wiele do życzenia.
B. Bartczak, który wymienił przykłady dzi. W przypadku Gubina zadanie to jest Z drugiej strony, panowała ogólna zgoda
działania miasta w kwestii zapewnienia realizowane dzięki bogatej ofercie dyscy- co do tego, iż jednym z najważniejszych
bezpieczeństwa publicznego. Zdaniem plin sportowych (np. karate, szachy, pił- sposobów na zwalczanie i zapobieganie
burmistrza, dobrą pracę wykonuje Straż ka nożna, piłka ręczna, siatkówka). Mia- przestępczości wśród młodzieży jest praMiejska, która nie tylko odciążyła poli- sto wydaje na kluby sportowe 220 tys. zł ca organiczna. O naszym bezpieczeństwie
cję, ale również od czasu jej powołania rocznie. Do tego dochodzi uczestnictwo decydujemy w głównej mierze my sami.
wykonała już ponad 1300 interwencji. w wydarzeniach kulturalnych organi- Zamiast oskarżać wszystkich dookoła,
W przyszłości planowane jest zwiększe- zowanych przez GDK (koncerty na za- warto czasem ocenić własne postępowanie liczby miejskich strażników. Podej- kończenie lata, WOŚP, koncerty gwiazd nie. Dzięki organizacji tego typu spotkań,
mowane są również inicjatywy mające muzycznych, festyny osiedlowe) i Mło- można żywić głęboką nadzieję, iż uda się
na celu zapobieganie przestępczości. Do dzieżową Radę Miasta (zawody sporto- zmobilizować społeczeństwo do jeszcze
takich działań można zaliczyć: pracę na we, maratony filmowe).
większej aktywności w działaniu na rzecz
rzecz likwidacji bezrobocia, opiekę nad Podczas forum głos zabrał również bezpieczeństwa w naszym mieście.
nieletnimi, wykorzystywanie pieniędzy komendant Komisariatu Policji w GuAndrzej Matłacki

Często odwiedza nasz gród. Zawodnik 27 września spotkał się z uczniami
w Szkole Podstawowej nr 2 w czasie zajęć wychowania fizycznego.

tań piłkarzowi. Uczniowie pytali dosłownie o wszystko: jak zostać dobrym piłkarzem, w jakim języku się porozumiewa
na boisku? Spotkanie z uczniami było też

Pamiątkowe zdjęcie gości z nauczycielami i uczniami w szkole

Przed spotkaniem z uczniami M. Janota
w towarzystwie burmistrza Bartłomieja
Bartczaka oraz dyrektora szkoły Bogusława Wypycha spotkał się z wykonawcą
szkolnego boiska (budowanego ze środków własnych gminy miejskiej Gubin).
Warto przypomnieć, iż znany piłkarz
uczęszczał do tejże szkoły.
Lekcja była okazją do zadania wielu py-

okazją do wspólnego zdjęcia, a wszyscy
uczniowie otrzymali autografy na klubowym - oficjalnym zdjęciu Michała.
Następnie w spokojniejszej atmosferze - przy kawie i cieście - piłkarz
spotkał się w dyrektorskim gabinecie
ze swoją byłą wychowawczynią Beatą
Kutrowską.
Antoni Barabasz

Saperzy na wyspie
Jak doskonale pamiętamy, 9 września
na Wyspie Teatralnej eksplodował materiał wybuchowy. Wydawało się wtedy, że remont wyspy na długo zostanie
wstrzymany. Początkowo zakładano
zawieszenie prac na okres dwóch miesięcy, co nie wróżyło dobrze planowanemu terminowi zakończenia projek-

kolejnych niemiłych niespodzianek.
Zdaniem ppłk. K. Pobiedzińskiego,
przedsięwzięcia zostanie zrealizowane w ekspresowym tempie, ponieważ
procedury i działania tego typu trwają
zazwyczaj parę miesięcy, a ku zadowolenia inwestora i wykonawcy, uda się to
zrobić w ciągu zaledwie kilku tygodni.

Robocza wizyta saperów przed ustaleniem zakresu prac na wyspie

tu. Na szczęście stanie się inaczej.
22 września burmistrz Bartłomiej
Bartczak spotkał się z dowódcą 5. Kresowego Batalionu Saperów ppłk. Krzysztofem Pobiedzińskim. Celem wizytacji
dowódcy saperów było omówienie sposobu przeprowadzenia przez krośnieńskich saperów czynności związanych ze
sprawdzeniem wyspy na obecność niebezpiecznych niewybuchów. Uzgodniono, iż Wyspa Teatralna zostanie
sprawdzona w całości. Ponieważ jej teren jest dość płaski, saperzy mieli ułatwione zadanie w dotarciu do każdego
zakątka wyspy. To z pewnością ważna
informacja w kontekście uniknięcia

Warto podkreślić, iż koszty, jakie miasto poniosło na zbadanie terenu wyspy, są niewspółmierne z wydatkami w
przypadku wynajęcia do tego celu prywatnej firmy specjalistycznej.
Szczegółowe prace saperów potrwają kilka dni. Po podpisaniu protokołu
z przeprowadzonej kontroli nie będzie
już żadnych przeciwwskazań, aby robotnicy powrócili do remontu wyspy.
A nastąpi to już po dwóch dniach od
daty zakończenia prac saperów. Ponadto prowadzony będzie nadzór saperski
w czasie trwania prac ziemnych i obsługi przez robotników koparki.
Andrzej Matłacki

Społeczeństwo ◆ Kultura


Pro Projekt Sp. z o. o. to główny partner transgranicznej sieci doradców biznesowych Brandenburgia-Polska.

Pro Projekt
pomoże
Dotychczas w Polsce reprezentowany
jest jedynie przez biuro w Warszawie.
Pro Projekt pracuje już na rzecz Gubina.
Przedsiębiorcy zainteresowani polsko-niemiecką współpracą gospodarczą, którzy z jakichś powodów nie skorzystali ze spotkania informacyjnego
projektu „Sieć biznesowa Brandenburgia-Polska”, które zorganizowano 2 października w sali widowiskowej GDK,
nie stracili szansy.
Firma Pro Projekt bezpłatnie poświęci każdej zgłoszonej firmie 20 bezpłatnych roboczogodzin na informację
o zasadach inwestowania w Brandenburgii wraz z analizą rynku łącznie
z możliwościami rynku zbytu.
Doradzi, jak nawiązać współpracę
z niemieckimi partnerami, których pomaga znaleźć.
Może uczestniczyć we wstępnych rozmowach biznesowych, łącznie z tłumaczeniem.
Osobą kontaktową firmy Pro Projekt
jest Jakub Bartczak – przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej
Rady Miejskiej w Gubinie.
Możliwość kontaktu: jakub.bartczak@
brandenburg-polen.de.
Ols

Satyra
i komiks
U nas w Gubinie te dwie dyscypliny
kulturalne mają się dobrze. Właśnie na
dniach autorzy dostaną katalogi z konkursu pt. „Z naftą, z gazem, z jajem”,
który odbył się w Gorlicach. Udział
w nim wzięli Dorota Chwałek i Stanisław Kościesza.
Olsztyńskie Planetarium w roku
rocznic podboju kosmosu – „2009-Rok
astronomii” – zorganizowało wystawę
i konkurs pod tym samym tytułem.
Ekspozycja zostanie otwarta 2 października 2009 r. o godz. 17.00. W konkursie wzięli udział między innymi:
D. Chwałek i Tadeusz Raczkiewicz.
Podam parę informacji z MFK (Międzynarodowy Festiwal Komiksu), który
rusza niebawem. Miasto Łódź już od
2 października będzie stało komiksem.
Gubinianin T. Raczkiewicz ma swoje
miejsce w programie imprezy - spotkania
z fanami, sympozjum i co najważniejsze,
to właśnie tam wydawnictwo Ongrys
zapozna różną wiekowo publikę z jego
nowymi komiksami, które są wydane
w dwóch albumach zbiorczych.
MFK wraz z Łódzkim Domem Kultury w 2009 roku, z okazji 65 urodzin,
wyda „Antologię ku czci Tadeusza Baranowskiego”. W wydawnictwie będą
prace tych, którzy chcieli podziękować
twórcy. Praca D. Chwałek i komiks
T. Raczkiewicza również się w nim
znajdą.Cieszymy się z katalogów – plonów naszych wypocin.
Dalsze informacje o zagranicznych
podbojach już niedługo.
D.Ch.
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Forum Gospodarcze - strzałem w „dychę”!
dokończenie ze str. 1
Końcowe akapity wystąpienia burmistrza skierowane były na możliwość wykorzystania byłego terminalu
odpraw granicznych w Sękowicach

nił szacowane potrzeby hotelowe
w Polsce, gdzie obecnie znajduje się
w budowie 76 nowych hoteli z tego 8
najwyższej klasy znanej marki Hilton!
W kraju musi do tego czasu powstać

kolejne ponad 100 firm posiada ze- tę w Gubinie, dodał także: wszyscy
zwolenia na inwestycje na jej terenie. mamy nadzieję, że będziecie Państwo
Następnym prelegentem była Micha- kolejnymi inwestorami w naszym
ela Zielinska reprezentująca Polsko- mieście. A miejsca w Gubinie jest pod
Niemieckie Biuro Współpracy Kas dostatkiem.
Oszczędnościowych. W wystąpieniu Podziękował również dr H. Stöckeroskupiła się na doświadczeniach swojej wi z firmy ASTARE Service GmbH za
firmy pomagającej nawiązywać rela- zaangażowanie i merytoryczną opiekę
cje pomiędzy polskimi a niemieckimi nad jej przebiegiem.
firmami, które zamierzają inwestować Reasumując - II Lubuskie Forum Gow sąsiednich krajach. Poruszyła temat spodarcze, którego gospodarzem były
pozyskiwania środków finansowych władze Gubina, z pewnością spełniło
z funduszy unijnych, pozyskiwania oczekiwania uczestników. Pozwoliło
doradców finansowych, analizy rynku wielu zagranicznym gościom zapoznać
i wreszcie pomocy prawnej.
się z ofertą inwestycyjną, zarówno tą
Po przerwie obiadowej dr H. Stöcker miejską jak i strefową. Szkoda, że muprzedstawił inne zagadnienia współ- sieliśmy czekać aż 8 lat na pierwszego
pracy dotyczące działalności dużych inwestora w strefie. Powodem był brak
firm. Nasz kraj jest - oprócz dwóch in- uzbrojenia terenów inwestycyjnych
nych państw europejskich - najbardziej w niezbędne media. Teraz widać efekaktywny gospodarczo.
ty innego spojrzenia władz miasta na
Dlatego cieszy się dużym zaintere- sprawy gospodarcze.
sowaniem zachodnich inwestorów O sprawnym przebiegu II Lubuskiego
– zakończył swoje wystąpienie. Z kolei Forum Gospodarczego świadczył proMariusz Korpalski – Radca Handlowy fesjonalizm organizatorów na każdym
z Poznania, poruszył ważne problemy etapie, łącznie ze sprawną jego obsługą
odpowiedzialności przedsiębiorcy dzia- przez tłumaczy.
Wystąpienie burmistrza B. Bartczaka
łającego w Polsce.
Po Forum burmistrz B.Bartczak pojako miejsca działalności firm – znaj- w miarę nowoczesna sieć autostrad Skupił się na najważniejszych z tego wiedział: ciężko jest zorganizować
dującego się obecnie w gestii starosty i dróg szybkiego ruchu, musi zo- punktu widzenia przepisach kodeksu imprezę takiego kalibru, postaralikrośnieńskiego oraz plany powstania stać zmodernizowana sieć kolejowa,
kopalni węgla brunatnego i elektro- z możliwością wprowadzenia superwni – co niewątpliwie będzie związane szybkich połączeń pomiędzy najważz ożywieniem gospodarczym miasta niejszymi aglomeracjami krajowymi
nie tylko w skali makroregionu.
i zagranicznymi.
„Zaczynaliśmy od zera, zatrudnia- Wspomniał także o konieczności mojąc na początku 3 pracowników, a te- dernizacji lotnisk i przygotowaniu ich
raz w naszej firmie pracuje 120 ludzi” do zwiększonego ruchu lotniczego. Na
– rozpoczął prezentację przedsiębior- ten cel zostaną wyasygnowane środki
stwa PKM Wioletta Poniatowska – przekraczające ponad 1,5 miliarda euro!
Zbigniew Poniatowski. Firma w ciągu Polska stoi zatem przed wielka szansą
kilku lat weszła ze swoją produkcją na – podkreślił na zakończenie swojego
wymagające rynki zbytu w Niemczech, wystąpienia mówca z Hamburga.
Danii, Francji, wkraczając obecnie na O ulgach podatkowych w Specjalrynek austriacki i holenderski. Tak dy- nych Strefach Ekonomicznych Konamiczny rozwój firmy nastąpił w cią- strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
gu zaledwie 8 lat, a wiele z jej sukce- Ekonomicznej mówił bardzo obszersów zależało od doskonałej współpracy nie Andrzej Kail – główny specjaliz władzami miasta.
sta do spraw pozyskiwania projektów
Z kolei o perspektywach rozwo- inwestycyjnych. Aktualnie na terenie
ju Polski w kontekście niedalekich KSSSE jest 69 różnej wielkości firm, Konferencja przykuła uwagę mediów. A.Kail z K-SSSE udziela wywiadu redaktor MagMistrzostw Europy w piłce nożnej a zainwestować może każdy przed- dalenie Szczecinie z TVP Info - oddział Gorzów Wlkp.
mówił obszernie dr Hanno Stöcker siębiorca – warunek jest tylko jeden:
handlowego i systemie prawnym oraz śmy się o odpowiednich prelegentów,
odpowiedzialności, z jaką muszą się tłumaczy a przede wszystkim potenliczyć zagraniczni inwestorzy dzia- cjalnych inwestorów. Żadna broszura
łający w Polsce. Niezmiernie dużym nie pokaże tego, co człowiek zobaczy
zainteresowaniem uczestników Fo- na własne oczy, a po uzbrojeniu strerum cieszył się wyjazd na teren nowo fy mamy co pokazać - stąd pomysł na
powstałej filii firmy TEKRA, której tego rodzaju promocję naszego miaProkurent Agnieszka Matysiak – Dy- sta. Mam nadzieję, że niebawem uda
rektor Generalny DEPA Gesellschaft się pozyskać kolejnych inwestorów,
für Kranausleger GmbH Leverkusen, którzy wybudują w Gubinie swoje
witając zebranych i oprowadzając po fabryki i stworzą naszym mieszkańkompleksie, z dumą podkreśliła efekty com kolejne miejsca pracy. Chcemy
współpracy z władzami Gubina. Fa- również pomagać bezpłatnie naszym
bryka powstała praktycznie na dzie- gubińskim przedsiębiorcom, którzy
wiczym terenie, gdzie w styczniu tego chcą wejść lub już są na niemieckim
roku hulał jeszcze wiatr i rosły krzaki, rynku. Każdy, kto chce porady, tłumaa hala produkcyjna została wybudo- czenia, zbadania rynku, znalezienia
wana w ciągu 4 miesięcy i ma moż- partnera, rynku zbytu, może zgłosić
liwość dalszej rozbudowy. Aktualnie się do mojego brata Jakuba Bartczaka
do firmy jest przywożone niezbędne (Przewodniczącego Komisji DziałalKonferencja zgomadziła liczne grono zainteresowanych. Na pierwszym planie od lewej: wyposażenie, a niebawem ma ruszyć ności Gospodarczej). On co prawda
produkcja. Firma TEKRA już rozpo- już mieszka i pracuje w Berlinie, ale
dr J.Robak z ambasady RP w Berlinie i poseł Bundestagu S.Reiche
częła nabór pracowników. Ważnym dalej działa na rzecz naszego miasta,
reprezentujący wspólnie z Joanną inwestycja musi mieć minimalną kryterium jest doświadczenie ubiega- aktualnie rozwija polsko-niemieMltschoch hamburską firmę kon- wartość 100 000 euro i musi być pro- jących się o zatrudnienie.
cką sieć biznesową: jakub.bartczak@
sultingową ASTARE Service GmbH. wadzona zgodnie z warunkami obej- Zamykając Forum burmistrz B. Bart- brandenburg-polen.de.
Mówiąc o bazie noclegowej, wymie- mującymi strefę. A. Kail zaznaczył, że czak podziękował wszystkim za wizyAntoni Barabasz

Kultura

Nr 17 z 2.10.2009

Demokracja
bez wyjątku

Każdy z nich ma inny sposób prowadzenia gry. Dobierają sobie zatem najbardziej odpowiedni deck, decydując tym samym, w jakim stylu chcą prowadzić rozgrywkę. A sposoby gry są cztery - tyle, ile jest podstawowych typów talii: Aggro,
Control, Combo i czwarty, będący syntezą dwóch pierwszych stylów…

Magic: The Gathering
oczekiwania wydawców i przyniósł
ogromny sukces kasowy.
Obecnie M:TG ma rzesze zwolenników
na całym świecie (ok. 215 tys. graczy w
światowej bazie rankingowej DCI, ogólna
liczba graczy szacowana jest na ponad milion). Również w Polsce istnieje pokaźne
grono miłośników tej gry karcianej (szacu-

W czwartek 22 września rozpoczęło
swoją działalność kółko sympatyków
Magic: The Gathering, najpopularniejszej kolekcjonerskiej gry karcianej na
świecie. Na razie jest ich pięcioro, ale
czekają na zgłoszenia kolejnych zapaleńców. Wszystkie osoby, które lubią
połączenie świata fantasy i gry w karty
albo dopiero chcą poznać smak przygody, mogą wziąć udział w grze - w
każdy wtorek, w godzinach od 17.00
do 20.00 w Gubińskim Domu Kultury.
Więcej informacji o tej arcyciekawej
grze uzyskacie pod nr telefonu: Łukasz
Kolanowski – 663 97 88 54.
Pomysłodawcą gry Magic: The Gathering był przed laty Richard Garfield
– nauczyciel matematyki w jednej z
amerykańskich szkół. To właśnie on w
roku 1993 zjawił się w małej i nieznanej
jeszcze nikomu firmie „Wizards of the
Coast” z propozycją wydania gry w klimacie fantasy. Dostrzeżono ogromny
potencjał „karcianki” mającej nieskomplikowane przepisy, ale urozmaiconej i
ciekawej dzięki dodatkowym zasadom
umieszczonym na kartach. Wydrukowano 2 600 000 kart o 295 wzorach.
Odzew graczy przeszedł najśmielsze

je się, że jest ich ok. 15 000, z czego ponad
2 160 należy do DCI – światowej federacji
zrzeszającej graczy). Na całym świecie organizowane są turnieje, nieraz z wysokimi
nagrodami pieniężnymi dla zwycięzców.
Możliwość treningu i/lub miłego spędzenia czasu pojawiła się także w Gubinie.
Serdecznie zapraszamy!
Rajmund

Karciani pasjonaci przy swojej grze

Stanąłem na dachu Twych zamkniętych powiek
Z jednej strony niekonwencjonalna sceneria - surowy, ale pełen czaru
strych ratusza. Z drugiej – wyłamujący
się ze wszelkich schematów poeta, opowiadający o życiu, śmierci, bólu i miłości. To musiał być dziwny wieczór…
- Porównuje się moje wiersze do
twórczości Wojaczka – tłumaczył Jarosław Mikołaj Skoczeń, gość specjalny zaproszony przez grupę młodzieżową OTWARTE z GDK. – Ale
uważam, że takim porównaniem robi
się mu krzywdę – dodawał krytyczny
względem świata autor poetyckich
tomików. „Czarne kolorowe konie”,
„Okna krzykiem otwarte” to tylko nie-

które z nich. W twórczości poety dominują wiersze białe, bez rymów, podmiot liryczny to niekiedy kobieta lub
niespełniony mężczyzna, nierzadko
pojawiają się wulgaryzmy. Ale to tylko
forma. Forma, w którą J. M. Skoczeń
wchodzi zupełnie niespodziewanie,
znienacka, sam czasem nie potrafi wytłumaczyć, skąd taki pomysł. Podświadomość? Najważniejsza jest jednak
treść. A wiersze traktują najczęściej o
miłości i erotyce, które przeplatają się
w śmiertelnym tańcu z życiem i nicością. – Co to znaczy kochać? – pytał
gubińską młodzież poeta. Czy miłość
to fascynacja? Czy namiętność? Czy

też potrzeba bycia z kimś? A może to
wspólna radość z kupionego nowego
samochodu? A może niespokojne czekanie na „głupiego” smsa?
Spotkanie młodzieży z poezją i z nietuzinkowym gościem trwało dwie godziny. Na ratuszowym strychu. Ale ten
czas okazał się zbyt krótki, aby omówić… człowieka. Dlatego złaknieni
prawdy młodzi ludzie porwali poetę
jeszcze na długi i wyczerpujący spacer
po zasypiającym już Gubinie.
MG
Serdeczne podziękowania dla Krzysztofa Starkiewicza za pomoc w organizacji imprezy.

Poetyckie rubieże

Festiwal „Poetyckie rubieże” trwa.
W Galerii „Ratusz” wystąpiła ze
swym recitalem Beata Lińska, śpiewając własne utwory o sentymentalnej wymowie. Pani Beata pochodząca
z Trzcianki na stałe mieszka w Berlinie.
Jest piosenkarką dwujęzyczną. Twierdzi,
że obydwa języki są jej jednakowo bliskie, dlatego podczas festiwalu śpiewała
zarówno po polsku, jak i niemiecku. Jej
silny głos, przy dobrej akustyce sali, przy
podkładzie muzycznym, który z dużym
wyczuciem prezentował Jose Winiberg,
stwarzał niesamowitą atmosferę.
Już same tytuły piosenek mówią same
za siebie: „O drugim brzegu”, „Kolorowy świat”, „Nowe drogi”, „Ogień chce
ognia”, „Nabrać”, „Wędrówka”, „Odkupić”. W utworze „Do miłości” padały

„Studio Wokalne”

n

Szkoła tańca „CALIPSO”

prowokujące słowa „…pusto w was,
puste wasze serca, puste wasze myśli…”.
Cały koncert skłaniał do refleksji.
Były owacje i zachwyty, wreszcie
bisy… Niezapomniane przeżycie.
Jednak można czuć pewien niedosyt, bo na widowni było zaledwie kilkanaście osób. Osoby te wychodziły z
rozpromienionymi twarzami – zadowolone. Może miejsce nie to, a może
zmiana miejsca koncertu wpłynęłaby
na frekwencję.
Przypominam sobie, że na poprzednim koncercie w ramach tego festiwalu
w dniu 26 czerwca 2009 r. w gościnnych progach restauracji „Retro” na recitalu zespołu gitarowego „Ex Nonet”
w składzie Janusz Gajda i Waldemar
Pawlikowski było 50 słuchaczy. Ktoś

n

Szkoła tańca HIP-HOP „ETNA”

n

powie „firma Pawlikowski” i jego kompozycje zawsze przyciągają mieszkańców Gubina.
Następny koncert można będzie przeżyć w październiku, również w Galerii.
Finał festiwalu przewidziany jest na
18 grudnia w Gubińskim Domu Kultury. Wystąpią wtedy zespoły najlepsze, już
wybrane przez komisję konkursową.
Informacje o kolejnych imprezach z
tego cyklu zawsze znajdziemy na plakatach GDK oraz w „Wiadomościach
Gubińskich”.
Śmiem twierdzić, że ta pożyteczna rozrywka powinna zainteresować
nie tylko koneserów muzyki. Może
być żywą lekcją dla uczniów nie tylko
Szkoły Muzycznej. Namawiam wszystkich głodnych dobrej rozrywki. Ols

Dziecięca i Młodzieżowa grupa teatralna „ATRAPA”

n



Taką nazwę nosił międzynarodowy projekt z programu „Młodzież w
działaniu” realizowany w dwóch przygranicznych miastach - w niemieckim
Guben i polskim Gubinie. Był kierowany do młodzieży, trwał od września
2008 do sierpnia 2009. Jego tematem
była szeroko pojęta demokracja, jeden
z najlepszych ustrojów politycznych
wymyślonych przez człowieka…
Projekt został przygotowany przez
nieformalną grupę „DROGA”, do której należeli uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich Euromiasta, członkowie
„OTWARTE” oraz młodzież bezrobotna. Wnioskodawcą był Gubiński Dom
Kultury, a partnerami – niemiecki klub
„Fabrik”, Młodzieżowa Rada Miasta z
Guben, stowarzyszenie PRO Gubin oraz
Wydział Europejski Urzędu Miejskiego
w Gubinie. Działania projektowe skierowane były do młodzieży szkolnej. Ponadto uczestnikami były dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej i podopieczni
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
– Pierwsze spotkania przeprowadziliśmy już dwa lata temu. Potem była
prawdziwa burza mózgów tych, którzy
zainteresowali się projektem i podjęli
próbę przygotowania go – wspomina
Marcin Gwizdalski z GDK. – Realizacja projektu z Programu „Młodzież w
działaniu” trwała cały rok. Gubińska i
gubeńska młodzież nie zawiodła, dominując w przygotowaniach do niemal
wszystkich imprez i spotkań – dodaje
Stanisława Łapkowska z GDK.
W rozbudowanym programie projektu „Demokracja bez Wyjątku” znalazły się m. in. naukowe seminaria i
warsztaty, prowadzone przez politologów z Uniwersytetu Zielonogórskiego,
przybliżające tematykę mechanizmów
funkcjonowania krajowych i europejskich struktur przedstawicielskich, powstawania społeczeństwa obywatelskiego, wyrabiania tolerancji wobec innych
kultur, poszanowania praw człowieka i
równości jego szans w społeczeństwie
demokratycznym. Było ciekawie…
Edukacja prodemokratyczna prowadzona była również poprzez zabawę na
warsztatach plastycznych, filmowych,
teatralnych, dziennikarskich i malarskich, na integracyjnych koncertach,
akcjach ekologicznych i imprezach
okolicznościowych typu andrzejki, mikołajki itp. W artystycznych zajęciach i
spotkaniach brały udział osoby niepełnosprawne i z problemami społecznymi, których w Gubinie – mieście o wysokim stopniu bezrobocia – jest bardzo
wiele. - Na wszystkie wymienione wyżej
działania oraz edukacyjne wycieczki do
Sejmu RP i Kotliny Jeleniogórskiej Komisja Europejska przyznała nam kwotę
25 tys. euro – mówi Krzysztof Ptak,
koordynator projektu.
Ale głównym celem projektu było powołanie Młodzieżowej Rady Miasta w
Gubinie i Młodzieżowego Burmistrza,
aby zwiększyć udział i wpływ młodzie-

Dziecięca Grupa Taneczna „ZADYMA” n „Gubińskie Łużyczanki”
Klub Anonimowych Sympatyków Kina n Uniwersytet Trzeciego Wieku

Artystyczny Klub Malucha

szachowa n Dziecięce i młodzieżowe koło plastyczne n Szkółka malarska n Zespoły instrumentalne n Koło numizmatyczne n Szkoła gry na perkusji n
Języków Obcych (niemiecki, angielski) n Nauka języka niemieckiego z Native Speaker n Grupa Breakdance (nowość!) n Kółko dziennikarskie TV (nowość!)

ży w rozpatrywaniu spraw związanych
z realizacją zadań gminy, a w szczególności kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu, turystyki oraz zwalczania patologii społecznych wśród
młodzieży.
Nowa instytucja, która powstała przy
UM stała się świetnym sposobem zapoznawania z pracą administracji, rolą
przedstawicieli władz lokalnych, a przede wszystkim lekcją demokracji i jej
funkcjonowania. To wszystko może kiedyś przynieść efekty… Bo czym skorupka za młodu nasiąknie…
Rajmund
Justyna Piotrowska: Dzięki temu,
że napisaliśmy ten projekt, spora ilość
młodzieży mogła zaangażować się w
pracę społeczną, nauczyć się organizowania różnego rodzaju imprez, pracy
w grupie oraz poznania bliżej swoich
rówieśników. Mam nadzieję, że uda
nam się napisać nowy projekt, abyśmy
mogli rozwijać swoje umiejętności w
tej dziedzinie.
Gabriela Kuchta: Moim zdaniem
warto angażować się w tego typu
projekty, ponieważ my sami możemy
zdobywać nowe doświadczenia, poznawać nowych ludzi i przekazywać
wiedzę innym poprzez organizowanie różnych spotkań. Ja miałam okazję w ramach projektu ,,Demokracja
bez wyjątku”, między innymi poprowadzić seminarium, którego temat
brzmiał ,,Zagrożenia dla demokracji”,
co odbieram jako szczególnie cenne
doświadczenie.
Ewelina Serafin: Projekt przyniósł
wiele dobrego. Pozwolił nam na realizację rzeczy, na które normalnie miasto nie miałoby pieniędzy. Pozwolił
młodzieży wykazać się w realizacji
różnych przedsięwzięć, na które normalnie nie mieliby możliwości. Ponad
to dał nam możliwość wycieczek, które
nas zintegrowały, pozwoliły na nowe
doświadczenia, nauczyły nas nowych,
ciekawych rzeczy, a także dały możliwość odpoczynku. Uważam, że jak
najwięcej takich projektów powinno
być przyznawanych szczególnie w takich miastach jak Gubin. Projekt ten
zmobilizował nas, młodych ludzi do
działania, pozwolił na sprawdzenie siebie. Mimo tego, że wiązał się z nowymi obowiązkami, było warto. Nauczył
mnie samodyscypliny, systematyczności i odpowiedzialności za to, co robię.
Realizacja projektu sprawiła mi wiele
przyjemności. Myślę, że nie tylko mi,
ale także innej młodzieży, która w jakiś
sposób mogła w tym uczestniczyć, pokazać swoje atuty i miło spędzić czas.

n

n

Więcej informacji www.gdk.gubin.com.pl

n

tel. 6845581689

n
n

Sekcja
Szkoła

Kultura
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Pierwszoklasiści
Anno Domini 2009
Wychowawca klasy mgr Małgorzata
Fredrych; uczniowie: Remigiusz Adamski, Patryk Bujak, Justyna Giergasz,
Jędrzej Grzelak, Julia Jankowiak, Justyna Kisielewska, Agata Korsak, Łukasz
Kowalczyk, Zofia Krupińska, Daria
Lisiecka, Dżesika Marszałek, Oskar Nawrot, Natalia Paszkiewicz, Jakub Paul,
Julia Samociuk, Jakub Siupa, Maciej
Skowroński, Patrycja Szczerbanowicz,
Jakub Szpyt, Karolina Szynkura, Kaja
Świtłowska, Aneta Trąkowska, Klaudia
Urban, Kacper Wolak.
Klasa I Zespołu Szkół im. Kopernika

u

Klasa I A w Szkole Podstawowej nr 2 p

Klasa IB – wychowawca klasy mgr
Beata Kutrowska; uczniowie: Izabela
Iga Andrzejewska, Adrian Krystian
Bietka, Oliwia Natalia Borek, Mateusz Buchal, Aleksander Tomasz Budych, Gabriel Krystian Chojnacki,
Jakub Cudejko, Anna Amelia Dolecka, Krystian Jesionowski, Krystian
Jędraszak, Dagmara Zuzanna Kawecka, Maria Małgorzata Kowalska,
Michał Grzegorz Lisiak, Dawid Michał Majchrzak, Bartłomiej Hubert
Pietras, Krzysztof Rekieć, Małgorzata Barbara Rombaj, Paulina Natalia
Rosińska, Emilia Natalia Stolarska,
Zuzanna Świergocka, Klaudia Wachowicz, Piotr Paweł Zdanowicz, Daria Żybort.

Klasa I C w Szkole Podstawowej nr 2 p

Klasa IA – wychowawca klasy mgr
Wanda Leczycka; uczniowie: Wojciech
Jakub Biskupski, Martyna Chojnowska,
Zuzanna Dziadykiewicz, Ryszard Mateusz Foksowicz, Dominik Gorczyca,
Natalia Jurek, Florian Daniel Kasperczak, Marcin Kowalczyk, Paulina Krugiołka, Filip Jakub Krzywanski, Anna
Maja Malinowska, Małgorzata Agata
Migonis, Piotr Marcel Modrzejewski,
Tomasz Mariusz Orczyk, Maria Natalia
Palińska, Aleksander Adam Petla, Nikola Poniatowska, Kacper Roszak, Urszula Sokołowska, Oliwia Strzelec, Jakub Adrian Szkołuda, Kacper Szostak,
Alicja Świderska, Maria Agnieszka
Wawrzykowska, Konrad Wilczyński,
Henryk Wiktor Wiśniewski.

Klasa I B w Szkole Podstawowej nr 2 p

Klasa IC – wychowawca klasy mgr
Anna Kotapska; uczniowie: Dominik Astramowicz, Weronika Bajor, Dariusz Nikodem Bednarczyk,
Klaudiusz Mikołaj Błaszków, Dariusz Denis Cieleń, Patryk Aleksander Czapliński, Julia Czekaj, Konrad
Działabij, Piotr Hajkowicz, Cyprian
Huray, Damian Adrian Jaroch, Monika Irmina Kapłon, Aneta Karolina
Kula, Jan Kacper Małecki, Martyna
Maziec, Adam Grzegorz Pyziak,
Oliwia Radomek, Oliwia Ryndziewicz, Natalia Paulina Staszewska,
Izabela Oliwia Szczepańska, Magdalena Maja Witczak, Mirosław Damian Woś, Lidia Weronika Wróbel,
Artur Zdrojewski.

Nr 17 z 2.10.2009

Nr 17 z 2.10.2009
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Kopalnia węgla
brunatnego Konin
Kopalnia „Konin” wydobywa od 1945 r.
węgiel brunatny dla potrzeb energetyki
z zachowaniem konkurencyjności oraz
poszanowaniem środowiska naturalnego. Węgiel wydobywany jest metodą odkrywkową i przeznaczony do produkcji
energii elektrycznej przez elektrownie
„Konin” oraz „Pątnów I” i „Pątnów
II”, należących do Zespołu Elektrowni
Pątnów-Adamów-Konin S.A., jednego
z największych producentów energii
elektrycznej w Polsce.

reny przekształcane przez działalność
wydobywczą podlegają rekultywacji,
czyli zabiegom przywracającym ich
wartości użytkowe i umożliwiającym
dalsze zagospodarowanie.
Oczywiście, wydobywanie węgla systemem odkrywkowym nie pozostaje
bez wpływu na środowisko - powoduje czasowe wyłączenie znacznych obszarów z działalności rolnej lub leśnej,
przekształcanie powierzchni, zmiany w
systemie wód powierzchniowych i pod-
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ENEA S.A. - to polskie przedsiębiorstwo branży elektroenergetycznej z siedzibą w Poznaniu. Grupa kapitałowa Enea, dla której
Enea S.A. jest jednostką dominującą, działa w trzech obszarach rynku elektroenergetycznego: 1. wytwarzanie (przede wszystkim Elektrownia Kozienice S.A.), 2. dystrybucja - Enea Operator S.A., 3. - handel energią (Enea S.A.).
Holding Enea powstał z połączenia pięciu zakładów energetycznych (Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Zielona Góra i Gorzów
Wielkopolski), a także późniejszych przyjęć (m. in. elektrowni Kozienice). Pierwsza nazwa przedsiębiorstwa brzmiała Grupa
Energetyczna Enea. W 2007 r., zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, z grupy wyodrębniony został operator dystrybucji
- spółka Enea Operator. 18 listopada 2008 r. Enea S.A. zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Grupa działa na obszarach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
Wartość księgowa spółki wynosi obecnie 9 mld zł (cena akcji 15.8 zł). Zysk netto wyniósł w 2008 r. 215.4 mln zł. Akcjonariat
spółki to (maj 2009 r.): Skarb Państwa - 76,48%, Vattenfall AB (Szwecja) - 18,67%, pozostali akcjonariusze - 4,59%, Enea S.A.
Wikipedia
- 0,26%.W br. rząd planuje kolejny etap prywatyzacji Enei - zgłosił się jeden koncern RWE. 

gminnymi, wyposażonymi we wszystko,
co jest niezbędne w obecnej cywilizacji.
Zmieniły się obszary wiejskie. Wszyscy,
którzy opuszczali tereny zajmowane Dzięki planom budowy elektrowni i kopalni węgla brunatnego gminę i miaprzez kolejne odkrywki, otrzymywali od sto Gubin czeka dynamiczny rozwój, zniknie także krążące przed mieszkańkopalni odszkodowania, umożliwiające cami widmo bezrobocia. Skorzysta też całe województwo.
odtworzenia na innym terenie wcześniej
posiadanych gospodarstw, często także
ich zdecydowane unowocześnienie.
Kopalnia wybudowała dla miejscowych społeczności kilkaset kilometrów
dróg asfaltowych, ponad 700 km sieci
W związku z różnymi, czasami wręcz zapewnienia bezpieczeństwa energesprzecznymi, informacjami związany- tycznego jego mieszkańcom. Poparcia
mi z realizacją inwestycji pod nazwą udziela też zespół parlamentarny, któ„Budowa elektrowni opalanej węglem remu przewodniczy Józef Zych.
brunatnym wraz z kopalnią węgla bru- W sejmie już trwają prace nad ustanatnego”, w trzech kolejnych numerach wami, które mają zabezpieczyć złoża w
„Wiadomości” przedstawimy szczegó- Gubinie i Legnicy prawem geologicznym
łowe informacje o elektrowni i kopalni, i górniczym oraz ustawą o planowaniu i
wywiady oraz zakres i termin realiza- zagospodarowaniu przestrzennym. Pocji przedsięwzięcia. Trzeba szczególnie prawki mają wejść w życie w 2010 roku.
podkreślić poparcie władz województwa Ma to na celu m. in. realizację „Polityki
w realizacji planowanej inwestycji, któ- energetycznej Polski do 2030 r.”, w której
ra będzie miała bardzo duży wpływ na resort gospodarki zakłada wykorzystanie
rozwój regionu i poważne znaczenie dla węgla jako głównego paliwa dla elekrynku energetycznego w Polsce.
troenergetyki, w celu zagwarantowania
Pod przewodnictwem Marszałka odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa
Województwa Marcina Jabłońskiego energetycznego kraju. W prawie mają być
działa Zespół ds. Wspierania Projektu wprowadzone odpowiednie zapisy, chroBudowy Elektrowni opartej na zaso- niące udokumentowane złoża węgla przed
bach węgla brunatnego na terenie gmin dalszą zabudową, w szczególności węgla
Gubin i Brody. To grupa opiniodawczo- brunatnego w okolicach Legnicy i Gubidoradcza Zarządu Województwa w za- na. Nie powinno się już budować domu,
kresie monitorowania i wspomagania drogi czy magistrali wodno-kanalizacyjdziałań związanych z prognozowanym nej. Strategiczne złoża mają charakter
rozwojem infrastruktury energetycznej ponadlokalny, więc o ich wykorzystaniu
i wydobywczej w województwie.
nie będą decydowały gminy. Jak mówią
Zadania zespołu skupiać się będą wo- parlamentarzyści, jeśli nie zabezpieczy się
kół działań na rzecz zrównoważonego surowców, którejś zimy może po prostu
Olbrzymia koparka poczas pracy na odkrywce w okolicach Konina
rozwoju województwa lubuskiego i zabraknąć prądu w gniazdkach.
Od 1999 r. jest jednoosobową spółką ziemnych, może być także źródłem lo- wodociągowych i ponad 30 ujęć wody.
Skarbu Państwa. W czterech odkryw- kalnego zanieczyszczenia powietrza.
Pomagała przy budowie szkół i przedkach („Kazimierz” od 1965 r. - zakoń- Jak przekazał prezes zarządu dr S. Ma- szkoli, boisk i hal sportowych. Jej dzieczenie w 2010 r., „Jóźwin” od 1971 - do zurek, kopalni nie trzeba się bać. Wielu, łem jest lotnisko Aeroklubu Konińskie2020, „Lubstów” od 1982 do 2009, „To- nazbyt wielu straszy: odkrywkowa ko- go, pod auspicjami kopalni działa klub
misławice” od 2010) wydobywa rocznie palnia węgla brunatnego to katastrofa żeglarski. W pobliżu Kleczewa tworzo- W celu kierowania inwestycją, 13 listo- granicy, a w dalszej kolejności budowa
10.2 mln ton węgla. W 2007 r. osiągnęła dla środowiska człowieka. Jeśli to praw- na jest, na terenie byłej odkrywki, baza pada 2008 r. Sąd Rejonowy w Zielonej elektrowni i kopalni odkrywkowej. Pre22.5 mln zł zysku.
da, to dlaczego właśnie dzięki Kopalni rekreacyjno-wypoczynkowa na wzór Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajo- zesem zarządu jest Jarosław PołudniObecnie zatrudnia ponad 4.000 pra- Węgla Brunatnego „Konin” w Klecze- poznańskiej Malty.
wego Rejestru Sądowego, zarejestrował kiewicz, a wiceprezesem i członkiem
cowników. Podstawowym celem zarzą- wie region koniński rozwija się, zamiast W tym roku, po 30 latach, zakończyła spółkę Przedsiębiorstwo Wydobywczo zarządu - Jarosław Czyż.
du kopalni jest budowa nowej odkryw- uchodzić za rejon katastrofy ekologicz- pracę odkrywka „Lubstów” w gminie
ki „Tomisławice”.
nej? Dlaczego na terenach pokopalnia- Sompolno. Zdaniem burmistrza TadeOd ubiegłego roku prezesem zarządu nych rośnie las, budowane są osiedla usza Słodkiewicza, odkrywka była moKWB „Konin” jest dr Sławomir Ma- mieszkaniowe, dlaczego można prowa- torem wszelkich pozytywnych zmian.
zurek. Eksploatacja węgla brunatnego dzić gospodarkę rolną, budować nowe Dawała mieszkańcom zatrudnienie i
prowadzona jest za pomocą układu tech- obiekty turystyczne czy wodne? Czy tak godziwe warunki życia ich rodzin a
nologicznego KTZ: koparka - taśmociąg może być w rejonie Gubin-Brody?
gminie podatki, które samorząd prze- zwałowarka. Koparka ma długość 135 Działalność kopalni „Konin” była głów- znaczył na rozwój. Dzięki wpływom z
m, szerokość - 25 m, wysokość - 36 m, nym elementem tworzenia się nowego podatków wybudowano od podstaw
ciężar całkowity - 2.395 ton, wydajność - Konina, który z zaledwie 12-tysięczne- trzy szkoły, jedną przebudowano, wy4.200 m3 na godz., ilość czerpaków - 12. go miasteczka urósł do nowoczesnego budowano dwa przedszkola, cztery sale
Węgiel transportowany jest do elek- 80-tysięcznego miasta. Być może nawet gimnastyczne, nowoczesne zaplecze
trowni drogą kolejową z infrastruktury wielu jego mieszkańców nie zdaje sobie dydaktyczne. Przeprowadzono wienależącej do kopalni „Konin”. Kolej gór- sprawy, że ich mieszkania (w domkach le remontów gminnej infrastruktury,
nicza to ponad 100 km zelektryfikowa- jednorodzinnych czy blokach) znajdu- wybudowano obwodnicę miasta i wynych linii, w większości dwutorowych, ją się na terenach pierwszych odkry- remontowano drogi. Gminę zwodocią15 stacji, lokomotywy elektryczne oraz wek, podobnie jak centra handlowe czy gowano, wybudowano cztery oczyszwagony samowyładowcze. Jeden skład sportowe. Każdy, kto trafi do Konina, czalnie ścieków i sieć kanalizacyjną.
Występ orkierstry górniczej w Gubinie
tworzy 10 wagonów, każdy mieszczący jest zdumiony jego terenami zielonymi Można liczyć na to, a wręcz być tego
około 53 tony węgla.
i dbałością o zieleń. Zmieniły się także pewnym, że podobnie będzie zarów- - Energetyczne (PWE) Gubin Sp. z o.o. z Kapitał zakładowy to po 500 udziałów,
Eksploatacja węgla brunatnego nie miejscowości w pobliżu kolejnych od- no w gminie, jak i w mieście Gubin. O siedzibą w Sękowicach. Jej celem jest po- dających po 50% głosów na Zgromadzeoznacza (wbrew głoszonym opiniom) krywek – Kazimierz Biskupi, Kleczew, tym, jakie potrzeby widzą wójt i bur- szukiwanie złóż węgla brunatnego na te- niu Wspólników. Udziały te mają Enea
destrukcyjnego oddziaływania na śro- Sompolno, które z maleńkich miejsco- mistrz, napiszę w kolejnym numerze.
renie gmin Gubin i Brody, położonych w S.A. i Kopalnie Węgla Brunatnego „Kodowisko przyrodnicze. Wszystkie te- wości stały się prężnymi ośrodkami
Opr. Z. Traczyk bliskim sąsiedztwie polsko-niemieckiej nin” S.A. z siedzibą w Kleczewie.

Wszystko
o elektrowni i kopalni

PWE Gubin
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Radni zadecydowali
Obradująca 29 września pod przewodnictwem Anny Szcześniewicz kolejna
XXXI Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego III Kadencji zajęła się przede wszystkim planowanymi od dawna zmianami
dotyczącymi przekształceń w publicznej
służbie zdrowia.
Jej obradom przysłuchiwali się: Poseł
na Sejm Marek Cebula, radni Sejmiku
Wojewódzkiego Zdzisław Paduszyński i Lech Kowsz, wójt gminy Maszewo
Dariusz Jarociński, burmistrz Krosna
Odrz. Andrzej Chinalski, dyrektor
SP ZOZ Wojciech Rutkowski oraz
liczna grupa przedstawicieli związków
zawodowych działających przy szpitalu
powiatowym. W obradach uczestniczyli naczelnicy i kierownicy wydziałów starostwa.
W jednym z pierwszych punktów
porządku obrad – w interpelacjach
– głos zabrali radni: Marian Duch (nt.
zainstalowania pasów spowalniających
ruch samochodów i obskurnym przystanku PKS w Krośnie), Grzegorz Świtalski (w/s instalacji podobnych pasów
na ul. Kosynierów w Gubinie). Z kolei
radny Włodzimierz Rogowski poruszył kwestię budowy mostu przez Nysę
Łużycką pomiędzy miejscowościami
Żytowań a Coschen. Zadał także pytanie dotyczące budowy mostu w miejscowości Połęcko na Odrze i remontu drogi nr 138 pomiędzy Sulęcinem
a Gubinem. Niejako „na gorąco” odpowiedzi udzielił poseł M. Cebula: cały
czas jest mowa o konieczności budowy
tego mostu i obwodnicy Krosna Odrzańskiego, ale są to na razie inwestycje
ciągle przesuwane poza rok 2015. Wójt
gminy Maszewo D. Jarociński również wskazywał – nie po raz pierwszy
– na konieczność budowy tego mostu,
mając za sobą racjonalne argumenty
i wsparcie PGNiG. Mówił: nie jest to
tylko sprawa gminy Maszewo, ale całe-

go województwa lubuskiego. Dlaczego
Marszałek Województwa nie wpisze
tej inwestycji na listę działań indykatywnych? Moim marzeniem jest doprowadzenie do spotkania eurodeputowanych Bogusława Liberadzkiego
i Artura Zasady oraz grupy lubuskich
parlamentarzystów w celu wsparcia tej
inwestycji. Do tej sugestii przychylił się
radny Leszek Turczyniak, mówiąc, że
w spotkaniu muszą też uczestniczyć lokalni samorządowcy.
Skarbnik powiatu przedstawiła też
sprawozdanie z wykonania budżetu
powiatu za I półrocze 2009 roku.
Główną część obrad – prawie dwugodzinną – zdominowało wystąpienie zaproszonych przedstawicieli operatora
zewnętrznego, który od 1 stycznia 2010
roku poprowadzi szpital powiatowy.
Adam Rosiński i Marcin Szuliński,
przedstawiciele Konsorcjum Zakład
Usług Konsultingowych Know How
Sp. z o.o. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.,
bardzo szeroko przedstawili swoje
dotychczasowe osiągnięcia na polu
restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kilkunastu
miejscowościach w Polsce i czynności
przekształcających je z publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakłady
niepubliczne.
Po długiej dyskusji (i rzeczowych pytaniach zadawanych przedstawicielom
firmy) Uchwałą nr XXXI/234/2009 radni – 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” i 1 głosem „przeciw”
– przyjęli wybór podmiotu, który od
1 stycznia 2010 roku będzie świadczył
usługi zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na
rzecz mieszkańców powiatu krośnieńskiego. W najbliższym czasie zarówno
starosta, jak też przedstawiciele operatora zewnętrznego, planują spotkania
z pracownikami szpitala poświęcone

redukcji etatów do 290 osób personelu
medycznego i pomocniczego oraz niezbędnych dyslokacji szpitalnych oddziałów. Do tego tematu – ze względu na
jego ważność – będziemy wracać.
Po przerwie dalsza część obrad sesji
nabrała niemal błyskawicznego tempa, gdyż w części uchwałodawczej
przyjęto stanowisko dotyczące utworzenia w Gubinie, w miejsce likwidowanego VII Zamiejscowego Wydziału
Sądu Grodzkiego, VII Zamiejscowego
Wydziału Karnego. Podjęto stanowisko popierające działania Marszałka
Marcina Jabłońskiego, dotyczące
nierównego traktowania oddziałów
wojewódzkich NFZ w zakresie podziału środków na politykę zdrowotną.
Członek Komisji Rewizyjnej Powiatu G. Świtalski przedstawił protokół
z planowanej kontroli w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrz.
oraz protokół w sprawie rozpatrzenia
skargi (rozpatrzono ją jako bezzasadną) w zakresie realizacji przez Starostę
Krośnieńskiego procedur negocjacji
w celu zawarcia umowy określającej
zasady realizacji świadczeń zdrowotnych. Skargę złożył Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Usługowego
NZOZ „Szpital na Wyspie” z siedzibą
w Żarach. Dotyczyła negocjacji w zakresie wyboru operatora zewnętrznego
na prowadzenie niepublicznego zakładu usług medycznych na terenie powiatu krośnieńskiego.
W dalszej części obrad starosta Jacek Hoffmann udzielił odpowiedzi
na interpelacje i zapytania radnych
oraz przedstawił relację z prac zarządu powiatu i odbytych posiedzeń oraz
decyzji wypracowanych w okresie międzysesyjnym. Następna sesja została
wstępnie zaplanowana na 28 października 2009 roku.
Antoni Barabasz

Nowości w Poradni
Pracownicy Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Gubinie zapraszają
dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli
do korzystania z zajęć organizowanych
na terenie placówki, a także w przedszkolach i szkołach. Kontynuowane będą
badania przesiewowe „Widzę”, „Słyszę”,
„Mówię” przedszkolaków, uczniów z zerówek oraz programy: z zakresu profilaktyki mowy i rozwijające kompetencje matematyczne. Uczniowie klas I-VI
mogą korzystać z terapii pedagogicznej,
treningów ortograficznych, zajęć pomagających w pokonywaniu trudności
szkolnych. Uczestnicy będą mieli okazję
wziąć udział w różnorodnych tematycznie warsztatach integracyjno-adaptacyjnych i profilaktycznych.
Nowością jest program rozwijający
twórcze myślenie dla ośmio- i dziewięciolatków ze szczególnymi uzdolnieniami. Jeśli rodzice obserwują u swych

dzieci różnego rodzaju talenty, mogą
zapisać je na zajęcia, które będą wspierać ich rozwój. Ogólne cele programu
na rzecz dziecka zdolnego to: stworzenie okazji do doskonalenia zdolności
poznawczych, wdrożenie do twórczego
myślenia i twórczej aktywności, rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
Do uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum adresowane
będą programy z zakresu profilaktyki
uzależnień oraz orientacji zawodowej.
Oczywiście zaplanowane jest kontynuowanie ulubionych przez dzieci godzin
wychowawczych. Zapraszamy uczniów
szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w młodzieżowej grupie rozwojowej
prowadzonej przez psychologa i pedagoga. Natomiast tylko pełnoletnia młodzież będzie miała okazję uczestniczyć
w programie profilaktycznym „Korekta”.
Rodzice mogą wziąć udział w kolej-

nych edycjach „Szkoły dla rodziców
i wychowawców”: „Rodzeństwo bez
rywalizacji”, „Jak mówić, aby dzieci nas
słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas
mówiły”. Przygotowane są też dla nich
warsztaty, których treścią jest zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Zachęcamy nauczycieli i wychowawców
placówek do skorzystania z podobnych zajęć rozwijających umiejętności
wychowawcze. Kontynuowany będzie
program z zakresu emisji głosu „Głos
– moje narzędzie pracy”.
Z pełną ofertą poradni na rok szkolny 2009/2010 można zapoznać się na
stronie internetowej www.pppgubin.
iap.pl, telefonicznie pod nr 068 455
82 52 lub osobiście – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie,
ul. Pułaskiego 1.
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Wspólne działania stowarzyszeń, placówek kulturalnych i edukacyjnych,
instytucji a nawet poszczególnych osób, mogą w każdej dziedzinie przyczynić
się do bezpieczeństwa i polepszenia jakości naszego życia.

Nauka bezpieczeństwa
przez zabawę!

„Bądź najjaśniejszy na drodze” - takie hasło wymyślili członkowie Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Gubin.
Akcja jest formą konkursu, którą zaproponowano szkołom podstawowym
miasta i gminy Gubin. Do niemałego
przedsięwzięcia dołączyli: Komenda
Policji w Gubinie w osobie mł. asp. Mieczysława Frygi, Klub Kobiet Niezależnych i Gubiński Dom Kultury. Pierwsze działania rozpoczęto w sierpniu br.
podczas Święta Chleba w Chlebowie
konkursami, pokazami mody „odblaskowej”, rozdawaniem odblasków,
kamizelek odblaskowych, planu lekcji
i innych gadżetów związanych z akcją.
Tuż po wakacjach w placówkach szkolnych pojawił się mł. asp. M. Fryga na
spotkaniach w klasach I-III, bowiem
do nich kierowane jest działanie na
rzecz bezpieczeństwa na drogach.
- W jakich szkołach już pan gościł? -

pytam aspiranta.
- Mam za sobą spotkania w szkole
nr 2 w Gubinie, w Wężyskach, Starosiedlu, Grabicach i Strzegowie. W pozostałych szkołach będę w najbliższym
czasie – odpowiada.
- Jak dzieci przyjmują pana obecność
w klasie?
- Prawie wszędzie są zdziwione, a nawet wystraszone. Ale bardzo szybko
nawiązujemy nić porozumienia. Np.
na pytanie, z czym się im kojarzy praca policji? – odpowiadają - z łapaniem
złodzieja, kontrolowaniem samochodów. Wtedy już wiem, że są rozluźnione i mogę z nimi rozmawiać o zachowaniu na drodze. Chętnie też biorą

udział w małym, opracowanym przeze
mnie, konkursie. Na pytanie, kto kiedyś rządził Polską, dzieci odpowiadają, że król. Na pytanie, jak się do niego
zwracano - odpowiadają: królu, najjaśniejszy panie. No to dalej pytam - a co
oni mogą zrobić, żeby być najjaśniejszymi? - odpowiadają – zapalić świeczkę, lampkę, latarkę. Wtedy tłumaczę
im, że wystarczy mieć przy sobie, np.
na plecaku czy rękawie, odblask, założyć kamizelkę odblaskową i jest się najjaśniejszym na drodze. Podczas takich
spotkań rozdaję odblaski, kamizelki,
plany lekcji i zakładki do książek, będące zarazem częścią konkursu. Na nich
bowiem można wypisać konkursowe
hasło - odpowiada M.Fryga, dla którego bezpieczeństwo dziecka na drodze
jest ważne. Opowiada, że jadąc właśnie
ze szkoły w Strzegowie, na drodze wręczył matce idącej poboczem z kilkuletnim dzieckiem kamizelkę i odblask.
- Bardzo się ucieszyła – mówi aspirant
- bo zawsze boi się o dziecko na drodze.
Funkcjonariusza cieszy też, że burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak
odpowiedział pozytywnie na jego prośbę o dofinansowanie akcji.
- Zakup tych wszystkich odblaskowych prezentów rozdawanych podczas szkolnych spotkań, materiałów do
konkursów, no i w końcu nagród - skąd
Stowarzyszenie bierze na to wszystko
fundusze? - pytam prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Gubin Łukasza Izdebskiego.
- Udało nam się pozyskać sponsorów
- powiat krośnieński, Bank Dziecięcych Uśmiechów-WBK Bank Zachodni, radnego powiatu Jacka Hadadę,
a teraz dołączyło również miasto.
Główne nagrody ufunduje Klub Kobiet Niezależnych - współorganizator
przedsięwzięcia, a całą oprawę finału
konkursu zaplanowanego na połowę
grudnia br. zapewnia Gubiński Dom
Kultury – informuje prezes.
Oprócz wizyty policjanta w szkołach,
od połowy października rozpocznie się
konkurs plastyczny, będzie też konkurs
wiedzy o bezpieczeństwie na drogach
oraz konkurs na najlepsze hasło dotyczące bezpieczeństwa.
Całość zakończy finał z nagrodami,
a wszyscy uczestnicy - trzyosobowe
drużyny złożone z uczniów klas I-III
reprezentujące osiem szkół podstawowych z miasta i gminy - zostaną zaproszeni na „szaleństwo w McDonald’s”.
Kaśka Janina Izdebska

Łukasz Dziel znowu na podium

W zawodach motocrossowych „O
Puchar Bałtyku” (20 września) rundę
Małgorzata Borowczak-Turowska rozegrano w Rosówku koło Szczecina.
O dużym łucie szczęścia może mówić
zawodnik gubińskiego MMKS „NysaŁukasz Dziel. Kolejny wyjazd
Gubiński Dom Kultury organizuje wyjazd do Teatru Lubuskiego w Zielonej Góry na spektakl pt. „Przyjazne dusze” Cross”
– i kolejny puchar.
(komedia romantyczna). Wyjazd 24.10.2009, godz. 17.00 – Plac im. Jana Pawła II, cena biletu 30 zł. Ilość miejsc Łukasz zajął I miejsce w klasie „junior
– amator”, jego klubowy kolega Rafał
ograniczona, zgłoszenia przyjmujemy do 19.10.09 kontakt tel. 68 455-82-02, 68 455 81 68, 68 455-81-69.
Wilczkowski w tej samej kategorii był

drugi, zaś Ola Rybczyńska dojechała
na 6. miejscu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Bałtyku po trzech rundach
Ł. Dziel zajął I miejsce, II miejsce wywalczył R. Wilczkowski. W kategorii
„junior – amator” gubinianie dominowali niepodzielnie i za to wielkie brawa
od kibiców i sympatyków motocrossu.
Życzymy kolejnych udanych występów.
(sp)

Społeczeństwo
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Zmiany w Zarządzie
Podczas Rady Fundacji, która odbyła się 22 września 2009 r., członkowie
przyjęli protokół z bieżących działań.
Podsumowano również dotychczasowe osiągnięcia, zarówno te budowlane
(tabela prac i dotacji), jak i działania
naukowo-kulturalne (koncerty, projekcje filmowe, wizyty gości z Europy,
publikacje książkowe, foldery, organizacja dużej konferencji naukowej).

Burmistrz Bartłomiej Bartczak w
imieniu wszystkich uczestników spotkania podziękował byłemu zarządowi
za pracę na rzecz największej ruiny sakralnej województwa lubuskiego.
Członek Rady Fundacji ks. Zbigniew
Samociak podkreślił wyjątkowo szybkie tempo robót wewnątrz fary i pogratulował pozyskania wielu środków
unijnych na ten szczytny cel. Było to

możliwe tylko dzięki zaangażowaniu
zarządu Fundacji oraz osób ich wspierających. Pogratulował sukcesów, podkreślając, że zarząd odchodzi z podniesioną głową, bo może szczycić się
wieloma sukcesami.
Powołano również nowy zarząd, w skład
którego weszła Gabriela Łuc-Bardzik.
Ze względu na sprawy zawodowe doszło
do zmian w zarządzie Fundacji Fary. A.B.

P owiedzieli nam
Leszek Ochotny - Zmiany w Zarządzie Fundacji Fara Gubińska kończą
pewien etap działań. Dzięki pozyskanym do tej pory środkom finansowym
zostały zabezpieczone mury Kościoła
Farnego przed dalszym zniszczeniem,
wykonano szereg badań, prac odkrywkowych oraz porządkowych. Rezygnując z członkowstwa w zarządzie,
oddajemy w ręce Miasta-Burmistrza
obiekt w pełni gotowy do dalszych
działań. Najważniejsze w najbliższym
czasie będą ustalenia dotyczące ostatecznej formy odbudowy i funkcji
fary. Podjęcie tej decyzji oraz jej realizacja wymaga udziału dużej liczby
doświadczonych osób. Uważam, że
miasto, dysponując zapleczem specjalistów, m.in.: odpowiedzialnych za
pozyskiwanie funduszy, przeprowadzanie przetargów, najlepiej sprosta
tym wymogom. Dotychczasowy zarząd zrobił wiele, ale na tym formalnie
nasza rola musi się skończyć. Teraz w
rękach burmistrza pozostają losy Kościoła Farnego, przy czym my obiecujemy dalszą pomoc i współpracę. Na
koniec swojej działalności w zarządzie
chciałbym podziękować wszystkim
tym mieszkańcom Gubina i Guben,
którzy w jakikolwiek sposób nam pomagali. W szczególności dziękuję za-

żyć się temu projektowi. Moje myśli
stale wędrują w stronę Gubina, w stronę fary...każdemu tu w Berlinie opowiadam o tym, jakie nasze miasto jest
piękne, wspaniałe i jakie ważne projekty zostały w nim już zrealizowane, a jak
wiele jest jeszcze zaplanowane.
Marcin Gierstun - Początki prac
wspominam jako wyzwanie, któremu
nikt chyba nie dawał wiary. Ogrom
wysiłku kosztowało przekonanie instytucji i osób, które mogły pomóc
Fundacji. Liczne wyjazdy do Warszawy
do Ministerstwa Kultury i Parlamentu,
spotkania z Wojewodą, Konserwator
Zabytków. Każda pomoc, która przychodziła, była cenna, choć wydawała się
kroplą w morzu potrzeb i zadań koniecznych do zrealizowania. Trudne i nie do
przeskoczenia wydawały się procedury
przetargowe. Ich połączenie z regułami
narzuconymi przez instytucje dotujące
powodowało często bezradność. Pamiętam momenty, kiedy po raz trzeci rozpisywaliśmy ten sam przetarg, aby nie
stracić może znów jedynej szansy.
Podziękować chciałbym wielu osobom, przepraszam jeśli kogoś pominę. Przede wszystkim Radzie Miasta,
która w potrzebie umiała zgodnie zagłosować i udzielić wsparcia, obecnemu burmistrzowi B. Bartczakowi za

Widowiskowym i ważnym momentem odbudowy fary był montaż hełmu na wieży
kładowi ENERGIA i jej współwłaścicielowi Zbigniewowi Bołoczce.
Jakub Bartczak - Będę nadal radnym
w Gubinie, co już wymaga sporej koordynacji czasowej i odpowiedniego
podziału pracy. Oczywiście nadal będę
wspierał działania na rzecz Fary i ogólnie Gubina. Tu, w Berlinie, mam różne
nowe możliwości, które mogą przysłu-

zaufanie i pomoc w momentach bez
wyjścia. Bardzo ważna i nieoceniona
jest pomoc Stowarzyszenia z Guben,
na czele którego stał Gunter Quiel.
Pomimo wielu trudności, od strony
niemieckiej Fundacja otrzymywała
zawsze wsparcie finansowe. Odgruzowanie wnętrza świątyni odbyło się w
fazie końcowej tylko i wyłącznie siłami

wolontariuszy z Guben, którzy usunęli
znaczną część urobku oraz uporządkowali świątynię. Dziękuję Czesławowi
Fiedorowiczowi. Dziękuję Zarządom
Przedsiębiorstwa Oczyszczalni Ścieków
oraz Przedsiębiorstwa Usług Miejskich
za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie. Dziękuję również Burmistrzowi
Lechowi Kiertyczakowi i Radzie poprzedniej kadencji, którzy pomagali,
kiedy wszystko się rodziło i najtrudniej
było o wiarę, że cokolwiek może się
udać. Na koniec dziękuję mieszkańcom
miast Gubin i Guben, przede wszystkim za dobre słowa i cichy, wierny doping, aby się udało oraz każdą mniejszą lub większą pomoc materialną.
Dlaczego podjąłem decyzję o rezygnacji? Myślę, że jest wiele powodów mojego odejścia. Jednym z nich jest na pewno chęć ułożenia sobie swojego życia
prywatnego. Był czas, kiedy mogłem
w całości oddać się pracy w Farze. W
tej chwili stawiam na rozwój swojej firmy. Myślę, że to pewna dojrzałość, do
której doszliśmy też wspólnie z całym
zarządem. Fara była dla mnie jak ktoś
bardzo bliski, jednak lepiej, gdy jest to
człowiek. Myślę, że to, co pozostawiamy jako zarząd, jest dobrą podstawą
do dalszego rozwoju i pracy. Obiekt
jest zabezpieczony, posiada szerokie
rozpoznanie i analizę umożliwiającą
rozpoczęcie podejmowania decyzji, co
do jego dalszych losów. Do podjęcia
dobrych decyzji potrzeba czasu, dojrzałości, później odważnego i kompetentnego działania.
Günter Quiel - (Radny Guben, inicjator odbudowy): Od 2006 roku celem współpracy zarządu Fundacji oraz
stowarzyszenia wspierającego odbudowę fary było powstrzymanie dalszego
zniszczenia ruiny oraz jej stopniowa
odbudowa. Realizacja tego wielkiego
zadania była możliwa tylko dzięki zaangażowaniu zarządu (Marcin Gierstun, Leszek Ochotny, Jakub Bartczak)
we współpracy z właścicielem obiektu
czyli miastem oraz niemieckim stowarzyszeniem wspierającym. Pozyskanie
blisko 2 mln zł środków wspierających,
darowizn (350 000 zł) oraz wykonanie
olbrzymiej pracy (odgruzowanie 2,5 tys.
ton) było możliwe pod warunkiem całkowitego zaangażowania w projekt odbudowy, często kosztem innych zajęć.
W tym miejscu dziękuję zarządowi za
wspaniałą współpracę, olbrzymią pracę oraz wzajemne zaufanie. Życzę również nowemu prezesowi Pani Gabrieli
Łuc-Bardzik równie dobrej współpracy
oraz owocnych działań.
n

Poniżej widać ogrom wykonanej pracy
Rok
Zakres przeprowadzonych prac
2005 1. Inwentaryzacja alpinistyczna
SUMA
2006

1. Rekonstrukcja kopuły, latarni
i hełmu wieży
2. Opinia techniczna stanu wieży
3. Opinia techniczna korpusu

290.000 zł

5. Badania geotechniczne podłoża
gruntowego fary

5000 zł

6. Przebudowa ogrodzenia
zabezpieczającego

3500 zł
307 500 zł
50 020 zł

2. Odgruzowanie wieży, zakrystii
i korpusu fary
3. Wykonanie płaszcza
stabilizacyjnego kopuły
wieży, wykonanie instalacji
odgromowej
4. Roboty zabezpieczające korony
murów zewnętrznych korpusu

100 237,70 zł

5. Badania epigraficzne
6. K werenda historyczna
SUMA

6 000 zł
12 000 zł
1 138 257,70 zł

37 515 zł EFRR w ramach Interreg IIIA

80 000 zł

890 000 zł

1. Rozpoznanie archeologiczne
georadarem

9 760 zł

2. Roboty zabezpieczające arkad
wewnętrznych korpusu

599 963,82 zł

3. Badania architektoniczne
4. E kspertyza techniczna ruin
SUMA
Lata 2005-2008 RAZEM

152 000 zł Lubuski Konserwator Zabytków 70.000 zł Gmina Gubin

3000 zł
3000 zł

SUMA

Dotacje ze środków publicznych (wysokość, źródło )

3000 zł

4. Badania pionowości filarów,
ścian zewnętrznych oraz wieży

1. Inwentaryzacja korony murów
2007
i sklepień ceglanych

2008

Poniesione wydatki
12.000 zł
12.000 zł

48 800,00 zł
19 520, zł
678 043,82 zł
2 135 801,52 zł

Gubiński Dom Kultury
zaprasza dzieci w wieku 8-11 lat
do Zespołu Estradowego

„ZADYMA”

Zajęcia odbywają się w:
- poniedziałki 15.00 - 16.30
- środy 15.00 - 16.30
ZAPRASZAMY!

99 402 zł Gmina Gubin
700 000 zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
100 000 zł Gmina Gubin
4500 zł EFRR w ramach Interreg IIIA
9000 zł EFRR w ramach Interreg IIIA

500 000 zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
40 000 zł Gmina Gubin
Lubuski Konserwator Zabytków
Lubuski Konserwator Zabytków

TWP SZKOLENIA BHP
Gubin os. E. Plater 9c/8
Tel. 068 455-60-09
503 732 097

SZKOLENIA:
- dla pracodawców
- stanowisk kierowniczych
- stanowisk robotniczych
- i inne

Historia ◆ Hobby ◆ Pogranicze

14

Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Roman Gąsior znowu zaszarżował
Na zakończenie sezonu w dyscyplinie spławikowej w kole PZW nr 1, podczas
zawodów rozegranych na Odrze (tzw. Kamienie) bezkonkurencyjny okazał się
Roman Gąsior. Wygrał zdecydowanie wynikiem 7 920 pkt. Co ciekawe? Złowił brzanę o wadze 3,16 kg! Brzana jest typową rybą przydenną, odznaczającą
się wielką bojowością. Podczas łowienia brzan należy spodziewać się także
brania innych gatunków ryb, tj. węgorza, klenia, suma, świnki, certy, karpia.
Drugie miejsce zajął Dawid Trzebny (2 040), trzecie – Zbigniew Żurko (1 360),
czwarte – Edward Osiński (1 260), piąte – Krzysztof Barański (1 200).
Bardzo dobrze zapunktował junior Tomek Płocha, bo wynik 2 500 pkt.
osiągnął na wodzie z seniorami. Maciej Petrykowski wygrał wśród kadetów
na kanale – 1 700 pkt. W zawodach wzięło również udział pięciu wędkarzy
z zaprzyjaźnionego koła w Lübben, w Brandenburgii. Sędzią głównym międzynarodowej imprezy był sekretarz zarządu „Jedynki” Ireneusz Korzeniewski.

Z Ziemi Gubińskiej
Lotnisko wojskowe i koszary, z którymi zapoznaliśmy się wcześniej, to nie jedyne elementy krajobrazu Gubina
w latach drugiej wojny światowej. Miejscowy przemysł zbrojeniowy i robotnicy przymusowi, również z Polski, to
kolejne oblicze tamtego czasu. Ślad polski zachował się na gubeńskim Cmentarzu Zachodnim (Westfriedhof) - groby
72 polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych z lat 1939/1940.

Robotnicy przymusowi - 1
Wojenna rzeczywistość od samego
początku w różnym stopniu przytłaczała gubeńskie rodziny - pierwsze
powiadomienia o poległych na froncie

sjan” w niemieckiej gospodarce wojennej przy „częściowym odsunięciu na bok
skrupułów ideologicznych i związanych
z bezpieczeństwem politycznym”.

Kronika
Do siedzącego nad brzegiem rzeki wędkarza podchodzi kobieta i mówi:
-G
 dyby pan coś złowił, proszę powiadomić Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Gubińskiej.
- Dlaczego?
-P
 iszą tam kronikę naszego miasta, a w dawnych dokumentach odnotowano, że ostatni połów miał tu miejsce 18 czerwca 1947 r.

Koło nr 3 PZW w Gubinie
Aktywnie działający zarząd Koła Wędkarskiego nr 3 Polskiego Związku
Wędkarskiego w Gubinie był organizatorem zawodów gruntowych, które odbyły się 13 września na rzece Odrze w Chlebowie.
Niestety tym razem nie dopisała frekwencja, a szkoda… W zawodach wzięło
udział tylko jedenastu wędkarzy.
Klasyfikacja: I miejsce – skarbnik koła Jerzy Marciniak (2440 punktów), II
miejsce – gospodarz koła Sławomir Jankowiak (2010 punktów), III miejsce
– prezes Damian Sobczak (1860), IV miejsce – Jerzy Kołowiecki (620).
Małgorzata Borowczak-Turowska

J. Marciniak ze zwycięskim leszczem

Kresowiacy uczcili
Święto Dywizji
Członkowie Stowarzyszenia Oficerów 5. Dywizji Wojska Polskiego
„Kresowiak” uroczyście obchodzili
kolejne Święto Dywizji. I choć dywizji
już nie ma od ponad 10 lat (rozformowana w grudniu 1998 r.), pamięć po
niej pozostała. Z tej okazji zorganizowano uroczystą kolację, ale by było
bardziej wzniośle, członkowie organizacji przyszli na spotkanie z żonami.
Oprócz gubińskich „Kresowiaków”
obecni byli członkowie z Warszawy
i Wrocławia.
Tradycyjnie rozpoczęto od wysłuchania hymnu 5 KDZ, do którego słowa
napisała w 1993 r. śp. Barbara Rutkowska, zaś muzykę skomponował mjr Andrzej Banach, wówczas kapelmistrz
orkiestry dywizyjnej.
Po przemówieniu prezesa płk rez. Le-

cha Kamińskiego, uczestnicy kolacji
z sentymentem wspominali czas dawnych świąt dywizyjnych z udziałem
licznej grupy gości z Londynu i byłych
żołnierzy 5-tych dywizji WP.
Przypomnijmy. Gubińska dywizja dowodzona przez płk dypl. Zbigniewa Jabłońskiego 15 września 1993 r. przejęła
„kresowe” tradycje od żołnierzy 5. Kresowej Dywizji Piechoty walczącej pod
Monte Cassino. Zgodnie z rozkazem
ówczesnego Ministra Obrony Narodowej Janusza Onyszkiewicza, dywizja
przyjęła imię Króla Bolesława Chrobrego oraz nazwę wyróżniającą „Kresowa”.
Minister nakazał doroczne święto dywizji obchodzić w dniu 15 września.
Członkowie Stowarzyszenia „Kresowiak” wykonują rozkaz ministra każdego roku.
(sp)
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1 – baraki jeńców wojennych w latach 1943-44 w sąsiedztwie stawu przy dzisiejszej ulicy
Śląskiej, na drugim planie po lewej (foto: Beutke)
nadeszły już w trakcie kampanii w Polsce. Regularne, podstawowe zaopatrzenie w żywność możliwe było przede
wszystkim dzięki polityce rabunkowego wysysania zasobów gospodarczych
państw podbitych. Niestety, było też
mnóstwo osób, które o takim standardzie mogły tylko pomarzyć - robotnicy
przymusowi i przede wszystkim radzieccy jeńcy wojenni.
W okresie od września 1939 r. do
początku roku 1945 w mieście i dawnym powiecie gubeńskim jeńców wojennych i robotników przymusowych
zatrudniano w przemyśle, rolnictwie
i rzemiośle. Mieszkali w barakach
w sąsiedztwie stawu przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Śląskiej i Chodkiewicza (fot. 1), w innych kwaterach
(fabryki kapeluszy) lub w prywatnych
gospodarstwach domowych (zabudowania chłopskie).
Wraz z obwieszczeniem „wojny totalnej” 18 lutego 1943 r., reżim narodowosocjalistyczny spróbował wszelkimi dostępnymi środkami zwiększyć produkcję
zbrojeniową oraz dodatkowo zmobilizować rodzimą i cudzoziemską siłę roboczą w celu zapewnienia „ostatecznego
zwycięstwa”. W tamtym okresie przedsiębiorstwa zamawiały jeńców wojennych za pośrednictwem urzędu pracy.
Firmy z Guben od roku 1940 otrzymywały siłę roboczą ze Stalagu III B w dzisiejszym Eisenhüttenstadt. Przykładowo
tartak Zeschke w Guben otrzymał w ten
sposób 16 Polaków. Do swych miejsc
pracy robotnicy przymusowi kierowani
byli poprzez obozy przejściowe. Jednocześnie do procesu pracy w coraz większym stopniu włączały się kobiety z miasta oraz emeryci, jak napisała „Gubener
Zeitung” z 3.02.1943 r.
Rok 1942 otrzymał miano „roku
robotników ze Wschodu”, ponieważ
pierwsi Rosjanie przybyli tu już w zimie. Hitler i Göring pod koniec 1941 r.
zdecydowali się na „zatrudnienie Ro-

W lipcu 1943 roku na terenie działania gubeńskiego urzędu pracy zarejestrowanych było 6 497 cudzoziemskich
robotników przymusowych, w tym
1920 kobiet. W tej liczbie było 1 718
robotników rosyjskich. Najwięcej robotników przymusowych zatrudniały
zakłady zbrojeniowe Rheinmetall-Borsig, gdzie w roku 1944 było między innymi 623 robotników rosyjskich, 423
Polaków, 450 Włochów, 399 Francuzów i 98 Holendrów.
Jedna z instrukcji mówiła, że: „W
przypadku zatrudnienia w zakładzie
robotników rosyjskich zasadniczo należy ich umieścić z dala od robotników
niemieckich i pozostałych cudzoziemców oraz od jeńców wojennych, to znaczy, że mogą pracować tylko w zwartych
kolumnach”. Otrzymywali jedynie niską zapłatę w gotówce.

2 – Kazik z Lublina (po lewej) i Witek
z Warszawy - polscy robotnicy przymusowi zatrudnieni przy produkcji odzieży dla
Wehrmachtu (foto: Möhring)
W mieście nie sposób było przeoczyć
pilnowanych przez żołnierzy, wynędz-

niałych postaci z niebieskim znakiem
rozpoznawczym „OST” („WSCHÓD”),
które zbierały resztki papierosów wysypanych na skraju ulicy.
Rygorystycznie karano za przekroczenie odpowiednich zarządzeń. W tym
rozporządzenia Himmlera o pracownikach cywilnych narodowości polskiej:
„Kto obcuje płciowo z niemiecką kobietą lub niemieckim mężczyzną, zostanie
ukarany śmiercią”. Niemieckim kobietom groziło za to więzienie (np. 50 dni)
lub grzywna (np. 500 marek). Stosowano też publiczne obcinanie włosów.
W Archiwum Miejskim w Eisenhüttenstadt znajduje się pouczenie
o zachowaniu się wobec pracujących
w Niemczech jeńców wojennych,
w którym czytamy:
Gospodarka wojenna wymaga zaangażowania wszystkich rąk do pracy,
jakie są do dyspozycji. Dlatego jeńcy
wojenni w pełnym zakresie przekazywani są do pracy w naszej gospodarce.
Jeńcy wojenni muszą być traktowani
tak, aby ich pełna wydajność wyszła
na dobre przemysłowi i gospodarce
żywnościowej. Muszą być wystarczająco odżywieni, lecz z drugiej strony musi
być widoczna odpowiednia chęć do pracy. Każda godzina pracy, która w wyniku choroby lub niedożywienia nie zostanie wykorzystana, dla niemieckiej
gospodarki narodowej jest stracona.
Traktowanie musi być rygorystyczne,
ale poprawne. Owo traktowanie jest
w swej istocie determinowane przez korzyść, którą należy osiągnąć w interesie
Niemiec; za brak chęci do pracy karę
wymierza Wehrmacht, każde samowolne ukaranie jest surowo zakazane.
Jeńcy wojenni nie należą do wspólnoty domowej i towarzyskiej, a więc nie
są częścią rodziny. Jako żołnierze swego kraju walczyli przeciwko Niemcom
i w dalszym ciągu muszą być uważani
za wrogo usposobionych.
Ursula Käthner z Guben w czasie
wojny była małym dzieckiem, dla którego wojna była jedynie krótkim okresem w życiu, ale który za sprawą wielu
niezrozumiałych zdarzeń utrwalił się
w jej pamięci. Pamięta, jak w dzielnicy Obersprucke (w zachodniej części
miasta), w której się wychowywała,
w pospiesznym tempie budowano baraki, w których umieszczono jeńców
wojennych i robotników cudzoziemskich. „Jako dzieci widzieliśmy, że robotnicy byli dokładnie pilnowani i zawsze
wcześnie rano maszerowali do Zakładu Borsig, oraz jak późnymi wieczorami wracali zmęczeni i przepracowani.
Kiedy szli jeńcy, nam nie wolno było
się zatrzymywać, a już w ogóle z nimi
rozmawiać; przeważnie dorośli wysyłali
nas do domów. Niekiedy dowiadywaliśmy się, że byli to robotnicy przymusowi z Polski (por. fot. 2). Często wśród
nich były starsze dzieci i młodzież. Do
tego dochodzili jeszcze jeńcy wojenni
z Włoch, co dało się rozpoznać po mundurach i odzieży”.
Opr. i przekład: K. Freyer
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

W czołówce za pracę społeczną
Guben. W Guben odbyło się spotkanie inauguracyjne brandenburskiego
programu „Społecznicy z wszystkich pokoleń”, który potrwa do roku 2011.
„Jest to zaszczyt dla Guben, że to spotkanie tu się odbywa”, powiedziała
Kerstin Leutert-Glasche, kierowniczka Domu Rodziny w Guben.
Kierownik projektu Horst Weipert dodał, że dla tego projektu Guben jest
czymś szczególnym. Rzeczywiście ten wybór to nie przypadek, gdyż liczne networki, inicjatywy i wspaniałe projekty są tu już widoczne. Pod tym względem
Guben jest przodownikiem na skalę brandenburską. Jest miastem modelowym w kwestii ludzkiego zaangażowania. Takie imprezy nie zawsze trzeba organizować w wielkich metropoliach, skoro są takie miejsca jak Guben, gdzie
to, o czym się mówi, już jest praktykowane. Ważną rolę odgrywa tu sąsiedztwo
Polski, ponieważ także w tym kierunku oba miasta wykonują dobrą pracę.
Gubeński burmistrz Klaus-Dieter Hübner wyraźnie wskazuje na treść projektu słowami pisarza Ericha Kästnera: „Nie ma nic dobrego oprócz tego, co dobrego się uczyni”. Guben jest doradcą i pomocnikiem dla pięciu innych krajów
związkowych w temacie „Gminy Przyjaznej Obywatelowi”.
Przedstawiciel Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży dr Werner Kammann, dziękując wszystkim społecznikom zauważył,
że „bez nich to społeczeństwo byłoby o kilka stopni zimniejsze”.
W Guben funkcjonuje „Lokalny Sojusz dla Rodziny” – organizacja dająca
pole do działania dla wielu społeczników angażujących się w stowarzyszeniach sportowych, młodzieżowych i seniorskich.
W promowaniu społeczników chce wziąć udział miejscowa prasa, która
czeka na propozycje od mieszkańców, dzięki którym uda się zaprezentować
Społeczników Regionu, którzy przyczyniają się do tego, że projekty są realizowane, a stowarzyszenia są zdolne do działania.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 22.09.2009

Z Euroregionu
Nowy kierownik PNWM
Od 3 września br. Mieczysław Kijewski ponownie objął stanowisko kierownika Jednostki Centralnej PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży
Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”.
M. Kijewski w kwietniu 1996 r. organizował pierwsze biuro Jednostki, pełniąc obowiązki kierownika do kwietnia 2006 r. Ponieważ z wykształcenia
jest nauczycielem, w latach 1995-1999
uczył jednocześnie informatyki w
Szkole Podstawowej nr 2. Od kwietnia

2006 rozpoczął pracę w Ochotniczych
Hufcach Pracy: do września 2006 r.
jako komendant główny w Warszawie,
a do 2008 jako komendant wojewódzki
w Zielonej Górze.
Jako cel działalności stawia sobie dalszą
realizację projektów polsko-niemieckich,
nawiązywanie kolejnych partnerstw
szkolnych i pozaszkolnych, pozyskiwanie większych środków, poprawę atrakcyjności i jakości projektów.
Z.T.

PZU ubezpiecza i wspomaga
Dzięki pomocy finansowej firmy PZU
Życie S.A. – Oddział w Szczecinie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
otrzymał kolejną pomoc finansową.
Firma po raz kolejny wspomogła naszą
szkołę – mówi dyrektor ZS Genowefa
Barabasz – kwota jest niebagatelna, jak
na nasze możliwości. Dzięki niej mogliśmy wykonać remont węzła sanitarnego
w budynku popularnie zwanym “insty-

tutem” (tj. budynku, w którym odbywają się zajęcia z prac technicznych).
Całość remontu została wykonana sposobem gospodarczym przez naszych
pracowników pionu administracyjnogospodarczego szkoły - Leszka Kowalskiego i Marka Kusia (na zdjęciu).
A uczniowie... po prostu bardzo sobie chwalą wygląd i estetykę tego pomieszczenia.
AB.

Uroczyście i na poważnie
Wychowankowie klasy „O” w Przedszkolu Miejskim nr 2 swoje wielkie
święto obchodzili 25 września. W tym
dniu 29 podopiecznych dostąpiło – w
obecności mam, tatusiów, a nierzadko
dziadków – zaszczytu stania się prawdziwym przedszkolakiem, składając
przysięgę na ręce wiceburmistrz miasta
Justyny Karpisiak i dyrektor placówki
Doroty Pawlik. Wśród rodziców dostrzegliśmy między innymi radnego
miejskiego Andrzeja Białka – Prze-

wodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego i znanego muzyka Krzysztofa Jaryczewskiego, który stawił się na ślubowanie
syna Marka. Program artystyczny towarzyszący temu wydarzeniu został
przygotowany przez wychowawczynie
grupy – Renatę Kaczmarek i Wioletę
Soroczyńską. Po ceremonii był czas na
wspólne zdjęcie grupy, napoje i ciasto
ufundowane przez rodziców.
AB.

Sylwia Rogacka może już czuć się pełnoprawnym przedszkolakiem - aktu nominowania
dokonały właśnie wiceburmistrz J. Karpisiak i dyrektor D. Pawlik

Kronika 997
10.09. w Gubinie nieustalony sprawca uszkodził elewację sklepu, drzwi
oraz okna, zamalowując je farbą. Straty - 1000 zł,
12.09. gubińscy policjanci zostali poinformowani, że nieustalony
sprawca, wykorzystując nieuwagę
śpiących mieszkańców ulic: Pułaskiego, Repatriantów oraz Zacisze,
przez niezamknięte okna wszedł do
mieszkań, skąd skradł wartościowe
przedmioty oraz pieniądze o łącznej
wartości 2010 zł,
18.09. policjanci, wykonując czynności służbowe w jednym z gubińskich mieszkań, znaleźli tabletki koloru białego (104 szt.), które okazały
się narkotykiem o nazwie metaamfetamina. Zatrzymano mężczyznę, któremu przedstawiono zarzut posiadania narkotyków. Grozi mu za to kara
pozbawienia wolności do lat 3,
21.09. policjanci zostali poinformowani o znalezieniu zwłok
50-letniej kobiety w jednej z podgubińskich miejscowości. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że
denatka poniosła śmierć w wyniku
duszenia i urazów głowy. Czynności
w tej sprawie prowadzą policjanci z
Gubina oraz Prokuratura Rejonowa
w Krośnie Odrzańskim.

Kronika PSP

Ostrożnie przez rondo!!!
Guben. Liczne wypadki z udziałem rowerzystów miały miejsce od początku funkcjonowania „Ronda z kapeluszem” w sąsiedztwie gubeńskiego
Urzędu Miejskiego przy Gasstraße.
Rondo znajduje się na dawnej drodze dojazdowej do granicy. Korzystają z niego również polscy rowerzyści. Nie zostanie ono przebudowane, ponieważ spełnia wymogi budowlane, jak poinformował Urząd Miejski. Gubeński burmistrz
Klaus-Dieter Hübner mówi, że uczestnicy ruchu drogowego „muszą nauczyć
się poruszania się po rondzie zgodnie z przepisami ruchu drogowego”.
Trudno jednak nie zauważyć, że ta „faza nauki” okazała się groźna dla życia
wielu rowerzystów. Dlatego może najbezpieczniej będzie zejść z roweru i skorzystać z przejść dla pieszych, które łatwiej pokonać?
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 23.09.2009
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Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale i nie zna granic. Wystawę pod tytułem
„Muzyka kościelna nie zna granic” otwarto uroczyście 25 września 2009 r. w
Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben. Wtedy można było się dowiedzieć, co
łączy Szybę, Gubin i Guben.

Muzyka bez granic

Gości z Gubina i Guben oraz z Dworu w Szybie koło Nowego Miasteczka powitała dyrektor muzeum Heike
Rochlitz. Wśród wielu uczestników
spotkania byli m. in.: burmistrz Guben
Klaus-Dieter Hübner, członkowie zarządów Gubińskiego Towarzystwa Kultury z prezesem Stanisławem Turowskim, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Gubińskiej ze Stefanem Pilaczyńskim,
Heimatbundem Guben Lutz Materne.
Oprawę muzyczną zapewnili: Albert
Bezdziczek oraz duet Karin Freitag
i Karolin Meyer. Przyczynek historyczny zaprezentował Andreas Peter.
Tłumaczkami były: Edyta Luck z Centrum Spotkań przy Berlinerstr. 5 i Diana Wrońska, pracownica muzeum.
Główny bohater wieczoru Wojciech
Jachimowicz, animator sztuki, regionalista współpracujący ze społecznikami
z naszego miasta, założyciel i właściciel
Muzeum Instrumentów Muzycznych w
Dworze w Szybie, w pokazie multimedialnym zaprezentował rozwój organów
na przestrzeni dziejów. Pierwowzorem
organów był starożytny instrument gre-

cki – fletnia Pana czyli syrinx polykalamos (syrinks wielotrzcinowy). Organy
wodne pochodzą z III w. p.n.e. W Polsce
pierwsze organy pojawiły się w XII w. na
dworze księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Wielkie organy oliwskie posiadają
110 głosów rzeczywistych.
Zgromadzeni (szczególnie panowie)
mogli sobie przypomnieć, co to jest kalikowanie - gdy było się dziesięcioletnim chłopcem i wchodziło z wielkim
zainteresowaniem w kościelny chór, za
zgodą organisty kalikowało się, czyli
wprawiało w ruch miechy.
Ekspozycja ze zdjęciami organów,
kościołów pogranicza gubińsko-gubeńskiego, rękopisów nutowych, części organowych, a nawet kart, którymi grali
na chórze kościelnym kalikanci, będzie czynna w muzeum w Guben, przy
Gasstrasse 5 (kilka minut drogi od przejścia granicznego) do 25 października
bieżącego roku.
Przypomnę, że gubeńskie muzeum
jest czynne od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, w sobotę i
niedzielę od 14.00 do 17.00.
(wł)

Strażacy w ciągu minionych dwóch
tygodni trzykrotnie usuwali gniazda
os i trzykrotnie gasili palące się trawy
i nieużytki. Ponadto odnotowano:
19.09. w Gębicach jeden zastęp
strażaków gasił dwa płonące samochody znajdujące się na przyczepie
(która także spłonęła) samochodu
ciężarowego. Straty oszacowano
na blisko 30 tysięcy złotych, a uratowano mienie warte ponad 150
tysięcy. Przyczyną pożaru było
podpalenie.
21.09. na obwodnicy Gubina doszło
do kolizji samochodu osobowego z
ciężarowym. Kierujący samochodem
osobowym wymusił pierwszeństwo
przejazdu na skrzyżowaniu, uderzając w zbiornik z olejem hydraulicznym ciągnika siodłowego. Plama
oleju (zneutralizowana przez zastęp
strażaków) ciągnęła się na długości
około 150 metrów. Strażacy zebrali
z uszkodzonego zbiornika około 100
litrów oleju, przekazując go właścicielowi ciągnika. W usuwaniu oleju
uczestniczyły 3 zastępy strażaków, a
straty oszacowano na ponad 15 tysięcy złotych. Sprawca kolizji wyszedł z
wypadku bez szwanku.
27.09. strażacy zostali wezwani do
nietypowego zdarzenia. Dwa zastępy
zdejmowały z drzewa przy pomocy
podnośnika paralotnię, której pilot
sam się wydostał z pojazdu latającego po – tak pechowo zakończonym
- lądowaniu... Do zdarzenia doszło
przy ulicy Krakowskiej w Gubinie.
Informacje przekazał
zastępca dowódcy
JRG-PSP w Gubinie asp.
Wojciech Liczbiński.
Oprac. AB.
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Podsumowanie
projektu
W środę 23 września odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Wyspa
wyobraźni”. Był to kolejny wspólny
polsko-niemiecki projekt, który służy budowaniu mostów porozumienia
między mieszkańcami bliźniaczych
miast. W projekcie wzięli udział artyści z Gubina i Guben oraz młodzież. O
działaniach, które obejmował, informowaliśmy na bieżąco w „Wiadomościach”. Przypomnijmy więc krótko, że
odbył się plener plastyczno- rzeźbiarski. Uczestnicy przedstawiali swoje
artystyczne wizje upiększania naszej
wyspy. Koniec końców postanowiono,
że na wyspie stanie wyrzeźbiona przez
Juliana Zapłatyńskiego (wrocławianina z urodzenia, mieszkańca gminy
Gubin) ryba. Za wzór posłużył rzeźbiarzowi wizerunek ryby, która była
jednym z elementów skarbu scytyjskiego odnalezionego swego czasu w okolicach Witaszkowa.
O skarbie scytyjskim opowiadał w
środowy wieczór Tadeusz Buczek (na
zdjęciu poniżej). Ciekawy wykład i
prezentacja multimedialna przybliżyły
nam historię tego niezwykłego znaleziska. Wcześniej w podobnie barwny
sposób historię wyspy i stojącego na
niej do 1945 roku teatru przedstawił
gubeński historyk i wydawca An-

Za nami kolejna edycja akcji „Sprzątanie świata”. Przez trzy dni, od 18 do 20
września, szkoły, instytucje oraz osoby prywatne wyruszyły, by oczyścić naszą
planetę ze śmieci. W tym roku specjalną uwagę zajęły lasy.

ZSLiT sprząta
„Sprzątanie świata” od lat budzi kontrowersje. Jedni uważają, że cel akcji jest
szczytny, uczy młodzież troski o środowisko, uświadamia problem niewłaściwego składowania odpadów, pozwala
wypracować dobre nawyki… Przeciwnicy globalnego sprzątania serwują niezli-

przyrody. Potrafili doskonale połączyć
pracę z zabawą. Gdy już cały wyznaczony
teren lśnił naturalnym pięknem i zniknęło z niego składowisko butelek, papierów
i innych śmieci, poprosiłam uczniów o
opinie na temat akcji. Wszyscy zgodnie
stwierdzili, że sprzątanie było doskonałą

Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92 n malgorzatab-t@o2.pl

Ale numer…
- Próbowałam kilkukrotnie dodzwonić się do firmy Tekra, pod podany w ostatnich „Wiadomościach Gubińskich” numer telefonu. Ku mojemu zaskoczeniu,
pani odbierająca telefon stwierdziła, iż otrzymała już kilka telefonów w sprawie
pracy. Nie wie nic na temat pracy w firmie, nie wie gdzie leży Gubin, a numer
podany w gazecie jest jej prywatnym numerem telefonu. Była bardzo zdenerwowana – powiedziała mi pani Grażyna.
O wyjaśnienie sprawy poprosiłam burmistrza Bartłomieja Bartczaka, który wskazał stronę www.tekra.com.pl, na której widnieje numer kontaktowy z
przedstawicielem firmy. Sprawdziłam. Drodzy Czytelnicy – bardzo miła pani
udziela wyczerpujących informacji dotyczących zatrudnienia. Proszę dokładnie wybierać numer!

6 Gubinek = 6 złotych?

Zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie klasy I LOK

czoną ilość argumentów na potwierdzenie tezy, że akcja nie ma sensu:
- Super szczytny cel. Znów moje dzieci
pójdą zbierać flaszki po winie, śmieci, zużyte pampersy i inne badziewie z rowów i
lasów. I będą się znowu cieszyć, babrając
się w cudzym gnoju, że dobrze robią.
- Cała ta akcja jest żenująca. A najlepsze, że potem nie ma kto nawet tych
worków pozbierać.
- Mamy dbać o ten świat cały czas, a
nie tylko raz w roku.
Uczniowie ZSLiT, zamiast teoretyzować i roztrząsać problem, postanowili
wziąć się do pracy i po prostu posprzątać. Zgodnie z postanowieniem dyrektora szkoły Mirosława Siergieja, do
tegorocznej akcji przyłączyli się tylko
pierwszoklasiści. W piątek 18 września
uczniowie, wyposażeni w mapki terenów, foliowe worki i gumowe rękawice,
pełni energii i zapału, wyruszyli sprzątać
świat. Wydawać by się mogło, że nastolatki będą się migać od pracy, narzekać i
dreas Peter. Ważne osobiste sprawy buntować się przeciwko zbieraniu (cuchnie pozwoliły dotrzeć na spotkanie nących często) śmieci. Oni potrafią jedJ. Zapłatyńskiemu. Prace artysty przy
dziele przybliżył publiczności Waldemar Pawlikowski, dodając, że ryba ma
spełniać rolę magicznego talizmanu i
przynosić szczęście nawet tym, którzy
go nie potrzebują. Oprócz tego, grupa teatralna „Atrapa” pod kierunkiem
Małgorzaty Skowron zaprezentowała
przedstawienie pod tytułem „Malowana awantura”. Na zakończenie części
artystycznej usłyszeliśmy zespół Geben
z utworami wykonywanymi akustycznie. Jedna z piosenek opowiadała o
złotej rybce i szczęściu. Po części artystycznej dyskutowano przy skromnym
poczęstunku. Nie tylko o sztuce.
Marcin Zajączkowski

okazją do integracji. Wspólne wyjście
pozwoliło im lepiej się poznać. Zobaczyli
również „ludzką twarz” nauczycieli, którzy dorzucali śmieci do worków.
Paweł: Uważam, ze akcja „Sprzątanie świata” była dobrym pomysłem.
Młodzi ludzie mogli zająć się czymś
odpowiednim.
Darek: …było to bardzo pożyteczne,
gdyż dziś mało kto zajmuje się porządkiem na świecie.
Michał: Było śmiesznie, przyjemnie,
ponieważ miło było pomóc posprzątać
trochę ulic. Wydaje mi się, że takie wyjście pomogło nam się poznać.
Madzia: Miło spędziliśmy razem czas,
zintegrowaliśmy się jako klasa.
Ola: Bezsensowne sprzątanie, ponieważ
dostaliśmy teren, który nie potrzebował
uporządkowania, a w mieście jest kilka
miejsc, które nadal „zarastają” śmieciami.
Ostatnia z zacytowanych wypowiedzi potwierdza, że młodość wcale nie
oznacza obojętności i lekceważenia
ważnych spraw. Młodzi ludzie też zauważają społeczne problemy i wyka-

nak zaskoczyć – wszyscy bez ociągania
ruszyli do akcji, zapełniając kolejne worki
odpadami. Okazało się, że krytykowani
przez starsze pokolenia młodzi ludzie są
niezwykle wrażliwi. Pracę umilali sobie
rozmowami na temat muzyki i… piękna

- Dowiedziałam się, że dukaty „Gubinki” można nabyć w kilku wyznaczonych
punktach w naszym mieście, co mnie bardzo ucieszyło, bo nie było szans ich zakupienia w sobotę na stoisku – powiedziała pani Bożena K. – Poszłam więc do
kwiaciarni przy ul. Nowej, by dokonać zakupu pamiątkowej „Gubinki”. Oczywiście były w sprzedaży. Jedna moneta ma wartość 6 złotych. Ale nie mogłam jej
kupić… Tylko z kwiatkiem lub z jakimś innym artykułem z kwiaciarni. Bardzo
się zdenerwowałam. Wynika z tego, że ktoś robi interes na tym, że może mieć w
obiegu te dukaty. Sprzedaż wiązana. Jak „Gubinka”, to różyczka za 3 zł do tego.
To dozwolone? Ciekawe, co by dodawali do blistra za 20 złotych? Chyba całą
wiązankę niepotrzebnych mi kwiatów.
A co, gdy kupujący wyraził chęć zakupu trzech blistrów – wieniec?

Zalewają nas śmieci
- Proszę zobaczyć, jak wyglądają kontenery na śmieci przy ul. Żołnierskiej/
Barlickiego – mówi pan Tadeusz. – Śmietnik jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej, a grunt należy do WAM-u. Z tych kontenerów korzystają właściciele
sklepu i mieszkańcy kilku okolicznych budynków. Jak to wygląda? Całe hałdy
odpadów, śmieci, a następne kontenery są dopiero obok „nowych” bloków przy
Barlickiego. Do tego mogę dodać, że są gubinianie, którzy podjeżdżają tu samochodami i pozostawiają worki ze swoimi odpadami.

Kontenery przy ul. Żołnierskiej
Czy większa ilość kontenerów to wielki problem? Może zamykać pojemniki,
by korzystały z nich tylko uprawnione do tego osoby (właściciele pobliskich
posesji, którzy płacą za wywóz śmieci)?

Uwaga – nadal biją!

Sprzątanie było świetną zabawą dla młodzieży

Projekt dofinansowany przez
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Nr 17 z 2.10.2009

zują wrażliwość. Potrafią obiektywnie
ocenić, co jest dobre, a co złe. Potrafią
działać, jeśli stworzy im się ku temu
odpowiednie warunki. Nie wszyscy
piją, biją i zabijają. Trzeba tylko dać
im szansę. 
Magdalena Zajkowska

- W sobotę 26 września zostałem napadnięty – opowiada pan Mirosław, 45-letni mężczyzna o drobnej budowie ciała, który zgłosił się do redakcji tuż po opuszczenia szpitala w Krośnie Odrz. – Podeszło do mnie trzech młodych mężczyzn w
wieku 19-20 lat. Było to naprzeciwko Biedronki na ul. Westerplatte. Młodzi ludzie
zażądali ode mnie pieniędzy. Gdy odpowiedziałem, że nie mam, otrzymałem uderzenie w twarz. Później przewrócili mnie i pobili. Jeden z nich chciał mi ukraść komórkę, co mu się nie udało. Było po godzinie 12.00, biały dzień. Pogotowie zabrało
mnie do gubińskiego szpitala, a później przewieziono mnie do Krosna Odrzańskiego. Dzisiaj wyszedłem (w poniedziałek – przyp. red.) i mam skierowanie do neurologa. Co za ludzie? Co za czasy? Dodam, że do chwili, gdy byłem zabierany do
szpitala – policja nie zjawiła się… nie było też Straży Miejskiej. No cóż, chyba były
ważniejsze interwencje... Dlaczego policja nie jest automatycznie powiadamiana
przez pogotowie ratunkowe (i na odwrót) o pobiciach? Dopiero osoba poszkodowana musi sama dzwonić na policję, oczywiście jak jest w stanie jeszcze to uczynić.
Trudno dziwić się rozgoryczeniu tego człowieka, zwłaszcza po… śmiertelnym pobiciu Artura Cackowskiego.
Sprawę przedstawiłam 28 września na Forum Bezpieczeństwa. Komendant
Policji zobowiązał się ją wyjaśnić.

Ogłoszenia ◆ Czytelnicy redagują
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem gruntu, składającego się z 19 stanowisk handlowych, położonych w Gubinie przy ul. Kujawskiej, z przeznaczeniem do prowadzenia okolicznościowej, targowiskowej sprzedaży kwiatów naturalnych i sztucznych, wieńców, zniczy oraz
innych przedmiotów związanych z kultem zmarłych.
1.Przedmiot przetargu - 19 stanowisk handlowych stanowiących część działki nr 62/5 obręb 7 oraz 156/11 obręb 6 przy ul. Kujawskiej.
2.Ustala się wadium w kwocie 80 zł, które należy wpłacić na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 13 1020 5402 0000 0502
0027 8747 do dnia 14 października 2009 r. a dowód wpłaty z zaznaczeniem „przetarg ul. Kujawska” okazać komisji przetargowej. Przy wpłacie wadium należy podać numer stanowiska, którym biorący w przetargu będzie zainteresowany. Do każdego
stanowiska należy wpłacać osobne wadium. Brak wpłaty wadium uniemożliwia uczestnictwo w przetargu na poszczególne
stanowiska. Wyłonionemu najemcy wadium zostanie wliczone w poczet czynszu.
Pozostałym uczestnikom przetargu zwrot wadium nastąpi w ciągu siedmiu dni po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli wyłoniony najemca uchyli się od zawarcia umowy.
3.Ustalenie okresu najmu – od dnia 20.10.2009 r. do dnia 10.11.2009 r.
4.Kwota wywoławcza czynszu za powyższy okres wynosi dla poszczególnych stanowisk:
stanowisko
nr 1 o pow. 36 m2 - 144 zł brutto;
nr 2 o pow. 36 m2 - 144 zł brutto;
nr 3 o pow. 36 m2 - 144 zł brutto;
nr 4 o pow. 36 m2 - 144zł brutto
nr 6 o pow. 72 m2 - 288 zł brutto
nr 7 o pow. 72 m2 - 288 zł brutto

nr 8 o pow. 72 m2 - 288 zł brutto
nr 9 o pow. 72 m2 - 288 zł brutto
nr 10 o pow. 72 m2 - 288 zł brutto
nr 11 o pow. 72 m2 - 288 zł brutto
nr 12 o pow. 56 m2 - 224 zł brutto
nr 13 o pow. 33 m2 - 132 zł brutto
nr 14 o pow. 30 m2 - 120 zł brutto

nr 15 o pow. 50 m2 - 150 zł brutto
nr 16 o pow. 50 m2 - 150 zł brutto
nr 17 o pow. 25 m2 - 80 zł brutto
nr 18 o pow. 50 m2 - 150 zł brutto
nr 19 o pow. 25 m2 - 80 zł brutto
nr 20 o pow. 50 m2 - 130 zł brutto

5. Minimalna kwota postąpienia wynosi 10 zł.
6. Z wyłonionym najemcą zostanie zawarta umowa najmu.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2009 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 306
w Urzędzie Miejskim w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.
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Do redakcji
Szanowny Panie Burmistrzu Miasta Gubina
Piszę te parę słów w imieniu moim i innych seniorów naszego miasta, w sprawie
imprezy z okazji „Tygodnia Seniora”. O takiej uroczystości dowiedziałam się od
kilku osób, które nie dostały zaproszenia, a ich znajomi dostali. Nie wiedziałam,
co im odpowiedzieć, bo nie widziałam żadnych ogłoszeń w mieście ani w „WG”.
Dopiero w gazecie z dnia 18 września przeczytałam, że takie spotkanie seniorów
z Burmistrzem odbyło się, ale tę imprezę Zarząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów zorganizował tylko dla swoich członków, którzy zostali zaproszeni.
Według mnie i innych seniorów taka impreza winna być zorganizowana przez
Urząd Miasta dla wszystkich, którzy mieliby ochotę przyjść na spotkanie. Jeżeli
chodzi o osoby o okrągłych rocznicach urodzin, to oni powinni dostać zaproszenia
imienne, a nawet niektórych już niedołężnych powinno się odwiedzić w domu.
Powiecie - to niemożliwe? Nieprawda! Takich ludzi jest niewielu i raz w roku,
z okazji „Tygodnia Seniora”, można by ich odwiedzić, a są przecież upoważnieni
Urzędnicy, a Radni, to co? Też mogliby odwiedzić swoich wyborców. Nie muszą
zanosić prezentów, wystarczy dobre słowo i pamięć, a przecież dziewięćdziesięciu
- czy stuletnich osób jest w Gubinie niewiele. A może związki i organizacje społeczne za swoje składkowe pieniądze mogą robić sobie różne imprezy według ich
upodobań, a pieniądze z budżetu miasta winny być przeznaczone na imprezy
ogólne mieszkańców zorganizowanych i nie zorganizowanych.
Kończąc, jeżeli kogoś uraziłam, to serdecznie przepraszam, a artykuł ten napisałam na prośbę kilku seniorek i seniorów bez podania ich nazwisk.
Z poważaniem Maria Bronowska

Jeżeli po pierwszym przetargu pozostaną jeszcze wolne stanowiska handlowe, w dniu 22 października 2009 r. w pokoju nr 306
w Urzędzie Miejskim w Gubinie o godz. 10.00 odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony. Do drugiego przetargu wymagane jest także wadium w kwocie 80 zł, które należy wpłacić do dnia 21 października 2009 r. na takich samych zasadach jak przy
I przetargu.

Otrzymaliśmy list sygnowany przez „Gubińską czytelniczkę”, która nie podała swego
nazwiska do wiadomości redakcji.

7. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr XX/2009 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 4 maja 2009 r. Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej do jego ogłoszenia.

Redakcja „Wiadomości Gubińskich” przyjęła zasadę, że anonimowych informacji nie
publikuje.

8. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska
24 pokój nr 9, tel.068-455-81-41.

Drodzy Mieszkańcy

Urząd Miejski w Gubinie informuje, iż w dniu 28 listopada 2009 roku zostanie zorganizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zużyty sprzęt należy wystawić w wyznaczonych punktach w dniu 28 listopada 2009 roku do godziny 8.00.
08.00-08.15, Barlickiego, zbieg ulic Barlickiego-Żołnierska (przy byłym
sklepie); n 08.25-08.40, Miedziana, zbieg ulic Miedziana-Poleska (przy sklepie); n 08.50-09.05, Kaliska, zbieg ulic Kaliska-Bronowicka-Łąkowa; n 09.1509.30, Kaliska, zbieg ulic Kaliska-Ogrodowa (przy pojemniku na odzież);
n 09.40-09.55, Krakowska, zbieg ulic Krakowska-Wyspiańskiego (stacja
LPG); n 10.05-10.20, Kresowa, zbieg ulic Kresowa-Kunickiego (parking naprzeciwko sklepu Satman); n 10.30-10.45, Różana, zbieg ulic Rycerska - Różana (parking naprzeciwko Policji); n 10.55-11.10, Żymierskiego, zbieg ulic Żymierskiego Miodowa Batalionów Chłopskich (baza MZUK); n 11.20-11.35,
Sikorskiego, zbieg ulic Sikorskiego-Morska; n 11.45-12.00, Kosynierów, zbieg
ulic Kosynierów - 1-go Maja; n 08.00-08.15, Kosynierów, zbieg ulic Kosynierów-Miodowa (przy Skate Parku); n 08.25-08.40, Kosynierów, zbieg ulic Kosynierów-Wojska Polskiego (koło sklepu); n 08.50-09.05, Piastowska, zbieg
ulic Piastowska Nowotki 1-go Maja; n 09.15-09.30, Piastowska, koło Sądu;
n 09.40-09.55, Roosevelta, naprzeciwko sklepu ,,U Grzegorza”; n 10.05-10.20,
Legnicka, zbieg ulic Legnicka-Orzeszkowa; n 10.30-10.45, Śląska, obok budynku nr 25 przy pojemniku na odzież; n 10.55-11.10, Pułaskiego, Pułaskiego
przy Gospodzie; n 11.20-11.35, Lubelska, przy sklepie meblowym; n 11.4512.00, Gdańska, koło garaży znajdujących się przy ul. Gdańskiej 17
n

Po prostu dziękuję!
Wcześnie rano 21 września udałem się
na krótki spacer. Z ul. Stromej zszedłem
po schodach na ul. Zwycięstwa, kierując
się na ul. Piastowską. Tamtędy doszedłem do byłej strażnicy WOP (później
Strażnicy Granicznej), używając lampki,
gdyż było jeszcze ciemno. Obszedłem
budynek, przyświecając sobie.
Obok budynku „Integracji” słyszałem
jakiś dźwięk – pewno ktoś tam w nocy
pilnuje. Spokojnie sobie odszedłem
w kierunku ul. Piastowskiej. Doszedłem
do budynku nr 22, na chwilę zatrzymując się na jezdni i kierując kroki w stro-

nę ścieżki rowerowej. Jakiś Pan jechał
jezdnią na rowerze. Ja się na chwilę zatrzymałem nad włazami kanalizacyjnymi. Pan zszedł z roweru i zapytał mnie,
czego tam szukałem przy budynku byłej
strażnicy? Wyjaśniłem Mu cel tego obchodu. Jego określenie: – znaczy, że pozytywnie. Nie przedstawiliśmy się sobie.
Każdy poszedł w swoją stronę.
Postępowanie tego Pana i to, że nie był
obojętny, jest godne naśladowania. Jeszcze raz bardzo, bardzo Panu dziękuję.
Z poważaniem
Grzegorz Bombicz

Miejski Zakład
Usług Komunalnych
w Gubinie
Informuje, że wszystkie aktualne
ogłoszenia o przetargach oraz wykazy
nieruchomości przeznaczonych do
wynajęcia i wydzierżawienia znajdują
się na stronie

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

www.bip.gubin.pl

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

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.
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WYNAJMĘ urządzone pokoje: jedno-, dwu- i trzyosobowe, z dostępem do kuchni i salonu kominkowego – dla FIRM. Tel. 510 638 234.
WYNAJMĘ pokój. Tel. 691 858 374.
WYNAJMĘ komfortowo urządzony pokój z wygodami, dla osoby odpowiedzialnej. Tel. 68 455-5655, 665 679 797.
WYNAJMĘ pokój, kuchnia, łazienka. Tel. 791 127 765.
WYNAJMĘ umeblowana kawalerka. Tel. 504 203 398.
WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokoje, ul. Westerplatte.
Tel. 501 509 731.
WYNAJMĘ 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Tel.
791 127 765.
WYNAJMĘ komfortowe mieszkanie 2 pokoje. Tel.
068 455-65-55.
WYNAJMĘ mieszkanie - 3 pokoje, 75 m kw., ul.
Oświęcimska 4, c. o. – gazowe. Tel. 695 407 449.
WYNAJMĘ mieszkanie umeblowane, wysoki standard, 3 pokoje. Tel. 68 359-60-18, 512 086 146.
WYNAJMĘ duże umeblowane mieszkanie komfortowe, 3 pokoje, IV piętro. Tel. 693 231 015.
WYNAJMĘ mieszkanie 3 pokojowe – os. E. Plater.
Tel. 501 509 731.
POSZUKUJĘ kawalerki do wynajęcia lub mieszkania 2 pokoje, ewentualnie pokoju z osobnym
wejściem. Tel. 68 359-37-36 (poniedziałek-piątek
8.00-16.00).
NOCLEGI dla firm. Tel. 791 127 765.
SPRZEDAM mieszkanie 35 m kw., kawalerkę w
starym budownictwie (pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, c. o. - gazowe, okna PCV). Tel.
515 761 871.
ZAMIENIĘ kawalerkę w bloku – na większe. Tel.
667 085 558.
ZAMIENIĘ kawalerkę w Zielonej Górze (okolice
centrum) na domek, może być do remontu, w Gubinie lub przyległych wioskach. Tel. 68 359-55-33.
ZAMIENIĘ lub sprzedam mieszkanie 2 pokoje. Tel.
515 354 735.
ZAMIENIĘ komfortowe mieszkanie własnościowe
2 pokoje, kuchnia, na II piętrze w bloku ul. Konopnicka, na 2 pokoje, kuchnię do II piętra w Gubinie,
możliwość dopłaty. Tel. 660 373 591.
KUPIĘ kawalerkę. Tel. 514 739 004.
SPRZEDAM M-4 Os. E. Plater. Pilne! Tel.
880 951 230.
SPRZEDAM mieszkanie w bloku 3 pokoje (56 m
kw.). Tel. 698 682 569.

SPRZEDAM BARDZO
ATRAKCYJNE MIESZKANIE
www.topschrank.de/apartament
Os. E. Plater 12 d/1 pow. 69,4 m kw.
Tel. 605 149 482, 502 548 090
SPRZEDAM mieszkanie 4 pokoje, 72,2 m kw., parter. Tel. 502 352 999.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, ubikacja, I piętro plus garaż i
działkę rekreacyjną. Tel. 510 079 313.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, powierzchnia powyżej 65 m kw., ul. Barlickiego. Tel. 505 112 901.
KUPIĘ mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Tel. 514 739 004.
SPRZEDAM dom z wyposażeniem (116 m kw.) z
garażem (razem pow. 150 m kw.), działką 841 m
kw. Tel. 691 566 245.
SPRZEDAM domek jednorodzinny. Tel.
661 025 568, 661 172 557.

KUPIĘ działkę w Komorowie lub Jaromirowicach,
pod zabudowę. Tel. 886 750 279.
DZIAŁKĘ budowlaną w Bieżycach 1500 m kw.
sprzedam. Tel. 607 293 285.
DZIAŁKĘ w Bieżycach (40 000 zł) sprzedam. Tel.
502 559 384.
DZIAŁKĘ sprzedam pod budowę pow. 3 tys. m kw.
w Czarnowicach oraz kupię dachówkę rozbiórkową klinkierową. Tel. 609 006 619.
DZIAŁKĘ z mediami (prąd, woda) z wyposażeniem, z nasadzeniami, z altaną murowaną z zapleczem – sprzedam. Tel. 68 359-84-18.

RÓŻNE

POSZUKUJĘ mebli kuchennych, pokojowych – tapicerowanych. Tel. 667 841 457.
WINOGRON czarny na wino. Tel. 793 470 619,
68 455-58-71.
SPRZEDAM kamień polny łupany. Tel. 607 481 936.
SPRZEDAM kolumienkę do pieca łazienkowego.
Tel. 516 976 285.
SPRZEDAM wannę z obudową, baterią (blaszana,
biała, wymiary 170x70). Tel. 600 975 918.
SPRZEDAM suknię ślubną rozmiar 42, tanio, plus
bolerko. Tel. 698 682 569.
MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM kostkę rozbiórkową (bruk – granit z
MITSHUBISHI 1996 rok, w bardzo dobrym stanie
rozbiórki) Różne wymiary, ok. 5 ton – cena 500 zł.
– sprzedam. Tel. 514 739 004.
Tel. 603 470 414.
FIATA 126 p sprzedam. Tel. 68 359-34-88 po 16.00.

USŁUGI

MATEMATYKA – korepetycje. Tel. 509 567 973.
MATEMATYKA – korepetycje. Tel. 889 137 910.
J.ANGIELSKI dla początkujących. Tel. 507 532 902.
J.ANGIELSKI – korepetycje. Tel. 792 456 384.
STUDENT prawa udzieli korepetycji z zakresu
szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Tel.
793 505 595.
KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawowej i
gimnazjum. Tel. 721 499 052.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEWÓZ osób – wyjazdy na lotniska. Tel. 515 354 735.
PIASKOWANIE, renowacja konstrukcji stalowych, czyszczenie elewacji. Tel. 691 910 401,
783 907 748.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich
pieców i podgrzewaczy gazowych. Waldemar Kościów. Tel. 501 714 747.
POGOTOWIE komputerowe: instalacja oraz konfiguracja Windows, oczyszczanie komputerów,
instalowanie programów, usuwanie wirusów oraz
inne. Tel. 792 617 991.
PRZEWÓZ osób - krajowy i międzynarodowy, Gubin i okolice 24 h: usługi dla instytucji i klubów,
dowóz: do lotnisk, pracy, pod wskazany adres,
imprezy okolicznościowe. Tel. 693 049 043.

PROJEKTOWANIE I SERWIS
STRON INTERNETOWYCH
W PRZYSTĘPNYCH CENACH!
stasszek@gmail.com, gg: 3329627.
Zapraszam: www.itserwis.co.uk

HEJ DZIEWCZYNY!
NIE MACIE CO NA SIEBIE WŁOŻYĆ?
ZAJRZYJCIE DO „SZAFY”
NOWO OTWARTEGO SKLEPU
UL. ROOSEVELTA 4.
ZNAJDZIECIE TUTAJ ODZIEŻ NOWĄ
I UŻYWANĄ – ZACHODNIE MARKI
W PRZYSTĘPNEJ CENIE.
FIRST & SECOND HAND
SZAFA
UL. ROOSEVELTA 4
TEL. 791 060 978

SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż.
Komorów ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.
KOMPLEKSOWE remonty kuchni i łazienek, projektowanie, hydraulika, elektryka, malowanie,
rigipsy, panele, glazura itp. Tel. 509 519 227.
MONTAŻ paneli, boazerii, glazury, sztukaterii, rigipsów, balustrad betonowych, tynki mozaikowe,
szpachlowanie, tapetowanie, malowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414.
GLAZURA, hydraulika, rigipsy panelowe ścienne i
podłogowe, ścianki działowe, zabudowy, szpachDZIAŁKI/LOKALE
lowanie, malowanie, tapetowanie i inne. Tel.
STODOŁA z cegły w Gubinie, na cele przechowal68 455-45-98.
nicze, do wynajęcia. Tel. 695 286 922.
PROJEKTOWANIE i wykonawstwo terenów zieLOKAL DO WYNAJĘCIA,
leni. Automatyczne nawodnienia. Budowa oczek
POW. 20 M KW.PLUS ZAPLECZE,
wodnych i kaskad. Całoroczna pielęgnacja. Tel.
W NOWYM BUDYNKU UL. RYDLA 4A
663 180 594.
(SUTERENA). TEL. 502 352 449
MONTAŻ, naprawa, instalacje elektryczne. Tel.
DZIAŁKI pod budownictwo i inwestycje ul. Puła- 513 041 814.
skiego - Poniatowskiego. Sprzedam. Na życzenie PROFESJONALNA regulacja okien i naprawa rolet!
wybuduję dom. Tel. 668 305 868.
Tel. 502 633 720.

Pionierzy w GDK
Gubiński Dom Kultury 25 września gościł w swoich progach Stowarzyszenie
Pionierów Miasta Gubina.
Przybyłych członków stowarzyszenia oraz gości powitała przewodnicząca Halina Owczarek, w kilku słowach przybliżając, jakże pamiętne dla Pionierów,
chwile wybuchu II wojny światowej. Wspomniała też o złożeniu przez delegację
stowarzyszenia, w składzie: Alicja Szyłkowska, Jerzy Czabator i Józef Polaszyk,
wiązanki kwiatów pod pomnikiem przy ul. Chopina, gdzie Ida Kaczanowska
deklamowała wiersz.
Jak powiedziała na spotkaniu H. Owczarek – rok 2009 jest dla nas rokiem
znaczącym, również z powodu tego, że możemy wspólnie świętować jubileusz
90-lecia naszego Honorowego Obywatela Miasta Nikodema Melerowicza, który
odebrał życzenia dalszych lat w zdrowiu. Przewodnicząca odczytała list od Pioniera Zenona Śmigielskiego: Kochani Pionierzy. Najpierw dziękuję Pani Idzie
Kaczanowskiej za twórcze prowadzenia Stowarzyszenia Pionierów i gratuluję
Pani Halinie w wyborze na naszego wodza. Jeszcze nabieram sił do podróżowania. Nie przyjadę, więc życzę wesołych obrad, więcej radosnych wspomnień,
toastów, bo cieszymy się, że Gubin pulsuje polskością, że nasze fundamenty są
granitowe. Całuję, ściskam. Mam Was w sercu. Zenek.

SPRZEDAM drewno opałowe i kominkowe. Możliwy transport. Tel. 609 138 452.
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.
SPRZEDAM kapustę w główkach lub szatkowaną.
Tel. 511 274 527.
SPRZEDAM wózek głęboki ze spacerówką plus nosidełko. Tel. 698 509 345.
SPRZEDAM meble młodzieżowe (3 m) jasne, 2
dywany (3,5x4 m) i (2x3 m), fotele, ławę. Tel.
T.Juchacz otrzymuje Gubinkę z rąk J.Karpisiak
785 048 490.
SPRZEDAM lewy dwuosobowy narożnik J. Polaszyk w imieniu zarządu wręczył jubilatom-Pionierom dyplomy z życzenia(150x235), stan dobry. Sprzedam – cena do mi szczęścia, zdrowia i pomyślności, a wiceburmistrz Justyna Karpisiak z ciepłymi
uzgodnienia. Tel. 608 589 298.
słowami wręczała pamiątkowe dukaty „Gubinki”. Dyplomy i dukaty otrzymali: N.

PRACA

PRZYJMĘ fryzjerkę na staż. Tel. 608 299 232.
PRZYJMĘ na staż do kwiaciarni. Tel. 601 893 752.
HOTEL ONYX zatrudni kelnerkę. Tel. 68 359-83-01.
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli itp. Tel. ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub starszą osobą. Tel.
888 806 385.
68 359-98-06.
POLBRUK - układanie, konkurencyjne ceny! Tel. ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub wykonam prace do792 244 992.
mowe. Tel. 68 359-54-64.

ODNAWIANIE LITER
NA TABLICACH NAGROBNYCH.
PROFESJONALNIE!
GUBIN, KROSNO I OKOLICE.
Tel. 601 093 340.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYJMIE
NA STAŻ KONSERWATORA-HYDRAULIKA.
TEL. 68 359-32-05, 502 352 449
HOTEL ONYX przyjmie stażystów. Tel. 68 359-83-01.
FIRMA PTI w Gubinie przyjmie do pracy na stanowisko monter wyrobów z tworzyw sztucznych
(siedziba firmy – przejście graniczne w Gubinku).
Tel. 68 359-36-10 lub 796 997 867.
HOTEL ONYX zatrudni recepcjonistkę-barmana.
Tel. 68 359-83-01.
MŁODA dyspozycyjna szuka pracy. Tel. 788 933 034.
ZATRUDNIĘ opiekunki do osób starszych w Niemczech. Praca legalna, wynagrodzenie 4000 zł. Tel.
603 305 500.

TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci odnaleźć
„drugą połowę”. Napisz, zadzwoń do redakcji! Tel.
68 455-81-92. Czekamy! Nie wstydź się, przestań
żyć samotnie!
POSZUKUJĘ przyjaciela na dobre i na złe, w wieku
60 - 65 lat, domatora, uczciwego. Tylko poważne
oferty! Tel. 788 072 510.
POZNAM interesującego Pana po 60 z miłą osobowością. Tel. 695 286 922.

Melerowicz (90 lat), Stanisław Bigaj (85 lat), Pelagia Radecka, Katarzyna Wójcik,
Tadeusz Juchacz, Florian Korkus (po 80 lat), obchodzący 75-lecie: Halina Lech,
Helena Odyniec, Marta Riedel, Genowefa Tulibacka oraz 70-latkowie: Aniela
Mazurek, Adolf Leda i Stanisław Kaczanowski.
W drugiej części spotkania, tej mniej oficjalnej, Pionierzy mówili o tym, co ich
„boli”. Poruszano sprawy związane z bałaganem i brudem w Gubinie – I. Kaczanowska. Poruszono sprawę dotyczącą braku chodników przy ul. Rodziewiczówny. Marianna Osóbka pytała m. in. - jakie są zamierzenia władz w stosunku do
parków miejskich, bo ich stan jest „opłakany”. J. Czabator zwrócił uwagę m. in. na
fakt, że powstaje ciąg pieszy od granicy do baszty, a tuż obok niego mamy miejski
„śmietnik”, jakim jest targowisko spożywcze. Pytał, czy władze Gubina chcą coś
z tym zrobić? Na to pytanie, jak też na wiele innych, odpowiedzi udzielała wiceburmistrz – Targowisko spożywcze jest miejscem pracy wielu gubinian. Jeśli chodzi
o parki, to ich wygląd zostanie zdecydowanie poprawiony, a stanie się to za sprawą
realizacji projektu pn. „Zielona ścieżka”. J. Karpisiak wyjaśniła sytuację na Wyspie
Teatralnej po wybuchu - Saperzy już w ten weekend wejdą na teren wyspy, mam
nadzieję, że w tym roku prace się tam zakończą, będą nasadzenia. Prowadzone
są też remonty boisk w mieście. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących powstaje
kompleks boisk, w trakcie budowy jest również wielofunkcyjne boisko przy Szkole
Podstawowej nr 2.
Julian Kaleński, zamieszkały przy ul. Śląskiej 16, powiedział – miałem 17 lat,
gdy zacząłem walkę o Polskę. Jestem starszym człowiekiem i nie mam znikąd pomocy. Rok temu paliło się na klatce schodowej, która jest cała okopcona, jest tam
ciemno i brudno. Nikogo to nie obchodzi. Dlaczego? – zaakcentował. Wiceburmistrz poprosiła, by z tą sprawą J. Kaleński zgłosił się do urzędu, wówczas będzie
starała się mu pomóc.
W części roboczej spotkania rozgorzała dyskusja na temat przyjmowania wpłat
składek członkowskich, ich dokumentowania i sposobu przechowywania gotówki.
Skarbnik J. Polaszyk wyjaśnił zebranym, w jaki sposób dokumentuje się fakt przyjęcia składki i omówił dalszy obieg gotówki. Dodał, że za każdą operację bank pobiera
prowizję w wysokości 3 złotych. Przewodnicząca stowarzyszenia poprosiła, by przekazano jej protokół zdawczy z saldem zerowym.
J. Czabator przedstawił projekt logo stowarzyszenia, który został zaakceptowany
przez zebranych i jednomyślnie przyjęty.
Małgorzata Borowczak-Turowska
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W dniach 18-20 września w Szczecinie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli MRM. Nasze miasto reprezentowały Agnieszka Krawczyk, Monika Jakutowicz i Justyna Piotrowska.

Pozycja Młodzieżowych
Rad w Polsce

Wszystko zaczęło się tak: dwóch
młodych mężczyzn (Sylwester Perowicz, Przemek Uss) wpadli na genialny pomysł. Zainicjowali i zorganizowali ogólnopolskie spotkania młodych
radnych. Faktem jest, że na to, jak wiele dzieje się w naszym otoczeniu, często wpływamy my. Trzydniowy pobyt
młodych samorządowców w Szczecinie miał na celu wypracowanie
idei samorządności ze szczególnym
uwzględnieniem kreatywności i innowacyjności środowisk młodzieżowych
w poszczególnych miastach.
Obrady i warsztaty spełniły nasze
oczekiwania. Pierwsze z nich dotyczyły ciekawych zagadnień związanych
z Programem „Młodzież w działaniu”.
Warsztaty były bardzo interesujące, bo
pozwalały odnajdywać wspólne cechy
„prób i błędów” w naszych poczynaniach. Blok zajęć obejmował tematykę

„MRM dziś”. Spotkania w małych grupach pozwoliły na swobodną wymianę
zdań, podzielenie się doświadczeniami
„z własnego podwórka - małych ojczyzn”. Były to pierwsze przygotowania
do niedzielnej debaty z władzami. Kolejny blok obejmował tematykę „MRM
- jutro”. Wymiana doświadczeń pozwoliła na poszerzenie wiedzy o podejmowaniu przeróżnych działań we własnym środowisku.
Ponadto wymiana opinii na temat
miejsca MRM w strukturach samorządowych danego miasta zachęci samorządy terytorialne do współpracy. Nasza
MRM jest w tej dobrej sytuacji, że burmistrz, radni i inni wspierają nas w realizacji poczynań „młodzieżówki”.Wróciłyśmy pełne wrażeń i bogatsze w nowe
pomysły. Chętne do dzielenia się nimi
z innymi - dla dobra wspólnego.
Agnieszka Krawczyk

Szlachetna gra
W niedzielę 27 września w Gubińskim Domu Kultury odbył się Turniej
Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta
Gubina.
Bardzo cieszy frekwencja, bo wystartowało aż 37 uczestników z Polski
i Niemiec.
Wśród faworytów nie zabrakło starych turniejowych wyjadaczy, którzy
mogli się poszczycić bardzo wysokimi
rankingami.

dzieci i młodzieży, którzy mimo niedzieli woleli przyjść i pograć w szachy,
zamiast siedzieć przed komputerem
lub oglądać TV.
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Rozegrano 9 rund, każda po 15
minut. Zwyciężył faworyt P. Oliwa, który
zdobył 8,5 punktu, przed Piotrem Jagodzińskim - 8 punktów, oraz M. Oliwą
- 7,5 punktu. Najlepszym Gubinianinem został nieoczekiwanie B.Bartczak,

Być może właśnie rośnie przyszły arcymistrz - 5. letni Filip Ciszewski z tatą Piotrem
Listę startową zawodników otwierał
Marek Oliwa z rankingiem 2418, za
nim był jego brat Patryk Oliwa z równie wysoką liczbą 2225.
Najwyżej spośród gubińskich graczy
rozstawiony był Henryk Kowalski (legenda gubińskich szachów, prowadzi
zajęcia w GDK) z rankingiem 1834, co
dało mu 8 pozycję startową. Ku zaskoczeniu wielu szachistów, w zawodach
wystartował również ten, o którego
puchar walczono - burmistrz Bartłomiej Bartczak - ranking 1400, pozycja
startowa 17. Warto dodać, że burmistrz
za młodu na turniejach szachowych reprezentował barwy gubińskiego liceum pod opieką oddanej tej dyscyplinie
pani Krystyny Szmit.
Bardzo cieszy obecność gubińskich

który zdobył 5,5 punktu, co mu dało 9
miejsce ze stratą zaledwie 0,5 punktu do
czwartego miejsca. Wysokie miejsca zajęli także H. Kowalski (11), który zdobył
5 punktów, a dalej Czesław Janczura
(18), Artur Hryniewicz (19) oraz Kamil
Janczura (20). Szachy to szlachetna gra,
która może nauczyć logicznego myślenia, umiejętności planowania strategicznego oraz zwykłego współzawodnictwa.
Warto wysłać nasze pociechy do GDK
aby nauczyły się kilku podstawowych
ruchów, a w przyszłości może wyrośnie mistrz na miarę Kasparowa. Słowa
podziękowania należą się współorganizatorom - Bolesławowi Kamińskiemu
z Krosna Odrzańskiego oraz dyrektorowi GDK - Januszowi Gajdzie.
Antoni Barabasz
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Cztery punkty Alfy
W niedzielę 20 września jaromirowiczanie pokonali Dąb Przybyszów 3:0.
Jak zwykle, na stadionie w Jaromirowicach nie zabrakło kibiców, którzy
przybyli, by dopingować zawodników
Alfy do boju o kolejne punkty. Pomimo
przekonywującego zwycięstwa Dąb był
zespołem, który do tej pory najlepiej zaprezentował się w Jaromirowicach.
Alfa Jaromirowice - Dąb Przybyszów
3:0 (1:0)
Bramki dla Alfy: Mucha 25’, Rzun 73’,
Śliwa 85’.
Skład Alfy: Pokwiczał - Ostrowski, Rosiak, Tomczyk, Wiśnik, Mucha, Adam-

czak (67’ Romanowski), Maz, Supeł,
Rzun (83’ Butowicz), Śliwa (90’ Tórz).
W niedzielę 27 września Alfa grała na
wyjeździe z liderem w Łęknicy.
Alfa Jaromirowice wywiozła bardzo
cenny punkt z trudnego terenu.
Alfa Jaromirowice - ŁKS Łęknica
1:1 (1:1)
Bramka dla Alfy: Radosław Rzun 23’.
Skład Alfy: Pokwiczał - Ostrowski,
Rosiak, Wiśnik, Tomczyk, Mucha,
Adamczak, Maz (68’ Romanowski),
Bryszewski (77’ Sobolewski), Rzun,
Śliwa (90’ Butowicz).
Oprac. MB-T

Studia czas zacząć!
Studia... Podobno najpiękniejszy okres
w życiu człowieka. Czas zarówno aktywnej
nauki, jak i zabawy. Etap wkraczania w dorosłe życie i nawiązywania długotrwałych
przyjaźni. Wielu młodych gubinian
w pierwszych dniach października rozpocznie swój pierwszy semestr na studiach.
Czego mogą się spodziewać podczas studiowania? Czy jest to bardziej czas nauki,
czy zabawy? Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Jak przeżyć sesję? W głowie
każdego, kto zaczyna studia, rodzi się wiele
pytań, oczekiwań i obaw.
Systematyczność w nauce podczas
studiów jest istotna, ale tak naprawdę
moment prawdy nadchodzi co pół roku,
gdy zwiększa się liczba kolokwiów i zbliża się sesja. Wykłady nie są co prawda
obowiązkowe, ale jak twierdzi Krzysztof, gubinianin, który studiuje na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku
mechanika i budowa maszyn: z doświadczenia wiem, że warto chodzić na niektóre
wykłady, ponieważ na bieżąco nabywamy
wiedzę, dzięki czemu jest nam łatwiej na
egzaminie, a poza tym wykładowca nas
zapamiętuje, co podczas sesji może nam
pomóc. Podczas 5-letnich studiów mamy
do zaliczenia 40-50 egzaminów (forma
ustna lub pisemna), ale spokojnie, część
z nich możemy sprytnie ominąć poprzez
zwolnienie z egzaminu (za aktywność na
ćwiczeniach) lub napisanie dobrego referatu.
Mam nadzieję, że studia pozwolą mi
pracować w miejscu w jakim sobie wymarzyłam i będę miała możliwość poszerzenia wiedzy w dziedzinach, które
mnie interesują i w tych, o których nie
mam jeszcze pojęcia – mówi Roksana,
tegoroczna absolwentka ZSLiT, która
właśnie rozpoczyna studia na kierunku animacja kultury na UZ. Pytana,

dlaczego kontynuuje naukę, stwierdziła: uważam, że po samej maturze
nie mam tylu perspektyw na przyszłość,
jak po studiach, bynajmniej mam taką
nadzieje – uśmiecha się. Gubin jest
małym miastem i każdego, kto rozpoczyna studia, czeka przeprowadza do
większej miejscowości. A to oznacza
pokusę do prowadzenia bujnego życia
towarzyskiego. Nauka często schodzi
na dalszy plan... Istnieje wtedy obawa,
czy starczy nam czasu na przygotowania do „kół” i sesji. Jestem pewna, że
uda mi się zorganizować czas tak, aby
zabawa nie kolidowała z nauką, szczególnie na pierwszym roku, gdy walczy
się o przetrwanie – zauważa Roksana.
Z kolei Krzysiek twierdzi: Znajomi namawiają, aby wyjść na miasto, poszaleć... Wszystko zależy od naszego charakteru i silnej woli. Ale nie ma obaw.
W końcu u każdego przychodzi opamiętanie, szczególnie w okresie sesji. Wtedy
nauka staje się priorytetem.
Na studiach najwięcej czasu powinniśmy poświęcić nabywaniu praktycznej
i przydatnej wiedzy. Nasz przyszły potencjalny pracodawca oczekuje od nas
konkretnej wiedzy z dziedziny, w której
się kształciliśmy. W przyszłości liczę na
znalezienie pracy, z której będę czerpać przyjemność i satysfakcję oraz będę
zarabiać na odpowiednim poziomie
– rozmarzyła się Roksana. Naprawdę
warto studiować – twierdzi Krzysiek
– człowiek zdobywa cenne informacje
i nabywa doświadczenia, które pomaga
w odnalezieniu się na rynku pracy.
Jedno jest pewne - okres studiów warto wykorzystać w stu procentach, aby
później nie żałować, iż coś się przeoczyło, nie doceniło, nie zrozumiało...
Powodzenia żaki!  Andrzej Matłacki

ABC
Niepełnosprawnego (9)
Urszula Kondracik
Prezes TWzK
koło w Gubinie

Savoir vivre
Wskazówki terminologiczne: Stawiaj
osobę na pierwszym miejscu.Mów „osoba niepełnosprawna” zamiast „niepełnosprawny” i „osoby niepełnosprawne”
zamiast „niepełnosprawni”. Jeśli chodzi
o konkretne formy niepełnosprawności,
bezpiecznie jest mówić „osoba z zespołem Tourette’a” lub „osoba z porażeniem
mózgowym”. Zdarza się jednak, że poszczególne osoby mają swoje własne preferencje, dlatego jeśli nie masz pewności
jakich słów używać – zapytaj.
Unikaj przestarzałych określeń, takich
jak „upośledzony” czy „kaleka”. Pamiętaj
też, że wiele osób niepełnosprawnych
nie lubi żargonowych, eufemistycznych
określeń typu „inwalida narządu ruchu”
czy „sprawny inaczej”. Zamiast „przykuty do wózka inwalidzkiego” mów „osoba
korzystająca z wózka”. Wózek umożliwia
osobie niepełnosprawnej poruszanie się
i pełne uczestnictwo w życiu społecznym, jest więc elementem wyzwalającym a nie „przykuwającym”.
Unikaj negatywnych określeń w stylu
„cierpiący” czy „chory”. Mów „osoba
z AIDS” zamiast „osoba cierpiąca na
AIDS”, czy „osoba chora na AIDS”.
Rozmawiając z osobami niepełnosprawnymi, można swobodnie używać
wyrażeń idiomatycznych. Całkowicie
dopuszczalne jest żegnanie się z osobą niewidomą słowami: „dobrze było
cię widzieć” lub „do zobaczenia”, gdyż
osoby niepełnosprawne same często
używają tego typu wyrażeń.
Osoby niesłyszące komunikują się
między sobą za pomocą języka migowego, uważając się za członka mniejszości
kulturowej i językowej. Nazywają siebie
osobami „Niesłyszącymi” przez duże
„N”, a określenie „głuchy” może być
dla nich obraźliwe. Niektórzy mogą nie
mieć nic przeciwko niemu, ale bezpieczniej jest określać osoby, które częściowo
utraciły słuch, lecz używają języka migowego, jako „niedosłyszące”, a osoby ze
znaczną utratą słuchu jako niesłyszące.
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).

Lekcja historii inaczej
Żyjemy w pośpiechu i nie mamy czasu zastanowić się nad tym, co minione, ale jeszcze odciskające swe piętno
na naszej duszy.
Jednak są ludzie, którzy chcą wspominać dawne czasy. Tak jest w przypadku Leokadii Firlej, która uczniom
klas maturalnych z ZSO w Gubinie
opowiadała o rzeziach na Wołyniu
i o pierwszych polskich rodzinach zasiedlających Ziemię Gubińską.
Spotkanie z nadzwyczajnym gościem odbyło pod szyldem „Spotkania
bliskich nieznajomych”. Poza rozmową o dramatycznych wydarzeniach

sprzed lat młodzież mogła obejrzeć
film o pani Leokadii, a także montaż
muzyczno-poetycki „Z wierszy zbudowany jest ten świat”.
Tytuł zaczerpnięty został z tomików
poezji nieodżałowanego Tadeusza Firleja, którego wiersze dominowały tego
dnia na scenie. Z jednej strony był to
ukłon w stronę L. Firlej i jej osobistych

wspomnień, z drugiej - umiejętne połączenie historii z literaturą.
Spotkanie przygotowane przez Małgorzatę Jarosz i Alicję Tyl poprzedzone było wprowadzeniem historycznym
do tematyki podczas szkolnych zajęć.
Okres II wojny światowej i powojnia
omówiły z uczniami Joanna Matuszak i Marta Zakrzewska.
lo

Kolejne spotkanie z literaturą i… rock and rollem już 16 października, o godz. 17.00
w ZSO w Gubinie. Gościem specjalnym będzie kultowy Krzysztof „Jary” Jaryczewski gwiazda zespołu muzycznego „Oddział Zamknięty”. Gorąco polecamy!

Sport
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W inauguracyjnym meczu Sparta
Gubin pokonała w Gubinie Polonię
Kępno 31:30 (17:14).

Lepsze
o bramkę

Pierwszy mecz w sezonie 2009/2010
przyniósł wiele emocji sportowych. Na
parkiecie przez całe spotkanie trwała
sportowa walka, a wynik końcowy był
sprawą otwartą aż do ostatniej sekundy
tego pojedynku.
Inauguracyjną bramkę dla miejscowych zdobyła Aleksandra Kuźminów,
dając prowadzenie gubiniankom. Po
chwili jednak do wyrównania doprowadziła Izabela Grądowa, skutecznie
wykorzystując rzut karny. Kolejne trzy
minuty przyniosły prowadzenie miejscowym 3:1. Ekipa Polonii zniwelowała tę różnicę, a w 7 minucie objęła
prowadzenie 3:4 po trafieniu Darii
Szymkowiak. Od tego momentu mecz
stał się bardzo wyrównany, przewaga
żadnej ze stron nie wynosiła więcej niż
1-2 bramki. Dopiero w 20 minucie gry
do głosu doszły miejscowe, które skuteczną grą w obronie i perfekcyjną grą
z kontry punktowały zespół z Kępna.
W 25 minucie gry Sparta prowadziła
15:10 i było to najwyższe prowadzenie
w tej części meczu, a nawet w całym
spotkaniu. Przyjezdne zerwały się
jeszcze do odrabiania strat, jednak na
przerwę oba zespoły schodziły przy
wyniku 17:14 dla Sparty.
Do 35 minuty przewaga miejscowych
nie zmniejszała się i wynosiła 3-4 trafienia. Jednak kępnianki zaczęły walczyć o zmniejszenie straty. Zadanie
wykonały na tyle skutecznie, że na 19
minut przed końcową syreną na tablicy wyników pojawił się kolejny w tym
meczu remis. Tym razem 19:19. Gra
bardzo się zaostrzała, a sędziowie tego
pojedynku co chwilę odsyłali zawodniczki obu zespołów na ławkę kar. W
49 minucie gry Sparta po bramkach
Ewy Stachowiak oraz Katarzyny Świstuń obejmuje prowadzenie 25:23. Ekipa z Kępna w dalszym ciągu odpowiada skutecznymi atakami i po kolejnych
dwóch minutach mamy remis 25:25.
Na trzy minuty przed zakończeniem
meczu gubinianki po raz kolejny prowadzą różnicą dwóch trafień 30:28.
Jednak dwa skuteczne rzuty I. Grądowej i na minutę przed końcową syreną
jest remis 30:30. Kilkanaście sekund
przed zakończeniem meczu skutecznie
rzut karny zamienia na bramkę Marta
Kolanowska i jest 31:30 dla miejscowych. Polonia próbuje wyrównać, lecz
tym razem już się nie udaje i oba punkty pozostają w Gubinie.
Sparta: Stachowiak E. (3), Świstuń
K. (3), Wieczorek A. (3), Zielińska M.,
Szafrańska E. (6), Grochala – Adamczyk A., Kolanowska M. (5), Drzewiecka K., Kuźminów A. (7), Bednarska J.
(1), Kuchta G., Sibińska K. (1), Włodarczyk S. (2), Wosik P.
Polonia: Walczak M., Lulkiewicz J. (3),
Frala (5), Gałka A. (4), Szymkowiak D.
(2), Uszycka N., Zawadzka K., Fabisiak
E., Grądowa I. (14), Zawadzka J., Karwacka A. (2), Rabiega G., Wenc A.
Kary - Sparta: 2 upomnienia, 20 minut wykluczeń, 1 dyskwalifikacja.
Polonia: 3 upomnienia, 14 minut wykluczeń.
Paweł Zborowski

Szczypiornistki inaugurują
Nowe wyzwania stoją przed piłkarkami ręcznymi GMTS „Sparta-ZSLiT”
Gubin w nadchodzącym sezonie rozgrywkowym 2009/10. Głównym zadaniem będzie walka zespołu o miejsce
1-2 w centralnych rozgrywkach drugiej
ligi i ewentualny awans – bezpośredni
lub z baraży – do I ligi.
W lidze będzie brało udział 8 drużyn.
Po ubiegłorocznym 4. miejscu w tej klasie współzawodnictwa, Spartanki pragną podnieść poprzeczkę i poprawić tę
pozycję. Nie będzie to jednak takie proste z dwóch zasadniczych względów. Po
pierwsze – jak co roku, są zawodniczki,
które zdały maturę i wyjechały na studia, a po drugie – jak zawsze istotne są
uwarunkowania ekonomiczne.
Definitywny transfer Roksany Szymańskiej, czołowej rozgrywającej Sparty, do II-ligowego AZS Poznań, studia
Sylwii Świtalskiej i wyjazd Justyny
Kostki w poszukiwaniu pracy – to
najistotniejsze osłabienia ubiegłorocznej ekipy. Pozytywne aspekty kadrowe
to powrót do treningu Marty Kolanowskiej i Magdaleny Bachty oraz włączenie do kadry utalentowanych juniorek
młodszych Karoliny Drzewieckiej, Ali
Sykały i Magdy Łanickiej. Pozostałe zawodniczki grające w ubiegłym sezonie
podjęły od początku sierpnia br. treningi i są gotowe do walki.
Roczny budżet klubu to ok. 130 tys. zł.
W tym dotacja z miasta - ok. 50 tys.,
Sejmik Lubuski – ok. 14 tys., Ministerstwo Sportu – ok. 7 tys., LZS – ok. 8

tys. Pozostałą kwotę – 50 tys. – działacze muszą zdobyć przy pomocy zawodniczek i rodziców. O strategicznym sponsorze w rejonie Gubina lepiej
zapomnieć! W przypadku awansu do
I ligi konieczne byłoby pozyskanie dodatkowo ok. 60 tys. zł.
Spartę w II lidze w sezonie 2009/10
będą reprezentowały:
Bramkarki: Anna Adamczyk -`81,
Martyna Ławrecka -`93, Izabela
Ochota -`82, Pola Wosik -`92.
Zawodniczki pola: Justyna Bednarska -`91, Magdalena Bachta -`91, Gabriela Kuchta -`91, Aleksandra Kuźminów -`87, Ewa Stachowiak -`91,
Ewelina Szafrańska -`87, Katarzyna
Świstun -`93, Karolina Sibińska `93, Angelika Wieczorek -`91, Sylwia
Włodarczyk -`79, Magdalena Zielińska -`92, Magda Łanicka -`93, Ala Sykała -`93, Karolina Drzewiecka -`93,
Marta Kolanowska -`85.
Opieka lekarska: Mirosław Milewicz
i Zbigniew Madyniak.
Trenerzy: Ewa Barłóg i Kazimierz
Barłóg oraz stażystki S. Włodarczyk i
I. Ochota.
Wiceprezes: Robert Hawrylak.
Kierownik ekipy: Mirosław Siergiej.
Wyniki II lig centralnych kobiet i rozgrywek wojewódzkich dziewcząt na stronie internetowej sparta.gubin.com.pl.
Zapraszamy do korzystania z serwisu
oraz do kibicowania naszym dziewczętom podczas meczów.
MB-T

TERMINARZ II LIGI PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET (mecze w Gubinie, zawsze w soboty, hala przy ul. Krakowskiej 1)
26.09.2009
17.30
GMTS „Sparta-ZSLiT” - Gubin - KKS Polonia Kępno 31:30
03.10.2009
16.00
GMTS „Sparta-ZSLiT” - AZS AWF Poznań
17.10.2009
17.30
GMTS „Sparta-ZSLiT” - MKS Victoria Świebodzice
14.11.2009
17.30
GMTS „Sparta-ZSLiT” - KS Arot Astromal Leszno
16.01.2010
17.30
GMTS „Sparta-ZSLiT“ - KS MOS Gniezno
27.03.2010
17.30
GMTS „Sparta-ZSLiT” - UKS Rega Bierzwnica
17.04.2010
17.30
GMTS „Sparta-ZSLiT” - KS Zagłębie II Lubin

Z nieba do piekła
Kolejne mecze w „okręgówce” rozegrali zawodnicy gubińskiej Cariny.
Najpierw bez problemów pokonali Syrenę Zbąszynek, by w ostatni weekend
ulec w wyjazdowym spotkaniu Dębowi
Przybyszów aż 2:5.
W meczu z Syreną podopieczni Andrzeja Jaworskiego, nie pozostawili
żadnych wątpliwości, kto był lepszą
drużyną na boisku, wygrywając 4:0.
Goście nie potrafili nawet wykorzystać jedenastki - w 44 minucie Tomasz Skobel (Carina) obronił strzał
zawodnika gości.
Na szczególne słowa uznania zasłużyli:

T.Skobel, Łukasz Swoboda, Rafał Zych
i Daniel Szydłowski.
Carina Gubin – Syrena Zbąszynek 4:0
(Ł.Swoboda`12, D.Szydłowski`65,`75,
T. Rudewicz`79).
W przegranym meczu z Dębem gole
dla gubinian zdobyli: Wojciech Winograd i Paweł Piotrowski.
Pomimo tej porażki Carina dalej znajduje się w czołówce zajmując 3. miejsce z
dwoma punktami straty do ŁKS Łęknica.
Właśnie lider z Łęknicy będzie następnym
przeciwnikiem Cariny. Mecz odbędzie się
w sobotę 3 października o godzinie 15.00
na Stadionie Miejskim. Zapraszamy! T.S.

Pogrom w Pucharze
W wyjazdowym meczu Pucharu Polski Carina Gubin rozgromiła w Lubrzy
Zjednoczonych 7:2 (3:0).
Grająca klasę wyżej Carina rozbiła gospodarzy. Ciekawostką jest fakt,
że w obydwu zespołach w bramce z
konieczności wystąpili gracze z pola.
Goalkeeper Zjednoczonych miał jednak ewidentnie słabszy dzień. Pierwsza połowa to zdecydowana przewaga

Cariny. Bramki padały przy biernej
asyście obrońców żółto-zielonych. W
końcówce gubinianie bezlitośnie wypunktowali Zjednoczonych, doprowadzając do stanu 1:7. W ostatniej minucie gospodarze zmniejszyli rozmiary
porażki. Bramki dla Cariny strzelili
Daniel Szydłowski, Rafał Zych i Robert Dawidziak (po dwie) oraz Przemek Fiedorowicz.
T.S.

Nr 17 z 2.10.2009

Sum ergo cogito
Czas zmienić tytuł

„Usuńmy bandytów ze stadionów” - to hasło dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Kucharskiego, który jest twarzą akcji „Bezpieczeństwo imprez sportowych”. Przytacza on piękne przykłady kibicowania w siatkówce i
koszykówce, gdzie na trybunach zasiadają bez obaw całe rodziny. Zapytany o
przeciwny biegun, Kucharski wymienia żużel i piłkę nożną. Tu zachowanie kibiców jest rażąco odmienne. Niedawno sąd skazał dziewięciu kibiców żużla z
Zielonej Góry, Gubina (!) i okolic, jak donosi prasa. Zastanawiam się, o czym
by pisała „Gazeta Lubuska”, gdyby nie żużel i wydarzenia, nazwijmy je, okolicznościowe. Tydzień przed derbami w Gorzowie, tydzień po nich. Tydzień
przed derbami w Zielonej Górze i całe dwa tygodnie po nich, już nie tylko
3/4 łamów sportowych, ale całe pierwsze, i nie tylko, strony z krzykliwymi nagłówkami i zdjęciami. O czym by pisała „Lubuska”, gdyby nie wojny kibiców
między sobą i z ochroną oraz pyskówki prezesów? Jakiż to atrakcyjny materiał
do redagowania. Jest zapotrzebowanie na tego rodzaju wydarzenia i redakcja
sprytnie je podsyca. A co w tym kontekście mogą zaoferować tacy kibice siatkówki? Mizerota. Andrzej Fogel, który nie jest fanem żużla, podsumowuje
celnie: „Jeżeli sport łączy i wyzwala coś dobrego, to na pewno nie żużel”. Wielkie wydarzenia i sukcesy naszych reprezentacji w innych dyscyplinach idą w
kąt, marginalizuje się je albo wręcz pomija. Ponad 7 mln telewidzów oglądało
w Polsacie finałowy mecz naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Jednak
„Lubuska” schowała to wydarzenie w cieniu w lewo skręcających. Myślę więc,
że moja propozycja jest całkiem na miejscu, a brzmi ona: zmienić nazwę „Gazety Lubuskiej” na „Gazeta Żużlowa” albo nawet na „Skandale Żużlowe”. Jak
już się powiedzie projekt „Bezpieczeństwo imprez sportowych” ciekawe, o
czym będzie pisać „Gazeta Żużlowa”, przepraszam „Lubuska”?
Czytałem „Przegląd Sportowy” od kiedy nauczyłem się składać litery w
wyrazy a wyrazy w zdania. Jednak straciłem do niego serce, odkąd stał się
przeglądem wydarzeń piłkarskich. Czym się żywi w tym zakresie ta gazeta z
wyjątkowymi tradycjami? Rozdmuchane artykuły o przekraczanej niemożności naszych klubowych zespołów, które w Europie po prostu nic nie znaczą.
Korupcja w polskiej piłce nożnej to temat, bez którego, jak się wydaje, „PS”
byłby szczuplejszy o połowę. Wielostronicowe relacje z meczów to sztampa
możliwa do strawienia tylko przez fanatyków.
Oto kawał miesiąca a może i roku: Polscy trenerzy kopanej każdego przybysza zza granicy traktują jak intruza, ponieważ stoją na straży polskiej myśli
szkoleniowej! Dodam od siebie, tej samej myśli, której efektem jest brak naszych drużyn w pierwszej 80-tce Europy (Liga Mistrzów – 32 zespoły, Liga
Europejska – 48 drużyn). To wymowna i jednoznaczna miara poziomu sportowego naszych piłkarzy. Publicysta za szczyt bezczelności i braku taktu uznał
żądanie podwyżki apanaży trójki kopaczy Lecha w kilka dni po blamażu w
Belgii, kiedy to klub stracił ponad milion euro. Jedenastki wykonywane przez
pseudozawodowców poznańskiego klubu to egzemplifikacja tragicznego poziomu naszej ligi. Nędza! Nędza, jak powiedziała w barze hotelowym pani
lekkich obyczajów do Leszka Niedzielskiego z kabaretu Elita, gdy się zorientowała, że nie jest dewizowcem.
I pomyśleć, jak ci nieudacznicy dostatnio sobie żyją z kopania piłeczki. Natomiast w bandytyzmie stadionowym dorównujemy najgorszym nacjom. Od
przyszłego roku policja wprowadza etaty tzw. spottersów, którzy będą odpowiadać za rozpracowywanie bandytów stadionowych.
W grach sportowych podstawowa zasada jest prosta. Należy umieścić piłkę w
bramce przeciwnika (nożna i ręczna) lub w obręczy z siateczką (koszykówka).
To się udaje, gdy piłka słucha zawodnika. Naszych piłkarzy jednak nie słucha.
Próbują piłce tłumaczyć, dokąd i jak ma lecieć, ale zanim ona to zrozumie, już
ją naszym przeciwnicy zabiorą. Ale „Przegląd piłkarski”, przepraszam „Sportowy”, potrafi o tym wydrukować codziennie (!) kilkanaście (!) stron gazety.
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