Wyspa
sprawdzona
Zakończono dwutygodniowe poszukiwania niewybuchów na Wyspie
Teatralnej. W tym czasie była ona niedostępna dla spacerowiczów. Grupę
saperów pracujących na wyspie odwiedziłem z Rafałem Wypychem zajmującym się obroną cywilną w Gubinie. Wśród saperów z Krosna Odrz. są
gubinianie: st. szer. Krzysztof Hejnej
i st. szer. Wojciech Kiedos. Dowodzący saperami chor. Andrzej Skokowski
- też gubinianin - poinformował nas
o wynikach poszukiwań. Znaleziono nabój strzelecki przeciwlotniczy
cal. 12,7, jeden pocisk przeciwpancerny
150 mm i 190 sztuk amunicji cal. 7,62.
Odkryto i wykopano szereg przedmiotów metalowych, np. kuchnię z dwoma
piekarnikami. Wzbogaciła się też Izba
Muzealna w Gubinie. Kustoszowi Tadeuszowi Buczkowi przekazano dwie
lampy i zabytkową popielniczkę.
W czasie pobytu saperów na wyspie
bezpieczniejsza była praca koparek,
bo po każdym pogłębieniu wykop był
sprawdzany wykrywaczami metalu. Ols

ZMIANA CZASU
W niedzielę (25 października) nastąpi zmiana czasu.
Zostanie odwołany czas letni środkowoeuropejski. Zmiana polega na przestawieniu wskazań zegarów z godziny
3.00 na godzinę 2.00.
Obecnie w całej Unii Europejskiej czas letni wprowadza
się w ostatnią niedzielę marca, zmieniając wskazania zegarów z godziny 2.00 na 3.00, a powrót od czasu strefowego (zwanego potocznie czasem zimowym), następuje
w ostatnią niedzielę października.
Z.T

Nagrody edukacyjne wręczone

czytaj na str. 3

Biblioteka
musi zostać

czytaj na str. 5

Wyścigi MTB
w Gubinie

Uczniowie
są zadowoleni
Kolejne boisko szkolne w naszym
mieście zostało przekazane we władanie uczniów. Tym razem w Szkole Podstawowej nr 2. To już 5 obiekt sportowy, który został zbudowany w krótkim
czasie. Uroczystość przekazania boiska
do eksploatacji zgromadziła wielu radnych miejskich (z wiceburmistrz Justyną Karpiak na czele), dyrektorów szkół
oraz wykonawców obiektu. Na moment
przed oficjalnym przecięciem wstęgi,
burmistrz zadał uczniom podchwytliwe
pytanie, zaznaczając, że nawet urzędnicy w magistracie nie zawsze są w stanie
poprawnie na nie odpowiedzieć. Tym
razem niemal natychmiast poprawna
odpowiedź padła z kilkunastu przynajmniej ust. Wielu uczniów wiedziało, że
w mieście jest już 5 boisk. Za tę odpowiedź burmistrz obdarował ich piłkami,
przeznaczonymi dla przyszłych piłkarzy
pokroju Lubańskiego, Tomaszewskiego i (wychowanka tejże szkoły) Michała Janoty. Uroczystego oddania obiektu
do użytku uczniów - przecinając tradycyjną wstęgę - dokonali 6 października
2009 r. burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Ochotny, dyrektor szkoły Bogusław Wypych. Uczestniczący
w uroczystości ks. proboszcz Ryszard
Rudkiewicz z parafii pw. Trójcy Św.,
dokonując poświęcenia podkreślił, że w zdrowym ciele, zdrowy duch - akcentując potrzebę rozwijania sportowych
zainteresowań dzieci i młodzieży.
Zabierając głos w czasie otwarcia boiska, dyrektor placówki B. Wypych zaakcentował sportowe osiągnięcia szkoły,
szczególnie w dziedzinach związanych
z lekkoatletyką. Oddane teraz boisko
pozwoli na bardziej intensywne kształtowanie zainteresowań sportowych
uczniów „dwójki”. W czasie uroczystości rozegrany został również mecz towarzyski pomiędzy drużynami ze szkół
nr 2 i 3.
dokończenie na str. 3

Wywiad z wójtem
Edwardem
Aksamitowskim

czytaj na str. 7

„Papaya” U.Dudziak wykonana na zakończenie gali
W środę 7 października w sali widowiskowej GDK odbyła się gala
wręczenia Gubińskiej Nagrody Edukacyjnej im. Urszuli Dudziak. Wyróżnienie to ma na celu wspieranie
uzdolnionych uczniów gubińskich
szkół. Środki finansowe na stypendia dla uczniów pochodzą z budżetu
gminy Gubin. Wyboru tegorocznych
laureatów dokonała Komisja Kultury,
Oświaty, Młodzieży, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Gubinie. Przypomnijmy, że wnioski o nagrodę mogli
składać rodzice, prawni opiekunowie
ucznia, rady pedagogiczne, rady szkół,
dyrektorzy szkół oraz organizacje pozarządowe i społeczne. Aby się o nią
ubiegać, trzeba było spełnić kilka warunków, np. średnia ocen za ostatni
semestr nie mogła być niższa, niż 5,0.
Szansę zwycięstwa zwiększały osiąg-

20 lat Domu
Dziennego
Pobytu

nięcia edukacyjne, artystyczne lub
sportowe nominowanego ucznia.
Galę poprowadził Waldemar Pawlikowski, który serdecznie przywitał wszystkich gości. Na uroczystości
zjawili się m.in.: burmistrz Gubina
Bartłomiej Bartczak, wiceburmistrz
Justyna Karpisiak, przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Ochotny, radni
miejscy i powiatowi, dyrektorzy gubińskich placówek oświatowych oraz gość
specjalny – Urszula Dudziak. Zanim
przystąpiono do wręczenia nagród,
na licznie zgromadzoną publiczność
czekało kilka niespodzianek. Spotkanie zaczęło się od występu grupy artystycznej „Atrapa”, która przedstawiła
inscenizację wiersza Marii Terlikowskiej „Malowana awantura” w reżyserii
Małgorzaty Skowron. Następnie głos
zabrała nasza wybitna wokalistka jazzo-

wa, która przyznała, iż jest zaszczycona
faktem, że nagroda nosi jej imię. Miała
również przesłanie dla młodych osób,
które pragną osiągnąć sukces. Jej zdaniem, ważna jest pasja i wiara w to, co
się robi, ale wszystko musi być podparte ciężką i systematyczną pracą. Z kolei burmistrz serdecznie pogratulował
wszystkim nominowanym uczniom
oraz życzył im wytrwałości w dążeniu
do realizacji marzeń i rozwijania swoich pasji.
W części muzycznej uroczystości
wystąpili młodzi gubińscy artyści. Na
scenie zaprezentowali się: Patryk Janiak („Oto ja”), Ania Rzun („Rzeka
marzeń”), Paulina Rutkowska („Byłaś
serca biciem”), Kalina Marusiak („Prozaiczni”) oraz Michał Cichowicz, który
wykonał na akordeonie „Piosenkę neapolitańską”. 
dokończenie na str. 6

CAŁA PRAWDA O ODKRYWKOWEJ
KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO
21 oraz 29 października 2009
TVP Gorzów, godz. 18.15

ZAPRASZAMY
DO OGLĄDANIA

Nowość w „WG” !
O sobie samym… | Urszula Dudziak strona 7

czytaj na str. 3

Dziesięciolecie
na luzie

czytaj na str. 2

SAT
Robert Bielaszewski
66-620 Gubin, ul. Kresowa 9
tel. 068 359 48 08, 068 455 42 44

Miasto i okolice



Urodzenia
Julia Suchocka, Maja Zaborowska,
Zuzanna Trafna, Patrycja Góma,
Hanna Żemło.

Zgony
Janina Galacka l. 85, Janina Żerko
l. 86, Grzegorz Kłobukowski l. 37, Janina Koziuk l. 91, Bazyli Siwow l. 88,
Marian Husak l. 63, Mieczysław Lutyński l. 73, Maria Milewicz l. 85.

Uwaga
Czytelnicy!
Następne wydanie

„Wiadomości
Gubińskich”

6 listopada
Kolejne wydania:
piątek - 20 listopada
piątek - 4 grudnia
piątek - 18 grudnia

Uwaga emeryci

Okres wzajemnych podziękowań już się skończył. Teraz wszyscy zabieramy
się do pracy – tak burmistrz Bartłomiej Bartczak komentuje uruchomienie
pierwszego biura lubuskiego europosła Artura Zasady.

Biuro europosła otwarte
Uroczystość oficjalnego otwarcia odbyła się w piątek 2 października w Zielonej
Górze. Biuro mieści się przy ul. Sienkiewicza, nieopodal Focus Parku. – Bardzo
się cieszę, że Artur mnie zaprosił – nie
kryje zadowolenia burmistrz Gubina.
– Myślę, że to wyraz wdzięczności nie
tylko dla mnie, ale także wszystkich
mieszkańców naszego miasta.
Współpraca się zacieśni
Przypomnijmy, A. Zasada (Platforma
Obywatelska) podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego uzyskał w Gubinie bardzo dobry wynik. To właśnie
głosy wyborców z pogranicza w dużej
mierze przyczyniły się do ostatecznego
sukcesu. – Cóż, okres wzajemnych podziękowań jednak już się skończył. Teraz
wszyscy zabieramy się do roboty – tak
B. Bartczak komentuje otwarcie zielonogórskiego biura europoselskiego.
A tej pracy w niedalekiej przyszłości na
pewno nie zabraknie. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem współpraca
z europosłem i władzami Gubina jeszcze się zacieśni. W kwietniu przyszłego
roku w Brukseli za sprawą A. Zasady
odbędzie się wystawa poświęcona farze.
Co ciekawe, lubuski europoseł wywalczył w tym celu jedną z najokazalszych
sal w Parlamencie Europejskim, salę
Yehudi Menuhina. – Zaprezentujemy
kościół farny jako symbol współpracy
polsko-niemieckiej – dodaje burmistrz.

uroczysty charakter. Pomieszczenia
poświęcił ksiądz biskup Stefan Regmunt. – Mam naprawdę duże zaufanie do europosła, ale także i spore
oczekiwania – powiedział, celebrując
poświęcenie pomieszczeń poselskich,
ordynariusz diecezji zielonogórskogorzowskiej.
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Czesław Osękowski zauważył, że
przy okazji wyboru A. Zasady do europarlamentu nadarzyła się znakomita
okazja do stworzenia nowej siły politycznej. – Szansa pojawiła się znienacka. Nie możemy jej zmarnować – podkreślił prof. Osękowski.

Dziesięciolecie na luzie...
Powstały w 1999 roku w wyniku kolejnej reformy oświatowej w Polsce. Gimnazja - bo o nich mowa - są obowiązkowe dla wszystkich uczniów kończących
naukę w szkole podstawowej. W naszym mieście działają dwa: w Zespole Szkół
im. Mikołaja Kopernika (Gimnazjum nr 1) i w Zespole Szkół Ogólnokształcących (Gimnazjum nr 2). To ostatnie w Dniu Edukacji Narodowej było organizatorem obchodów dziesięciolecia istnienia tego typu szkoły.

Tu każdy znajdzie pomoc
Główny bohater piątkowego wieczoru
nie ukrywał lekkiej tremy związanej z otwarciem. – Jeszcze nigdy nie miałem tylu
gości – przyznał z rozbrajającą szczerością. – Chciałbym, żeby moje biuro było
lubuskim oknem na Unię Europejską.
Mam nadzieję, że każdy mieszkaniec regionu znajdzie tu wsparcie.
Europoselskie biuro w Zielonej Górze jest pierwszym w regionie. Zasada
w przyszłości planuje otwarcie kolejnych, w Gorzowie Wlkp., Słubicach
i Żarach. – Chcę, żeby moje biura były
swoistymi domami dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. To tylko kwestia czasu, żeby znaleźć się jak najbliżej
Lubuszan – zapewnił europoseł.

Emeryci - jeśli posiadacie orzeczenie o niepełnosprawności, to możecie skorzystać z wypożyczenia
sprzętu ortopedycznego nieodpłatnie w wypożyczalni, która powstała w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie: Krosno Odrz., ul. Piastów 10 E (Integracja).
Bliższych informacji w tej sprawie uzyskacie Państwo w siedzibie PZERiI Zarząd Rejonowy Gubin,
ul. Gdańska 17 p.17 (przychodnia), w każdy poniedziałek i czwartek od godz. 10.00 do 13.00. MB-T

Aktualna laureatka nagrody „Asa z I klasy” - D. Kasperczak (pierwsza z lewej)
W uroczystości, która odbyła się 14 października, wzięła udział wiceburmistrz miasta Justyna Karpisiak. Przekazała ona na ręce dyrektora Zespołu
Haliny Bogatek życzenia dalszego rozwoju szkoły i zdobywania kolejnych
laurów w konkursach i olimpiadach. Szkoła ma się czym pochwalić - podkreśliła w swoim wystąpieniu dyrektor placówki - Przez 10 lat absolwentami gimnazjum zostało około 950 uczniów, zostając w większości uczniami liceum.
Gimnazjum jest oceniane jako jedno z lepszych w powiecie i województwie.
Tradycją szkoły są między innymi organizowane od wielu lat „Fora o demokracji”, Międzynarodowe Projekty Edukacyjne oraz szereg imprez sportowych, podczas których uczniowie zajmują czołowe miejsca. Ale są też momenty ważniejsze - podkreśliła H. Bogatek - od samego początku istnienia
gimnazjum nadajemy tytuł „Asa z I klasy”. W tym roku została nim wybrana
Dagmara Kasperczak.
Aby przygotowanemu na okazję obchodów Święta Edukacji Narodowej programowi artystycznemu nadać nieco lżejszy charakter, został zorganizowany
konkurs na piosenkę o gimnazjum. Decyzją komisji konkursowej, najlepsze
słowa piosenki napisał tandem Michał Jędrzejczyk i Michał Okręglicki.
Premierowe wykonanie nastąpiło na tejże uroczystości, zaś piosenkę na „pełnym
luzie” wykonali uczniowie reprezentujący wszystkie klasy gimnazjalne w programie artystycznym przygotowanym przez Wiolettę Kucharską-Spiralską.
Sponsorzy obchodów 10-lecia GM nr 2: Agencja Reklamowa „Novum”
w Gubinie, Burmistrz Miasta Gubin, Dyrektor ZSO, Rada Rodziców ZSO, Samorząd Uczniowski ZSO.
Antoni Barabasz

Dzień Edukacji Narodowej w ZSR

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
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Na zdjęciu od lewej: Bogdan Bakalarz, A.Zasada, B.Bartczak i Marek Cebula
– Dzięki naszemu europosłowi możemy
też skutecznie powalczyć o zwiększenie
funduszy transgranicznych w celu wyrównywania szans na pograniczu polsko-niemieckim. Krótko mówiąc, jest
bardzo wiele spraw, które Artur może
pomóc rozwiązać. Nasz region na pewno skorzysta z posiadania swojego człowieka w Brukseli.
Samo otwarcie biura miało bardzo

W piątkowych uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele zarządu
województwa: marszałek Marcin Jabłoński i wicemarszałek Elżbieta Polak, posłowie, senatorowie, członkowie
sejmiku wojewódzkiego oraz samorządowcy.
Więcej informacji o funkcjonowaniu
biura znajduje się na stronie: www.
arturzasada.pl
(sm)

WYDZIERŻAWIĘ PLAC WRAZ
Z NAMIOTEM HANDLOWYM
tel. 603 306 600

We wtorek 13 października w Zespole Szkół Rolniczych w Gubinie obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli pracownicy, nauczyciele oraz pedagodzy przez lata związani z ZSR. Nie zabrakło również
licznej grupy absolwentów szkoły. Dla wielu z nich była to wzruszająca podróż
w czasy młodości i beztroskiego życia.
Zebranych gości przywitał dyrektor ZSR Krzysztof Szymański, dziękując tym
wszystkim, którzy całą swoją wiedzę, talent, umiejętności i serce poświęcili, bądź
nadal poświęcają, młodym ludziom, którzy niedługo będą decydować o naszej
przyszłości. Ponadto dyrektor odczytał list od Lubuskiego Kuratora Oświaty
Romana Sondeja, który życzył wszystkim pracownikom oświaty z naszego
województwa pomyślności w życiu osobistym i satysfakcji z sukcesów w życiu
zawodowym. W czasie uroczystości nie zabrakło wielu niespodzianek. Każdy
mógł skosztować pysznego ciasta i słodyczy, spotkać się z dawnymi kolegami
i koleżankami ze szkolnej ławki, powspominać stare dobre czasy... Ponadto odbył się występ grupy wokalistek ZSR, przedstawienie teatralne „Lekcja języka
polskiego”, kącik kabaretowy. Jednym słowem – działo się sporo.
Jedną z największych atrakcji uroczystości był występ grupy muzycznej Kąkole
(w skład której wchodzą: Henryk Białogi, Witold Szymaniec i Bogdan Wieczorek) oraz damskiego zespołu wokalnego Agrafki. Członkowie obu formacji również
są absolwentami ZSR. Przed czterdziestoma laty to właśnie oni zabawiali gubińską
młodzież podczas szkolnych potańcówek. Dziś, po wielu latach, powrócili do swojej szkoły, aby - jak podkreślili - dać jeszcze jeden występ, który miał być wyrazem
wdzięczności dla ich wychowawców i nauczycieli. W czasie koncertu usłyszeliśmy
zbiór niezapomnianych przebojów z dawnych lat („Szczęśliwej drogi”, „Czy to walc?”,
„Chodź, pomaluj mój świat”, „Nie zadzieraj nosa”, czy też „Takie ładne oczy”). Występ przywołał u wielu gości masę wspomnień ze szkolnych lat, natomiast młodzież
zobaczyła, przy jakiej muzyce bawili się ich rodzice i dziadkowie. Taka sentymentalna forma obchodów Dnia Edukacji Narodowej pomaga zrozumieć, jak ważną
częścią życia była (lub nadal jest) dla nas szkoła.
Andrzej Matłacki
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Jubileusz 20-lecia
W środę 7 października w świetlicy socjoterapeutycznej przy ulicy Gdańskiej odbyła się uroczystość 20-lecia działalności Domu Dziennego Pobytu,
który jest placówką MOPS.
Historię Domu przybliżyła kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Dziedzic.
Przemawiali: burmistrz Bartłomiej Bartczak, doktor Zygfryd Gwizdalski,
który przez wiele lat służył pomocą medyczną pensjonariuszom DDP, w imieniu radnych Andrzej Białek i przewodniczący rady miasta Leszek Ochotny oraz Jadwiga Świderska, przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Były kwiaty i słowa podziękowania dla kierownika
Ośrodka, Jolanty Kurpas (dzięki jej staraniom 20 lat temu powstał DDP),
pracowników Domu Alicji Iwaszkiewicz, Elżbiety Postek, Jadwigi Kozakiewicz, państwa Gwizdalskich.
Wszyscy goście podkreślali ważną rolę placówki w aktywizacji osób starszych poprzez pełne ich uczestnictwo w życiu społecznym.
O część artystyczną zadbał Gubiński Dom Kultury. Imprezę poprowadziła
Stanisława Łapkowska, wystąpili wokaliści ze Studia Wokalnego GDK przygotowywani przez Pawła Bardzika oraz grupa taneczna „Zadyma” kierowana
przez Małgorzatę Skowron.
Dekorację przygotowali pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Goście
mogli obejrzeć wystawę, zdjęcia, wpisać się do kroniki oraz obejrzeć pomieszczenia Domu. Na pensjonariuszy DDP i gości czekał wspaniały okolicznościowy tort. Nie zabrakło również toastu wzniesionego lampką szampana oraz
ciepłych życzeń.
Życzono przede wszystkim, zwłaszcza pensjonariuszom, dopisującego zdrowia oraz tego, by władze pamiętały o seniorach i ich potrzebach, konstruując
budżet na następny rok. Pensjonariusze chwalili sobie możliwość aktywnego
spędzania czasu w DDP.

Pensjonariusze DDP i goście podczas występu artystów z GDK
Są dwa posiłki, wspólne obchodzenie imienin, urodzin, świąt, zabawy, wieczorki taneczne i wiele innych atrakcji - podkreślali pensjonariusze. Corocznie
w ramach obchodów Lubuskiego Tygodnia Seniora Miejski Ośrodek Sportu
organizuje zawody w bulle. Przypomnijmy, że w poprzednim roku Marszałek
Województwa Lubuskiego docenił MOPS statuetką za aktywną organizację
imprez dla seniorów. 
Marcin Zajączkowski

Z ekologią za pan brat
Wielkopolska miejscowość Pobiedziska w dniach 9-10 października 2009 r. była
organizatorem Ogólnopolskiego Pikniku Ekologicznego „Pobiedziska 2009”.
Piknik w założeniu był skierowany do uczniów klas gimnazjalnych,
a uczestniczyło w nim 25 reprezentacji szkół z terenu całego kraju. Miał on
na celu popularyzację szeroko pojętej wiedzy i świadomości ekologicznej,
integrację młodzieży z różnych środowisk szkolnych z terenu Polski, promocję zdrowego stylu życia i poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych gminy Pobiedziska.
W czasie dwudniowej imprezy młodzież musiała się wykazać wiedzą w różnych konkurencjach. Jedną z nich była ekologiczna gra terenowa rozegrana
na terenie Parku Krajobrazowego Promno. Rozegrano również terenowy
bieg na orientację połączony z rozwiązywaniem szeregu zadań z zakresu
ekologii i ochrony środowiska. Gubińskie Gimnazjum nr 2 reprezentowali
uczniowie klas III pod opieką Anny Rykały: Marek Matuszak, Maciej Kijewski, Aleksandra Franczak, Agata Jakusik i Mateusz Kazimierczak. Nie
lada niespodzianką był przyjazd w drugim dniu Pikniku burmistrza Gubina
Bartłomieja Bartczaka, zaproszonego do rozegrania piłkarskiego meczu
towarzyskiego z reprezentacją kanału telewizyjnego TVN (o meczu piszemy oddzielnie). Cały przebieg imprezy był rejestrowany przez wspomnianą
ekipę telewizyjną.
Piknik stanowił okazję do zapoznania się z pracą Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, który był jednym z patronów imprezy, zaś popularny
prezenter pogody kanału TVN Meteo – Tomasz Zubilewicz, podpisywał
naręcza autografów, pozując przy okazji do zdjęć wszystkim drużynom. Po
podliczeniu uzyskanych punktów najlepszą okazała się drużyna z gimnazjum w Świdnicy, otrzymując w nagrodę telewizor. 
Antoni Barabasz
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Z Edwardem Aksamitowskim, wójtem gminy Gubin, rozmawia Oleg Sanocki

Mamy mądrą społeczność

Od 20 lat rządzi Pan największą
w województwie gminą wiejską – to
duża odpowiedzialność…
Gmina Gubin zajmuje powierzchnię 380 km kw. Zamieszkuje ją ponad
7,5 tys. obywateli w 48 miejscowościach. A te prawie 20 lat uciekło jak
z bata strzelił . Zżyłem się z ludźmi
i udaje nam się wspólnie rozwiązywać
wiele problemów.
Co Pan ceni u mieszkańców gminy
najbardziej?
Partnerstwo i dochodzenie do porozumienia na drodze wzajemnego
zrozumienia. Najbardziej cenię ludzi
otwartych i prostolinijnych, ale trzeba
się starać zrozumieć każdego.
W gminie Gubin stale coś się dzieje, proszę wymienić najważniejsze inwestycje.
Przed laty postawiliśmy sobie kilka zadań dla wyrównania szans mieszkańcom.
Na pierwszym miejscu postawiliśmy
dostęp do wody pitnej, budując wiele
kilometrów sieci wodociągowej wraz
z nowymi ujęciami. W tym roku cała
gmina będzie już zaopatrywana w bieżącą wodę. Właśnie ukończono budowę sieci dopływowej do Budoradza.
Realizujemy jeszcze budowę wodociągów w Kosarzynie i Łomach. Ogłosiliśmy już przetarg na modernizację ujęcia wody w Wałowicach i to jest finał
przedsięwzięcia. Z funduszy Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich odremontujemy świetlicę w Sękowicach
i upiększymy jej otoczenie.
Co w gminie cieszy Pana najbardziej?
Zabezpieczenie mieszkańcom dostępu do godziwego leczenia. Utwardzenie
wszystkich dróg gminnych. Oświetlenie
ulic we wszystkich sołectwach. Wyposażenie i aktywność pięciu OSP. Dobre
funkcjonowanie i wyniki naszych klubów sportowych. Wysokie noty młodzieży szkolnej zarówno w olimpiadach
wiedzy, jak i w olimpiadach sportowych
w powiecie i w województwie.
A czy coś martwi?
Niestety tak: niskie dochody własne,
stąd mały budżet, przy koniecznych
wysokich wydatkach, głównie na pomoc społeczną – 4,5 mln zł. Najbardziej martwi mnie wysokie bezrobocie
i odpływ młodzieży, szczególnie tej
najbardziej uzdolnionej.
Co wpływa na rozwój gminy?
Głównie przedsiębiorczość mieszkańców. Ale również rozległe tereny inwe-

stycyjne, które posiadamy, niskie koszty pracy, dostępność do drogi krajowej
z Poznania do Cottbus, jak również otwarta granica. Większe szanse rozwoju
może dać kopalnia i elektrownia.
Pewnie dlatego popiera Pan budowę
kopalni.
Liczę na 3000 miejsc pracy. Dochody
gminy wzrosną o 60 mln zł – obecnie
to 16 mln.
Kopalnia spowoduje rozwój budownictwa mieszkaniowego. Nie wszyscy
wyobrażają sobie tempo i wielkość rozwoju całej infrastruktury okołokopalnianej: drogi, koleje, warsztaty naprawcze i usługowe. Burmistrz B. Bartczak
obliczył, że każde miejsce pracy w kopalni daje 3 nowe miejsca pracy w otoczeniu. Wystarczy pracy dla każdego.
Kiedy może ruszyć kopalnia?
Nie prędzej jak za 5-8 lat. To dobry
czas dla ukierunkowania szkolnictwa,
rozwoju budownictwa… Koncepcja
lokalizacyjno-rozwojowa jest w trakcie
opracowywania.
Jakie są pana zdaniem rokowania
wyniku referendum?
W dużej mierze zależeć to będzie

podziękować radnym i sołtysom za
zaangażowanie i aktywność w wyjaśnianiu tych problemów sąsiadom
i znajomym. Nie wątpię, że referendum wypadnie na TAK dla kopalni,
bo jest to szansa dla gminy i miasta Gubina, powiatu, województwa,
a nawet kraju. Okres eksploatacji węgla wyniesie 50 lat, to szansa dla co
najmniej 2 pokoleń. Bezpieczeństwo
energetyczne kraju to główny czynnik rozwojowy. O głosowanie w referendum na TAK poproszę każdego
mieszkańca osobiście.
Bezpieczeństwo energetyczne to również rozwój alternatywnych źródeł
energii. Kiedy w gminie pojawią się
oczekiwane elektrownie wiatrowe?
Budowa elektrowni wiatrowych jest
na dobrej drodze. Firma „Prometeusz”
planuje budowę 3 ferm siłowni wiatrowych zlokalizowanych w okolicy
miejscowości: Drzeńsk-Wałowice, Zawada-Bieżyce-Żenichów oraz PleśnoCzarnowice-Koperno. Firma „Port”
zamierza wybudować jedną fermę
w rejonie Starosiedle-Gębice-Sieńsk.
Obydwu firmom postawiliśmy waru-

Wójt E. Aksamitowski
od frekwencji. Przypuszczam, że będzie wysoka. Liczę, jak zawsze, na
rozsądek i wyobraźnię mieszkańców gminy. Były różne obawy. Wiele
spraw wyjaśniliśmy na spotkaniach
wiejskich. Największe obawy budziła
wycena wywłaszczanych nieruchomości. Mówiliśmy o tym dużo. Każdy, kto chciał, otrzymał teksty „Podstawy wyceny nieruchomości” i mógł
je zgłębić. Przy tej okazji chciałbym

nek, że siłownia wiatrowa nie może
znajdować się w bliższej odległości od
siedliska domowego niż 500 m. Komfort bytowy mieszkańców stawiamy
na pierwszym miejscu. Mam nadzieję,
że wiatraki w przyszłym roku dadzą
pierwszy prąd. Moim marzeniem jest
dożyć momentu, kiedy nasza gmina
będzie się rozwijać i rozkwitać w symbiozie z kopalnią i elektrownią.
Dziękuję, życząc spełnienia marzeń.

Uczniowie są zadowoleni
dokończenie ze str. 1
Także niektórzy miejscy rajcowie
przypomnieli sobie dobre szkolne czasy,
rzucając piłką i trafiając (!) z powodzeniem do kosza – tak, niemal pokazowo,
wykonała rzut radna Halina Wojnicz.
Swego zadowolenia z posiadania miejsca
do prowadzenia zajęć dydaktycznych nie
kryją także nauczyciele „wuefiści” z SP 2,
a wśród nich także znany wychowawca
wielu piłkarzy, trener Ireneusz Szmit.
Szkoda, że tej chwili nie doczekał znany
propagator imprez sportowych, nauczyciel tejże szkoły, trener wielu „piłkarskich
jedenastek” Jerzy Gąsior. A może by tak
nadać temu boisku Jego imię...
Jednak największą frajdę mają uczniowie z „dwójki”, którzy już testują nową

tartanową nawierzchnię. Nowe boisko
powstałe przy SP nr 2 to nie ostatnia sportowa inwestycja w Gubinie.
W listopadzie jest planowane oddanie
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole

Szkół Ogólnokształcących, a w przyszłym roku ma się rozpocząć budowa
boiska w centrum miasta – obok fary,
na terenie osiedla nr 1.
Antoni Barabasz
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Pokłosie konferencji
Konferencja Gospodarcza w krótkim czasie zaczęła przynosić
efekty. Jej pokłosiem było między innymi spotkanie informacyjne
dla gubińskich przedsiębiorców zorganizowane 2 października.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z pilotażowym projektem zainicjowanym i finansowanym przez Ministerstwo Gospodarki Landu Brandenburgii i Zespół Roboczy PolskoNiemieckiej Współpracy Kas Oszczędnościowych. Jego celem jest
doprowadzenie do nawiązania ścisłej współpracy transgranicznej
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Informacje zebrał Antoni Barabasz
w Grabicach i wspomnianym ZS im. M. Kopernika oraz pozostałych „podstawówkach”.
Tak się robi akademię. Aż miło i przyjemnie było popatrzeć. Jestem
pod wrażeniem - to słowa wypowiedziane po zakończeniu części
oficjalnej w jednym z ostatnich rzędów sali widowiskowej GDK.
A następne święto już za rok...

Stypendyści
u burmistrza

Spotkanie robocze w sali widowiskowej GDK

Znane w polskiej tradycji słowa „obyś cudze dzieci uczył”, to słowa
nie zawsze życzliwe - podkreśliła, prowadząc miejską uroczystość
obchodów Dnia Nauczyciela, dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja
Kopernika - Genowefa Barabasz.
W części oficjalnej głos zabrał burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak. Po nim Krystyna Kaczmarek-Skóra, Prezes Oddziału
ZNP, przekazała życzenia dla pedagogów.
Program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół
zebrał rzęsiste brawa, co podkreśliła wiceburmistrz Justyna Karpisiak, dziękując w imieniu radnych, dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów i zaproszonych gości. Młodych artystów nagrodziła koszem ze słodyczami.
To święto jest okazją do wręczenia nagród i złożenia życzeń najlepszym dyrektorom placówek oświatowych i pedagogom. Natomiast ci, którzy uzyskali kolejne stopnie awansu zawodowego,
właśnie 14 października składają ślubowanie.
W tym dniu doceniono też najlepszych nauczycieli. Anna Januszkiewicz i Teresa Grajek - na wniosek dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących - odebrały Medale Komisji Edukacji Narodowej, a dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Mirosław
Siergiej został uhonorowany - na wniosek starostwa powiatowego
- Nagrodą Lubuskiego Kuratora Oświaty (wyróżnienia wręczono
podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej).
Dzień Edukacji Narodowej jest również pretekstem do zadumy
i wspomnień o tych pedagogach, którzy przeszli na zasłużone emerytury oraz tych, których nie ma już wśród nas…
Przed częścią oficjalną obchodów święta, włodarze miasta wraz
z Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich UM złożyli na miejskim cmentarzu wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniającą gubińskich pedagogów.
PS. Obchodom Dnia Nauczyciela towarzyszyło również wiele
innych uroczystości, np.: pasowanie na „starszaków” w PM nr 1
i PM nr 2, pasowanie na pierwszoklasistę w szkole podstawowej

Znana wokalistka jazzowa U. Dudziak przy okazji ostatniego pobytu w naszym mieście (związanego z wręczeniem nagród dla najlepszych uczniów) znalazła czas, aby w towarzystwie burmistrza
miasta i dyrektora GDK Janusza Gajdy zwiedzić nowo powstały
zakład firmy Tekra. Po terenie nowego zakładu oprowadziła gościa Agnieszka Matysiak, prokurent firmy. Opowiedziała o historii

Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński uhonorował stypendiami grupę ponad 120 najlepszych uczniów z terenu całego województwa lubuskiego. Wśród wyróżnionych jest też
czwórka uczennic z gubińskich gimnazjów i jeden uczeń z Zespołu
Szkół Licealnych i Technicznych.
Są to: Emilia Bożek (Gimnazjum nr 1 - ZS im. Mikołaja Kopernika), Dominika Justyna Bielańska, Anna Podymska i Olga Opanowska (Gimnazjum Nr 2 - ZSO) oraz Adrian Pękalski (ZSLiT).
30 września burmistrz B. Bartczak zaprosił stypendystów nagrodzonych przez Marszałka na spotkanie. Uczestniczyli w nim rów-

małych i średnich firm działających na terenie Landu Brandenburgii i przygranicznych województw Polski. Założenia projektu oferują między innymi: bezpłatne doradztwo dostosowane do konkretnych wymogów danej firmy decydującej się na podjęcie współpracy,
prowadzenie analizy rynku pod kątem konkretnych wyrobów, poszukiwanie nowych partnerów do współpracy oraz tłumaczenie
wspólnych spotkań biznesowych. Jedyne ograniczenie jest takie, że
na pomoc w indywidualnych firmach może być przeznaczone 20
godzin. W ramach projektu przedsiębiorstwa, które będą ze sobą
współpracowały, otrzymają pełną dokumentację z przebiegu kontaktów w formie papierowej i elektronicznej przetłumaczone na język polski i niemiecki.
Spotkanie prowadził burmistrz Bartłomiej Bartczak, a założenia
projektu przedstawili: dr Brigit Duersch (uczestniczka II Forum
Gospodarczego) oraz radny RM Jakub Bartczak, Przewodniczący
Komisji Działalności Gospodarczej.

Motto nadal
aktualne...

Z Urszulą Dudziak
w Tekrze

U.Dudziak na terenie nowo wybudowanego zakładu
inwestycji w Gubinie i profilu produkcyjnym. Zapytana niemal na
gorąco o wrażenia, U. Dudziak stwierdziła - Jestem po prostu zaszokowana, że tak dużo zrobiono w tak krótkim czasie. A następnym razem to chyba nie poznam Gubina...
Był też czas na krótki spacer po powstającym w centrum miasta
deptaku.

„Żegnaj DDR” to film o nas

Burmistrz B. Bartczak w towarzystwie stypendystów Marszałka

Premiera filmu dokumentalnego „Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku wolności” miała miejsce 12 października w Berlinie. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się między innymi Ambasador RP
w Niemczech dr Marek Prawda, burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak, jeden z bohaterów dokumentu Marian Sabinicz z małżonką oraz radny Jakub Bartczak.

nież dyrektorzy szkół, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie - Genowefa Barabasz z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika,
Halina Bogatek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mirosław
Siergiej, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. W luźnej rozmowie przy kawie burmistrz żywo interesował się uzyskanymi przez wyróżnionych uczniów ocenami, czasem poświęcanym
na naukę, problemami, jakie napotykają oraz ich przyszłymi studiami. Miłym zaskoczeniem dla stypendystów i dyrektorów placówek oświatowych były wręczone na pamiątkę okolicznościowe
monety - Gubinki.

IBA o farze

5 października w Gubinie przebywała grupa niemieckich ekspertów
z różnych dziedzin, którzy są ciałem doradczym Międzynarodowej
Wystawy Budowlanej (IBA).

Ambasador RP Marek Prawda (trzeci od lewej)

Po uroczystej gali doszło do spotkania z reżyserem Krzysztofem
Czajką oraz zaproszonymi gośćmi - świadkami oraz współuczestnikami tamtych czasów. Film opowiada o losach obywateli NRD,
którzy w roku 1989 uciekli przez Warszawę do Niemiec Zachodnich. Niektóre sceny kręcone były w Gubinie. Osobą, która opowiadała o tamtych wydarzeniach, jest ppłk M. Sabinicz, wówczas
dowódca strażnicy w Gubinie, odpowiadający za tzw. zielony odcinek granicy.
„Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku wolności” to bardzo wzruszający dokument. Opowiada o tym, jak Polacy bezinteresownie
pomagali enerdowskim obywatelom w ich ucieczce ku wolności.
Po projekcji filmu wysoko postawieni niemieccy urzędnicy oraz
uciekinierzy niejednokrotnie dziękowali Polakom za pomoc, jaką
otrzymali w 1989 roku.
Mówi ówczesny dowódca strażnicy, kpt. Wojsk Ochrony Pogranicza M. Sabinicz - Film bardzo mi się podobał. Oddał z wielkim realizmem ówczesne, a przecież nie tak odległe, wydarzeB. Bartczak omawia plan rozwoju centrum miasta
nia. Podkreślił też udział mieszkańców miasta i przygranicznych
Burmistrz Bartłomiej Bartczak przedstawił gościom plany roz- wiosek w ucieczkach obywateli NRD. Naturalnie wśród naszych
woju centrum miasta. Rewitalizacja Wyspy Teatralnej, budowa dep- rodaków były też przysłowiowe „szuje”, które niejednokrotnie
taka prowadzącego od granicy do centrum miasta oraz odbudowa dorabiały się ich kosztem. Na 11 listopada zaplanowana jest prefary - to tylko niektóre z tematów poruszonych w czasie spotkania. miera filmu w Gubinie.

Publicystyka

Nr 18 z 16.10.2009

Wkurza mnie

Utarło się, że na „stare lata” czeka nas niedołęstwo, skleroza i same nieprzyjemności. Tymczasem, patrząc choćby na prof. Władysława Bartoszewskiego (86 lat), widzimy energicznego, elokwentnego, dojrzałego mężczyznę, który miast narzekać na kolejne dolegliwości, ma czas, chęć i możliwość dzielenia
się z nami swoją mądrością i doświadczeniem życiowym.

Ech! Mała poszalej…
…masz osiemdziesiąt lat coś zapal
i nalej… mądre, cudowne słowa piosenki. Bo niby kiedy kobieta może być tylko
dla siebie? Kiedy jest dla niej odpowiedni czas? Najpierw zdobywa zawód, urządza dom, potem wychowuje dzieci. Ta
strażniczka domowego ogniska i matka
Polka, której niewiele wypada, z mężczyzną nie ma szans. Pięćdziesięcioletni
mężczyzna przeżywa drugą młodość.
Często zmienia wtedy samochód i żonę.
Najlepiej na partnerkę o połowę młodszą (to zresztą zależy od kasy - im większa, tym młodsza partnerka). Natomiast
kobiecie po pięćdziesiątce nie wypada
nosić mini, podrywać młodszych facetów, ani jeździć na rolkach. Biologia
postarała się o to, że nie może też zostać
matką. A kto powiedział, że wartość kobiety mierzy się zdolnością do rodzenia
dzieci? Czy współczesna pięćdziesięciolatka ma obowiązek żyć jak jej matka
czy babcia? Hodować wnuki, robić na
drutach i oglądać telenowele? A co, jeżeli nie umie robić na drutach i nie sypia
w papilotach?
Kiedyś pięćdziesiąt lat było momentem, kiedy kobieta miała obowiązek
z własnej woli wejść w smugę cienia.
Dzisiaj pracuje, awansuje, często ma

własną firmę, dba o siebie. Bo koniec
jednego etapu może być początkiem
czegoś nowego. Wiek 50 lat i wyżej
daje nam nieograniczone możliwości
rozwijania własnych pasji, spotkania
z nowymi ludźmi, podróżowania, dokonywania świadomych zmian w życiu.
Wszystko zależy od tego, czy znamy
swoją wartość, czy chcemy coś jeszcze
przeżyć, czy jesteśmy otwarte na nowe
doznania.
Pewnym ograniczeniem może być
zdrowie, ale czy do szczęścia jest nam
potrzebny kurs spadochronowy czy
nurkowania? Wiek nie jest żadną przeszkodą, co najwyżej wymówką. Jeżeli
jesteś młoda duchem, niezależna, nauczyłaś się kochać i akceptować samą
siebie, to właśnie nadszedł twój czas.
Co z nim zrobić? Wykorzystać tak, jak
sama tego chcesz. Byleby go nie zmarnować. Życie jest jak obraz, można go
malować każdego dnia.
Niedawno spotkałam starą znajomą,
kobietę grubo po sześćdziesiątce, która
zachwyciła mnie swoim wyglądem. Wyglądała jak piękny barwny motyl. Kiedy
zapytałam, co u niej, usłyszałam - Żyję
i nareszcie mam czas smakować życie.- Czy to nie piękne? Pamiętajmy, że

śmieszne jest to, z czym my czujemy się
śmiesznie. Bowiem z jednej strony żyjemy w czasach totalnej wolności, z drugiej nie ma gotowego modelu zachowań
kobiet w wieku 50-60 lat i więcej.
A żeby nie wyjść w oczach czytelników na męską szowinistkę, będzie
i o panach.
„Wciąż jestem mężczyzną” – wyznał
w jednym z wywiadów znakomity aktor Jan Nowicki.
W wieku siedemdziesięciu lat nie
tylko odnalazł w sobie dawny zapał
i zmienił swój stosunek do świata, ludzi i starości, ale nawet po raz pierwszy
się ożenił. Dziś twierdzi, że po latach
niezadowolenia wszedł w najbardziej
czarujący okres swego życia. Przemijanie - mówi - oprócz dramatu, ma swój
urok. Starość to nieprawdopodobnie
oryginalny okres. Oczywiście o ile jest
się zdrowym umysłowo. Jak się jest
zdrowym i starym, to po sześćdziesiątce zaczyna się wreszcie żyć - mówi jeden z największych amantów polskiego
kina i męski idol.
A więc wszyscy srebrnogłowi, cieszmy się starością. I nie tylko w Tygodniu
Seniora.
Srebrnogłowa Kaśka Janina Izdebska

Biblioteka pedagogiczna musi zostać!
21 września w Kożuchowie odbyła
się XLI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, na której podjęto m. in. uchwałę (nr XLI/380/2009)
w sprawie zamiaru likwidacji położonej
w Gubinie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze.
Paragraf 1. Zamierza się zlikwidować
z dniem 31 marca 2010 roku położoną
w Gubinie filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze.
Paragraf 2. tej uchwały mówi o pozostawieniu po likwidacji filii mienia na
doposażenie Działu Pedagogicznego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie. Podobny los, czyli likwidacja, czeka
biblioteki w Krośnie Odrz. i Sulechowie.
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Małgorzata Tramś-Zielińska
napisała: Coraz mniej czytelników (…)
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Zielonej Górze posiada 10 filii. Dyrektor biblioteki wystąpiła do Zarządu Województwa z wnioskiem o reorganizację
jednostki poprzez likwidację trzech filii
w Gubinie, Krośnie Odrzańskim i Sulechowie. Podstawą wniosku jest stale malejąca liczba czytelników filii, małe wykorzystanie przestarzałych zbiorów oraz
brak własnej bazy lokalowej. Burmistrzowie Krosna Odrzańskiego Andrzej
Chinalski, Sulechowa Ignacy Odważny
oraz Gubina Bartłomiej Bartczak złożyli deklarację przejęcia księgozbiorów
filii i włączenia ich do struktur odpowiednich miejskich bibliotek. Ostateczną decyzję o likwidacji podejmą radni

województwa w odrębnej uchwale po
otrzymaniu opinii Kuratora Oświaty.
Planowany termin zamknięcia filii to
31.03.2010 r.”. „Gazeta Tygodniowa”
z 25 września przedrukowała ten tekst
niemal dosłownie w artykule pt. „Zamykają biblioteki”, dodając jedynie komentarz, że „słabe wyniki czytelnictwa
doprowadziły do likwidacji filii PBW
w Gubinie i Krośnie Odrzańskim”.
Na razie podjęto uchwałę w sprawie
zamiaru likwidacji. Może jeszcze jest
czas, by ten zamiar nie stał się „ciałem”?
Tym bardziej, że w Gubinie został otwarty Zamiejscowy Wydział ŁWSH.
Kanclerz ŁWSH mgr inż. Izabela Kumor-Pilarczyk zaznaczyła: jest to bardzo ważny dzień dla miasta 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. Zapewniając jednocześnie o przyszłym zaangażowaniu
uczelni i studentów w aktywne tworzenie kultury i wzbogacanie życia społecznego naszego miasta.
No właśnie – powstała w Gubinie
uczelnia, są gubińscy studenci, są żacy
studiujący w Polsce i za granicą oraz jest
rzesza nauczycieli, którzy stale korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka pedagogiczna w naszym mieście.
Dzięki burmistrzowi B. Bartczakowi,
biblioteka nie musi martwić się o lokum. Czyli jeden argument za likwidacją – wysokie czynsze za wynajem
lokali – obalony. Mamy w Gubinie

lokum dla biblioteki, jest baza lokalowa. Drugi argument – malejąca liczba
czytelników – również obalony. Od
października mamy w Gubinie wyższą uczelnię, czytelników przybędzie.
Czytelnictwo we wszelkich bibliotekach
- jak mówią czytelniczki - ma tendencję
spadkową, gdyż książki i podręczniki są
coraz droższe. A z drugiej strony coraz
łatwiejszy i powszechniejszy jest dostęp
do Internetu. Ale biblioteka pedagogiczna ma swój specyficzny charakter. Tu
można znaleźć wszelkie potrzebne materiały, a gdy ich nie ma na miejscu, są
sprowadzane – dodała Agnieszka.
Należy dodać, że nauczyciele to największa grupa pracowników w Gubinie, która stale musi się dokształcać,
podnosić swoje kwalifikacje. Książka
to dla nich warsztat pracy.
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego ubolewa z powodu
zamysłu likwidacji placówki, która służy
i służyła lata nauczycielom, studentom,
młodzieży. Tym bardziej, że szczycimy
się z otwarcia filii ŁWSH, a to przysporzy bibliotece nowych czytelników
– stwierdza Prezes ZO ZNP w Gubinie
Krystyna Kaczmarek-Skóra.
Zróbmy więc wszystko, aby ta biblioteka nadal działała. Sprawmy, by
Kurator Oświaty zauważył te rzesze
ludzi korzystających z gubińskiego
księgozbioru. Sprawmy, by tym razem
reformy i reorganizacje nie odbiły się
Gubinowi „czkawką”, tak jak likwidacja
wojska czy reorganizacja szpitala!
Małgorzata
Borowczak-Turowska



Prawo na co dzień
prowadzi prawnik Adam Ziętka
Czy przy obliczaniu zachowku dolicza się darowizny dokonane tylko z ostatnich 10 lat?
Odpowiedź na pytanie zależy od ustalenia, czy darowizna była dokonana na
rzecz spadkobiercy, czy osoby trzeciej. Darowizny uczynione spadkobiercom
zalicza się przy obliczeniu zachowku bez względu na to, kiedy zostały dokonane. Ograniczenie czasowe, o którym mowa, dotyczy jedynie osób niebędących
spadkobiercami. Darowizny na rzecz tych osób nie podlegają doliczeniu, jeżeli
zostały dokonane po upływie 10 lat od dnia otwarcia spadku (dnia śmierci spadkodawcy).
Pomimo zakończenia umowy, były dzierżawca opóźnia się z oddaniem mi
kluczy do budynku. Czy mam prawo osobiście, jako właściciel, zmienić zamki w drzwiach?
Nie. Wprawdzie, zgodnie z art. 222 kodeksu cywilnego, właściciel może żądać
od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana,
jednakże takie roszczenie realizuje się w drodze powództwa przed Sądem o tzw.
wydanie nieruchomości. Po uzyskaniu wyroku w tym zakresie, w przypadku
dalszej zwłoki byłego dzierżawcy, należy się zwrócić do Komornika Sądowego
o przymusowe wydanie nieruchomości. Dopiero Komornik ma prawo wynająć
ślusarza, który dokona wymiany zamków w drzwiach.
W przypadku, gdyby wymienił Pan zamki w drzwiach z pominięciem wskazanej procedury, były dzierżawca będzie mógł wytoczyć przeciwko Panu powództwo o przywrócenie posiadania.
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).

Urszula Kondracik
Prezes TWzK
koło w Gubinie

ABC
Niepełnosprawnego

Osoby korzystające z wózka
Osoby korzystające z wózka mogą
mieć różne stopnie niepełnosprawności i zróżnicowane możliwości. Niektóre osoby do poruszania się używają ramion i dłoni, inne mogą wstać z wózka
i przejść krótki dystans same.
Osoby korzystające z wózka są ludźmi a nie sprzętami. Nie pochylaj się
nad osobą na wózku, żeby uścisnąć komuś dłoń, ani nie proś takiej osoby, aby
trzymała płaszcze. W żadnym razie nie
powinno się stawiać drinka na pulpicie
przymocowanym do czyjegoś wózka.
Nie pchaj się, ani nie dotykaj czyjegoś
wózka, gdyż stanowi on część przestrzeni osobistej tej osoby. Jeżeli rzucisz się komuś do pomocy w zjechaniu
z krawężnika, może się zdarzyć, że wypadnie on z wózka. Elementy wózka
mogą się urwać, jeżeli podniesiesz go
za rączki lub podnóżek.
Podjazdy i drzwi dostępne dla osób
niepełnosprawnych powinny być
w Twoim budynku zawsze otwarte
i wolne od wszelkich przeszkód.
Pamiętaj, że osoby korzystające
z wózka nie mogą wszędzie dosięgnąć.
Staraj się umieścić jak najwięcej przedmiotów w zasięgu ich rąk. Upewnij się,
że na drodze do półek i wieszaków nie
ma żadnych przeszkód. Rozmawiając z osobą korzystającą z wózka, weź

krzesło i usiądź na jej poziomie. Jeżeli
nie jest to możliwe, stań w niewielkiej
odległości, żeby nie musiała ona nadwerężać szyi, aby nawiązać z Tobą kontakt wzrokowy.
Jeżeli kasa w miejscu Twojej działalności jest zbyt wysoka, żeby osoba korzystająca z wózka mogła Cię widzieć
ponad nią, wyjdź zza kasy, żeby móc
obsłużyć klienta. Jeżeli wiąże się to
z wypełnieniem formularzy lub składaniem podpisu, miej pod ręką podkładkę do pisania.
Jeżeli w budynku, w którym mieści
się Twoja firma, jest kilka alternatywnych dróg, umieść dla osób korzystających z wózka drogowskazy, aby łatwo
mogły znaleźć najlepszą z nich. Osoby
poruszające się przy pomocy laski lub
kul również będą chciały skorzystać
z najdogodniejszej drogi, lecz niekiedy schody są dla nich łatwiejsze do
pokonania niż podjazd. Dopilnuj, aby
recepcjonistki i ochroniarze byli w stanie skierować te osoby na najlepszą dla
nich drogę w budynku. C.d. w następnym numerze.
Towarzystwo Walki z Kalectwem i Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie
Rozsiane pełnią wspólne dyżury w każdy
wtorek w godz. 10.00 – 13.00 w biurze
przy ul. 3 Maja 2 (w podwórzu WDT).

Dnia 25 października br. o godzinie 12.30 w kościele
Świętej Trójcy zostanie odprawiona msza święta
w pierwszą rocznicę śmierci śp. Mirosława Barana
i Edwarda Kwaśniewskiego.

Społeczeństwo



Sonda
Czy piszesz tradycyjne listy?

Marlena Zdobylska
stażystka
Nie piszę już listów na papierze, choć
na pewno jest w nich coś magicznego.
Wolę korzystać z dobrodziejstw typu
gadu-gadu i skype. Listy piszę czasami w formie maila, ponieważ szybko
dochodzą do adresata. Wysyłam natomiast okolicznościowe kartki pocztowe do rodziny i znajomych.

Marcin Bryndza
sprzedawca
Jak byłem mały, to pisałem listy
do babci i św. Mikołaja (uśmiech).
W dzisiejszych czasach jesteśmy tak
zaganiani, że nie mamy na to czasu.
Poza tym, kto z mojego pokolenia pisze jeszcze dziś listy na papierze? Zostają nam smsy i maile – jest łatwiej
i szybciej. Od czasu do czasu wysyłam pocztówki z pozdrowieniami.

Małgorzata Borowczak-Turowska
dziennikarka
Bardzo lubię pisać listy tradycyjne,
a jeszcze bardziej lubię je otrzymywać. Listy pisane na kartkach papieru
można bardzo długo przechowywać.
Można też zawsze do nich wrócić.
Piszący mogą budować nastrój, przez
co listy mają swoją „duszę”.

Marek Matuszak
uczeń
Tradycyjne listy? Nie, to nie dla
mnie. Myślę, że jest to przestarzałe zajęcie, ciekawe co najwyżej dla
starszych osób. Ja wolę korzystać
z nowoczesnych form komunikowania się, np. poprzez Internet. Lubię za to wysyłać i dostawać kartki
świąteczne oraz z wakacji. (a.m.)

Nagrody edukacyjne wręczone
dokończenie ze str. 1
Wystąpił także zespół instrumentalny
„Sleepwalk” z Januszem Gajdą na czele. Wykonując utwory Franka Sinatry
i Carlosa Santany, skutecznie potrafili
porwać zgromadzoną widownię.
Zaprezentowano również film, na którym nominowani do nagrody uczniowie
przybliżyli swoje sylwetki, opowiadając
o hobby, planach na przyszłość i osobach, na których się wzorują. W końcu
nadszedł moment wręczenia nagród.
W kategorii szkół podstawowych nagrody wręczał B. Bartczak. Pierwsze
miejsce zajął Michał Ciszowicz, drugie
Katarzyna Lewak, a trzecie Krzysztof Poniatowski. W kategorii szkół
gimnazjalnych nagrody przekazał uczniom przewodniczący Komisji Kultury,
Oświaty, Sportu i Turystyki Tomasz
Kaczmarek. Zwyciężyła Aleksandra
Franczak, drugie miejsce przypadło
Sandrze Potoczanin, a trzecie Joannie
Szymańskiej. Natomiast wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepszy okazał się Adrian Pękalski, drugie
miejsce zajęła Daria Kulczak, a trzecie Sonia Miecznikowska. Cała trójka
odebrała wyróżnienia z rąk U. Dudziak.
Po wręczeniu nagród na scenę zostali
zaproszeni wszyscy laureaci oraz ich
rodzice, którzy w tym momencie byli
nie mniej wzruszeni, szczęśliwi i dumni, niż ich pociechy. W wielkim finale
U. Dudziak zaśpiewała utwór „Papaya”.
Jeszcze tylko wręczenie naszej bohaterce 6 Gubinek oraz komiksu Tadeusza
Raczkiewicza i czwarta edycja nagród
„Uli” przeszła do historii. Uroczystość

miała ciekawą oprawę, odpowiednią do rangi wydarzenia. Podczas gali
można było nabyć cegiełkę. Całkowity
dochód z jej sprzedaży przeznaczony
zostanie na stypendia dla laureatów
kolejnych edycji edukacyjnych nagród.
Cieszy fakt, że wysiłek i zapał do nauki naszych zdolnych uczniów został
należycie doceniony. Choć nagroda finansowa jest z pewnością ważna, to nie
mniej istotny był wielki aplauz widowni
dla naszych młodych bohaterów. Takie
chwile wzmacniają w nich wiarę w to,
że warto się starać.
Oto, co powiedzieli nam szczęśliwi
bohaterowie wieczoru:
Michał Cichowicz (SP nr 1): Jestem
ogromnie zaskoczony, że to właśnie ja
wygrałem w swojej kategorii. Jest to dla
mnie zaszczyt i jednocześnie motywacja
do dalszej pracy i rozwijania pasji, jaką
jest informatyka oraz najnowsze technologie komputerowe.
Aleksandra Franczak (Gimnazjum
nr 2): Bardzo podobała mi się oprawa
gali, była fajna i efektowna. Po cichu liczyłam na nagrodę i moje marzenie się
spełniło! Traktuję ją jako uhonorowanie
moich starań w nauce i mobilizację do
dalszych działań.
Adrian Pękalski (ZSLiT): Pierwszy
raz byłem nominowany do tej nagrody
i od razu zwycięstwo (uśmiech). Była
to dla mnie niezwykle pozytywna niespodzianka. Dziękuję bardzo moim rodzicom, którzy we mnie wierzyli. Nadal
planuję rozwijać swoje zainteresowania
z dziedziny ekonomii, marketingu i rachunkowości. 
Andrzej Matłacki

Szkoła z tradycjami
W 1999 roku reaktywowano w ramach reformy szkolnej gimnazja. Na
mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia
12 lutego powstało Gimnazjum nr 2
w Gubinie, by już we wrześniu otworzyć swoje podwoje...
W roku szkolnym 1999/2000 w sześciu klasach pierwszych podjęło naukę
162 uczniów. Opiekę pedagogiczną
nad nimi sprawowało grono nauczycieli w składzie: Grażyna Bartkowiak,
Stanisława Gaczyńska, Teresa Grajek, Małgorzata Kijewska, Wioletta
Kucharska, Katarzyna Lasik, Ewa Pilarczyk, Renata Franczak, Marianna
Kobus, Ziemowit Patek, Ryszard Zakrzewski, Tomasz Romanowski oraz
Anna Wróbel. Dyrektorem została
Anna Januszkiewicz, która z energią
i zapałem przystąpiła do organizacji
pracy szkoły. Trzynastego października
odbyło się pierwsze, a więc historyczne, pasowanie na gimnazjalistę. W następnym roku utworzono Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Gubinie, w którego skład weszło Gimnazjum nr 2, Liceum dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego.
Do tej pory naukę w placówce jubilatce
ukończyło 922 uczniów.
- Wyniki egzaminów gimnazjalnych
wskazują, że jesteśmy najlepszą szkołą
w powiecie i jedną z czołowych w województwie. Otrzymaliśmy tytuł „Szkoły
z klasą” oraz „Bezpiecznego gimnazjum”. Cieszy nas też wysoka liczba laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych - mówi Halina

Bogatek, dyrektor ZSO. – Młodzież jest
różna. Jest wiele sytuacji trudnych, gdy
zagubiony młody człowiek wymyka się
spod kontroli rodziców czy nauczycieli.
Dużym sukcesem jest fakt, że udaje nam
się tego młodego człowieka wyciągnąć
z kryzysu - dopowiada A. Januszkiewicz.
A co sądzą o swojej szkole uczniowie?
- Poznałam tutaj wielu ciekawych
ludzi, przyjaciół. Z każdym nauczycielem można znaleźć płaszczyznę
współpracy i zrozumienia. Cieszy też,
że można kształcić się w różnych kierunkach, gimnazjum zapewnia bowiem wszechstronny rozwój uczniów
– wyjaśnia Ewelina Wacławek. Grono
pedagogiczne chwali również Marek
Matuszak. Wybrał Gimnazjum nr 2,
bo chce się uczyć i rozwijać. Startował w konkursach historycznych i był
przedstawicielem szkoły jako poseł na
Sejm Dzieci i Młodzieży. – Tak, dużo
się dzieje w naszym gimnazjum. Mamy
m. in. Międzynarodowy Festyn Przedmiotów Szkolnych, Wypominki Poetyckie, Dzień Sportu, Wybory Miss
Gimnazjum, wycieczki krajowe i zagraniczne, wydajemy gazetkę szkolną,
przeprowadzamy liczne akcje i imprezy
charytatywne – wylicza Marta Lenda.
W Gimnazjum przy ulicy Piastowskiej uczniowie poznają inne kultury
oraz doskonalą sprawność językową
w czasie projektów międzynarodowych organizowanych między innymi
ze szkołą w Rivnem na Ukrainie i Europaschule w Guben.
dokończenie na str. 7
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Gmina Gubin

Dyżury ekspertów

Indywidualne spotkania z grupą ekspertów na temat realizowanej inwestycji
„Budowa elektrowni opalanej węglem brunatnym wraz z kopalnią węgla brunatnego”, odbędą się od godz.14.00 do 19.00:
- wtorek (20.X.) w gimnazjum w Grabicach - dla m. in. Nowej Wioski, Brzozowa i Kozowa oraz w świetlicy w Grochowie dla: Kaniowa, Grochowa, Przyborowic i Dobrego;
- środa (21.X.) w świetlicy w Węglinach dla Wielotowa i Węglin.
Z.T.
Czytanie książki to dotyk, zapach, to intymność. Tego nie zastąpi chłodny
ekran komputera.

Czyżby renesans książki?

Jeszcze książka nie zginęła, póki my
żyjemy - śmiało może zaśpiewać blisko
2 tys. czytelników Biblioteki Miejskiej
w Gubinie. A przecież w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku (ale to
brzmi! naturalnie chodzi o wiek) wiele
wskazywało, że miejsce książek zajmie
Internet. Tak byliśmy nim zachłyśnięci.
Pamiętam rozmowę z pewnym znajomym, który proponował zakład o butelkę koniaku (pozdrawiam pana Adama),
że za dziesięć lat biblioteki, jako przeżytek, nie będą potrzebne. Książki będziemy czytać w Internecie. Dlaczego się nie
założyliśmy – dalibóg nie wiem. Teraz
żałuję, bowiem nie tylko nie doszło do
zagłady, ale wręcz pojawiło się coś nadzwyczajnego. Otóż powstały przy bibliotekach Dyskusyjne Kluby Książki.
- Jaki jest cel działalności takiego dyskusyjnego klubu? – pytam inicjatorkę,
bibliotekarkę i mentorkę DKK Ewę
Dąbek.
- Spotkania są przeznaczone dla osób,
które lubią czytać i rozmawiać o książkach. Klubowicze spotykają się z nowymi autorami i poznają nowe gatunki
literatury. Mogą podzielić się wrażeniami z przeczytanej lektury. Proponowane grupy mają być kameralne, najwyżej
do 12 osób i taka grupa istnieje w naszej gubińskiej bibliotece od kwietnia
br.- mówi zapytana.
- W ramach DKK w krótkim czasie
odbyły się dwa spotkania z udziałem
publiczności.
- Skąd klub ma na to fundusze? – pytam.
- Spotkania finansuje Instytut Książki, będący narodową instytucją kultury
- objaśnia bibliotekarka.
- Ostatnie spotkanie z Marią Czubaszek organizowane przez DKK zachwyciło licznie zebraną publiczność
- wtrącam.
- Tak! Ale gościły ją tylko kluby w Zielonej Górze, Nowej Soli i u nas. Wyróżniono nas po spotkaniu w naszej
bibliotece z Karlem Grencerem, które
odbyło się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury. Przedstawiciele
zielonogórskiego klubu byli zachwyceni naszą publicznością i stwierdzili, że
warto nam proponować tego typu spotkania - nie bez dumy mówi pani Ewa.
- Kluby książki to u nas nowość. Znaliśmy Dyskusyjne Kluby Filmowe, ale
żeby książki? - powątpiewam.
- W Wielkiej Brytanii takie kluby

istnieją już od 1926 roku. W Polsce
pierwsze grupy zostały założone trzy
lata temu - pada odpowiedź.
Wyspiarze poszli dalej, bo oprócz
organizacji klubów przy księgarniach,
bibliotekach, publicznych szkołach
i instytucjach kulturalnych, kluby są
obecne w Internecie, a od niedawna w telewizji. Okazuje się, że kluby
książki mają znaczący wpływ na rynek
czytelniczy. Pozycje rekomendowane
przez kluby wyznaczają trendy czytelnicze w Wielkiej Brytanii i mają wpływ
na nakłady sprzedaży książek, promocję i popularność autorów oraz na najważniejsze nagrody literackie. Kluby
książki są modne.
W dalszej rozmowie z panią E. Dąbek
interesuje mnie, jakie kryteria musi spełniać członek klubu, jak często odbywają
się spotykania i jak one wyglądają.
- Wśród licznej rzeszy naszych czytelników około 30% jest bardzo aktywnych, czyli czytających przede wszystkim współczesną literaturę polską
i światową. Zaproponowaliśmy im listę
z zaproszeniami. Nie wszyscy podjęli
temat. Parę osób odmówiło. Spotykamy się raz w miesiącu w bibliotece, przy
kawie i dobrym cieście (wyrób własny
klubowiczów), omawiamy wybraną
książkę, którą na poprzednim spotkaniu
wspólnie wybraliśmy z listy nadesłanej
przez zielonogórski DKK (to klub wiodący w naszym województwie). Potem
dyskutujemy na temat książki. Relację
z naszych spotkań można zobaczyć na
stronie internetowej www.mbp-gubin.
pl - odpowiada pani Ewa.
- A co teraz mają „na warsztacie”
członkowie klubu? – pytam.
- Czytamy „Kieszonkowy Atlas Kobiet” Sylwii Chutnik. To debiut tej autorki, a już osiągnęła sukces w postaci
Paszportu „Polityki”.
- No to ostatnie dwa pytania- kto może
być członkiem klubu i czy przewidziana jest następna grupa klubowa?
- Członkiem może być każdy, bez
względu na wiek (mówimy o dorosłych), wykształcenie czy status społeczny. Jeżeli będą chętni, możemy zorganizować następną grupę czytelników
- informuje zapytana.
Proste. Przecież Dyskusyjny Klub
książki to grupa osób, które spotykają
się, aby porozmawiać o książce.
Kaśka Janina Izdebska

Pani Jolancie Cybulskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składa Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie
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Szkoła z tradycjami

W piątek 2 października 2009 roku wystartowała druga edycja wspólnej trasy koncertowej czołowych wykonawców muzyki reggae/ska w Polsce. Pierwszym miastem goszczącym zespoły (Dubska i Cała Góra Barwinków) był Gudokończenie ze str. 6
niów, którzy mają trudności w nauce, bin. I nie ma się co dziwić...
Młodzież brała też udział w projekcie zajęcia logopedyczne oraz dodatkowe
organizowanym na rzecz dzieci z Czar- dla uczniów klas III.
nego Lądu pt. „Mój szkolny kolega - Słyszałem same dobre rzeczy o tej
z Afryki”. Nauczyciele kształtują w mło- szkole. Mówi się między innymi, że na- Dubska to jeden z najważniejszych daje Nawojka Kiecoń, która od lat tredych ludziach świadomość obywatelską, uczyciele dobrze przygotowują do egza- polskich zespołów reggae znany z rewe- nuje jeździectwo. Problem rzeczywiście
czego przykładem jest coroczne „Forum minów i potrafią w uczniach zaszczepić lacyjnych koncertów. Własny, niepowta- jest poważny i przerażający. 50 000 koni
o prawach człowieka”. Każdy uczeń ma chęć zgłębiania wiedzy. W moim przy- rzalny styl i dwóch charyzmatycznych rocznie zostaje wyeksportowanych z Euwokalistów to główne zalety bydgoskiej ropy Środkowo-Wschodniej do Włoch,
grupy. W ich repertuarze, obok wital- Francji, Belgii. Zwierzęta są wywlekane
nych, przebojowych piosenek, znaleźć z ciężarówek łańcuchami lub poddamożna liryczne dub/reggae o eterycz- wane brutalnym zabiegom - kopanie,
nym, nastrojowym charakterze.
bicie ciężkimi kijami lub umieszczanie
Muzyka Całej Góry Barwinków to pałki pod napięciem w odbycie. Guenergetyczny mix ska, reggae i rockste- bińska młodzież zbulwersowana takim
ady. Wielkie wrażenie robi wysunięta procederem postanowiła przeprowadzić
na pierwszy plan, rozbudowana sekcja zbiórkę pieniędzy podczas koncertu
dęta. CGB należy do najlepszych wy- oraz w gmachach szkolnych. To już trzekonawców rodzimej sceny ska/reggae. cia tego typu akcja w naszym mieście.
Jesienią wychodzi ich kolejna już płyta Pieniądze zostaną wpłacone we wspie„Kocham Kłopoty”.
rającym akcję banku PKO BP na konto
Obie kapele, a także suportujący dj Fundacji Gaja.
dub sound system Krupex, zostały do- Wykupione z rzeźni konie trafiają do
skonale przyjęte na gubińskim koncer- różnych instytucji. Są nimi m.in.: Stowacie w Klubie Iskra. Fani skakali opętani rzyszenie Pomost opiekujące się niepełArchiwalne zdjęcie z pierwszego historycznego pasowania na gimnazjalistę
radością i pokojową nutą. – Pozytywna nosprawnymi i chorującymi psychiczprawo wyboru zajęć pozalekcyjnych: padku to się jak najbardziej sprawdziło przestrzeń… bardzo pozytywna – oce- nie dziećmi w Łodzi, domy dziecka dla
kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko – mówi Maciej Sołtan, gimnazjalista niali występ młodzi ludzie. To dobrze. przewlekle chorych dzieci, Gospodarinformatyczne, zajęcia sportowe i inne i uczestnik konkursów chemicznych. Tym bardziej, że wśród pacyfek i barw stwo Agroturystyczne Chrześcijańskiej
koła zgodne z zainteresowaniami ucz- – Wszystkim nam zależy na tym, aby rasta wisiały na ścianach hasła: „Mło- Grupy Wsparcia Misji wśród Chorych
niów i ich propozycjami. Każdy uczeń w późniejszym okresie łatwo dostać dzież przeciw przemocy” i „Agresja jest i Uzależnionych, ośrodki hipoterapeumoże korzystać z pracowni multime- się do liceum i kontynuować edukację zła”. Ponadto w scenografii pojawiły się tyczne, szkoły specjalne i integracyjne,
dialnej z dostępem do Internetu. Prowa- – opowiada M. Lenda. – Będę tę szkodzone są również zajęcia wyrównawcze łę długo wspominała. Spędziłam w niej
z języka polskiego i matematyki dla ucz- tyle wspaniałych chwil… - dodaje. JD

Gubin był pierwszy

Wyścigi MTB w Gubinie
Nadeszły już chłodne dni. Wydawałoby się, że uprawianie wiosenno-letnich
sportów w tym sezonie odeszło już
w zapomnienie. Nic bardziej mylnego!
W najbliższą niedzielę 18 października
w naszym mieście odbędą się zawody
w ramach I wyścigu Gubin MTB o Puchar Burmistrza. Tak więc dla rowerzystów szykują się zawody, które będą
świetnym zwieńczeniem sezonu 2009.
Początek wyścigu zaplanowano na
godz. 12.00. Zapisy uczestników zawodów będą trwały już od godz. 9.00 do
11.45. Można wybrać trasę krótką lub
dłuższą. Wyścig zacznie się od ul. Różanej. Trasa będzie wiodła po Wzgórzach Gubińskich. Opłaty startowe:
bezpłatnie na krótszym dystansie (bez
względu na wiek), dla dłuższego dystansu: młodzież - 5 zł, dorośli - 10 zł.

Dodatkowo pobierana jest kaucja na
chip w wysokości 10 zł, która zostanie
zawodnikowi zwrócona tuż po przybyciu na metę. Przypominamy, iż każdy
zawodnik jadący na dłuższym dystansie
obowiązkowo musi mieć ze sobą kask,
a na krótszej pętli jest on zalecany.
Warto uczestniczyć w takich zawodach. Jeżeli nie czynnie, to przynajmniej w roli widza. Doping publiczności jest dla rowerzystów równie istotny,
jak forma fizyczna. Poza tym nieczęsto
mamy okazję oglądać w naszej okolicy
rowerzystów górskich w akcji. Więcej
informacji można znaleźć na mtb.gubin.com.pl. Głównym organizatorem
imprezy jest Młodzieżowa Rada Miasta
Gubina oraz Miejski Ośrodek Sportu
w Gubinie.
Andrzej Matłacki

Podczęstochowski zespół włączył się do akcji gubińskiej młodzieży „Ratujmy konie!”
motywy koni, bowiem reggae`owy koncert rozpoczął wielką akcję charytatywną na rzecz wykupienia tych zwierząt
przeznaczonych na rzeź. Po raz kolejny młodzież zbierała fundusze na pomoc bezbronnym czworonogom w ramach Światowego Tygodnia Zwierząt.
- Chcemy zapobiec handlowi i przewożeniu koni na rzeź. Warunki ich transportu są najokrutniejszymi z możliwych:
przeładowane ciężarówki, brak dostępu
do wody… - mówi Marcin Gwizdalski z GDK. - To często doprowadza do
upadku zwierząt albo ich śmierci – do-

fundacje zajmujące się osobami z różnymi schorzeniami i problemami (depresje, stwardnienie rozsiane, wylewy, urazy). Tam człowiek się o nie troszczy…
Organizatorem imprezy były: Gubiński Dom Kultury, grupa OTWARTE,
Młodzieżowa Rada Miasta Gubina oraz
Urząd Miejski w Gubinie. Rajmund
Serdeczne podziękowania dla Zespołu Szkół Rolniczych (szczególnie dla
dyr. Krzysztofa Szymańskiego oraz
Grażyny Kolanowskiej) oraz radnego
powiatowego Grzegorza Świtalskiego
za pomoc przy organizacji imprezy.

„Studio Wokalne” n Szkoła tańca „CALIPSO” n Szkoła tańca HIP-HOP
„ETNA” n Dziecięca i Młodzieżowa grupa teatralna „ATRAPA” n Artystyczny Klub
Malucha n Dziecięca Grupa Taneczna „ZADYMA” n „Gubińskie Łużyczanki” n Sekcja szachowa n Dziecięce i młodzieżowe koło plastyczne n Szkółka malarska n Zespoły instrumentalne n Koło numizmatyczne n Szkoła gry na
perkusji n Klub Anonimowych Sympatyków Kina n Uniwersytet Trzeciego Wieku n Szkoła Języków Obcych (niemiecki, angielski) n Nauka języka niemieckiego z Native Speaker n Grupa Breakdance (nowość!) n Kółko dziennikarskie TV
(nowość!) n Więcej informacji www.gdk.gubin.com.pl n tel. 6845581689

O sobie samym...
Redaguje Andrzej Matłacki

Urszula Dudziak
(wokalistka jazzowa, kompozytorka, honorowa obywatelka Gubina)

Uważam, że nasze miasto ...
pięknie się rozwija, a to dzięki jego włodarzom, którzy są: młodzi, wykształceni,
kompetentni i kochają nasze miasto.
Moje ulubione miejsce w Gubinie to ...
Może zabrzmi to ponuro, ale jest to Góra
Śmierci, u podnóża której mieszkałam we
wczesnym dzieciństwie i z tym okresem
wiążą się moje wspomnienia obfitujące
w masę przygód. Materiał na ciekawy film.
Drugie miejsce to odbudowywana fara.
Mój największy sukces ...
jeszcze przede mną.
Mój największy błąd ...
Nie lubię patrzeć w tył i szukać błędów.
Zrobiłam ich wiele, ale wszystkie naprawialne.
Denerwuje mnie ...
poziom naszej kultury masowej, który
przeniósł się na styl polityków. Następnie: głupota, bezinteresowna zazdrość,
zawiść i chamstwo.
Często myślę o ...
tych, co na górze (nie tylko w Polsce!), od
których dużo zależy, żeby dali nam pożyć
w spokoju i przestali nas stresować.
Szkołę wspominam ...
z łezką w oku, szczególnie, że jestem na
bakier z pamięcią.
W przyszłości planuję ...
nagrać płytę życia, pisać, dużo podróżować i kupić mały domek z ogródkiem.
A gdzie? Widzę to coraz wyraźniej!
Muzyka, film, czy książka? wolny czas
spędzam ...
Wszystkie wymienione plus granie w tenisa, rower i spacery.
Tradycyjna polska kuchnia, czy ...
Zdecydowanie makrobiotyczna. Czyli
zero mięsa (ryby tak, ale z naturalnego źródła, nie hodowlane), zero cukru
(biała śmierć!), maleńko soli i śladowe
ilości nabiału, np. 3 jajka tygodniowo,
zero mleka, jogurtu, sera (mleko ryżowe,
sojowe-tak), mąka orkiszowa (białawon!!!), zero alkoholu, kawy i herbaty.
Zostały warzywa, jarzyny, owoce, kasze,
fasole. Ale się rozpędziłam, sorry!
Mam słabość do ...
inteligentnych z poczuciem humoru,
w różnym wieku, mężczyzn.
Moja dewiza życiowa brzmi ...
Być przyzwoitym i wyraźnie, bez drżenia ręki, podpisać się pod swoim życiorysem. Amen.
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Pierwszoklasiści
Anno Domini 2009
Klasa IA – wychowawca klasy mgr
Jolanta Korzeniewska; uczniowie:
Alicja Bakalarczyk, Adrian Baryluk,
Julia Bazan, Wiktoria Chomse, Bartosz Drgas, Zuzanna Galowska, Błażej Główczyński, Cheyenne Kałużna,
Natalia Kodź, Darian Kowalski, Anna
Misterkiewicz, Dorian Nawara, Marcel Niekraszewicz, Eryk Przybylski,
Zofia Rudzka, Natalia Sikora, Michał
Stachyra, Magda Tomczak, Weronika
Wendrowska, Sara Woszak, Kacper
Zadrożny.

Klasa I A w Szkole Podstawowej nr 3 u

Klasa IB – wychowawca klasy mgr
Małgorzata Granda; uczniowie: Wioletta Boćkowska, Jakub Chomont,
Weronika Cichowicz, Dawid Cierniak, Oliwia Cierniak, Zofia Cierpik,
Daria Dokurno, Norbert Iwanicki,
Maksymilian Jażewicz, Jan Kaczmarek, Jakub Kordysz, Gabriela Kruk,
Roksana Lisiak, Wanesa Malinowska, Gabriela Piejek, Michał Piertras,
Kamil Przyworski, Oliwia Sendera,
Konrad Srokaty, Tomasz Stemplewski, Wiktoria Szmigielska, Dawid
Wasilewski.

t Klasa I B w Szkole Podstawowej nr 3

Klasa IC – wychowawca klasy mgr
Marta Szuber; uczniowie: Zbigniew
Tymoteusz Abram, Magdalena Nikola Bożek, Michał Aleksander Czapski, Szymon Duk, Kamil Francuzik,
Wiktoria Gharajlou, Diana Wiktoria
Grzęda, Kacper Jankowiak, Stanisław
Patryk Kalinowski, Marianna Dominika Kędziora, Adrian Krasucki,
Maria Aneta Lehmann, Jan Adam
Leńczuk, Piotr Ławrzyniak, Tomasz
Kacper Niemczyk, Joanna Nowak,
Michał Schneider, Jakub Fabian Sengier, Mikołaj Adrian Storto, Ewa Adrianna Szwed, Patrycja Lidia Tomaszewska.
Klasa I C w Szkole Podstawowej nr 3 u
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Co mówią o budowie elektrowni i kopalni
n Edward Aksamitowski

wójt gminy Gubin
Od początku lat 90. popierałem i nadal popieram wszystkie projekty inwestycyjne na terenie gminy.
Ta inwestycja jest szczególna, nie tylko jeżeli chodzi o jej rozmach, ale też o
horyzont czasowy.
Mamy pewność, że przez najbliższe
60-70 lat gmina będzie miała stały i do
tego niemały dochód z podatków oraz
opłat od elektrowni i kopalni. Kolejna
sprawa to ograniczenie bezrobocia, które w tej chwili przekroczyło 30%. Ważne
dla mnie jest również zahamowanie odpływu wykształconej młodzieży.
Nie ma innego sposobu, by młodzi
i wykształceni ludzie znaleźli pracę
odpowiadającą ich kwalifikacjom na
miejscu, żeby nie musieli wyjeżdżać
„za chlebem” do miasta.
Zwiększone wpływy do budżetu trzeba będzie mądrze zagospodarować.
Najważniejsza w tej chwili jest infrastruktura. Dlaczego mieszkańcy gminy
nie mają żyć na takim samym poziomie
cywilizacyjnym jak mieszkańcy miast?
Czy mieszkańcy wiosek nie mają prawa
do kanalizacji i gazu, czy służba zdrowia oraz oświata nie mogą być na takim samym poziomie, albo i wyższym
niż w miastach? Wszyscy wiemy, że
poziom usług społecznych zależy od
posiadanych środków. Co do infrastruktury, to należy pamiętać, że za tą
inwestycją przyjdą następne, choćby
wytwórnie gipsu, które zagospodarują
osady pochodzące z elektrowni.
By przyciągnąć następnych inwestorów, konieczne będzie uzbrajanie kolejnych części gminy. Jeszcze raz podkreślam - środki budżetowe trzeba
tak wydawać, aby następne pokolenia
nie mówiły, że władza zmarnowała
pieniądze.
n Bartłomiej Bartczak
burmistrz miasta Gubina
To największa inwestycja w naszym
województwie, może na trwałe zmienić losy naszego miasta i gminy.
Jestem od początku za budową elektrowni i kopalni w Gubinie.
Na ich budowie zyska i gmina, i miasto. Gmina dostanie olbrzymie pieniądze w postaci podatków. Dziś budżet
gminy wiejskiej wynosi kilkanaście
milionów złotych na rok, po inwestycji
może wynieść wiele ponad 60 milionów - za taką kwotę można już coś zrobić. Jeżeli chodzi o miasto, spodziewam
się znacznego wzrostu gospodarczego i
przez to większego zwrotu podatków
CIT i PIT. Do tego dodać należy nowe
miejsca pracy zarówno dla mieszkańców miasta, jak i gminy. Pamiętajmy,
że środki unijne w pewnym momencie
popłyną do nowych krajów członkowskich. Kopalnia i elektrownia to pewne
pieniądze dla samorządów i mieszkańców przez najbliższe kilkadziesiąt lat.
Możemy na trwałe wybić się na czoło
najbogatszych regionów nie tylko województwa lubuskiego, ale i Polski.
n Czesław Fiedorowicz
prezes konwentu Euroregionu
„Sprewa-Nysa-Bóbr”
Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej i liceum, bardzo dużo mówiło
się o kopalni węgla brunatnego w okolicach Gubina. Ta inwestycja wydawała

się niemal pewna, co rodziło nadzieje
mieszkańców miasta i okolic na rozwój. Nie podjęto wówczas tej decyzji.
Mniej więcej w tym samym czasie,
dzięki mojemu koledze, obserwowałem,
jak powstaje zagłębie górnicze w okolicach Głogowa. Tam podjęto decyzję o
uruchomieniu kopalni. Były też problemy - a to z dewastacją przyrody, a to z
przesiedleniem niektórych wsi. Rodziły
się różne problemy natury finansowej
dla realizacji tych inwestycji, odszkodowań dla ludzi i pytano o przyszłość.
Dziś Głogów, Polkowice, Lubin to bogate miasta o wielkim tempie rozwoju.
Mieszkańcy okolicznych wsi żyją w
dostatku, wielu uprawia rolnictwo na
sąsiednich terenach, ale większość żyje
z górnictwa. A Gubin i okoliczne wsie
dotknęła wówczas stagnacja i trwa do
dziś, z krótkimi chwilami wzlotów.
Górnictwo odkrywkowe to stabilne
miejsca pracy w tej branży, wysokie wynagrodzenia, bardzo korzystne uprawnienia emerytalne, świetne zabezpieczenie socjalne. Tego doświadczają
ludzie tam (w Głogowie, Polkowicach,
Lubinie - przyp. red.) mieszkający. Gdy
dziś trwa dyskusja o sens budowy elektrowni i kopalni węgla brunatnego na

Starosiedlu, Stargardzie Gubińskim.
Okoliczne lasy i pola są mi doskonale znane. Jak nikt czuję sentyment do
tych ziem i siłę przywiązania do ziemi przesiedleńców zza Buga, bo też z
takiej rodziny pochodzę. Ale myślę o
przyszłości, bo to nasze główne zadanie. Likwidacja kilku wsi akurat w tej
gminie jest mniejszym problemem niż
w innych. Tu niemal w każdej wsi gminy Gubin znajdzie się miejsce na budowę nowego domu, a odszkodowanie za
przesiedlenie musi wystarczyć na stworzenie lepszych warunków do życia. W
tej gminie jest jeszcze trochę ziemi dla
tych, którzy ją utracą, a chcą żyć z rolnictwa. Nikt nikogo na siłę nie wyrzuci
bez pieniędzy z własnego domu. Przepisy o wywłaszczeniach zawsze gwarantują sowitą rekompensatę.
Jeśli ktoś musi być wysiedlany, zawsze
znajdzie miejsce do życia w gminie, a
władze różnych szczebli muszą się o to
zatroszczyć, górnicy - sfinansować. Będziemy tego strzec.
Nie oszukujmy się, często gołym
okiem widać, jak wiele domów w tych
kilku wioskach jest w złym stanie technicznym, zatem znalezienie nowego
miejsca do życia jest często zbawienne.

gubińska jest biedna i potrzebuje pomocy
każdej, w tym finansowej. Elektrownia i
kopalnia są jedyną konkretną ofertą rozwiązania bardzo wielu problemów tych
terenów. Innej nie ma, bo z kasy gminy, od marszałka, z funduszy unijnych i
budżetu państwa (bez tej inwestycji) nie
starczy na nic. Czeka te wsie dość sielska,
ale marna egzystencja.
n Dorota Schewior
pełnomocnik obywatelskiej
grupy inicjatywnej
„Nie” kopalni w Gubinie.
Jest właścicielką gospodarstwa w Wielotowie, które jest jej jedynym źródłem
utrzymania. Posiada zabudowania pochodzące z 1928 r. W ich skład wchodzą m.in.:
dom mieszkalny i dwa budynki gospodarcze. Na ziemi V klasy uprawia: 2,5 ha maliny, 3 ha truskawki, 0,5 ha jeżyny, 0,5 ha
wiśni i 2,0 ha szparagi. Część ziemi jest jej
własnością, a część dzierżawi.
Jest zdania, że z planowaną inwestycją należy jeszcze poczekać. Węgiel leżał tyle lat, to można jeszcze poczekać
z jego wydobyciem. To przecież skarb
państwa polskiego, należy go wykorzystać, ale nie metodą odkrywkową,
lecz poprzez podziemne gazowanie.
Powstrzyma to niszczenie gruntów,

Mariaż przyrody z techniką - na skraju odkrywki węgla brunatnego
terenie gmin wiejskich Gubin i Brody,
powracają tamte wspomnienia i bardziej czytelne jest znaczenie zmarnowanej szansy rozwojowej.
Polska musi zrealizować inwestycje
energetyczne. Przyroda dała tym ziemiom atrybut, jakim jest węgiel brunatny, jeden z najlepszych pokładów
w Polsce. Tej kolejnej szansy nie wolno
nikomu zmarnować, bo nie ma lepszych
pomysłów na zagospodarowanie tych
ziem w taki sposób, by zatrzymać młodych ludzi, poprawić warunki pracy i
życia naszemu pokoleniu i zapewnić
lepszą jesień życia pokoleniu naszych
rodziców. Niektórzy, zwłaszcza ekolodzy
przyjezdni, protestują bardziej od ludzi
związanych z tymi ziemiami od urodzenia. Warto by się zastanowić, czy czasem
w ich interesie nie jest ulokowanie takiej
inwestycji w innym miejscu Polski...
Urodziłem się w Gubinie, wszystkie
wakacje w czasach szkoły podstawowej i liceum spędzałem w Gębicach,

Tak ciężko dzisiaj o dobrze płatną i
stabilną pracę, a branża energetyczna
i górnicza daje najlepszą ofertę. Stąd
dyskusje o uzasadnieniu ekonomicznym dla zainteresowanych rodzin są
często bezpodstawne.
Kopalnia to rana dla przyrody. Ale
my tu mamy, i nadal mieć będziemy,
najwięcej lasów w Polsce. Były protesty o obwodnicę Gubina i przejście
graniczne w Sękowicach. A przecież ta
inwestycja wniosła tyle ożywienia i nikomu nie przeszkadza.
Gdy spojrzymy, jak często w wioskach
nadal nie ma szamb, jak wiele gospodarstw nie oddaje odpadów na wysypisko
komunalne, jak nierzadko widzimy dym
z kominów domowych z palonych opon,
plastików, to musimy mieć świadomość,
że to jest często bardziej szkodliwe ekologicznie, niż omawiana inwestycja. A
gdzie są ci ekolodzy na co dzień? Dlaczego nie prowadzą takich kampanii uświadamiających w każdej wiosce? Wieś pod-

miejsc pracy rolnika, i dewastację lasów. By zbadać, czy taka eksploatacja
jest możliwa, mogliby ją wesprzeć finansowo mieszkańcy.
Będąc przeciwko budowie kopalni,
ma też na uwadze swych rodziców,
którzy w 1945 r. zmuszeni zostali do
opuszczenia rejonu powiatu Baranowicze, osiedlając się w Jałowicach, a w
1974 r. w Wielotowie. Gdy dzisiaj toczą
się rozmowy o kolejnej emigracji, mają
wielki żal do tych, którzy podejmują
takie decyzje.
n Józef Mazurek (Jaromirowice)
prezes zarządu miejsko-gminnego PSL
Wielokrotnie rozmawiano o szansie,
jaka stoi przed gminą po wybudowaniu
elektrowni i kopalni. Mimo utrudnień,
jest możliwość w pozyskaniu znacznych środków na jej dalszy rozwój.
Przed kolejnymi władzami samorządowymi, przyszłym pokoleniem, rozwija
się perspektywa polepszenia warunków
życiowych. Patrząc na obecny budżet,

bez dodatkowych dochodów czeka nas
tylko regres.
n Piotr Puszkarski
zastępca dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
Uważa, że realizacja planowanej inwestycji ze względów ekonomicznych
będzie dobrze służyć mieszkańcom.
Trudno jednak określić jej wpływ na
środowisko. Na pewno zyskają osoby
nie mające pracy. Według statystyki,
na 30 września br. zarejestrowanych
było 2715 osób, w tym bez prawa do
zasiłku (tylko ubezpieczenie) 2217
osób (870 z nich to mieszkańcy gminy,
1845 – mieszkańcy miasta). W wieku
do 25 lat pozostaje bez pracy 568 osób.
To między innymi dla nich otwiera się
szansa na godne życie.
n Tadeusz Solecki - Strzegów,
rolnik, 24 ha przejęte w 1984 r.
od rodziców, którzy osiedlili się
tu w 1946 r., długoletni sołtys,
były radny, ojciec sześciorga dzieci
Jest zdania, że to przyszłość przed
gminą, choć może wiązać się z wieloma
trudnościami. Do czasu dojścia planowanej odkrywki w rejon Strzegowa (ok.
2040 r.), władze nie mogą zapomnieć
o mieszkańcach, ludzie muszą godnie
żyć. Trzeba już dziś myśleć o ewentualnej zmianie miejsca zamieszkania.
Jeżeli dotyczyć to będzie terenu gminy, muszą tym interesować się radni.
Liczy też na obiektywną wycenę gruntów i zabudowań, by bez problemów
odtworzyć je w innym miejscu.
n Edward Szafrański - Drzeńsk Wielki,
emerytowany funkcjonariusz Straży
Granicznej, radny gminy, bez gospodarstwa rolnego, ojciec dwojga dzieci
Budowa elektrowni i kopalni w gminie jest nie tylko konieczna ze względów produkcji energii elektrycznej, ale
także znacząca w rozwoju gminy, miasta i regionu. Wraz z kopalnią rozwijać
się będą także inne gałęzie przemysłu.
Mieszkańcy Drzeńska Wielkiego liczą
na to, że po wzroście dochodów do
samorządu gminnego nastąpi nareszcie remont świetlicy i jej wyposażenie
oraz poprawa stanu drogi ŻytowańDrzeńsk Wielki-Wałowice. Szykowane
są też działki budowlane dla tych, którzy będą musieli opuścić tereny kopalniane i zechcą tu zamieszkać, co daje
możliwość rozbudowy miejscowości.
n Teresa i Mikołaj Kałużni z Brodów,
wywiad dotyczący tygodniowego pobytu
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Gwarek” w Ślesinie KWB Konin.
(„Magazyn Lubski” - nr 9 z 2009 r.)
„Może miejsce to jest wyjątkiem w
zdegradowanym środowisku Zagłębia
Konińskiego?...Ależ skąd. Tam jest dużo
zieleni, zwłaszcza pól i sadów. Owoce
były nieprawdopodobnie tanie. Wprawdzie wyrobisko robi wrażenie, ale tuż
obok widzieliśmy sad na zrekultywowanym terenie. Wszędzie porządne drogi,
estetyczne elewacje, przeważnie nowych
domów, bardzo czysto... Mieliście Państwo zapewne sposobność rozmawiać z
mieszkańcami... Co mówią o życiu obok
kopalni? Dzięki elektrowniom i kopalni kilka tysięcy ludzi ma dobrze płatne
posady. Chwalą sobie ustabilizowaną egzystencję i jeżeli czegoś się obawiają, to
życia bez tych zakładów i braku pracy.”
Opr. Zygmunt Traczyk
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Mistrzostwa Polski Policji
Mistrzostwa Polski Policji w wędkarstwie spławikowym Wrocław 2009 r. to
sukces policjanta z Gubina.
We Wrocławiu – Karłowice odbyły się Mistrzostwa Polski Policji w wędkarstwie spławikowym.

Zwycięzcy na podium
Nasze województwo reprezentował, oprócz Wiesława Kaszany ( KPP Krosno Odrz. VII miejsce) i Andrzeja Kamińskiego (XII miejsce), gubiński policjant Andrzej Iwański, który zajął bardzo zaszczytne i wysokie II miejsce.
Indywidualna klasyfikacja funkcjonariuszy KPP Krosno: I. Bartłomiej Kubala KWP Katowice, II. Andrzej Iwański – Gubin, III. Krzysztof Foks KWP
Katowice, VIII. Wiesław Kaszany KPP Krosno Odrz., XII. Andrzej Kamiński
KKP Krosno Odrz., Drużynowa klasyfikacja: I miejsce KWP Katowice, II miejsce KPP Krosno Odrz., III miejsce KWP Wrocław.
Podziękowania należą się wicemistrzowi świata juniorów Tomaszowi Mikołajczakowi z Zielonej Góry, koordynatorowi poczynań krośnieńskich policjantów oraz wicemistrzowi świata Piotrowi Lorenzowi.
Na szczególne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na zawody zasługują: „Złota Rybka” pp. Gondero, kantor RAB, Maciej i Błażej
Prusowie, Zygmunt Podhorecki, Andrzej Wójcik i za transport (pojazd)
pp. Wioletta i Zbigniew Poniatowscy.
Małgorzat Borowczak-Turowska

Z Ziemi Gubińskiej
Z poprzedniego odcinka wiemy, że od września roku 1939 do początku 1945 w Guben i dawnym powiecie gubeńskim zatrudniano jeńców wojennych i robotników przymusowych. Największym ich „pracodawcą” był zakład zbrojeniowy Rheinmetall-Borsig, gdzie w roku 1944 było między innymi 623 robotników rosyjskich, 423 Polaków, 450
Włochów, 399 Francuzów, 98 Holendrów.

Robotnicy przymusowi - 2
Zakład rozpoczął produkcję na
początku 1940 roku. Znajdował się
w południowo-zachodniej części
miasta, niedaleko Nysy, naprzeciwko dzisiejszej wsi Gubinek. Założona
w 1889 r. w Düsseldorfie Nadreńska
Fabryka Wyrobów Metalowych i Maszyn w roku 1933 przejęła zakład Borsig-Werk w berlińskiej dzielnicy Tegel.
Zakład w Guben był wyłącznie filią
tego jednego z największych koncernów zbrojeniowych Trzeciej Rzeszy.
Produkował ważne systemy broni na
potrzeby przemysłu lotniczego, mianowicie różne typy automatycznych
działek pokładowych i karabinów maszynowych. Na terenie zakładu oraz
nieopodal pobliskiej wioski Kaltenborn
(Kuckucksaue) znajdowały się własne
strzelnice, służące do wypróbowywania i wstrzeliwania tych broni. Produkcję prowadzono w licznych, obszernych halach, połączonych betonowymi
drogami i bocznicami kolejowymi. Poczwórne działka przeciwlotnicze na zakładowych wieżach (foto 1) ochraniały
przed atakiem z powietrza wspomniane hale, które dodatkowo przykrywane
były siatkami maskującymi.
Dzięki zmniejszeniu zdolności wytwórczej miejscowego przemysłu tekstylnego udało się pozyskać ręce do
pracy z miasta i okolic. Jednocześnie
pozyskiwano pracowników z zewnątrz.
Na przełomie roku 1939 i 1940, specjalnie dla pracowników zakładu,

dukcyjnych Borsig-Werk: około 30
drewnianych baraków stało przy rozwidleniu drogi Schlagsdorfer Weg.
Obóz znajdował się po zachodniej stronie drogi dojazdowej i ciągnął się w kierunku Kuckucksaue. W części środkowej tych długich baraków znajdował
się korytarz. Po obu jego stronach były

pomieszczenia mieszkalne i sypialne.
Jeńcy mieszkali tu w grupach. Kuchnie,
łaźnie, toalety oraz urządzenia techniczne były dostępne jako wyposażenie
dodatkowe – nie znajdowały się w po-

Prezesowi Andrzejowi Szyi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY
składają członkowie
Stowarzyszenia Gubińskich Filatelistów

2-D
 awne baraki robotników przymusowych zakładu Borsig przy Schlagsdorfer Weg w
zachodniej części miasta, okres ok. 1950 r.
w zachodniej części miasta zbudowano nową ulicę Rotdornweg z ośmioma dwukondygnacyjnymi budynkami
mieszkalnymi. Urzędnicy i robotnicy
wykwalifikowani z Berlina otrzymywali tutaj oraz przy ulicy Finkenhebbel
mieszkania zakładowe. Liczne budowle w stanie surowym stały tu jeszcze
w roku 1945, między innymi planowany budynek gospodarczy, w którym
w roku 1949 powstała szkoła.
Jak już wiemy, po militarnym zajęciu Polski, do Guben przybyli polscy
jeńcy wojenni, względnie pracownicy
cywilni, których umieszczono w nowo
powstałych barakach. Taki obóz z baraków znajdował się w pobliżu hal pro-

prowadzonemu przez władze wojskowe i przyporządkowanemu urzędowi
pracy w Guben. Proces tego przemianowywania zakończono w lipcu 1940
roku. Wprowadzono wtedy dokładne
przepisy porządkowe, które regulowały
kontakty robotników polskich z ludnością niemiecką. Z poprzedniego od-

1 - Na drugim planie dwie wieże z działkami przeciwlotniczymi na terenie zakładu
Rheinmetall Borsig, stan z roku około 1940

Gubińska Liga Wędkarska zakończyła sezon 2009
Piąte zawody Gubińskiej Ligi Wędkarskiej, zorganizowanej przez Wędkarski
Klub Sportowy PKM, odbyły się 3 października. Na tzw. Ruskim Stawie, położonym przy ul. Śląskiej-Chodkiewicza-Żółkiewskiego (przed wojną staw z otaczającym go małym parkiem stanowił z założenia park francuski i był miejscem
pozyskiwania lodu dla gubeńskich browarów), odbyła się ostatnia impreza ligi
br. Zakończyło ją zwycięstwo Edwarda Liczbińskiego, który osiągnął 3,3 kg.
Drugi był Krzysztof Olifirowicz – 2,1 kg, trzeci Wojciech Liczbiński – 2,13 kg.
Organizatorzy dziękują Państwu Fijołek za udostępnienie akwenu.
Pozostałe zmagania odbywały się na Nysie (2 kwietnia) i Odrze (do 22 sierpnia). Wyniki klasyfikacji rocznej:
1. Krzysztof Barański – 34 pkt., 2. Edward Liczbiński – 30 pkt., 3. Wojciech
Liczbiński – 27 pkt., 3. Roman Gąsior – 21 pkt., 4. Krzysztof Olifirowicz – 21
pkt., 5. Grzegorz Petrykowski – 20 pkt., 6. Andrzej Szpyt – 18 pkt., 7. Tomasz
Sandecki – 16 pkt., 8. Tomasz Płocha – 16 pkt., 9. Marek Wojtasik – 14 pkt.
Oczywiście przez ligę „przewinęło się” więcej wędkarzy, ale niektórzy (np.
Tomasz Bądzielewski z koła PZW nr 3) udział w zawodach wzięli tylko raz.
Organizacja Gubińskiej Ligi Wędkarskiej była możliwa dzięki sponsorom:
burmistrzowi Bartłomiejowi Bartczakowi, firmie Produkcja Konstrukcji
Metalowych (PKM) Wioletta Poniatowska, zarządom wszystkich czterech
gubińskich kół PZW oraz Tadeuszowi Albinowskiemu. Duży wkład w organizację zawodów wniósł również sędzia Dawid Trzebny.
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mieszczeniach właściwych, wyposażonych w żelazne piece. W tym obozie
przewidziano miejsce dla 2000 zatrudnionych. Wejście – mniej więcej na wysokości późniejszego budynku administracyjnego zakładu Chemiefaserwerk
Guben – przysłaniał mały kawałek lasu.
Drewniana wieża wartownicza stała po
stronie południowej. Widać z niej było
ówczesny most na Nysie koło Gubinka. Polscy jeńcy wojenni, do których
później dołączyli Francuzi, robotnicy
rosyjscy i inni, zostali przemianowani
na pracowników cywilnych. Administracyjnie podlegali wspomnianemu
już Stalagowi III B w Fürstenbergu nad
Odrą (dzisiejszy Eisenhüttenstadt),

cinka dowiedzieliśmy się również, że za
stosunki płciowe z ludnością niemiecką groziła kara śmierci. Dla Polaków
wprowadzono oznaczenie „P”, które
miało być noszone na odzieży w formie
kolorowego kwadratu, umieszczonego
tak, jakby stał na jednym z wierzchołków. 10 kwietnia 1940 r. starosta ówczesnego powiatu gubeńskiego zarządził, że polskim robotnikom cywilnym
mają zostać wyrobione dokumenty
osobiste ze zdjęciami.
Niejednokrotnie robotnicy przymusowi padali ofiarą terroru. Na przykład
w grudniu 1944 r. na terenie zakładu
Borsig-Werk rozstrzelano 21 robotników cywilnych. Prawdopodobnym
powodem egzekucji była ich postawa
wobec zbliżającego się frontu.
Po roku 1945 zakład Borsig-Werk został zdemontowany, a na jego terenie
powstał później zakład włókien chemicznych Chemiefaserwerk Guben,
w skrócie CFG, w którym za czasów
NRD pracowali między innymi mieszkańcy Gubina.
W pierwszych tygodniach powojennych zmieniła się również funkcja wspomnianych powyżej baraków
w pobliżu Borsig-Werk (foto 2). Miejsce cudzoziemskich robotników przymusowych zajęli Niemcy z terenów na
wschód od Nysy Łużyckiej, które po
wojnie znalazły się w granicach nowego państwa polskiego. Do dyspozycji
było wtedy 14 baraków mieszkalnych
oraz baraki gospodarcze i sanitarne.
Po roku 1945 służyły one jako oddział
kwarantanny oraz jako obóz przejściowy dla przesiedlanej ludności niemieckiej i później jako dom starców,
względnie przedszkole.
Opr. i przekład: K. Freyer
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Wybory burmistrza
Guben. W wyborach burmistrza miasta Guben 15 listopada ma wziąć
udział dwóch kandydatów: adwokat i przewodniczący rady miasta KlausDieter Fuhrmann (CDU) i urzędujący burmistrz Klaus-Dieter Hübner
(FDP) - poinformował szef komisji wyborczej Fred Mahro. O dopuszczeniu kandydatów do wyborów musiała jeszcze zdecydować komisja wyborcza na posiedzeniu publicznym.
Do niedawna w wyborach chciał wystartować bezpartyjny mieszkaniec Guben
Steffen Buckel, lecz w ostatniej chwili zrezygnował na rzecz K.-D. Fuhrmanna,
którego chce teraz wspierać, „bo zmierza do tych samych ideałów, co ja: humanitaryzm, bliski kontakt z obywatelami, tolerancja”. Jeśli chodzi o gospodarkę,
pracę z młodzieżą, oświatę i turystykę, poglądy również mają podobne.
Fuhrmann chce jednoczyć osoby, które robią coś dla miasta. Pragnie także, aby
okazywano sobie więcej humanitaryzmu. Razem z pracownikami administracji,
radnymi i mieszkańcami chce robić wszystko dla dobra miasta. Stawia na wzajemne zaufanie i dużo komunikacji. Chce słuchać, co mówią ludzie, których bezpośrednio dotyczą miejskie decyzje. Chce uwzględniać inicjatywy rodzicielskie
i odpowiadać mieszkańcom na ich pytania i dlatego uważa za ważne, aby wprowadzić w urzędzie miejskim godziny przyjęć dla mieszkańców - „Chcę być ludzkim burmistrzem”. Życzy sobie różnorodności sensownych opinii. Jest zdania, „że
w Guben pewne potencjały leżą odłogiem, których zagospodarowanie leży w interesie miasta”. Jest świadomy, że „nie zawsze można spełnić oczekiwania wszystkich.
Ale ja nie obiecam niczego, czego nie potrafię dotrzymać”. Stworzenie wielu miejsc
pracy nie uda się jednej nocy. Chce wspierać firmy, stwarzać dobre warunki ramowe, towarzyszyć temu, co da się zrobić, nawet jeśli trudno jest zrekompensować
pewne wady regionu, jak chociażby spora odległość od autostrady. Na tym polu
działania należy również wykorzystać kompetencje urzędników miejskich.
Uważa, że przebudowa miasta kroczy dobrą drogą. Nie ma sensu finansować
mieszkaniowych pustostanów. Przede wszystkim w dziedzinie oświaty chce
więcej rozmawiać o treściach, a nie tylko o pięknych fasadach. Ważne jest
celowe wsparcie pracy z młodzieżą, w dziedzinie kultury i sportu, ale zawsze
musi tu chodzić o treści. Bliska więź osób zaangażowanych w dzieło może
ułatwić zrealizowanie niejednego zadania.
Fuhrmann uważa również, że obecne stosunki pomiędzy burmistrzem i radnymi „ wymagają dużej poprawy”.
Kiedy wybiega myślami o dziesięć lat w przyszłość, wyobraża sobie Guben
jako „miasto warte pokochania, w którym ludzie dobrze się czują, bezrobocie jest
małe i w ogóle panuje klimat, który przedsiębiorcom umożliwia inwestowanie”.

Z Euroregionu
Posiedzenie polsko-niemieckiej komisji
W Szczecinie 23 września odbyło się
XX posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Regionalnej i Transgranicznej, w której
uczestniczył także prezes konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” Czesław
Fiedorowicz.
Obie strony podkreśliły, iż istniejąca od 18 lat Komisja oraz działające
w jej ramach Komitety: ds. Współpracy Przygranicznej, ds. Współpracy
Międzyregionalnej oraz ds. Gospodarki Przestrzennej, stanowią istotny element polsko-niemieckiej współpracy,
przyczyniającej się do rozwoju bezpośrednich kontaktów oraz współpracy
regionalnej i lokalnej. Komisja wskazała na znaczenie kontynuacji wymiany
nauczycieli, która szczególnie w regionach przygranicznych cieszy się dużym
zainteresowaniem.
Prowadzone są przez obie strony prace wewnętrzne, zmierzające do przygotowania projektu polsko-niemieckiej
umowy dotyczącej wspólnych działań
mających na celu poprawę sytuacji na
drogach wodnych polsko-niemieckie-

go pogranicza (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi);
- zamiary uzupełnienia „Mapy zamierzeń inwestycyjnych polskiego obszaru
pogranicza położonego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej”, odpowiednią
mapą dla niemieckiego obszaru pogranicza. Komisja oczekuje, że będzie ona
wkładem do opracowywanej wspólnie
„Wizji rozwoju obszaru pogranicza
Polski i Niemiecy”;
- kontynuację wspierania nauczania
„języka sąsiada”;
- wspieranie obywateli Polski i Niemiec, za pośrednictwem wspólnych
polsko-niemieckich punktów doradczo-konsultacyjnych oraz polsko-niemieckich instytucji.
Komisja została poinformowana o stanie przygotowań do projektu „Wzmocnienie regionów miejskich i metropolitarnych poprzez udoskonaloną dostępność
(komunikacyjną) między Niemcami
i Polską”.
Następne posiedzenie odbędzie się
we wrześniu 2010 r. w Szwerinie.
Zygmunt Traczyk

Przyjdź do nas po pomoc
Masz pomysł, ale brakuje ci pieniędzy i nie wiesz jak je zdobyć z Unii Europejskiej? Odwiedź Biuro Informacji Europejskiej, które otworzył lubuski
europoseł Artur Zasada.
BIE działa od 1 września. To pomysł Fundacji Batorego czy Polsko-AmeA. Zasady. Wszyscy ci, którzy szukają rykańskiej Fundacji Wolność - dodaje
pomocy w pozyskaniu funduszy unij- M. Lewandowska. - Ubiegać się o nie
nych, znajdą ją tutaj za darmo. - Wiele mogą szkoły, stowarzyszenia, firmy. Teosób ma ciekawe pomysły, ale nie wie, raz też przygotowujemy się do spotkań,
jak i gdzie postarać się o finansowe które dotyczą aktywizacji wsi. Przede
wsparcie, tak, by plany móc wprowa- wszystkim chodzi o budowę wodociądzić w życie - mówi kierowniczka Biu- gów, kanalizacji, ale także zależy nam
ra Marta Lewandowska. - Wszystkim na zmobilizowaniu do działania samych
tym, którzy do nas trafią, podpowiemy, mieszkańców lubuskich wiosek.
z jakiego źródła skorzystać, jak wypeł- Co ważne, pracownicy biura nie tylko
nić wniosek. Ale nie tylko. Można liczyć oczekują na mieszkańców, również sami
także na nasze wsparcie podczas reali- wyjeżdżają w teren. – Wówczas na miejzacji projektu, jak i jego rozliczania.
scu staramy się pomóc. Średnio w teren
W biurze zatrudnionych jest jeszcze wyjeżdżamy dwa, trzy razy w tygodniu.
dwóch doradców: Anna Mierżwińska Staramy się być w stałym kontakcie na
i Waldemar Banaszek. Oboje mają przykład z Lokalnymi Grupami Działaspore doświadczenie w pozyskiwaniu nia, których na naszym terenie nie brai rozliczaniu unijnych pieniędzy.
kuje – dodaje kierowniczka biura.
Na jaką jeszcze pomoc mogą liczyć ci, M. Lewandowska przypomina, że
którzy trafią do Biura Informacji Euro- z Biurem Informacji Europejskiej można
pejskiej? Okazuje się, że „do wzięcia” są się kontaktować mailowo (mail: doradzśrodki nie tylko unijne. - Doradzimy, two@arturzasada.pl) oraz telefonicznie
gdzie wysłać wniosek nie tylko o unijne (tel. 0 68 353 19 80). Więcej informacji
wsparcie. Pieniądze można pozyskać też na temat działania BIE znajduje się na
z funduszy norweskich, szwajcarskich, stronie www.arturzasada.pl.
(sm)

Klaus-Dieter Fuhrmann
Ma 52 lata i, jak sam o sobie mówi, jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch
dorosłych dzieci. Jako adwokat pracuje od 1982 roku. W gubeńskim samorządzie obecny jest od roku 1994. Jest przewodniczącym rady miejskiej w Guben i przewodniczącym frakcji CDU w radzie powiatu. Ponadto pełni funkcję
przewodniczącego Stowarzyszenia Marketingowo-Turystycznego w Guben.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 02. i 09.10.2009

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU W GUBINIE OFERUJE
DO SPRZEDAŻY POJAZD CIĘŻAROWY MARKI
FS LUBLIN 3352
POJEMNOŚĆ
PALIWO
PRZEBIEG
KOLOR BIAŁY
IZOTERMA

2500 CM SZEŚCIENNYCH
DIESEL
388.000 KM

POJAZD JEST ZAREJESTROWANY
NA URZĄD MIEJSKI W GUBINIE
BYŁ UŻYTKOWANY PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO GOFLAN
POJAZD MOŻNA OGLĄDAĆ NA STADIONIE MIEJSKIM
W GUBINIE UL. SIKORSKIEGO 89
ZAPIECZĘTOWANE OFERTY PROSZĘ DOSTARCZYĆ
DO SIEDZIBY MOS – KRYTA
PŁYWALNIA
OSOBA DO KONTAKTU – ANDRZEJ NOWAK
TEL. 0-68 455 82 86
Termin składania ofert do 30.10. 2009 r.
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Kronika 997
W okresie od 29 września do 6
października 2009r. na terenie miasta i gminy Gubin odnotowano następujące zdarzenia:
29.09. policjanci znaleźli w mieszkaniu młodego mieszkańca podgubińskiej miejscowości susz roślinny
w postaci marihuany. Za posiadanie
narkotyku mężczyźnie grozi kara
pozbawienia wolności do lat 3,
3.10. nieustalony sprawca uszkodził drzwi wejściowe do bloku przy
ulicy Barlickiego. Szkody wyniosły
ok. 500 zł,
5.10. policjanci zostali poinformowani, że na osiedlu E. Plater nieustalony sprawca uszkodził ramę okna
balkonowego. Szkody - 500 zł,
W okresie od 29 września do 6
października, gubińscy policjanci zatrzymali 1 nietrzeźwego kierowcę.
Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie

Kronika PSP
01.10. w rejonie wsi Starosiedle w godzinach rannych doszło do
kolizji samochodu osobowego z...
dzikiem! Niestety zwierzę padło.
Skutki kolizji usuwał jeden zastęp
strażaków,
01.10. w rejonie Czarnowic doszło do kolizji dwóch samochodów
osobowych. Jej przyczyną było niezachowanie zasad bezpiecznej jazdy.
Straty oszacowano na kwotę 5 tysięcy złotych. Pozostałości kolizji usuwał jeden zastęp strażaków,
01.10. zastęp strażaków usuwał
zerwane opierzenie dachu kościoła
pw. Matki Boskiej Fatimskiej,
04.10. zastęp strażaków gasił palące się dzikie wysypisko śmieci przy
ul. Orzeszkowej. Strat nie zanotowano,
06.10. przy wjeździe do Gubina
dachował samochód osobowy. Dwie
poszkodowane osoby zostały zabrane przez pogotowie, a pojazd nadaje
się tylko do kasacji...
07.10. we wsi Pole, w wyniku
zwarcia instalacji elektrycznej, zapalił się samochód ciężarowy służący do przewozu tzw. dłużycy. Pożar
gasił jeden zastęp strażaków. Straty
wyniosły około 10 tysięcy złotych,
08.10. na jednej z mielizn na Odrze
(niedaleko przystani promowej
w Połęcku) utknęła łódź żaglowa.
W wydostaniu się z mielizny pomagała jednostka OSP Chlebowo,
09.10. zastęp strażaków „neutralizował” plamę oleju na ul. Kresowej. Przyczyna wycieku nie została ustalona,
13.10. zastęp strażaków, na prośbę właścicielki mieszkania, udzielił
pomocy w otwarciu zatrzaśniętych
drzwi,
13.10. dwa zastępy strażaków usuwały na drodze 286 plamę oleju,
mającą ponad 500 m długości. Jej
pochodzenie nie zostało ustalone.
Działania zastępów zabezpieczali
policjanci.
Informacje przekazał
zastępca dowódcy
JRG – PSP w Gubinie
asp. Wojciech Liczbiński.
Oprac. AB.
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Co nowego w „Gloria Domine”?
W poniedziałek 12 października chór
„Gloria Domine” z parafii Trójcy Św.
w Gubinie wraz z chórzystami „Stadtchor-Guben” uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Europejskim Uniwersytecie „Viadrina” we
Frankfurcie nad Odrą.

batutą dyrygentki Haliny Nodzak wykonały trzy utwory: „Europa-Hymn”
w trzech językach (po polsku, niemiecku i łacinie), „Hymn to Freedom” - po
angielsku, „Gaudeamus igitur” - po łacinie. Prezentacje te zostały nagrodzone
gromkimi oklaskami prawie sześciuset-

Gubiński i gubeński chór podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego ŁWSH
Obydwa chóry zostały serdecznie
powitane przez prezydenta „Viadriny” dr. Guntera Pleugera. W trakcie
dwugodzinnej uroczystości chóry pod

osobowej międzynarodowej widowni,
a także wyrazami uznania ze strony
władz uczelni, Słubic i Frankfurtu oraz
przedstawicieli stowarzyszeń działają-

cych na terenie obu miast. Po uroczystości wszystkich gości zaproszono na
poczęstunek i lampkę wina. W prywatnych rozmowach padło wiele ciepłych
słów na temat występu i działalności
obu chórów na terenie Gubina i Guben.
Zarówno dla „Gloria Domine”, jak i dla
„Stadtchor Guben” ten występ w znanej
i cenionej w Europie uczelni jest swego
rodzaju nobilitacją i zaszczytem.
Zaszczytem był także występ podczas
inauguracji roku akademickiego Wydziału Zamiejscowego Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gubinie
26 września br. w auli ZSO w Gubinie.
„Stadtchor-Guben” i „Gloria Domine”
pięknie wykonali „Gaudeamus igitur”.
Ucieszył nas ogromnie fakt, iż pojawiła się w Gubinie wyższa uczelnia, a my
mogliśmy tę uroczystość uświetnić swoim śpiewem - powiedziała H. Nodzak.
Najbliższy wspólny występ chórów z Gubina i Guben odbędzie się 31 października o godzinie 17.00 w kościele Dobrego
Pasterza w Guben. Będzie to „Serenadenkonzert”. Oprócz chórów w koncercie wystąpią także przedstawiciele szkół
muzycznych z Gubina i Guben. Już dziś
wszystkich miłośników śpiewów chóralnych i muzyki instrumentalnej serdecznie na ten koncert zapraszamy. 
red

Chór „Gloria Domine” oczekuje na nowych śpiewaków. Wszyscy mający uzdolnienia muzyczne i dobre chęci będą przez nas mile przyjęci.

W góry miły bracie…
Zgodnie z planem pracy ZO PTTK śpiew i gitarę Krzysia. Józek Wojtowicz Szkoda, że to ostatnia wycieczka odw Gubinie w dniach 2-4 październi- ogłuchł na jedno ucho (chwilowo). działowa w tym roku. 
zenpil
ka br. odbyła się wycieczka w góry do
Bukowca. Wzięło w niej udział 40 turystów (liczba limitowana wielkością
schroniska).
Program wycieczki obejmował dziesięciokilometrową wędrówkę po górach
na wysokość ok. 1 km (przewyższenie)
trasą: Przełęcz Okraj-Czarny GrzbietŚnieżka-Wąwóz Łomniczki-Karpacz.
Dwie koleżanki „nie dały rady” i pomocy udzielił nam GOPR (zostały zniesione na noszach).
Pogoda była ładna, widoki wspaniałe.
W drugim dniu odwiedziliśmy Park
Miniatur w Kowarach, zaporę w Pilichowicach, Wieżę Rycerską w Siedlęcinie (gdzie spotkaliśmy prawdziwą
księżniczkę) oraz Perłę Zachodu w Dolinie Bobru. Atmosfera była wspaniała.
Gubińscy turyści na szlaku
Przez cały czas w autobusie słychać było

Bezrobocie we wrześniu
We wrześniu nastąpiło ustabilizowanie sytuacji na lubuskim rynku pracy – informuje Małgorzata Kordoń,
rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 5 osób,
przy czym liczba bezrobotnych kobiet
zwiększyła się o 89, wśród mężczyzn
odnotowano spadek o 94 osoby.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w ośmiu powiatach. Największy spadek odnotowano
w powiatach: gorzowskim (o 169 osób)
oraz świebodzińskim (o 101 osób).
Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w sześciu powiatach - najwyższy w nowosolskim

(o 167 osób) oraz w międzyrzeckim
(o 115 osób).
Stabilizacja poziomu bezrobocia we
wrześniu spowodowana była bardzo
wysoką (najwyższą w tym roku) liczbą „wyrejestrowanych” bezrobotnych
– 11828 osób (o 2336 osób więcej niż
w miesiącu poprzednim i o 1647 osób
więcej niż w analogicznym okresie
2008 r.) przy bardzo wysokiej liczbie
rejestrujących się bezrobotnych, wynoszącej 11823 osoby (o 1943 osoby
więcej niż w miesiącu poprzednim
i o 1769 osób więcej niż w analogicznym okresie 2008 r.). Powodem
wyłączeń z ewidencji bezrobotnych
w dużej mierze było podjęcie pracy.

Znacząco zwiększyła się liczba osób
zaktywizowanych przez powiatowe
urzędy pracy, wykorzystujące na ten
cel środki pochodzące z Funduszu
Pracy oraz programów dofinansowywanych ze środków UE. Również
znaczną część bezrobotnych „wyrejestrowano” z ewidencji z powodu
braku potwierdzenia gotowości do
podjęcia pracy.
We wrześniu powiatowe urzędy pracy
dysponowały 4162 ofertami. Było ich
o 11 mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 354 mniej niż w analogicznym
miesiącu 2008 roku.
Oprac. Małgorzata
Borowczak-Turowska
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92 n malgorzatab-t@o2.pl

Demolka
Do redakcji przyszła zdenerwowana pani Krystyna z pretensjami do ludzi remontujących blok przy ul. Roosevelta 1. – Jak można ustawiać rusztowania w krzewach, nie mogli panowie przesunąć rur o 3-5 cm? Straszna dewastacja roślin! Nie
mogę na to wręcz patrzeć – stwierdziła p. Krystyna. -Ciekawa jestem, co na taki stan
rzeczy mówią mieszkańcy bloku, przecież zniszczono ich pracę i ich pieniądze…

Proszę też koniecznie napisać, że w mieście nasadzono wiele pięknych roślin
np. na ul. Piastowskiej przy fontannie, ale niestety zapomniano o ich podlewaniu. Taki sam los spotkał rośliny nasadzone w centrum miasta. I po co sadzić,
gdy nie ma gospodarza, który by je podlewał?
O bałaganie już pisałam w jednym z poprzednich numerów „Wiadomości
Gubińskich”.

Dla kogo?
- Często bywam na cmentarzu i zaobserwowałam dziwne zjawisko – powiedziała nam pani Maria. –Wyrzucam z grobów zużyte znicze i zwiędłe kwiaty do
trzech kontenerów, śmietników. Wszystkie są przeważnie do połowy zapełnione,
ale jeden zwykle jest pełny. Śmieci, kartony i różne wory wręcz się z niego wysypują. Jest to pierwszy od wejścia (po prawej stronie) śmietnik. Mam pytanie,
gdzie wyrzucają swoje śmieci sprzedający znicze przy cmentarzu? Czy to aby
nie są kartony po tych zniczach? Jeśli to osoby prowadzące sprzedaż zniczy, to
powinny zabezpieczyć również wywóz śmieci ze swojego stanowiska pracy.
Popieram, każdy sprzedający powinien dbać o swoje miejsce pracy.

Zarastająca Lubsza
- Tuż obok mnie mieszkają dwaj panowie w wieku 50 lat, bezrobotni i bez chęci
do pracy. Obiadki jedzą w kościele, opieka społeczna daje im talony na art. spożywcze, które z chęcią zamieniają na pieniądze. Wiadomo – tym panom bardzo chce
się pić, bo jak mawiają „picie – to życie”. Co jakiś czas posiedzą w więzieniu, tam
ich podkurują, podkarmią, cera im się zmienia na lepsze i wracają do mieszkań,
które na nich oczywiście czekają. I ponownie, państwo o nich zadba – obiadki,
talony itd. I znowu wracają do więzienia, bo coś ukradną, a zimą w mieszkaniach
zimno… Posiedzą i na wiosnę na wolność – mówi pani Krystyna J. – Nie można
ich zagonić do prac na rzecz miasta? Od lat na utrzymaniu państwa, dość tego, do
pracy. Zarasta Lubsza, mamy w Gubinie całą masę ludzi bezrobotnych, korzystających z państwowych pieniążków. Niech chociaż część tej pomocy odpracują!
Dobry pomysł. W Niemczech jest tzw. „socjal”, ale osoby otrzymujące pieniądze muszą go częściowo odpracować za symboliczną zapłatę.

Zielony Gubin
- Gubin jest faktycznie miastem zielonym, pięknieje z dnia nadzień, jednak jest
jedno „ale”- mówi pan Edward. – Tej zieleni jest w wielu miejscach zdecydowanie za dużo. Dla przykładu: skrzyżowanie ulic 1 Maja i Kosynierów. Kierow-

ca jadący ul. Kosynierów nie widzi nadjeżdżających z prawej strony pojazdów,
gdyż porastające obok skrzyżowania trawy i krzewy ograniczają bardzo skutecznie widoczność. – Dlaczego nie dba się o zieleń na obrzeżach Gubina? (mam na
myśli drogi wyjazdowe z miasta)
Już nie raz, na Państwa prośbę, pisałam o stanie zieleni w Gubinie, może
będzie reakcja…

Ogłoszenia ◆ Czytelnicy redagują
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Wyjaśnienie
Wyjaśniam, że to nie ja Danuta Andrzejewska znalazłam się w trudnej sytuacji życiowej (gdyż ja środków finansowych nie potrzebuję i wiem, gdzie się
udać po wsparcie). Chodzi o wsparcie
dla 3-letniego chłopca (ur. 5.10.2006 r.)
zmagającego się z chorobą nowotworową (sarkoma embrionalne) z przerzutami i dla jego matki. To dziecko ma
prawo godnie przejść przez okres choroby, a Panu radnemu Gwizdalskiemu

Do redakcji

podziękowałam za coś innego. Wnioskowałam o 13 mb chodnika (tj.
8,6 m kw., czyli jedna paleta euro kostki) łączącego ul. Mylną z Cmentarną,
a nie o 30 m („mała” różnica 17 mb).
Pytałam również, ilu dyrektorów szkół
złożyło wnioski na „Owoce w szkole”.
Reszta jest w protokole XXXV Sesji
Rady Miejskiej i myślę, że są to również
sprawy ważne. Z wyrazami szacunku
Danuta Andrzejewska

Właśnie w dniu dzisiejszym przeczytałam na stronach internetowych „Gazety Lubuskiej” wypowiedzi burmistrza naszego miasta na temat przymiarek do
budżetu. Cieszę się, że nasze miasto pięknieje, że tyle pięknych planów ma nasz
Pan Burmistrz odnośnie parkingów, placów zabaw, boisk sportowych, parków
i nasadzeń a nawet fary, jak również bezpieczeństwa naszego Gubina. Szkoda
tylko, że w dalszym ciągu nic się nie planuje, by ulica Bronowicka została uporządkowana i utwardzona zgodnie z planami, które powstały za czasów byłego
burmistrza. Wielokrotnie mieszkańcy tej ulicy interweniowali w Urzędzie, że
ulica staje się w czasie deszczu rwącą rzeką, nie mówiąc już o tym, co się dzieje
po ulewach. Zasypywanie dziur jakimś tłuczniem nie pomaga. Kiedyś osadzono
krawężniki, ale co z tego, jak nie położono żadnych płyt chodnikowych, by ułatwić mieszkańcom dojście do swoich domów. Dzisiaj coraz częściej z dojazdu do
swych posiadłości korzystają mieszkańcy domów wybudowanych pod cmentarzem. Droga jest coraz częściej rozjeżdżana przez samochody, ponieważ wiadomo, że jest to środek lokomocji niejednego mieszkańca Gubina. Zatem samochodem można jeszcze tą ulicą przejechać, chociaż można się zakopać w niektórych
miejscach. Niestety jazda rowerem, przejście z wózkiem dziecięcym, a nawet
spacer są już utrudnione w takie deszczowe dni. Mieszkałam na tej ulicy 40 lat,
a przez kolejne odwiedzam rodzinę i stwierdzam, że nic się nie zmieniło, a nawet pogorszyło, od czasów mojego dzieciństwa.

Uwaga pułapka!
Na chodniku przy ul. Pułaskiego, naprzeciw zespołu budynków niedawno
oddanych do eksploatacji, wystaje na
około dwa centymetry nad powierzchnią chodnika metalowy pręt kształtu
kwadratowego. Nie jest to znak geodezyjny. Prawdopodobnie musiał być
w tym miejscu hydrant, względnie zasuwa (podczas remontu ul. Pułaskiego
była wymieniana sieć wodociągowa).
Wystający przedmiot stwarza zagrożenie, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, którzy mają problemy z chodze-

niem. Wyobrażam sobie taką sytuację
– gaśnie latarnia, która w tym miejscu
oświetla chodnik. Przechodzeń potyka
się o ten przedmiot, upada na chodnik,
mając jednocześnie na nosie okulary.
To jaki będzie skutek? Dopowiedzcie
sobie sami.
PS. Jako były pracownik MPGK – Zakład Wodno-Kanalizacyjny na stanowisku kontrolera sieci wodno-kanalizacyjnej, nietrudno mi określić, czy jest
wystający z chodnika przedmiot.
Z poważaniem Grzegorz Bombicz

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że przy ul. Cmentarnej i ul. Legnickiej w Gubinie
realizowany jest projekt pn. „Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
Wartość projektu: 6 654 584,95 zł
Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 45%: 2 994 562 zł

Czysto po polsku
Kiedy poniesiesz wiedzy kaganek przed siebie
Jak
Światło poranka myśl złota się rodzi
Nagle zwykła na poczekaniu jakby to było olśnienie
Przebłysk tej świadomości co przed chwilą
Na pograniczu snu i jawy kręcą się
Majaki zwidy przywidzenia
Oto jesteś jakoby Żyd na tureckim kazaniu
Okrakiem dosiadasz dzikiego Pegaza – tarpana
mustanga –
A tu coś coś nowego anioł cały w bieli
Przysiadł ci się na ramieniu chce coś rzec
Mówi i mówi ale tejże mowy nie w sposób
Zrozumieć bo to mowa i cicha i w bliżej nieznanym
Języku
I o dziwo nagle nie wiadomo skąd co i jak
Nie wiadomo dlaczego i po co
Ów anioł kładzie palec na ustach
Patrzy ci prosto w oczy
Szeptem szepce coś w tajemnicy z prostotą do ucha
i na ucho: czasem
Się zatrzym – czysto po polsku – wstrzymaj
rozbiegane myśli
czasem posłuchaj co mówią niebiosa a mówią
rzeczy wielkie
przeznaczone wyłącznie dla ciebie językiem
milczenia
Chlebowo 6.10.2009
Wiesław Stanisław Laskowski

Burmistrz
miasta Gubina
Burmistrz miasta Gubina informuje, że przy ul. Chrobrego w Gubinie realizowany jest projekt
pn. „Zagospodarowanie krajobrazu nabrzeża Nysy w Euromieście Gubin-Guben”.
Zakres częściowy Gubin: Turystyczne zagospodarowanie „Wyspy Teatralnej” Euromiasta Gubin-Guben. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej „(Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”
Koszt zadania: 2 886 971,48 zł
Dofinansowanie 85%: 2 436 925,76 zł
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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

Zastanawiam się, co teraz wymyśli Pan Burmistrz, bo ponoć była w planie
przebudowa ulicy, ale zamiast tego zrobiono parking przy kościele.
Nie wysyłam zdjęć, gdyż wskazane byłoby, żeby ktoś z urzędników wybrał się
na spacer ul. Bronowicką w czasie ulewy, dzień po ulewie i kiedy świeci słonko.
Może wtedy w budżecie znalazłyby się pieniądze na remont.
„60 lat po piasku” - może taki powinien być tytuł mojego pisma.
Adres e-mail wyłącznie do wiadomości Redakcji

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

Ogłoszenia
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SPRZEDAM mieszkanie w bloku 3 pokoje
USŁUGI
(56
m kw.). Tel. 698 682 569.
WYNAJMĘ urządzone pokoje: jedno-,
MATEMATYKA – korepetycje. Tel. 509 567 973.
SPRZEDAM BARDZO ATRAKCYJNE
dwu- i trzyosobowe, z dostępem do kuchMATEMATYKA – korepetycje. Tel. 889 137 910.
MIESZKANIE
ni i salonu kominkowego – dla Firm. Tel.
www.topschrank.de/apartament
Małgorzata Kiwka, fryzjerka z
510 638 234.
Os.
E.
Plater
12
d/1
pow.
69,4
m
kw.
wieloletnim
doświadczeniem,
WYNAJMĘ mieszkanie w domku jedTel. 605 149 482, 502 548 090.
pragnie
zaprosić
swoje dotychnorodzinnym osobie samotnej lub bezSPRZEDAM
mieszkanie
własnościowe
3
czasowe jak i nowe klientki
dzietnemu małżeństwu, 2 pok. łazienka,
pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja, I piędo nowo otwartego salonu
kuchnia,tel.888 806 385
tro
plus
garaż
i
działkę
rekreacyjną.
Tel.
fryzjerskiego
Oliwia przy ulicy
WYNAJMĘ umeblowany komfortowo po510
079
313.
Obrońców Pokoju 19 (budynek
kój. Tel. 68 455-65-55, 665 769 797.
restauracji „Lech”). Szeroka gama
WYNAJMĘ pokój, kuchnia, łazienka. Tel. SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, pokompleksowych usług fryzjerwierzchnia powyżej 65 m kw., ul. Barlickie791 127 765.
skich na pewno zadowoli nawet
WYNAJMĘ umeblowaną kawalerkę. Tel. go. Tel. 505 112 901.
najbardziej wymagające klientki.
504 203 398.
KUPIĘ mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łaRezerwacje można przeprowaWYNAJMĘ mieszkanie 2 pokoje, ul. We- zienka. Tel. 514 739 004.
dzać
telefonicznie pod numerem
sterplatte. Tel. 501 509 731.
SPRZEDAM dom z wyposażeniem (116 m
792-14-09-82
WYNAJMĘ 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. kw.) z garażem (razem pow. 150 m kw.),
791 127 765.
J. ANGIELSKI - korepetycje, możliwość dodziałką 841 m kw. Tel. 691 566 245.
WYNAJMĘ komfortowe mieszkanie 2 po- SPRZEDAM domek jednorodzinny. Tel. jazdu. Tel. 696 022 046.
koje. Tel. 068 455-65-55.
J. ANGIELSKI dla początkujących.Tel. 507 532 902.
661 025 568, 661 172 557.
WYNAJMĘ mieszkanie - 3 pokoje, 75 m
SPRZEDAM dom w Jasienicy lub zamienię J. NIEMIECKI – korepetycje, możliwość dokw., ul. Oświęcimska 4, c. o. – gazowe. Tel.
na mieszkanie w Gubinie. Tel. 516 511 447. jazdu. Tel. 696 022 046.
695 407 449.
SPRZEDAM dom w Gubinku. Cena do J. ANGIELSKI – korepetycje. Tel. 792 456 384.
WYNAJMĘ mieszkanie umeblowane, wyuzgodnienia.
Tel. 512 313 016.
STUDENT prawa udzieli korepetycji z zasoki standard, 3 pokoje. Tel. 68 359-60-18,
ŚWIADECTWA
energetyczne
budynków,
kresu szkoły podstawowej, gimnazjum i
512 086 146.
WYNAJMĘ duże umeblowane mieszka- Gubin. Tel. 693 323 630.
liceum. Tel. 793 505 595.
nie komfortowe, 3 pokoje, IV piętro. Tel.
DZIAŁKI/LOKALE
KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawo693 231 015.
OBIEKT 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki i wej i gimnazjum. Tel. 721 499 052.
WYNAJMĘ mieszkanie 3 pokojowe – os. E. Wigury) sprzedam, wynajmę lub zamienię.
NAUCZYCIEL j. niemieckiego udzieli korePlater. Tel. 501 509 731.
Tel. 606 636 569.
WYNAJMĘ lub sprzedam mieszkanie po STODOŁA z cegły w Gubinie, na cele przecho- petycji. Tel. 695 4 07 423.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
kapitalnym remoncie, pow. 70 m kw. Tel.
walnicze, do wynajęcia. Tel. 695 286 922.
PIASKOWANIE, renowacja konstruk68 387-29-90, 887 056 084.
LOKAL
DO
WYNAJĘCIA,
POSZUKUJĘ kawalerki do wynajęcia lub
cji stalowych, czyszczenie elewacji. Tel.
POW. 20 M KW.PLUS ZAPLECZE,
mieszkania 2 pokoje, ewentualnie pokoju z
691 910 401, 783 907 748.
W NOWYM BUDYNKU
osobnym wejściem. Tel. 68 359-37-36 (poNAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystUL. RYDLA 4A (SUTERENA).
niedziałek-piątek 8.00-16.00).
kich pieców i podgrzewaczy gazowych.
TEL. 502 352 449
WYNAJMĘ 1-2 osobowy pokój z łazienkami
DZIAŁKI pod budownictwo i inwestycje ul. Waldemar Kościów. Tel. 501 714 747.
i dostępem do kuchni. Tel.512 114 852
WYNAJMĘ mieszkanie 3-pokojowe na Pułaskiego - Poniatowskiego. Sprzedam. Na POGOTOWIE komputerowe: instalacja oraz
Osiedlu E.Plater. Tel. 510 638 234
życzenie wybuduję dom. Tel. 668 305 868. konfiguracja Windows, oczyszczanie komNOCLEGI dla firm. Tel. 791 127 765.
KUPIĘ działkę w Komorowie lub Jaromiro- puterów, instalowanie programów, usuwaSPRZEDAM mieszkanie 35 m kw., kawaler- wicach, pod zabudowę. Tel. 886 750 279.
nie wirusów oraz inne. Tel. 792 617 991.
kę w starym budownictwie (pokój, kuchPRZEWÓZ
osób - krajowy i międzynarodoZarząd Gminnej Spółdzielni
nia, łazienka, przedpokój, c. o. - gazowe,
wy, Gubin i okolice 24 h: usługi dla instytu„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
okna PCV). Tel. 515 761 871.
w Gubinie WYDZIERŻAWI
cji i klubów, dowóz: do lotnisk, pracy, pod
ZAMIENIĘ kawalerkę w bloku – na więkPOMIESZCZENIE BIUROWE
wskazany adres, imprezy okolicznościowe.
sze. Tel. 667 085 558.
o pow. 22 m kw. w siedzibie
Tel. 693 049 043.
ZAMIENIĘ kawalerkę w Zielonej Górze (okospółdzielni ul. Obr. Pokoju 1.
lice centrum) na domek, może być do remonPROJEKTOWANIE I SERWIS
Tel. 68 359-31-77 lub 68 359-32-84.
tu, w Gubinie lub przyległych wioskach. Tel.
STRON INTERNETOWYCH
DZIAŁKĘ budowlaną w Bieżycach 1500 m
68 359-55-33.
W PRZYSTĘPNYCH CENACH!
ZAMIENIĘ lub sprzedam mieszkanie 2 po- kw. sprzedam. Tel. 607 293 285.
stasszek@gmail.com,
DZIAŁKĘ w Bieżycach (40 000 zł) sprzedam.
koje. Tel. 515 354 735.
gg: 3329627.
ZAMIENIĘ komfortowe mieszkanie włas- Tel. 502 559 384.
Zapraszam: www.itserwis.co.uk
nościowe 2 pokoje, kuchnia, na II piętrze w DZIAŁKĘ sprzedam pod budowę pow. 3 tys. PRZEPROWADZKI - przewóz mebli itp. Tel.
bloku ul. Konopnicka, na 2 pokoje, kuchnię m kw. w Czarnowicach oraz kupię dachówkę
888 806 385.
do II piętra w Gubinie, możliwość dopłaty. rozbiórkową klinkierową. Tel. 609 006 619.
DZIAŁKĘ pod zabudowę o pow. 4.160 m POLBRUK - układanie, konkurencyjne
Tel. 660 373 591.
ceny! Tel. 792 244 992.
ZAMIENIĘ mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, kw., cena 29 zł/1m kw. Tel. 603 218 590.
łazienka, ubikacja w bloku I piętro – na DZIAŁKĘ z mediami (prąd, woda) z wypo- SCHODY drewniane, balustrady, wyrób
domek lub połowę bliźniaka w Gubinie lub sażeniem, z nasadzeniami, z altaną muro- i montaż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel.
okolicy. Tel. 665 225 246.
waną z zapleczem – sprzedam. Tel. 68 359- 609 351 799.
SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie (58,20 84-18.
KOMPLEKSOWE remonty kuchni i łaziem kw.) lub zamienię na większe 4-pokojonek, projektowanie, hydraulika, elektryka,
MOTORYZACYJNE
we w Gubinie. Tel. 609 637 619.
MITSHUBISHI 1996 rok, w bardzo dobrym malowanie, rigipsy, panele, glazura itp. Tel.
KUPIĘ kawalerkę. Tel. 514 739 004.
509 519 227.
SPRZEDAM M-4 Os. E. Plater. Pilne!Tel. 880 951 230. stanie – sprzedam. Tel. 514 739 004.
FIATA 126 p - sprzedam.Tel. 68 359-34-88 po 16.00. USŁUGI geodezyjne„SadGEO”. Tel. 693 395 222.

MIESZKANIE
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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, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie i inne. Tel. 68 455-45-98.
PROJEKTOWANIE i wykonawstwo terenów
zieleni. Automatyczne nawodnienia. Budowa oczek wodnych i kaskad. Całoroczna
pielęgnacja. Tel. 663 180 594.
MONTAŻ, naprawa, instalacje elektryczne.
Tel. 513 041 814.

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.

OKAZJA !
SPRZEDAŻ CHRYZANTEM 4-8 zł
Gubin, Racławicka 4
(wjazd od ul. Rydla)
Tel. 68 455-31-25.
SPRZEDAŻ ziemniaki w workach 30 i 50 kg,
cena 1 kg – 0,50 zł. Dowóz na terenie GubiRZUĆ PALENIE!
na i okolic gratis! Tel. 68 359-23-55.
JEDNORAZOWA TERAPIA
SPRZEDAM telewizor, magiel stołowy,
15 MINUT!
wersalkę z fotelami. Tel. 68 455-63-47.
WTORKI 12.00-18.00
AMBULANS PRZY NETTO (ul. 3 Maja)
KOJEC i huśtawka, odzież dziecięca w barTel. 68 388-93-32, 500 459 907
dzo dobrym stanie, cena 200 zł. Kup teraz
PROFESJONALNA regulacja okien i napra- – super okazja i cena. Tel. 785 569 609.
wa rolet! Tel. 502 633 720.
SPRZEDAM meble (3 m) jasny orzech, fotel
PIEKĘ ciasta, gotuję – pierogi, kro- rozkładany jednoosobowy, kocioł dwufunkkiety i inne rzeczy. Tel. 68 455-65-55,
cyjny firmy „Torus”. Tel. 785 048 490.
665 769 797.

RÓŻNE

PRACA

PRZYJMĘ fryzjerkę na staż. Tel.
608 299 232.
PRZYJMĘ na staż do kwiaciarni. Tel.
601 893 752.
MŁODĄ przebojową osobę zatrudnię do
pracy w reklamie. Gwarantuję wysokie zarobki. Tel. 510 266 030.
Zapraszamy serdecznie do nowo
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub starszą osootwartego sklepu jubilerskiego
bą. Tel. 68 359-98-06.
przy ul. Obrońców Pokoju 19
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub wykonam
(budynek restauracji „Lech”). W
ofercie bogaty wybór ręcznie
prace domowe. Tel. 68 359-54-64.
robionej biżuterii ze srebra, burZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą starsztynu, kryształów Swarovskiego,
szą. Tel. 665 535 356.
kamieni. Biżuterię wykonujemy
FIRMA PTI w Gubinie przyjmie do pracy na
na miejscu pod zamówienie
stanowisko monter wyrobów z tworzyw
klienta. Rzeczy niemożliwe
sztucznych (siedziba firmy – przejście grarobimy od ręki, na cuda trzeba
troszkę poczekać.
niczne w Gubinku). Tel. 68 359-36-10 lub
SPRZEDAM komodę dębową z nadstawką- 796 997 867.
stan b.dobry, sofę skórzaną, stylowy seg- ZATRUDNIĘ mężczyznę do prac ogrodniment oraz wersalkę
czo-porządkowych. Tel.510 266 030.
SPRZEDAM suknię ślubną rozmiar 42, taSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
nio, plus bolerko. Tel. 698 682 569.
PRZYJMIE NA STAŻ
SPRZEDAM kostkę rozbiórkową (bruk
KONSERWATORA-HYDRAULIKA.
– granit z rozbiórki) Różne wymiary, ok. 5
TEL. 68 359-32-05, 502 352 449.
ton – cena 500 zł. Tel. 603 470 414.
MŁODA dyspozycyjna szuka pracy. Tel.

PILNE! Ciężka choroba wnuka 14 lat, spowodowała konieczność sprzedaży monet
srebrnych kolekcjonerskich (10, 20 zł) i
polskich przedwojennych (1916-1945)
wg kat. 2009 – ceny do uzgodnienia. Tel.
601 152 046.

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.
SPRZEDAM drewno opałowe i kominkowe.
Możliwy transport. Tel. 609 138 452.

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!
POZNAM interesującego Pana po 60 z miłą
osobowością. Tel. 695 286 922.

WYDAWCA: GUBIŃSKI DOM KULTURY. REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 92 - czynna poniedziałek - piątek godz. 9.00-16.00.
Marcin Zajączkowski - redaktor naczelny, Małgorzata Borowczak-Turowska - sekretarz redakcji, tel. (068) 455 81 92. Stale współpracują z redakcją:
Antoni Barabasz, Krzysztof Freyer, Marcin Gwizdalski, Janina Izdebska, Wiesław D. Łabęcki, Andrzej Matłacki, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki. Korekta: Magdalena Zajkowska. Skład i grafika: Karol Jurgielewicz
Druk: Wydawnictwo „LUBPRESS” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
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Nowy sezon
siatkarski
Nowy sezon rozgrywek siatkarskich
w sezonie 2009/2010 w Gubinie rozkręca się na dobre. Po rozpoczęciu rozgrywek przez kadetów, kadetki i juniorów, w sobotę 17 października meczem
na wyjeździe w Szprotawie rozpoczyna
zmagania drużyna III Ligi Mężczyzn.
W przyszłym tygodniu zaczynają sezon młodziczki i młodzicy MLKS
Volley Gubin. Podstawowe założenie
szkoleniowe nowego sezonu to poprawienie wyników z poprzedniego roku
we wszystkich kategoriach wiekowych
oraz dalsza popularyzacja siatkówki
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dużym zainteresowaniem cieszą się
zajęcia siatkarskie klas piątych i szóstych szkół podstawowych w ramach
akademii im. A. Gołasia.
Najmłodsi adepci siatkówki mają już
pierwsze sukcesy. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Gubinie - Michał Hawrylak, Michał Gordziejewski i Kamil Matusiewicz z trenerem
Jarosławem Kotapskim wzięli udział
w wielkim finale minisiatkówki w Zabrzu, który odbył się w dniach 25-27
września. Po trzydniowych zmaganiach
zajęli 14. miejsce spośród 24 biorących
udział w turnieju najlepszych drużyn
w kraju. Już samo uczestnictwo w turnieju finałowym Kinder + Sport było
dużym osiągnięciem młodych siatkarzy
z Gubina, którzy z pierwszego miejsca
w województwie zapewnili sobie udział
w tej prestiżowej imprezie.
MLKS Volley Gubin zaprasza kibiców
siatkówki na wszystkie mecze siatkarskie w Gubinie. Nowością tego sezonu
będą transmisje telewizyjne z meczów
siatkarskich MLKS Volley Gubin, które
znajdą się również w internecie.
Pierwsza transmisja, z uroczystej inauguracji nowego sezonu 2009/2010 i meczu III Ligi MLKS Volley Gubin - WKS
Sobieski Żagań, nastąpi 7 listopada.
Przed meczem zostaną zaprezentowane kibicom wszystkie drużyny w nowym
sezonie, sponsorzy i szkoleniowcy.
Mecze III Ligi mężczyzn w 2009 roku:
07.11.2009 r. godz. 17.00 sala ZSLiT,
MLKS Volley Gubin - WKS Sobieski
Żagań, 28.11.2009 r. godz. 17.00 sala
ZSLiT, MLKS Volley Gubin - MKS Budowlani Gozdnica, 12.12.2009 r. godz.
16.30 sala ZSLiT, MLKS Volley Gubin
- UKS Jedynka Szprotawa.
J.W.

KLASA
OKRĘGOWA
CARINA Gubin
BŁĘKITNI Świdnica

sobota 17.10
godzina 14.00
bilety - 4 złote
Kobiety i dzieci wstęp wolny!
Stadion Miejski

Samorządowcy przegrali honorowo
Reprezentacja Polski Prezydentów,
Burmistrzów oraz Wójtów spotkała się
z dziennikarzami TVN. Wśród gwiazd
ekipy TVN-u wystąpili między innymi:
Łukasz Grass (prowadzi codziennie
w TVN 24 magazyn „Polska i Świat”)
oraz Tomasz Zubilewicz (prezenter

rem reprezentacji samorządowców był
znany łódzki piłkarz Tadeusz Świątek,
który grał między innymi w świetnym
meczu Widzewa Łódź z Juventusem
Turyn i meczu z Liverpoolem.
Jedenastka samorządowców dostała
mocno w kość, albowiem mecz zakoń-

B. Bartczak (drugi z prawej) czeka na podanie od kolegi z drużyny
pogody TVN Meteo). Po stronie samorządowców zagrali włodarze miast
z całej Polski. Wśród nich znalazł się
także burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak. Warto dodać, że popularny
prezenter TVN-u Ł. Grass studiował
z radnym Rady Miejskiej Tomaszem
Kaczmarkiem na AWF w Poznaniu. Teraz ich drogi się rozeszły - jeden działa
w Gubinie, a drugi w Warszawie. Trene-

czył się zwycięstwem piłkarzy kanału
telewizyjnego aż 10:1. Jedyną bramkę dla reprezentacji włodarzy strzelił w drugiej połowie meczu Dariusz
Zawidzki. Należy jednak zauważyć, że
w reprezentacji samorządowców grali
piłkarze mający często 40 i więcej lat,
a ich przeciwnikami byli młodzi, wysportowani zawodnicy, często absolwenci AWF.
Antoni Barabasz

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że przy ul. Piastowskiej w Gubinie realizowany jest
projekt pn. „Rozwój obiektów rekreacyjno-szkolnych w Euromieście Gubin-Guben”. Zakres
częściowy Gubin: Modernizacja obiektu rekreacyjno-treningowo-szkoleniowego w Gubinie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej „(Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”
Koszt zadania: 1 404 011,59 zł
Dofinansowanie 85%: 1 193 409,85 zł

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że przy ul. Kopernika w Gubinie realizowany jest
projekt pn. „Zielona ścieżka Gubin-Guben”. Cześć polska: Gubin. Etap 1.Budowa
ciągu pieszo-rowerowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej „(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia
2007-2013”
Koszt zadania: 1 743 261,00 zł
Dofinansowanie 85%: 1 481 771,85 zł
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Kolejny pobór krwi
17 września w godz. 9.00-14.00 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych odbyła
się kolejna akcja pod hasłem krew.
Zgłosiło się ponad 60 kandydatów,
chętnych do oddania tej życiodajnej
cieczy. Wykonano 45 pobrań (w tym
od siedemnastu dziewcząt), co dało
22,5 litra krwi. – Po raz pierwszy oddawało krew ok. 60 procent ogółu dzisiejszych dawców – powiedział prezes
HDK Kazimierz Niedźwiecki. Coraz
więcej młodzieży, uczniów gubińskich
szkół średnich, oddaje krew.
Krew jest mieszaniną płynnego osocza
oraz zawieszonych w nim krwinek. Wypełnia ona naczynia krwionośne w organizmie, zarówno tętnicze, naczynia
włosowate jak i żylne. Zadaniem krwi
w organizmie żywym jest: dostarczenie tlenu a wydalenie dwutlenku węgla
(rolę tę pełnią erytrocyty), przenoszenie
substancji odżywczych, mikroelementów i witamin wchłoniętych w jelicie do
tkanek i narządów (rolę tę pełnią białka
osocza), obrona organizmu przed drobnoustrojami chorobotwórczymi (dokonywana przez leukocyty), zahamowanie
krwawień (płytki krwi wraz z białkami
osocza). Krwiodawcą może zostać każdy dorosły człowiek, który spełnia poniższe wymogi: - wiek 18 - 65 roku życia,
ciężar ciała przekracza 50 kg, w ciągu
12 miesięcy nie wykonano u niego
akupunktury, przekłucia uszu i innych
części ciała, tatuażu, w ciągu 12 miesięcy nie wykonano badania i zabiegów
endoskopowych, w ciągu 12 miesięcy
nie był leczony krwią ani preparatami
krwiopochodnymi.Krwi nie mogą oddawać osoby: które przebywały w Afryce

Środkowej i Zachodniej oraz Tajlandii
(mogą oddać krew po 12 miesiącach od
powrotu, jeżeli nie zauważyły u siebie
żadnych objawów chorobowych), po porodzie, przez tyle miesięcy, ile trwała ciąża i okres laktacji (po poronieniu można
oddać krew po 6 tygodniach), w okresie
miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu
miesiączki, po przebytej chorobie lub
w jej trakcie, chore na żółtaczkę zakaźną, będące nosicielem wirusa HIV lub/i
chore na AIDS, chorujące na choroby
weneryczne, gruźlicę, łuszczycę, padaczkę, choroby nowotworowe czy cukrzycę,
również choroby układu krążenia (wady
serca, choroba wieńcowa, zawał mięśnia
sercowego) oraz chorobę CreutzfeldtaJakoba (CJD), uzależnione od alkoholu
i narkotyków, które były narażone na
choroby tropikalne, w tym malarię (jeśli
przyjmowały leki przeciwmalaryczne),
które przebywały w okresie 01.01.1980 r.
do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 miesięcy
lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji,
Irlandii, leczone hormonem wzrostu, po
przeszczepie rogówki, opony twardej lub
komórek ośrodkowego układu nerwowego, po resekcji żołądka, po usunięciu
tarczycy lub nerki, po udarach mózgowych oraz mające rozległe żylaki.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji i jednocześnie liczymy na to, że grono krwiodawców
jeszcze się powiększy. O tym , jak cenna jest krew, nie trzeba chyba nikogo
przekonywać.
Krew jest najcenniejszym lekiem, którego nie można w żaden sposób syntetycznie odtworzyć. Krew to życie!
Małgorzata Borowczak-Turowska

Sezon dobiega końca
Dobiegają końca rozgrywki Gubińskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie Jesień 2009 organizowane przez Miejski
Ośrodek Sportu w Gubinie.
Po dwóch miesiącach zmagań na
boisku przy Szkole Podstawowej nr 1
NYSA SG Gubinek zapewniła sobie
tytuł mistrzowski na trzy kolejki przed
zakończeniem rozgrywek. O dwie dalsze lokaty na podium do końca rozgrywek walczyć będą Optima i Pizza RAB.
Jest to już czterdziesty, w obecnej formule, sezon rozgrywek piłkarzy amatorów od 30 lat.To czas podsumowań
i rankingów. Najważniejszym z nich
jest super ranking wszystkich sezonów
i drużyn biorących udział w rozgrywkach Gubińskiej Ligi Piłki Nożnej.
Super ranking 10 pierwszych drużyn,
w którym ujęto wszystkie sezony w latach 1997-2009 Gubińskiej Ligi Piłki

Nożnej (sporządzony dzięki materiałom zebranym przez Jacka Tórza za lata
1997-2004 i statystyk www.glpn.gubin.
com.pl za lata 2004-2009):
1. GRANICA 246 pkt (28 sezonów)
- kpt. Zbigniew Mazurkiewicz, 2. DINOZAURY 169 pkt (24 sezony ) - kpt.
Bogdan Domaniuk, 3. AMIGOLE 154
pkt (23 sezony ) - kpt. Jacek Kudełka,
4. NYSA SG-GUBINEK 108 pkt (13
sezonów) - kpt. Paweł Żuk, 5. MŁODE WILKI 73 pkt ( 11 sezonów) - kpt.
Adam Smoliński, 6. PIZZA RAB 60 pkt
(7 sezonów) - kpt. Przemysław Fikus,
7. HYDRO 58 pkt (18 sezonów) - kpt.
Wiesław Domagalski, 8. ENEA 54 pkt
(24 sezony) - kpt. Marek Łączyński, 9.
PUM 52 pkt (25 sezonów ) - kpt. Mirosław Jaworski, 10.PKS 50 pkt (13 sezonów) - kpt. Arkadiusz Danielak
jaw

Trzecie miejsce Cariny w Turnieju Orlików
Organizatorem IV Turnieju Orlików
Podokręgu Krosno Odrzańskie był
MLKS Carina Gubin. Udział brały zespoły: Tęcza Krosno Odrzańskie, Relax
Grabice, Zorza Grzmiąca, Alfa Jaromirowice, Tramp Osiecznica, Bóbr Bobrowice i Carina Gubin.
Zwyciężyła Tęcza Krosno Odrzańskie,
II miejsce zajął Relax Grabice, a trzecia
była Carina Gubin. Wszyscy uczestnicy Turnieju poczęstowani zostali słodyczami i ciepłą kiełbaską.
Trzy pierwsze zespoły otrzymały Pu-

chary ufundowane przez Burmistrza
Miasta Gubina – Bartłomieja Bartczaka.
Nagrodami rzeczowymi obdarowano
najlepszego zawodnika turnieju, najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza.
Zarząd i młodzież dziękuje sponsorom turnieju: Burmistrzowi Miasta
Gubina, PWE Gubin, P.W. Horex, PSS
Społem, Piekarni Sikora oraz fundatorowi kompletu strojów dla naszych orlików – Zakład Elektro-Energetyczny
„Energia” Gubin.
Kos

Sport
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Dwa mecze - dwa oblicza
Dwa mecze i jakże różne nastroje.
Najpierw efektowne zwycięstwo 4:1
z Czarnymi, a potem porażka wyjazdowa z Błękitnymi Świdnica w takim sam
stosunku - to bilans ostatnich dwóch
meczów Alfy w „okręgówce”.

Alfy tuż po przerwie przynosi efekty. Już
minutę po gwizdku rozpoczynającym
drugą część bramkę zdobywa Śliwa. Napór trwa dalej, dodatkowo od 60 minuty
spotkania goście są zmuszeni grać w osłabieniu po drugim żółtym kartoniku ich

Walka w parterze - zacięty fragment meczu Alfa - Czarni
Alfa rozpoczęła mecz z Czarnymi z animuszem, ale trochę nieskutecznie. Bramkarza gości próbowali pokonać Maciej
Rosiak i Rafał Adamczak. Po kwadransie szansa dla gości, jednak strzał ich napastnika przenosi nad poprzeczką Mateusz Pokwiczał. W 18 minucie sędzia
mógł podyktować jedenastkę za faul na
Radosławie Śliwie, był jednak zdania, że
faulu w polu karnym nie było. Do końca
pierwszej połowy miażdżąca przewaga
Alfy. Okazję mają znów Rosiak oraz aktywny Śliwa. Dobrze broniący goalkeeper gości nie dał się jednak w pierwszych
45 minutach pokonać.
Co się odwlecze to nie uciecze. Napór

obrońcy. W 64 minucie po faulu na Tomaszu Mazie z rzutu wolnego bramkę strzela
Tomasz Mucha. Już minutę później pada
kolejna bramka – strzelcem jest Maz.
Osłabieni goście ograniczyli się do obrony.
Było jednak kwestią czasu, kiedy padną
kolejne gole dla jaromirowiczan. Tak stało się w 73 minucie, kiedy drugą bramkę
w tym meczu zdobył Mucha. Zabrakło
skuteczności, by padły następne bramki.
Udało się natomiast gościom w 81 minucie. Jeden z nielicznych ataków kończy się
dla nich honorowym trafieniem.
Alfa Jaromirowice - Czarni Jelenin
4:1 (0:0)
Bramki dla Alfy: Mucha 2 (64’, 73’),

Maz 65’, Śliwa 46’. Alfa: Pokwiczał - Ostrowski, Rosiak (76’ Szmit), Wiśnik, Łabiszewski, Adamczak, Mucha (74’ Romanowski), Maz, Bryszewski (68’ Tórz),
Śliwa, Supeł.
Mecz wyjazdowy z Błękitnymi Świdnica jaromirowiczanie rozpoczęli dobrze. Ukoronowaniem dobrej gry była
akcja Śliwy z Adamczakiem zakończona bramką tego ostatniego. Alfa grała
dobrze, ale gospodarze mieli wsparcie
ze strony arbitra. W 28 minucie Błękitni dostają z niczego „jedenastkę”.
Sprawiedliwości staje się jednak zadość
i Pokwiczał broni rzut karny. Do końca pierwszej części przewagę ma Alfa.
Jednak wynik nie ulega zmianie.
Niestety w drugiej połowie gra jaromirowiczan rozczarowuje. Już w 49 minucie spotkania Błękitni doprowadzają
do remisu. W 62 minucie jest już 2:1 dla
Błękitnych. Gospodarze napierają, Alfa
trochę bezradna. W 75 minucie kolejny
strzał zza pola karnego i kolejna bramka
dla świdniczan. Dzieła zniszczenia piłkarze ze Świdnicy dokonują na 9 minut
przed końcem, kiedy po raz czwarty
umieszczają piłkę w siatce Alfy. Nic nie
usprawiedliwia nieco słabszej postawy
linii obronnej jaromirowiczan, jednak
wydaje się, że słaba postawa arbitrów
też niestety miała wpływ na niekorzystny dla Alfy wynik meczu.
Błękitni Świdnica - Alfa Jaromirowice
4:1 (0:1)
Bramka dla Alfy: Adamczak 19’
Alfa: Pokwiczał - Ostrowski, Szmit,
Wiśnik, Tomczyk, Adamczak (61’ Sobolewski), Mucha, Maz, Bryszewski
(46’ Tórz), Rzun, Śliwa (80’ Matuszak)
(oprac. mz)

Remis z liderem i zwycięstwo
W ostatnich dwóch kolejkach gubinianie zainkasowali cztery punkty.
Najpierw 3 października Carina zremisowała z liderem z KS Łęknica 1:1
(1:1). Bramkę dla naszego zespołu zdobył Daniel Szydłowski.
W niedzielne popołudnie 12 października podopieczni Andrzeja Jaworskiego wygrali w Jeleninie z Czarnymi 2:0.
Obie drużyny rozpoczęły to spotkanie
nerwowo. W 11 minucie strzelał Paweł
Piotrowski, ale było to uderzenie dalekie od ideału. Gra obu drużyn była dość
chaotyczna. W 33 minucie poważny błąd
gubińskiej defensywy i niewiele brakowało, a gospodarze prowadziliby 1:0.
Mówi się, że niewykorzystane sytuacje się mszczą i tak stało się w 35 minucie. Błąd defensywy Czarnych wy-

korzystał Robert Dawidziak i Carina
prowadzi 1:0.
Gospodarze nie otrząsnęli się po stracie bramki, a przełknąć musieli kolejną
gorzką pigułkę. W 36 minucie D. Szydłowski minął trzech obrońców Czarnych
i pewnym strzałem podwyższył na 2:0!
Druga odsłona spotkania praktycznie niczym nie różni się od pierwszej.
Sytuacji podbramkowych niewiele.
Zawodnicy Cariny grają zbyt nonszalancko, często niepotrzebnie bawiąc się
pod bramką rywala. Mimo wszystko
to Gubinianie kontrolują sytuację na
boisku. W 76 minucie bliski szczęścia
był Przemek Fiedorowicz, ale jego
uderzenie z trudem na róg sparował
bramkarz Czarnych. Kapitan Cariny
w 85 minucie powinien podwyższyć

Rywal zrównany
z ziemią!
Carina rozgromiła na wyjeździe Rywala Stargard Gubiński 10:1(!) w meczu rozgrywek o piłkarski Puchar Polski. Grający klasę niżej gospodarze nie
sprawili kłopotu będącym w dobrej
formie gubinanom.
Bramki dla naszego zespołu strzelili: Daniel Szydłowski – trzy, Robert
Dawidziak, Rafał Zych – po dwie
oraz Przemysław Fiedorowicz, Jakub

Sokółka i Tomasz Jankowski. Skład
Cariny: Tomasz Skobel – Wojciech
Winograd, Tomasz Rudewicz (Łukasz
Swoboda), Adam Woryta (Marcin
Trzebny), Paweł Piotrowski – Przemysław Fiedorowicz, Rafał Zych, Jakub
Sokółka (Tomasz Jankowski), Szymon
Patyna, Daniel Szydłowski – Robert
Dawidziak.
Tomek Strzemieczny

na 3:0, lecz w sytuacji sam na sam
z bramkarzem posłał piłkę pół metra
obok słupka. Szczęścia zabrakło także
D. Szydłowskiemu. Jego groźny strzał
odbił bramkarz gospodarzy, piłka wylądowała pod nogami R. Dawidziaka,
lecz strzał Harley`a poszybował nad
bramką Czarnych. Do końca meczu
nic ciekawego już się nie wydarzyło
i dwa punkty pojechały do Gubina.
Czarni Jelenin - Carina Gubin 0:2
(R.Dawidziak`35., D.Szydłowski`36.)
Carina: Tomasz Skobel - Adam Woryta, Wojciech Winograd, Kamil Krzeptowski - Paweł Piotrowski, Przemysław
Fiedorowicz, Piotr Sobolewski (`33.Jakub Sokółka) (`85.Tomasz Rudewicz),
Rafał Zych - Daniel Szydłowski, Robert
Dawidziak, Szymon Patyna
TS
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Sum ergo cogito
Brązowa walizeczka

Mój symboliczny pierwszy kontakt z wielkim sportem odbywał się za pośrednictwem „Przeglądu Sportowego”. Były w nim pasjonujące relacje oraz
zdjęcia z pojedynków całej plejady doskonałych polskich bokserów, sprawozdania z meczów lekkoatletycznych naszego wunder teamu a także z niezwykle atrakcyjnego kolarskiego Wyścigu Pokoju. Kopana owszem była, ale
w należytym dla jej osiągnięć wymiarze. „Przegląd Sportowy” przez całe powojenne dziesięciolecia był towarem reglamentowanym. Ojciec swoim sposobem wkradł się w łaski kioskarza. Ja mogłem się dorwać do tego okienka
na sportowy świat dopiero, gdy ojczulo przeczytał gazetę od deski do deski,
a częstokroć było to możliwe dopiero na drugi dzień popołudniu. Jeszcze w latach 80. musiałem wzorem mojego ojca kombinować wejścia u kioskarzy, aby
zdobyć tę gazetę.
Po zakończeniu trzeciej, a może czwartej klasy, rodzice kupili mi gumową
piłkę. To było wydarzenie na miarę naszej ulicy. Zaraz w parku z grupą złaknionych gry chłopaków rozegraliśmy mecz. Piłka nie dotrwała do jego końca.
Któryś ze starszych kolegów potężnym kopnięciem a’la Gerard Cieślik rozpłatał ją na dwie równe części. Z jedną połówką w ręce, a z drugą na głowie,
dotarłem do domu. Następnej piłki szybko się nie doczekałem.
Ojciec mój niemal do czterdziestki kopał piłkę w klubie w małym miasteczku. Jak twierdził, jego wysokie czoło wzięło się od częstego główkowania.
Doskonale pamiętam brązową walizeczkę, w której na samym dnie tata miał
czyściutko wypastowane tepy, na nich getry, koszulkę i spodenki. W ciągu tygodnia, nawet po ciężkiej pracy, potrafił znaleźć czas na trening, a w niedzielę
wybywał. Na krócej, jeśli grali jako gospodarze. Na dłużej, jeśli to był wyjazd
(zazwyczaj w ciężarowym wozie na tzw. pace). Nie muszę dodawać, że ta pasja
ojca nie wzbudzała aprobaty mojej mamy. Właśnie ta brązowa walizeczka sterana, wyniszczona, wyblakła - na zawsze będzie mi się kojarzyć ze sportową
pasją mojego taty. Nie poszedłem w jego ślady. Próbowałem różnych sportów,
jednak żaden mój nauczyciel wf. nie był entuzjastą piłki nożnej.
Zdarzyło mi się w któryś weekend obejrzeć czwartoligowy mecz wiejskich
drużyn. Gospodarze (Warta Słońsk) zaskoczyli mnie na początek świetnym
stadionikiem z równiutko przystrzyżoną murawą, 100-metrową bieżnią tartanową oraz estetycznymi trybunkami na ok. 500 osób. Ale także składną grą.
Dwa spośród siedmiu goli, jakie padły w tym meczu, godne były pokazania
w telewizji. Odra Górzyca zaprezentowała dwóch ciemnoskórych zawodników. Na tym poziomie armia zaciężna z Afryki. No, no. Niewiele pomogli.
Jeden grający jako pomocnik, zamiast konstruować akcje ofensywne, ciągle
podawał piłkę do tyłu. Cwaniak zorientował się, że wtedy ryzyko spartolenia jest minimalne. Drugi zaś, będący napastnikiem, co jakiś czas wrzeszczał:
dawaj! dawaj! I do dziś nie wiem, czy chodziło mu o piłkę, czy o pieniądze.
A były to dwa wiejskie zespoły. Właśnie, czy rzeczywiście wiejskie?
Doceniam i szanuję pasję tysięcy chłopców i mężczyzn, którzy w różnych ligach, zazwyczaj amatorskich, biegają za futbolówką i czynią to niewiele gorzej
od rodzimych i zagranicznych, pożal się Boże, zawodowców. A mają tę wielką
zaletę, że nie domagają się pieniędzy, a nawet sami opłacają startowe.
A zamiast brązowej walizeczki mają sportowe torby. I wielu z nich dobiega
do czterdziestki. I wielu z nich ma wysokie czoło od główkowania. I wszyscy,
tak samo jak mój ojciec, kochają futbol.
Ireneusz Szmit

Motocrossowcy nagrodzeni
W czwartek 1 października w hali Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
w Gubinie wręczono nagrody indywidualne zawodnikom MMKS Nysa-Cross
Gubin za reprezentowanie powiatu krośnieńskiego w zawodach motocrossowych
o Puchar Bałtyku. Nagrody zawodnikom

wręczyli starosta Jacek Hoffmann oraz
burmistrz Bartłomiej Bartczak. Nagrodzeni to: 1 miejsce - Łukasz Dziel, uczeń
ZSLiT w Gubinie, 2 miejsce - Rafał Wilczkowski, uczeń ZSO w Gubinie, 3 miejsce - Aleksandra Rybczyńska, uczennica
ZSO w Gubinie.
(red)

Nowi w Carinie
Pierwszym z nich jest bramkarz Mariusz Pacia, który trenuje z zespołem
już od lipca. Do tej pory zagrał zaledwie w jednym z przedsezonowych
sparingów, po czym doznał kontuzji,
która wykluczyła go z gry. Niebawem
powinien być do dyspozycji Andrzeja
Jaworskiego.
Nowym zawodnikiem naszego zespołu został także Szymon Patyna. 27-letni napastnik występował ostatnio w zespole Błękitnych Olbrachtów.
TS

Motocrossowcy w towarzystwie Starosty i Burmistrza

