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Gdy na jednej z pierwszych ko-
misji mieszkaniowych burmistrz 
Bartłomiej Bartczak wraz z zastęp-
czynią Justyną Karpisiak deklarowa-
li zajęcie się sprawą mieszkań WAM, 
wieloletni członkowie komisji przy-
znającej mieszkania mówili, że po-
dobne deklaracje słyszeli po każdych 
wyborach. Władze miasta postano-
wiły jednak problem rozwiązać.

Jedną z koncepcji jego rozwiązania 
była propozycja budowy bloku przy 
ul. Spokojnej. Niestety boom budow-
lany spowodował, iż 1 m kw. takiego 
mieszkania kosztowałby ponad 3 tys. zł. 

Całość inwestycji dałaby 96 lokali socjal-
nych, ale pochłonęłaby aż 7,3 mln zł. 

Kolejną ideą była adaptacja jednego 
z koszarowców na potrzeby miesz-
kaniowe. W tym celu RTBS zlecił 
aktualizację dokumentacji, a miasto 
miało się postarać o środki unijne. 
Ta koncepcja w całości kosztowałaby 
8 mln zł. Przy 50% dofinansowaniu 
połowę tej kwoty, czyli 4 mln zł – co 
by w sumie dało 50 mieszkań. Wła-
dze miasta dalej szukały optymalnych 
rozwiązań. Burmistrz B. Bartczak 
spotkał się w tej sprawie latem tego 
roku z prezesem oraz dyrektorem 

WAM-u. Po ostrej wymianie zdań, 
do jakiej doszło podczas konferencji 
prasowej w Żaganiu, obaj panowie 
poszli na obiad. Tam doszło do poro-
zumienia. 

Obie strony zdawały sobie sprawę, 
że będą mogły zrobić dobry interes. 
B. Bartczak, znając koszty budowy 
nowych mieszkań oraz adaptacji ko-
szarowca, doskonale wiedział, na ile 
może sobie pozwolić w negocjacjach. 
Każda cena poniżej 4 mln zł ozna-
czała zysk dla miasta. Burmistrz za-
proponował więc kupno 50 mieszkań 
z bonifikatą.  dokończenie na str. 6

4 listopada w gubińskim magistracie siedemnaście rodzin podpisało umowy najmu na lokale wykupione 
przez miasto od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Pierwszą osobą, która wyraziła zgodę na zamianę 
lokalu mieszkalnego na lokal pozyskany od WAM, zawierając umowę z Miejskim Zakładem Usług Komu-
nalnych, reprezentowanym przez Romana Gąsiora, była Grażyna Dominiczak.

Kazimierz Wasiuk jest jednym z gubinian, którzy otrzymali mieszkania wykupione od WAM-u

Kup flagę | sklep Azymut | ul. Śląska 3

Gwiazdy Jesieni 
czytaj na str. 8
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Urodzenia

Zgony

O cyberprzemocy w SP nr 2
We wtorek 20 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie odbyło się 

przedstawienie teatralne przygotowane przez krakowską grupę artystyczną 
„Inspiracja”. Celem spektaklu było ukazanie problemu cyberprzemocy wśród 
środowiska młodzieżowego. Akcja odbyła się w ramach programu profilak-
tyczno-wychowawczego realizowanego przez dyrekcję „dwójki”.

Warto zdawać sobie sprawę, iż przemoc u młodych osób przejawia się już nie 
tylko za pomocą agresji fizycznej, ale również poprzez czynienie krzywdy za 
pomocą tzw. cyberprzemocy. Początkowo wydaje się ona niepozorna i mało 
szkodliwa, ale w pewnym momencie regularne, złośliwe i obraźliwe w treści 
telefony, smsy i maile mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji. 

Jak reagować na takie zjawiska? Jak zachować się wobec osób praktykujących 
wirtualną przemoc? Odpowiedzi na te pytania młodzi uczniowie uzyskali 
dzięki spotkaniu z Piotrem Ślęzakiem i Markiem Wojtasikiem z impresa-
riatu artystycznego „Inspiracja”, którzy przygotowali proedukacyjny spektakl. 
– Jeździmy po kraju z pewną misją. Chcemy poprzez sztukę teatralną pokazy-
wać, co dręczy w dzisiejszych czasach młode osoby. Jednym z problemów jest 
właśnie cyberprzemoc. Najpierw ukazujemy w spektaklu jak ona się objawia 
i czym grozi, a następnie rozmawiamy z uczniami na ten temat, radzimy jak 
mają się zachować w danej sytuacji oraz dyskutujemy, jak zaradzić temu zjawi-
sku – wyjaśnia P. Ślęzak.

Dzieci w czasie dyskusji dowiedziały się, że nie tylko nie mogą godzić się 
na tolerowanie psychicznego znęcania się nad drugą osobą, ale także zawsze 
powinny reagować na przypadki stosowania cyberprzemocy oraz zgłaszać 
problem szkolnym pedagogom. Nie ma bowiem nic gorszego, niż zaniechanie 
w reakcji bądź zlekceważenie problemu.

Tego rodzaju spektakle, oprócz walorów artystycznych, przekazują publicz-
ności ważne przesłanie. Jak stwierdziła pedagog szkolny SP nr 2 w Gubinie 
Jolanta Kanadys: zwalczanie każdego rodzaju przemocy wśród młodzieży jest 
jednym z najtrudniejszych zadań, przed jakim stoją rodzice oraz wychowawcy 
szkolni. Planujemy kolejne tego typu akcje profilaktyczne. Chcemy zorganizo-
wać spotkania z pedagogami, a także osobami zajmującymi się problemem uza-
leżnień oraz przemocy.  Andrzej Matłacki

W środę 21 października w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kul-
tury odbyło się spotkanie pełnomocnika ds. uzależnień Urzędu Miejskiego 
w Gubinie Urszuli Jaryczewskiej i Burmistrza Gubina Bartłomieja Bart-
czaka z pedagogami gubińskich szkół oraz przedstawicielami Policji i Straży 
Miejskiej. Tematem rozmów były sposoby rozwiązywania problemów alko-
holowych i narkomanii młodzieży szkolnej. Zanim przystąpiono do dyskusji, 
U. Jaryczewska przedstawiła gościom wyniki działań profilaktycznych, jakie 
podjęło miasto w tym celu. Do takich przedsięwzięć zaliczono m.in.: stałą 
i wnikliwą kontrolę sklepów sprzedających alkohol, organizowanie teatrów 
profilaktycznych w szkołach, powstanie grupy antynikotynowej, działanie 
świetlicy socjoteraupetycznej, prowadzenie akcji profilaktycznych podczas 
Wiosny nad Nysą, wywieszanie na terenie miasta bilboardów (np. stop prze-
mocy i narkotykom) oraz zakup testerów na wykrywanie narkotyków.

Debata przebiegała wokół kwestii przedstawienia nowych rozwiązań i po-
mysłów na temat sposobów udzielania pomocy uczniom mającym problemy 
z używkami, wymiany doświadczeń między szkolnymi pedagogami w tym za-
kresie oraz radzenia sobie z młodzieżą z rodzin patologicznych. Ponadto dys-
kutowano o tym, jak można zapobiegać wchodzeniu młodych osób na „złą 
drogę”. W trakcie dyskusji padła propozycja, aby powołać do życia tzw. zespół 
interdyscyplinarny, który miałby zajmować się rozwiązywaniem problemów 
wychowawczych młodzieży. Wszyscy zgodnie podkreślali, iż należy promować 
liderów szkolnych, nagradzać ich, doceniać ich pracę i wysiłek, aby pokazać po-
zostałym uczniom, że warto się starać. Ukazano również mało optymistyczny 
wniosek, iż wszelkie inicjatywy profilaktyczne podejmowane przez poszczegól-
ne instytucje często są skazane na porażkę. Dlaczego? Ponieważ z reguły przy-
kład idzie „z góry”, a niestety rodzice nie zdają sobie sprawy z wagi problemu, 
bądź co gorsza, przyzwalają na tego typu zachowania u swoich dzieci.

U. Jaryczewska poinformowała, że w najbliższym czasie planowana jest re-
alizacja projektu plastycznego „Bliżej siebie - dalej od narkotyków”. Dodała 
także, że należy stwarzać młodym ludziom wiele alternatywnych sposobów 
spędzania wolnego czasu, dzięki którym będą mogli uniknąć niebezpiecznych 
sytuacji i kontaktu z podejrzanymi środowiskami. Dlatego też budowa coraz 
większej ilości kompleksów boisk sportowych w naszym mieście odgrywa 
w tym momencie niebagatelną rolę.

Na koniec uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, iż takie dyskusje należy 
organizować częściej. Aktywna współpraca, konsultacje oraz szybki przepływ 
informacji między placówkami oświatowymi, Policją, Strażą Miejską, Urzę-
dem Miejskim i wieloma innymi instytucjami – te czynniki w dużym stopniu 
decydują o tym, czy wszelkie pomysły i przemyślenia przedstawiane na forach 
będą w przyszłości przynosić spodziewane efekty.  Andrzej Matłacki

REFERENDUM 8 LISTOPADA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Gubin, w niedzielę 8 listopada br. 
odbędzie się referendum, pod-
czas którego uprawnione osoby 
odpowiedzą na pytanie: „Czy je-
steś za powstaniem w Gminie Gu-
bin kopalni węgla brunatnego?”
Referendum będzie ważne, je-
żeli weźmie w nim udział 30% 
uprawnionych. Lokale czynne 
będą od godz. 6.00 do 20.00.
Głosowanie odbywa się w na-
stępujących obwodach:
n  nr 1 - SP w Bieżycach (także 

dla wyborców niepełnospraw-
nych) - Bieżyce, Żenichów;

n  nr 2 - budynek po byłej szkole 
w Wałowicach - Drzeńsk Wiel-
ki, Wałowice;

n  nr 3 - SP ZOZ w Polu - Dobre, 
Grochów, Kaniów, Pole, Przy-
borowice, Zawada;

n  nr 4 - Publiczne Gimnazjum 
w Czarnowicach - Czarnowi-
ce, Dobrzyń, Koperno;

n  nr 5 - Zespół Szkół w Gra-
bicach - Brzozów, Grabice, 
Jazów, Kozów, Luboszyce, 
Markosice, Nowa Wioska, 
Polanowice, Sadzarzawice, 
Węgliny, Wielotów;

n  nr 6 - Zespół Szkół w Chlebowie 
- Chlebowo, Kosarzyn, Łomy, 
Ponik, Rybołowy, Żytowań;

n  nr 7 - SP w Strzegowie - Mielno, 
Późna, Strzegów;

n  nr 8 - SP w Starosiedlu - Gębice, 
Sieńsk, Starosiedle;

n  nr 9 - budynek po szkole 
w Sękowicach - Gubinek, Pleś-
no, Sękowice;

n  nr 10 - Nadleśnictwo - Budo-
radz, Drzeńsk Mały, Dzikowo, 
Jaromirowice, Komorów;

n  nr 11 SP ZOZ w Stargardzie 
Gubińskim (także dla osób 
niepełnosprawnych) - Chęciny, 
Chociejów, Kujawa, Łazy, Star-
gard Gubiński, Witaszkowo. Z.T.

Szanse dla młodzieży

Maja Ziątka, Marian Szymendera, 
Natalia Gawlik, Martyna Zawadzka, 
Antonina Pietsch, Martyna Kopo-
cińska, Gabriela Skalczuk, Zuzan-
na Dubiel, Weronika Klimowicz, 
Oliwia Hajkowicz, Marcel Mikszta, 
Wiktoria Trąkowska, Zuzanna Wiś-
nik, Julia Przyworska.

Kazimierz Piotrowski l. 80, Jan Ty-
rakowski l. 63, Franciszek Modrak l. 
72, Lech Recki l. 68, Maria Sylwet l. 
17, Bolesław Łanda l. 82, Genowefa 
Kulczak l. 72, Katarzyna Klusiewicz 
l. 88, Marek Kozakiewicz l. 49, Sta-
nisława Rezlerska l. 91, Zygmunt 
Zaglewski l. 76, Tekla Roszak l. 93, 
Maria Sidor l. 81. 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej
Gubińscy radni spotkali się 30 paździer-

nika w sali widowiskowej GDK. Obrady 
prowadził, jak zwykle niesamowicie spo-
kojny i zrównoważony, przewodniczący 
Rady Miejskiej Leszek Ochotny.

Uzupełniony o projekt planu pracy 
Komisji Rewizyjnej porządek obrad 
radni przyjęli jednogłośnie.

Miłym akcentem sesji było uroczy-
ste uhonorowanie laureatów konkursu 
na najładniejszy ogródek, balkon…
(o czym piszemy na stronie 7) 

Burmistrz Bartłomiej Bartczak złożył 
obszerne sprawozdanie ze swych działań 
od poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Omó-
wił szczegółowo załatwienie wniosków 
radnych, które zgłoszono na poprzedniej 
sesji. Radny Andrzej Białek poinformo-
wany został o pisemnym wystąpieniu 
burmistrza do Starosty Krośnieńskiego 
w sprawie remontu chodników przy ulicy 
Dąbrowskiego. Radna Danuta Andrze-
jewska dowiedziała się o rozpatrzeniu jej 
wniosku odnośnie uzupełnienia chodni-
ka u zbiegu ulic Cmentarnej z Mylną. 

Wiceprzewodniczący rady Wojciech 
Sendera uzyskał wiadomość o usunię-
ciu betonów składowanych przy ulicy 
Grunwaldzkiej. Radnemu Janowi Skó-
rze wyjaśniono zasady podwyżek płac 
dla pracowników niepedagogicznych 
w szkołach. Podwyżki te nie mają cha-
rakteru obligatoryjnego. Mogą być uru-
chamiane i wypłacane, jeśli jednostka 
posiada rezerwy budżetowe. Do sprawo-
zdania burmistrza nikt nie wnosił uwag.

Następnie rada w imponującym tem-
pie przyjęła 11 uchwał, większość prze-
chodziła jednogłośnie. Tylko 3 uchwały 
nie uzyskały kompletu głosów. 

Burmistrz Bartczak dziękował radnym 
za właściwą postawę przy podejmowa-
niu uchwał. To dobrze, że udaje nam 
się kolejny raz nie zwiększać obciąże-
niami podatkowymi mieszkańców na-
szego miasta. Gubinianie płacą stawkę 
16 zł za 1 m kw. powierzchni budynku, 
w którym prowadzi się działalność go-
spodarczą. We wszystkich ościennych 
gminach te stawki są wyższe: Lubsko 
- 18,45 zł; Krosno - 19,81 zł.

Obecni na sali z niemałym zdziwieniem 
przyjęli wystąpienie radnego J. Skóry 
przy uchwalaniu zwiększenia wydatków 
na gubińską oświatę w b.r. Sprawy miały 
się tak: Jeden z załączników do uchwały 
opiewał na kwotę 1700 zł przeznaczo-
nych na nagrodę z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej dla przewodniczącej Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Pani Krystyny 
Kaczmarek-Skóra.

Radny J. Skóra przedstawił niekwe-
stionowaną listę zasług przewodniczą-
cej i wyraził zdziwienie, że kwota wy-
płaconej nagrody jest o 1/3 niższa od 
uchwalonej. Wyjaśniła to pani Danuta 
Błędowska - skarbnik gminny. Kwota 
1700 zł stanowi wartość brutto nagro-
dy, na którą składają się też wszystkie 
obciążenia płacowe.

Zauważono również, że radny Ry-
szard Jakutowicz głosował przeciwko 

przyjęciu planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej na drugie półrocze 2009 roku. 
Zapytałem więc radnego o powód 
sprzeciwu. Głosowałem przeciw - od-
powiedział radny Jakutowicz - bo moim 
zdaniem Komisja Rewizyjna powinna 
kontrolować prawidłowości w przebie-
gu spraw dokonanych, a nie projekty, 
w tym wypadku budżet 2010 r. A po-
nadto uchwalamy plan pracy na półro-
cze, którego minęły już 4 miesiące.

Niewątpliwie dobrym wyróżnikiem 
działań gubińskiej rady miejskiej jest 
to, że ważne dla społeczności miejskiej 
problemy, nawet gdy nie występują 
w planie obrad, wychodzą na światło 
dzienne.

Tak było i tym razem. Sprawę uru-
chomienia kopalni odkrywkowej wę-
gla brunatnego na południe od Gubina 
wywołał radny J. Skóra. Stwierdził, że 
od pobytu w kopalni Kleczew był za 
uruchomieniem podgubińskiej kopal-
ni. Ale dziś, gdy posiada ulotkę przeciw 
uruchomieniu kopalni dostrzega, że 
argumentacja po obydwu stronach jest 
niepełna, dlatego dziwi go stanowisko 
poparcia dla kopalni ze strony działaczy 
Platformy Obywatelskiej gminy wiej-
skiej Gubin. Waldemar Kowal, czując 
się sprowokowany wystąpieniem J. Skó-
ry, starał się objaśnić złożoność decyzji 
o uruchomieniu kopalni i elektrowni. 
Jego zdaniem wyłączenie z życia na kil-
kadziesiąt lat tak rozległego terenu jest 
tragedią dla ludzi tu mieszkających..

Analizując 186 ankiet, do których 
miał wgląd, stwierdził, że ilość osób po-
pierających energię z węgla brunatnego 
nie osiągnęła liczby 10. Wszyscy ankie-
towani, niezależnie od wykształcenia 
i wieku, popierają alternatywne źród-
ła energii. Wiatr, energia wodna, sło-
neczna, biogaz i energia atomowa dają 
nadzieję. Nikogo nie zamierzam prze-
konywać, ale jestem sceptykiem, co do 
kopalni węgla brunatnego. Biznes w tej 
inwestycji będzie dla kopalni, elektro-
wni i polityków. Proponował również, 
żeby nie ograniczać mieszkańcom wiej-
skiej gminy Gubin szansy decydowania 
o swym losie i przyszłości. Burmistrz 
B. Bartczak, popierając prawo miesz-
kańców podgubińskich wsi do nieza-
leżnej, autonomicznej decyzji, wyraził 
nadzieję, że kopalnia powstanie.

Większość interpelacji radnych do-
tyczyła spraw porządkowych. Radny 
Edward Patek zgłosił szereg propozy-
cji związanych z usprawnieniem ruchu 
wokół cmentarza w Dniu Zmarłych. Na 
zakończenie swego wystąpienia stwier-
dził, że naprawa muru cmentarnego 
przez MZUK woła o pomstę do nieba! 
Po tym wystąpieniu obecny na sesji dy-
rektor PUM Leszek Linda zobowiązany 
został przez burmistrza do dostarczenia 
na cmentarz dodatkowych kontenerów. 
Pani Halina Wojnicz skrytykowała ba-
łagan w centrum miasta towarzyszący 
inwestycji „zielona ścieżka”. 

dokończenie na str. 5

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Jana i Genowefy Wilken
Podziękowania składa rodzina.

Zdzisławowi Sadakiewskiemu 

serdeczne podziękowania za wszelką 
pomoc 

składa niedzielna grupa trzeźwościowa 
„Ewa”

Gubińskie Koło Platformy Obywatelskiej zaprasza chętnych na

BAL ANDRZEJKOWY 
w dniu 28 listopada w sali restauracyjnej baru „ZENEK”. Początek 
o godz. 20.00. Cena 100 zł od osoby. Wszelkie informacje w barze Ha-
mak ul. Śląska 1 osobiście lub telefonicznie w godzinach otwarcia 
09.30 – 20.00  Organizatorzy
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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Gubin o statusie wiejskim

Dzień 8 listopada 2009 roku będzie 
szczególny dla całej naszej społeczności, 
w związku z mającym się odbyć w tym 
dniu referendum dotyczącym planowa-
nej na naszym terenie inwestycji.
„TAK” dla Kompleksu Energetycznego 
(elektrownia + kopalnia) to rozwój na-
szej Gminy i zabezpieczenie finansowe 
naszej społeczności na najbliższe 50 lat.
 Głos na „NIE” w mającym się odbyć 
referendum, to po pierwsze akceptacja 
braku pracy dla naszych najbliższych, 
stagnacji, marazmu i coraz bardziej do-
kuczliwej biedy oraz ciągłe oszczędzanie 
i trudności w realizacji jakichkolwiek 
inwestycji. Po drugie - to zabezpieczenie 
prywatnych interesów i ambicji ludzi, 
którzy utworzyli „Obywatelską Grupę 
Inicjatywną Stop Kopalni”.
W chwili obecnej sytuacja dla naszej 
Gminy jest najbardziej korzystna, ze 
względu na referendum, które odbyło się 
w Gminie Brody - uzyskaliśmy bez zbęd-
nych wysiłków lokalizację i siedzibę na 
terenie naszej Gminy:
-  Przedsiębiorstwa Wydobywczo – Ener-

getycznego;
-  lokalizację elektrowni;
-  bazę kopalni.
Wiąże się to bezpośrednio ze zwiększo-
nymi dochodami Gminy Gubin tj. po 
uzyskaniu pełnej wydolności kompleksu 
energetycznego budżet naszej gminy 
zwiększy się o około 60 milionów zło-
tych, w chwili obecnej dochody gminy 
to niespełna 17 milionów złotych.
Głosując w referendum na „TAK”, każdy 
mieszkaniec naszej gminy może przyczy-
nić się do realnego wzrostu jej budżetu, 
a co za tym idzie, ogromnej możliwości 
realizacji nowych inwestycji takich jak 
drogi, chodniki, kanalizacja gminy, roz-
budowa szkół, boisk i hal sportowych 
oraz mieszkań socjalnych. Nowych moż-
liwości jest tyle, ile pieniędzy w budżecie.
W dniu 21 października 2009 roku 

podpisano umowę o powołaniu kon-
sorcjum, którego zadaniem będzie 
praca nad środowiskowymi i spo-
łecznymi aspektami budowy kopalni 
i elektrowni na terenie Gminy Gubin. 
W skład konsorcjum weszło kilka wyż-
szych uczelni, między innymi Uniwer-
sytety z Wrocławia, Poznania, Zielonej 
Góry, Politechnika Lubelska, Kopalnia 
Węgla Brunatnego w Kleczewie, Enea 
oraz Przedsiębiorstwo Wydobywczo 
Energetyczne Gubin, czyli główny 
inwestor. Celem Konsorcjum jest to, 
aby inwestycja była realizowana pod 
kątem ochrony ludzi i środowiska. 
W skład Konsorcjum weszły uczelnie 
zajmujące się wieloma dziedzinami 
nauki, aby na budowie kopalni i elek-
trowni najwięcej zyskali mieszkańcy 
gminy i środowisko, i aby zastosowano 
najnowsze technologie, dzięki którym 
pozyskana z węgla brunatnego ener-
gia będzie czysta. Konsorcjum zajmie 
się także analizą wpływu kopalni na 
stosunki wodne oraz rekultywacją ob-
szarów pokopalnianych.
Można oddać swój głos na „NIE” albo 
w ogóle nie wziąć udziału w głosowaniu 
– decyzja należy do każdego indywidu-
alnie, ale należy mieć świadomość, iż 
- zgodnie ze starym przysłowiem - „z 
pustego nawet Salomon nie naleje”.
Nikt nie jest w stanie utrzymać rodziny 
z sezonowego zbioru grzybów i jagód, 
nikt nie będzie miał godziwej starości 
bez solidnej emerytury, a jej nie moż-
na uzyskać, pracując „ na czarno”. Nikt 
także nie wybuduje dla siebie i swoich 
dzieci nowego domu lub nie wykona ko-
niecznych remontów bez stałej, dobrze 
płatnej pracy, a tę może zagwarantować 
silne i stabilne finansowo przedsiębior-
stwo związane z naszym terenem przez 
kilkadziesiąt lat.
Pokłady węgla brunatnego to bogactwo, 
które możemy wykorzystać dla dobra 
naszej społeczności. Jeśli nie zrobimy 
tego my, to prędzej czy później ktoś wy-
ciągnie po nie rękę, a wtedy rzeczywi-

ście nasza Gmina może zostać kolonią 
surowcową dla obcego kapitału, zgodnie 
z proroctwami Obywatelskiej Grupy 
Inicjatywnej Stop Kopalni. Daleko nie 
szukając - pokłady węgla dla elektrowni 
Jänschwalde kiedyś się skończą, i co wte-
dy? Sprzedamy węgiel a kupimy prąd? 
Wtedy będzie to realizacja hasła Oby-
watelskiej Grupy Inicjatywnej - „Tak dla 
rozwoju”?
Przeczytałem z uwagą wszystkie mate-
riały i hasła lansowane przez Obywatel-
ską Grupę Inicjatywną i nasunęło mi się 
wiele pytań, na które nie uzyskam już 
pewnie odpowiedzi, bo hasła te są ma-
rzeniami o cudach. Przykładowo:
1. „Rozwój” – w jaki sposób ma rozwi-
jać się nasza Gmina bez miejsc pracy 
i pieniędzy?
2. „Brak perspektyw dla młodzieży” 
– zgadzam się, w obecnym momencie 
nasze dzieci nie mają perspektyw na za-
trudnienie, ale kopalnia i elektrownia to 
około trzy tysiące miejsc pracy dla na-
szych mieszkańców, zgodnie z propozy-
cją Porozumienia Gmina Gubin – PWE 
Gubin. To praca nie tylko dla inżynie-
rów, ale także robotników niewykwalifi-
kowanych.
3. „Pełne portfele dla cwaniaków przy 
korytach i lokalnych polityków” – zgo-
da, macie ich wielu, mogę przytoczyć 
kilka przykładów, np. pracodawców, 
którzy dają poniższe wynagrodzenie 
swoim pracownikom:
1)  3 zł za 1 godzinę pracy na plantacji 

truskawek;
2)  3 zł za tonę ręcznego rozładunku Tir-a;
3)  20 zł dziennie dla traktorzysty za 

pracę na roli.
Może rozwiązaniem jest praca w Za-
kładach Usług Leśnych? Ciekawe tylko, 
jaka będzie wysokość emerytury wszyst-
kich tych pracowników. Odpowiedź jest 
prosta - zasiłek stały wyrównawczy do 
kwoty 477 zł w przypadku osoby sa-
motnej lub 451 zł na członka rodziny. 
Wątpię, czy piękno przyrody, błoga cisza 
i spokój zdołają zrównoważyć potrze-

by życia codziennego, a kontemplacja 
wzrostu najpiękniejszego nawet drzewa 
pozwoli rozstrzygnąć dylemat, czy za tę 
kwotę kupić leki i chleb, czy może zapła-
cić za prąd.
4. Następne hasło - „czy kiedykolwiek 
władza dotrzymywała obietnic” – 
moja odpowiedź to TAK, oczywiście pod 
warunkiem, że „władza” ta potrafi:
-  liczyć,
-  zachować niezależność w stosunku do 

stowarzyszeń, ugrupowań i układów, 
-  widzi więcej i bardziej perspektywicz-

nie, niż tylko czubek własnego nosa.
Pozostałe hasła pozostawiam bez ko-
mentarza. Uważam, że komentarz był-
by stratą czasu i energii.
Podstawą każdej konstruktywnej dys-
kusji jest umiejętność prowadzenia 
dialogu przez każdą ze stron tj. wza-
jemna chęć do wysłuchania swoich 
argumentów i gotowość do weryfikacji 
swojego stanowiska. Uważam, że w tej 
dyskusji brakuje wiedzy i rzetelności. 
Wiele rzeczy można wyjaśnić każde-
mu, pod warunkiem, że zechce wysłu-
chać rzeczowych argumentów. W tym 
przypadku są to przynajmniej trzy 
akty prawne będące podstawą do 
podjęcia decyzji w dniu 8 listopada 
2009 roku.
1. Ustawa z dnia 21 marca 2003 roku 
O Planowaniu i Zagospodarowaniu 
Przestrzennym - która określa rolę, za-
dania i miejsce poszczególnych elemen-
tów wspólnoty samorządowej, poczyna-
jąc od Rady Gminy, na indywidualnym 
mieszkańcu kończąc.
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku 
Prawo Geologiczne i Górnicze - któ-
ra określa prawa, obowiązki i zadania 
stron w sposób precyzyjny, jasny i czytel-
ny. Wskazuje rolę i miejsce samorządu 
lokalnego w trakcie realizacji przedsię-
wzięcia, począwszy od opracowania 
zmian studium, poprzez miejscowy plan 
ogólny zagospodarowania przestrzenne-
go, aż do likwidacji zakładu górniczego. 
Ustala również zakres sankcji karnych 

za niedopełnienie obowiązków wynika-
jących z ustawy.
3. Przepisy regulujące podstawy meto-
dologii wyceny nieruchomości - które 
określają, jak, w oparciu o co i przez 
kogo może być dokonana ocena warto-
ści danej nieruchomości oraz w jaki spo-
sób oblicza się stopień jej zużycia.
Przedstawione powyżej podstawowe 
akty prawne nie pozwalają na dowolną 
interpretację ich przepisów. Dotyczy to 
obu stron - zarówno przedsiębiorstwa, 
jak i sprzedawcy danej nieruchomości.
Reasumując powyższe rozważania, po-
służę się cytatem, który pragnąłbym po-
zostawić Państwu do interpretacji :
„Człowiek musi wierzyć w parę prostych 
pojęć, jeżeli chce żyć przyzwoicie”
Pragnąłbym jedynie zwrócić Państwa 
uwagę na budowę przejścia graniczne-
go i obwodnicy Gubina i zadać pytania 
– jak bardzo zmieniło się otoczenie Sę-
kowic po uruchomieniu przejścia gra-
nicznego, czy osoby, od których wyku-
piono ziemie czuły się pokrzywdzone 
czy wprost przeciwnie, ile miejsc pracy 
stworzyła tak mała inwestycja? Odpo-
wiedzi na wszystkie te kwestie każdy 
może udzielić sobie sam.
Powstanie elektrowni i kopalni to wielka 
szansa dla wszystkich - dla pracowni-
ków wszelkich specjalności, a także re-
stauracji, sklepów, hoteli, firm transpor-
towych itd. Szansa dla ludzi aktywnych 
i przedsiębiorczych oraz młodzieży na 
zdobycie zawodu z gwarancją zatrud-
nienia. Szansa dla każdego członka na-
szej społeczności na podniesienie pozio-
mu życia.
Jako Wójt Gminy Gubin i jako jej 
mieszkaniec, apeluję o podjęcie właś-
ciwej decyzji, takiej, która będzie mia-
ła na celu nasze wspólne dobro. Apelu-
ję o oddanie w dniu 8 listopada 2009 
roku głosu na „TAK”. Zróbmy to dla 
naszych dzieci i wnuków, zróbmy to 
dla siebie.

Z wyrazami szacunku
Edward Aksamitowski

Wójt apeluje: - Powiedzcie TAK
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Jarosław Czyż
wykształcenie wyż-
sze górnicze, ab-
solwent Akademii 
Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie, interesuje się 
sportem: koszykówką, siat-
kówką, sportami wodnymi 
i historią najnowszą Polski. 
Małżonka Anna, syn Michał 
i córka Aleksandra. Marzenie 
- aby świat był bez konflik-
tów spowodowanych na tle 
religijnym i gospodarczym, 
szczęśliwe życie rodzinne.

Miasto i okolice ◆ Publicystyka

z magistratu 

Informacje zebrał Antoni Barabasz

Członka Zarządu PWE Gubin, 
dyrektora ds. technicznych, z któ-
rym rozmawia Antoni Barabasz.

- Panie Dyrektorze – miesz-
kańcy gminy Gubin często py-
tają nas o elektrownię - czy aby 
na pewno powstanie ona przy 
planowanej odkrywkowej ko-
palni węgla brunatnego?

J. Czyż: - Cieszy mnie bardzo, że 
mieszkańcy interesują się sprawa-
mi związanymi z budową kom-
pleksu energetycznego na terenie 
gminy Gubin. Podczas naszych 
indywidualnych spotkań, które 
odbywaliśmy w ostatnich tygo-
dniach, zauważyłem, że zadają 
oni bardzo konkretne i rzeczowe 
pytania. Wprost przeciwnie do 
argumentów, których używa tzw. 
„grupa inicjatywna” - mieszkań-
cy już zauważyli, że ich sformu-
łowania są często populistyczne 
i na bardzo wysokim poziomie 
ogólności. Ale wracając do pro-
jektowanej kopalni i elektrowni 
- działania w tym kierunku są 
bardzo zaawansowane i pokazują 
jednoznacznie, iż kompleks wy-
dobywczo-energetyczny powsta-
nie. PWE jeszcze w grudniu 2008 
roku złożyła do PSE Operator 
wniosek o uzyskanie warunków 
przyłączenia elektrowni do Kra-
jowego Systemu Elektroenerge-
tycznego. Jednym z warunków, 
które należało spełnić, jest wyko-
nanie ekspertyzy wpływu przy-
łączenia elektrowni do krajowej 
sieci przesyłowej. Taka eksperty-
za jest obecnie wykonywana na 
zlecenie PWE Gubin. 

Jak z tego wynika, Spółka prze-
prowadza wszystkie przewidzia-
ne prawem działania, które mają 
doprowadzić do wybudowania 
na terenie gminy Gubin elektro-
wni wraz z odkrywkową kopal-
nią węgla brunatnego.

- Rozmawiacie Państwo z mie-
szkańcami, ale czy wyjaśniliście 
szczegóły przyszłej inwestycji 
tzw. „grupie inicjatywnej”?

J. Czyż: - Jeżeli Pan już o to pyta, 
to odpowiem - zależy nam na roz-
mowach ze wszystkimi, niezależ-
nie od tego, czy są to przeciwnicy 
czy zwolennicy inwestycji. Ale 
też z zadowoleniem podkreślam 
fakt, iż tych drugich jest więcej. 
Dowodem na chęć rozmowy z tą 
grupą przeciwników jest zapro-
szenie do odwiedzenia naszej 
kopalni, które tu Panu pokazuję 
(zgodnie z naszą sugestią dyrek-
tor udostępnił nam tekst zapro-
szenia, które zdecydowaliśmy się 
upublicznić - AB.) Ale tzw. „gru-

pa inicjatywna” odrzuciła je. Wy-
nika z tego jasno, że rozmowami 
merytorycznymi nie była po 
prostu zainteresowana. My za to 
z chęcią przyjęliśmy zaproszenie 
przeciwników i stawiliśmy się na 
zorganizowanej przez nich deba-
cie. Wyrażam w tym miejscu tyl-
ko ubolewanie, że także podczas 
debaty ci ludzie nie przedstawili 
żadnych konkretów…

- Czy to prawda, że rozma-
wiacie Państwo z miejscowy-
mi inwestorami na temat tzw. 
energii odnawialnej, a ściślej 
- na temat farm wiatrowych, 
które miałyby stanąć w pobliżu 
przyszłej odkrywki?

J. Czyż: - Tak, to prawda. Roz-
mowy te prowadzimy w obec-
ności wójta gminy Edwarda 
Aksamitowskiego. Inwestorzy 
zrozumieli, że bez elektrowni 
nie mają po prostu szans na 
przyłączenie farm wiatrowych 
do sieci energetycznej, bo tych 
sieci po prostu fizycznie nie ma. 
Tak naprawdę jedyną szansą dla 
tych inwestorów jest powstanie 
elektrowni, ponieważ Polskie 
Sieci Energetyczne wtedy rozpo-
czną budowę odpowiedniej in-
frastruktury umożliwiającej wy-
prowadzenie mocy z elektrowni 
konwencjonalnej, jak też farm 
wiatrowych.

Dodam jeszcze, że spółka PWE 
Gubin będzie wspierać inwestycje 
związane z energią odnawialną. 
Chodzi tu np. o farmy wiatrowe, 
wytwórnie tzw. peletów pocho-
dzenia roślinnego (czyli tzw. 
biomasy, w tym wierzby energe-
tycznej). Ten fakt związany jest 
z przepisami mówiącymi o tym, 
że w każdej elektrowni konwen-
cjonalnej określony procent ener-
gii elektrycznej powinien pocho-
dzić ze źródeł odnawialnych. Są 
to po prostu wymogi unijne.

Dziękuję za rozmowę.

Jarosław Czyża odpowiada
Ponad 200 osób - mieszkańców gminy Gubin - uczestniczyło 

w kilkugodzinnym spotkaniu, w nie zawsze rzeczowej i popartej 
logiką dyskusji, która została zorganizowana 25 października na te-
renie szkoły w Czarnowicach przez grupę inicjatywną „Stop kopal-
ni”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskie-
go, Urzędu Gminy w Gubinie i przyszłego inwestora. Argumenty 
przeciwników kopalni są często iluzoryczne, zwracają oni uwagę na 
degradację środowiska. Zwolennicy tej inwestycji wskazywali nato-
miast możliwość zapewnienia miejsc pracy nawet dla kilku tysięcy 
okolicznych mieszkańców oraz pozyskania olbrzymich - z punktu 
widzenia lokalnej społeczności - środków finansowych, które mogą 
dać niewyobrażalną szansę dla rozwoju makroregionu. 

Spotkanie miało miejscami burzliwy przebieg. Jego organizato-
rem było lubuskie „Radio Zachód”.

Bardziej rzeczowo przebiegały kolejne rozmowy - 27 październi-
ka nasza lokalna rozgłośnia zorganizowała kolejne spotkanie, które 
odbyło się na terenie tej samej placówki oświatowej. Zaproszenie 
red. Marzeny Wróbel do udziału w audycji, która została wyemi-
towana w tym dniu o godz. 18.10 w cyklu „Puls Regionu”, przyjęli 
burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak, przedstawiciel Lubuskie-
go Urzędu Marszałkowskiego Maciej Król i mieszkaniec jednej 
z podgubińskich wsi Chęciny Henryk Karykowski. Program ra-
diowy realizowali Mirosław Dura i Rafał Dolny.

Odpowiadając na jedno z pytań prowadzącej audycję, M. Król 
podkreślił, iż PWE Gubin musi zabezpieczyć w przyszłości interesy 
lokalnego społeczeństwa.

- Prawo górnicze w prosty i jednoznaczny sposób nakazuje za-
bezpieczać i wyrównywać szkody powstałe po wyrobiskach gór-
niczych. Makroregion gubiński stać się może znaczącym dostaw-
cą energii elektrycznej dla całej ściany zachodniej kraju i będzie 
powiązany z krajową siecią energetyczną liniami przesyłowymi 
220 tys. volt i 440 KV! Projektowana zaś elektrownia będzie budo-
wana na miarę XXII wieku - zaakcentował.

Również H. Karykowski podkreślił, że jest zdecydowanie za bu-
dową kopalni i elektrowni wykorzystującej olbrzymie zasoby natu-
ralnego surowca. Jest to dla nas jedna z niewielu szans, a korzon-
kami się nie wyżywimy. Mając na uwadze referendum, podkreślił, 
że mimo wszystko są to zbyteczne koszty, a powinien zwyciężyć 
zdrowy rozsądek i strategia rozwoju gospodarczego.

Burmistrz B. Bartczak nawiązał do uczestnictwa w podobnej de-
bacie wiosną w Brodach, gdzie obecnie mieszkańcy na ten prob-
lem spoglądają bardziej ekonomicznie. Obrazowo przedstawił 
grupy zainteresowanych tematem: jednych (posiadających na zby-
ciu duże obszary terenu, nawet kilkuset hektarów) pociąga interes 
ekonomiczny, drugich - polityczny (zbliżające się wybory samo-
rządowe), jeszcze inni (główni przeciwnicy) – widzą w inwestycji 
problem ekologiczny.

W naszym redakcyjnym cyklu „3 pytania” publikujemy rozmowę 
z dyrektorem ds. technicznych PWE Gubin Jarosławem Czyżem. 

Rzeczowo i z argumentami

W jaki sposób zagospodarować turystycznie Nysę Łużycką - ten te-
mat był wiodącym w czasie wspólnego spotkania władz euromiasta 
Guben-Gubin, które odbyło się 2 listopada w gubeńskim Urzędzie 
Miasta. Stronę polską reprezentowali burmistrz B.Bartczak, dyrek-

O turystyce wodnej

tor Miejskiego Ośrodka Sportu Andrzej Nowak i Jacek Czerepko 
- Prezes Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Gubinie. W czasie ponaddwugodzinnego spotkania przedstawi-
ciele starostwa powiatowego z Forst (powiat Spree-Neiße) bardzo 
szeroko omawiali wypracowane dotychczas koncepcje wykorzysta-
nia ongiś granicznej rzeki jako trasy turystyczno-kajakowej. Temu 
celowi ma służyć zbudowana po gubeńskiej stronie miasta przystań 
kajakowa. Zwrócono też szczególną uwagę na techniczne ominięcie 
zapory na moście łączącym oba brzegi.

Jak widzi wspólne zagospodarowanie brzegów Nysy od Forst, aż 
do jej ujścia do Odry, mówiła przedstawicielka jednej z niemieckich 
firm działających w branży turystycznej Michaela Zahn, szeroko 
posługując się doświadczeniami zdobytymi w czasie kilkuletniej 
działalności w tym zakresie. - Po obu stronach są potrzebne inwe-
stycje w infrastrukturę hotelową, budowa stanic wodnych i wyposa-
żenie w niezbędny sprzęt, jak np. specjalistyczne przyczepy do prze-
wozu kajaków - podkreśliła przedstawicielka firmy Expeditours. 
Zabierając głos w dyskusji włodarz Gubina podkreślił, że w mieście 
działa prężnie firma turystyczna zajmująca się szeroko rozumianą 
turystyką wodną, a przy Oddziale Miejskim Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego działa sekcja wodniacka.

Prezes J. Czerepko: - Jesteśmy jako wodniacy bardzo zaintereso-
wani jej rozwojem, widzimy w tym wielką szansę na rozwój infra-
struktury turystycznej i naszej działalności. A Nysa Łużycka i Odra 
staną się rzekami bardziej atrakcyjnymi turystycznie. Przykładem 
jest nowy projekt opracowany wspólnie przez Frankfurt n/Odrą 
i Słubice, zakładający między innymi kursowanie po Odrze i Nysie 
Łużyckiej statków wycieczkowych o niskim zanurzeniu.

Jest to duża szansa na turystyczny rozwój naszego makroregionu. Go-
spodarzem spotkania był burmistrz Guben - Klaus Dieter Hübner.

Przedstawiciele Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” i Stowa-
rzyszenia Pociąg Pamięci - Ewa Gołota i Rüdiger Minow 22 paź-
dziernika spotkali się z burmistrzem Gubina B. Bartczakiem. Podczas 
rozmowy zostały przedstawione założenia projektu, w ramach które-
go 2 grudnia na dworcu kolejowym w Guben zostanie zaprezento-
wana objazdowa wystawa „Pociąg Pamięci”. Jest to społeczny projekt, 
nawiązujący do przypadającej w tym roku kolejnej rocznicy tragicz-
nych wydarzeń, które zapoczątkowały wybuch II wojny światowej... 

Pociąg prawdopodobnie przybędzie na gubeński dworzec ko-
lejowy około godziny 11.00. Organizatorzy, za naszym pośredni-
ctwem, apelują do uczniów gubińskich szkół oraz mieszkańców 
miasta o odwiedzenie tej objazdowej wystawy.

Pociąg Pamięci w Guben

Bartłomiej Bartczak w rozmowie z Ewą Gołotą i Rüdigerem Minowem

- Jestem za kopalnią - mówi H.Karykowski do radiowego mikrofonu

W spotkaniu w gubeńskim magistracie uczestniczyli burmistrzowie Euromiasta

Program obchodów Święta Niepodległości 2009

10 listopada
Szkoła Podstawowa nr 3 jest organizatorem Uroczystej Akademii związanej z odzyskaniem niepodległości przez 
Polskę. Początek – godz. 12.30.

11 listopada
Prezentacja koncepcji projektu budowlanego „Adaptacja wieży Kościoła Farnego na cele turystyczne” – sala wido-
wiskowa GDK. Początek prezentacji – godz. 10.30
Msza Święta za Ojczyznę w Kościele pw. Św. Trójcy godz. 12.00.
Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności, ul. Chopina. Początek uroczystości – godz. 13.00.
Koncert Trio Kameralnego – sala widowiskowa GDK. Początek koncertu – godz. 13.30.
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Wkurza mnie

Czytelnicy pytają

Prawo na co dzień
prowadzi prawnik Adam Ziętka

Proszę o tym napisać!

W liście skierowanym na adres redakcji nasza Czytelniczka opisuje zdarze-
nie, jakie miało miejsce podczas jej spaceru z wnukiem - „… Schyliłam się, by 
wnukowi zawiązać sznurowadło. Wówczas wjechał mi na plecy młody rowe-
rzysta. Na zwróconą mu uwagę, że nie powinien jeździć rowerem po chodni-
ku, stwierdził, że wszyscy jeżdżą…”

Czy wolno jeździć rowerem po chodniku, czy można za to dostać mandat? 
Z tym pytaniem zwróciłem się do rzecznika prasowego Komendy Powiatowej 
Policji w Krośnie Odrzańskim Norberta Marczeni.

- Kierujący rowerem może jeździć po chodniku tylko w dwóch przypad-
kach: gdy opiekuje się dzieckiem w wieku do 10 lat, które jedzie rowerem 
– to pierwszy przypadek, drugi - gdy szerokość chodnika wynosi co najmniej 
2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na 
tym odcinku jest większa niż 50 km/h. Należy jednak pamiętać, że wówczas 
chodnik musi biec wzdłuż tej drogi. W pozostałych przypadkach rowerzysta 
porusza się poboczem, a jeżeli jest to niemożliwe (np. brak pobocza lub po-
bocze bardzo zniszczone) – korzysta z jezdni. Jednak gdy część drogi została 
wyznaczona do jazdy dla rowerów lub rowerów i pieszych, kierujący rowerem 
ma obowiązek korzystania z tej części drogi. Jadąc drogą dla rowerów i pie-
szych, rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca 
pieszym. Ponadto - jest niedopuszczalne, aby rowerzysta jechał po jezdni, gdy 
wzdłuż niej biegnie oznaczona ścieżka rowerowa.

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu rowerów może skutkować nałoże-
niem mandatu karnego w wysokości 50 zł.

Przepisy, które regulują ruch rowerów po drogach, zostały zapisane w usta-
wie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (art. 33-34).

Zatem z jeżdżeniem rowerami po chodnikach jest nie tak, jak się niektórym 
rowerzystom wydaje. Nasza Czytelniczka miała dużo racji, wyrażając swoje 
wątpliwości. (sp)

Dwa lata temu skradziono mi kamerę. Czy prawdą jest, że po pewnym czasie 
złodziej może skutecznie sprzedać rzecz? 

Tak. Zgodnie z art. 169 § 2 kodeksu cywilnego, jeżeli złodziej sprzeda rzecz 
przed upływem trzech lat, od chwili jej skradzenia, nabywca może uzyskać włas-
ność rzeczy z upływem powyższego trzyletniego terminu. Należy jednak pod-
kreślić, że osoba trzecia tylko wtedy uzyska własność skradzionej rzeczy, gdy 
obejmie tę rzecz w posiadanie oraz znajdować się będzie w tzw. dobrej wierze 
(w przeświadczeniu, że rzecz nabyło się od właściciela). 

Z jakim dniem nabywa się prawa wieczystego użytkowania gruntu: z momen-
tem podpisania aktu notarialnego, czy wpisu do księgi wieczystej? 

Zgodnie z art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przeniesienie prawa wie-
czystego użytkowania gruntu w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej. 
Jednak art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, iż wpis w księdze 
wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu. 

W związku z powyższym, użytkowanie wieczyste przechodzi na nabywcę 
z chwilą złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej. Od tej chwili jego nabywca 
może więc także rozporządzić nabytym prawem (czyli je np. odsprzedać). Sku-
teczność takiego rozporządzenia, dokonanego po złożeniu wniosku o wpisanie 
nabywcy do księgi wieczystej, a przed dokonaniem tego wpisu, pozostaje wszak-
że w zawieszeniu do chwili dokonania wpisu.

Zapytania wymagające analizy prawnej należy przesłać za pośrednictwem stro-
ny www.prawnik.gubin.eu, bądź przekazać osobiście w siedzibie firmy Doradztwo 
Prawne: Gubin ul. Słowackiego 1/pokój 207 (budynek PKO BP);tel. 607-063-878. 

Ta pani – zgodnie z przepisami – zasługuje na 50 zł kary

Rowerem po chodniku?

Kiedy parę lat temu mieszkańców 
Gubina obiegła wiadomość o budowie 
Tesco - jedni nie wierzyli, że w takim 
małym mieście, drudzy poczuli się 
wielkomiejskim społeczeństwem, bo to 
przecież na obrzeżach dużych miast bu-
duje się wielkie sieciowe sklepy. Potem 
były gorączkowe dyskusje, spekulacje 
- ilu ludzi zatrudnią, kto się dostanie? 
Potem już mówiono o zatrudnionych 
odbywających szkolenia przed otwar-
ciem sklepu. Nastała wreszcie ta cu-
downa, długooczekiwana chwila po-
zwalająca wejść do długooczekiwanej 
mekki. I znowu zachwyt jednych (bo 
były promocje) i rozczarowanie innych, 
że taki mały. Tak czy owak, przez długi 
czas temat Tesco był na ustach naszej 
lokalnej społeczności. A potem wszyst-
ko spowszedniało. Stało się elementem 
pejzażu Gubina.

No może nie dla tych, którzy tam 
pracowali lub jeszcze pracują. Bo jak 
się okazało „nie wszystko złoto, co 
się świeci”, a zarządzanie siedemdzie-
sięcioosobową (wówczas) załogą nie 
należy do najłatwiejszych. Przysłowie 
„jaki pan taki kram” jak ulał pasuje do 
gubińskiego Tesco.

A oto uzasadnienie: Parę dni temu 
byli już pracownicy tej firmy poprosili 
o rozmowę.

Uzgadniamy, że dla ich dobra (starają 
się o posady w innych miejscach) ich 
dane pozostaną do wiadomości redak-
cji. Moi rozmówcy z małym wyjątkiem 

Czy kiedyś ktoś będzie walczył o przestrzeganie prawa pracy w Tesco tak, jak to miało miejsce w Biedronce?

byli pracownikami od początku, czy-
li od 2007 roku. To oni przechodzili 
przeszkolenia, urządzali od podstaw 
sklep. I godzili się na wszystko - prze-
szli najpierw trzymiesięczny, po nim 
od 5-9-miesięczny okres próbny, by 
w końcu stać się pracownikami na - 
uwaga - 3/4 etatu. Pełne etaty ma w fir-
mie tylko kierownictwo. Jak się okazało 
po utracie pracy, ten ułamkowy etat nie 
upoważnia do korzystania z zasiłku dla 
bezrobotnych. Dla nich wtedy ważne 
było, że mają pracę i wspaniałego dy-
rektora, który wiele ich nauczył i stwo-
rzył miłą atmosferę w pracy. Potrafił 
wytknąć błędy, ale też docenić pracow-
nika. Mądre kierownictwo powodo-
wało zadowolenie z pracy, co z kolei 
przekładało się na efekty, bo w pierw-
szym roku we wszystkich rankingach 
byli najlepsi. Dawali - jak podkreślają 
- z siebie wszystko. Były więc dla nich 
awanse i dyplomy.

To wszystko skończyło się jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki po 
zmianie dyrektora w styczniu 2009 r. 
O tego momentu - twierdzą rozmówcy 
- nowa dyrektorka zaczęła skłócać za-
łogę do tego stopnia, że bali się jedni 
drugich. Ludzie poczuli się szykano-
wani. Zaczął się mobbing. Nie było 
ośmiogodzinnego dnia pracy, często 
przed wyjściem dowiadywali się, że 
muszą zostać na tzw. dopracowaniu. 
Jak ktoś nie mógł zostać informowano 
go, że nie ma ludzi niezastąpionych, 

dając do zrozumienia, że nie powinien 
się sprzeciwiać. Pracowali więc po kil-
kanaście godzin, dopełniając wyna-
grodzeniem etat. Musieli być w pełni 
mobilni i często byli ściągani do pracy 
w trakcie wolnego dnia. Jedna z moich 
rozmówczyń po ciągu pracy, w tym 
i na nocnej zmianie od 20.00 do 10.00 
i tak przez kilka kolejnych dni, zemdla-
ła i wylądowała w szpitalu, gdzie pod 
kroplówką przeleżała tydzień, z diag-
nozą - wycieńczenie organizmu. Teraz 
wraz z paroma osobami z firmy leczy 
się u psychiatry.Wśród załogi panowa-
ło przeświadczenie, że nowa dyrektor 
chce wymienić załogę po poprzedniku, 
co częściowo się jej udało, bo ludzie, nie 
wytrzymując presji, zmuszeni zosta-
li do wypowiedzenia umowy o pracę. 
Niektórzy z tych, którzy „dobrowolnie” 
odeszli, pozostali bez środków do ży-
cia, z zaciągniętymi kredytami. W kon-
spiracji przed dyrekcją powołano do 
życia związki zawodowe, do których 
zapisało się 47 osób (stan zatrudnienia 
- 50 osób). Chcą bronić interesów pra-
cowników - czyli swoich.

Te wszystkie uwagi opublikowałam 
na prośbę moich rozmówców. Są roz-
goryczeni, rozżaleni i nie widzą w tym 
swojej winy.

Coś musi być na rzeczy, bo przecież 
nikt dobrowolnie nie rezygnuje z pracy 
przy trwającym bezrobociu. No i nie 
ląduje u psychiatry.

Kaśka Janina Izdebska 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej
dokończenie ze str. 2

 Zaproponowała, by zaprosić na sesję 
przedstawicieli Euroregionu Sprewa-
Nysa-Bóbr w celu przyspieszenia re-
montu elewacji na budynku ich siedzi-
by przy ulicy Piastowskiej. Burmistrz 
zapewnił, że na następną sesję zaprosi 
dyrektor biura Bożenę Buchowicz 
i Prezesa Konwentu Euroregionu Cze-
sława Fiedorowicza. Wyjaśnił również 
obiektywne przyczyny niewykonania 
dotychczas remontu elewacji. Radna 
Wojnicz dociekała, kto uzyskał przy-
dział na mieszkanie po siedzibie SLD 
przy ulicy Wojska Polskiego. Burmistrz 
Bartczak wyjaśnił, że ogłoszono prze-
targ na wynajęcie tego lokalu, gdyż nie 
jest on - po dokonanych przeróbkach 
- lokalem mieszkalnym. SLD nie sta-
nęło do przetargu. Najemca, który wy-
grał przetarg, będzie płacił miesięcznie 
1400 zł czynszu. Łatwo wyliczyć, że 
miasto z racji bezpłatnego użyczenia 
tego lokalu dla SLD utraciło przez 
10 lat ponad 100 tysięcy złotych! Rad-
na Danuta Andrzejewska stwierdziła, 
że przystanki PKS w mieście są skan-
dalicznie poobklejane i zanieczysz-
czone. Wnioskowała o ustawienie słu-
pa ogłoszeniowego na wysepce obok 
dworca autobusowego, na co burmistrz 
Bartczak odpowiedział, że w trakcie 
opracowywania jest plan rozmiesz-
czenia w mieście słupów i tablic infor-
macyjnych. Jednak nie będzie łatwym 

umieszczenie słupa ogłoszeniowego na 
wnioskowanym miejscu, gdyż znajduje 
się ono w pasie drogi powiatowej. Obe-
rwało się też ze strony D. Andrzejew-
skiej „Wiadomościom”. Powiedziała - 
Z całym szacunkiem dla p. Sanockiego, 
ale nie można pisać słów wyrwanych 
z kontekstu. Czytając „Wiadomości” 
ktoś może pomyśleć o mnie, że mam 
nierówno pod sufitem! - I dodała - 
Gdy pan Barabasz w „Wiadomościach” 
przedstawiał dzieci z klas pierwszych 
szkoły nr 2, to niektóre imiona pach-
niały orientem od tyłu. Przykład Iga 
Izabela Andrzejewska, a nie Izabela 
Iga, podobnie inne dzieci. Z kontekstu 
nic tu nie wyrwałem, a pan Barabasz 
układ imion przed nazwiskiem otrzy-
mał skserowany z dzienników szkol-
nych (dopisek wł. autora). 

Wiceprzewodniczący Rady Zygfryd 
Gwizdalski krytycznie ustosunkował 
się do treści umowy, jaką Urząd Mia-
sta zawarł z PUM-em odnośnie pielęg-
nacji zieleni w mieście. Skrytykował 
bezmyślne ogławianie i uśmiercanie 
drzew oraz wykonywanie prac pielęg-
nacyjnych bez fachowego nadzoru. Po 
raz kolejny wnioskował o zatrudnienie 
fachowca ogrodnika. 

 Zwrócił się z zapytaniem do burmi-
strza: czy prawdą jest, że samorządy 
gminne naszego powiatu będą spłacać 
część długu szpitala w kwocie 10 milio-
nów złotych? Przewodniczący L. Ochot-

ny zakomunikował, że spodziewał się 
takich pytań na sesji i w związku z tym 
zaprosił na nią starostę Jacka Hoffman-
na i nowego dyrektora szpitala, którzy 
mimo potwierdzenia przyjęcia zapro-
szenia, w ostatniej chwili przeprosili za 
niemożliwość przybycia na sesję. Wy-
wiązała się dosyć luźna wymiana poglą-
dów na tematy powiatowe.

 W końcowej fazie sesji radny Marcin 
Sikora zapytał, dlaczego Łużyckie Sto-
warzyszenie Gospodarcze nie otrzy-
mało odpowiedzi na list skierowany do 
burmistrza, jak również do wiadomości 
Przewodniczącego Rady i Przewodni-
czących Komisji. Przewodniczący Rady 
L. Ochotny potwierdził, że zapoznał się 
z treścią listu i nie wynikała z niego po-
trzeba udzielania odpowiedzi. Niesto-
sowne pouczanie burmistrza w liście 
nie może stanowić zachęty do dialogu, 
o czy powinna wiedzieć podpisująca 
pismo Prezes Stowarzyszenia.

Debaty Rady Miejskiej w Gubinie są 
zawsze ciekawe. Cała gama charakte-
rów, temperamentów, sposobów bycia 
i doświadczeń życiowych radnych skła-
dają się na głęboką troskę o losy miasta. 
W większości wypadków radni starają 
się być sobą, ale nie unikają wyrażania 
poglądów i dążeń swojego otoczenia. 
Zdarza się, że poruszają sprawy mar-
ginalne i wtedy nie zawsze znajdujemy 
miejsce na ich upublicznienie.

Oleg Sanocki.



Nr 19 z 6.11.20096 Społeczeństwo

Sonda
Czy robisz zakupy przez Internet?

Pod przewodnictwem Stanisława 
Fudymy obradowała 29 października 
br. sesja Rady Gminy. Podjęte zosta-
ły m.in. uchwały w sprawie referen-
dum, które odbędzie się 8 listopada br. 
Uprawnionych do głosowania jest 5845 
osób. Aby było ważne, musi w nim 
wziąć udział 30%.

Rada ustaliła wysokość zryczałtowanej 
diety. Jej kwota w komisji gminnej wy-
nosi: przewodniczący - 245 zł; zastępca 
przewodniczącego - 225 zł; członkowie 
komisji - po 200 zł. W komisjach obwo-

Sesja Rady Gminy

Patryk Budych
stolarz

Tak, zdarza mi się kilka razy w mie-
siącu. Najczęściej kupuję ciuchy, bo 
na wielu stronach jest bogata oferta. 
Gubin to małe miasto i ciężko znaleźć 
u nas fajne sklepy z ubraniami. W In-
ternecie wszystko jest proste: wybie-
ram towar, który mi się podoba, zama-
wiam go i czekam na dostawę paczki. 

Robert Wieczorek
właściciel pracowni komputerowej
W żadnym wypadku. Mam w tym 

względzie złe doświadczenia. Kie-
dyś robiłem zakupy w sklepach in-
ternetowych, ale uznałem, że są one 
nierzetelne. Nie ufam im. Wolę tra-
dycyjną formę sprzedaży.

Zenona Ewiak-Onichimowska
bibliotekarz

Razem z moim dzieckiem coraz częś-
ciej korzystamy z tej formy sprzedaży. 
Sklepy internetowe realizują zamówie-
nia szybko i, co najważniejsze, w wielu 
przypadkach jest taniej. Najczęściej ku-
puję w nich sprzęt RTV, płyty i książ-
ki, a ostatnio zamówiłam także piecyk 
gazowy. Niektóre produkty trudno do-
stać w zwykłym sklepie, a w sieci jest 
dostępne praktycznie wszystko.

Urszula Horoszkiewicz
właścicielka sklepu

Uważam, że sklepy internetowe są 
bardzo potrzebne i pożyteczne. Mam 
kilka ulubionych stron, na których 
co pewien czas zamawiam książki. 
Można tam szybko dostać zarów-
no nowości wydawnicze, jak i „bia-
łe kruki”, które są ciężko dostępne 
w zwykłych księgarniach. (a.m.) 

dokończenie ze str. 1
Wielkość zniżki była zależna od ilości 

kupionych mieszkań – ostatecznie stro-
ny dogadały się na 30 proc. W efekcie 
miasto zrobiło świetny interes, kupiło 50 
mieszkań nie za pierwotną cenę 3,5 mln, 
lecz za 2,5 mln. Przypomnijmy, że już 
w poprzednim roku miasto kupiło 10 
mieszkań od WAM-u. Niestety zale-
głości wciąż są bardzo duże, ponieważ 
w poprzednich kadencjach tego rodzaju 
inwestycji nie realizowano. Na szczęś-
cie teraz zrobiony został pierwszy, duży 
krok. Dobrze, że obecne władze starają 
się zadbać o swoich mieszkańców. A  
niedługo szanse na budownictwo miesz-
kaniowe jeszcze wzrosną. Po tym, jak 
powstanie kopalnia i elektrownia, które 
i dla miasta mogą przynieść dochód. 

Święta w nowej chacie

Chwilę po otrzymaniu kluczy spytali-
śmy Kazimierza Wasiuka: Kiedy będzie 
przysłowiowa „parapetówka” w no-
wym mieszkaniu?

- Najpierw muszę odnowić mieszkanie, 
a cała procedura jego pozyskania trwała 
jakieś pół roku. Do teraz mieszkam przy 
ul. Grunwaldzkiej. Przeprowadzimy się 
niedaleko, bo na ulicę Roosevelta. Mój 
następca na tym niewątpliwie skorzysta, 
dotychczasowe mieszkanie jest dla nas po 
prostu za duże. Nasze dzieci „poszły na 
swoje”. W sumie taka zmiana jest dla nas 
korzystna, do chwili obecnej w mieszka-
niu mamy piece kaflowe, a teraz – nawet 
biorąc pod uwagę zwiększony czynsz 
– odpada problem zakupu opału. Lata 
też robią swoje. A wracając do zasadni-
czego wątku – mam już fachowca, który 
zajmie się odświeżeniem lokalu. Zajmie 
to jakieś 5 tygodni. Mamy nadzieję, że 
tegoroczne Święta Bożego Narodzenia 
spędzimy już w nowej chacie.

Przysłuchujący się przez chwilę roz-
mowie burmistrz dodał: - A jak Pan 
mnie zaprosi, to przyjdę z prezentem 
na nowe mieszkanie!  

Powiedzieli nam:
Wiceburmistrz Justyna Karpisiak: 

Dzięki kupnie 50 lokali od WAM speł-
nione zostaną marzenia osób od wielu 
lat oczekujących na swoje mieszkanie.

Kolejka chętnych jest bardzo długa, 
a listy z roku na rok wydłużały się. Na-
leży również powiedzieć, że skorzystają 
też rodziny, które chcą poprawić swoje 
warunki mieszkaniowe.

Stworzyliśmy bowiem możliwość 
zamiany posiadanych mieszkań z za-
sobów komunalnych na te zakupione 
od WAM-u. Mam nadzieję, że ta inwe-
stycja poprawi sytuację na gubińskim 

rynku mieszkaniowym, a wiele ro-
dzin Święta Bożego Narodzenia spędzi 
w nowych mieszkaniach.

Dyrektor Oddziału Regionalnego Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej w Zielo-
nej Górze Zdzisław Niedziela - Prio-
rytetowym zadaniem, jakie stoi przed 
Wojskową Agencją Mieszkaniową, jest 
zapewnienie żołnierzom mieszkań. To 

nasze główne i podstawowe zadanie, ja-
kie stawia Agencji ustawa o zakwatero-
waniu sił zbrojnych. Staramy się zapew-
nić jak najlepsze i komfortowe warunki 
zamieszkiwania wszystkim żołnierzom 
stacjonującym na terenie działania Od-
działu Zielona Góra.

W czasach uzawodowienia się polskiej 
armii mieszkanie przestaje być przywi-
lejem dla wybranych ale staje się stan-
dardem. WAM w czasie gdy armia jest 
zawodowa stawia sobie bardzo trudne 
zadanie, aby wszystkim żołnierzom 
zapewnić dach nad głową. Aktualnie 
w Gubinie nie stacjonuje żadne wojsko, 
natomiast potrzeby zgłoszone przez 
garnizon z Krosna Odrzańskiego wska-
zują na niewielkie zapotrzebowanie. Co 
za tym idzie zbędne lokale jakie Agen-
cja posiada w Gubinie przeznaczyła do 
sprzedaży, w części dla miasta ze znaczną 
obniżką ceny, natomiast pozostałe lokale 
jeszcze w bieżącym roku do sprzedaży 
publicznej. Właśnie w związku z tym 
w ubiegłym tygodniu udało nam się pod-
pisać z burmistrzem umowy na sprzedaż 

34 mieszkań, kolejne 16 umów pod-
piszemy, mam nadzieję, jeszcze w tym 
miesiącu. Uważam, że te 50 zakupionych 
od Agencji lokali pozwoli na rozwiązanie 
wielu problemów lokalowych mieszkań-
com Gubina. Zdajemy sobie sprawę, że w 
przeszłości zarówno Agencja jak i władze 
miasta wyrażały często rozbieżne stano-
wiska w kwestii mieszkań wojskowych, 
jednak jak wskazują ostatnie miesiące 

tylko porozumienie i wspólne działanie 
Agencji i urzędników przynoszą korzyści 
wszystkim, a w szczególności mieszkań-
com Gubina. Trzeba przyznać, że w tym 
przypadku zarówno Agencji jak i miastu 
zależy na zaspokojeniu potrzeb loka-
lowych mieszkańców Gubina. Należy 
również zaznaczyć, że wszystkie środki 
finansowe uzyskane ze sprzedaży, wy-
najmu, dzierżawy nieruchomości WAM 
przeznaczane są na zabezpieczenie za-
kwaterowania żołnierzy zawodowych 
i pozwalają na budowanie kolejnych 
mieszkań w garnizonach gdzie aktualnie 
stacjonują zawodowe jednostki.

Poseł PO Marek Cebula
- Gratuluję burmistrzowi zawarcia trans-

akcji kupna mieszkań, a mieszkańcom 
gratuluję burmistrza, który tak bardzo 
angażuje się w rozwiązywanie problemów 
mieszkaniowych gubinian. B. Bartczak 
prosząc mnie pomoc w rozwiązaniu spra-
wy zakupu mieszkań od WAM-u dopro-
wadził do dyskusji i próby rozwiązania 
szerszego problemu społecznego, którym 

jest racjonalne gospodarowanie mieniem 
skarbu państwa. Nie można dopuścić, by 
wspólne dobro budowane przez pokole-
nia Polaków poszło w ruinę, tylko dlate-
go, że brakuje porozumienia między za-
rządzającymi tym zasobem. Podejmując 
rozmowy na temat odkupienia mieszkań 
od WAM, do których włączyli się między 
innymi marszałek Stefan Niesiołowski, 
posłowie Bożenna Bukiewicz, Boże-

na Sławiak zajęliśmy się również całym 
majątkiem będącym w zarządzie WAM 
i Agencji Mienia Wojskowego.

Szefowa lubuskiej PO Bożenna Bu-
kiewicz

Gratuluję inicjatywy władzom mia-
sta. Gratuluję, że udało się chociaż 
częściowo rozwiązać problem mieszka-
niowy w Gubinie. cieszę się że mogłam 
pomóc w pozytywnym załatwieniu 
sprawy. Dalej będę wspierała działa-
nia burmistrza dla dobra wszystkich 
mieszkańców Gubina.

Jedną z bardziej przyjemnych chwil 
podczas odbierania kluczy przez no-
wych lokatorów były proste słowa skie-
rowane do burmistrza - „dziękuję”.

A niebawem? Kolejna pula mieszkań zo-
stanie odkupiona przez miasto od Agencji 
i przekazana nowym najemcom!

Mieszkania, które zostaną opuszczo-
ne przez dotychczasowych najemców 
- zostaną przeklasyfikowane na tzw. 
lokale socjalne.

Antoni Barabasz

dowych diety są następujące: przewod-
niczący - 165 zł; zastępca przewodni-
czącego - 150 zł; członkowie - po 135 zł. 
Koszty pokrywane są z budżetu gminy. 
Ustalono też regulamin komisji do prze-
prowadzenia referendum. 

Parafii p.w. Św. Jana od Krzyża 
w Starosiedlu udzielono dotacji w kwo-
cie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie prac remontowych w koś-
ciele w Witaszkowie, który wpisany jest 
do rejestru zabytków. Rada przeznaczyła 
5000 zł na realizację projektu budowy 

studni głębinowej na terenach zielonych 
w Jaromirowicach. Radni wizytowali też 
remont pomieszczeń przyszłej siedziby 
Urzędu Gminy przy ul. Obrońców Poko-
ju 20, który prowadzony jest przez własną 
brygadę remontową. Urząd będzie miał 
do dyspozycji 48 pomieszczeń, wstawio-
no już drzwi, wykonano ścianki i instala-
cję elektryczną, podłączono wodę, aktu-
alnie wykonuje się gazowe c.o. Zdaniem 
wójta Edwarda Aksamitowskiego, pra-
ce powinny zostać zakończone do końca 
2010 roku. Zygmunt Traczyk

Mieszkania WAM-u są nareszcie nasze!

Burmistrz Bartłomiej Bartczak nie krył zadowolenia po podpisaniu umowy z Wojskową Agencją Mieszkaniową

Uczynić kogoś szczęśliwym to jakby 
jego życie pomnożyć i pogłębić.

(Amiel Henri Frédéric)

Moim Niezwykłym Drogim 
Przyjaciołom z Zespołu Szkół 
Licealnych i Technicznych
im. S. Staszica w Gubinie

- w przekonaniu, że słowa nie są na 
tyle pojemne, by wyrazić to,  

co czuję - po prostu najserdeczniej 
dziękuję za chwile szczęścia. 

Teresa Zajkowska
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Uczniowie i pedagodzy Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Gubinie prowadzą 
bardzo aktywne działania koncertowe, 
zarówno w środowisku lokalnym, jak 
i poza granicami miasta:

6.10.2009 r. Koncert w Przedszkolu 
Miejskim nr 1 w Gubinie

Justyna Turowska – z klasy fletu po-
rzecznego B. Ślusarczyk, Łukasz Tatrocki 
– z klasy akordeonu A. Winiszewskie-
go, Jakub Winiszewski – z klasy klarnetu 
A. Jóźwiaka, akompaniament A. Rzucidło.

12.10.2009 r. Koncert w Guben 
III Debata Miejska

Justyna Turowska – z klasy fletu po-
rzecznego B. Ślusarczyk, Anita Tomia-

Uważam, że nasze miasto...
jest jednym z fajniejszych, jakie znam
Moje ulubione miejsce w Gubinie to... 
ul. Kunickiego
Mój największy sukces... 
to, że udało się trochę pojeździć, a nie 
siedzieć w domu
Mój największy błąd... 
trudno powiedzieć 
Denerwuje mnie... 
polityka i politycy
Szkołę wspominam...
wspaniała sprawa
W przyszłości planuję... 
jeszcze trochę pojeździć
Muzyka, film, czy książka? wolny czas 
spędzam... 
na rybach
Tradycyjna polska kuchnia, czy... 
najlepiej golonka
Mam słabość do... 
podróżowania i przebywania w innych 
miejscach
Moja dewiza życiowa brzmi… 
nie włazić tam, gdzie mnie nie chcą

O sobie samym...
Redaguje Andrzej Matłacki

Wiesław Galewski
(podróżnik)

Kronika muzyczna
kowska – z klasy fortepianu A. Rzucidło

14.10.2009 r. Koncert w Przedszkolu 
Miejskim nr 1 w Gubinie 

Dzień Edukacji Narodowej
Damian Wasilewski – z klasy A. Wi-

niszewskiego, Jakub Winiszewski 
– z klasy klarnetu A. Jóźwiaka, A. Rzu-
cidło - akompaniament.
14.10.2009 r. Dzień Edukacji Narodowej
Uroczysty kabaretowy występ przy-

gotował Samorząd Uczniowski, któ-
rego opiekunem jest Beata Tecław. 
Wyróżnieni pedagodzy to: Urszula 
Andruszkiewicz, Agnieszka Rzucidło, 
Małgorzata Góralczyk, Beata Tecław, 
Andrzej Winiszewski, Janusz Gajda.

31.10.2009 r. Koncert Zaduszkowy 
Kościół Guten Hirten w Guben

Anita Tomiakowska - z klasy forte-
pianu A. Rzucidło, Jakub Winiszewski 
– z klasy klarnetu A. Jóźwiaka, Michał 
Cichowicz – z klasy akordeonu A. Wini-
szewskiego, Justyna Turowska - z klasy 
fletu porzecznego B. Ślusarczyk. Zespół 
fletowy w składzie: Justyna Turowska, 
Konrad Zygmuntowski, Beata Tecław, 
A. Rzucidło – akompaniament.

Miejski Chór Guben oraz Chór Glo-
ria Domine Gubin pod kierownictwem 
Haliny Nodzak, której bardzo ser-
decznie dziękujemy za zaproszenie i za 
możliwość wystąpienia. A.Rz.

Odwiedzamy cmentarze i widzimy ich twarze
I słyszymy, że do nas ktoś woła
Otulają nas mgłami, jakby między grobami
Jakby wśród nas krzątali się zgoła

Ukochane osoby, pozostały nam groby
I w pamięci ich miłe oblicze
I w ten dzień wyjątkowy, nie wychodzą nam z głowy
I stawiamy im kwiaty i znicze

Nasze związki rodzinne i odczucia intymne
Gdzie ojcowie są nasi i mamy
I myślimy o latach gdy będziemy w zaświatach
Przecież wszyscy w zaświaty zmierzamy

Ireneusz Szmit

Z adu szki

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli w ostatniej 

drodze mojego kochanego męża, tatusia i dziadka 

Mieczysława Lutyńskiego 
składa rodzina

Miłośnicy kwiatów zawsze są zauważani 
przez sąsiadów, przyjaciół, a nawet przez 
przygodnych przechodniów. Ładnymi 
kompozycjami kwiatowymi skłonne są 
zachwycić się nawet zazdrosne sąsiadki. 
Wydaje mi się, że Gubin staje się mia-
stem coraz bardziej ukwieconym. Szko-
da, że nie wszyscy właściciele pięknych 
ukwieconych ogrodów czy balkonów 
chcą zgłaszać się do konkursu organizo-
wanego od lat w naszym mieście.

Klasyfikowani są ci, którzy przystępu-
ją do współzawodnictwa.

W bieżącym roku zwyczajowo kon-
kurs na najładniejszy ogródek przy-
domowy lub balkon podsumowano 
w poszczególnych osiedlach. Przedsta-
wiamy laureatów.

Na osiedlu numer 1 w kategorii ogród 
przyblokowy, przydomowy zwycięż-
czyniami zostały Wielisława Mali-
nowska i Ludmiła Maksymiuk. Wy-
różnieniami nagrodzono Józefę Ziębę 
i Rafała Dzikowskiego. Za najładniej-
szy balkon nagrodzono Elżbietę Kon-
dracką i Halinę Wojnicz. Wyróżnienia 
otrzymały: Danuta Pliszka, Halina 
Bialiauska i Maria Abramczyk.

Najładniejszymi ogródkami osiedla nr 2 
poszczycić się mogą: mieszkańcy bloku 
przy ul. Piastowskiej 51 - opiekun ogro-
du Marian Pasteczak (Piastowska 51c/3) 
oraz Bolesław Małek (Piastowska 51b/2) 
i mieszkańcy bloku przy ul. Królewskiej 2 
- opiekun ogródka Jadwiga Morgoń. Za 
najładniejszy ogródek przydomowy 
uznano działkę Haliny Adamowicz.

Spośród najładniejszych balkonów 
i tarasów na osiedlu nr 3 za najładniejsze 
uznano kompozycje Bożeny Mądrzyk 
i Bożeny Łady. Najładniejszy ogródek 
przydomowy ma Małgorzata Centkow-
ska. Z przyblokowych ogródków najbar-
dziej podobał się ten przy ul. Pułaskie-
go 39 - opiekun Bogusław Teodorowski.

Na osiedlu nr 4 ogródki przydomowe 
sklasyfikowano następująco: I miejsce 
- Zofia i Edward Osińscy, II miejsce 
Halina i Józef Bołoczko, III Mirosła-
wa i Janusz Pałka.

Wyróżnienia otrzymali natomiast: 
Teresa i Zbigniew Sadkowscy, Zofia 
i Marian Jankowscy oraz Jerzy Koś-
ciuk. Przyblokowy ogródek najlepiej 
prezentuje się przy Barlickiego 21. Jego 
opiekunem jest Jan Błaszczyk. Wyróż-
nionym i nagrodzonym gratulujemy.

Dyplomy wręczali i gratulowali suk-
cesu zwycięzcom burmistrz Bartłomiej 
Bartczak i przewodniczący Rady Miej-
skiej Leszek Ochotny wraz z przewod-
niczącymi Rad Osiedli w osobach Le-
ontyny Kaczor, Jadwigi Małolepszej, 
Zbigniewa Buczkowskiego i Stanisława 
Wojnicza, którzy pracowali w komisjach 
oceniających piękno i pomysłowość 
kompozycji kwiatowych. A wszystko to 
działo się w doniosłości i powadze po-
siedzenia Rady Miejskiej. Ols

Konkurs 
ukwiecenia miasta

Wizyta w Gubinie miała charakter to-
warzyskiej kolacji. Obaj panowie dysku-
towali głównie o sprawach dotyczących 
naszego miasta. A. Zasada przyjrzał się 
trwającym inwestycjom. Zapoznał się 
także z postępami prac, dotyczącymi 
odbudowy kościoła farnego. 

To bardzo ważna sprawa

– W kwietniu przyszłego roku wspól-
nie organizujemy w Parlamencie Euro-
pejskim wystawę poświęconą właśnie 
farze. Ten zabytek to symbol dobrze 
układającej się współpracy polsko-nie-
mieckiej. Obiekt wciąż jeszcze jest tro-
chę zaniedbany, ale mam nadzieję, że 
już niebawem to się zmieni – przyznał 
europarlamentarzysta.

A. Zasada zapewnił także, że we wspo-
mnianym projekcie polską stronę wspo-
może niemiecki europoseł grupy EPP 
(Europejska Partia Ludowa – Chrześ-
cijańscy Demokraci) Joachim Zeller, 
z którym już rozmawiał w tej sprawie.

- Dla nas to bardzo ważny temat - 
podkreśla B. Bartczak. – Nadarza się 
wyjątkowa okazja do wypromowania 
fary na forum europejskim. Przyszło-
roczna prezentacja w Brukseli przy-
niesie nam wiele korzyści. Żeby mak-
symalnie wykorzystać szansę, musimy 
się dobrze przygotować. Stąd też mię-
dzy innymi biorą się częste spotkania 
z lubuskim europosłem.

Odwiedziny w stolicy

B. Bartczak podkreśla, że w pięcio-
letniej kadencji eurodeputowani mają 
możliwość tylko raz zaprezentować 
swój region. – Tym bardziej jestem za-

Najpierw Gubin, potem Bruksela
Zacieśnia się współpraca między lubuskim europosłem Arturem Zasadą, a burmistrzem Gubina. W ubiegły czwartek 

A. Zasada odwiedził Bartłomieja Bartczaka. Przedwczoraj B. Bartczak gościł w Brukseli.

dowolony, że lubuski przedstawiciel do 
Parlamentu Europejskiego zdecydował 
się na pokazanie naszego zabytku. To 
spore wyróżnienie, ale także nagroda 
za starania i pracę, którą dotychczas 
wykonaliśmy – dodaje burmistrz, któ-
ry nie ukrywa, że to kolejny dowód na 
dobre relacje z politykami w regionie. 

Wiele wskazuje na to, że współpraca 
burmistrza z posłem jeszcze się za-
cieśniła. Tydzień po wizycie A. Zasady 
w Gubinie, B. Bartczak pojechał do Bel-
gii. Przyjął zaproszenie lubuskiego eu-
roposła i odwiedził go w środę i czwar-
tek, w mieszkaniu w belgijskiej stolicy. 
– Rozmawialiśmy o szczegółach wspól-

nego działania. Przy okazji miałem 
także okazję przyjrzeć się bliżej pracy 
parlamentu – zdradza B. Bartczak.

Oprócz wizyty w Brukseli, burmistrz 
zawitał także do pobliskiego Genk. Był 
na zjeździe Stowarzyszenia Europejskich 
Regionów Granicznych. Cel wyjazdu? – 
Walczę o jak największą liczbę pieniędzy 
z Unii – rozwiewa wątpliwości B. Bart-
czak. – Po budżecie na lata 2007-2013 
będzie ustalany kolejny, na lata 2014-
2020. Dotychczas regiony graniczne nie 
dostawały wystarczająco dużo funduszy. 
Chciałbym zwrócić na to uwagę i zmie-
nić istniejącą sytuację.

(Sm)

Burmistrz Bartłomiej Bartczak spotkał się z Arturem Zasadą najpierw w Gubinie, 
a później w Brukseli
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To był niezwykły festiwal… 
Pełen wrażeń, emocji, pozytyw-
nej energii i radości. Poziom 
artystyczny, jaki zaprezentowali 
goście ze Wschodu, w pełni nam 
udowodnił, iż akurat w tej dzie-
dzinie wschodnia część Europy 
nie musi mieć jakichkolwiek 
kompleksów. Kultura tradycjo-
nalistyczna i masowa podczas 
„Gwiazd Jesieni” stanęła w jed-
nym szeregu. Z rewelacyjnym 
skutkiem.

W dniach 26-28 października 
Gubin pełnił rolę gospodarza 
XIII Międzynarodowego Fe-
stiwalu Twórczości Dziecięcej 
i Młodzieżowej, który odbył się 
w sali widowiskowej Gubińskie-
go Domu Kultury. Młodzi artyści 
rywalizowali w następujących ka-
tegoriach: wokal estradowy, wokal 
narodowy, taniec narodowy, taniec 
towarzyski, taniec współczesny, 
rysunek sakralny, martwa natura 
oraz rysunek satyryczny. Pierwsze 
dwa dni festiwalu miały charakter 
konkursowy. Swoje umiejętno-
ści taneczne, wokalne, muzyczne 
i malarskie prezentowały dzieci 
i młodzież z Polski, Rosji, Mołda-
wii i Łotwy. Publiczność z zachwy-
tem oglądała występujących i na-
gradzała ich gromkimi brawami 
i owacjami na stojąco. W pamięci 
widowni zostaną przede wszyst-
kim piękne stroje artystów, nie-
przeciętne barwy głosowe woka-
listów oraz perfekcyjne wykonanie 
układów choreograficznych. Na 
scenie mogliśmy podziwiać m.in. 
występy zespołu tańca towarzy-
skiego „Gracja”, zespołu tańca 
współczesnego i towarzyskiego 
„Danko”, zespołu tańca narodowe-
go „Floriczika” oraz popisy dzieci 
z moskiewskiego Studia Choreo-
graficznego „Poliot”. Choć wszyscy 
uczestnicy konkursu zasłużyli na 
ogromne uznanie, to jednak naj-
większy aplauz widowni wzbudził 
występ taneczny Olgi Prohorovej 
(mistyczne „Fire Show” i taniec 
solo „Arabica”), występ wokalny 
Any Postolachi, prezentacja due-
tów wokalnych Iriny i Vitalii Sat-
kovscaii oraz Iriny Krasneanciuk 
i Mihaila Buzadji, a także feno-
menalne dzieci z zespołu ze Studia 
Choreografii „Poliot”. Ich układ 
taneczny „Szanson Francuski”, 
oryginalne tango, czy też nieco-
dzienna wersja walca wiedeńskie-
go zrobiły na publiczności duże 

Gwiazdy jesieni
wrażenie. W części konkursowej 
udział wzięli również gubińscy 
wokaliści: Patryk Janiak (trium-
fator I nagrody w kategorii wokal 
estradowy w przedziale wieko-
wym 6-11 lat), Kalina Marusiak 
(zdobywczyni III nagrody wokal-
nej 11-15 lat) oraz Pamela Razik. 
U wszystkich widać było wielkie 
zaangażowanie, pasję oraz natural-
ność w tym co robią. Trzydniowe 
zmagania festiwalowe zakończyły 
się galowym koncertem laureatów 

i wręczeniem nagród. Wyboru 
najlepszych dokonało jury w skła-
dzie: Mariola Sójka - dyrektor 
Gimnazjum im. Marii Curie-Skło-
dowskiej w Nowej Rudzie oraz 
Małgorzata Skowron i Waldemar 
Pawlikowski z GDK. Najbardziej 

prestiżowa nagroda na festiwalu, 
Grand Prix, przypadła zespołowi 
„Floriczka” i „Poliot” z Rosji, Anie 
Postolachi z Mołdawii oraz Danie-
li Jaszinie. Po zakończeniu gali od-
było się spotkanie organizatorów 
festiwalu z burmistrzem Gubina 
Bartłomiejem Bartczakiem oraz 
kierownictwem poszczególnych 

zespołów wokalnych, tanecznych 
i plastycznych. Nasi zagranicz-
ni goście podziękowali za ciepłe 
i miłe przyjęcie. Z kolei burmistrz 
stwierdził, iż dołoży wszelkich sta-
rań, aby kolejna edycja festiwalu 
również odbyła się w Gubinie. 

Śledząc poczynania młodych 
artystów uczestniczących na fe-
stiwalu, można przypuszczać, iż 
w niedalekiej przyszłości wielu 
z nich może zrobić wielką karie-
rę (jedna z uczestniczek konkur-

su z powodzeniem występowała 
w dziecięcej Eurowizji). Przy oka-
zji przekonaliśmy się o wielokul-
turowości naszego kontynentu, 
przekonaliśmy się, czym szczycą 
się i z czego są dumni nasi przy-
jaciele ze Wschodu. Taka forma 

poznawania obcych kultur jest 
z pewnością doskonałym po-
mysłem. Nic przecież bardziej 
nie zbliża narodów i nie pozwala 
budować pozytywny relacji, niż 
realizowanie wspólnej pasji, jaką 
są: muzyka, taniec, śpiew czy ma-
larstwo.

Andrzej Matłacki

Trudnej sztuki spopularyzowa-
nia poezji poprzez teksty piose-
nek podjęły się organizatorki XIV 
Jesiennych Spotkań z Literaturą 
i… rock and rollem. Dopomógł 
im gość specjalny Krzysztof Jary-
czewski, który zagrał i zaśpiewał 
o tym, jak wygląda „cudny świat 
(…) napiętnowany marzeniami”. 
Również ku przestrodze… 

- Nieważne, co nam się w życiu 
przydarza. Ważne, jak na to rea-
gujemy i co z tym robimy…

- zwykł mawiać popularny „Jary”, 
współzałożyciel i frontman sław-
nego w latach osiemdziesiątych, 
dziś już nieistniejącego zespołu 
Oddział Zamknięty. Wokalista 
kultowej kapeli opowiadał o swo-
jej karierze, blaskach i cieniach 
życia muzyka rockowego, pisa-
niu tekstów piosenek, ale także 
o życiowych doświadczeniach 
i nałogach.

W auli ZSO na spotkaniu poja-
wiły się przynajmniej trzy pokole-
nia: uczniów, nauczycieli, rodziców 
i dziadków. Muzyka ponownie 
połączyła pokolenia. Również dla-
tego, że propozycja spędzania je-
siennego popołudnia, zapropono-
wana przez Alicję Tyl i Małgorzatę 
Jarosz, trafiła w gusta miłośników 
ponadpokoleniowej poezji i takie-
goż rock and rolla… LO

W piątek 6 listopada w Galerii 
„Ratusz” odbędzie się wernisaż 
gubińskiej artystki Doroty Chwa-
łek. Ekspozycję będzie można 
oglądać do 10 grudnia br.

Wystawa inauguruje cykl pre-
zentacji, które od listopada 2009 
do końca 2010 roku zaprezentu-
je Dorota Chwałek. Autorka od 
1985 roku związana jest z Do-
mem Kultury. Cykl jubileuszowy 
rozpoczyna się serią portretów 
ponad 40 autorów z Polski i ze 
świata. W technikach od oleju, 
przez pastel, ołówek, karykaturę, 
rysunek satyryczny, komiks, fo-
tografię, grafikę komputerową, po 
prace w glinie. Jest to autorski pro-
jekt, który może się dobrze sprze-
dać. Prezentacja technik, wystawa 
oryginalnych prac, a wreszcie sam 
obiekt tych igraszek ze sztuką, czy-
li Dorota - „Doris”. Słowo wstępne 
do wystawy wygłosi artysta pla-
styk Jerzy Fedro. (ChAD)

25 lat z kulturą

Muzyka łączy 
pokolenia…

Zespól Poljot wraz z dyrektorem artystycznym

O.Prohorova w „Fire show”
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Jak przekazał wiceprezes zarządu 
PWE Gubin Jarosław Czyż, przewidu-
je się, że pod eksploatację kopalni wy-
korzystanych zostanie w Gminie Gubin 
około 8000 ha, w tym około 4000 ha 
lasów. W wyniku przeprowadzonych 
wierceń, w oparciu o udzieloną kopal-
ni Konin koncesję na poszukiwanie 
i rozpoznanie złóż kopalin, Minister 
Środowiska przyjął bez zastrzeżeń 
kompleksowe dokumenty geologiczne 
złoża węgla brunatnego Gubin. Wyni-
ka z nich, że zasoby ustalone zostały na 
1561 mld ton, z których do eksploata-
cji przewidziano 1,2 mld ton zasobów 
przemysłowych. Okres eksploatacji 
wyrobisk górniczych na terenie gmi-
ny ma trwać około 50 lat od momentu 
rozpoczęcia eksploatacji, do zakończe-
nia rekultywacji. Baza kopalni (PWE) 
zlokalizowana zostanie w rejonie Sę-
kowic, a elektrownia w rejonie Ko-
perna (2 bloki po 800 MW, docelowo 
trzeci). Technologia produkcji ener-
gii elektrycznej zastosowana w nowo 
budowanej elektrowni będzie zgodna 
z najnowszymi tendencjami światowy-
mi i europejskimi, o minimalnej ilości 
dwutlenku węgla. Zostaną w niej użyte 
specjalne filtry i urządzenia służące do 
jego wyłapywania.

Węgiel brunatny wydobywany będzie 
systemem odkrywkowym. Eksploa-
tacja odkrywkowa jest działalnością, 
która wpływa na wygląd i ukształto-
wanie terenu, drogi, linie energetyczne 
i inne elementy otaczającego odkrywkę 
środowiska.

Wody kopalniane ze studni głębino-
wych odprowadzane będą do rowów, 
rzeczek i rzek, a ścieki socjalno-bytowe 
oraz przemysłowe z zaplecza admini-
stracyjno-technicznego do oczyszczal-
ni ścieków. Spółka oraz Instytut Meteo-
rologii i Gospodarki Wodnej prowadzić 
będą stały monitoring wpływu działal-
ności na środowisko naturalne. Moni-
toring obejmuje m.in. stany wód rzek, 
kanałów, pomiary temperatury wody 
i przepływów wód, opady atmosferycz-
ne, stan wód podziemnych, wielkości 
zrzutów kopalnianych.

Spółka prowadzi kontrolę stanu gleb 
i ich produktywność, jak również ba-
dania archeologiczne. Obserwowane 
jest też osiadanie terenu, opady pyłu 
i emisja hałasu.

W porozumieniu z samorządem 
spółka będzie wspierać finansowo 
przedsięwzięcia ograniczające wpływ 
działalności górniczej na życie lokalnej 
społeczności.

Przewiduje się, że odwodnienie złoża 
rozpocznie się na początku 2015 roku, 
a eksploatacja nakładu w 2017 roku. 
Wydobycie węgla i produkcja energii 
powinna się rozpocząć na przełomie 
2020/2021.

Zdejmowanie gleby rozpocznie się 
między miejscowościami Koperno-Sę-
kowice-Pleśno. Wraz z rozpoczęciem 
działalności inwestycji nastąpi wykup 
nieruchomości. Przewidywane terminy 

Na moje pytanie o korzyści dla mia-
sta i gminy płynące z powstania na ich 
terenie kopalni odpowiedział zastęp-
ca burmistrza Stanisław Maciejew-
ski. Gmina miejsko-gminna Kleczew 
w północno-zachodniej części powiatu 
konińskiego obejmuje 20 sołectw. Zaj-
muje powierzchnię 110 km kw., a w jej 
granicach znajduje się 47 miejscowości 
zamieszkałych przez 9700 mieszkań-
ców, w tym w Kleczewie - 4200.

Decydującym momentem w histo-
rii miasta i gminy stało się rozpoczęcie 
wydobycia węgla brunatnego oraz usy-
tuowanie w Kleczewie siedziby dyrekcji 
Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, naj-
większego zakładu przemysłowego Wiel-
kopolski. Fakt ten stał się impulsem do 
dynamicznego rozwoju Kleczewa, a także 
innych ośrodków na terenie gminy. Mia-
sto i gmina należą do krajowej czołówki 
samorządów lokalnych pod względem 
wielkości inwestycji. W 2002 r. zajęły 
11 miejsce w ogólnokrajowym rankingu.

W 2008 r. KWB „Konin” wpłaciła 

Potencjalnym inwestorem złoża wę-
gla brunatnego w okolicy Gubina jest 
spółka PWE Gubin, która jednak nie 
złożyła jeszcze wniosku o koncesję na 
wydobycie węgla z tego złoża. Inwestor 
planuje wybudowanie tam kompleksu 
energetycznego: elektrowni oraz ko-
palni w pobliżu planowanej odkrywki 
- poinformowała w czwartek w Sejmie 
wiceminister gospodarki Joanna Strze-
lec-Łobodzińska. 

„Obecnie potencjalnym inwestorem 
złóż Gubin-Zasieki-Brody jest spółka 
PWE Gubin, natomiast koncesja na 
rozpoznanie złoża została przyzna-
na przez ministra środowiska kopalni 
węgla brunatnego Konin” - powiedzia-
ła. „Potencjalny inwestor nie wystąpił 
jeszcze do ministra środowiska z wnio-
skiem o wydanie koncesji na wydoby-
cie węgla w tym regionie” - dodała wi-
ceminister. Podkreśliła, że wydawanie 
koncesji opiniuje także resort gospo-
darki, kierując się bezpieczeństwem 
energetycznym kraju. 

Poseł Marek Ast (PiS) pytał w Sejmie 
o plany rządu w sprawie budowy odkryw-
kowej kopalni węgla na terenie gminy 
Gubin-Brody. Zaznaczył, że mieszkań-
cy gmin w referendum wypowiedzieli 
się przeciw inwestycji w referendum. 
Wyrażał obawy, że budową kopalni jest 

wykupów: Koperno (2013/2014), Kolo-
nia Grabice (2013/2014), Nowa Wioska 
(2014/2015), Jazów (2020/2021), Grabi-
ce (2020/2021), Luboszyce (2023/2024), 
Kozów (2026/2027), Witaszkowo 
(2029/2030), Brzozów (2031/2032), Miel-
no (2035/2030, Strzegów (2040/2041), 
Podgórne (2047/2048), Markosice 
(2048/2049), Węgliny (2053/2054). 
Obiekty zabytkowe i sakralne (cmenta-
rze, kapliczki, kościoły) w uzgodnieniu 
z konserwatorem zabytków oraz władza-
mi kościelnymi, będą przenoszone lub 
przebudowywane na koszt inwestora.

Spółka będzie prowadzić negocjacje 
indywidualne z każdym właścicielem 
nieruchomości. Podstawą do rozmów 
będą operaty szacunkowe sporządzo-
ne przez niezależnych rzeczoznawców 
majątkowych. Zasadą jest uzgodnienie 
ceny wykupu na poziomie wartości 
odtworzeniowej danej nieruchomo-
ści, czyli takiej, aby każdy właściciel 
mógł wybudować sobie nową siedzibę. 
W przypadkach szczególnych (niska 
wartość nieruchomości) Spółka rea-
lizować będzie proces odtworzenia, 
prowadząc budownictwo wielorodzin-
ne i jednorodzinne. Spółka zapewnia 
bezpłatne doradztwo prawne w celu 
załatwienia formalności związanych 
z prawem własnościowym majątku. 
Ponieważ inwestycja rozłożona jest 
na kilkadziesiąt lat, właściciele nieru-
chomości, które przewidywane są do 
wykupu, będą mogli dokonywać ich 
modernizacji i remontów oraz prowa-
dzić normalną działalność rolniczą czy 
gospodarczą. Moment podpisania aktu 
notarialnego i wykupienia nieruchomo-
ści będzie miał miejsce na około 2-3 lata 
przed koniecznością ich opuszczenia. 
Każdy właściciel może za symboliczną 
opłatę pozyskać materiał rozbiórkowy 
ze swojej posiadłości. W miejscowoś-
ciach leżących na obrzeżach obszaru 
eksploatacji, w przypadku gdy nie cała 
nieruchomość, ale znaczna jej część bę-
dzie znajdować się w zainteresowaniu 
Spółki, po negocjacjach z właścicielem 
nastąpi wykup całej nieruchomości.

Okres działalności Spółki rozłożony 
jest na kilka dziesięcioleci, więc na swe 
potrzeby kształcić będzie miejscowych 
prawników. Na początek zatrudnionych 
zostanie kilkudziesięciu specjalistów - 
górników i energetyków spoza gminy, 
którzy rozpoczną pracę maszyn i przy-
uczać będą do zawodu mieszkańców 
gminy i miasta, mających pierwszeń-
stwo w przyjęciu. Dzięki zatrudnieniu 
w elektrowni i odkrywce stworzy się 
rynek pracy, a także przyciągnie na ten 
teren dodatkowych inwestorów. Obec-
nie średnie wynagrodzenie w energety-
ce wynosi do 5000 zł, a najniższe w ko-
palni (stażysta) to 2100 zł. W okresie 
maksymalnych zdolności wydobyw-
czych odkrywki i wykorzystania mak-
symalnej mocy wytwórczych elek-
trowni, w PWE Gubin powinno być 
zatrudnionych około 2500 osób.

Zygmunt Traczyk

Elektrownia 
i kopalnia - jaka 
to inwestycja?

O inwestycji na sejmowej mównicy
zainteresowana Enea, której inwestorem 
może być niemiecka firma. Jego zdaniem 
przyszły inwestor może wykorzystywać 
polskie złoża do produkcji energii w nie-
mieckiej elektrowni, którą następnie bę-
dzie przesyłał do Polski. 

„Polskie zasoby węgla brunatnego de-
dykowane są polskim elektrowniom - 
wynika to ze strategii rządowej” - uspo-
koiła Strzelec-Łobodzińska. Zauważyła, 
że z pakietu klimatycznego wynika, że to 
Polska ma szanse skorzystać z ulg w za-
kresie emisji CO2. „Wybudowanie elek-
trowni w oparciu o węgiel brunatny na 
terenie Polski wiąże się z pewną ekono-
miczną premią, natomiast wybudowa-
nie jej po stronie niemieckiej już takiej 
premii ze sobą nie niesie” - powiedziała. 
Odniosła się też do planowanego połą-
czenia między polskim i niemieckim sy-
stemem energetycznym. 

„Wybudowanie planowanego połą-
czenia (elektroenergetycznego - PAP) 
z Niemcami wiąże się z zamknięciem 
tzw. pierścienia bałtyckiego, czyli z przy-
łączeniem państw bałtyckich z systemem 
energetycznym Unii Europejskiej i wy-
daje się, że energia elektryczna - według 
koncepcji tego połączenia - powinna pły-
nąć w tamtą stronę (w stronę państw bał-
tyckich), a nie odwrotnie” - podkreśliła. 

Strzelec-Łobodzińska przypomniała, 

że węgiel brunatny jest jednym z pod-
stawowych nośników energii w Polsce; 
produkowane jest z niego 34,5 proc. 
energii elektrycznej. 

„Wydobycie tego paliwa i produkcja 
energii elektrycznej z węgla brunatnego 
są skoncentrowane w trzech zagłębiach 
górniczo-energetycznych, z czego beł-
chatowskie i turoszowskie wchodzą 
w skład grupy kapitałowej PGE nato-
miast konińsko-adamowskie zaopatru-
je w węgiel brunatny zespół elektrowni 
PAK” - wyjaśniła wiceminister. 

Zapowiedziała, że w związku z przewi-
dywanym wzrostem zapotrzebowania na 
energię elektryczną, konieczna jest bu-
dowa nowych elektrowni, także na wę-
glu brunatnym. Dodała, że szacunkowe 
zasoby węgla brunatnego w istniejących 
zagłębiach mogą zapewnić wydobycie na 
poziomie 6 mln ton rocznie do ok. 2025 
roku, jednak dalsze wydobycie będzie 
wymagało inwestycji w nowe pokłady. 

„Najbardziej korzystnymi złożami 
kwalifikującymi się do udostępnienia 
jest Gubin, Gubin-Brody, Rogóźno, 
Złoczew i Legnica” - powiedziała Strze-
lec-Łobodzińska. Dodała, że polityka 
energetyczna zakłada zabezpieczenia 
i wprowadzanie do planów zagospoda-
rowania przestrzennego złóż węgla.

Źródło PAP

Kleczew - korzyści z kopalni
do kasy samorządu w Kleczewie 
21.378.704 zł, z tego: podatek od nie-
ruchomości - 14.730.388 zł, rolny - 
35.295 zł, od środków transportowych 
- 276.623 zł, opłata eksploatacyjna 
- 6.336.448 zł. W przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca to 2.152,50 zł. Udział 
podatków i opłat od KWB „Konin” 
S.A. wyniósł w 2008 r. - 50,9% docho-
dów gminy Kleczew.

Kopalnia partycypowała w kosztach 

realizacji wielu inwestycji gminnych, 
które określone zostały w porozumie-
niu, a dotyczyły konkretnych robót bu-
dowlano-remontowych, pracy sprzętu 
lub realizowanych częściowo wspól-
nych inwestycji np. współfinansowano 
budowę gminnego składowiska odpa-
dów (kopalnia wykonała podbudowę 
terenu składowiska oraz zbudowała 
pierwszą kwaterę składowiska), współ-
finansowano budowę obiektów oświa-
towych, ulic z oświetleniem, moderni-
zację hydroforni, podbudowę chodnika 
i rurociągu łączącego sieć wodociągo-

wą. Kopalnia przekazała też dziewięć 
bloków mieszkalnych, oczyszczalnię 
i przepompownię ścieków, hydrofornię 
ze studniami.

Na terenach zrekultywowanych, 
zgodnie z propozycjami gminy, kopal-
nia ukształtowała teren po wyrobisku 
pod przyszłe tereny sportowo-rekrea-
cyjno-wypoczynkowe. Obecnie gmina 
jest na etapie zatwierdzania progra-
mu rewitalizacji obszarów miejskich 
przemysłowych na lata 2009-2018. 
Na wniosek gminy powstały też strefy 
ochronne (pasy zadrzewień). Rekulty-
wacja gruntów realizowana jest zgodnie 
z warunkami ustalonymi przez gminę: 
kierunek rolny - 35%, leśny - 35% oraz 
wodno-parkowo-rekreacyjny - 30%.

Od początku istnienia kopalni i elek-
trowni, mieszkańcy znaleźli w zakła-
dach miejsca pracy. W samej kopalni 
zatrudnionych jest około 700 miesz-
kańców gminy. W Zespole Szkół Gór-
niczo-Energetycznych w Koninie mło-
dzież kształci się w kierunkach: technik 
elektryk i technik elektronik, mechatro-
nik, operator obrabiarek skrawających, 
monter-mechanik, elektromechanik 
pojazdów mechanicznych.

Dzięki wpływom finansowym gmi-
na zrealizowała wiele inwestycji 
oświatowych (nowe obiekty szkolne 
łącznie z salami gimnastycznymi), 
uzbrojenie nowych osiedli mieszka-
niowych, obiekty kultury, budowę 
dróg i chodników.

Negatywne skutki działalności od-
krywkowej, jak pisze burmistrz, to 
jednak degradacja znacznej części śro-
dowiska naturalnego, zmiana układu 
ciągów komunikacyjnych - wydłużenie 
niektórych dróg dojazdowych do mia-
sta, ale też skrócenie innych.

Zygmunt Traczyk

Siedziba KWB Konin w Kleczewie
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Z Ziemi Gubińskiej

Zawody na Odrze

Zadanie wykonali żołnierze 5. Kreso-
wego batalionu saperów 11 Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej z Krosna 
Odrzańskiego, pod dowództwem gubi-
nianina, chorążego Andrzeja Skokow-
skiego. W trakcie poszukiwań natrafili 
na wiele przedmiotów, śladów przeszło-
ści. Niektóre, jak zniszczona kuchnia 

z dwoma piekarnikami czy drzwi, na-
dawały się tylko na złom. Wyspa kryje 
w sobie historię. Na uwagę zasługują np. 
elementy centralnego ogrzewania, stare 
lampy. Jedna z pokryw kanalizacyjnych 
ma symbol gwiazdy.

Część przedmiotów oddano do Izby 
Muzealnej, prowadzonej przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Sape-
rzy przekazali między innymi: fragmenty 

Robotnicy przymusowi - �
Jakże radosny dla tych uwolnionych mu-

siał być ten długo wyczekiwany moment 
końca narodowosocjalistycznego państwa, 
moment, w którym opuszczali zakłady, 
miasta, gminy i obozy, w których ciemięż-
cy zmuszali ich do niewolniczej pracy na 
potrzeby machiny wojennej. Z pewnością 
do najszczęśliwszych z nich należeli Po-
lacy, których ta machina dosięgnęła już 
w pierwszych chwilach wojny.

26 sierpnia 1939 roku, a więc kilka dni 
przed agresją na Polskę, na terenie ów-
czesnej wsi Amtitz, czyli w dzisiejszych 

podgubińskich Gębicach, utworzono 
tak zwany „obóz przejściowy” („Dur-
chgangslager”, w skrócie Dulag D), w któ-
rym miano umieścić polskich jeńców 
wojennych (por. foto1). Obóz otaczało 
ogrodzenie z drutu kolczastego, a jeń-
ców trzymano przeważnie w namiotach. 
W obozie przejściowym jeńcy byli re-
jestrowani, sprawdzani i przekazywani 
do poszczególnych, w tamtym okresie 
dopiero budowanych, „obozów macie-
rzystych” („Stammlager”, w skrócie Sta-
lag). Taki „obóz macierzysty” (Stalag III 
B) powstał w północnej części dawnego 
powiatu gubeńskiego - w miejscowości 
Fürstenberg nad Odrą, czyli w dzisiej-
szym Eisenhüttenstadt - i wziął swój po-
czątek bezpośrednio z obozu w Gębicach. 
Pierwsi jeńcy w Stalagu III B pojawili się 
prawdopodobnie pod koniec 1939 r.

Obóz w Gębicach pamięta mieszka-
niec Guben Werner Möhring: „Jeszcze 
we wrześniu 1939 r. przy szosie z Gubi-
na do Lubska w pobliżu Gębic budowano 
obóz jeniecki dla polskich żołnierzy. Kie-
dy jechałem rowerem do mich krewnych 
w Bieczu, zawsze musiałem przejeżdżać 
koło tego obozu. Ogrodzenie z drutu kol-
czastego znajdowało się w odległości oko-
ło 60 do 80 metrów od szosy. Wielokrotnie 
przy płocie stała jakaś grupa Polaków… 
Wieczorem zbierali się w grupy i śpiewali 
swoje piosenki. Daleko rozchodził się ich 
śpiew. Moja matka, która rozumiała tro-
chę po polsku, mówiła, że były to pieśni 
religijne i piosenki ludowe”.

Według polskich danych w obozie gę-
bickim na początku przebywało 14 000 
jeńców, w tym 9 000 Żydów, których 
trzymano oddzielnie. Nie było żadnych 
budynków, lecz tylko namioty. W jed-
nym z nich znalazł się profesor i ojciec 

W roku 1945 przez Niemcy wędrowały miliony – miliony Niemców, którzy w wyniku rozpętanej przez III Rzeszę 
wojny musieli opuścić swe rodzinne miasta i wsie w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. W tej wędrówce napoty-
kali ludzi z wielu narodów – uwolnionych więźniów obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych i przymusowych 
robotników cudzoziemskich, którzy chcieli teraz wrócić do swoich rodzinnych miast i wsi w wielu krajach Europy. 

jezuita Maksymilian Kolbe, szanowany 
polski intelektualista, który w sierpniu 
1941 r., po straszliwych męczarniach zo-
stał zamordowany w bunkrze głodowym 
w Oświęcimiu. Z jego biografii, wydanej 
w roku 1979 w Lipsku przez wydawni-
ctwo St. Benno-Verlag, dowiadujemy 
się, że życie obozowe w Gębicach było 
jeszcze stosunkowo znośne. Do mizer-
nego jedzenia można było się przyzwy-
czaić, tylko nie do bicia, krzyku i kłótni. 
Niektórzy niemieccy strażnicy bili za 
najmniejszy drobiazg.

W określonych godzinach wolno było 
wychodzić z obozu. Niekiedy chodziło się 
„żebrać”. Niemieckie gospodynie dawa-
ły worki pełne chleba, kartofli i niekiedy 
kiełbasy. Od ojca Kolbe wciąż emanowa-
ła pociecha i nadzieja. Rolf Hochhuth 
poświęcił mu swoją sztukę zatytułowaną  
„Zastępca”. Polskich jeńców wojennych 
zwolniono w roku 1940 i przemianowano 
na pracowników cywilnych, których prze-
ważnie rozdysponowano po wsiach. Jak 
wiemy z poprzedniego odcinka, robot-
nicy polscy zostali zatrudnieni również 
w zakładzie zbrojeniowym Borsig-Werk 
w południowo-zachodniej części miasta.

Przemianowanie na pracowników cy-
wilnych stało w sprzeczności z postano-
wieniami Konwencji Genewskiej. Tacy 
pracownicy cywilni podlegali władzom 
policyjnym i w przypadku „niewłaściwe-
go zachowania” musieli się liczyć z repre-
sjami, wyrokami sądowymi, więzieniem, 
a nawet umieszczeniem w obozie kon-
centracyjnym. Jako znak rasowej segre-
gacji służył naszyty na odzieży znak „P”.

Oprócz żołnierzy zwolnionych z niewoli 
wojennej istniała jeszcze druga kategoria 
robotników polskich – cywile przywiezie-
ni z Polski do Niemiec na roboty przymu-
sowe. Ta kategoria korzystała z pewnych 
„ulg”. Werner Möhring wspomina, że: „W 
fabryce kapeluszy Schäfer & Co. pracowa-
ło dwóch Polaków – Witek z Warszawy 
i Kazik z Lublina (foto 2 w odc. 1), którym 
wynajmowaliśmy mały pokoik na naszej 
działce przy Kaltenborner Straße 140 (za-
chodnia część miasta). Często dawaliśmy 
im obiad. Mieli możliwość raz w tygodniu 
pójść do kina (przy Gasstraße w zachod-
niej części miasta), które pokazywało ma-
teriał specjalnie dla cudzoziemskich ro-
botników cywilnych. Nie wolno im było 
brać udział w imprezach przeznaczonych 
dla obywateli niemieckich. Od roku 1944 
robotnikom cudzoziemskim nie wolno 
już było zamieszkiwać w kwaterach pry-
watnych i dlatego musieli się przenieść do 
kwatery zbiorowej we wschodniej części 
miasta. Witek i Kazik musieli nosić na-
szyty na odzieży znak „P”, co uważali za 
poniżające. Jedną z „ulg” była możliwość 
skorzystania z 14 dni urlopu. Z tego urlo-
pu Witek nie wrócił. Ponadto, na wspo-
mnianej kwaterze prywatnej mogli ich 
odwiedzać rodacy.

Spożywanie posiłków z Polakami przy 
jednym stole było surowo zabronione.

Z relacji innych mieszkańców Guben 
dowiadujemy się, że terenach wiejskich, 
mimo tego wyraźnego zakazu, Polakom 
często pozwalano siedzieć przy jednym 
stole z gospodarzami.

Z pierwszego odcinka wiemy, że szcząt-
ki kilkudziesięciu polskich jeńców wo-
jennych, względnie robotników przy-
musowych, z okresu 1939-1940 znajdują 
się w kilku mogiłach zbiorowych na gu-
beńskim Cmentarzu Zachodnim (West-
friedhof). Na jednej z mogił (foto 2) znaj-
dujemy nieco zniekształcone nazwiska: 
Dominik Wawczyniak, Wladilaus Sko-
dzylas, Josef Dobrzynski, Bronislaw 

Matysiak, Wladislaw Lewandowaki, 
Siegmund Delewski, Henrik Matuszew-
ski, Stanislaus Baczynski, Siegmund 
Ujkowski oraz informację, że spoczy-
wają tu nieznani żołnierze oraz cywile. 
A gdzie pochowano tych, którzy zmarli 
w latach 1941 – pocz. 1945, zapytał jeden 
z czytelników. Odpowiedzi spróbujemy 
poszukać w następnym odcinku.

Opr. i przekład: K. Freyer

(2) – jeden z polskich grobów zbiorowych na Cmentarzu Zachodnim w Guben

(1) – pomniki ofiar wojny w pobliżu byłego gębickiego „obozu przejściowego”

foto: G. Gunia

foto: H.-J. Bergmann (1998)

Saperzy w siedzibie SPZG
instalacji elektrycznej i wieszaków z te-
atralnej szatni, łuski amunicji, elemen-
ty dekoracyjne, popielniczkę. Saperów 
przyjął prezes zarządu SPZG Stefan 
Pilaczyński, który wręczył żołnierzom 
skromne upominki. Chor. A. Skokow-
ski, pochodzący z Wielotowa, otrzy-
mał ponadto egzemplarz wydawnictwa 

„550 lat Weltho-Wielotów” autorstwa 
Wiesława Łabęckiego i najnowszy biu-
letyn SPZG. Społeczny opiekun Izby 
Muzealnej Tadeusz Buczek przybliżył 
gościom historię miasta i oprowadził 
m. in. po sali wojskowej. Żołnierze - 
m. in. plut. Adrian Krawczyk i kpr. Mi-
chał Bartoszczyk - podzielili się wiedzą 
dotyczącą prac przeprowadzonych na 
wyspie. (wł) 

Sekcja wędkarska Koła Nr 1 przy PUM w Gubinie dnia 18 październi-
ka 2009 r. zorganizowała zawody wędkarskie - spiningowe na rzece Odrze 
(Łomy). Bardzo ciekawą walkę o pierwsze miejsce stoczyli Andrzej Kono-
nowicz (I miejsce – 4960 pkt) i Dawid Trzebny (II miejsce 4790 pkt), który 
musiał uznać wyższość doświadczonego kolegi. Trzecie miejsce zajął Tadeusz 
Biedziuk (1990 pkt). Wszyscy zawodnicy łapali głównie okonie. Sekcja tym 
samym chciała podziękować Zarządowi Koła Nr 1 za wsparcie w postaci talo-
nów wędkarskich. (dt)

Jak co roku jesienią, zaczyna się sezon na karpie. Mijają 22 lata, od kiedy 
zajmuję się chowem i hodowlą głównie tych właśnie ryb. Mam w związku 
z tym trochę wiedzy na temat karpi i chętnie podzielę się nią z czytelnikami 
„Wiadomości Gubińskich”. 

Karpie są rybami ciepłolubnymi. Pobierają pokarm, gdy temperatura wody 
przekracza 15 stopni C. W naszych warunkach klimatycznych taką ciepłotę wody 
otwarte, jakimi są między innymi stawy ziemne, osiągają od maja do września. 
W okresie tym ryby intensywnie żerują, osiągając przyrosty i gromadząc zapa-
sy w postaci cennych dla zdrowia człowieka niskonasyconych kwasów tłusz-
czowych. Substancje te w organizmie człowieka podnoszą zawartość „dobrego 
cholesterolu”. Działają też na ścianki naczyń krwionośnych, wzmacniając je. Od 
października do lutego karpie są najbardziej wartościowe i smaczne zarazem. Na 
jakość i smak karpi główny wpływ mają po pierwsze takie czynniki, jak parame-
try środowiska, w którym przebywają, czyli wody. Jest to temperatura, natlenie-
nie, które wiąże się ściśle z kwasowością, skład chemiczny (zawartość amoniaku) 
i klarowność wody. Po drugie, jakość i smak karpia związane są z ostatnią fazą 
jego życia przed ubiciem i sprawieniem. Po pięciu minutach od wyjęcia ryby 
z wody, jeżeli karp nie zostanie ogłuszony i wykrwawiony, zachodzące w jego 
mięsie zmiany chemiczne powodują pogorszenie się smaku mięsa (nabiera ona 
charakterystycznego mulistego posmaku). Przyczyną tego jest podniesienie się 
kwasowości mięsa (czynnika ph). Zmiany te ustępują po pewnym czasie, gdy 
karp trafi na powrót do czystej i dobrze utlenionej wody. 

O czym warto wiedzieć? Karpie potrafią pobierać, w przypadku małej albo zerowej 
wartości tlenu w wodzie, tlen z atmosfery. Wystawiają wtedy pyski nad powierzch-
nię i „dziubkują”. W trakcie tego działania wraz z powietrzem wciągają wodę, która 
trafia do układu pokarmowego. W ten sposób opijają się wodą, która może pod-
nieść ich wagę nawet o 20%. Wniosek z tego taki, że nie dosyć, że kupujemy ryby 
o gorszym smakowo i chemicznie mięsie, to jeszcze płacimy za wodę. cdn. 

H.K

O karpiu - część 1

Stefan Pilaczyński z saperami

W Gubinie przez dwa tygodnie (od 5 do 16 października) saperzy sprawdzili 
i oczyścili Wyspę Teatralną z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Przesiedleńcy do Guben!

Z Euroregionu Kronika 99�

Kronika PSP

Posiedzenie Konwentu

Guben. Miasto planuje nowe obszary budownictwa mieszkaniowego 
i chce udostępnić działki budowlane pod budynki jednorodzinne, jak wy-
nika z projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 
Burmistrz Klaus-Dieter Hübner nie afiszuje się z tym na szeroką skalę, ale 
przyznaje w odniesieniu do planowanego kierunku rozwoju górnictwa wę-
gla brunatnego w regionie, że: „Jest samo przez się zrozumiałe, iż musimy 
zaoferować atrakcyjne obszary jako miejsce do zamieszkania”.

Do gubeńskiego urzędu miejskiego trafiły już pierwsze zapytania o tanie 
działki budowlane od mieszkańców wiosek, które mają zostać usunięte z po-
wierzchni ziemi za sprawą przyszłej kopalni odkrywkowej. Gubeński burmistrz 
zdaje sobie sprawę, że ta materia jest bardzo delikatna i dlatego każde zapytanie 
traktowane jest poufnie. Niezależnie od tego, co wywalczą zagrożone wioski, 
w Guben należy stworzyć wstępne warunki planistyczne w celu wyodrębnienia 
dalszych obszarów mieszkaniowych. Hübner nie sądzi, żeby całe miejscowo-
ści przesiedlały się tak, jak niegdyś Horno i tworzyły „miejscowość zastępczą”. 
Działania zainteresowanych mieszkańców wskazują raczej na to, iż ich zaintere-
sowanie koncentruje się na uzyskaniu indywidualnych działek budowlanych.

Przedstawiciele zagrożonych wsi Atterwasch, Grabko i Kerkwitz ponawiają 
żądanie skierowane do rady powiatu, aby sama rada oraz poszczególni radni 
zajęli stanowisko w kwestii węgla. Radnym stawia się bardzo ostre zapyta-
nie: „Jako obywatele Powiatu Spree-Neiße, którzy znaleźli się w sytuacji wy-
muszonej, mamy prawo wiedzieć, czy jesteście Państwo za tym, aby naszą 
gminę za sprawą dewastacji i rozbicia trzech miejscowości obciążyć w takim 
stopniu, aby dalsza egzystencja gminy była nierealna”.

Przewodniczący rady powiatu dr Michael Haidan (CDU) zapewnia, że chce 
skorzystać z „możliwości demokratycznych”, aby wziąć pod uwagę przesta-
wione żądanie i apeluje o wyrozumiałość w odniesieniu do tego, że sprawa jest 
trudna i potrzebuje czasu na uproszenie rady powiatu o wotum polityczne. To 
gremium samorządowe nie ma prawa głosu w procedurze, w ramach której 
podejmuje się decyzje o losach tych wsi.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 27.10.2009

Guben. Co sądzą mieszkańcy Guben o przedłużeniu czasu eksploatacji 
niemieckich elektrowni atomowych? 

- Optują za większą produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto 
uważają, że przedłużenie eksploatacji elektrowni atomowych niemal nie bę-
dzie miało wpływu na plany związane z łużyckim węglem brunatnym.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 23.10.2009

Więcej prądu ze źródeł odnawialnych

Guben. Ciągłą zmorą wielu spacerowiczów są liczne psie odchody na uli-
cach i placach. Wprawdzie posiadacze psów są zobowiązani do usuwania 
„kupek”, lecz przeważnie to ignorują. Częstą wymówką jest, że nie wiado-
mo, co z „tym” zrobić.

W Guben do tej pory ustawiono już sześć toalet dla czworonogów. Do tej pory 
efekt jest pozytywny. Użytkowanie takiej toalety jest tak proste jak jej wygląd, przy-
pominający zwykły parkowy pojemnik na odpady stałe – należy wyjąć torebkę ze 
specjalnego otworu dystrybucyjnego, do torebki włożyć „kupkę” i całość wrzucić 
do drugiej części pojemnika, przeznaczonej właśnie na to „coś” i… gotowe!

Posiadacze psów muszą pamiętać, że brak takiej toalety lub torebek w otwo-
rze dystrybucyjnym nie zwalnia od obowiązku usunięcia psich pozostałości.

Na podst. „Neiße-Echo” z 09.10.2009

Toalety dla czworonogów

Trzeci ślub
Osiemdziesięcioczteroletnia panna młoda podała dziś w tutejszym urzędzie 

rękę sześćdziesięcioczteroletniemu mężczyźnie na znak zawarcia związku 
małżeńskiego. Obydwoje mają już za sobą dwa związki małżeńskie. Panna 
młoda od dziesięciu lat była wdową po swym drugim mężu.

Na podst. „Gubener Zeitung” z 09.11.1909

Pod przewodnictwem prezesa Czesła-
wa Fiedorowicza 19 października br. 
obradował konwent Euroregionu „Spre-
wa-Nysa-Bóbr”. Zapoznano się m.in. 
z informacjami o aktualizacji koncepcji 

ścieżek rowerowych, stanie realizacji 
Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska-Brandenburgia 
i Polska-Saksonia 2007-2013 oraz o ak-
tualnej sytuacji w PNWM.

Prezes konwentu Stowarzyszenia Gmin 
RP Euroregion „S-N-B” Cz.Fiedorowicz, 
dyrektor biura Bożena Buchowicz oraz 
dyrektor biura Euroregionu „Spree-
Neisse-Bober” e.V. Ilona Petrick, pod-
pisali 25 września 2009 r. porozumienie 
partnerskie w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicz-
nej Polska (Województwo Lubuskie) 
- Brandenburgia 2007-2013, którego 

celem jest określenie zasad i procedur 
współpracy oraz ustalenie wzajemnych 
zobowiązań. Strona polska Euroregio-
nu staje się Beneficjentem Wiodącym, 
odpowiedzialnym za prawidłowe zarzą-
dzanie środkami dofinansowania, prze-
znaczonymi na realizację Projektu przez 
wszystkich partnerów.

Euroregion działa aktywnie na fo-
rum międzynarodowym. Od 26 do 28 
października br. prezes Cz. Fiedoro-
wicz, dyrektor biura B. Buchowicz oraz 
członkowie konwentu, uczestniczyli 
w Polsko-Niemiecko-Ukraińskim Kon-
gresie Samorządów Lokalnych, który 
odbywał się w Karpaczu. W obradach 
uczestniczyło wielu przedstawicieli 
władz centralnych, regionalnych i par-
lamentarzyści z wymienionych krajów 
m.in. Minister Rozwoju Regionalnego 
Elżbieta Bieńkowska, przewodnicząca 
Komisji Rozwoju Regionalnego Par-
lamentu Europejskiego prof. Danuta 
Hübner, prof. Jerzy Regulski. Głos za-
bierał prezes konwentu, który był także 
jednym z podsumowujących dyskusję.

W Neuzelle 29 października br. od-
była się konferencja o współpracy 
transgranicznej na polsko-niemieckim 
pograniczu, która realizowana była we 
współpracy z Kancelarią Stanu Kraju 
Związkowego Brandenburgii i Komisją 
Europejską. Uczestniczyli w niej m.in.: 
prezes konwentu Izabela Pantkowska, 
Beata Kurek, Mariusz Welman, Joan-

Porozumienie Partnerskie
na Kwiecień. Przykład dobrej współ-
pracy transgranicznej przedstawili: 
sołtys wsi Markosice Daniel Zołoteń-
ko i Bodo Arend ze straży pożarnej 
w Gross Gastrose. W Gent (Belgia) 
odbyło się 5 listopada br. Zgromadze-
nie Członków Stowarzyszenia Europej-
skich Regionów Granicznych z udzia-
łem członka konwentu, burmistrza 
Gubina Bartłomieja Bartczaka.

Jak przekazał kierownik Jednostki Cen-
tralnej PNWM Euroregion „Sprewa-
Nysa-Bóbr” Mieczysław Kijewski, udało 
się zwiększyć dofinansowanie na projek-
ty wymiany pozaszkolnej. Kwota na rok 
bieżący jednostki wyniosła 534 tys. zł.

W br. na projekty wymiany szkolnej 
przeznaczono 280 tys. zł, złożono 91 
wniosków, w tym 34 na wyjazdy do Nie-
miec i 57 na programy w Polsce. Z realiza-
cji czterech projektów skorzystała Szkoła 
Podstawowa nr 2 we współpracy z Corona 
Schroter Grundschule w Guben. Szkoda, 
że zabrakło innych beneficjentów.

Na wymianę pozaszkolną przezna-
czono 254 tys. zł - złożono 74 projekty, 
w tym 36 na projekty w Niemczech.

Projekty realizowali m.in. Fundacja 
Wspólny Dom z Gubina wraz z Geme-
insames Haus e.V,Vetschau (w Niem-
czech) oraz w kraju: Zespół Szkół Liceal-
nych i Technicznych wraz z GBU Guben, 
WOPR Gubin z DRK Wasserwacht Gu-
ben (trzy projekty), Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy z Lebenshilfe e.V. 
Guben (dwa projekty) oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 2 z Haus der Familie e.V. Guben.

Kolejne projekty realizowane będą 
w 2010 r., najbliższe od ferii zimowych 
rozpoczynających się 18 stycznia.

Wszyscy chcący otrzymać dofinan-
sowanie muszą złożyć wnioski, na no-
wym wzorze formularza, najpóźniej do 
18 listopada br.

Zygmunt Traczyk

15.10. na ulicy Kujawskiej nastąpi-
ła kolizja dwóch samochodów oso-
bowych. Straty oszacowano na oko-
ło 6 tysięcy złotych, a skutki kolizji 
usuwał jeden zastęp strażaków.

19.10. na terenie zakładu produ-
kującego meble tapicerowane, po-
łożonym na terenie byłych koszar, 
wybuchł pożar. Straty oszacowano 
na 500 złotych, a przyczyną tak ni-
skich strat było skuteczne - przed 
przybyciem dwóch zastępów stra-
żaków - gaszenie zarzewia pożaru 
przez pracowników firmy.

20.10. zastęp strażaków gasił pa-
lący się kontener ze śmieciami przy 
ulicy Rydla.

21.10. zastęp strażaków dokonał 
pomiaru stężenia tlenku węgla w jed-
nym z mieszkań przy ul. Wyspiań-
skiego. Kontrolę przeprowadzono na 
prośbę właścicielki mieszkania. Stra-
żacy przewietrzyli pomieszczenia.

26.10. w Pleśnie w wyniku nie-
dostosowania prędkości jazdy do 
warunków drogowych doszło do 
kolizji samochodu osobowego z do-
stawczym. Jej skutki usuwały dwa 
zastępy strażaków, a straty oceniono 
na kwotę 2 tysięcy złotych. 

26.10. zastęp strażaków usuwał - 
wykorzystując podnośnik - niebez-
pieczne, przechylone nad wartow-
nią zakładu karnego w Komorowie, 
drzewo.

03.11. zastęp strażaków dwukrot-
nie pomagał załodze karetki pogo-
towia ratunkowego w transporcie 
z III p. budynku mieszkalnego oso-
by niepełnosprawnej.

Informacje przekazał 
z-ca dowódcy JRG-PSP  w Gubinie 

asp. Wojciech Liczbiński.
Oprac. AB.

W okresie od 27 października do 
3 listopada 2009 r. na terenie miasta 
i gminy Gubin odnotowano nastę-
pujące zdarzenia:

27.10. w jednej z podgubińskich 
miejscowości skradziono osobowe 
BMW koloru czarnego wartości 3000 
zł. Pojazd skradziono wraz z kluczyka-
mi i dokumentami poszkodowanego. 
Sprawę prowadzą gubińscy policjanci.

31.10. w sobotę gubińscy policjan-
ci zabezpieczyli papierosy różnych 
marek o szacunkowej wartości po-
nad 135 tys. zł, które nie posiadały 
polskich znaków akcyzy.

W sobotę policjanci Ruchu Drogo-
wego po krótkim pościgu zatrzyma-
li 47-letniego mieszkańca Gubina. 
W bagażniku mazdy funkcjonariusze 
znaleźli 2615 paczek papierosów bez 
znaku polskiej akcyzy, a w jego domu 
znaleziono jeszcze 21 340 podobnych 
papierosów. Mężczyznę zatrzymano. 
Jeszcze tego samego dnia usłyszał 
zarzuty posiadania i ukrywania pa-
pierosów bez znaku polskiej akcyzy. 
Wartość zabezpieczonych papierosów 
oszacowano na ponad 135 tys. zł.

Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie

Norbert Marczenia 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Jadwigi Galackiej i całej jej rodziny

z powodu śmierci mamy

JANINY GALACKIEJ
składa

Rada Ekonomiczna z Wałowic

Rada Osiedla nr 2 informuje zainteresowanych, iż obecnie jej siedziba mieści się w Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Świerczewskiego 1 w gabinecie 109 (parter). Dyżury przedstawi-
cieli Rady odbywają się w 2. i 4. wtorek każdego miesiąca w godzinach 17.00-18.00. AB.

Ilona Petrick w trakcie podpisywania umowy
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska 

(068) 455 81 92 n malgorzatab-t@o2.pl

Jeszcze raz o feralnej detonacji na Wyspie Teatralnej

Na ręce przewodniczącej Miejskiej Rady 
Seniorów w Gubinie Grażyny Garbacz 
wpłynął list od rady Seniorów w Laatzen, 
koło Hanoweru. Goście z Laatzen: Heidi 
Ziemens, Peter Hansen, Ehrenhard 
Küthe i Hans Ulrich Matussek gościli 
we wrześniu cztery dni na pograniczu 
niemiecko-polskim i przeżyli piękne dni 
na Nysą, w Guben i Gubinie.

Wszystko zaczęło się od przejażdżki 
po jeziorze Scharmützel, zwiedzania 
starym omnibusem miasta Guben. 
Kolejny dzień to odwiedziny w Gubi-
nie i Bronkowie, gdzie zaproponowano 
gościom przejażdżkę konną i pieczone 
kiełbaski. Podkreślono m.in., że po-
dwójne miasto Guben-Gubin na mocy 
postanowień poczdamskich zostało 
podzielone w 1945 r. na dwie odręb-
ne części. Granica na Nysie Łużyckiej 
i most graniczny po otwarciu granicy 
zapełniły się przechodniami i tak jest 
do dzisiaj. W Gubinie, długoletnim 
mieście partnerskim miasta Laatzen, 
stoi ruina kościoła farnego, która jest 
symbolem z roku 1945. Niemieckie 
stowarzyszenie i polska fundacja po-
stawiły sobie za cel odbudowę kościo-
ła, jako miejsca spotkań mieszkańców 
podwójnego miasta. List kończy się 
słowami „W sumie wizyta w Guben 
i Gubinie była dla nas bardzo dużym 
osiągnięciem, przyjęto nas z wielką ser-
decznością. Stoi przed nami wielkie za-
danie, jak ugościć seniorów znad Nysy, 
gdy przyjadą do nas w 2010 roku, nie 
chcemy być gorsi.”

Nie byłoby takiej pięknej laurki dla na-
szego miasta, gdyby nie wsparcie finan-
sowe włodarzy Gubina, ich zaangażo-
wanie i poświęcony gościom z Laatzen 
czas. Był to przykład konkretnego, do-
brego działania na rzecz dalszego part-
nerstwa miast i społeczności lokalnych. 
Pozytywna opinia poszła w świat. (wł)

Do spotkania wszystkich zaintereso-
wanych stron doszło w Urzędzie Miasta. 
Wzięli w nim udział m.in. burmistrz 
Bartłomiej Bartczak, naczelniczka Wy-
działu Europejskiego Anna Wróbel oraz 
naczelnik wydziału inwestycji Krzysztof 
Olifirowicz. Co ciekawe jednak, w roz-
mowach uczestniczyli także reprezen-
tanci strony niemieckiej: David Lang 
(IBA – Międzynarodowa Wystawa Bu-
downictwa) i Gunter Quiel (fundacja 
wspierająca odbudowę fary). W magi-
stracie nie zabrakło też Gabrieli Łuc-
Bardzik z Fundacji Fara Gubińska.

Wyjątkowa okazja

Okazja do dyskusji nadarzyła się wy-
jątkowa. Nastąpił bowiem przełom 
w sprawie odbudowy wieży gubińskie-
go zabytku. Jak się dowiedzieliśmy, dr 
Maciej Małachowicz złożył w Urzę-
dzie Miejskim pełną dokumentację re-
konstrukcji najbardziej rzucającej się 
w oczy części ruin. Przypomnijmy też, 
że władze miasta mają już pozwolenie 
na budowę, dotyczące odnowy wie-
ży. – Teraz czeka nas rok ciężkiej pra-
cy, żeby doprowadzić tę inwestycję do 
końca. Właśnie dlatego powołaliśmy 
grupę osób, która zajmie się tą sprawą. 

Nowe szanse dla wieży
Renowacja wieży kościoła farnego staje się coraz bardziej prawdopodobna! 

W ubiegłym tygodniu powstała grupa robocza, która zajmie się napisaniem 
projektu oraz pozyskaniem na ten cel pieniędzy z Unii Europejskiej.

Obowiązki podzielimy między większą 
liczbę ludzi. – zaznacza B. Bartczak.

Burmistrz zdradza, że członkowie po-
wołanej kilka dni temu grupy roboczej 
będą się teraz spotykali częściej. – Po-
jawiła się szansa, żeby do końca tego 
miesiąca przygotować wniosek, a po-
tem wysłać go do Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej – dodaje zastępca 
burmistrza Justyna Karpisiak.

Blask już w przyszłym roku?!

Jeżeli wniosek powstanie i trafi do EWT, 
wówczas musi czekać na ocenę polsko-
niemieckiego komitetu sterującego. Gdy 
ta okaże się pozytywna, wtedy wieża 
może odzyskać dawny blask i funkcjo-
nalność już w przyszłym roku.

Przypomnijmy, zgodnie z pierwotnym 
planem władz miasta, zabytkowa wieża 
stałaby się jedną z największych atrak-
cji dla zwiedzających gubiński zabytek. 
Zaś usilne starania o dofinansowanie 
unijne są elementem wcześniej obranej 
strategii. – Renowacja kościoła farne-
go nie może obciążać budżetu miasta. 
Musimy jak najwięcej pieniędzy zdobyć 
z Unii Europejskiej – podkreśla na każ-
dym kroku B. Bartczak.

(Sm) 

W Gubinie 
i w Guben 

przyjęto nas 
po królewsku

Oskar Nawrot z klasy pierwszej Ze-
społu Szkół im. Mikołaja Kopernika 
jest jednym z 86 uczniów korzystają-
cych z nowego programu finansowa-
nego przez Agencję Rynku Rolnego 
(przy dofinansowaniu Unii Europej-
skiej) mającego na celu przyzwycza-
jenie dzieci do „chrupania” owoców 
i warzyw. Ogólnokrajowy projekt nosi 
nazwę „Owoce i warzywa w szkole”.

O godzinie 9.00 (w czasie tzw. pierw-
szej przerwy) dzieci mają zapewnione 
drugie śniadanie składające się z ka-
napki. Podopieczni MOPS otrzymują 
ją za darmo, natomiast pozostałe dzieci 
mogą ją kupić za symboliczną złotów-
kę. Długa przerwa to z kolei czas na 
posiłek złożony z owoców i warzyw. 
Uczniowie otrzymują w zestawach np. 

Choć od feralnego wybuchu na wyspie minęły prawie dwa miesiące, gubi-
nianie często wracają do wydarzenia. Wszak wybuchy na wyspie nie zdarza-
ją się często. By zaspokoić ciekawość niektórych Czytelników, publikujemy 
fotografie z pamiętnego 9 września, godz. 10.51. Udało się nam dotrzeć do 
gubinianina, który wykonał w tym momencie zdjęcie. 

– Siedziałem z kolegą na ławce przy ul. B. Chrobrego, tyłem do wyspy. Nag-
le powietrzem targnął wybuch. Za plecami zobaczyłem drzewo w olbrzymiej 
chmurze pyłu. Pobiegłem kilka metrów w stronę wyspy, aparatem telefonicz-
nym wykonałem zdjęcie. Fotografia pokazuje stan nie więcej jak 3-4 sekundy 
po wybuchu. Nastała cisza, z której dobiegł głos wołającego o karetkę. Zadzwo-
niłem na numer 112. Po paru minutach w okolicy wyspy zrobiło się tłoczno. 
Resztę Państwo znacie – powiedział autor fotografii Dariusz Kobielski. 

Dostaliśmy maila od czytelnika. W załączniku było zdjęcie kontenera, które 
prezentujemy poniżej.

Tak wygląda kontener na ulicy Lenino, naprzeciwko Urzędu Miejskiego - pisze 
czytelnik. Chyba nikt się nie interesuje wizerunkiem naszego miasta, a zwłasz-
cza PUM. Płacimy za wywóz śmieci, ale oczekujemy również czegoś w zamian.

Mleko, bułki, a teraz owoce
plasterki marchewki z gruszką lub jab-
łko z pokrojonym ogórkiem - wyjaśnia 
wicedyrektor zespołu Halina Gzyl. 

Być może w przyszłości nasz dostaw-
ca zaproponuje bardziej urozmaicone 
menu. Dzieci z klas nauczania począt-
kowego otrzymują takie ekstra dodatki 
przez cztery dni w tygodniu (ze wzglę-
dów technologicznych szkoła nie ma 
możliwości przechowywania zestawów 

przez weekend) – dodaje wicedyrektor.
Umowa z dostawcą jest zawarta do 

końca stycznia 2010 roku. Cała akcja 
na terenie kraju ma potrwać do końca 
roku szkolnego. 

Zespół Szkół im. Kopernika jest jedy-
ną szkołą w mieście, która przystąpiła 
do tego programu.

Antoni Barabasz

O. Nawrot z chęcią sięga po smakowite jabłko i różne dodatki, które otrzymuje w szkole

A - tu siedziałem, B - stąd robiłem foto, C - tam była eksplozja

Zniszczony kontener

Zniszczony kontener na ul. Lenino

Około 2300 mieszkanek miasta i gmi-
ny Gubin będzie mogło skorzystać 
z bezpłatnych badań mammograficz-
nych w ramach profilaktyki nowotwo-
ru piersi.

Program badań jest skierowany do 
pań w przedziale wiekowym 50-69 lat. 
Burmistrz Gubina Bartłomiej Bart-
czak oraz wójt gminy Gubin Edward 
Aksamitowski zwracają się - za na-
szym pośrednictwem - do Wszyst-
kich Mieszkanek Miasta i Gminy 
Gubin z prośbą o wykorzystania tej 
szansy!

Specjalistyczny pojazd przyjedzie do 
Gubina 11 listopada i będzie dostęp-
ny dla zainteresowanych kobiet obok 
Gubińskiego Domu Kultury (Plac 
im. J.P. II).

Red: Szanowne Panie! Apelujemy 
o jak największy Wasz udział w tych 
badaniach. Nie musicie wyjeżdżać poza 
nasze miasto. Szanowne Panie - skorzy-
stajcie z tej szansy! AB. 

NFZ zaprasza 
panie...
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Identyfikacja zlecenia/umowy klienta: Protokół pobrania próbek. Sygnatu-
ra wewnętrzna zlecenia/umowy: OL-LMiP-9211-151/09. Identyfikacja obiektu 
badania: Przedmiot badania-woda do spożycia-monitoring kontrolny. Adres 
pobrania próbki: wodociąg miejski Gubin. Data pobrania próbki: 11.08.2009. 
Numer protokołu pobrania: HK/80/09. Próbki pobrał i dostarczył do badania: 
przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krośnie 
Odrzańskim- G. Poźniak. Data dostarczenia do badania: 11.08.2009. Data roz-
poczęcia badania: 11.08.2009. Data zakończenia badania: 13.08.2009. Data spo-
rządzenia sprawozdania: 19.08.2009. Załączniki: Nie występują

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Na podstawie § 4 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lu-
dzi (Dz.U.Nr 61,poz. 417) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Od-
rzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LBŚ-626/2009 i OL-
LMiP-957/2009, próbek wody pobranych w dniu 11.08.2009r. z wodociągu miejskiego 
w Gubinie, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie, ul. 
Śląska 36, 66-620 Gubin, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Analiza próbek wody pobranej w dniu 11.08.2009r. z wodociągu miejskiego 
w Gubin - punkt poboru stacja uzdatniania wody w Gubinie, zgodnie z protoko-
łem pobrania próbek wody wykazała, że woda w badanym zakresie odpowiada 
wymaganiom § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417)

p.o Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim
inż. Janina Kwiatkowska

Czytelnicy redagują

Burmistrz 
miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 o gospodarce nie-
ruchomościami informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gubinie przy ulicy 
Piastowskiej 24, wywieszono 
na okres 21 dni od dnia ogło-
szenia informacji w prasie, 
wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy 
Gubin o statusie miejskim 
przeznaczonych do sprzeda-
ży, oddania w użytkowanie 
wieczyste, najem i dzierżawę

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 szpal-
ty, wysokość - 5 cm) wynosi 20 zł plus VAT. Cena nekrologu o wiel-
kości 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, kul-
tury, służby porządkowe i mundurowe, organizacje pożytku pub-
licznego, 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.

Dzięki gościnności i życzliwości za-
rządu koła myśliwskiego „Lis” - już 
po raz kolejny - 9 października 2009 r. 
odbyło się na jego terenie w Bieżycach 
spotkanie uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 2 i Corony Schroter Grundschu-
le z Guben.

W trakcie wspólnej zabawy powstały 
piękne prace plastyczne - dywany jesie-
ni, wykonane z darów i owoców tejże 
pory roku. Odbyły się również gry i za-

Już po raz dziesiąty w parafii Podwyż-
szenia Krzyża Św. w Komorowie odbył 
się Parafialno-Szkolny Festyn, w który 
aktywnie zaangażowali się parafianie, na-
uczyciele, rodzice i uczniowie z księdzem 
proboszczem Andrzejem Pielą i dyrek-
torem Robertem Sieglem na czele. 

Podczas festynu nie zabrakło wielu 
atrakcji zarówno tych dla ciała, jak i dla 
ducha. Każdy uczestnik mógł posłuchać 
zespołów artystycznych z Przedszkola 
nr 1, SP nr 2, Państwowej Szkoły Mu-
zycznej oraz pp. Baronów, Trio Andrzeja 
Winiszewskiego, Subito, Koźlarzy, 
a także wokalistów z GDK. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się: pokaz karate, 
loteria fantowa, licytacje mebli od pań-
stwa Iwanickich oraz rowerów od pań-
stwa Szmigielskich. Dzieci brały udział 
w biegu ulicznym oraz w konkursie eko-
logicznym zorganizowanym przy współ-
pracy z gminą Gubin i Nadleśnictwem. 
Wszystkim dopisywał apetyt i wspaniały 
humor. Liczne stoiska gastronomiczne 
oferowały ciasta, grochówkę, kiełbaski, 

kotlety schabowe, bigos, pierogi ruskie, 
kukurydzę, frytki, gofry, sałatki owoco-
we oraz ciepłe i zimne napoje. Atrakcją 
kulinarną był pieczony faszerowany dzik 
przygotowany przez koła łowieckie: Gu-
bin i Grabice. 

Proboszcz parafii Podwyższenia Krzy-
ża Św. w Komorowie i Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Gubinie pragną 
złożyć serdeczne podziękowania oso-
bom dobrego serca, które przyczyniły 
się do uroczystego świętowania i po-
mogli w zorganizowaniu festynu: Bur-
mistrzowi Bartłomiejowi Bartczako-
wi, Komendantowi Policji Dariuszowi 
Łytkowskiemu, Wicestaroście Powiatu 
Janinie Pawlik, Dyrektorowi MOS An-
drzejowi Nowakowi, Dyrektorowi GDK 
Januszowi Gajdzie, panom Bołoczko 
i Wieczorkowi (zakład elektryczny), 
A. Megeer (hurtowni spożywczej), 
S. Kwapichowi (sklep jubilerski), Jolan-
cie Taberskiej z „Karczmy Taberska”, P. 
i S. Pietralskim (sklep Pako), Komen-
dantowi PSP w Krośnie Odrzańskim, 

Czas spędzony wspólnie z innymi to bardzo cenny czas…

Na przystanku wspólnych 
spotkań partnerskich

bawy animacyjne, współzawodnictwo 
grup, rozmowy wspierane jeszcze przy 
pomocy fachowych książek i słowni-
ków. Do przyjemności należało także 
wspólne grillowanie, dobra zabawa i to-
warzysząca temu wspaniała pogoda.

Projekt został sfinansowany ze środków 
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja 
dziękują sponsorom i organizatorom 
za udaną zabawę! sp2

Identyfikacja zlecenia/umowy klienta: Protokół pobrania próbek. Sygnatura 
wewnętrzna zlecenia/umowy: OL-LBŚ-9211-209/09. Identyfikacja obiektu bada-
nia: Przedmiot badania-woda do spożycia-monitoring kontrolny. Adres pobra-
nia próbki: wodociąg miejski Gubin. Data pobrania próbki: 11.08.2009. Numer 
protokołu pobrania: HK/80/09. Próbki pobrał i dostarczył do badania: przedsta-
wiciel Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krośnie Odrzań-
skim- G. Poźniak. Data dostarczenia do badania: 11.08.2009. Data rozpoczęcia 
badania: 11.08.2009. Data zakończenia badania: 13.08.2009. Data sporządzenia 
sprawozdania: 13.08.2009. Załączniki: Nie występują

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

M. Jawińskiemu (M.D.J. Jubiler), Jersak 
Apteka Centrum, J. Kotowskiej, p. Strze-
miecznym, G. i C. Zwoińskim (Fructo-
Fresh), A. i W. Gwiazdowskim (Sklep 
Modico), Z. Dębowskiemu (Cukiernia 
Kremowa), K. Fijołkowi („Rondo”), J. Ta-
mowiczowi (sklep ABC), T. i M. Szylar, 
Szumlańskiemu (Hestia), Czesnowskiej, 
P. Kopaczowi, pp. K. i B. Bereśniewiczom, 
K. Szewczykowi (Zakład Usług Leśnych), 
Drogerii „Natura”, Mc Donald’s, stacji 
paliw BP, „Pizzerii RAB”, Pubowi Suchy, 
Salonowi Meblowemu Decor, Sklepowi 
Azymut, W. Poniatowskiej („PKM”), 
p. A. Horoszkiewiczowi (Horex), p. Wil-
czakowi i p. Sikorze (Zakład Usług Leś-
nych „Hammer”), A. Jakutowicz, A. 
i E. Kwiatkowskim, p. Kasowskiemu (Re-
stauracja Retro), Sklepowi „Wszystko dla 
Pana”, Barowi Kebab, p. Liszak (Sklep 
Eden), Sklepowi „Pasmanteria-Firany”, 
p. Szymczyszyn (Kwiaciarnia), p. Wój-
cikowi (sklep wielobranżowy), p. Maru-
siak (kantor walutowy), p. Siwka, sklepo-
wi Żabka. 

Sprawozdanie z badań NR OL-LBŚ-626/2009

Sprawozdanie z badań NR OL-LMiP-957/2009

NOCLEGOWNIA
Od początku października br. czynna 

jest w godz. 18.00-8.00 noclegownia 
przy ul. Gdańskiej. Może pomieścić do 15 
osób. Opiekuje się nią, wyłoniony w dro-
dze konkursu, Kościół Zielonoświątkowy 
Zbór Betlejem.

Jak przekazała kierownik MOPS Teresa 
Dziedzic, aktualnie w noclegowni prze-
bywają trzy osoby. Mają do dyspozy-
cji świetlicę, telewizor, pralkę, możli-
wość kąpieli oraz otrzymania bielizny 
i odzieży. Na miejscu dostają śniadanie 
i kolację, natomiast obiad mogą zjeść 
w jadłodajni Caritasu. Koszty pobytu 
gubinian pokrywa MOPS. Za pobyt 
osoby spoza miasta zapłacić musi ten 
samorząd, w którym ostatnio była ona 
zameldowana na stałe. Z.T
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MIESZKANIE
WYNAJMĘ mieszkanie 3-pokojowe na os. E. 
Plater, tel. 501 509 731
WYNAJMĘ urządzone pokoje: jedno-, dwu- i 
trzyosobowe, z dostępem do kuchni i salonu 
kominkowego – dla firm. Tel. 510 638 234.
WYNAJMĘ mieszkanie w domku jednorodzin-
nym osobie samotnej lub bezdzietnemu małżeń-
stwu 2 pok. łazienka, kuchnia,tel.888 806 385
WYNAJMĘ mieszkanie - 3 pokoje, 75 m kw., ul. 
Oświęcimska 4, c. o. – gazowe. Tel. 695 407 449.
WYNAJMĘ lub sprzedam mieszkanie po kapi-
talnym remoncie, pow. 70 m kw. Tel. 68 387-29-
90, 887 056 084.
ZAMIENIĘ mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, ubikacja w bloku I piętro – na domek 
lub połowę bliźniaka w Gubinie lub okolicy. Tel. 
665 225 246.
SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie (58,20 m 
kw.) lub zamienię na większe 4-pokojowe w 
Gubinie. Tel. 609 637 619
SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe na ul. We-
sterplatte. Tel. 787 591 179.
SPRZEDAM dom w Gubinie, pow. użytkowa 
116 m kw, całkowita 150 m kw, 3 pokoje, salon, 
kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, 
garaż. Tel. 691 566 245.
WYNAJMĘ dom w Komorowie c.o dwa pokoje 
kuchnia, łazienka-niedrogo tel. 68 359 00 93.
SPRZEDAM mieszkanie w bloku na ul. Barlickie-
go 21, 3 pokojowe, 52 m kw. Tel. 600 211 522
WYNAJMĘ mieszkanie w centrum miasta, pow. 
65 m kw. Tel. 603 21 85 90.
WYNAJMĘ mieszkanie, 2 pokojowe. Tel. 068 454 
37 56 lub 665 433 105
SPRZEDAM mieszkanie w bloku 3 pokoje (56 m 
kw.). Tel. 698 682 569.

SPRZEDAM BARDZO 
ATRAKCYJNE MIESZKANIE

 www.topschrank.de/apartament 
Os. E. Plater 12 d/1 pow. 69,4 m kw. 

Tel. 605 149 482, 502 548 090
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, powierzch-
nia powyżej 65 m kw., ul. Barlickiego. Tel. 
505 112 901.
SPRZEDAM dom w Jasienicy lub zamienię na 
mieszkanie w Gubinie. Tel. 516 511 447.
SPRZEDAM dom w Gubinku. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 512 313 016.
ŚWIADECTWA energetyczne budynków, Gubin. 
Tel. 693 323 630.

DZIAŁKI/LOKALE
WYDZIERŻAWIĘ dwa lokale użytkowe na ul. 
Kinowej na każdą działalność gospodarczą. Tel. 
510 266 034.
SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 45 arów, 
w tym 6 arów lasu  z projektem pod zabudowę 
domu, wszystkie media, garaż w Drzeńsk Mały. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 502 558 407.
SPRZEDAM lub wynajmę garaże przy ul. Dą-
browskiego i Grunwaldzkiej. Tel. 792 039 555.
SPRZEDAM działkę budowlaną 0,561 m kw na 
ul. Spokojnej. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Gubinie 1 ha, 
uzbrojona, ze studnią. Tel. 502 558 343.
SPRZEDAM działkę budowlaną na ul. Sikorskie-
go, 1002 m kw, cena do negocjacji, ok. 35.000. 
Tel. 783 693 287.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromirowi-
cach, o pow. 20,07 arów. Tel. 503 160 380
OBIEKT 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki i Wi-
gury) sprzedam, wynajmę lub zamienię. Tel. 
606 636 569.
STODOŁA z cegły w Gubinie, na cele przecho-
walnicze, do wynajęcia. Tel. 695 286 922.

Zarząd Gminnej Spółdzielni 
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

w Gubinie 
WYDZIERŻAWI POMIESZCZENIE BIUROWE 
o pow. 22 m kw. w siedzibie spółdzielni 

ul. Obr. Pokoju 1.
Tel. 68 359-31-77 lub 68 359-32-84

SPRZEDAM ziemię orną 4,60 ha. Tel. 607 721 973
DZIAŁKĘ budowlaną w Bieżycach 1500 m kw.  
sprzedam. Tel. 607 293 285.
DZIAŁKĘ sprzedam pod budowę pow. 3 tys. m 

kw. w Czarnowicach oraz kupię dachówkę roz-
biórkową klinkierową. Tel. 609 006 619.
DZIAŁKĘ pod zabudowę o pow. 4.160 m kw., 
cena 29 zł/1m kw. Tel. 603 218 590.

MOTORYZACYJNE
FIATA 126 p - sprzedam. Tel. 68 359-34-88 po 16.00.
SPRZEDAM motocykl Suzuki Marauder 125 cm 
rok 1998 zarejestrowany, cena do uzgodnienia. 
Tel. 607 721 973. 
SPRZEDAM części do samochodu wszystkie, Su-
zuki Swift 5 drzwiowe. Tel. 785 231 811.
SPRZEDAM używane akumulatory samochodo-
we. Tel. 607 721 973. 

USŁUGI
USŁUGI fryzjerskie na telefon. Tel. 068 359 35 
91 lub 782 647 895
J.ANGIELSKI - korepetycje z dojazdem. Tanio. 
Tel. 507-108-558
J. ANGIELSKI - korepetycje, możliwość dojazdu. 
Tel. 696 022 046.
J. ANGIELSKI dla początkujących. Tel. 507 532 902.
J. POLSKI – korepetycje. Tel. 648 060 445
KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Tel. 721 499 052.

Szkolenie BHP dla pracodawców, 
stanowiska kierownicze, robotnicze 

i inne. Gubin, os. E. Plater 9c/8. 
Tel. 504 651 510

NAUCZYCIEL j. niemieckiego udzieli korepety-
cji. Tel. 695 4 07 423.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PIASKOWANIE, renowacja konstrukcji stalowych, 
czyszczenie elewacji. Tel. 691 910 401, 783 907 748.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich 
pieców i podgrzewaczy gazowych. Waldemar 
Kościów. Tel. 501 714 747.
POGOTOWIE komputerowe: instalacja oraz 
konfiguracja Windows, oczyszczanie kompute-
rów, instalowanie programów, usuwanie wiru-
sów oraz inne. Tel. 792 617 991.
NAPRAWA, konserwacja gazowych urządzeń 
grzewczych. Autoryzowany serwis Termet Jun-
kers Wojciech Sendera. Tel. 502 643 030
INSTALACJE elektryczne - montaż, remont, do-
radztwo. Tel. 607 374 165.
MALOWANIE, tapetowanie, rigipsy, szpach-
lowanie, remonty ogólnobudowlane, panele, 
glazura, tynki, wszelkie roboty instalacji wodo-
ciągowej. Tel. 664 362 565
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli itp. Tel. 
888 806 385.
POLBRUK - układanie, konkurencyjne ceny! Tel. 
792 244 992.
KOMPLEKSOWE remonty kuchni i łazienek, pro-
jektowanie, hydraulika, elektryka, malowanie, 
rigipsy, panele, glazura itp. Tel. 509 519 227.
USŁUGI geodezyjne „SadGEO”. Tel. 693 395 222.
MONTAŻ paneli, boazerii, glazury, sztukaterii, 
rigipsów, balustrad betonowych, tynki moza-
ikowe, szpachlowanie, tapetowanie, malowa-
nie. Solidnie! Tel. 504 669 414.
PROJEKTOWANIE i wykonawstwo terenów 
zieleni. Automatyczne nawodnienia. Budowa 
oczek wodnych i kaskad. Całoroczna pielęgna-
cja. Tel. 663 180 594.

RZUĆ PALENIE!
JEDNORAZOWA TERAPIA 15 MINUT!

WTORKI 12.00-18.00
AMBULANS PRZY NETTO (ul. 3 Maja)

Tel. 68 388-93-32, 500 459 907

RÓŻNE
SPRZEDAM piec c.o. typ ENKA-1,2. Rok produk-
cji 2005 w dobrym stanie. Tel. 068 359 82 85 lub 
601 745 866.
SPRZEDAM monitor firmy Samsung LCD 17’. Tel. 
502 558 343
SPRZEDAM króliki, cena 13 zł za kg żywej wagi. 
Tel. 721 826 795 lub 518 950 758.

Sprzedaż ryb. Okazja. Tołpyga tylko 
4 zł za kg, karp – 12 zł, amur 12 zł. 

Gubin, ul. Racławicka 4.
Tel. 068 455 31 25

POSZUKIWANY uzdolniony muzyk „Człowiek-orkie-
stra” do baru „Słoneczko” Kontakt : 068 259 65 17.
BAR „Słoneczko” organizuje spotkania „samot-
nych serc” w każdy piątek od godz. 18.00
SPRZEDAM kolumienkę, wózek trzyfunkcyjny i 
rower młodzieżowy. Tel. 516 976 285
SPRZEDAM spacerówkę firmy „Zooty” w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 695 988 062
SPRZEDAM używane akumulatory samochodo-
we. Tel. 607 721 973
SPRZEDAM wełnę merynos i kaszmir – nieuży-
waną. Tel. 068 359 79 23.
SPRZEDAM książkę o Janie Pawle II i podręcznik 
do geografii. Tel. 068 359 79 23.
SPRZEDAM stemple na budowę. Tel. 660 721 300
SPRZEDAM części do uboju, kosę spalinową do 
trawy, nową – nieużywaną oraz kamień polny. 
Cegłę rozbiórkową oczyszczoną. Tel. 068 359 19 57.
SPRZEDAM kredens z okresu przedwojennego, 
tel. 502 033 432.
SPRZEDAM zmywarkę, nową, oryginalnie za-
pakowaną wolnostojącą Indesit DFG 051. Cena 
1000 zł. Kontakt: 500 66 76 77
SPRZEDAM komodę dębową z nadstawką - 
stan b.dobry, sofę skórzaną, stylowy segment 
oraz wersalkę. Tel. 888 806 385
SPRZEDAM suknię ślubną rozmiar 42, tanio, 
plus bolerko. Tel. 698 682 569.
SPRZEDAM drewno opałowe i kominkowe. 
Możliwy transport. Tel. 609 138 452.
SPRZEDAM fotel bujany nowy i regał nowy – ko-
lor olcha, wymiary 80x180x36. Tel. 697 403 560.
SPRZEDAM ziemniaki w workach 30 i 50 kg, 
cena 1 kg – 0,50 zł. Dowóz na terenie Gubina i 
okolic gratis! Tel. 68 359-23-55.

PRACA
HOTEL „Onyx” zatrudni kelnerki. Tel. 068 359 83 01.

Hotel „Onyx” zatrudni kucharza na do-
brych warunkach. Tel. 068 359 83 01

PRZYJMĘ fryzjerkę na staż. Tel. 608 299 232.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą starszą. 
Tel. 665 535 356.
FIRMA PTI w Gubinie przyjmie do pracy na 
stanowisko monter wyrobów z tworzyw sztucz-
nych (siedziba firmy - przejście graniczne w Gu-
binku). Tel. 68 359-36-10 lub 796 997 867.

TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie 
spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci od-
naleźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń do re-
dakcji! Tel. 68 455-81-92. Czekamy! Nie wstydź 
się, przestań żyć samotnie!
POZNAM interesującego Pana po 60 z miłą oso-
bowością. Tel. 695 286 922.

Wielka wyprzedaż w naszej 
szkółce roślin ozdobnych. Je-

sienne obsadzanie kolorowymi 
roślinami typowymi dla wrzoso-

wisk, które dotrwają aż do zimy

Czas jesieni - czas sadzenia
 - Drzewka
 - Krzewy żywopłotowe
 - Byliny ozdobne

Przyjmujemy planowanie, 
nasadzenia i opiekę nad Pań-
stwa prywatnymi ogródkami!

Gartencenter Pusch Friedrich 
Schiller Straße 2a, 

03172 Guben 
Tel: +4803561/53102

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

FUNDUSZE EUROPEJSKIE...

...dla rozwoju lubuskiego

W 1878 roku przy ulicy Kastanien-
graben 16 (obecnie ul. Dąbrowskiego) 
stanęła synagoga. Nie pierwsza, bo-
wiem gubeńscy Żydzi od lat znacznie 

przyczyniali się do gospodarczego, 
społecznego i kulturowego rozwoju 
miasta. Na początku międzywojnia 
Gubenem zarządzał nadburmistrz ży-
dowskiego pochodzenia, a w samym 
mieście żyło około 200 potomków Da-
wida. Potem nadeszły czarne chwile 
europejskiej historii. W noc pogromu 
9 listopada 1938 roku synagoga została 
podpalona i zniszczona przez człon-

ków SA i SS. Od 1998 roku na miejscu 
synagogi leży kamień upamiętniający 
oraz trzy tablice - w języku hebrajskim, 
niemieckim i polskim.

Tyle historia. Teraźniejszość oka-
zuje się niestety bardziej idiotyczna. 
A przynajmniej w wydaniu niecywili-
zowanych mieszkańców naszego mia-
sta. Wspomniane pamiątkowe tablice 
zostały zdewastowane chyba przez bez-
myślnych potomków barbarzyńskich 
Wandali. Daleko im jeszcze do Europy. 
Im, bo my się pod takim działaniem 
nie podpisujemy… mg

Wstyd i hańba!

Zdewastowana tablica 
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Najpierw 18 października zawodnicy 
Alfy upolowali Czarnych Rudno, dekla-
sując przeciwnika na własnym boisku. 

Alfa Jaromirowice - Czarni Rudno 
7:2 (5:1), bramki dla Alfy: Radek Rzun 
4 (18’, 23’, 31’, 70’), Tomasz Maz 16’, Ra-
dek Śliwa 21’, Tomasz Mucha 89’

Alfa: Pokwiczał - Ostrowski, Rosiak 
(74’ Szmit), Matuszak, Wiśnik, Adam-
czak, Mucha, Maz (65’ Tórz), Supeł, 
Rzun, Śliwa (81’ Bryszewski)

Również mecz wyjazdowy z Zenitem 
Ługów dostarczył powodów do radości. 
Bardzo dobra gra całego zespołu po-
zwoliła zgarnąć jakże cenne wyjazdowe 
zwycięstwo, po tym spotkaniu Alfa po-
nownie wskoczyła na pozycję vice-lidera.

Zenit Ługów - Alfa Jaromirowice 
0:3 (0:1), bramki: Śliwa 40’, Rzun 63’, 
Adamczak 77’

Pokwiczał - Ostrowski, Rosiak, Wiś-

Po bardzo dobrym meczu 18 paździer-
nika Carina pewnie pokonała Błękitnych 
Świdnica. Była to czarna sobota rywa-
li. Od początku spotkania więcej z gry 
mieli gubinianie. Już do przerwy zdobyli 
trzy bramki. W drugiej połowie, choć 
obie drużyny zdobyły gole, przewaga 
gubinian i tak była znacząca. Czwarte 
trafienie, a swoje drugie w meczu, zdo-
bywa w 63 minucie Daniel Szydłowski. 
Cały zespół rozegrał bardzo dobry mecz 
i grzechem byłoby wyróżniać kogoś in-
dywidualnie. Jednakże nie można przejść 
bez echa obok dwóch bramek i dwóch 
asyst D. Szydłowskiego. Brawo Panowie!

Carina Gubin - Błękitni Świdnica 4:1 
(3:0) D.Szydłowski`18,`63, S.Patyna`37, 
R.Dawidziak`42.

Carina: Tomasz Skobel - Adam Woryta 
(`72.Tomasz Rudewicz), Wojciech Wino-
grad, Kamil Krzeptowski - Paweł Piotrow-
ski, Przemysław Fiedorowicz, Rafał Zych, 
Szymon Patyna (`64.Jakub Sokółka), Piotr 
Sobolewski (`81.Jacek Grzebielucha) - Ro-
bert Dawidziak, Daniel Szydłowski.

Gorzej poszło gubinianom w me-
czu wyjazdowym z Czarnymi Rudna. 
Pierwszy kwadrans to zdecydowana 
przewaga gości z Gubina. Niestety, bez 
bramek. Gra się wyrównała, jednak nadal 

żadna z drużyn nie znalazła sposobu na 
pokonanie bramkarza rywala. Do 80 mi-
nuty rozgrywa się dobre spotkanie. Obie 
drużyny grają składnie, ale wciąż nie ma 
bramek. W 85 minucie prowadzenie Cari-
nie daje niezawodny Daniel Szydłowski.

W 92 minucie gospodarze po strza-
le z rzutu wolnego ratują jeden punkt 
w tym spotkaniu.

Czarni Rudno - Carina Gubin 1:1 
(0:0) D.Szydłowski ‘85 Carina: To-
masz Skobel - Adam Woryta, Woj-
ciech Winograd, Paweł Piotrowski, 
Kamil Krzeptowski - Łukasz Swoboda, 
Przemysław Fiedorowicz, Rafał Zych, 
D. Szydłowski - Szymon Patyna, Ro-
bert Dawidziak.

W ostatni weekend gubinianie pew-
nie, choć nie bez problemów, pokonali 
Zenit Ługów. Niespodziewanie począ-
tek spotkania należał do ługowian. Go-
spodarze dopięli swego w 22 minucie. 
Piłkę przed pole karne zagrał D. Szyd-
łowski, a potężny strzał Rafała Zycha 
zatrzymał się dopiero w bramce. 

Piłkarze z Ługowa byli tego dnia do-
brze dysponowani. Przetrwali chwi-
lowe ataki gubinian i sami wzięli się 
do pracy. W 37 minucie goście egze-
kwują rzut wolny w okolicach pola 

karnego Cariny. Dośrodkowanie, do 
piłki doszedł Paweł Mueler i strza-
łem głową wyrównał wynik meczu.

Carina tylko remisowała do prze-
rwy z teoretycznie słabszym Zenitem 
Ługów 1:1.

Kulminacyjny moment spotkania nad-
szedł w 77 minucie. Gospodarze wyko-
nują rzut wolny z siedemnastu metrów. 
Do piłki podchodzi D. Szydłowski i lek-
kim, technicznym strzałem nad murem 
daje prowadzenie miejscowym - 2:1. 
W stan pełnej radości niespełna sześć-
dziesiąt sekund później wprowadził gu-
binian Jakub Sokółka, który po centrze 
Piotra Sobolewskiego podwyższył na 
3:1. Do końca spotkania wynik już się 
nie zmienił i mimo usilnych starań łu-
gowian Carina wygrywa 3:1. 

Carina Gubin - Zenit Ługów 3:1 
(Zych`22, Szydłowski`77, Sokółka`78 
- Mueler`37).

Składy: Carina Gubin: Tomasz Sko-
bel - Adam Woryta, Paweł Piotrowski, 
Wojciech Winograd, Kamil Krzeptow-
ski - Przemysław Fiedorowicz, Rafał 
Zych, Piotr Sobolewski (`86.Tomasz 
Rudewicz), Jakub Sokółka (`84.Tomasz 
Jankowski) - Robert Dawidziak, Daniel 
Szydłowski. Tomek Strzemieczny

Trzy ciosy Alfy Nie przegrywają!

nik, Matuszak, Mucha (30’ Łabiszew-
ski), Adamczak, Maz (85’ Tórz), Su-
peł, Rzun (79’ Bryszewski), Śliwa (82’ 
Butowicz)

W ostatniej kolejce z 31 października 
Alfa gościła piłkarzy z Osiecznicy. Choć 
goście zdobyli bramkę jako pierwsi, to 
wyjechali z Jaromirowic na tarczy.

Alfa trafiła po dwa razy w każdej po-
łowie. Mogła więcej, gdyż goście koń-
czyli mecz bez dwóch ukaranych czer-
wonymi kartkami zawodników. Alfa 
Jaromirowice - Tramp Osiecznica 4:1 
(2:1), bramki dla Alfy: Tomek Mucha 
2 (45’k, 73’), Tomek Maz 21’, Damian 
Łabiszewski 89’

Alfa: Pokwiczał - Ostrowski, Łabi-
szewski, Wiśnik, Matuszak, Mucha, 
Rosiak (88’ Tomczyk), Maz, Bryszewski 
(66’ Tórz), Rzun (80’ Butowicz), Śliwa.

(oprac. mz)

Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie przyjmuje zapisy do rozgrywek Gubińskiej Ligi Siatkówki Amatorów, które rozpoczynają się od 13 listopada. 
Informacje i zgłoszenia - Jacek Woźniak tel. 68 455 82 86 jaw

Rozgrywki siatkarskie w Gubinie 
ruszyły pełną parą. W ligach Lubu-
skiego Związku Piłki Siatkowej grają 
młodziczki, młodzicy, kadetki, kade-
ci, juniorzy oraz seniorzy w III Lidze, 
którzy 24 października zmierzyli się 
na wyjeździe z SPS Eurotax w Lubsku.

Drużyna z Gubina pojechała na mecz 
w osłabieniu. W meczu 2 kolejki III Ligi 
zabrakło Łukasza Biazika. Dwa pierw-
sze sety to popis skuteczności i efektow-
nej gry drużyny z Gubina, która wygra-
ła dwie pierwsze odsłony równo do 22. 
Jednak trzeci set to mobilizacja drużyny 
z Lubska. Wysoka wygrana (do 15) pod-
budowała gospodarzy, którzy w czwar-
tym secie chcieli wykorzystać dobrą 
grę i doprowadzić do remisu w meczu. 
Czwarta partia było bardzo wyrównana. 
W końcówce seta Eurotax niesiony do-
pingiem kibiców zdołał wyrównać 22:22, 
wyjść na prowadzenie 22:24 i przy stanie 
23:24 dla Eurotaxu dobry odbiór naszej 
zagrywki i zakończenie gospodarzy seta 
przez skuteczny atak. Walka do upadłego 
rozgorzała na dobre w ostatnim secie.

Tie-break to prawdziwy siatkarski horror. 
Początek zdecydowanie dla drużyny z Gu-
bina i prowadzenie 4:1. Następnie wyrów-
nanie przez gospodarzy 4:4 i mecz rozpo-
czął się od nowa. Dwie piłki dla Lubska 4:6 
i ponownie remis 6:6. 8:6 dla Gubina i zno-
wu remis 9:9. Od tego momentu na tablicy 
wynik zmieniał się punkt za punkt. Przy 
wyniku 13:13 punkt zdobywają gospoda-
rze i mają piłkę meczową. Jednak Volley 
doprowadza do remisu 14:14. Ponownie 
punkt zdobywa Lubsko i jest 14:15. Euro-
tax znowu nie wykorzystuje piłki meczo-

wej przy własnym serwisie. Ataki drużyny 
z Gubina okazały się skuteczne pod koniec 
meczu. A walka była naprawdę imponu-
jąca po obu stronach siatki. Gubinianie 
doprowadzają do remisu 15:15. Bardzo 
dobra zagrywka w wykonaniu naszej dru-
żyny pozwoliła zdobyć piłkę meczową 
i przy ostatnim serwisie błąd gospodarzy 
przy odbiorze, kiedy piłka ląduje na lam-
pie przy suficie, pozwolił na zakończenie 
meczu 17:15 dla Gubina. Eurotax okazał 
się wymagającym zespołem. Młoda i am-

bitna drużyna będzie groźna dla każdego 
zespołu na swoim parkiecie, na którym 
i zawodnicy z Gubina zostawili sporo sił. 
Walka, zaciętość i nieustępliwość siatkar-
skich wojowników z Gubina zapowiadają 
wielkie emocje w następnych meczach. 
Spotkanie z WKS Sobieskim 7 listopada 

rzece Odrze oraz prace na kąpieliskach 
- od lipca 2009;

- dwukrotne ćwiczenia z polską i nie-
miecką Państwową Strażą Pożarną przy 
użyciu łodzi motorowych i innego 
sprzętu (należy zwrócić uwagę na bar-
dzo dobrą współpracę wszystkich jed-
nostek ratowniczych) - sierpień 2009;

- po raz 13 z rzędu na zakończenie se-
zonu odbyły się trzydniowe manewry 
na jeziorze Borek, w których uczest-
niczyli Wasservacht, Feuerwehr, Straż 
Pożarna i Gubiński WOPR. W mane-
wrach brały udział 72 osoby oraz 9 ło-
dzi motorowych - wrzesień 2009;

- kurs na sternika motorowodnego, 
w którym uprawnienia zdobyło 25 
osób - wrzesień 2009.

Należy dodać, że gubiński oddział 
WOPR, oprócz kąpielisk naszego powia-
tu, zabezpieczał również kąpieliska na 
terenie Landu Brandenburgii. Prowadzi-
liśmy dyżury mieszane na jeziorze Deulo-
witz, gdzie strzegliśmy kąpieliska pod fla-
gą naszego WOPR-u. Zabezpieczaliśmy 
również kąpielisko w niemieckim Luben. 
Warto zwrócić uwagę, że mimo odpowie-
dzialnej pracy, jaką jest praca ratownika, 
staje się ona coraz bardziej atrakcyjna dla 
młodzieży. W roku 2009 posiadaliśmy 
około 30 etatów na wyjazdy za granicę, 
w takie miejsca jak: Francja Lazurowe 
Wybrzeże, Grecja, Hiszpania, Włochy. 
Z oferty skorzystało 8 naszych członków. 
Dzięki takim wyjazdom młodzi ludzie nie 
tylko mogli nauczyć się odpowiedzialno-
ści, zdobyć doświadczenie w zawodzie ra-
townika, ale także mieli szansę spędzenia 
niezapomnianych wakacji. W roku 2009 
wyszkoliliśmy 53 młodszych ratowników 
oraz 28 ratowników WOPR. Pod wzglę-
dem liczby wyszkolonych ratowników, 
jest to rok rekordowy. 24 października 
odbyło się szkolenie z zakresu kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy, w którym 
uczestniczyło 51 gubinian. Po przeszko-
leniu wszyscy zdali egzamin przed komi-
sją państwową i uzyskali tytuł ratownika.
 jacz

Wodne ochotnicze pogotowie ratun-
kowe oddział Powiatowy w Gubinie 
informuje:

Oddział liczy obecnie blisko 400 
członków, z których 163 opłaciło skład-
ki za rok 2009. Ratownicy naszego od-
działu zabezpieczali kąpieliska na tere-
nie całego powiatu, m.in. na jeziorze 
Borek - plaża „Nad Borkiem”, na jezio-
rze w Dąbiu, w Łochowicach oraz pla-
żę w Gryżynie. Na żadnym z zabezpie-
czanych kąpielisk nie odnotowaliśmy 
wypadku utonięć. Ogółem podjęliśmy 
i udokumentowaliśmy 46 akcji ratun-
kowo-interwencyjnych, wszystkie za-
kończyły się sukcesem. Oddział Gubin 
w roku 2009 zorganizował:

- akcję „Bezpieczny lód” dla szkół 
i przedszkoli - luty 2009;

- Mistrzostwa Województwa Lubu-
skiego w Ratownictwie Wodnym - ra-
townicy z Gubina po raz drugi z rzędu 
okazali się najlepsi w województwie 
(zarówno w kategorii seniorów jak i ju-
niorów) - marzec 2009;

- uczestnictwo w spływie służb ratunko-
wych landu Brandenburgii - marzec 2009;

- projekt w ramach polsko-niemie-
ckiej współpracy młodzieży Jugend-
werk na torze wodnym Wietrznice, 
gdzie 22 nowych ratowników nabyło 
umiejętności ratowania ludzi i mienia 
na wodach szybko płynących i powo-
dziowych - kwiecień 2009;

- polsko-niemieckie ćwiczenia przy 
użyciu łodzi motorowych na Nysie Łu-
życkiej - maj 2009;

- projekt, w ramach którego uczest-
niczyliśmy w „Wiośnie nad Nysą”. 
Braliśmy udział w korowodzie i zade-
monstrowaliśmy efektowne pokazy 
ratownicze na rzece Nysie Łużyckiej 
- czerwiec 2009;

- akcja „Bezpieczne Wakacje” - przy 
współpracy Policji, Straży Granicznej, 
Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, koła PCK 
oraz Komisji Bezpieczeństwa. Dla wszyst-
kich szkół i przedszkoli - czerwiec 2009;

- patrole wodne na Nysie łużyckiej, 

Sprawozdanie z działalności 
WOPR Gubin za rok 2009

Zwycięstwo po walce
zapowiada się nie mniej emocjonująco 
od tego w Lubsku. Tym bardziej, że w po-
przednim sezonie dwa razy przegraliśmy 
z drużyną z Żagania. Czy tym razem uda 
się pokonać tych rywali? Zapraszamy na 
mecz 7 listopada i następny 28 listopada 
z MKS Budowlanymi Gozdnica. Po tym, 
co pokazała drużyna Volleya na wyjeź-
dzie podczas 2 kolejki, można sądzić, że 
w Gubinie będzie zapewne jeszcze większa 
walka, zaciętość i nieustępliwość. Emocje 
murowane.

SPS Eurotax Lubsko - MLKS Volley 
Gubin 2:3 (22:25, 22:25, 25:15, 25:23, 
15:17)

MLKS Volley Gubin: Lorentowicz, 
Czyżowski, Chojnacki, Ławrecki, Ni-
konow, Wolny, Lis, Guzik, Kiełek

jaw

Zawodnicy Volleya w pełnej gotowości

W trzech ostatnich meczach piłkarze z Jaromirowic odnieśli trzy przekony-
wające zwycięstwa. Efekt - drugie miejsce w tabeli i pokazanie, że jaromirowi-
czanie będą się mocno liczyć w walce o awans do wyższej klasy.

Siedem punktów zdobyli gubinianie w swoich trzech ostatnich meczach w zielonogórskiej okręgówce. Pokonali 
u siebie rywali ze Świdnicy i Ługowa, a z Rudna przywieźli remis. W tabeli zajmują trzecie miejsce, mając tyle samo 
punktów co wicelider. 
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W niedzielę 18 października odbył 
się I Wyścig Gubin MTB o Puchar 
Burmistrza. Choć pogoda w weekend 
nie sprzyjała spędzaniu wolnego cza-
su na świeżym powietrzu, to jednak 
wielu miłośników kolarstwa górskiego 
zdecydowało się obejrzeć zmagania 
kolarzy. Celem zawodów była popula-
ryzacja kolarstwa górskiego i turystyki 
rowerowej, promocja Wzgórz Gubiń-
skich, propagowanie zdrowego trybu 
życia oraz zachęcenie do aktywnego 
wypoczynku i rekreacji. 

W zawodach wzięło udział ponad 
trzydziestu zawodników, m.in. z Gu-
bina, Guben, Krosna Odrz., Zielonej 
Góry, Żar, Bytomia Odrz., Zbąszynka 
i Wężysk. Rangę i atrakcyjność zawo-
dów podniósł udział w wyścigu burmi-
strza Gubina Bartłomieja Bartczaka 
oraz posła na sejm RP Marka Cebuli. 
Trasa wyścigu przebiegała przez tere-
ny Wzgórz Gubińskich, a najwyższy 
punkt na trasie wynosił 106 m n.p.m. 
Jedna pętla obejmowała 5,6 km. Można 
było zaliczyć na niej takie atrakcje, jak: 
szybkie zjazdy, serpentyny, wąskie prze-
smyki, muldy, piaszczyste ścieżki i ostre 

Od pierwszego gwizdka i od gola Kostki 
(2`) Spartanki prowadziły zwykle jedną 
bramką, chociaż ambitne gospodynie aż 
4 razy doprowadzały do remisu. Prze-
łom nastąpił w 41 minucie, kiedy to po 
bramkach Sykały, Wieczorek, Świstun 
i Szafrańskiej nasz zespół odskoczył na 
4 trafienia (12:16).

Do końca spotkania gubinianki kon-
trolowały wynik, grając spokojnie i od-
niosły zasłużone zwycięstwo. Spartanki 
nadal zachowały szansę na pierwsze 
miejsce w tabeli i awans do I ligi. Najbliż-
sze spotkanie w Gubinie odbędzie się 
14 listopada (17.30) z Arotem Leszno 
i z pewnością pomoc wiernych kibiców 
będzie dziewczynom konieczna.

Rega Bierzwnica - Sparta-ZSLiT Gubin 
19:22 (8:10), skład Sparty-ZSLiT: bram-
karki - Adamczyk i Wosik, zawodniczki 
z pola - Wieczorek (8), Bednarska (2), 
Sykała (3), Sibińska, Kostka (1), Kuchta, 
Zielińska (1), Szafrańska (2), Świstun (5).

MB-T

W zaległym meczu czwartej kolejki 
drugiej ligi szczypiornistek, gubiń-
ska Sparta pokonała u siebie Victorię 
Świebodzice 33:27,

Początek meczu był nerwowy. Go-
spodynie i przyjezdne miały problem 
z wyprowadzeniem udanych ataków. 
Pojawiły się błędy techniczne. Pierw-
szą bramkę w 3 minucie gry zdobyła 
ekipa ze Świebodzic. Jeszcze w tej sa-
mej minucie gry do wyrównania do-
prowadziła Ewa Stachowiak. W piątej 
minucie gry Victoria ponownie wyszła 
na prowadzenie (1:2) jak później się 
okazało, ostatni raz w tym spotkaniu. 
W kolejnych minutach  gubinianki za-
częły osiągać przewagę. W 12 minucie 
po bramce Karoliny Sibińskiej Sparta 
prowadziła 6:3. Prowadzenie powinno 
być znacznie wyższe, jednak zawod-
niczki z Gubina miały duży problem 
z wykończeniem rzutów w sytuacji 
sam na sam z bramkarką. Końcówka 
pierwszej połowy należała do miejsco-
wych, które zdołały wypracować sobie 
przewagę 3 trafień. Spora w tym zasłu-
ga Angeliki Wieczorek, która w tym 

Sum ergo cogito
Ambasadorzy

Już trzy albo cztery lata odbijają piłkę siatkową. Dotychczas była to wesoła 
zabawa. Ale pod koniec października dotknął ich powiew prawdziwego sportu. 
Ci czternastolatkowie poczuli wielkie emocje, które paraliżowały im ruchy. Te 
ruchy, które mają przecież dobrze wyćwiczone na treningach. Zdziwieni, za-
kłopotani, a nawet przerażeni, zaczęli rozumieć, że zawody sportowe to nie to 
samo, co gry treningowe. To co na treningach udaje się w 90 %, na meczach wy-
chodzi w 20. Pierwszy poważny sprawdzian w ramach Wojewódzkiej Ligi Mło-
dzików mają już za sobą. Przekroczyli ważną barierę. Z ogromnymi nadziejami 
wkraczają na sportową ścieżkę. Ile radości a ile smutku przyniesie? Czy będzie 
to przygoda na kilka, czy kilkanaście lat? Może niektórych czeka wielka kariera 
sportowa? Z ciekawością oglądałem dwa spotkania wraz z kilkudziesięcioma 
kibicami, wśród których było wielu przeżywających start swoich dorastających 
pociech rodziców. Takie zasady mają swój specyficzny urok.

Na progu kariery stoją także dwaj trenerzy, gubinianie, bracia Gornowowie. 
Jacek prowadził drużynę Volleya, a Tomasz był trenerem drużyny gorzow-
skiej. Ciekawe, w jakim miejscu ci ambitni nauczyciele będą za 10, 20 lat. Czy 
spełnią się ich marzenia o wielkich sukcesach trenerskich? Czy będą usatys-
fakcjonowani ze swej pracy, której blaski i cienie są powszechnie znane?

Jakie ważne jest założenie na piersi koszulki z napisem klubu i miejscowości. 
Czternastu chłopców paradowało w nowych strojach i dresach. Kilku z nich nie 
weszło w tych meczach na boisko. Ale co tam. Ważne, że są w tej wspólnocie, że re-
prezentują klub, że reprezentują nasze miasteczko. I to jest piękne. Ci chłopcy będą 
już teraz zawsze promować Gubin. Po latach będą przedstawiać mniej lub bardziej 
barwnie swoje przewagi sportowe. Wszak przygoda ze sportem to dla mężczyzn 
sprawa priorytetowa. Wielu dorosłych może z dumą powiedzieć: grałem w siat-
kówkę w Carinie Gubin, zdobywałem medale Mistrzostw Polski. To są poważne 
argumenty w nocnych Polaków rozmowach. Trzymam kciuki za młodych adep-
tów Volleya, aby po latach także oni dysponowali takimi argumentami.

Któregoś wieczoru pod koniec października przełączyłem kanał telewizyjny 
na TVP 2. W „Wideotece dorosłego człowieka” prezentował się Krzysztof Ja-
ryczewski. Ten sam, z którym spotkanie odbyło się kilka dni wcześniej w auli 
LO. Pomyślałem - po części to nasz człowiek. Zaraz zawołałem żonę i kolegów 
od bridge’a. A gdy w programie zaprezentowano wideoklip z już rodowitym 
naszym człowiekiem gitarzystą Lucjanem Harańczykiem, naszą swojską Lubi-
cą i gubińską farą, serce zabiło nam mocniej.

Bo takie momenty: ten klip o naszym miasteczku oraz ci młodzi sportowcy 
w koszulkach z napisem Gubin to elementy, które nas scalają, które budują 
naszą tożsamość. A niezbyt często ten fakt sobie uświadamiamy. To są chwile, 
kiedy chowamy kły i przestajemy warczeć na siebie, a nasze oczy stają się wil-
gotne. Bo jesteśmy częścią tej ziemi, tego miasta, tej społeczności.

Trener tenisistów ziemnych ze Szczecinka, z którym spędziliśmy w tegoroczne 
wakacje kilka wspólnych dni obozowych, w dniu rozstania przyniósł dla moich 
chłopców sporą torbę, mówiąc: Tu proszę suweniry od mojego burmistrza. Ja, bę-
dąc z młodzieżą poza Szczecinkiem, jestem ambasadorem swojego miasta.

Ireneusz Szmit

Kolarze górscy zdobyli Wzgórza Gubińskie
zakręty. Najdłuższy dystans do pokona-
nia mieli zawodnicy z kategorii OPEN, 
którzy musieli przejechać blisko 30 km. 
Oto wyniki I wyścigu MTB Gubin: 

Kategoria Open (5 okrążeń – 29 km): 
I miejsce – Michał Jędrzejczak (Alfa Wil 
Żary MTB Team), II miejsce Krzysztof 
Katarzyński (Sogest/Zielona Góra), III 
miejsce Grzegorz Wydrych (Trzciel). 
Kategoria Juniorzy (3 okrążenia – 17,8 
km): I miejsce – Kamil Rajchel, II miej-
sce – Paweł Łoza. Kategoria Hobby (1 
okrążenie – 6,6 km): I miejsce – Kristian 

Glaeser, II miejsce - Sven Hundsdoer-
fer, III miejsce – Michał Romanowski. 
W kategorii kobiet zwyciężyła Joanna 
Nadborska (Alfa Wil Żary MTB Team). 
Kategoria M1 (29 km, roczniki 1991-
1994): I miejsce – Michał Jędrzejczak, II 
miejsce – Marcin Rogowski (Alfa Wil 
Żary MTB Team), III miejsce – Michał 
Rojek. Kategoria M2 (29 km, roczniki 
1979-1990): Grzegorz Wydrych. Kate-
goria M3 (29 km, rocznik 1969-1978): 
I miejsce – Krzysztof Katarzyński, II 
miejsce – Andrzej Kaczmarek (Sogest/
Zielona Góra), III miejsce – Mariusz 
Wojtczak (Rant Team Zielona Góra). Ka-

tegoria M4 (29 km, roczniki 1959-1968): 
I miejsce – Bogdan Kurkiewicz (Rock-
wool/Zielona Góra), II miejsce – Arka-
diusz Pawłowski, III miejsce – Ireneusz 
Lubiatowski. Kategoria M5 (3 okrążenia 
– 17,8 km, roczniki 1958 i starsi ): I miej-
sce – Jerzy Żychowski (Sogest/Zielona 
Góra), II miejsce – Marian Kłos. Najlep-
si zawodnicy z poszczególnych kategorii 
dostali okazałe puchary oraz dyplomy, 
natomiast zwycięzca kategorii OPEN 
otrzymał Puchar Burmistrza.

Wielu zawodników po przekroczeniu 
mety podkreślało, że choć trasa wyści-
gu technicznie nie należała do najtrud-
niejszych, to jednak niektóre wznie-
sienia i zakręty wymagały od nich 
maksymalnej koncentracji. W czasie 
wyścigu panowały niezbyt sprzyjające 
warunki atmosferyczne. Pogoda płata-
ła figle, co chwilę padał deszcz, przez co 
droga miejscami była śliska i błotnista. 
Kolarz górski to jednak typ sportow-
ca, który uwielbia wyzwania, wyznając 
zasadę: im trudniej, tym lepiej i cieka-
wiej. Kolejne zawody Gubin MTB już 
w czerwcu przyszłego roku, podczas 
49. Wiosny nad Nysą. Fotogalerię oraz 
pełne wyniki można znaleźć na stronie 
www.mtb.gubin.com.pl.

Organizatorem wyścigu były: Mło-
dzieżowa Rada Miasta Gubina, Miejski 
Ośrodek Sportu w Gubinie oraz Gu-
biński Dom Kultury.

Sponsorzy imprezy: Urząd Miejski 
w Gubinie, PSS Społem, KWB Konin, 
Sklep rowerowy Bicykl Krosno Odrz., 
Młodzieżowa Rada Miasta Gubina, 
Kwapich „Karat”, Meloman, Józefa Po-
pławska „Oknar”, Konrad Bagiński, Ki-
derys, Sklep odzieżowy Marzeny Staw-
skiej, Sklep odzieżowy „Sylwia”, Kantor 
Barbary, Solarium „Red Sun”, Baka-
larczyk „Miss Szyk”, Auto Chos, Mie-
czysław Jawiński – jubiler, Sklep „Azy-
mut”, Sklep „Maciuś”, Sklep „Eden”, 
pani Szkarupska, Alicja Szymczyszyn 
- kwiaciarnia, McDonald’s, Cieleń Ewa 
- Sklep „Ewa” oraz „DariGo”.

Andrzej Matłacki

Wygrały, ale muszą szybko zapomnieć…
okresie trzy razy z rzędu wpisała się na 
listę strzelców.

Druga połowa meczu wyrównana była 
do 34 minuty. Trzy trafienia z rzędu gu-
binianek, pozwoliły oddalić się na bez-

pieczną różnicę bramek (18:13). Victoria 
odpowiedziała podobną serią trafień i na 

15 minut przed końcową syreną wynik 
brzmiał 20:19 dla Sparty. Do 51 minuty 
obie ekipy trafiały na przemian. Następne 

pięć minut rozstrzygnęło losy tego poje-
dynku. Gubinianki zagrały agresywniej 
w obronie wyprowadzały skuteczne, kon-
try. Wspomniane 5 minut Sparta wygrała 
7:0 i na 3 minuty przed końcem meczu 
prowadziła 32:23. Przyjezdne zniwelowa-
ły w końcówce tę różnicę do 6 trafień, ale 
na nic więcej nie starczyło już czasu.

Oba zespoły zagrały słabe spotkanie. 
Liczba popełnionych błędów była duża, 
W ekipie Sparty „jaśniejszymi” postacia-
mi były: Katarzyna Świstuń (9 bramek) 
oraz Aleksandra Kuźminów (12 bra-
mek). W drużynie gości wyróżniła się 
Beata Strzelińska (8 bramek).

Sparta: Stachowiak E. (3), Świstuń K. 
(9), Wieczorek A. (5), Zielińska M., Sza-
frańska E. (1), Grochala – Adamczyk 
A., Kostka J., Kolanowska M. (1), Sykała 
A., Kuźminów A. (12), Bednarska J. (1), 
Kuchta G., Sibińska K. (1), Wosik P.

Victoria: Grzelak N., Boguś P. (1), Gro-
chowska A. (3), Jelińska J. (2), Adam-
czyk D. (1), Lesińska K. (2), Janik A. (2), 
Gałan D. (2), Kuriata M. (4), Kuriata M. 
(2), Strzelińska B. (8), Młyńczyk J., Świ-
taj N., Jurczyk D. jk

Wyjazdowe 
zwycięstwo

Trasa wyścigu przebiegała przez tereny Wzgórz Gubińskich

Walki na parkiecie nie brakowało, szczypiornistki rywalizowały o każdą pikę


