
Klub ISKRA organizuje:
- wesela
- komunie
- urodziny i imieniny
- studniówki
- bale maturalne
-  połowinki 

i inne imprezy

do 100 osób, sala klimatyzo-
wana, profesjonalne nagłoś-
nienie i oświetlenie, pokój 
z łazienką dla młodej pary.

Konkurencyjne ceny!
Tel. 601 061 822 

 665 512 525

Klub Iskra zaprasza na zabawę 
andrzejkową 

w dniu 29.11.2008r. na godzinę 20.00
wstęp 65 zł od osoby 

rezerwacje do 26.11.2008

SAT

Telewizja wysokiej
rozdzielczości

SAT
ul. Kresowa 9
66-620 Gubin

tel. (0 68) 359 48 08
mobile 509 517 444

Telewizja wysokiej
rozdzielczości

Świat Najlepszych Telewizji

Nowo otwarta 
restauracja
„RETRO”

zaprasza od 22.11.2008

ul. Kresowa 9
66-620 Gubin

tel. (0 68) 359 48 08
mobile 509 517 444

szczegóły str. 8

Sesję naukową poprzedzi-
ła godzinna konferencja 
prasowa dla mediów z obu 

stron pogranicza, która odbyła 
się bezpośrednio w ruinach fary 
na tle trwających obecnie prac 
budowlanych.

Wśród pytań znalazły się te 
o kształt, jaki ma przybrać w przy-
szłości rewitalizowany obiekt, czy 
będzie dach, a jeśli tak, to jaki? Ja-
kie funkcje powinna spełniać fara 
w przyszłości? Na co zwrócić uwagę 
podczas kolejnych prac projektowo-
budowlanych?

B. Bielinis-Kopeć (Lubuski Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków) 
stwierdziła, że nie tylko pieniądze 
są tu najważniejsze, należy mieć 
również dobry pomysł na to, co bę-
dzie w przyszłości w tym obiekcie. 
Jaka ma być funkcja i jej ostateczny 
wygląd. Ta konferencja pozwoli wy-
pracować jakąś wizję z perspektywą 
odbudowy podobnych obiektów na 
terenie Polski i Europy. W czasie 
konferencji będziemy się zastana-
wiać, co z dotychczasowych do-
świadczeń w tej materii będziemy 
mogli przenieść na grunt gubiński.

Prof. B. Burkhardt (Uniwersytet 
Braunschweig) także trafnie odniósł 
się do zagadnienia: Jestem z zawo-
du architektem, na terenie Niemiec 
odbudowałem wiele kościołów. Ale 
teraz już ich nie odbudowuję. Obec-
nie niemieckie gminy zwracają się 
do mnie z zapytaniem - w jaki spo-
sób przekształcić obiekty sakralne na 
nowe funkcje, aby spełniały inną rolę, 
niż tylko miejsca kultu religijnego. 

dokończenie str. 7M. Gierstun, D. Karg, B. Bartczak, J. Bartczak, G. Quiel, B.Bielinis-Kopeć, R. Kuhn, B. Burkhardt

Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 

W piątek 14 listopada o godz. 
15.00 oficjalnie otwarty został 
obiekt sportowy „Orlik 2012” 
w Gubinie przy ul. Kresowej, któ-
ry jest szansą dla młodzieży osied-
la Barlickiego, jak i Komorowa.

Zgromadzenie otworzył Andrzej 
Nowak, dyrektor gubińskiego 
MOS. Ciepło przywitał burmistrza 
Bartłomieja Bartczaka, któremu 
udzielił głosu.

Burmistrz powitał dostojnych 
gości w osobach Marcina Jabłoń-
skiego – marszałka województwa 
lubuskiego, posłankę Bożennę 
Bukiewicz – przewodniczącą PO 
Regionu Lubuskiego, posła Mar-
ka Cebulę, Józefa Bartkowia-
ka i Zdzisława Paduszyńskiego 
– radnych sejmiku lubuskiego, 

Sabinę Reh – przedstawicielkę 
wojewody lubuskiego, Tomasza 
Możejko – dyrektora Agencji Nie-
ruchomości Rolnych z Gorzowa, 
Freda Mahro – zastępcę burmi-
strza Guben, Andrzeja Chinal-
skiego – burmistrza Krosna Od-
rzańskiego, Marka Babula – wójta 
gminy Bobrowice, Dariusza Jaro-
cińskiego – wójta gminy Maszewo, 
Leszka Olgrzymka – wójta gminy 
Bytnica, proboszcza parafii pw. 
Podwyższenia św. Krzyża w Ko-
morowie ks. Andrzeja Pielę, Ry-
szarda Kaczmarka – wykonawcę 
inwestycji, dyrektorów szkół Ge-
nowefę Barabasz i Roberta Sie-
gela, radnych powiatowych i miej-
skich oraz członków rady osiedla, 
mieszkańców, a szczególnie mło-

dzież i dzieci oraz działaczy spor-
towych i trenerów.

Burmistrz otwierając obiekt, ży-
czył młodym mieszkańcom, żeby na 
tym boisku wyrośli reprezentanci 
Gubina i Polski. Wspominał swoje 
treningi piłkarskie w tym miejscu. 
Było dużo kwiatów i serdecznych 
gratulacji. 

Posłanka B. Bukiewicz powiedzia-
ła, że jest dumna, iż mogła uczest-
niczyć w otwarciu drugiego w wo-
jewództwie obiektu „Orlik 2012”. 
Gratulowała gospodarzom sukcesu. 
Marszałek Jabłoński zachwycał się 
szybkością, z jaką zrealizowano, 
z dużym pożytkiem dla młodzieży, to 
przedsięwzięcie. Stwierdził, że z Gu-
bina powinni brać przykład inni.

dokończenie na str. 16

Drugi w województwie
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KOMUNIKAT PUM
Przedsiębiorstwo Usług Miej-
skich Sp. Z o.o. w Gubinie infor-
muje odbiorców usług świadczo-
nych przez PUM, iż zaleganie 
z opłatami za te usługi powyżej 
dwóch miesięcy spowoduje 
przerwanie ich świadczenia.
Wiąże się to ze wstrzymaniem 
dostawy wody i odbioru ścieków 
oraz zaprzestanie wywozu nie-
czystości stałych.
Ponowne rozpoczęcie tych 
świadczeń wiązać się będzie 
z poniesieniem dodatkowych 
kosztów.

wiceprezes
Leszek Linda

Z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego
Wszystkim pracownikom gubiń-

skich instytucji i placówek, które zaj-
mują się pracą społeczną, życzymy 
wytrwałości i dużo satysfakcji płyną-
cej z wykonywanej pracy

Redakcja „Wiadomości Gubińskich”

W czwartek 20 listopada 2008 r. 
zwołano nadzwyczajną sesję Rady 
Miejskiej w Gubinie. Posiedzenie 
prowadził L. Ochotny – przewodni-
czący rady.

Radni przyjęli 6 uchwał dotyczą-
cych zmian tegorocznego budżetu, 
jak i uzupełnienia planu wielolet-
niego.

Najważniejszą sprawą było uzy-
skanie 800 tys. zł wkładu własnego 
miasta na budowę dróg – ulice Wa-
ryńskiego i R. Luksemburg. Miasto, 
by pozyskać dofinansowanie woje-
wody i budżetu centralnego, musi 

W piątek 14 listopada br. prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Gu-
binie Leszek Ochotny zwołał pilne 
posiedzenie rady, która miała roz-
patrzyć podjęcie uchwały umożli-
wiającej realizację zadania inwe-
stycyjnego w gubińskiej podstrefie 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A.

Inwestycja przewiduje budowę 
drogi dojazdowej do terenu pod-
strefy, która prowadzić będzie uli-
cami Żołnierską, Cmentarną i Po-
leską, jak również uzbrojenie części 
terenu podstrefy.

Burmistrz Bartłomiej Bartczak 
prosił o przyjęcie uchwały, gdyż jest 
to warunek zawarcia porozumienia 
z Kostrzyńsko-Słubicką Strefą, któ-
rej kierownictwo jest zdecydowane 
partycypować w kosztach przedsię-
wzięcia.

Wojciech Sendera - zastępca prze-
wodniczącego rady pytał o szczegóły 
dokumentacji technicznej na uzbro-
jenie strefy. Naczelnik wydziału UM 
Krzysztof Olifirowicz wyjaśnił, że 
dokumentacja szczegółowa obejmu-
je cały teren 12 ha strefy. Edward 
Patek - przewodniczący komisji pla-
nowania i budżetu poinformował 

Rada miejska obradowała
XXIII Sesja RM

radnych, że wymieniona komisja 
na swym posiedzeniu jednogłośnie 
poparła podjęcie przedmiotowej 
uchwały. Radny Waldemar Kowal 
wyraził przekonanie, że ta decyzja 
nosi pierwiastek napędowy gubiń-
skiej gospodarki, może stworzyć 
Gubinowi niepowtarzalną szansę. 
Popieram uchwałę, bo uzbrojenie 
terenu i dobry dojazd przyciągną 
następnych inwestorów.

Radny Jan Skóra wnioskował 
o sprecyzowanie, jaki udział kosztów 
pokryje Kostrzyńsko-Słubicka Strefa 
Ekonomiczna. Radny Zygfryd Gwiz-
dalski poparł uchwałę stwierdzając, 
że skoro powstanie kopalni węgla 
brunatnego wydaje się realne, to jest 
szansa, że w gubińskiej podstrefie 
mogą być zlokalizowane zakłady ob-
sługujące kopalnię.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 
głosami wszystkich 15. radnych. 
Obecny na sesji przedstawiciel K-
SSE Andrzej Kail nie krył zadowo-
lenia, gdyż w tym samym dniu miał 
wraz z burmistrzem B.Bartczakiem 
spotkać się z inwestorem.

Po zakończeniu sesji radni otrzy-
mali projekt budżetu miasta na 
2009 r.

XXIV Sesja RM 
wykazać się posiadaniem własnych 
środków.

Projekt całego przedsięwzięcia 
przewiduje wydatki na poziomie 
2,3 mln zł.

Drugi pakiet uchwał dotyczy ta-
kich przesunięć w budżecie, które 
pozwolą sfinansować budynek szat-
ni przy boisku Orlik 2012 wybudo-
wanym przy ul. Kresowej.

Wiceprzewodniczący Zygfryd 
Gwizdalski złożył wniosek o zmia-
nę granic miasta tam, gdzie są one 
mało czytelne.

Ols

Urodzenia
Dawid Nowak, Michał Alek-

sandrowicz, Norbert Płóciennik, 
Oliwia Michalak, Filip Szcześ-
niewicz, Szymon Gusztyn.

Zgony
Jan Lasota l. 74, Helena Bie-

laszewska l. 82, Antoni Kużow-
nik l. 61, Marcin Florczak l. 34, 
Franciszek Piasecki l. 82, Anto-
ni Subocz l. 85, Marianna Żeli-
chowska l. 83.

W 90. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj, 11 listopada 
br. w kościele pw. Trójcy Świętej w Gubinie odprawiona została msza św. 
w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. proboszcz Ryszard Rudkiewicz.

W mszy uczestniczyli przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Bar-
tłomiejem Bartczakiem na czele. Oprawę muzyczną mszy zapewniła 
Gubińska Orkiestra Dęta pod kierownictwem Danuty Kaczmarek oraz 
chór „Gloria Domine” z parafii Trójcy Św. pod dyrekcją Haliny Nodzak.

Chór zaprezentował koncert pieśni patriotycznych, które razem 
z chórzystami śpiewała licznie zgromadzona widownia.

Następnego dnia - 12 listopada - przed gubińską farą odbyły się ko-
lejne już polsko-niemieckie modlitwy o pokój, w których tradycyjnie 
uczestniczył i muzycznie oprawiał chór „Gloria Domine” z przedstawi-
cielami „Stadtchor - Guben”.

Modlitwy prowadzili ze strony polskiej ks. R. Rudkiewicz (na zdjęciu 
pierwszy z lewej), a ze strony niemieckiej pastor Domke. MB-T

Chór dla Niepodległej

Pani Halina Żaczek obchodziła 100. rocznicę urodzin! Z tej okazji 
dostojną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele magistratu, wicebur-
mistrz Justyna Karpisiak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Kazi-
miera Jóźwiak oraz przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Halina Małek, przekazując życzenia zdrowia i jeszcze następnych 100. 
lat życia. O dostojnej Jubilatce napiszemy w następnym numerze. AB

Następnych 100 lat!

W hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych został ro-
zegrany 15 listopada Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji 90. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Wystapiły 4 zespoły: „Nysa” SG – Gubinek, 
„Gubin com.pl”, „Granica” i „FC Żytowań”. Grano w systemie „każdy 
z każdym”. Najlepszym zespołem okazała się „Granica” , na drugim miej-
scu uplasował się zespół „Nysa” SG Gubinek, a III miejsce zdobył „FC 
Żytowań”, zespół „Gubin com. Pl” zajął ostatnie miejsce. Rozgrywki sę-
dziowali Krystian Kosiński i Mirosław Skobel, organizatorem turnieju 
był dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu – Andrzej Nowak. AB

Z okazji rocznicy

W tym roku wiceliderem rozgrywek został 
zespół Straży Granicznej „Nysa” Gubinek 

14 listopada w siedzibie staro-
stwa powiatowego doszło do dłu-
go oczekiwanego spotkania. Na 
zaproszenie przewodniczącego PO 
RP powiatu krośnieńskiego Lesz-
ka Turczyniaka odpowiedzieli 
i pojawili się: marszałek sejmiku 
wojewódzkiego Marcin Jabłoński, 

posłanka, przewodnicząca PO RP 
województwa lubuskiego Bożenna 
Bukiewicz, dyrektor Agencji Nieru-
chomości Rolnych Tomasz Możej-
ko, radny sejmiku Leszek Kowsz, 
członkowie zarządu PO RP powiatu 
krośnieńskiego oraz samorządowcy 
z naszego powiatu: starosta Jacek 

Ofensywa Platformy
Hoffmann, burmistrz Krosna An-
drzej Chinalski, burmistrz Gubina 
Bartłomiej Bartczak, wójt gmi-
ny Bobrowice Marek Babul, wójt 
gminy Bytnica Leszek Olgrzymek, 
wójt gminy Maszewo Dariusz Ja-
rociński. Jak podkreślił burmistrz 
Chinalski, po raz pierwszy w jego 

16-letniej karierze sa-
morządowca doszło 
do takiego spotka-
nia samorządowców 
z przedstawiciela-
mi partii rządzącej. 
Uczestnicy wymie-
nili się poglądami 
na temat możliwości 
współpracy, wymia-
ny informacji i me-
rytorycznym wspar-
ciu przy uzyskiwaniu 
środków z urzędu 
marszałkowskiego. 
Tematów było tak 
wiele, że nie wszyst-

kie zdołano omówić. Marszałek 
Jabłoński zaproponował, by wszel-
kie sprawy dotyczące powiatu były 
koordynowane i przekazywane za 
pośrednictwem L. Turczyniaka. 
Następnie cała delegacja udała się 
do Gubina na otwarcie boiska.

G. Świtalski

Od lewej: B. Bartczak, J. Hoffmann, M. Jabłoński, 
B. Bukiewicz, T. Możejko i L. Turczyniak

Już minęło sześć lat, jak zniesiony 
został wojskowy garnizon gubiński, 
jeden z nielicznych, gdzie stacjono-
wało wiele jednostek wojskowych, 
m. in. od 1951 do 1957r. 19. Dywizji 
Pancernej, 1957-1988 r. 5.Dywizji 
Pancernej i 5.Dywizji Zmechani-
zowanej, a 1998-2002 5.Bryga-
dy Zmechanizowanej. W 2002 r 
garnizon został zniesiony. Tu też, 
w Gubinie i Guben, odbyła się 22 
sierpnia 1998 r. pierwsza w histo-
rii wojska, wspólna przysięga żoł-
nierzy Wojska Polskiego 73. Pułku 
Zmechanizowanego Ułanów Kar-
packich i żołnierzy Bundeswehry.

Zacierają się już fakty, odchodzą 
ludzie, niszczeją dokumenty. Chcąc 
je odtworzyć, zbieram materiały do 
opracowania historii tych dywizji 
i wydania jej w formie książkowej. 
Korzystam z akt znajdujących się 
w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym w Warszawie czy kontaktów 
z byłymi żołnierzami, ale zwracam 
się z prośbą o dalsze. Interesują mnie 
wspomnienia, wydarzenia (a było ich 
wiele), składy dowództw jednostek, 
także różne dokumenty (zdjęcia, dy-
plomy, podziękowania itp.). Po spo-
rządzeniu ksero będą zwrócone.

Kontakt ze mną poprzez izbę mu-
zealną lub bezpośrednio telefonicz-
nie (numer w książce telefonicznej).

Zygmunt Traczyk

Apel 
do byłych 
żołnierzy
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W rocznicę „Kryształowej nocy”, kiedy to miał miejsce pogrom Ży-
dów w hitlerowskich Niemczech, w nocy z 9 na 10 listopada 1938 r., 
uczczono pamięć tamtych wydarzeń. Przy pamiątkowym głazie, odsło-
niętym w 1998 r. na miejscu żydowskiej bożnicy, synagogi spalonej 
w „Kryształową Noc”, z inicjatywy strony niemieckiej doszło w listo-
padzie 2008 r. do spotkania. Burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak, 
witając na ulicy Dąbrowskiego (dawniej Kastaniengraben) zebranych 
Niemców i Polaków, podkreślił m. in. wyjątkowość miejsca. Proboszcz 
gubeński Michael Domke poprowadził modlitwę i zaśpiewał psalmy. 
Historyk Andreas Peter omówił wielką rolę społeczności żydowskiej 
w mieście. Mimo iż Żydów w Guben było tylko dwustu, to wnieśli duży 
wkład do rozwoju, uprzemysłowienia i kultury miasta. Na przykład 
w latach 1912-1924 nadburmistrzem Guben był Żyd dr Alfred Glück-
smann. W lutym 1921 r. został on pierwszym przewodniczącym Związ-
ku Kanał Łaba-Odra z siedzibą w Guben. Za rządów nazistów rodzina 
Glücksmanna musiała emigrować. Pierwszą żydowską rodziną, która 
opuściła Guben i Niemcy w 1933 r. była rodzina Julisa Cohna, właści-
ciela domu towarowego Wolff Krimmer Nachf.

Spotkanie Niemców i Polaków listopadową nocą 2008 r. zakończyło 
się złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy m. in. przez dele-
gację władz miasta na czele z burmistrzem oraz Gubińskiego Towarzy-
stwa Kultury ze Stanisławem Turowskim i Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej ze Stefanem Pilaczyńskim. Tłumaczem na uroczy-
stości była Anna Wróbel, naczelnik Wydziału Europejskiego Urzędu 
Miejskiego w Gubinie. (wł)

Miasto Guben - 1890 rok: 29 328 mieszkańców (27 689 protestan-
tów, 1 184 katolików, 204 Żydów); 1933 r.: 43 934 mieszkańców 
(38 725 protestantów, 1 958 katolików, 19 innych chrześcijan, 202 
Żydów); 1939 r.: 43 914 mieszkańców (38 798 protestantów, 2 100 
katolików, 221 innych chrześcijan, 83 Żydów).

Kryształowa Noc

Delegacje pod tablicą informacyjną

Jaki wpływ na środowisko natu-
ralne będzie miała działalność ko-
palni węgla brunatnego, spytałem 
wiceprezesa zarządu Przedsiębior-
stwa Wydobywczo-Energetycznego 
„Gubin” z siedzibą w Sękowicach 
Jarosława Czyża.

Eksploatacja węgla brunatnego 
w rejonie Gubina odbywać się bę-
dzie metodą odkrywkową przez 
około 60 lat. W tym okresie, w za-
leżności od ostatecznie przyjętego 
wariantu dotyczącego mocy zain-
stalowanej w elektrowni, będzie 
miała zdolność wydobywczą od 12 
do 16 mln Mg węgla rocznie.

Część złoża przewidywanego do 
eksploatacji, zalega na południe od 
Gubina, od miejscowości Koperno 
do Datynia i Mielna, na zachodzie 
granicą zalegania złoża jest rzeka 
Nysa Łużycka. Na wschodzie granicę 
eksploatacji złoża stanowić będzie li-
nia kolejowa. Szacuje się, że w przed-
stawionych granicach zalega około 
1,0 mld Mg węgla brunatnego.

Ze względu na aspekt formalno-
prawny, związany z uzyskaniem 
koncesji na wydobywanie kopaliny 
ze złoża oraz uzyskaniem pozwoleń 
na budowę elektrowni, a ponadto 
biorąc pod uwagę czas budowy od-
krywki i elektrowni, przewiduje się, 
że wydobycie węgla może się rozpo-
cząć na przełomie lat 2016/2017.

Wydobywając węgiel metodą od-
krywkową, prowadzić się będzie 
eksploatację zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, szczególnie prawa 
geologicznego i górniczego, a także 
zgodnie z prawami ochrony śro-
dowiska, wodnym i budowlanym, 
ustawami o ochronie środowiska, 
odpadach, lasach, zagospodarowa-
niu przestrzennym, ochronie grun-
tów rolnych i leśnych oraz o gospo-
darowaniu nieruchomościami.

Węgiel brunatny wydobywany 
będzie na podstawie odpowiedniej 
koncesji. Odkrywkowa eksploatacja 
jest działalnością, która ma wpływ 
na ukształtowanie terenu i inne 
parametry otaczającego odkrywki 
środowiska. W związku z tym pro-
wadzić się będzie stały monitoring 

Kopalnia a środowisko
wpływu działalności na środowisko 
naturalne. Dla jego ewentualnego 
określenia prowadzony będzie co-
rocznie monitoring przyrodniczy, 
dotyczący występujących gatunków 
zwierząt i roślin oraz środowiska 
wód podziemnych i powierzchnio-
wych. Objęte nim będą stany wód 
rzek, kanałów, pomiary tempera-
tury wody i przepływ wód; opady 
atmosferyczne i inne czynniki me-
teorologiczne: pomiary stanu wód 
podziemnych; wielkość zrzutów 
wód kopalnianych. Niezależnie od 
powyższego, prowadzone będą wo-
kół odkrywki badania i obserwacje 
dotyczące osiadania terenu, opadu 
pyłu i emisji hałasu.

Działalność proekologiczną, zwią-
zaną z rekultywacją terenów po-
górniczych, stawia się na równi 
z wynikami ekonomicznymi. Na 
podstawie decyzji o kierunkach 
rekultywacji wydawanych przez 
starostwo powiatowe, prowa-
dzić się będzie procesy likwidacji 
i ostatecznego zagospodarowania 
wyrobisk i terenów pogórniczych. 
Są to procesy, w których znaczącą 
rolę pełnią standardy dotyczące 
ochrony środowiska, obowiązujące 
w Unii Europejskiej. Dlatego re-
kultywacja terenów po wydobyciu 
węgla traktowana jest jako jed-
na z najważniejszych działalności 
w procesie eksploatacji. Sposób jej 
prowadzenia ma na celu technicz-
ne przygotowanie powierzchni, po-
przez wyrównanie i budowę sieci 
dróg i rowów odwodnieniowych, 
a w dalszym okresie zagospodaro-
wanie i pełne przywrócenie tym te-
renom właściwości użytkowych.

Jakość gruntów pogórniczych po-
wstających w procesie wydobywa-
nia kopaliny jest determinowana 
technologią robót górniczych oraz 
właściwościami fizycznymi i che-
micznymi skał nadkładowych. Za-
stosowanie selektywnego zwałowa-
nia pozwala na wykorzystanie tych 
właściwości do uzyskania zadawa-
lającej produktywności gleb na te-
renach pogórniczych.

Zygmunt Traczyk

Pomimo że od postawienia lamp na ul. Krzywoustego nie minęły wieki, 
ich kondycja stała się na tyle licha, iż zaszła potrzeba ich wymiany. Jeden 
z czytelników gazety zwrócił naszą uwagę na to, że przerdzewiałe słupy 
grożą upadkiem i ewentualnym nieszczęściem. W tej sprawie nawiąza-
liśmy kontakt z firmą zajmującą się konserwacją oświetlenia w mieście. 
Zbigniew Bołoczko błyskawicznie reagując na problem, poinformował, 
że sprawa wkrótce będzie rozwiązana. I słowa dotrzymał. W kilkanaście 
dni po naszym telefonie ekipa gubińskiej firmy energetyczno-elektrycz-
nej „Energia”, pomimo niekorzystnych warunków pogodowych, 29 paź-
dziernika zamontowała nowe latarnie. - Mam nadzieję, że nowe słupy, 
fabrycznie zabezpieczone przed kaprysami pogody i czworonogów, 
wytrzymają dłużej, co najmniej kilkadziesiąt lat - dodał Z. Bołoczko. 
Teraz latarnie przy Krzywoustego nie zagrażają nikomu. (sp)

Nowe latarnie

Zawód pracownik socjalny, choć ma swoją tradycję, na tle innych za-
wodów „służebnych” jest zawodem stosunkowo młodym. Polska nazwa 
jest dokładnym tłumaczeniem „social worker”. Dnia 21 listopada obcho-
dzony jest od 18 lat. Wprowadził go w życie zapis w ustawie o pomo-
cy społecznej z 29 listopada 1990 roku. Dzień Pracownika Socjalnego 
jest formą wyróżnienia pracowników społecznych, dostrzeżenia ich roli 
i znaczenia ich służby dla społeczeństwa oraz pewną formą promocji 
tego zawodu. Regularne kształcenie pracowników socjalnych rozpoczęto 
w Polsce, w roku 1996, kiedy to Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecz-
nej powołało państwowe szkoły pracowników społecznych. Dziś pracow-
nicy socjalni zdobywają wykształcenie w szkołach pracowników socjal-
nych i w uczelniach wyższych, w tym także w tych najbardziej znanych 
i renomowanych.Pracownicy socjalni jako grupa zawodowa najbardziej 
rozpoznawalni. stali się w latach 90., kiedy to właśnie im przypadła rola 
łagodzenia społecznych skutków transformacji ustrojowej. Przez te lata 
wzrastała liczba pracowników tego sektora. Rozwijały się instytucje po-
mocy społecznej. Na dziś wyzwaniem jest dokonująca się w Polsce refor-
ma systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. (mz)

Zawód - pracownik socjalny

8. listopada w m. Gębice sa-
mochód osobowy marki Nissan 
uderzył w drzewo. Na miejscu 
skutki zderzenia usuwały dwa 
zastępy strażaków i udzieliły po-
mocy załodze karetki pogotowia 
w transporcie poszkodowanych 
do szpitala. Strażacy straty oce-
nili na około 3 tysiące złotych.

8. listopada punkt alarmowy 
otrzymał zgłoszenie o pożarze 
jednego z mieszkań w mieście. 
Po przybyciu na miejsce strażacy 
stwierdzili, że nieodpowiedzial-
ny właściciel (po odcięciu przez 
zakład energetyczny dostawy 
prądu) dogrzewał mieszkanie... 
świecami!

12. listopada zastęp strażaków 
wydobywał z rynny kota, zwie-
rzątko ześlizgnęło się z dachu 
posesji.

13. listopada dwa zastępy stra-
żaków wypompowywały wodę 
z jednego z mieszkań przy ul. 
Sikorskiego. Awaria była spowo-
dowana pęknięciem rury wodo-
ciągowej.

15. listopada zastęp strażaków 
usuwał na drodze nr 32 - prowa-
dzącej do granicy - pozostałości 
po zderzeniu samochodu osobo-
wego z dzikiem.

Także w tym dniu zastęp stra-
żaków gasił podpalone krzewy 
przy ulicy Gdyńskiej.

Informacje przekazał 
dowódca JRG – PSP w Gubinie 
asp. sztab. Dariusz Kostyszak.

Oprac. AB. 

Kronika PSP

O kopalni w Gubinie
Z inicjatywy gubińskiej PO zorganizowano w sali widowiskowej GDK 

dyskusję z udziałem mieszkańców miasta  w sprawie inwestycji zmierza-
jących do powstania w okolicach Gubina kopalni węgla brunatnego oraz 
elektrowni. 

Na odbywającą się 19 listopada 2008 dyskusję przyszła spora grupa 
zainteresowanych sprawą mieszkańców. Na pytania odpowiadali włoda-
rze miasta i gminy Bartłomiej Bartczak i Edward Aksamitowski oraz 
przedstawiciel Platformy Obywatelskiej Grzegorz Świtalski (wszyscy 
trzej na zdjęciu). Pytano o sprawy ochrony środowiska, ewentualnych 
odszkodowań dla wysiedlanych oraz o korzyści wynikające z inwestycji 
dla samego miasta Gubina.  red

W okresie od 28 października 
do 12 listopada 2008r. na terenie 
miasta i gminy Gubin odnotowa-
no następujące zdarzenia:

- 31. października w Zgorzelcu 
policjanci zatrzymali członków 
grupy przestępczej z województwa 
śląskiego, przy których ujawniono 
m.in. skradzioną biżuterię z dwóch 
włamań do mieszkań w Gubinie, 
postępowania w tych sprawach 
przejęli policjanci z Opola, gdzie 
przestępcy działali najczęściej,

- 31. października sąd areszto-
wał 21-letniego Dawida D. zam.
Gubin oskarżonego o zaatako-
wanie nożem w dniu 28 paź-
dziernika pracownika zakładu 
kamieniarskiego przy ul.Złotej,

- 6. listopada ok. 22.30 w oknie 
salki katechetycznej budynku przy 
ul.Długiej zdetonowano ładunek, 
którego wybuch wybił szyby w ok-
nie, policjanci szybko wytypowali 
i zatrzymali sprawców: Wojciech 
S. lat 22, Tomasz M. lat 20 i Dawid 
B. lat 18 zostali oddani do dyspo-
zycji prokuratora,

- 7. listopada o 7.30 w Sękowi-
cach zatrzymano Sebastiana G. 
lat 31, który kierował oplem ka-
detem w stanie nietrzeźwym, tego 
dnia zatrzymano jeszcze dwóch 
nietrzeźwych rowerzystów,

- 11. listopada o 12.30 w Jaro-
mirowicach zatrzymano Leszka 
J. lat 59, który w stanie nietrzeź-
wym kierował rowerem.

Informacji udzielił oficer 
prasowy KPP Krosno Odrzańskie 

podinsp. Dariusz Wyrwa
Oprac MB-T

Kronika 997
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Informacje zebrał Antoni Barabasz

Nierzadko tak bywa, że zgłasza-
ją się do nas z różnymi sprawami 
czytelnicy, którzy mają problemy 
wynikające z niejasności, wręcz 
nieraz nielogiczności, zakrawa-
jącej na absurd, przeróżnych 
aktów prawnych, przepisów, za-
leceń i tym podobnych. Niektóre 
sprawy poruszamy na naszych 
łamach, inne ze względu na „bicie 
głową w mur” i jałowość odzewu 
trzeba schować do szuflady.

Od dawien dawna było wia-
domo, że społeczność ludzka 
bez jasnych wytycznych doty-
czących zasad funkcjonowania 
na różnych płaszczyznach życia 
codziennego sobie nie poradzi, 
a funkcjonowanie w chaosie, 
anarchii i nieuporządkowaniu 
nie służy zrównoważonemu 
i ukierunkowanemu rozwojowi. 
Zaczęto więc tworzyć przepisy, 
zasady, kodeksy. Na początku 
opierały się na tzw. prawie na-
turalnym, które miało źródła 
w bóstwach bądź wynikały z siły 
i potęgi otaczającej człowieka 
przyrody. Potem zaś wynika-
ły z uformowanego organizmu 
społecznego i bezwzględnie 
stosowane były przez władzę, 
włącznie z użyciem, w sytuacjach 
niedostosowania grup czy jedno-
stek, aparatu przymusu.

Z biegiem czasu starano się zu-
niwersalizować przepisy, tak by 
były jakąś konkluzją czy kompro-
misem między ius (prawo natu-
ralne, boskie) a lex (stanowione 
przez społeczność), co trwa po 
dzień dzisiejszy.

Mówi się, że przepisy istnieją po 
to, by ułatwić nam funkcjonowa-
nie w społeczeństwie. Jak jest na 
co dzień - wiemy. Mało kto chyba 
się zgodzi z tym stwierdzeniem. 
Głównym zaś pytaniem pozostaje 
teza, komu służą prawo, normy, 
przepisy? Szeroko pojętemu do-
bru wspólnemu, czy obywatelowi, 
a może są narzędziem, które daje 
egzekwującemu je sporą władzę 
i nierzadko własne osobiste ko-
rzyści. Jednym słowem prawo, 
przepisy dla ludzi, czy ludzie moc-
no pozbawieni swojej wolności, 
zaprogramowani na przestrzega-
nie przepisów. Z tym, że przepisy 
bywają, jak to się mówi, bezdusz-
ne - można się jeszcze jakoś pogo-
dzić, ale bezduszność urzędników 
bywa z czysto ludzkiego spojrze-
nia niezrozumiała. A jak mawiają 
autorytety i profesorowie z dzie-
dziny prawa, często różne praw-
ne absurdy powodujące kłopoty 
w codziennym funkcjonowaniu 
tworzą bezduszni i nadgorliwi 
urzędnicy. Czy powodem takie-
go postępowania jest tylko ślepa 
służba literze prawa, czy - jak na-
pisałem wcześniej - bywa ono na-
rzędziem mającym pokazać, kto 
tu rządzi, to kwestia dyskusyjna. 
Śmiem jednak twierdzić, że w po-
nad pięćdziesięciu procentach ra-
czej to drugie, niestety…

Dla kogo prawo?Tegoroczne obchody 90. rocznicy Święta Niepodległości miały w mie-
ście uroczysty charakter. Organizatorem apelu, który odbył się 7 listo-
pada, był Zespół Szkół im. „Kopernika”. Po części oficjalnej z udziałem 
luminarzy Gubina - burmistrza Bartłomieja Bartczaka, wiceburmistrz 
Justyny Karpisiak, wicestarosty Janiny Pawlik, członków Rady Miej-
skiej, dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli służb munduro-
wych i organizacji społeczno-politycznych, uczniowie zespołu (klas II-IV 
i II-III gimnazjum)  przygotowali montaż słowno-muzyczny. Scenariusz 
części artystycznej programu przygotowali nauczyciele zespołu Adriana 
Chmielewska-Siwek, Elżbieta Salej, Anna Dobek-Winkowska, Małgo-
rzata Fredrych i Edyta Kantek. Scenografię uroczystości zaprojektowali 
i przygotowali Elżbieta Ziemba i Marek Markowski.

 Ojczyzna…

W dniu Święta Niepodległości – po mszy w intencji Ojczyzny, odpra-
wionej w kościele pw. Trójcy Św. przez ks. proboszcza Ryszarda Rudkie-
wicza – z udziałem władz samorządowych miasta i radnych,  delegacje 
władz i organizacji złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem w centrum 
miasta. Oprawę uroczystości w kościele i na placu uświetnił występ Gu-
bińskiej Orkiestry Dętej  kierowanej przez Danutę Kaczmarek oraz 
– w czasie mszy - chóru pod batutą Haliny Nodzak. 

Ostatnim akcentem obchodów była uroczystość przygotowana 14. listo-
pada w Przedszkolu Miejskim nr 3. Gościem przedszkolaków była wice-
burmistrz J. Karpisiak, a wśród wielu rodziców, którzy podziwiali swo-
je pociechy była Wioleta Poniatowska. Program „Ojczyzna – to brzmi 
dumnie” w wykonaniu grupy 6-latków został przygotowany przez Wie-
sławę Lewandowską i Wandę Kowalską.

Program słowno-muzyczny „Pieśń ujdzie cało” poświęcony rocznicy - po 
zakończeniu części oficjalnej - zaprezentowała  grupa teatralna „Atrapa” 
z Domu Kultury i grupa taneczna „Freak”. Programowi akompaniował na 
gitarze dyrektor GDK - Janusz Gajda, a program przygotowała Małgo-
rzata Skowron.

Jest szansa na rozpoczęcie inwestycji w gubińskiej podstrefie Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przypomnijmy, kilka lat 
wstecz, zakupem tego terenu i wybudowaniem na nim zakładu produk-
cyjnego był zainteresowany indyjski koncern Trrevira działający w bran-
ży tekstylnej. Ostatecznie zakład został wybudowany w Zielonej Górze.

Obecnie na terenie podstrefy trwają wstępne przygotowania, między in-
nymi przeprowadzona będzie wycinka dziko rosnących drzew. Burmistrz 
miasta B.Bartczak wraz z naczelnikiem wydziału ds. inwestycji magistra-
tu Krzysztofem Olifirowiczem-Kalinowiczem 18 listopada rozmawiali 
w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu z głównym specjalistą ds. 
inwestycji z KSSSE Markiem Wojtczakiem.

Ruszają przygotowania

W gubińskim Urzędzie Miejskim 17 listopada na zaproszenie B.Bartczaka 
przebywał Klaus Dieter Hübner - burmistrz Guben wraz z dwoma pra-
cownikami.

Z naszej strony w spotkaniu wzięli udział Anna Wróbel i Krzysztof 
Dziurdziewicz z Wydziału Europejskiego.

Burmistrzowie podsumowali roczną współpracę w zdobywaniu funduszy 
unijnych oraz podpisali po cztery wnioski projektów na lata 2009-2010.

Gubin opracował wnioski na: zagospodarowanie Wyspy Teatralnej, 
na budowę ciągu pieszego od granicy do Baszty Ostrowskiej w ramach 
większego zadania pod hasłem „Zielony Spacer”, modernizację boiska 
sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz przystosowanie 
nabrzeży Nysy do uprawiania sportów wodnych.

Wesołe oblicza uczestników spotkania przy pożegnaniu wyrażały zado-
wolenie z osiągniętego porozumienia. Ols

Spotkanie burmistrzów

W Przedszkolu Miejskim nr 1 odbyły się 12 listopada uroczystości z oka-
zji Odzyskania Niepodległości przez Polskę, na które przybyło wielu go-
ści: władze miasta z wiceburmistrz J. Karpisiak, radni oraz kombatanci 
z Tadeuszem Dziewierskim na czele. Dzieci ze wszystkich grup przed-
stawiły montaż słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym. Znalazły 
się w nim m. in. utwory L. Wiszniewskiego pt. „11 listopada”, wiersze Cz. 
Janczarskiego „Barwy ojczyste”, „Polska to mój dom”. Przedszkolaki re-
cytowały również utwór „Katechizm polskiego dziecka”. 
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Wkurza mnie
„Socjalista w Polsce dążyć musi do niepodległości, a niepodległość jest znamiennym 

warunkiem zwycięstwa socjalizmu w Polsce” - pisał w 1903 r. w artykule do lwowskiego 
czasopisma „Promień” Józef Piłsudski.

Wiele emocji budzi dziś zapowiedź 
profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, która została 
przyjęta 5 sierpnia 2008 roku przez 
Radę Ministrów stosownym doku-
mentem. Dokument ten zawiera 
założenia uzawodowienia armii, 
sprowadzające się głównie do za-
wieszenia obowiązku odbywania 
zasadniczej służby wojskowej przez 
poborowych.

Warto w tym momencie, jak poin-
formował z-ca dyrektora Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziem-
ców Urzędu Wojewódzkiego Marek 
Lewandowski - przypomnieć, że 
pobór wojskowy, a powołanie i wcie-
lenie do jednostek wojskowych, to 
dwa odmienne pojęcia. W świetle 
obowiązujących przepisów prawa 
(m. in. ustawy o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej) przez pobór rozumie się 
orzekanie o zdolności poborowych 
do czynnej służby wojskowej przez 
powiatowe i wojewódzkie komisje 
lekarskie.

W ciągu najbliższych dwóch, 

trzech lat pobór pozostanie formą 
orzekania o zdolności poborowych  
do służby wojskowej mężczyzn, 
którzy zobowiązani są stawić się (do 
poboru wojskowego) w danym roku 
kalendarzowym, w którym kończą 
19 lat życia. Obowiązek ten trwa do 
końca roku kalendarzowego, w któ-
rym poborowy kończy 24 lata życia. 
Z tego można wywieść definicję po-
borowego - mężczyzny zobligowa-
nego do poddania się procedurze 
określania jego zdolności do służby 
wojskowej.

W przyszłości pobór wojskowy ma 
być zastąpiony tak zwaną „kwalifi-
kacją wojskową”. Jej kształt rzeczo-
wy i proceduralny jest sprawą szcze-
gółowych rozwiązań, nad którymi 
pracują dziś eksperci wojskowi.

Zatem pobór wojskowy, który zo-
stanie przeprowadzony tradycyjnie 
w pierwszych miesiącach kolejnego 
(2009) roku określi - wzorem lat 
minionych - przydatność poboro-
wych do służby wojskowej (de facto 
określi kategorie zdrowia poboro-
wych), z tym że poborowi ci zostaną 

przeniesieni do rezerwy, przez co 
zostanie uregulowany ich stosunek 
do służby wojskowej, a tylko i wy-
łącznie ochotnicy zostaną skiero-
wani do służby w wybranych przez 
siebie jednostkach wojskowych.

Uzupełnienie stanu osobowego ar-
mii zawodowej mają stanowić tzw. 
Narodowe Siły Rezerwowe (NSR), 
utrzymywane na potrzeby reago-
wania kryzysowego i wzmacniania 
jednostek wojskowych w sytuacji ich 
użycia poza granicami kraju. Przyję-
ty przez Radę Ministrów „Program 
profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej na lata 2008-
2010” przewiduje, że pod koniec 
2010 roku liczebność żołnierzy Sił 
Zbrojnych RP (wraz z NSR) wyniesie 
około 120 000 osób.

Należy pamiętać o tym, że we 
wspomnianym „Programie” nie 
rezygnuje się jednak z możliwości 
odwieszenia obowiązkowych ro-
dzajów czynnej służby wojskowej 
w sytuacji zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa.

MB-T

Pobór a powołanie

90 lat temu 11 listopada 1918 r. 
Polska odzyskała niepodległość. 
Ten historyczny dzień zdominowa-
ny jest przez legendę Piłsudskiego. 
W jego cieniu nikną tysiące, milio-
ny ludzi, którzy walczyli o to, by 
Polska zaistniała na mapie świata.

Jak każdego roku, ten wolny od 
pracy dzień, w kraju obchodzi-
my z wielkim nadęciem, pompa-
tycznie. Młodzież przy dźwiękach 
„Pierwszej brygady” recytuje przy-
gotowane w szkołach patriotyczne 
wiersze, chociaż prywatnie nudzi 
się potwornie. Sztampa. Pomimo 
upływu lat i pokoleniowej zmiany, 
ciągle przygotowywane „akademie 
ku czci” - obojętnie jak je nazwie-
my - mają swój scenariusz żywcem 
wyjęty z minionej epoki, opraco-
wywany schematem przebrzmiałej 
już akademii pierwszomajowej czy 
rewolucji październikowej. Taki 
też był prezydencki koncert galo-
wy. A przecież nic tak nie uskrzyd-
la człowieka, jak niepodległa oj-
czyzna, powód do dumy i radości. 
Zabawy. No gwoli sprawiedliwości, 
tu i ówdzie już są pierwsze jaskółki. 
W TVP - kabaretowa noc listopado-
wa, a w naszym województwie - bal 
uczniów gorzowskich szkół. Świę-
tują niepodległość nie na smut-
no, bo jak sami mówią, to nie jest 
smutna rocznica. Brawo. Za wami 
powinni iść inni.

Od lat marzy mi się taki bal w Gu-
binie dla młodzieży i dorosłych, wy-
dany przez burmistrza. Jest tysiąc 
i jeden sposobów, żeby to zrealizo-
wać, nie oglądając się na ponurą li-
stopadową aurę.

Okiem wyobraźni widzę wielki 
afisz: Burmistrz Gubina zaprasza 
wszystkich chętnych mieszkańców 
na Wieki Bal z okazji niepodległo-
ści. Wstęp wolny. Miejsce? - któraś 
z sal gimnastycznych, a może na-

wet dwie, żeby wszystkich pomieś-
cić. Jeżeli można w nich bawić się 
w sylwestra, to czemu nie z okazji 
niepodległości?

To jedna z dwóch refleksji, które 
mi się nasunęły z okazji święta.

A druga?

Od kilku tygodni toczy się postę-
powanie sądowe i haniebny akt 
oskarżenia przeciwko generałowi 
Jaruzelskiemu i członkom Rady Oca-
lenia Narodowego o „uczestnictwo 
w zbrojnym związku o charakterze 
przestępczym”. Sąd nad 84-letnim 
generałem wydaje się być żałosnym 
aktem rewanżu potrzebnym IPN 
i rządzącej partii do wykazania się 
skutecznością, a nie sprawiedliwoś-
cią. Jeżeli by już można mówić o jego 
winie, to może mieć ona charakter 
polityczny i historyczny, a nie krymi-
nalny. Można też rozpatrywać spra-
wę w kategoriach porównawczych.

Józef Piłsudski po dokonaniu za-
machu majowego, w którym zginę-
ło 400 osób, mimo rozlewu krwi, 
zachował aurę zbawcy narodu. Nic 
mu nie przeszkodziło, bo zdobył 
władzę i ją zachował. Natomiast 
generał Jaruzelski nie tylko nie 
doprowadził do rozlewu krwi, ale 
przybliżył demokratyczne oddanie 
władzy i zmianę ustroju. Zamknął 
epokę polityczną wiedząc, że zamy-
ka w ten sposób swój czas politycz-
ny. Bez stanu wojennego doszłoby 
do wielkiej tragedii - wojny domo-
wej, która zmusiłaby siły zbrojne 
Związku Radzieckiego do wkrocze-
nia w granice PRL.

Przecież na Węgrzech w 1956 
r. - a o tym mało się wspomina - 
wojska radzieckie weszły dopiero 
wówczas, kiedy w walce o władzę 
zaczęli się mordować sami Węgrzy. 
To samo groziło Polsce, w której 
obok wzajemnego mordowania się, 

doszłoby do ogólnego chaosu w ad-
ministracji i kierowaniu państwem 
polskim w obliczu nadciągającej 
ostrej zimy.

Wojciech Jaruzelski uchronił nas 
od niechybnej katastrofy gospodar-
czej, od wojny domowej, zbrojnej 
interwencji, ale także przybliżył ra-
dykalną zmianę ustrojową, przygo-
tował jej podwaliny.

Zapadły mi w pamięci słowa pew-
nego pisarza: „Wielkie przewroty 
wyrzucają na powierzchnię bryły 
żyznej ziemi i razem z nimi ró-
żowo-fioletowe robaki, które bez 
tego nigdy nie ujrzałyby światła 
dziennego”.

Ci ludzie, którzy dziś chcą odbie-
rać emerytury generałom, a Jaru-
zelskiego widzieć w więzieniu choć-
by na tydzień (niech nikt nie ma co 
do tego złudzeń, cała dwupartyjna 
„Solidarność” czeka na to), dotąd 
malowaliby kominy lub musieli wy-
uczyć się jakiegoś zawodu.

I o tym myślę 
w Święto Niepodległości.

Z ostatniej chwili: I jak tu się nie 
wkurzać, kiedy chamstwo zalewa 
kraj. Kiedy najniższa z pobudek 
osobistych, jaką jest mściwość, wy-
korzystywana jest do pomniejszenia 
zasług człowieka, dzięki któremu po-
dobno „ponownie odzyskaliśmy nie-
podległość”. Mowa o niezaproszeniu 
Lecha Wałęsy na Prezydencką Galę 
przez prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go. I chociaż nigdy Wałęsa nie był 
moim faworytem, to przez niegodzi-
we poczynania Kaczyńskiego stałam 
się zwolenniczką tego pierwszego.

Maria Dąbrowska trafnie stwier-
dziła: „Polska to nie tylko Narusze-
wicz, Polska to też ci, co go zabili”.

Panie Prezydencie Kaczyński - 
wstyd mi za pana.

Kaśka Janina Izdebska

Nasza Niepodległa

Dlaczego nie należy pan do Klu-
bu Radnych „Pro Gubin”?
Bo takiego klubu nie ma i nie było. 

Nigdy się nie zawiązał. Należę do 
klubu radnych „Nasze Miasto”, 
który chce promować miasto, a nie 
droczyć się w promowaniu okręgów 
wyborczych.
Jest to mało zrozumiałe. Forma-

cja Pro Gubin zdobywa 8 man-
datów, ma większość w radzie, 
komfort rządzenia i dzieląc się, 
rezygnuje z tego? 
To nie całkiem tak. Ci, którzy utwo-

rzyli klub Nasze Miasto, uważali, że 
powinniśmy formalnie uzgadniać 
nasze główne cele i działania, żeby 
nie rządził przypadek.
Co Pana cieszy w działaniu rad-

nego?
Głównie to, że w kluczowych dla 

miasta sprawach zawsze można li-
czyć na zgodność działania radnych 
ponad podziałami. Przykładem 
może być jednomyślność decyzji 
na nadzwyczajnej XXIII Sesji Rady 
Miejskiej. Wszyscy rozumieją, że 
rozwój strefy ekonomicznej, mimo 
poniesienia kosztów, to duża szan-
sa dla Gubina. 
Działa Pan w komisji bezpie-

czeństwa...
Dobre pytanie – komisja bezpie-

czeństwa. Bo bezpieczeństwem jest 
zarówno oświetlenie, jak i dobra 
gospodarka, dobre zorganizowanie 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwo 
w szkole, na ulicy, w sklepie. Róż-
nie jest z tym bezpieczeństwem 
w poszczególnych dziedzinach. 
Ubolewam nad tym, że rada miej-
ska praktycznie nie ma wpływu na 
bezpieczeństwo zdrowotne miesz-
kańców. Ochrona zdrowia to kom-
petencje powiatu i województwa.
Mieszka Pan na krańcach mia-

sta, a pracuje w centrum. Gdzie 
ważniejsze jest bezpieczeństwo?
W ten sposób mam jakiś przegląd 

i pogląd na całe miasto, bo dodam, 
że wybrany zostałem na radnego 
z okręgu pierwszego, a to jest osied-
le Emilii Plater. Tam są moi wybor-
cy, o których nie mogę zapominać, 
chociaż staram się promować całe 
miasto.
Nie będę pytał, jak Pan promuje 

Twój radny
Ryszard Jakutowicz

os. E.Plater, ale jak całe miasto?
Mieszkam przy ul.Dolnej. Czasem 

myślę, że powinna zmienić nazwę 
na „Graniczna” albo „Zapomnia-
na”. Jest granicą między Gubinem 
a Komorowem. Sąsiad z naprze-
ciwka mieszka na wsi, a ja w tych 
samych warunkach w mieście. 
Sytuacja jest taka, że ani gmina 
wiejska, ani miasto, od wojny nie 
zainwestowało nic w tę ulicę. Ko-
morów ma tego pecha, że nie ma 
radnego w gminie. Od wielu, wie-
lu lat mieszkańcy Komorowa, jak 
i ulicy Dolnej w Gubinie walczą 
o chodnik, żeby dzieci bezpiecznie 
mogły chodzić do szkoły. Ulica wą-
ska, dwa pojazdy nie mogą się na 
niej minąć i brakuje chodnika. Bez-
pieczeństwo drogowe żadne. Moja 
komisja bezpieczeństwa zaopinio-
wała pozytywnie wniosek o budowę 
chodnika w okolicy Nadleśnictwa 
Gubin. Nadleśniczy inż. Konstanty 
Cichowski zadeklarował wsparcie 
finansowe. Prowadzę w tej sprawie 
również rozmowy z wójtem Edwar-
dem Aksamitowskim. Ulica Dolna 
nie jest krótka, zapewne w jednym 
roku całego chodnika się nie wy-
buduje, ale małymi kroczkami też 
pewną ulgę mieszkańcom można 
przynieść i zwiększyć ich bezpie-
czeństwo. Widzę też szansę, by uli-
ca Dolna weszła do programu pre-
miera Schetyny – odbudowy dróg 
na peryferiach z udziałem pienię-
dzy rządowych. Czy to nie piękne? 
Pierwsza schetynówka jako sukces 
dwóch gubińskich gmin.
Z tą zgodnością radnych chy-

ba nie zawsze jest dobrze? To 
kilkakrotne głosowanie dwóch 
uchwał na XXII październikowej 
sesji chyba Pan pamięta?
Pamiętam. To było niepotrzebne. 

Zresztą zabierałem głos w tej spra-
wie, nieco tonując emocje. Wynika 
to z pobieżnego, niepełnego, żeby nie 
powiedzieć niekompetentnego refe-
rowania sprawy przez urzędnika na 
komisji. Na szczęście pani skarbnik 
wyjaśniła problem w kilku słowach.
Niedomówienia, przemilczenia, 

wymijające odpowiedzi zawsze 
pachną manipulacją. Trzeba tego 
unikać.
Czy bycie radnym pomaga 

w pełnieniu funkcji prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej?
Na pewno pomaga, bo zna się plany 

rozwoju miasta i można to odnieść 
do funkcjonowania spółdzielni. Pre-
zes spółdzielni jako radny może le-
piej wpływać na rozwój swojej miej-
scowości. Jeśli ma się dość pokory, 
by wysłuchać członka spółdzielni 
i wniknąć w jego problemy to prob-
lemy wszystkich mieszkańców na-
szego miasta stają się bliższe.
Jaka jest wysokość diety radne-

go w Gubinie?
Radny otrzymuje 670 zł miesięcznie.
Dziękuję za rozmowę.

Oleg Sanocki

Dar serc - Polski Czerwony Krzyż już tradycyjnie w okresie przed-
świątecznym organizuje kwestę na rzecz najuboższych rodzin z terenu 
miasta i gminy Gubin.  Nie omijajcie Państwo wolontariuszy z pusz-
kami PCK, którzy w dniach od 13 listopada do 3 grudnia br. będą Was 
prosić o kilka złotych. Dar serca jest największym darem, jaki człowiek 
może ofiarować drugiemu człowiekowi.  To dzięki Wam dzieci będą 
miały pogodne święta, za co z góry bardzo dziękujemy. MB-T
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Sonda
„A przecież nie cały umieram, to 

co we mnie niezniszczalne trwa” 
- Jan Paweł II „Tryptyk rzymski”.

 Czasu brakuje na wszystko. A naj-
bardziej na refleksję. Święto Zmar-
łych zatrzymuje nas na moment. 
Wymusza chwilę zadumy. Pozwala 
spojrzeć na siebie. Na nas, ale bar-
dziej na tych, którzy z nami byli. Na 
dobre i na złe. Wspominamy dzisiaj 
tych, którzy weszli w nasze życie 
na długość koncertu, spotkania czy 
spektaklu. Bawili nas na scenie Gu-
bińskiego Domu Kultury, a także 
tych, którzy nie zdążyli dojechać, 
bo choroba, śmierć zmieniła im 
kierunek. Wiemy, ile im zawdzię-
czamy wzruszeń , radości. Pamięta-
my o nich.

Jednym z nich był Andrzej 
Zaucha. Tydzień przed koncer-
tem w Gubinie zrywaliśmy plakaty 
i afisze. Był u szczytu zasłużonej 
sławy. Jego udział w spektaklu 
„Pani Twardowska” w Teatrze STU 
w Krakowie stał się wydarzeniem, 
a perfekcyjnie wykonaną Alibabę 
do dziś grywa się na dancingach. 
Kula zazdrosnego męża, tuż po 
spektaklu przerwała karierę i życie.

Drugim był Jerzy Ofierski - soł-
tys Kierdziołek, znakomity aktor, 
o niedostatecznie wykorzystanym 
talencie. Myślę, że zbyt szybko za-
szeregowano go jako estradowca. 
Każde pojawienie się na scenie 
z sakramentalnym „cie choroba” 
wywoływało salwy śmiechu. Ob-
śmiewał szarą rzeczywistość. Nagła 
choroba nie pozwoliła mu na reali-
zację pobytu w Gubinie. Do końca 
nie wypadał z roli. Przed śmiercią 
zadzwonił do kolegi reżysera Bog-
dana Kownackiego z tekstem: 
przygotuj sobie mowę, żebyś mi 
się nad grobem nie jąkał. Trzy dni 
potem umarł.

Niezapomniany Nikodem Dyzma, 
Anioł z Alternatywy 4, Olgierd 
z Czterech Pancernych - Roman 
Wilhelmi (na zdjęciu w środku), 
aktor o wszechstronnym talencie, 
także rewiowym, zaistniał na na-
szej scenie ze „Słówkami Boya”. 
Partnerowała mu Grażyna Bar-
szczewska. Kiedy żartował, a miał 
poczucie humoru, fotografował się 
z widzami, nikt nie przypuszczał, 
że jest śmiertelnie chory na raka 
płuc. Parę miesięcy po tym czasie 
już nie żył.

Na koncercie Marka Grechuty 
sala nie pękała w szwach. Przyszli 
ci, którzy docenili jego twórczość, 
bo tak należy mówić o jego wyko-
nawstwie. Było też trochę młodzie-
ży. Jak zawsze wyniosły i trochę 
nieobecny, skupiony na swoich pio-
senkach, po koncercie podpisywał 
płyty i kasety, które sprzedawała 

Pamiętamy!
jego żona Danuta. Po śmierci odkry-
ty jakby na nowo, stał się popular-
ny, a wiele osób w Gubinie żałowa-
ło swej nieobecności na koncercie 
i przegapienie bezpośredniego kon-
taktu z artystą. Był to okres zma-
gania się z chorobą, chociaż o tym 
mało się mówiło, w przeciwieństwie 
do dramatu, jakim dla żony i nie-
go było zniknięcie jedynego syna.

Z Hanką Bielicką spotkałam się 
dwadzieścia lat wstecz, zanim wy-
stąpiła na gubińskiej scenie. Sze-
fowałam wtedy domowi kultury 
w Skoczowie i mocno musiałam się 
gimnastykować, żeby sprowadzić 
Bielicką będącą u szczytu estrado-
wej kariery. Występowała wtedy 
w Teatrze „Syrena” w Warszawie. 
Ponieważ telefon miała zastrzeżony, 
zadzwoniłam do teatru z wymyślo-
ną bajką, że pani Hania ma koncert 
w Skoczowie, a ja zgubiłam numer 
telefonu i nie mogę potwierdzić 
godziny występu. Miałam szczęś-
cie, ktoś dał się nabrać na ten „kit” 
i mogłam już dzwonić do domu pani 
Hani. Każdorazowo kobieta odbie-
rająca telefon twierdziła - córki nie 
ma w domu. Głos przypominał Bie-
licką, więc nie dawałam za wygraną. 
Tak się dobrze złożyło, że od Ireny 
Kwiatkowskiej, która gościła u nas 
z recitalem (cóż to był za recital, 
mała, drobna, zajmowała sobą całą 
scenę) dowiedziałam się o słabości 
pani Hani do kapeluszy. Szczęściem 
w Skoczowie była (i jest) fabryka 
produkująca kapeliny, znana pod 
nazwiskiem dawnego właściciela 
Hikiel. Robili kapelusze i fezy do 
filmów w Polsce i świecie. Wykorzy-
stałam tę wiedzę i rozmowę zaczę-
łam od fabryki, nie pytając o córkę..- 
Miło mi, mówi Bielicka - usłyszałam 
w słuchawce znajomy głos. Potem, 
gdy ją prezentowałam na scenie, po-
wiedziała: nie musiałam tu przyjeż-
dżać, macie swoją Bielicką.

Po dwudziestu latach, będąc w Gu-
binie, bezbłędnie pamiętała całe to 
zdarzenie. Dyrektor Lubuskiego 
Teatru w Zielonej Górze, w którym 
grała będąc już po osiemdziesiąt-
ce „Imieniny pani dyrektorowej”, 
w rozmowie ze mną zachwycał się 
jej pamięcią.

A teraz będzie bardzo osobiście.
Każdą śmierć aktora, kompozyto-

ra, pisarza, piosenkarza przeżywam 
boleśnie, ale najbardziej tych, z któ-
rymi los dzięki mojej pracy pozwolił 
się zetknąć na dłuższą czy krótszą 
chwilę. Jest ich bardzo wielu, jakby 
nie było, to ponad 30 lat mojej pra-
cy w upowszechnianiu kultury. My-
ślę, że odczucia te dotyczą również 
widzów i słuchaczy, nic bowiem nie 
zastąpi bezpośredniego odbioru, 
wtedy aktor widziany w telewizji 
czy w filmie staje się bliższy.

Trafnie określił to Wieniedikt Je-
rofiejew, autor niezapomnianej 
„Moskwy Pietuszki”, którą dzięki 
aktorce ze szczecińskiego teatru wy-
stawiliśmy przy świecach na strychu 
w GDK, wbrew wszelkim przepisom 
BHP, ale z zachowaniem wszelkiej 
ostrożności. Powiedział: Odnala-
złem pojęcie czasu. Trzeba wyko-
rzystać życie do końca. Nie ludzie 
umierają, lecz światy w nich.

A przecież nie cały umieram...
Kaśka Janina Izdebka

PS. Artykuł nie zmieścił się do po-
przedniego wydania. (red)

Kiedyś pisząc na temat czystości 
miasta, nadmieniłam, że Gubin za-
uroczył mnie zielenią. Szczególnie 
miło wspominam (myślę, że miesz-
kańcy również) obsadzenie wol-
nych przestrzeni w centrum miasta 
tysiącami róż. Od ponad kilkunastu 
lat róże znikły, a wolny zielony te-
ren został poszatkowany i sprzeda-
ny najemcom w celu zabudowy. I co 
? I nic. Tereny zielone pozostały bez 
róż, a budowli jak nie było, tak nie 
ma. Dlaczego? - pytam o to panią 
naczelnik Wydziału Nieruchomości 
i Gospodarki Przestrzennej naszego 
magistratu Joannę Orzechowską.

- Jak pani zauważyła, kilkanaście 
lat temu działki zostały podzie-
lone i przekazane lub sprzedane 
czternastu najemcom (sprzedane 
lub oddane w użytkowanie wieczy-
ste). Ogłoszony też został konkurs, 
w wyniku którego została przyjęta 
koncepcja zabudowy usługowo-
mieszkaniowej i nabywcy przyjęli 
ten warunek zagospodarowania te-
renu - objaśnia pani naczelnik.

- I na tym się skończyło. Do tej 
pory nic się na tym terenie nie robi. 
Nie uwzględniono żadnego terminu 
realizacji przy sprzedaży? - pytam, 
bo wydaje mi się to nieprawdopo-
dobne.

Termin już dawno minął. 

Przez ten czas kolejni burmistrzo-
wie spotykali się z nabywcami. 
Ostatnio burmistrz Bartczak spotkał 
się w październiku br. z zaintereso-
wanymi na temat realizacji zabudo-
wania terenu. Nabywcy zwrócili się 
z prośbą do burmistrza o wyjaśnie-
nie, jakie są możliwości podłączenia 
się do sieci energetycznej i czy kon-
serwator zezwoli na zabudowę bez 
podpiwniczenia. W obu wypadkach 
uzyskali pozytywną odpowiedź. Zor-
ganizowano też spotkanie z archeo-
logiem, z którego jasno wynika, że 
każdy nabywca musi przeprowadzić 

na własny koszt badania archeolo-
giczne swojej działki. Jest to duży 
wydatek rzędu kilkunastu tysięcy 
złotych. Bez tego nie można przy-
stąpić do budowy - informuje pani 
naczelnik.

W dalszej rozmowie dowiaduję się, 
że największy obszar - czyli działki 
61, 77/2, 58 i 46 nabył użytkownik 
wieczysty - firma „Terra Trading” 
z siedzibą w Poznaniu. Na jednej 
z nich - tej naprzeciw ratusza - są już 
zrobione badania archeologiczne, 
trzy działki objęte są obecnie planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
a nowy plan ma być gotowy do 31 
lipca 2009 r. Po tym terminie firma 
chce wykonać zabudowę usługowo-
mieszkaniową, a budowę sfinalizo-
wać do końca 2011 r.

Pozostają jeszcze tereny miasta

na których do zbycia są działki stra-
tegiczne 64/2 i 67/2. Magistrat naj-
chętniej sprzeda je firmie lub jed-
nemu nabywcy, ponieważ w ocenie 
z perspektywy czasu widać, że szat-

kowanie terenu okazało się złym po-
ciągnięciem. W całych kwadratach 
Starego Miasta najwięcej do powie-
dzenia ma konserwator zabytków. 
Architekturą i elewacjami budynki 
muszą nawiązywać do historycznej 
zabudowy miasta. Tym bardziej że 
urząd chce wystąpić do Unii o środ-
ki z funduszy strategicznych na wy-
konanie ciągu pieszo-rowerowego, 
z całą oprawą, czyli oświetleniem, 
zielenią, ławkami, łączącego przej-
ście graniczne aż do baszty i bramy 
ostrowskiej. Zaś sprzedaż pozo-
stałych działek magistrat rozważy 
w najbliższym czasie.

Czy to znaczy, że pozostali nabyw-
cy (prócz firmy z Poznania, która 
określiła termin budowy) również 
do budowy przystąpią? Póki co wie-
lu gubinian nie może doczekać się 
zagospodarowania terenu.

Kaśka Janina Izdebska

Kiedy zobaczymy zabudowę Starego Miasta w Gubinie?

Czas pokaże!Co Państwo ostatnio czytali?

Rafał 
Ziemba

nauczyciel 
informatyki

Książki o tworze-
niu stron interne-
towych… Jakiś tytuł? „XHTML, 
CSS” na przykład. Poza tym nie 
czytam, bo po prostu nie mam na 
to czasu…

Paulina 
Siwielec

uczennica
„Krzyżacy”! „Pieśń 

o Rolandzie” - była 
najlepsza… Bo wier-

szem pisana… He, He! Przede 
mną „Potop”. A poza lekturami 
czytam… Hmmm… Gazety!

Monika 
Harańczyk
pracownica 

Urzędu Miejskiego
Jestem nadal na 

etapie Paulo Coelho. Bardzo po-
dobają mi się jego książki. Bo nie 
są proste… Można w nich zna-
leźć coś głębszego… Zmuszają do 
przemyśleń… Lubię to.

Alicja 
Rzepa 
grafik

„ P s y c h o a n a l i z ę ” 
Freuda, bo wymagana 

jest na moich studiach… A z za-
miłowania dużo czytam o żużlu… 
Ten sport jest moją pasją.

Patryk 
Wawrzyniak

uczeń
Dużo czytam… 

Borisa Akunina… 
W sumie po różne książki sięgam. 
Lektury – wiadomo! Poza tym 
lubię kryminały, powieści przy-
godowe… Ostatnio przeczytałem 
„Solaris” Stanisława Lema.

Ewa Dąbek 
i Ewa Gryzwald 

bibliotekarki

Co czytają ludzie? Różnie, bo 
trafiają do nas maturzyści i eme-

ryci, uczniowie i nauczyciele, 
osoby starsze i dzieci. Nie tylko 

z miasta, ale także z gminy, 
bo tam nie ma bibliotecznego 

zaplecza. Nasza działalność kie-
rowana jest do wszystkich grup 

społecznych. Każdy znajdzie 
u nas coś dla siebie. Mamy no-

wości! Serdecznie zapraszamy…

Wojskowa Specjalistyczna Przy-
chodnia Lekarska SP ZOZ, w Gubi-
nie przy ul. Kresowej 258, urucha-
mia Poradnię Leczenia Uzależnień 
od Alkoholu i Środków Psychoak-
tywnych.

Zapewnia ona następującą po-
moc: porady i konsultacje psycho-
loga, porady i konsultacje psycho-
terapeutów, grupy terapeutyczne 
dla osób z problemem uzależnie-
nia, terapia dla rodzin, terapia 
dla osób młodych 18-24 lata, eks-

perymentujących z narkotykami 
i alkoholem, konsultacje lekarza 
psychiatry, wykłady na temat uza-
leżnień, poradnictwo w zakresie 
pomocy rodzicom.

Osoby szukające pomocy uzyskają 
ją w poradni, która jest czynna od 
poniedziałku do czwartku w godzi-
nach 14.00-19.00, I piętro. Zapisy 
tel. 068 455-80-67, 455-80-70, 
511-785-245. Pracownicy zapew-
niają dyskrecję i fachową pomoc.

A.B.

Nowa poradnia
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dokończenie ze str. 1 
Tu mamy do czynienia z począt-

kiem odbudowy. Tak szybko, jak 
to jest możliwe, po zakonserwowa-
niu i zabezpieczeniu - powinni ko-
rzystać z fary tutejsi mieszkańcy. 
Ale jak z tego obiektu korzystać, 
skoro jest on ogrodzony płotem?! 
Taki obiekt musi być wykorzysta-
ny, wtedy będzie zachowany jego 
cel. Myślę, że w czasie konferencji 
i spotkań powstaną jakieś ciekawe 
wizje i koncepcje.

B. Bartczak (burmistrz Gubi-
na): sztuką jest odbudować za-
bytek w taki sposób, aby był on 
funkcjonalny i tani w eksploatacji. 
W przyszłości można byłoby tak 
duży obiekt wykorzystywać jako 
salę koncertową, miejsce spot-
kań ekumenicznych, naukowych, 
społecznych, obiekt, w którym na 
żywo mogą być prowadzone pol-
sko-niemieckie spotkania szkół, 
np. lekcje historii, plastyki.

Chciałbym przy okazji stanowczo 
zdementować wiele nieprawdzi-
wych pogłosek krążących w Gubi-
nie, że miasto podwyższając opłaty 
za wodę czy wywóz śmieci - prze-
kazuje środki na odbudowę ruin. 
W tym roku miasto jeszcze nie 
przekazało na farę ani złotówki. 
Natomiast kwota w wysokości pół 
miliona złotych na prowadzone 
obecnie prace restauracyjne zo-
stała pozyskana przez Fundację 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego.

Prof. D. Karg (Konserwator Za-
bytków Landu Brandenburgia): 
aby zmierzyć się z odbudową, na-
leży wcześniej zastanowić się nad 
tożsamością tej budowli. Istnieją 
niejako dwie płaszczyzny obok sie-
bie, materialna - czyli ruina jaką 
obecnie jest fara, powstała przez 
brutalne ludzkie działanie. Druga 
płaszczyzna - duchowa - jest nie-
widzialna, za to wyczuwalna, ona 
tkwi w ludziach, którzy stąd ode-
szli oraz tutaj przyszli. Przedwo-
jenni mieszkańcy Guben pamięta-
ją farę jako funkcjonujący kościół, 
powojenni mieszkańcy Gubina 
znają farę tylko jako potężną ruinę 
w centrum miasta.

Należy ustalić w odpowiednim 
procesie dojrzewania - co jest fak-
tycznie ważne, co należy uwiecznić, 
czego nie można utracić, bo prze-
cież ten obiekt opowiada całym 
sobą pewną historię tego miejsca.

Prof. R. Kuhn (dyrektor IBA) 
wspominał, że przez stworzenie 
odpowiedniej koncepcji użytkowej 
i ogłoszenie europejskiego kon-
kursu architektów fara mogłaby 
otrzymać bardzo ciekawe, nietypo-
we rozwiązanie architektoniczno-
użytkowe, którego teraz nawet nie 
jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.

M. Gierstun (prezes Fundacji) 
opowiadał głównie o wykonanych 
na obiekcie pracach i ilości pienię-
dzy zdobytych na ten cel ze środków 
zewnętrznych, z takich instytucji, 
jak Ministerstwo, Unia Europejska 
i ze strony niemieckiej.

G. Quiel (stowarzyszenie z Gu-
ben) przypomniał źródło powsta-
nia inicjatywy odbudowy przed 
trzema laty i apel o ratowanie za-
bytku wygłoszony przez probosz-
cza ks. Z. Samociaka, podkreślił 

również, że jest to inicjatywa od-
dolna, która jest realizowana dzię-
ki mieszkańcom Gubina i Guben. 

J. Bartczak (zarząd Fundacji) 
podkreślił wielką symbolikę pro-
jektu. Gubińska fara jest wielkim 
wyzwaniem dla mieszkańców, sa-
morządów i naukowców z Polski 
i Niemiec. Jej przygraniczne poło-
żenie tyle lat po wojnie ma inną, 
nową wymowę. Należy odpowied-
nio wyciągnąć wnioski z histo-
rii, by wspólnie wytyczyć drogę 
w przyszłość. 

Konferencja naukowa

Czy zadziałały siły niebios? Może 
duchy przodków, być może czary, 
ale przede wszystkim determi-
nacja Fundacji Gubińskiej Fary. 
Motto konferencji: „Ruiny obiek-
tów sakralnych - ochrona i adap-
tacja do nowych funkcji”.

Największa kubaturowo budow-
la sakralna w województwie do-
czekała się odbudowy... Czy na 
pewno odbudowy? Jakiej odbudo-
wy? Jak krótko scharakteryzować 
trzydniową konferencję naukową? 
Ze wszech miar udana, zarówno 
pod względem programowym, jak 
i rozpoznania tematu, spełnienia 
celu, o bogatych walorach po-
znawczo-kształceniowych z wzo-
rowym rytmem organizacyjnym. 
Przyniesie wymierną promocję 
i rozgłos Gubina i Guben, zarówno 
w Polsce, jak i w Niemczech, sło-
wem w całej Europie. Nie sposób 
wybrać wiodącą myśl, temat, gdyż 
swój dorobek naukowy przedsta-
wiło 34 referentów.

Sala widowiskowa GDK była 
przez 2 dni pełna, chwilami do-
noszono krzesła. Liczba uczestni-
ków wahała się od 120-150 osób. 
W trzecim dniu konferowano na 
objeździe podobnych odbudowa-
nych obiektów.

W czwartek, 6 listopada punk-
tualnie o 15.00 burmistrz Bar-
tłomiej Bartczak wraz z Barbarą 
Bielinis-Kopeć, lubuskim konser-
watorem zabytków z Zielonej Góry 
witali dostojnych gości, którymi 
byli: prof. Detlef Karg - konserwa-
tor Landu Brandenburgia, dr Uwe 
Koch - podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Nauki, Badań i Kul-

tury Landu Brandenburgii, prof. 
Ewa Łużyniecka, prof. Bogusław 
Szmygin, dr Marcin Gawlicki 
- dyrektor Krajowego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie, Katarzyna Janko-
wiak - dyrektor Wydziału Orga-
nizacyjnego Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz 10 profeso-
rów - samodzielnych pracowników 
nauki z różnych uczelni i instytucji 
naukowych, kilkunastu doktorów, 
wielu specjalistów, praktyków, 
konserwatorów zabytków.

Od godz. 15.15 kolejno dwie se-
sje: pierwsza niemieckojęzyczna 
z 4 referatami. Referat po referacie 
w rytmie 20 minut, półgodzinna 
przerwa kawowa i sesja polsko-
języczna z pięcioma referatami. 
Każdą sesję kończyła półgodzin-
na dyskusja. Tłumaczenia symul-
taniczne perfekcyjnie na bieżąco 
w wykonaniu E. Miglus-Bagłajew-
skiej i A. Grzybkowskiej z Berlina. 
Strona organizacyjna bez najmniej-
szych potknięć, uchybień, zaledwie 
dwukrotnie upominano referentów 
o dotrzymanie reżimu czasowego.

Rozsądne zaplanowanie bloków 
tematycznych zdążało od podstaw 
teoretycznych do szerokiego spek-
trum praktycznego; było na tyle 
założeniem ciekawym, co i poży-
tecznym.

Konserwator B. Bielinis-Kopeć 
apelowała do referentów, ażeby 
w finalnej fazie wystąpień odnie-
śli swoje rozważania do gubińskiej 
fary. Dało to pożądany rezultat, bo 
większość naukowców traktowała 
ten wymóg bardzo serio. Pierwszy 
dzień rozważań upłynął pod ha-
słem: „Ruina, czy odbudowa; no-
wocześnie czy tradycyjnie”.

W drugim dniu realizowano 3 
sesje. Przedpołudniowa objęła 11 
referatów, w których rozważano 
„Ochronę, odbudowę i adaptację 
do nowych funkcji ruiny zabyt-
kowych świątyń w Polsce”. Wy-
powiadali się głównie praktycy, 
omawiając zrealizowane projekty. 
Były przykłady z lubuskiego, dol-
nośląskiego, podlaskiego, Wielko-
polski, Warmii i Mazur... Pierwsza 
sesja popołudniowa przedstawiła 
w 7 referatach problem „Ruin za-
bytkowych świątyń w Europie”. 
Ostatnią sesję szczegółowych roz-
ważań „Fara Gubińska” rozpoczął 
znany przyjaciel Gubina, pracow-
nik PAN we Wrocławiu, prof. dr 
hab. Grzegorz Domański wykła-
dem „Początki Gubina i jego Fary”. 
Wyraził wiele śmiałych hipotez, 
które niejednokrotnie zadają kłam 
dotychczasowym domniemaniom 
o powstaniu Gubina.

Myślę, że ten referat winien być 
zaadaptowany do gubińskich szkół 
w ramach nauki historii. Przedsta-
wia on zarówno dowody z wyko-
palisk, jak i dowody porównawcze 
źródeł pisanych.

Interesujące było wystąpienie 
prof. dr. R.Kuhn’a reprezentują-
cego Międzynarodową Wystawę 
Budowlaną IBA, który rozważał 
problem Fary Gubińskiej na tle 
swoich priorytetów. Przypomnieć 
należy, że IBA traktuje zadanie 
„krajobraz podwójnego miasta 
Guben-Gubin”, jako jedno z głów-
nych celów wystawy.

Wszystkie referaty zebrano i wy-
dano w formie książki. Wydawni-
ctwo to każdy z uczestników otrzy-
mał w czasie konferencji. Jest 
to 555 podwójnych stron dwuję-
zycznie przedstawiających refera-
ty wraz ze zdjęciami czy też inną 
ikonografią i obszerną literaturą. 
Publikacja ukazała się dzięki fun-
duszom Lubuskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, 
Krajowego Ośrodka Badań i Do-

kumentacji Zabytków w Warsza-
wie oraz Stowarzyszenia Wspiera-
jącego Odbudowę Fary z Guben.

Gdyby spróbować omówić poglą-
dy reprezentowane na konferen-
cji, najogólniej wygląda to w przy-
bliżeniu następująco.

Naukowcy niemieccy, posługu-
jąc się licznymi przykładami zre-
alizowanych już koncepcji, pod-
kreślali mocno znaczenie działań 
przygotowawczych poszczegól-
nych przedsięwzięć, jak również 
wielostronnych konsultacji. Ich 
zdaniem odbudowa czy adaptacja 
obiektu musi wynikać z góry zało-
żonego celu, jaki będzie spełniał 
obiekt po oddaniu go do użytku. 
Determinuje to formę, walory 
wizualne, jak i użytkowe obiek-
tu. Decyzja taka musi być słuszna 
i społecznie zaakceptowana.

Wydawało się, że polscy naukow-
cy analizowali w większości szersze 
widzenie problemu, bazując nie 
tylko na polskich przykładach. Były 
przykłady angielskie, estońskie, 
portugalskie, litewskie, rosyjskie, 
austriackie, jak również i niemie-
ckie. W sumie analizy te krytycznie 
omawiały osiągane cele.

W wystąpieniach polskich na-
ukowców eksponowano bardziej 
realizację doktrynalnych pryncy-
piów problemu. Niemcy bardziej 
analizują praktyczne doświadcze-
nia, przewidują bardziej funkcjo-
nowanie i wielofunkcyjne wyko-
rzystanie obiektu.

Kogo widzieliśmy na konferencji 
oprócz kwiatu nauki? Konferencję 
zaszczycili swą obecnością: siostra 
Wiesława Błażejczyk - konsultant 
ochrony zabytków sakralnych przy 
Sekretariacie Konferencji Episko-
patu Polski, starosta krośnieński 
Jacek Hoffmann. Obecni byli 
działacze Fundacji Fara Gubiń-
ska - ksiądz Zbigniew Samociak, 
Günter Quiel, Marcin Gierstun, 
Andrzej Horoszkiewicz, Leszek 
Ochotny - przewodniczący rady 
miejskiej, ks.  Ryszard Rudkie-

wicz. Spośród radnych widzieli-
śmy Halinę Wojnicz, Zygfryda 
Gwizdalskiego, Danutę Andrze-
jewską, Edwarda Patka, Jana 
Skórę, Wojciecha Senderę i Ry-
szarda Jakutowicza. Był prezes 
PTTK w Gubinie Zenon Pilarczyk, 
prezesi SPZG Stefan Pilaczyński 
i Wiesław Łabęcki, prezes ZNP 
Krystyna Kaczmarek-Skóra, dy-
rektor Gubińskiego Domu Kultury 
Janusz Gajda, dyrektor biblioteki 

miejskiej Roman Niparko.
Całością spraw organizacyjnych 

kierował Jakub Bartczak przy 
wsparciu Gabrieli Łuc-Bardzik. 
Takiej konferencji nie powstydził-
by się żaden ośrodek naukowy. 
Obcowanie z zawodowcami w ma-
terii piękna zabytków to radosna 
uczta intelektualna. Poznać w tak 
krótkim czasie ich doświadczenia, 
przemyślenia, wyniki ekspery-
mentów i dociekań, zarazić się ich 
pasją i posłannictwem - to jakby 
widzieć historyczny kamień milo-
wy Gubina.

Jest mały niedosyt, że na sali 
zabrakło gubińskich historyków. 
Zapewne wydana książka trafi do 
szkół, bibliotek. Może też do serc 
uczniów. Konferencję wsparł fi-
nansowo Fundusz Małych Pro-
jektów Euroregionu „Sprewa-
Nysa-Bóbr”, budżet państwa oraz 
rzeczowo przedsiębiorcy Peter 
Dreissig i A. Horoszkiewicz, któ-
rym należą się podziękowania.

Dyskusję przedstawimy w na-
stępnym wydaniu WG.

Wyjazd konferencyjny

Trzeci, ostatni dzień Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej 
rozpoczął się od zwiedzania gu-
bińskiej fary, w której uczestnicy 
szczegółowo mogli zapoznać się 
z przebiegiem dotychczas zreali-
zowanych prac. Następnym punk-
tem był objazd i zwiedzanie odbu-
dowanych zabytków sakralnych 
o różnych funkcjach w miejsco-
wościach Beeskow, Fürstenwalde 
i Müncheberg (Miejski Kościół Pa-
rafialny Sankt Marien). W imieniu 
honorowego patrona konferencji 
- Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP Bogdana Zdro-
jewskiego, podziękowania za jej 
sprawny przebieg dla J.Bartczaka 
i B.Bielinis-Kopeć przekazał dr 
Marcin Gawlicki z Krajowego 
Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Warszawie.

Antoni Barabasz

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Przykład rekonstrukcji zabytkowego 
wnętrza zaadaptowanego w sposób 
funkcjonalny i nowoczesny służący 

różnym celom - kościół 
w Müncheberg

Uczestnicy konferencji przed kościołem w Müncheberg
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Co można napisać o największym 
na zachodzie kraju koncercie mu-
zyki metalowej, na którym pojawili 
się fani mrocznego klimatu z całe-
go województwa: Zielonej Góry, 
Gorzowa Wlkp., Świebodzina, Żar, 
Lubska, a także z Cottbus oraz 
Guben? O koncercie, na którym 
wystąpiły zespoły z Niemiec i Pol-
ski, w tym prawdziwa gwiazda eu-
ropejskiego formatu – „Hate”, czy 
też Reyash, basista znanej na całym 
globie kapeli Vader? A do tego do-
dajmy telewizyjne kamery i przed-
stawicieli mass mediów o tematy-
ce deathmetalowej oraz pękający 
w szwach klub „Iskra”… Może to, że 
takie rzeczy, to tylko w Gubinie…

Tegoroczny Dark Side otworzył za-
graniczny „Tormentor” z energetycz-
nymi nastolatkami porywającymi 
potężną dawką umiejętności. Dalej 
zobaczyliśmy znakomite „Monaste-
ry” z demoniczną i piękną wokalist-
ką Anią Volantzky, kultowe „Christ 
Agony” grające nieprzerwanie od 18 
lat. Na deser zaś prawdziwa gratka 
dla koneserów metalu… - Hate, Hate 
- krzyczały setki gardeł w oczekiwa-
niu na znanych idoli. – Ten war-
szawski zespół to najwyższa półka 
europejskiej muzyki. „Hate” pod-
pisał właśnie kontrakt z niemiecką 
wytwórnią fonograficzną. „Feel” 
może tylko o tym pomarzyć – infor-
muje Paweł Gasiewicz, od wielu lat 
związany z festiwalem.

Sukces z reguły ma wielu ojców. 
Tak olbrzymi, jak tegoroczny Dark 
Side też. Koncert nie doszedłby do 
skutku, gdyby nie zaangażowanie 
i ogromna bezinteresowna pomoc 

Dark Side Festival
Pawła „Górala” Gralaka, bez wkła-
du Gubińskiego Domu Kultury, pra-
cy młodzieży z „Otwarte”, finanso-
wego wsparcia ze strony sponsorów 
i bez przychylności artystów. – Je-
den z muzyków podszedł do mnie 
po koncercie i powiedział: „Wielki 
szacunek dla Was za przygotowa-
nie takiego festiwalu”. Chciałbym, 
aby ludzie, którzy nas wsparli wie-
dzieli, że ich wysiłek nie poszedł 
na marne, bo Dark Side 2008 był 
naprawdę wielkim wydarzeniem 
muzycznym i medialnym… – mówi 
Marcin Gwizdalski, współorganiza-
tor imprezy.

Tegoroczny koncert ostrego 
brzmienia przeszedł do historii. 
Wysoko postawiona poprzeczka 
przez organizatorów pozwala ocze-

kiwać jeszcze wyższego poziomu 
w przyszłym roku. W kuluarach 
pojawiają się takie nazwy metalo-
wych kapel, jak „Behemoth”, „Kat”, 
czy wspomniany już „Vader”. – Ale 
pracę nad przyszłorocznym festi-
walem trzeba rozpocząć od zaraz 
– mówi Dawid Kędzierski z Ot-
warte… I jeśli do organizacji przy-
łączą się takie osoby, jak P. „Góral” 
Gralak, to możemy być spokojni 
o przyszłość festiwalu. JO
n organizator: Gubiński Dom Kul-
tury, Paweł Gralak oraz Otwarte 
n miejsce: Klub „Iskra” n sponso-
rzy: GDK, PKM Poniatowska, Urząd 
Miejski w Gubinie, sklep muzyczny 
„Meloman”, kebab „U Beni”, pub 
„Azyl”, sklep „U Grzegorza”, salon 
fryzjerski „Blue”, „Intergeo”.

Na koniec zagrał Hate

W państwach demokratycznych 
wolna prasa ustawiana jest w szere-
gu obok władzy ustawodawczej, wy-
konawczej i sądowniczej. Siła prasy 
jest bowiem tak wielka, że może 
kształtować społeczeństwo oraz po-
litykę. Spełnia także funkcję kontrol-
ną pozostałych trzech władz, zapo-
biegając nadużyciom i korupcji…

Media stojące na straży demokra-
cji i praworządności były właśnie 
tematem warsztatów dziennikar-
skich przygotowanych w ramach 
realizacji projektu „Demokracja 
bez wyjątku” z programu Młodzież 
w działaniu. Na zajęciach młodzi 
ludzie zapoznali się z filozofią pra-
cy dziennikarskiej oraz procesem 
tworzenia lokalnej gazety informa-
cyjnej, jaką są „Wiadomości Gubiń-
skie”. I to w najbardziej gorącym 

Media - czwarta władza
okresie powstawania nowego nu-
meru tego dwutygodnika…

W warsztatach dotyczących mass 
mediów udział wzięli m. in. ucznio-
wie klasy dziennikarskiej z ZSO. 
Pierwsze efekty edukacji powinny 
uwidocznić się już podczas tworze-
nia czasopisma szkolnego „K.I.T.”, 
a w dalszej perspektywie przy po-

wstaniu gazetki w ramach Szkol-
nej Wiosny Kulturalnej. Pozyskana 
wiedza dziennikarska oraz coraz 
bogatsze doświadczenie młodych 
ludzi pozwoli im być może na pod-
jęcie pracy w mediach lokalnych, 
a może i ogólnokrajowych. Czy to 
o profilu stricte informacyjnym, 
czy to opiniotwórczym. Czego przy-
szłym koleżankom i kolegom po fa-
chu życzymy…

JO

Młodzież zapoznała się z pracą w redakcji

Będzie drugi burmistrz Gubina
Być może nie wszyscy jeszcze gu-

binianie zdają sobie sprawę z fak-
tu, iż już od 12 grudnia br. nasze 
miasto będzie miało dwóch bur-
mistrzów! Transformacja systemu 
samorządu terytorialnego? Nic 
z tych rzeczy, po prostu 10 grudnia 
odbędą się w gubińskich szkołach 
pierwsze w historii powszechne 
wybory Burmistrza Młodzieżo-
wej Rady Miasta Gubina. Każdy 
z uczniów szkół gimnazjalnych 
i średnich z Gubina posiada pra-
wo czynne i bierne. Wybory są 
organizowane przez grupę niefor-
malną „Droga” w ramach projektu 
„Demokracja bez wyjątku”. Celem 
tego przedsięwzięcia jest propago-
wanie wśród młodzieży idei demo-
kracji oraz kształtowanie postaw 
obywatelskich. Kompetencje mło-
dzieżowego burmistrza oparte są 
w głównej mierze na funkcjach re-
prezentacyjnych, ale w przyszłości 
planowane jest zwiększenie zakre-
su praw i obowiązków, np. prawo 
inicjatywy uchwałodawczej i pod-
pisywanie uchwał Młodzieżowej 
Radzie Miasta.

Każdy z Was, drodzy uczniowie, 
może zostać burmistrzem. Wystar-
czy trochę chęci do działania na 
rzecz wspólnego dobra gubińskiej 
młodzieży oraz zebranie 100 podpi-
sów. Wygranie takich wyborów oraz 
piastowanie urzędu Burmistrza Mło-
dzieżowej Rady Miasta to ogromny 
prestiż dla każdego ucznia i wielki 
kapitał doświadczeń na przyszłą, już 
dorosłą, drogę życia. Warto pamię-

tać, że Wasz przyszły potencjalny 
pracodawca będzie z pewnością po-
zytywnie zaskoczony, widząc w CV 
i życiorysie informacje, że już w tak 
młodym wieku pełniliście tak odpo-
wiedzialne stanowisko.

Uwaga! Termin zgłaszania kan-
dydatów na Burmistrza upływa 
w czwartek 27 listopada. Dwa ty-
godnie później poznamy nazwisko 

pierwszego w historii naszego mia-
sta Burmistrza Młodzieżowej Rady 
Miasta.

Wszelkie informacje, karta reje-
stracyjna kandydatów oraz formu-
larz do zbierania podpisów dostęp-
ne są w Gubińskim Domu Kultury, 
w pokoju nr 206 lub nr 200. Ser-
decznie zachęcamy!

Andrzej Matłacki

W ramach projektu „DEMOKRACJA bez WYJĄTKU” odbyły się już:

n SEMINARIUM polsko-niemieckie o systemie demokratycznym
n WARSZTATY polsko-niemieckie o systemie demokratycznym
n HAPPENING EKOLOGICZNY
n ŚWIATOWY TYDZIEŃ ZWIERZĄT
n Wybory MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA Gubina
n Wydanie BIULETYNU INFORMACYJNEGO
n  SEMINARIUM polsko-niemieckie o partiach politycznych w ustroju demokratycznym 
n WARSZTATY dziennikarskie
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nagroda dla Jadwigi Czekaj

Przez dwa i pół miesiąca w supermarkecie przy ul. Wyspiańskiego 8 
klienci uczestniczyli w zabawie konsumenckiej zorganizowanej przez fir-
mę HOREX. Każdy klient, który w tym okresie zakupił towary na kwotę 
powyżej 30 zł, miał szansę wyjazdu na ekskluzywne wczasy do Egiptu.

Do Egiptu z HOREX-em

I stało się. 4 listopada br. półtora-
roczna Amelka wyciągnęła z kosza 
paragony, uszczęśliwiając 4 gubi-
nian. Nad przebiegiem wyboru ku-
ponów czuwała komisja, złożona 
z klientów supermarketu, w składzie: 
Zdzisława Głowińska, Edyta Win-
nicka i Alicja Suska.

Na ośmiodniowe wczasy w pię-
ciogwiazdkowym hotelu „Sindbad 
Beach” w Hurghadzie w wersji „All

wręczenie nagrody Annie Franczyk

Organizatorem wczasów jest renomowana firma turystyczna NECKER-
MAN słynąca z profesjonalnej obsługi. Firma HOREX zapewnia zwycięz-
com dowóz na lotnisko w Berlinie, całodobową opiekę pilota, zapewnia 
także spełnienie przeróżnych „zachcianek” wczasowiczów oraz bezpiecz-
ny powrót.

Firma HOREX zaprasza wszystkich klientów do udziału w kolejnych zaba-
wach i korzystania z równie drogocennych i bardzo atrakcyjnych nagród.

Wczasowiczów, po powrocie z Egiptu, postaramy się zapytać o wrażenia 
z wycieczki. MB-T

Inclusive” oraz wycieczkę do Kairu pojadą:
- Anna i Stanisław Franczyk zamieszkali w Gubinie,
- Jadwiga i Sylwia Czekaj zamieszkałe również w Gubinie.

nagroda dla Jadwigi Czekaj

Radości i gratulacjom nie było końca. Szczęśliwym, ba oszołomionym 
i nie do końca mogącym uwierzyć w swoje zwycięstwo, gratulacje składał 
i wręczył nagrody właściciel firmy Edward Horoszkiewicz. Świąteczna 
i podniosła atmosfera udzieliła się wszystkim obecnym w sklepie.

11 stycznia 2009 roku odbędzie 
się XVII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, a zebrane 
pieniądze zostaną tym razem prze-
znaczone na wczesne wykrywanie 
nowotworów u dzieci.

Szefem Gubińskiego Sztabu po-
wstałego przy domu kultury zo-
stał Marcin „Gwizdo” Gwizdalski 
z Otwarte, a jego zastępcą Andrzej 
Matłacki - GDK. Ponadto w Szta-
bie WOŚP znaleźli się: Kamila Lelo 

(Europaschule), Ania Kawałek 
(Gimnazjum 2), Patryk Wawrzy-
niak (LO), Gabriel Bakalarczyk 
(ZSLiT), a także Dawid Tyrlik (OT-
WARTE).

Sztab już pracuje nad licznymi 
wykręconymi atrakcjami scenicz-
nymi, wielką loterią fantową, boga-
tymi aukcjami, gorącymi posiłkami 
na ten zimowy dzień i paroma nie-
spodziankami, które trzymane są 
w ścisłej tajemnicy. Oj, będzie się 
działo!

Gubiński Sztab WOŚP działają-
cy w Gubińskim Domu Kultury 
zaprasza wszystkich chętnych do 
współpracy, do zapisywania się na 
listę wolontariuszy, którzy podejmą 
się zbierania pieniążków w dniu Fi-
nału, a także zwraca się z prośbą do 
ludzi wielkiego serca o darowizny 
rzeczowe, które zostaną zlicytowa-
ne lub wykorzystane w loterii fan-
towej w dniu XVII Finału. Oczywi-
ście wszystkie fundusze pozyskane 
podczas niedzielnej imprezy zosta-
ną przekazane na konto Fundacji 
Jurka Owsiaka.

Zjednoczmy się i zagrajmy ra-
zem 11 stycznia 2009 roku podczas 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy!!! Niech będzie wszystkim 
wesoło!!! MG

Sztab Orkiestry
Światem zaczęła rządzić jesień… 

I poezja. I tak, jak to ma miejsce 
co roku w listopadzie, odbyły się 
Wypominki Poetyckie – cykliczna 
impreza Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących. 

Podczas tych spotkań z literaturą 
dominują wiersze zmarłych arty-
stów. – W ubiegłym roku tematy-
ką jesiennych wypominków była 
miłość, wcześniej świat… - wspo-
mina Wioletta Kucharska-Spi-
ralska, organizatorka imprezy. 
W tym roku natomiast uczniowie 
oraz zaproszeni goście mogli do-
świadczyć poetyckiej uczty, której 
głównym daniem były wiersze Bo-
lesława Leśmiana ozdobione utwo-
rami muzycznymi. Uczty w bla-
sku płonących świec, tak idealnie 
sprzyjających jesiennej zadumie 
i refleksji…

Poniedziałkową przygodę z poezją 
przygotowała Izabela Pochyła i W. 
Kucharska-Spiralska wraz z ucznia-
mi z gimnazjum i liceum przy ulicy 
Piastowskiej – Eweliną Wacławek, 
Tomaszem Musiałem, Oskarem 
Rachwalskim, Martą Lendą, Ka-
rolem Wójcikiem, Maciejem Soł-
tanem, Marcinem Janiszynem, 
Eweliną Rybkowską, Karolem 
Rybkowskim, Alicją Bezdziczek, 
Katarzyną Andrys, Katarzyną Siw-
czak, Kaliną Marusiak, Martą Ma-
zurkiewicz, Markiem Skarupskim. 
Jesienne czytanie wierszy pewnie 
jeszcze niejednego „dopadnie”, choć-
by w czasie deszczowych wieczorów. 
Ale następne Wypominki Poetyckie 
dopiero za rok. MG

Jesienny Leśmian Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli… będzie się działo!

W październiku pełną parą ruszył 
cykl seminariów organizowanych 
przez grupę nieformalną „Droga” 
w ramach projektu „Demokracja 
bez Wyjątku”. Tematem pierw-
szego spotkania, które odbyło się 
w auli ZSO w Gubinie, było uka-
zanie podstawowych cech systemu 
demokratycznego. Gośćmi semina-
rium byli przedstawiciele Instytutu 
Politologii z Uniwersytetu Zielono-
górskiego: mgr Łukasz Młyńczyk 
i mgr Piotr Pochyły. Głównym 
celem wykładu było ukazanie mło-
dym ludziom najważniejszych 
aspektów tego systemu polityczne-
go, genezy narodzin, etapy rozwo-
ju oraz podstawowe cele, zasady 
i funkcje. Ponadto uczniowie mieli 
okazję poznać tajniki tworzenia 

Seminaria z demokracją!
stowarzyszeń, które – jak powie-
dział P. Pochyły – są jednym z naj-
cenniejszych dobrodziejstw ustroju 
demokratycznego oraz najpełniej 
ukazują większą skuteczność dzia-
łania grupy formalnej, aniżeli nie-
zorganizowanych jednostek. War-
to odnotować, że specjalnie na tę 
okazję młodzież przygotowała kre-
acje różnych postaci politycznych. 
Dzięki temu ciekawemu zabiegowi, 
po szkolnej auli tu i ówdzie „prze-
chadzały” się takie osobistości, jak 
Józef Piłsudski, Dalajlama czy też 
Margaret Thatcher.

Natomiast 18 listopada w sali 
widowiskowej GDK odbyło się 
seminarium poświęcone partiom 
politycznym. Tym razem z wi-
zytą do naszego miasta przybyła 

dr Agnieszka Opalińska z Insty-
tutu Politologii UZ. W czasie tego 
wykładu młodzież z gubińskich 
szkół mogła zdobyć wiele cennych 
informacji m.in. na temat funk-
cjonowania partii i systemów par-
tyjnych, ich typologii, elementów 
składowych oraz marketingu po-
litycznego w odniesieniu do par-
tii działających na polskiej scenie 
politycznej. Podczas seminarium 
odbył się także konkurs, w któ-
rym wybrani uczniowie mogli wy-
kazać się swoją wiedzą na temat 
partii politycznych. Po zaciętej 
walce zwyciężczynią quizu została 
Ewelina Michnowicz z ZSO. Mło-
dzież uczestnicząca w seminarium 
mogła się przekonać o złożoności 
problematyki systemu partyjnego 
oraz przekonać się, że partyjne śro-
dowisko to także sposób na przed-
stawianie wielu alternatywnych 
wizji rozwiązywania problemów 
społecznych, a nie tylko kłótnie 
polityków i „popisy” takich osób, 
jak Andrzej Lepper czy ostatnio 
posła Artura Górskiego. 

Warto odnotować, że oba semi-
naria przebiegły w bardzo miłej 
i sympatycznej atmosferze. A po-
nieważ uniwersyteccy goście potra-
fili przekazywać wiedzę w sposób 
zrozumiały dla młodego słuchacza, 
odstępując od specyficznego języka 
politologicznego, toteż uczniowie 
z chęcią wysłuchali powyższych 
wykładów oraz uczestniczyli w war-
sztatach. Urozmaiceniem progra-
mu zajęć były występy wokalistek 
z GDK.

Andrzej Matłacki
Na zdjęciu pierwsza z lewej dr A.Opalińska podczas quizu multimedialnego

Galeria GDK zaprasza do kącika artystów z Gubina i Guben (Jan Koluch, Adam Jarosz, 
Joachim Kobelius, Dorota Chwałek, Małgorzata Stefaniak, Waldemar Pawlikowski), 
których prace możemy podziwiać. Galeria otwarta: 

n 10.00-18.00 pn-pt n 10.00-16.00 sobota n 13.00-17.00 niedziela

Wszyscy gratulowali szczęśliwcom, popijając szampana

Tekst sponsorowany
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Z Ziemi Gubińskiej

Plaża nad Nysą

Wolni od 
przemocy

Prośba raczej niecodzienna, więc 
„zapuszczamy” reporterskiego nosa 
w działania funkcjonariuszy, które 
raczej nie cieszą się na co dzień 
sympatią gubinian.

Tak - potwierdza nasze informacje 
komendant SM Krzysztof Dubert - 
zarówno przed samym świętem, jak 
i po strażnicy nasilili działania pre-
wencyjne w okolicy, jak też na sa-
mym cmentarzu. W samo święto na 
parkingu obok kościoła pw. Matki 
Boskiej Fatimskiej uporządkowa-
liśmy ustawienie około 360 samo-
chodów. Nie liczę oczywiście tych, 
które rotacyjnie „przewinęły” się 
w tamtej okolicy, mogę szacunkowo 
określić tę liczbę na 1000 przez cały 
dzień. Bezpośrednio na cmentarzu 
strażnicy pouczyli 12 osób nieprze-

Mieszkańcy dziękują

Koniecznie musicie napisać coś o pracy strażników miejskich w czasie 
Święta Zmarłych – mówi mi spotkana na ulicy jedna z mieszkanek mia-
sta, pani Rozalia (imię zmienione na prośbę zainteresowanej). Policjan-
tów widziałam na cmentarzu kilka lat temu, jak chowali swojego kolegę.

strzegających ogólnie przyjętych 
norm zachowania, a w stosunku 
do 3 nałożono mandaty karne. Po-
dobnie nasilone zostały działania 
prewencyjne w samym mieście, 
szczególnie w okolicach sklepów 
sprzedających napoje alkoholowe. 
Zostały też prewencyjnie skontro-
lowane miejsca szczególnie uczęsz-
czane przez młodzież. Tu również, 
oprócz pouczeń, zostały nałożone 
mandaty karne za spożywanie al-
koholu w miejscach publicznych, 
m. in. na tzw. „kwadratach” obok 
budynku telekomunikacji. Nasze 
działania będą skierowane przede 
wszystkim na prewencję, ale dzia-
łać będziemy skutecznie - podkre-
śla komendant Straży Miejskiej.
 AB.

Tak wyglądał parking obok kościoła pw. M. Boskiej Fatimskiej 
w dniu Święta Zmarłych

Dzieci i dorośli w okresie letnim ko-
rzystali z orzeźwienia w zimnych wo-
dach Nysy, która musiała być bardzo 
czysta. Ubranie kąpielowe w tam-
tych czasach przysłaniało większość 
ciała - zwłaszcza u dorosłych.

Na drugim planie, po prawej stro-
nie widzimy niedawno rozebrane, 
wcześniej chronione jako zabyt-
ki, budynki handlowo-mieszkalne 
przy dawnej Alte Poststraβe 2/2a 
ze sklepem z lalkami i ogrodową re-
stauracją (!). Są to budowle z końca 

XVIII, względnie z pierwszych 25 
lat wieku XIX.

Tuż obok mostu, w roku 1906 zbu-
dowano Hotel Centralny (Centralho-
tel) i kawiarnię (Café Schöneberger). 

Obecnie ma tu siedzibę niemiecka Fe-
deralna Straż Graniczna. Obiekt po-
wstał na miejscu hotelu „Książę Karol 
z Prus” („Prinz Karl von Preußen”), 
który musiano rozebrać po tym, jak 
pierwszego sierpnia 1897 roku został 

poważnie uszkodzony przez powódź.
Na zdjęciu (2) uwieczniono Świę-

to Plaży w roku 1911, które obcho-
dzono w tym samym miejscu.

Czy dzisiaj, kiedy coraz więcej 
myśli się o przywróceniu tradycji 
sportów wodnych i rekreacji na 

Nysie, można by reaktywować to 
kąpielisko???

Na podst. „Guben in historischen 
Fotos”

Opr. i przekład: K. Freyer

(1) Dzieci kąpiące się w Nysie około roku 1910

(2) Święto Plaży nad Nysą w roku 1911

Zdjęcie (1) z około 1910 roku ukazuje niesamowitą przyjemność, któ-
rą dzisiaj trudno sobie wyobrazić - „radość kąpieli” w Nysie, pomiędzy 
dzisiejszym drogowym mostem granicznym w Gubinie a południową 
częścią Wyspy Teatralnej.

Zdobywcy trzeciego i pierw-
szego miejsca: K. Olifirowicz 
i I. Korzeniewski ze złowionymi 
drapieżnikami

Pogromcy drapieżników
Zawody wędkarzy - pracowników Urzędu Miejskiego i Miejskiego Za-

kładu Usług Komunalnych o „Największą Rybę Drapieżną” zakończyły 
się sukcesem Ireneusza Korzeniewskiego (UM). 

Na Odrze-Krzesiny 26 paź-
dziernika na żywą uklejkę, 
z gruntu, łupem kolegi Ireneusza 
padł szczupak o wadze 2,63 kg 
(długości 75 cm). Drugie miejsce 
boleniem o wadze 2,15 kg wywal-
czył Dariusz Sobczak (MZUK). 
Trzeci był Krzysztof Olifirowicz 
(UM), który złowił szczupaka 
1,20 kg. Obaj wicemistrzowie za-
stosowali dyscyplinę spinningo-
wą. Na tej imprezie towarzyskiej 
metody były dowolne, ale oczy-
wiście zgodne z regulaminem.

W Zespole Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Gubinie uczniowie 
codziennie na drugiej przerwie 
(po pierwszej lekcji) spotykają się 
w stołówce, aby w miłym towarzy-
stwie koleżanek i kolegów wspól-
nie spożyć świeżutką, słodziutką 

Bułeczka w „Koperniku”
bułeczkę. Stanowi ona doskonałe 
i pożywne drugie śniadanie. Owa 
bułeczka jest znacznie zdrowsza 
i o wiele smaczniejsza od chipsów 
tak bardzo popularnych i lubia-
nych przez naszych milusińskich.

G.O.

„Człowiek tak długo nie umiera 
naprawdę, jak długo trwa wśród 
żywych pamięć o nim”

Rodzinie, przyjaciołom, znajomym, ko-
legom z pracy – taksówkarzom, motocy-
klistom, sąsiadom, ks. Ireneuszowi, ks. 
Andrzejowi oraz tłumnie zgromadzonym 
mieszkańcom miasta Gubina z wyrazami 
podziękowania i szacunku za obecność 
w ostatnim pożegnaniu kochanego Męża, 
Tatusia, Syna i Brata

Śp. Mirosława Barana
Rodzina Zmarłego

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Gubinie

ogłasza przetarg ofertowy na malowa-
nie 3 klatek schodowych w budynku 

os. Emilii Plater 1 w Gubinie

Kosztorys inwestorski udostępniony 
jest w biurze spółdzielni

Oferty prosimy składać w biurze SM
ul. Westerplatte 10 E/2 w Gubinie
w terminie do dnia 03.12.2008 r.

Zarząd SM

POKRYCIA 
DACHOWE 

WSZELKIEGO 
TYPU

500 269 059 
510 848 475

W Kuratorium Oświaty w Gorzo-
wie Wlkp. 7 listopada br. komisja 
konkursowa wybrała najlepsze 
plakaty, wykonane przez młodzież 
szkół ponadgimnazjalnych woj. lu-
buskiego, w ramach konkursu „Ro-
dzina wolna od przemocy”.

III miejsce zajęła Martyna Jagiel-
ska (na zdjęciu) - Zespół Szkół Rolni-
czych w Gubinie, praca pt. „Nie zamy-
kaj oczu! Reaguj na przemoc!”. 

Martyna ma 17 lat i maluje od 
chwili, gdy potrafiła utrzymać w dło-
ni kredki i pędzelek. Ma na swoim 
koncie spore osiągnięcia w konkur-
sach szkolnych. - Zajęcie III miejsca 
w konkursie plastycznym zorgani-
zowanym przez policję bardzo mnie 
ucieszyło – powiedziała laureatka.  
Co do dalszych planów... - Oczywi-
ście nadal będę malować, nieko-
niecznie na konkursy, ale dla siebie, 
rodziny, znajomych. Cieszy mnie, 
gdy mogę sprawiać radość swoimi 
pracami, które dosyć często trafiają 
do koleżanek i kolegów, jako pre-
zent lub upominek - dodała.

Nagrody zostaną wręczone laure-
atom konkursu 25 listopada 2008r 
podczas konferencji w Gorzowie. 

Wszystkie prace konkursowe bę-
dzie można obejrzeć na wystawie 
pokonkursowej w Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gorzowie Wlkp. zainaugurowa-
nej podczas konferencji.

Konkurs zorganizowany został 
przez Wydział Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie 
Wlkp. wspólnie z Fundacją „Contra 
Crimen” w Gorzowie Wlkp. i Lubu-
skim Kuratorium Oświaty.

Gratulujemy Martynie z ZSR wy-
sokiego osiągnięcia i znalezienia się 
w gronie laureatów. MB-T
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Wieści zza Nysy
opr. i przekład: K. Freyer W Gubinie jest około tysiąca dział-

kowców. Pięć Rodzinnych Ogro-
dach Działkowych (Kresowiak, 
Relaks, Wzgórze, Żwirek, Zorza) 
są stałym, niezbędnym i ważnym 
elementem infrastruktury miasta 
i powinny być uwzględniane w pro-
cesie jego rozwoju. Tak to określa 
art. 2 ustawy o rodzinnych ogro-
dach działkowych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 169, poz. 1419). Jak ważną pozy-
tywnie rolę spełniają w urbanistyce 
i ekosystemie Gubina, integracji 
lokalnego środowiska, wiedzą ci, co 
choć raz spędzili czas na działce re-
kreacyjno-warzywnej u rodziny lub 
znajomych.

Niniejszym tekstem chciałbym 
przybliżyć kilka problemów, jakie 
omówiono na naradzie instruk-

Ogródki potrzebne
tażowo-szkoleniowej z udziałem 
prawników, kierowanej przez 
Mariana Pasińskiego, w Okręgo-
wym Zarządzie Polskiego Związku 
Działkowców, które dotyczą także 
gubińskich użytkowników działek.

W celu podnoszenia standardów 
ekologicznych i dbałości o estetycz-
ny wygląd działki na najbliższych 
walnych zebraniach należy podjąć 
uchwały z zakresu utrzymania czy-
stości oraz właściwego gromadze-
nia i pozbywania się odpadów ko-
munalnych.

Zarządy winny sprawdzić m. in., 
czy ogrody posiadają wpis w księ-
dze wieczystej i są uwzględnione 
jako ROD w miejskim planie za-
gospodarowania przestrzennego 
(lub studium do planu). W naszym 

mieście, w tym temacie, przy przy-
chylnym stosunku włodarzy miasta 
do działkowców, nie ma żadnych 
kłopotów.

Ogrody mogą otrzymać dotacje na 
inwestycje, remonty do 40% warto-
ści zadania (swoje 60% należy mieć 
na koncie bankowym). Wnioski są 
rozpatrywane w dwóch terminach; 
do 15 marca i 31 maja. Inwestycje 
uwzględniać w planie długofalo-
wym, co rok uaktualnianym. Inwe-
stycję, remont zapisać w okręgowym 
planie inwestycyjnym. W 2009 r. 
zaplanowano w okręgu kilkaset ty-
sięcy złotych na dotacje.

Zwrócono uwagę, że altany nie 
służą do zamieszkania, a stałe za-
mieszkiwanie na działkach jest ła-
maniem prawa. (wł)

GUBEN. Hałasujące polskie lokomotywy spalinowe od lat dener-
wują mieszkańców okolicy gubeńskiego dworca kolejowego, na 
którym parkują nocą z włączonym silnikiem. Sprawą ma się zająć 
brandenburski minister środowiska dr Dietmar Woidke.

Jednym z niezadowolonych mieszkańców jest Andreas Kube, który 
nocą w swoim mieszkaniu, przy zamkniętych oknach, zmierzył hałas 
o poziomie 75 decybeli.

W sierpniu odbyło się spotkanie w terenie, w którym uczestniczyli 
między innymi przedstawiciele Policji Federalnej, Federalnego Urzę-
du Kolei i Kolei Niemieckiej. Jednak problemu nie rozwiązano, po-
nieważ nikt nie czuł się za to rzeczywiście odpowiedzialny. W piśmie 
sprzed kilku dni Policja Federalna ponownie poinformowała, że nie 
stwierdzono powodów (w tym przekroczenia wartości dopuszczalnej 
hałasu), które usprawiedliwiałyby jej interwencję. Wszelkie zgłoszenia 
telefoniczne nie są przyjmowane.

W Internecie, na stronie Federalnego Urzędu Środowiska, A. Kube 
odnalazł informację, że hałas pojazdów szynowych na terenach za-
kładów nie należy do hałasu wynikającego z komunikacji. W innym 
przepisie powiedziano, że w takich wypadkach nocny wskaźnik emisji 
hałasu w pomieszczeniach wewnętrznych nie powinien na stałe prze-
kraczać 25 decybeli.

Do sprawy włączył się też burmistrz Klaus-Dieter Hübner, który 
ustalił, że istnieje polsko-niemiecka umowa firm kolejowych. Lokomo-
tywy, które dotkliwie zakłócają ciszę nocną mieszkańców na większym 
obszarze, należą do prywatnego polskiego przedsiębiorstwa. Miasto 
Guben skierowało do niego list i wezwało do zaproponowania terminu 
spotkania do 20 listopada. Jeśli do niego nie dojdzie, zapowiedziano 
realizację dalszych środków zaradczych, o których nie chce się wypo-
wiadać. Od wspomnianego spotkania w terenie praktycznie nie można 
się zbliżyć do polskich lokomotyw. Policja Federalna nie dopuszcza do 
torów nawet pracowników straży miejskiej.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 14.11.2008

Minister kontra lokomotywy

GUBEN. Liczba bezrobotnych w Guben na koniec października 
wyniosła 2014, czyli 14,2 procent.

Bezrobotnych było 57,1% kobiet, 8,0% młodzieży poniżej 25 roku życia, 
20,4% osób w wieku 55 lat i starszych oraz 3,0% cudzoziemców. W po-
równaniu z październikiem roku minionego nastąpił spadek o 270 osób.

Na podst. „Neiße-Echo” z 07.11.2008

Bezrobocie w Guben

GUBEN. Gubeńska dzielnica Obersprucke (blokowisko w zachod-
niej części miasta) coraz bardziej staje się społecznym punktem 
zapalnym. Ostatnio były liczne skargi z powodu zakłócania ciszy 
nocnej. Również ci, którzy powinni pomagać w dbałości o spokój 
i porządek, okazują pierwsze oznaki bezradności.

Sytuacja jest szczególnie trudna w czasie wakacji szkolnych, jak pod-
czas niedawnej przerwy jesiennej. Problemem jest młodzież hałasują-
ca grubo po północy, zakłócająca mieszkańcom ciszę nocną.

Pojawiają się pytania, jaka jest korzyść ze straży miejskiej, patroli cy-
wilnych i Federalnej Straży Granicznej, jeśli o porządek mają dbać tyl-
ko za dnia. Czy miasto nie ma żadnej podstawy, aby rozwiązać problem 
młodzieży awanturującej się, hałasującej i pijącej w porze nocnej.

Punktem zapalnym w obrębie Obersprucke jest teren wokół „Kau-
flandu” przy Schillerstraße, ulubiony punkt spotkań młodzieży. 
Niekiedy dochodzi tam do ataków na pracowników firmy ochroniar-
skiej. Inne miejsca spotkań młodzieży, szczególnie zimową porą, to 
przedsionki filii banków.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 07.11.2008

Punkt zapalny Obersprucke

GUBEN. Inselstraße (ulica Wyspowa) w pobliżu marketu Aldi zo-
stała przemianowana na Berthold-Lissner-Straße.

Na zmianę radni miejscy zgodzili się już w marcu. Berthold Lissner 
był znaczącym żydowskim producentem kapeluszy w Guben. Między 
innymi Lissner ufundował przystań nad Nysą dla miejscowego klubu 
wioślarskiego powstałego w 1905 roku (Gubener Ruderklub 1905 e.V.).

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 07.11.2008

Nowa nazwa

Wójt Edward Aksamitowski 
przedstawił założenia do budżetu 
gminy na rok 2009, które rozpatrzy 
rada na komisjach i sesji. Zakłada 
się, że dochody wyniosą ponad 16 
mln zł, ale wydatki zaplanowano 
na ponad 21 mln zł. Do zrównowa-
żenia budżetu potrzeba około 4,5 
mln zł. Zabraknie środków na wiele 
potrzeb, ale są na te najpilniejsze. 
Najwięcej przeznacza się na oświa-
tę i pomoc społeczną, ale wsparte 
zostaną też straże pożarne, kluby 
sportowe czy współpraca transgra-
niczna. Zakończy się realizowana 
w gminie od paru lat budowa wo-
dociągów w poszczególnych miej-
scowościach. Jest wstępna decyzja, 
by na rok 2009 nie podnosić sta-
wek podatków, opłat lokalnych i od 
środków transportowych, pozosta-
wiając je na tym samym poziomie.

Przedstawiając informację wójt 
przekazał, że dwie firmy złożyły 
wnioski o zmianę studium zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
w sprawie budowy elektrowni wia-
trowych, które omówione zostały 
przez komisję rolnictwa i leśnictwa. 
Skierowano do rozpatrzenia na 
najbliższą, grudniową sesję.

Również dwie firmy z Konina i Ja-
worzna złożyły wnioski o zmianę 
studium zagospodarowania na bu-
dowę kopalni odkrywkowej węgla 
brunatnego i elektrowni. Kopalnia 
„Konin” utworzyła już spółkę w Sę-
kowicach, która zajmuje się m. in. 
kontaktami z władzami samorzą-
dowymi, mieszkańcami, urzędami, 
główny cel to budowa elektrowni 
wraz z kopalnią. Enea np. szuka 
dostępu do źródeł prądu, ostatnio 
kupiła Elektrownię „Kozienice”.

O kopalni i elektrowniach

Aby otrzymać pozytywne decyzje 
i przystąpić do realizacji inwestycji, 
potrzeba około 6 do 8 lat. Opraco-
wanie studium zagospodarowania 
przestrzennego potrwa około dwóch 
lat, m. in. konieczne są ustalenia 
oddziaływania kopalni na środowi-
sko. Następne czynności to uzyska-
nie koncesji na wydobywanie węgla 
i sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy, który m. in. obejmie szcze-
gółowo konkretne tereny itp. Na 
podstawie tych wszystkich doku-
mentów i ustaleń ostateczną decy-
zję podejmie rada gminy.

Zdecydowano też, że w rejon Ko-
palni „Konin” uda się w najbliższym 
czasie delegacja sołtysów, której 
przewodniczyć będzie E. Górnik. 
Radny Krzysztof Miazgowicz 
zwrócił się z apelem, by systema-
tycznie przekazywać mieszkańcom, 
jak przebiegają rozmowy i jakie po-
dejmowane są decyzje w sprawach 
planowanych inwestycji. Nie należy 
słuchać tych, którzy już się buntu-
ją lub buntują innych, przecież to 
przyszłość nie tylko gminy, ale tak-
że mieszkańców.

Rada ustaliła sieć przedszkoli, któ-
re prowadzone będą przez gminę. 
Są to oddziały przedszkolne przy 
szkołach podstawowych w Staro-
siedlu, Bieżycach i Strzegowie oraz 
w zespołach szkół w Chlebowie 
i Grabicach.

Publiczne przedszkola

Członkowie ochotniczych straży po-
żarnych, za udział w działaniu ratow-
niczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez PSP, otrzymy-
wać będą 10 zł za każdą godzinę.

Ekwiwalent dla OSP

Ustalono, że maksymalna miesięcz-
na wysokość stypendium, przyzna-
wana w ramach pomocy społecznej 
dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy, uzależniona jest od wysokości 
dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

Wysokość stypendium

Rada wyraziła zgodę na zawarcie 
umowy od 2009 do 2011 r. na wyko-
rzystywanie programu LEX dla Sa-
morządu Terytorialnego z modułem 
Prawo Europejskie. Roczna opłata 
wynosi 7 907 zł. Z.Traczyk

Umowa na program lex

Z gminy

Pan Listopad gra - ta myśl przy-
świecała autorom wyjątkowego 
koncertu. Odbył się on 7 listopada 
w Państwowej Szkole Muzycznej 
I st. Był zadedykowany najmłod-
szym słuchaczom - przedszkolakom 
i uczniom klas „0”. Na wstępie dzieci 
zaśpiewały piosenkę pt. ”Pan Listo-
pad gra”. Następnie uczniowie szko-
ły zaprezentowali kilka utworów na 
różnych instrumentach. Mali uczest-
nicy koncertu poznali dźwięki forte-
pianu, skrzypiec, akordeonu, fletu 
poprzecznego, gitary i saksofonu. Po 
wykonaniu każdego utworu pokrót-
ce wyjaśniono budowę instrumentu 
i metodę jego działania. Podsumo-
waniem był występ kwartetu fleto-
wego. Wszyscy wykonawcy zostali 
obdarowani drobnymi upominka-
mi, wcześniej przygotowanymi przez 
małych słuchaczy koncertu.

Dzieci ogólnie poznały kilka instru-
mentów muzycznych, ale być może 
był to początek ich wielkiej przygo-
dy z muzyką. Ten koncert skłania do 
refleksji i zadumy nad upływającym 
czasem, ale jest jednocześnie wyra-
zem uznania dla muzyków szkoły 
muzycznej i tego jednego, wyjątko-
wego, który zwie się Panem Listo-
padem. Anna Kędziora

Pan 
Listopad 

gra

Mamy listopad. To miesiąc, który 
najbardziej kojarzy nam się z opa-
dającymi, barwnymi liśćmi. „Gołe” 
gałęzie drzew wraz z jesiennym 
deszczem ronią gorzkie łzy, wspo-
minając gorące promienie letnie-
go słońca i z zadumą spoglądają 
w przeszłość. Szelest liści, trzask 
gałęzi, spadające żołędzie i kaszta-
ny tworzą wyjątkową melodię. To 
Pan Listopad gra…

Ogłoszenie drobne 
w Wiadomościach 

Gubińskich

zadzwoń 
068 455 81 92

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze oferuje

LOKALE MIESZKALNE NA SPRZEDAŻ!!!
lokale położone w różnych rejonach Gubina m.in. przy 

-  ul. Roosevelta, ul. Piastowskiej, ul. Barlickiego, ul. Wojska Polskiego,
-  lokale 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe położone na różnych kondygnacjach w budynkach wielorodzinnych.

Informacji udziela: Zespół Gospodarki Nieruchomościami, 
Zielona Góra ul. Jasna 12, pokój nr 10 - tel. (068) 451-92-19

Ogłoszenia przetargowe dostępne na stronie Nieruchomości WAM www.wam.com.pl

Interpelacje i zapytania
Radni i sołtysi (m. in. Tadeusz So-

lecki i Edward Górnik) zgłaszali re-
monty dróg, przygotowanie terenu 
pod nowy cmentarz w Strzegowie, 
wyodrębnienie środków z budżetu 
gminy na rzecz sołectw - sprawa 
jest w Sejmie, przeglądu budynków 
komunalnych. Trwa poszukiwanie 
pomieszczeń dla ODR z Kalska.

Informacja o budżecie

13 listopada odbyła się sesja rady, 
której przewodniczył Stanisław Fu-
dyma, obecni byli wszyscy radni.
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska 

(068) 455 81 92Najstarszy w Europie wiąz rośnie 
w Komorowie naprzeciw kościoła 
i zapewne to największa atrakcja tej 
przylepionej do Gubina miejscowo-
ści.

Wiąz jest na tyle wypróchniały, że 
wewnątrz można by tańczyć, jest 
uznanym pomnikiem przyrody.

W 1994 r. poddany został gruntow-
nej konserwacji. Usunięto zmursza-
łe drewno, owocniki pasożytniczych 
grzybów, zaimpregnowano wnętrze 
pnia, zredukowano bukiety odrośl-
nych gałązek. Prace konserwatorskie 
wykonano fachowo, drzewo-pomnik 
ogrodzono trwałym metalowym 
ogrodzeniem z furtką.

W 2004 r. Przedsiębiorstwo Me-
lioracyjno-Budowlane z Osiecznicy 
za sumę ponad 10 tysięcy złotych 
wykonało kilkumetrową podporę 
pod głównym konarem pochylo-
nym na pobliską posesję. Dodat-
kowo na wysokości około 4 metrów 
opasano pień metalową obręczą, 
którą ściągnięto śrubami.

Wójt Edward Aksamitowski 
mówi, że pieniądze na wykonanie 
tego zabiegu pochodziły z dwóch 
źródeł: od Wojewódzkiego Konser-
watora Przyrody z Gorzowa Wiel-
kopolskiego i z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Przyrody. Prace 
te to wyrzucony pieniądz. Opasanie 
sztywne pnia - to utrudnienie prze-
pływu wody i asymilatów. Dziś już 
nigdzie w cywilizowanym świecie 
nikt nie stosuje od wielu lat tej me-
tody. Podobnie podpora, co prawda 
mocno zakotwiona w betonie - to 
dobrze, ale każdy rozsądny człowiek 
wie, że drzewo pod wpływem wiatru 
odchyla się w różne strony. Owszem 
,gdyby ta podpora oparta była w po-
łowie pnia-konaru, spełniałaby swą 
rolę. Podparcie pochylonego drze-
wa na 1/4 lub 1/3 od podłoża spra-
wia, że podpora przy silnych po-
dmuchach działać będzie ścinająco. 
Wojewódzki Konserwator Przyrody 
Wincenty Piorun od ponad roku 
nie zajmuje już tego stanowiska. 
Obecny konserwator Adam Igna-
cik, mimo kilku monitów autora 
tego tekstu, jakoś nigdy nie ma cza-
su przyjechać do Gubina.

Zdewastowane ogrodzenie po-
mnika przyrody przy omawianych 
pracach „zniewalania pnia” też nie 
przynosi nikomu chluby.

Ktoś poustawiał pod wiązem-pomni-
kiem pieńki - chyba do siedzenia…

Ols

Wiąz

Jedna z najstarszych gubińskich nekropolii, cmentarz przy ul. Kró-
lewskiej, nie wystawia nam, mieszkańcom, najlepszej opinii. Walające 
się po cmentarzu resztki pomników, rozbity mur ogradzający niegdyś 
ten teren - najwyższa pora, by coś z tym zrobić. Choćby uporządkować. 
Tak dalej być nie powinno.

Na początek proponuję zdemontować bramę (a raczej jej żałosne 
resztki). Ona i tak nikomu nie służy, a przy ruchliwej ul. Królewskiej 
jest wątpliwą dekoracją. Prośbę kieruję w stronę gospodarza cmenta-
rza. To będzie działanie raczej bezinwestycyjne i może być początkiem 
porządkowania tej historycznej już nekropolii. (sp)

Pilna sprawa

Tak dziś wygląda brama wejściowa na cmentarz przy ul. Królewskiej

Burmistrz Bartłomiej Bartczak 
zawsze znajdzie czas, aby przy ka-
wie wysłuchać przedstawicieli spo-
rej części dorosłego społeczeństwa 
Gubina oraz wesprzeć inicjatywy 
RMS, służące np. integracji senio-
rów gubińskich i gubeńskich. Jest 
także wtedy okazja na wyjaśnienie 
różnych spraw i zapoznanie się 
z priorytetami działań włodarzy 
miasta. Tak było i podczas serdecz-
nego spotkania 13 listopada 2008 
r., na którym RMS przewodniczył 
jej szef Jerzy Czabator (Stowarzy-
szenie Pionierów Miasta Gubina). 

Rozmawiano m. in. o organizacji 
miejskiej Wigilii Bożego Narodze-
nia - najważniejszego dnia świą-
tecznego roku (wszak pozostał już 
tylko miesiąc), która jak wstępnie 
zasygnalizował burmistrz, ma od-
być się 20 grudnia (sobota) około 
godziny 16.00. Zapowiada się cie-
kawy program artystyczny, w tym 
kolędy o godzinie 19.00 w kościele 
pw. Trójcy Świętej przy ul. Królew-
skiej. Mile widziane byłoby włącze-
nie się stowarzyszeń w to tradycyj-
ne już, miejskie przedsięwzięcie.

W kontekście spostrzeżeń z Laat-
zen poruszono problem tworzenia 
udoskonaleń na ulicach dla nie-
pełnosprawnych i starszych osób 
(przebudowa dróg, obniżenie kra-

Wspólnie z burmistrzem

Gubin jest jedynym miastem na pograniczu polsko-niemieckim, 
gdzie funkcjonuje Rada Miejska Seniorów. Organ zrzeszający kilka 
organizacji utrzymuje systematyczne, bardzo dobre kontakty z wła-
dzami miasta.

wężników, przejścia dla pieszych, 
ustawienie ławek na podejściach 
usytuowanych wyżej ulic, aby po 
drodze można było odpocząć). Nie 
obeszło się bez dyskusji na temat 
rozkładu jazdy komunikacji miej-
skiej, w którym trudno wszystkim 
dogodzić. Zauważono, iż należałoby 
poczekać na obiecywane urucho-
mienie szynobusu PKP w grudniu 
br. i wtedy skojarzenie z przyjazda-
mi (odjazdami).

Burmistrz zapoznał z koncepcją 
rewitalizacji ciągów zielonych „Zie-
lony Spacer”, obejmującego m. in. 
parki i Wyspę Teatralną oraz prosił 
o włączenie się do kalendarza im-
prez na przyszły rok, tworzonego 
w Gubińskim Domu Kultury.

Oprócz ww. osób w spotkaniu 
i dyskusji udział wzięli: Janina 
Dziel (Stowarzyszenie Wdów po 
Żołnierzach Zawodowych), Zygfryd 
Gwizdalski (koordynator), Stefan 
Pilaczyński (Stowarzyszenie Ofi-
cerów 5. Dywizji Wojska Polskiego 
„Kresowiak”), Zygmunt Szcześ-
niewicz (Związek Byłych Żołnierzy 
Zawodowych i Oficerów Rezerwy 
Wojska Polskiego), Julian Żywicki 
(Koło Związku Sybiraków), Rafał 
Wypych (Urząd Miejski) i niżej 
podpisany, sekretarz RMS.

Wiesław D. Łabęcki

Do redakcji zadzwonił nasz czytelnik Henryk Junel zamieszkały na 
ul. Kościuszki, z prośbą o pomoc, bo jak mówi – ręce opadają i nie 
tylko... Półtora roku temu złożyłem podanie do Telekomunikacji 
o podłączenie telefonu. Co jakiś czas chodzę tam z prośbami – już na 
mój widok pracownicy się śmieją, gdy mnie widzą i każą mi pisać, 
pisać, pisać... Chodzi o to, że trzeba do mojego miejsca zamieszkania 
położyć kabel ok. 50 m. W Gubinie nie widzą takiej możliwości. Za-
dzwoniłem (kilka razy) do dyrektora w Zielonej Górze. Pan dyrektor 
poszedł na ugodę, powiedział mi, bym dał ludzi do kopania rowku, 
a on da kabel. Niestety, moja radość była przedwczesna. Dyrektor 
z Katowic (ul. Bażantowa) kategorycznie odmówił wydania na to 
zgody, gdyż musi być wszystko robione zgodnie z planem, muszą być 
stosowne zezwolenia (elektryczność, wodociągi itp.). Przypominam, 
że sprawa trwa półtora roku. Co ja mam robić? Mam firmę i muszę 
mieć dostęp do telefonu stacjonarnego, do Internetu...

Mamy XXI wiek i chyba nadal obowiązują Telekomunikację plany 5-
letnie..., a może Dialog Panu pomoże?

Barbarzyństwo...
- To, co zobaczyłam na ul. Piastowskiej, obok Banku WBK zatrzęsło 

mną! To barbarzyństwo, działanie wbrew naturze - powiedziała pani 
Maria. – Piękne stare lipy ogołocone doszczętnie, przycięte przy sa-
mej koronie. Zapytałam pracujących ludzi, dlaczego tak bardzo oga-
łacają te przepiękne lipy? Odpowiedź była lakoniczna, że tak trzeba, 
że są to cięcia pielęgnacyjne. Nie dowiedziałam się, co to za ekipa... 
Zadzwoniłam do wicebur-
mistrz J. Karpisiak, która 
zaproponowała kontakt ze 
starostwem, gdyż ul. Pia-
stowska jest drogą powia-
tową. Rozmawiałam z wi-
cestarostą panią Pawlik 
i obiecała się sprawą za-
jąć... Jednak ekipa nadal 
pracuje, niszcząc te drze-
wa. Są to stare lipy i wąt-
pię, by tak pięknie wyglą-
dały po tych „zabiegach 
pielęgnacyjnych”. Czy nie 
ma w Gubinie osoby odpo-
wiedzialnej za prowadze-
nie i pielęgnację drzewo-
stanu i zieleni? Przecież, to 
co wyrabiają z drzewami 
w mieście, to zgroza! Po-
dobnie ogołocono drzewa 
na ulicy Miodowej. Ratuj-
my te śliczne rośliny!

Znawcy(?) twierdzą, że takie prześwietlenia są konieczne, 
a jaka jest prawda, okaże się na wiosnę... Oby Pani nie miała racji

Państwo w państwie

Kapituła Nagród Rady Powiatu 
Krośnieńskiego przyznała stypendia 
i nagrody za działalność sportową 
i kulturalną. Łącznie przyznano 47 
wyróżnień na kwotę 25 tysięcy złotych. 
Uroczyste podsumowanie i wręczenie 
odbyło się 18 listopada w Zespole Szkół 
Licealnych i Technicznych w Gubinie. 
Uczestniczyli w niej wicestarosta po-
wiatu Janina Pawlik i członek Ka-
pituły Rady Powiatu Włodzimierz 
Rogowski, którzy następnie wręczali 
dyplomy i nagrody laureatom, dy-
rektorzy szkół miejskich i gminnych, 
prezesi klubów sportowych. Prowa-
dzący uroczystość Ryszard Sibiński 
szczególnie serdecznie powitał lau-
reatów nagród i stypendiów. Są one 
przyznawane od kilku lat przez Radę 
Powiatu Krośnieńskiego w dowód 
uznania za wysiłek i kreatywną pracę 
w najważniejszej działalności społecz-
nej, aktywności uczniów i młodzieży. 
Te nagrody to materialne potwier-
dzenie Waszych osiągnięć i mozolnej 
pracy. W ten symboliczny sposób 
pragniemy Wam powiedzieć, że czy-
nicie dobro, które nie tylko nie jest 
obojętne społeczności lokalnej, ale 

Wyróżnienia dla najlepszych
stanowi o jej obliczu i charakterze. 
Mam nadzieję, że przyczynia się ono 
do przejścia kolejnych szczebli am-
bitnej samorealizacji - podkreśliła 
wicestarosta J. Pawlik.

Jarosław Winkowski (na zdjęciu 
po prawej), nauczyciel przedmiotu 
z Publicznego Gimnazjum w Czarno-
wicach, mówił - są one dla nas nie-
wątpliwym zaszczytem. Uczniowie 
i ja otrzymaliśmy je między innymi 
za udział w konkursie nt. Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego na szczeblu 
centralnym, zasad udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej i kon-
kursu recytatorskiego. Gimnazjum 
z Czarnowic może się w tym roku 
poszczycić 8 laureatami.

Oprawę muzyczną uroczystości za-
pewnili uczniowie klasy akordeonu 
prowadzonej przez Andrzeja Wini-
szewskiego - Bartosz Lenda, Łukasz 
Tatrocki i klasy gitary Jarosława 
Felkela - Jarosław Siergiej i Szy-
mon Sałandziak z Państwowej Szko-
ły Muzycznej I. st. im. K. Serockiego 
w Gubinie oraz soliści z ZSLiT Magda 
Zawadzka i Jarosław Ławnicki.

Antoni Barabasz
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Do reDakcji

Burmistrz miasta 
Gubina

Działając zgodnie z art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 o gospodarce nieru-
chomościami informuje, że 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gubinie przy ulicy Piastow-
skiej 24, wywieszono na okres 
21 dni od dnia ogłoszenia in-
formacji w prasie, wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Gubin o sta-
tusie miejskim przeznaczo-
nych do sprzedaży, oddania 
w użytkowanie wieczyste, 
najem i dzierżawę

KOMINKI VOLCANO
Wykonujemy

n kominki 
n grille ogrodowe
n wędzarnie

n pokojowe
n kuchenne
n chlebowe

n ceramiczne
n kwaso i żaroodporne
n jedno i dwuścienne

n wkłady kominkowe 
n  materiały do budowy komin-

ków, kominów, pieców itp.
Służymy fachową poradą

Gubin ul. Śląska 62
tel./fax 068 455 51 22

SKLEP - POLESKA 2:
- AUTO CZĘŚCI - AKCESORIA
- PŁYNY, OLEJE - WYMIANY CZĘŚCI

TEL. 500 269 059

Witam Państwa
W numerze 18/2008 (384) Wiadomości Gubińskich, na stronie 11, 

zamieściliście Państwo krótki artykuł na temat MFK w Łodzi i Pana 
Tadeusza Raczkiewicza, pod tytułem „Festiwal Komiksu”. Bardzo 
dziękuję za to, że promujecie mieszkańca Waszego Miasta, tym bar-
dziej że jest on niekwestionowaną ikoną polskiego komiksu.

Chciałem uzupełnić informację przez Państwa podaną, piszecie 
Państwo:

„PS. Teleexpress z 11.10. br. odnotował i pokazał prace T.Raczkiewicza 
z katalogu „Antologia 75 lat Koziołka Matołka”. O tym, czy katalog 
jest dostępny w sprzedaży - nie wiadomo”.

Otóż wiadomo: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 
w Pacanowie prowadzi sprzedaż wspomnianej Antologii za pośred-
nictwem sklepu internetowego. Sklep ten dostępny jest pod adresem 
http://sklep.pacanow.eu/

W dziale książki można znaleźć oprócz komiksów o Koziołku Matołku 
także wspominaną Antologię w cenie 15,00 PLN + koszty przesyłki.

Pozdrawiam. Mirosław Sobiecki
P.S. Chciałem podkreślić, że nie jestem pracownikiem ani nie mam 

żadnych powiązań z Europejskim Centrum Bajki i nie czerpię żadnych 
korzyści z przesłania Państwu tej informacji - zastrzegam to tak na 
wszelki wypadek, żeby nie było podejrzenia o jakąś krypto reklamę 
czy coś w tym stylu. Jestem jedynie fanem twórczości Pana Tadeusza 
i zależy mi na promowaniu informacji dotyczących Jego dorobku ar-
tystycznego.

Poszukujemy kandydatów 
do pracy na stanowisku:

KASJER-SPRZEDAWCA
i

 PRACOWNIK PODJAZDU

Od kandydatów oczekujemy:

n wysokiej kultury osobistej
n uczciwości i odpowiedzialności
n znajomość języka niemieckiego

Będzie dodatkowym atutem.

Aplikacje zawierające CV oraz list mo-
tywacyjny proszę dostarczyć do dnia 
30.11.2008 r. na adres:

Stacja Paliw SHELL, ul. II Armii Wojska 
Polskiego 7, 66-620 Gubin.
Prosimy o dopisanie formuły: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych”

„Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba-ć koniecznie pomnieć, skąd się 
wyszło”

/Cyprian Kamil Norwid/
Wystawa fotograficzna 20-lecia powstania kościoła w parafii p. w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego oraz festyn parafialno-szkolny odbi-
ły się echem nie tylko w naszym mieście. 

Zarówno Ks. biskup Paweł Socha, który zaszczycił nas Swoją Osobą, 
jak i Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Michalik z Kurii Metropoli-
talnej w Przemyślu przesłali nam słowa radości, podziwu i błogosła-
wieństwa dla takich dzieł jak nasze. Jest to ogromne wyróżnienie. 
Dziękujemy!

Pragniemy również poinformować, iż powstaje dokumentacja foto-
graficzna kościoła od 1986roku do dnia odpustu 2008 roku włącznie.

ks. Andrzej Piela
Rada Parafialna,
Bożena Ruszczak

Podziękowania
IX Festyn Szkolno-Parafialny w Komorowie odbył się dzięki zaan-

gażowaniu wielu osób prywatnych, instytucji i firm.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gubinie składa serdeczne 

podziękowania rodzicom, uczniom,  pracownikom szkoły oraz pa-
rafiankom za przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie fe-
stynu. Proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego dziękuje 
za uświetnienie 20-rocznicy utworzenia parafii w Komorowie.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę : dzieci z Przedszko-
la Nr 1, uczniów Szkoły Muzycznej, solistów Gubińskiego Domu Kul-
tury, zespołów „Przystanek Jezus”, Łużyczanki, „Grono Przyjaciół „ 
Miejskiej Orkiestry pod batutą D. Kaczmarek.

Dyrektorowi i pracownikom Gubińskiego Domu Kultury wdzięczni 
jesteśmy za nagłośnienie festynu.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu ekologicznego i uczestnikom 
biegu ulicznego.

Dyrektor szkoły Robert Siegel  i  ks. Andrzej Piela za szczodrość 
i hojność dziękują : Urzędowi Gminy, Urzędowi Miasta, Gminnej 
Spółdzielni, PSS „Społem”, Gubińskiemu Domowi  Kultury, Państwu 
Iwonickim, „Fructo-Fresch”, Sklepowi „Rondo”, Państwu Poniatow-
skim, M. Pawlakowi, Księgarni K. i R. Kościeszom, Sklepowi „Azy-
mut”, Agencji Reklamowej „NOVUM” B. i P. Siewrugom, Agencji 
Reklamowej „DRUKPOL” - A. Kopacz, p. Kwapichowi, p. Strzemiecz-
nym, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu, Sklepowi „Adams” - p. Olejni-
kom, „Energii” - G. Wieczorkowi, Drogerii - p. Liszak, Nadleśnictwu 
Gubin, Państwu Szmigielskim, T. U. i R „Warta”, Jadwidze Małolep-
szej, Jolancie Kotowskiej, Janinie Żuława, Aptece „CENTRUM”, Ap-
tece „POD BASZTĄ”, Ryszardowi Jakutowiczowi, Tadeuszowi Szylar, 
Stanisławowi Pietralskiemu, Firmie SENATOR, MOTO-WIWIE, An-
drzejowi Megier, Elżbiecie Wyląg, Baranieckim, Mc Donalds, Stacji 
BP, rodzicom uczniów SP-3 oraz parafianom i osobom prywatnym.

Mamy nadzieję, że wszystkim uczestnikom festyn sprawił dużo ra-
dości i przyjemności.

Mamy nadzieję, że mile spędzony wspólnie czas zachęci Państwa 
do współpracy ze szkołą  i parafią.

Do zobaczenia w przyszłym roku na X festynie.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gubinie

ks. Andrzej Piela
Rada Parafialna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie było wywieszone 
w terminie od 21.11.2008 do 12.12.2008  Gubin, 21.11.2008r  

Lp. Księga Wieczysta
Oznaczenie 

nieruchomości 
wg ewidencji

Powierzchnia 
działki w m2

Opis nierucho-
mości

Przeznaczenie 
nieruchomości i 
sposób jej zago-
spodarowania

Nr zarządzenia Cena nierucho-
mości /netto/

Forma zbycia 
i przeznaczenie

1 ZG2K/00011331/8 Dz. nr 362/13 
ul. Żółkiewskiego 997 m2

nieruchomość 
gruntowa, nieza-

budowana

pod budownictwo 
mieszkaniowe

341/2007 
z dnia 

09.11.2007 r
24. 000,00 zł tryb przetargowy, sprzedaż

2 ZG2K/00011333/2 Dz. nr 143/7 
ul. Barlickiego 511 m2

nieruchomość 
gruntowa, nieza-

budowana

pod budownictwo 
mieszkaniowe

295/2008
z dnia 

07.10.2008 r. 
20.300,00  zł tryb przetargowy, 

użytkowanie wieczyste

3 ZG2K/00011332/5 Dz. nr 143/5 
ul. Barlickiego 501 m2

nieruchomość 
gruntowa, nieza-

budowana

pod budownictwo 
mieszkaniowe

294/2008 
z dnia 

07.10.2008 r.
19.900,00 zł tryb przetargowy, 

użytkowanie wieczyste

4 ZG2K/00011335/6 Dz. nr 10/5 
ul. Morska 27209 m2

nieruchomość 
gruntowa, nieza-

budowana

pod budownictwo 
produkcyjno-usłu-

gowe

129/2008 
z dnia 

15.05.2008 r.
382.000,00 zł tryb przetargowy, sprzedaż

5 ZG2K/00011330/1 Dz. nr 18/8 
ul. Rolna 2327 m2

nieruchomość 
gruntowa, nieza-

budowana

pod budownictwo 
mieszkaniowe

202/2008 z dnia 
14.07.2008 r. 32.900,00 zł

tryb przetargowy, sprzedaż, 
wymagane wyłączenie z 

produkcji rolnej, które nie 
podlega opłacie

6 ZG2K/00011334/9
Dz. nr 154/4 
ul. Generała 
Pułaskiego

588 m2
nieruchomość 

gruntowa, zabu-
dowana

pod budownictwo 
usługowe

254/2008 z dnia 
09.09.2008 r

105.000,00 zł 
w tym grunt:

42.000 zł

tryb przetargowy, 
własność budynek, 

użytkowanie wieczyste grunt

7 ZG2K/00004297/5
Dz. nr 

177/31,181/2 
ul. Piastowska

796 m2
nieruchomość 

gruntowa, zabu-
dowana

pod budownictwo 
mieszkaniowe

290/2008 z dnia 
07.10.2008 r. 19.100,00 zł

tryb przetargowy, sprzedaż, na 
działce znajduje się budynek 
przeznaczony do rozbiórki 

oraz ustanowiona jest służeb-
ność drogi koniecznej 

(dojazdowej do garażu)

8 ZG2K/00011184/2
Dz. nr 83/22 
ul. Generała 
Sikorskiego

1186 m2
nieruchomość 

gruntowa, nieza-
budowana

pod budownictwo 
mieszkaniowe

77/2008 z dnia 
09.04.2008 r. 50.600,00 zł

tryb przetargowy, sprzedaż, 
wymagane wyłączenie 

z produkcji rolnej, które nie 
podlega opłacie

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 02.01.2009r

Warsztaty mają na celu wzmoc-
nienie więzi między dorosłymi 
i dziećmi oraz naukę budowania 
prawidłowych relacji. Na zajęciach 
zdobywa się konkretne umiejętno-
ści, np. radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, aktywnego słuchania, 
wyrażania uczuć oraz wspierania 
dziecka w tworzeniu pozytywnego 
obrazu samego siebie.

„Szkoła...” jest cyklem dziesięciu 
cotygodniowych spotkań. Każde 
z nich trwa ok. 3 godzin. Zajęcia 
prowadzić będą pedagodzy z PP-P: 
Ewa Maciejewska i Barbara Chro-
mińska-Woźniak.

Bliższe informacje i zgłoszenia 
przyjmowane są w sekretariacie 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Gubinie, ul. Pułaskiego 1, 
tel. 068 455-82-52. MB-T

Szkoła dla 
rodziców

Spółka autorska utworzona 
w 2006 roku przez wielkopol-
skiego aforystę i poetę Krzysz-
tofa Martynę oraz gubińskiego 
rysownika Stanisława Kościeszę 
wydała zbiór (drugi) ośmiu po-
cztówek. Zbiorek to mix słowno-
plastyczny łączący w sobie dwie 
najprostsze formy artystycznej 
wypowiedzi - aforyzm z rysun-
kiem satyrycznym. „Na pewno 
nie są to pocztówki, na których 
można by wysłać życzenia imie-
ninowe dla nobliwej cioci czy też 
przekazać nadętemu szefowi po-
zdrowienia z wakacji. To raczej 

„Myśli przerysowane”
zabawa dla ludzi, którzy mają po-
czucie humoru, lubią prowokację 
i potrafią docenić inteligentną 
złośliwość” - napisała Bożena 
Szal, recenzując wydawnictwo 
w tygodniku „Ziemia Kaliska”.

Zachęcam Państwa, szczególnie 
zbieraczy tzw. gubinian. Koloro-
we kartki z rysunkami S.Kościeszy 
wzbogacą zbiory każdego, kto pa-
sjonuje się gromadzeniem „wy-
robów Made in Gubin”. Obydwie 
publikacje można otrzymać w Iz-
bie Muzealnej SPZG ul. 3 Maja 2, 
(codziennie 11-15).

(sp)

Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Gubinie rozpoczyna 
od stycznia 2009 r. kolejną edycję 
„Szkoły dla Rodziców”. Zachę-
camy opiekunów do korzystania 
z tych zajęć.
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MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA kawalerka 28 m kw. 
umeblowana – blok ul. Westerplatte. Tel. 
068 359-31-21.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka, 
c.o., osobne wejście. Tel. 790 474 922.
DO WYNAJĘCIA duży pokój z dostępem 
do kuchni i łazienki. Tel. 504 203 398.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 75 m kw. 3 
pokoje, kuchnia, łazienka, centralne ogrze-
wanie, ul. Oświęcimska. Tel. 695 407 449.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie umeblowane, 
2 pokoje, kuchnia, wc. Tel. 600 729 943.
SPRZEDAM kawalerkę własnościową 36 
m kw., parter, ul. Roosevelta, cena 70 tys. 
zł. T. 500 135 910.
SPRZEDAM mieszkanie 64 m kw., wysoki 
standard. Tel. 516 083 676.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, na 
osiedlu E. Plater. Tel. 515 312 061.
SPRZEDAM mieszkanie 63 m kw. na 
osiedlu E. Plater, II piętro. Tel. 889 043 745 
lub 696 073 332.
SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, o pow. 
51,7 m kw. Tel. 663 959 040.
SPRZEDAM domek jednorodzinny. Tel. 
662 300 701.
SPRZEDAM gospodarstwo rolne w Gu-
binie, grunty o pow. 4,90 ha i budynek 
mieszkalny wraz z zabudowaniami. Tel. 
606 762 337.

DOM o pow. 75 m kw. (4 pokoje, 
kuchnia, łazienka), taras o pow. 30 
m kw., piwnica, co gaz, wymienio-
na stolarka okienna, nowe pokry-
cie dachowe. Poddasze uýytkowe 
pow. 75 m kw., działka o przezn. 
usług.-mieszk. pow. 5 arów. Gu-
bin, Żymierskiego 59/2. Cena 
175 tys. zł. 
Tel. 607 063 878.

KUPIĘ natychmiast nieduże mieszkanie 
– niższe piętra, w Gubinie – może być w 
starym budownictwie też. Tel. 068 455-58-
89 lub 692 910 782.
KUPIĘ mieszkanie 2 pokoje, najlepiej bez-
czynszowe. Tel. 603 904 477.

DZIAŁKI/LOKALE
WYNAJMĘ stanowiska dla tipserki w salo-
nie fryzjerskim. Tel. 784 219 264.
DO WYNAJĘCIA lokal po remoncie 
na każdą działalność, ul. Nowa. Tel. 
604 560 978.
- Ramka (4x5)

DO WYNAJĘCIA SKLEP NA DZIA-
ŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ O 
POW. 50 M KW. PRZY STACJI 
PALIW STATOIL W SĘKOWICACH. 
Tel. 512 174 449, 512 174 450.

SPRZEDAM drewno kominkowe i kozie 
mleko. Tel. 609 138 452. 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD IN-
WESTYCJE O POW. 8700 m kw., 
25zł/1 m kw. Tel. 501 410 111.

KUPIĘ grunty rolne. Tel. 502 022 369.
JAROMIROWICE – działka 0,16 ha – 50 
tys. zł. Tel. 502 636 590.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD IN-
WESTYCJE O POW. 13031 m kw, 
20zł/1 m kw. Tel. 501 410 111.

LOKAL 73 m kw. ul. Śląska 6 (deptak) do 
wynajęcia - na handel. Tel. 606 931 375.

MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM wartburga 1,3 z instala-
cją gazową, 1990 rok, cena 800 zł. Tel. 
691 951 459.
GARAŻ murowany przy ul. Piastowskiej, 
obok boiska ogólniaka. Tel. 068 359-30,82, 

609 351 559.

USŁUGI
PRZEWÓZ  osób międzynarodowy, Gubin 
i okolice 24 h: dowóz do lotnisk, imprezy 
okolicznościowe, dowóz do pracy, dowóz 
pod wskazany adres. 
Tel. 693 049 043.
NIEMIECKI – korepetycje. Tel. 
503 744 324.
MATEMATYKA - korepetycje. Tel.  
509  567 973.
KOREPETYCJE z j. angielskiego. Do-
bra cena! Możliwe małe grupy. Tel. 
790 365 664 lub 068 359-31-62.

HURT – DETAL 
Wyroby śrubowe –luz, konfekcja

- gwoździe budowl. – luz i op. 1 kg
- podstawy do słupków ogrodz. z ot-
worami fasolkowymi i okrągłymi,
- uszy do przęseł pgrodzeniowych.

USŁUGI
-  szlifowanie głowic samochodo-
wych,

- powierzchni płaskich, sitek i noży,
-  obróbka plastyczna metali  
na prasach.

„PROHAMET” 68-300 Lubsko
Pl. Wolności 12 tel. 068/457 40 44

0504 370 020.
ZESPÓŁ muzyczny oczekuje propozy-
cji na Andrzejki. Podejmie współpracę 
z solistą lub solistką. Tel. 661 959 140, 
791 153 570.
POLBRUK układanie, konkurencyjne ceny! 
Tel. 792 244 992.
INSTALACJE hydrauliczne, kompleksowe 
remonty. Tel. 509 519 227.
NAPRAWA, regulacja, konserwa-
cja wszystkich pieców i podgrzewaczy 
gazowych. Waldemar Kościów. Tel. 
501 714 747.

KREDYT GOTÓWKOWY DO 
50.000 ZŁ W ŻAGIEL S.A.

BEZPŁATNY DOJAZD KONSUL-
TANTA DO KLIENTA. PIENIĄDZE 

NASTĘPNEGO DNIA.
TEL. 0605 909 377

MONTAŻ paneli podłogowych, ściennych, 
boazerii, glazury, sztukaterii, regipsy, ma-
lowanie, tapetowanie, szpachlowanie. So-
lidnie! Tel. 504 669 414.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób 
i montaż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel. 
609 351 799.
REMONTY mieszkań, montaż i obróbka 
okien i drzwi. Tanio! Tel. 511 100 330.

ZDROWE I SKUTECZNE ODCHU-
DZANIE- 30-DNIOWA GWARAN-

CJA ZWROTU PIENIĘDZY. 
TEL. 0791 417 761.

LEKARZ rodzinny Agnieszka Kieroń-Sta-
chyra wznawia opiekę nad pacjentami. 
Zapraszam do zapisów; Gubin ul. Kresowa 
2 (CM „Atol”).

RÓŻNE
SPRZEDAM sypialnię, stan bardzo dobry, 
łóżko 180x200 cm. Tel. 663 864 246.
NOŻYCE krążkowe do blachy, wałek do 
heblarki 80x250 z nożami i czopem na 
uchwyt wiertarki i piłę+blachy na stół o 
wym. 340x540, silnik 1,5 KW, 1420 obr., 
380 V. Sprzedam. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM meble kuchenne 2,30 m wraz 
ze zlewem dwukomorowym z ociekaczem 
– tanio! Do jadalni: stół, szklany blat, meta-
lowe nóżki+4 krzesła. Tel. 695 988 062.
SPRZEDAM maszynę do pisania Op-
tima – sprawna oraz Continental prod. 
niemieckiej 1936 r. dla kolekcjonera. Tel. 
504 370 020.
SPRZEDAM grzejnik gazowy przepływowy 

TERMA, dużą lodówkę, białą, oddzielnie 
zamrażalnik, małą umywalkę, białą z bate-
rią. Tel. 784 272 267.
SPRZEDAM gwoździe zawiasowe 3x30, 
zszywki do drewna 30x12, drut płaski w 
kręgach 3x1, plomby ołowiane fi 8,10+żył-
ka w pakietach. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM używane drzwi drewniane 
dwuskrzydłowe o szer. ok. 150 cm, kom-
pletne z ościeżnicą. Cena 500 zł. Tel. 
068 359-05-09.
KUPIĘ nożyce do cięcia płaskownika, 
silnik 3 KW, 950 obr. Odpady płaskowni-
ka 30x4, płytę poliesterową falistą. Tel. 
504 370 020.
SPRZEDAM tanio meble używane: meb-
lościanka, ława, stolik RTV, kolor ciemny 
orzech. Tel. 693 521 119.
ODDAM w dobre ręce małe śliczne pieski 
kundelki. Zainteresowanych proszę o kon-
takt tel. 068 359-23-41, 603 518 881.
Z POWODU wyjazdu sprzedam dwutygo-
dniowy nowy telewizor Grundig 29, cena 
600 zł. Tel. 886 726 556.
BARDZO tanio sprzedam ladę witrynową 
i regał szklany na cukierki i ciastka. Tel. 
068 359-83-14 po 17.00 lub 785 724 210.
SPRZEDAM gęsi żywe. Tel. 604 570 646.
KUPIĘ książkę Murphiego „English gra-
mar in use” poziom intermedia+E. Tel. 
790 365 664.
GRUZ ceglany oddam. Tel. 504 140 028.

PRACA
PRZYJMĘ do pracy kucharza, kuchar-
kę do Bistro u Seby. Sękowice 78. Tel. 
512 174 449, 512 174 450.
POSZUKUJĘ pracownika (obsługa hote-
lowa), znajomość j. niemieckiego i j. rosyj-
skiego. Tel. 791 981 171.
DWIE kobiety podejmą się sprzątania 
biur lub mieszkań w Gubinie i okolicy. Tel. 
880 475 599.

PRZYJMĘ do pracy kucharza, kuchar-
kę do Bistro u Seby. Sękowice 78. Tel. 
512 174 449, 512 174 450

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

Koniec każdego roku obfituje 
w wiele uroczystości tak miejskich, 
jak i szkolnych, w różnych organiza-
cjach oraz związkach. Nastaje czas 
kolędowania, wieczornic, spotkań...

Związek Nauczycielstwa Polskiego 
organizuje 5 grudnia w Galerii „Ra-
tusz” GDK o godzinie 17.00 wspólne 
śpiewanie kolęd (karaoke) dla swoich 
członków oraz wszystkich chętnych.

A już do następnego dnia, do 6 
grudnia, chętni członkowie ZNP 
mogą zgłaszać (tel. 601 579 080) 
chęć wyjazdu na wycieczkę 13. 
grudnia do Berlina.

ZNP proponuje spędzić w tym roku 
inaczej sylwestrową noc - w Teatrze na 
spektaklu „Komedia muzyczna”. 24 
listopada w godz. 12.00-14.00 można 
dokonać wpłaty 50 zł w ZO ZNP.

Przedstawione propozycje to tylko 
część zapowiedzi na grudniowe po-
południa. MB-T

Na wojaże 

W minioną niedzielę spotkali się 
filateliści zrzeszeni w Stowarzysze-
niu Gubińskich Filatelistów. Spot-
kanie miało uroczysty charakter, 
gdyż organizacja obchodziła jubile-
usz 5-lecia powstania. Od początku 
powstania SGF na czele stoi pre-
zes Andrzej Szyja, który zasługuje 
na słowa uznania za wykonywaną 
pracę społeczną na wysokim pozio-
mie zaangażowania. Dzięki takie-
mu działaniu zebrania filatelistów 

W VII Biennale Humoru - Hradec 
Kralowe 2008 wzięło udział 236 
autorów z 58 krajów, łącznie przy-
słano 559 prac na konkurs. Polskę 
reprezentowało 9 osób: Marcin 
Bondarowicz, Zygmunt Figura, 
Dorota Chwałek, Paweł Kuczyń-
ski, Michał Ogiński, Jerzy Stęp-
niak, Daniel Strzelczyk, Maciej 
Trzepałka, Joanna Wasiak-Bassa 
- czego dowodem jest piękny kata-
log formatu A-4. 

W historii Polakom wpadły na-
grody - dobrze to świadczy o sto-
sunkach z sąsiadami. Czesi płacą 

SGF ma 5 lat
odbywają się regularnie, a udział 
w nich to przyjemne i pożyteczne 
spędzenie czasu.

Organizacja zrzesza ponad 30 
członków, którzy regularnie, co 
miesiąc, spotykają się w gościnnych 
progach Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej. Wprawdzie cza-
sy, gdy gubińskie koła zrzeszały po-
nad 500 filatelistów dawno minęły, 
ta grupa miłośników znaków pocz-
towych ma się dobrze. (sp)

Czeski Humorest
za pierwsze miejsce, czyli Velky 
Humorest 17 000 CZK oraz doda-
ją statuetkę, za drugie 12 000 CZK 
(statuetkę), za trzecie 7 500 CZK 
(statuetkę), nagrody jurorów dwie 
po 5 000 CZK oraz nagrodę Igora 
Sevcika 3 000CZK.

W tym roku Sławomir Łuczyń-
ski z Pabianic był jednym z sied-
miu międzynarodowych jurorów, 
który w 2003 miał swoją wystawę 
w Gubinie.

Tym razem w katalogu tylko Do-
rota Chwałek.

D.

W związku z realizacją rządowego 
programu ,,Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” w Przedszkolu Miejskim nr 
2 w Gubinie został utworzony punkt 
konsultacyjny Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej dla rodzi-
ców, uczniów i nauczycieli. W każ-
dą środę, w godzinach 15.00-19.00 
dyżur pełnią - pedagog mgr Sylwia 
Klejnglas-Tusznio, logopeda, oli-
gofrenopedagog mgr Magdalena 
Augul-Olech. Z pewnością warto 
korzystać z usług specjalistów!

Grupa dzieci 5-6-letnich z Przed-
szkola Miejskiego nr 2 w Gubinie 
w ramach realizacji programu ,,Zie-
mię mamy tylko jedną” odwiedziła 
oczyszczalnię, gdzie zobaczyła nowo-
czesną technologię oczyszczania ście-
ków. Wycieczka była następstwem 
zajęć i zabaw, podczas których wycho-
wawczynie Wioletta Soroczyńska 
(na zdjęciu z dziećmi) i Renata Kacz-
marek tłumaczyły dzieciom, dlaczego 
i w jaki sposób należy chronić przyro-
dę, wodę, energię i powietrze.

Dla grupy 6-latków 7 listopada 
był pełen atrakcji. Wraz z wycho-
wawczyniami Anną Frygą i Aliną 
Zając dzieci skorzystały z zapro-

Punkt konsultacyjny
szenia Małgorzaty Góralczyk (pro-
wadzącej w przedszkolu rytmikę) 
i wysłuchały koncertu w wykonaniu 
uczniów Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Gubinie. Po czym udały 
się na salę sportową do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Gim-
nazjum nr 2 w Gubinie, gdzie pod 
okiem pomysłodawcy spotkania 
Roberta Woszaka uczestniczyły 
w zabawach ruchowych. Po pełnym 
wrażeń i emocji dniu, nieco zmę-
czone wróciły do przedszkola.

Dzieci z najmłodszej w przed-
szkolu grupy 2-latków i ich panie, 
Teresa Kasprzak i Alina Owcza-
rzak, zaangażowały rodziców do 
zbierania liści, które zostały wy-
korzystane do wspólnie wykona-
nej pracy ,,Jesień w parku” - moż-
na oglądać ją w holu przedszkola. 
Piękna, w barwach złotej polskiej 
jesieni, wystawa. 

Wszystkie dzieci obejrzały 18 li-
stopada teatr na żywo w przedsta-
wieniu ,,Baśń o dwunastu miesią-
cach”, był to akcent oczekiwania na 
święta, które są już tuż, tuż... Dzieci 
już myślą o Mikołaju, o choince, 
a głównie o prezentach. MB-T
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Mecz rozpoczął się od rzutu kar-
nego dla przyjezdnych. Jednak Ag-
nieszka Tarczyńska nie zamieniła 
go na bramkę. Przez kolejne 9 mi-
nut gry na parkiecie panowały tyl-
ko nasze zawodniczki, które bardzo 
konsekwentnie zagrały w obronie, 
czego efektem było prowadzenie 
w 11 minucie gry 5:0. Wynik mógł 
być jeszcze bardziej okazały dla 
miejscowych, jednak nie wykorzy-
stały one kilku dogodnych sytuacji 
i rzutu karnego.

Pierwsza bramka dla przyjezdnych 
padła dopiero w 12 minucie gry 
i zdobyła ją Lena Burdzińska. Ko-
lejne minuty przynoszą kolejne tra-
fienia dla Sparty. Na listę strzelców 
wpisuje się Aleksandra Kuźminów 
(trzy bramki) oraz Justyna Kostka. 
W 18 minucie gry gubinianki osiąg-
nęły najwyższe w pierwszej części 
meczu prowadzenie różnicą sied-
miu trafień (9:2). Do końca tej czę-
ści meczu grano bramka za bramkę. 
Oba zespoły zeszły na przerwę przy 
prowadzeniu Sparty 12:5.

Druga połowa rozpoczęła się po-
dobnie jak pierwsza, od szybkich 
ataków gubinianek. W 37 minucie 
nasz zespół objął prowadzenie 15:6 
po dwóch bramkach Justyny Kostki 
i najskuteczniejszej w tym dniu na 
boisku A. Kuźminów. Jeszcze w 48 
minucie gry gubinianki prowadziły 
20:12. To co wydarzyło się w kolej-
nych pięciu minutach na boisku, 
trudno wytłumaczyć. Nasze zawod-
niczki zaczęły popełniać seryjnie 
błędy w ataku i obronie, gubiły piłkę, 
a rzuty na bramkę zespołu z Gniezna 
były niecelne albo stawały się łupem 
bramkarki. Przyjezdne bardzo szyb-
ko wykorzystały ten przestój i w 54 
minucie gry prowadziliśmy już tylko 
21:19. Zawodniczki z Gniezna złapa-
ły przysłowiowy wiatr w żagle i jesz-
cze na 3 minuty przed końcem gry 
zbliżyły się do naszego zespołu na 
jedno trafienie 22:21. Jednak ostat-
nie słowo należało do gubinianek, 
które w ostatniej minucie dorzuciły 

dwie bramki (A. Kuźminów i Sylwia 
Świtalska) i ustaliły wynik meczu.

Szósty mecz, piąte zwycięstwo. 
Taki jest obecnie bilans naszego 
zespołu. - Miejmy nadzieję, jak 
powiedział Paweł Zborowski - że  
sytuacja z końcowych minut dzi-
siejszego meczu była dziełem przy-
padku i chwilowego rozluźnienia 
wysokim prowadzeniem. Do koń-
ca pierwszej rundy pozostał do ro-
zegrania jeden mecz, wyjazdowy, 
z rezerwami Zagłębia w Lubinie.

Zespoły grały w następujących 
składach (w nawiasie zdobyte 
bramki):

SPARTA GUBIN - MKS MOS 
GNIEZNO 24:21 (12:5)

GMTS Sparta ZSLiT Gubin: 
E. Stachowiak, S. Świtalska, 
(1), K. Urban, A. Wieczorek, 
M. Zielińska, M. Ławrecka, 
E. Szafrańska (2), Grocha-
la; A. Adamczyk, J. Kostka (3), 
A. Kuźminów (11), J. Bednarska 
(2), G. Kuchta, S. Włodarczyk 
(5), P. Wosik. 

MKS MOS Gniezno: K. Dębi-
cka, M. Tubacka (1), M. Wit-
kowska (2), K. Podrzycka, 
M. Michalak, M. Szwedek (6), 
M.Kostencka, K. Żurawik, 
J. Żabirek (2), D. Siudeja, 
L. Burdzińska (3), P. Stacho-
wiak (1), A. Tarczyńska (6).

Sędziowie: Mateusz Krzemień 
(Osina), Kamil Wojciechowski 
(Banie) delegat ZPRP, Andrzej Ja-
worski (Głogów).

Kary:
Sparta: 2 upomnienia, 10 minut 

wykluczeń; MKS MOS: 3 upomnie-
nia, 4 minuty wykluczeń.

Przebieg gry - I połowa: 1:0, 4:0, 
7:2, 9:3, 11:4, 12:5; II połowa: 14:6, 
15:8, 18:11, 21:14, 22:19, 24:21.

Brawo Spartanki, wspaniale wal-
czycie! Gratulacje dla zawodniczek 
i trenerów, Ewy i Kazimierza Bar-
łóg oraz Pawła Zborowskiego.

Czekamy na dalsze emocjonujące 
mecze. MB-T

Zwyciężyły

Zwycięzcami zostali uczniowie 
klasy III LOjk w składzie: Paweł 
Banaszczyk, Paweł Tomczak, Ra-
dosław Bednarski. Sprawa wygra-
nej okazała się otwartą do samego 
końca. W ostatniej rundzie klasa 
II ZKH (lider w tabeli) w składzie: 
Bartosz Guzik, Adam Kokoszka, 
Mariusz Mazurkiewicz, straciła 
trzy punkty, w wyniku czego spad-
ła na II pozycję, a ich miejsce zajęli 
zawodnicy z III LOjk. Na trzecim 
miejscu uplasowali się uczniowie 
klasy II LOk. W zespole tym grali: 
Przemysław Pracz, Mateusz Ba-
ronowski, Łukasz Chmurzewski.

Koniec zmagań
Pozostałe miejsca zajęli:
4. IV TUG (Przemysław Cwany, 

Dariusz Dębski, Jakub Klucznik),
5. I LOk (Łukasz Wolny, Andrzej 

Siergiej, Mateusz Marek),
6. II ZWa (Kamil Sokół, Kry-

stian Matusiewicz, Mateusz 
Hrynkiewicz),

7. I TE (Daniel Stefaniak, Mateusz 
Zaborowski, Mateusz Grzegorek),

8. II TEb (Łukasz Świderski, Ma-
teusz Dulas, Rafał Pietkiewicz).

Dla trzech najlepszych zespołów 
nagrody ufundował Komitet Ro-
dzicielski przy ZSLiT, a wręczył je 
dyrektor Mirosław Siergiej. G.J.

Tak prozaiczny temat, jak toa-
lety, wydaje się mało atrakcyjny. 
Jednak postanowiłem poświęcić 
mu kilka zdań.

Dla człowieka radzieckiego te 
urządzenia nigdy nie były przed-
miotem troski. Można nawet 
stwierdzić, że nie były dla niego 
niezbędne. Wiele na ten temat 
można dowiedzieć się z książki 
„Kobieta w Berlinie”, opisującej 
ostatnie dni II wojny światowej 
w tym mieście, tuż po wkroczeniu 
Rosjan. Przenieśmy się jednak do 
lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Mogę z całą odpowiedzial-
nością stwierdzić, iż korzystanie 
z toalet dworcowych we Lwowie 
było w tym czasie wielce stresu-
jącym przeżyciem. Świętoszów, 
dokąd jeździliśmy na mecze siat-
kówki, także nie odbiegał pod tym 
względem od radzieckich standar-
dów. Wielkie wrażenie wywarły 
natomiast na mnie toalety w Niem-
czech, Francji czy Luksemburgu. 
Kontrastowały one z naszą sier-
miężną rzeczywistością. Oczywi-
ście w tym zakresie wpływ naszych 
wschodnich sąsiadów nie był tak 
przemożny. A jednak. Porównanie 
naszych publicznych ustronnych 
miejsc z podobnymi ze świata za-
chodniego było bolesne.

Przez ostatnie dwadzieścia lat w tym 
zakresie bardzo wiele się zmieniło. 
Jednak istnieją jeszcze miejsca, gdzie 
ucywilizowanie wszystkich tego typu 
pomieszczeń nie jest sprawą priory-
tetową.

Kilkanaście lat temu w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących doko-
nano gruntownej modernizacji 
toalety dla pań nauczycielek. Po-
zwalam sobie zamieścić fragment 
wiersza, który napisałem wówczas 
na tę okoliczność:

Jest świątecznie, optymizm i radość
Pan dyrektor uczynił im zadość.
Jakie muszle, kafelki i spłuczki
Wyjdziesz stąd i biełyje masz ruczki.

Ref. By przyczesać koafiury
Lustra z boku, światła z góry

Żadnych gwoździ ani rury
Lecz glazura i marmury.

A chłop każdy, co spojrzy dziś na nią
Myśli, dobrze w tej szkole jest paniom.
Chyba to im się już należało
Przyjemności wszak mają tak mało.

Ref. Stoi damska toaleta
Niepodobna do klozeta

Piękna kobiet toaleta
Obok męska, klasa nie ta!

Właśnie. Pisząc ten sytuacyjny 
wierszyk, byłem przekonany, że do-
prowadzenie toalety dla panów na-
uczycieli do podobnego wyglądu to 
kwestia najbliższych tygodni. Jed-
nak się myliłem. W tym sfeminizo-
wanym zawodzie nawet toalety...

W ostatnie wakacje zjechała do 
Gubina ekipa filmowa. Kręcą-
cy film pan reżyser zachwycił się 
tym reliktem przeszłości. Prosił, 
aby nic w tym pomieszczeniu nie 
zmieniać, bo to ewenement na 
dużą skalę. I chociaż tu i ówdzie 
widać jednak zabiegi korygujące 
ten niezbyt nowoczesny wizeru-
nek, to przytoczona toaleta dla 
panów jest egzemplifikacją przed-
stawionej oceny.

Już w trakcie pisania tego felieto-
nu naszły mnie jednak wątpliwo-
ści. No bo szkoła jak szkoła. Szkół 
w Polsce tysiące. W takich starych 
murach już nie tak wiele, a szcze-
gólnie z atrakcją typu retro. Może 
to być jakiś wyjątkowy akcent pro-
mujący szkołę i uczynić ją godna 
zapamiętania dla ludzi z „wielkie-
go świata”. Zastanawiam się więc, 
czy to nie byłby właśnie słuszny 
kierunek... Sam już nie wiem.

Ireneusz Szmit

Cywilizować czy retro

W Koszalinie odbył się 18 paź-
dziernika br. V Puchar Polski 
Młodzików i Juniorów Młodszych 
w Karate Kyokushin z udziałem 
240 zawodników z 45 Klubów.

Zawodnicy Gubińskiego Klubu Ky-
okushin Karate Błażej Dziurdzie-
wicz i Rafał Mielżyński wywalczyli 
trzy złote medale w walkach reżyse-
rowanych oraz Rafał indywidualnie 
w kumite juniorów młodszych do 
60 kg, który w finale pokonał Piotra 
Sidora ze Szczytna. Jest to dotych-
czas najlepsze osiągnięcie naszych 
zawodników w zawodach ogólno-
polskich, na które 

czekaliśmy 17 lat. W 1991 roku 
Radosław Naumowicz wywalczył 
dla naszego Klubu tytuł Mistrza 
Polski Juniorów (18-21 lat) w kate-
gorii do 70 kg.

Wszystkich zawodników wyszko-
lił sensei Krzysztof Dubiel 3 Dan, 
który jest zadowolony z osiągnię-
tych wyników przez gubińskich 
karateka i ma nadzieję, że w ślady 
naszych mistrzów pójdą następcy.

W rozegranych 15.11.2008 r. I Mi-
strzostwach Karate Kyokushin o Pu-
char Burmistrza Kożuchowa dziesię-
cioosobowa reprezentacja naszego 

Karatecy z Pucharem 
Polski

Klubu, rywalizując w konkurencjach 
kata, kumite oraz walk reżyserowa-
nych, wywalczyła dziewięć medali 
oraz drużynowo zajęła trzecie miej-
sce za reprezentacjami z Nowej Soli 
i Zielonej Góry. W turnieju wystarto-
wali również zawodnicy z Grodziska 
Wielkopolskiego.

Złote medale wywalczyli: To-
masz Jaroszyński kata dzieci 
10- 11 lat, Maciej Dziurdziewicz 
kumite kadetów, B. Dziurdziewicz 
kumite juniorów młodszych do 65 
kg; srebrny - Dawid Bosak kumi-
te młodzików do 60 kg; brązowe 
- Kacper Borowski kata kadetów, 
K. Borowski kumite kadetów, D. 
Bosak kata młodzików, B. Dziur-
dziewicz kata juniorów młodszych, 
Łukasz Bosak kumite juniorów 
młodszych do 65 kg.

O braku szczęścia może mówić 
Kacper Kokociński, który zajął 
czwarte, tak nielubiane przez za-
wodników miejsce, w kategorii kata 
dzieci do 9 lat.

Wszystkie osoby i firmy, które ze-
chciałyby wspomóc naszych zawod-
ników, zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji na stronie 
www.kyokushingubin.pl K.D.

M.Dziurdziewicz, Ł.Bosak, B.Dziurdziewicz, D.Bosak, K.Borowski, sensei K.Dubiel, 
T.Jaroszyński: klęczą - Kamil Chojnacki, Przemysław Rodziewicz

W poniedziałek 03.11.2008, po siedmiu tygodniach zmagań, zakończo-
ne zostały rozgrywki Szkolnej Ligi Trójek Siatkarskich Chłopców zorga-
nizowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego Jacka Gornowa.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego 
dofinansował zakup dla Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego w Gubinie sprzętu ratownicze-
go. Wodnicy-ratownicy wzbogacili 
się o sprzęt do nurkowania i pierw-
szej pomocy. Jednak najbardziej są 
zadowoleni z największego zakupu 
- motorowej łodzi ratunkowej typu 
RIB. Zakupiony sprzęt ułatwi nam 
utworzenie grupy interwencyjnej, 
która będzie współpracowała mię-
dzy innymi z Jednostką Ratow-
niczo-Gaśniczą PSP oraz Obroną 
Cywilną - mówi prezes Oddziału 
WOPR Jacek Czerepko. Chciałbym 
w tym miejscu serdecznie podzięko-
wać przewodniczącej Rady Powiatu 
Krośnieńskiego Annie Szcześnie-
wicz i wicestaroście powiatu Jani-
nie Pawlik za pomoc w otrzymaniu 
dofinansowania - dodaje. Gubińscy 
WOPR-owcy mają równie wielkie 
osiągnięcia sportowe; byli gospo-
darzami Mistrzostw Województwa 
Lubuskiego w ratownictwie wodnym 
- zdobywając I miejsce w konkuren-
cji drużynowej. Zrealizowali dwa 
projekty w ramach polsko-niemie-
ckiej współpracy młodzieży Jugend-

Powiat dofinansował
werk przy wsparciu Euroregionu 
„Sprewa-Nysa-Bóbr”. Uczestniczyli 
też w szkoleniu na Dunajcu wspólnie 
z niemieckimi wodniakami.

Bardzo dobrze układa się współ-
praca z niemieckimi kolegami 
z DRK - Wasserwacht w Guben 
i instytucjami miejskimi Gubina, 
które w swoim zakresie mają za-
pewnienie pomocy w razie zagro-
żeń i katastrof.

Oddział WOPR w Gubinie w tym 
roku prowadził działalność profi-
laktyczno-ratowniczą na terenie 
całego powiatu krośnieńskiego. Za-
bezpieczali między innymi kąpie-
liska w Łochowicach, Kosarzynie, 
na jeziorze Dąbie i Deulowitz koło 
Guben. Przeprowadzili w tym roku 
26 akcji ratowniczych - wszystkie 
pomyślnie zakończone. Wyciągali 
z wody pasażerów łodzi, kajaków, 
którym zdarzyły się wywrotki oraz 
osoby w stanie nietrzeźwym zażywa-
jące kąpieli.

Do „pełni szczęścia” gubińskim 
ratownikom przydałby się jeszcze 
jeden komplet do nurkowania, agre-
gat do napełniania butli tlenowych.

Antoni Barabasz

DREWNO KOMINKOWE
POŁUPANE, BRZOZA, DĄB

TRANSPORT 
POWYŻEJ 4 m GRATIS!

GUBIN, LEGNICKA 10
TEL. 603 707 080

NIEMKA 55/170 Z COTTBUS, 
SZCZUPŁA, WYSPORTOWANA

HOBBY: DOM, OGRÓD, KULTURA, 
SZUKA PARTNERA ŻYCIA OD 50 LAT, 

SPRAWNEGO, NIEPALĄCEGO, MÓWIĄ-
CEGO TROCHĘ PO NIEMIECKU.

TEL. 0048 0162 1883020.
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dokończenie ze str. 1
Starosta Jacek Hoffman wyraził 

nadzieję, że wszystkie gminy po-
wiatu zrealizują podobne zadania 
– podarował młodzieży zestaw piłek. 
Burmistrz Krosna A.Chinalski złożył 
serdeczne gratulacje burmistrzowi B. 
Bartczakowi i mieszkańcom Gubina 
z okazji uruchomienia obiektu i poda-
rował na szczęśliwy początek siatkę 
z piłkami. Przedstawicielki osiedla, 
radna Danuta Andrzejewska i prze-
wodnicząca Leontyna Kaczor w po-
dziękowaniu wręczyły burmistrzowi 
Bartczakowi duży bukiet kwiatów. 
Obiekt poświęcił proboszcz A.Piela. 

Co sądzą o Orliku 2012
Zygmunt Pindel – piękna 

rzecz, nowe boisko. Orlik skupia 
mieszkańców Komorowa miej-
skiego i wiejskiego. Jest wyko-
rzystywany codziennie do zmro-
ku. W piłkę grają młodsi i starsi. 
Wymiotło wszystkich z innych 
miejsc zbiórek na osiedlu.

Monika Hendzelak – fajna 
rzecz, podoba mi się. Dzieci mają 
właściwe miejsce do zabawy, do-
rośli też mogą pograć.

Henryk Ostapkowicz – jako 
radny gminy Gubin cieszę się, że 
młodzi mieszkańcy Komorowa 
mogą korzystać z tego nowo-
czesnego obiektu sportowego. 
Więcej takich inicjatyw...

Janina Piszczek – nie pamię-
tam, żeby w naszej okolicy po-
wstało coś tak pożytecznego w tak 
krótkim czasie. Chwała wszystkim, 
którzy to wymyślili i zrealizowali.

Halina Jankowska – wspa-
niała rzecz. Młodzież nie będzie 
na drzewach montować koszy 
i blokować ścieżek. Ma właściwe 
miejsce.

Robert Łupiński – dobra 
rzecz, szczególnie jeśli będzie 
właściwie wykorzystane. Młodzież 
mamy usportowioną na osiedlu, 
marzy mi się liga oldbojów.

Błażej Bajdała – dobrze, że bę-
dzie gdzie pograć. Mój brat już grał.

Wojciech Siwik – mam dużo 
zajęć, jeszcze na nim nie grałem, ale 
fajnie, że jest prawdziwe boisko.

Wstęgę przecięli posłanka B. Bu-
kiewicz, marszałek województwa 
M. Jabłoński, przewodniczący 
RM Leszek Ochotny i burmistrz 
B. Bartczak.

Honorowymi kopami popisali się 
marszałek M.Jabłoński i burmistrz 
B.Bartczak. Wychowankowie Ire-
neusza Szmita ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 rozegrali inauguracyjny 
mecz piłkarski, który sędziował Mi-
rosław Skobel. Szóstoklasiści wy-
grali z uczniami piątych klas 2:0. 
Gole strzelili Rafał Białek i Hubert 
Suchodolski.

Ols

B.Bartczak przecina wstęgę w asyście B.Bukiewicz i M.Jabłońskiego

Drugi w województwie

Wszystko zaczęło się zgodnie 
z planem. W Lubrzy mieliśmy do 
czynienia z istną kanonadą. Gubi-
nianie wygrali 5:1! Wynik mógł być 
zdecydowanie wyższy, gdyby przed 
przerwą lubrzan od utraty bramki 
dwukrotnie nie uratował słupek. 
Bohaterem spotkania został Prze-
mek Sobczak, który trzy razy po-
konał bramkarza Zjednoczonych.

Po wysokim zwycięstwie Carina 
udała się na kolejne ligowe spotka-
nie, tym razem do przedostatniego 
w tabeli Medyka Cibórz i było to 
zdecydowanie słabsze w naszym 
wykonaniu spotkanie, niż to w Lu-
brzy. Carina grała miernie, nie po-
trafiła wykorzystać stworzonych 
sytuacji i w efekcie poległa 0:1, 
tracąc bramkę w końcówce spotka-
nia. Warto jednak dodać, że w tym 
meczu w składzie Cariny brakowało 
kilku ważnych ogniw.

Ostatni w tej rundzie mecz śmiało 
określić można mianem spotkania 
na... błocie. Padający cały czas deszcz 
sprawił, że boisko w Gubinie nie na-
dawało się praktycznie do niczego, 
a już na pewno nie do rozgrywania 
na nim meczu piłkarskiego. Pojedy-
nek formalnie kończący rundę je-
sienną sezonu 2008/2009 zakończył 
się podziałem punktów. Carina zre-
misowała z MKS Nowe Miasteczko 
1:1. Gubinianie objęli prowadzenie 
w... 45 sekundzie spotkania, kiedy to 
Kuba Stroński bardzo przytomnie 
„zamykał” rzut rożny przy długim 
słupku. Piłka w polu karnym minęła 

wszystkich i „Struna” nie miał prob-
lemu z wpakowaniem futbolówki do 
siatki. Początek meczu zapowiadał 
więc spore emocje, ale wspomniane 
wyżej boisko skutecznie uniemoż-
liwiało szybkie rozgrywanie piłki 
i z tego powodu akcje podbramkowe 
policzyć można na palcach jednej 
ręki. Niestety, jedna z nich dała re-
mis gościom. Błąd gubińskiej defen-
sywy skrzętnie wykorzystał Różycki, 
który w sytuacji sam na sam nie dał 
szans Matwiejczykowi. Od tego 
momentu MKS wyraźnie się cofnął, 
bardziej licząc na kontry.

Najlepszą sytuację na bramkę Ca-
rina zmarnowała na początku dru-
giej połowy, kiedy to w słupek po 
uderzeniu głową trafił P. Sobczak. 
Dobre sytuacje mieli także Daniel 
Szydłowski i Przemek Fiedoro-
wicz, ale żadnemu z nich nie udało 
się pokonać Piotra Łobody. Trzeba 
przyznać, że również nasz bramkarz 
- Karol Matwiejczyk miał kilka bar-
dzo udanych interwencji, czym moc-
no przyczynił się do zdobycia jakich-
kolwiek punktów w tym meczu.

Na koniec pragniemy zakomuni-
kować, że mimo iż runda jesienna 
dobiegła końca, nie oznacza to jesz-
cze przerwy dla zawodników Cari-
ny. W najbliższą niedzielę (23.11), 
o godz. 12:00 gubinianie podejmą 
na swym boisku w ramach rozgry-
wek o piłkarski Puchar Polski III-li-
gową Tęczę Krosno Odrzańskie.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!
T.S.

Zakończyli rundę

Przed ostatnimi trzema meczami tej rundy byli wśród kibiców tacy, 
którzy śmiało dopisywali gubinianom komplet punktów, tymczasem 
ponownie okazało się, że w sporcie faworyci nie zawsze są górą.

1 Odra Bytom Odrzański 34 42-11
2 Budowlani Lubsko 32 35-15
3 Sparta Grabik 31 47-25
4 Carina Gubin 29 31-21
5 Zenit Ługów 25 36-28
6 Błękitni Świdnica 23 24-21
7 MKS Nowe Miasteczko 22 20-19
8 Tramp Osiecznica 22 27-23
9 Pogoń Wschowa 19 21-33
10 Syrena Zbąszynek 18 28-34
11 Stal Jasień 18 21-26
12 Piast Parkowia Trzebiechów 15 23-31
13 Czarni Rudno 13 25-37
14 Medyk Cibórz 13 13-30
15 Zjednoczeni Lubrza 11 13-30
16 Błyskwica Lubinicko 10 16-38

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie ogła-
sza nabór na wolne stanowisko pracy trenera środowisko-
wego. Przewidywane jest zatrudnienie kilku osób w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy.
1. Wymagania:
a)  kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego lub
b)  kwalifikacje trenera bądź instruktora sportu i co naj-

mniej średnie wykształcenie.
2.Zakres wykonywania zadań na w/w stanowisku 
obejmuje w szczególności:
Prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowo-rekreacyj-
nych.
3.Wymagane dokumenty:
a)  list motywacyjny zawierający  uzasadnienie przystąpie-

nia do konkursu,
b)  życiorys zawodowy (CV)
c)  dokumenty potwierdzające wykształcenie i przebyte 

szkolenia,
d)  kwestionariusz osobowy,
e)  pisemna koncepcja prowadzenia zajęć na obiekcie 

sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Kresowej wybudo-
wanym w ramach Rządowego Programu „Moje Boisko 
Orlik 2012”,

f)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych dla celów rekrutacji,

g)  oświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub 

za pośrednictwem poczty na adres: 
Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie, ul. II Armii 

Wojska Polskiego 5 z dopiskiem „Nabór na stanowi-
sko trenera środowiskowego” w terminie do dnia 8 
grudnia 2008r.

Zagraj w szachy
22.11.2008 r. w godz. 9.00-15.00 w Gubińskim 
Domu Kultury zostanie przeprowadzony indywi-
dualny turniej szachowy dla młodzieży szkolnej 
miasta i gminy Gubin (p 15).

Zapraszamy
Dyrektor GDK Janusz Gajda


