Zapraszamy
na poczęstunek
w dniu 22.11.2009

Gubin, ul. Chopina 1

Otwarta dla wszystkich w potrzebie...
Jesteśmy przygotowani do sezonu, w którym być może będzie więcej chętnych, niż mamy miejsc - mówią pastor Bogdan
Tomaszewski (na zdjęciu z prawej) ze Zboru Betlejem Kościoła Zielonoświątkowego w Gubinie i Edward Stępnik - etatowy
pracownik noclegowni.

Komisja
Sejmiku
w Gubinie
Po raz pierwszy w dziejach miasta
w środę 18 listopada w Galerii „Ratusz” obradowała Komisja Kultury,
Edukacji i Kultury Fizycznej Sejmiku Lubuskiego. Posiedzenie prowadził Józef Rubacha - przewodniczący
komisji, były długoletni burmistrz
Szprotawy.
Burmistrz Bartłomiej Bartczak zaprezentował działania Fundacji Fara
Gubińska. Gunter Quiel mówił o genezie pomysłu odbudowy fary i o dotychczasowych pracach porządkowych.
Zapoznano komisję z postępem prac
zabezpieczających i rekonstrukcyjnych
w trakcie zwiedzania fary. Wychodząc
z kościoła farnego przewodniczący komisji J. Rubacha stwierdził, że trzeba zrobić
wszystko, by mury fary ożyły. Komisja
zwiedziła również gubińską Izbę Muzealną, którą prezentował Stefan Pilaczyński
i Tadeusz Buczek. Komisja zapoznała
się także z osiągnięciami Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr w dziedzinie kultury,
sportu i transgranicznej współpracy młodzieży, prezentowała w ciekawy sposób
dyrektor Bożena Buchowicz.
Pozytywnie zaopiniowano projekt
uchwały o likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gubinie, Krośnie Odrzańskim i Sulechowie.
B.Bartczak zapewnił, że księgozbiór będzie właściwie wykorzystywany przez studentów Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, której filia działa w Gubinie.
dokończenie na str. 2

Trójka
ewakuowana

czytaj na str. 3

E. Stępnik (z lewej) i B. Tomaszewski podczas przygotowań do przyjęcia pierwszych podopiecznych gubińskiej noclegowni
Aby się do niej dostać, należy mieć skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i status osoby bezdomnej.
Jednak w okresie zimowym do gubińskiej
noclegowni są przyjmowane wszystkie
osoby, nawet te przywożone przez policję.
Warunkiem otrzymania miejsca noclegowego jest przebywanie w stanie trzeźwości. Jednak w sytuacji, gdy temperatura na
zewnątrz spada poniżej 5 stopni Celsjusza, nasza noclegownia jest otwarta dla
wszystkich potrzebujących bez wyjątku
- podkreśla pastor B. Tomaszewski.
W zasadzie jest ona przeznaczona dla
mężczyzn, ale wydzielono jedną salkę
(tzw. izolator), w której mogą przenocować także kobiety. Noclegownia ma zapewnioną opiekę lekarską, a każdy podopieczny ma swojego lekarza domowego.
To właśnie Zbór wygrał przetarg na jej

prowadzenie w ramach zadania publicznego „Zapewnienie pomocy osobom
bezdomnym, ubogim i potrzebującym
poprzez prowadzenie noclegowni”. Aktualnie noclegownia przy ulicy Gdańskiej
jest po kapitalnym remoncie, w czasie
którego zostały pomalowane wszystkie
pomieszczenia, położono nową glazurę, wymienione zostały instalacje: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
Przy okazji wymiany sieci elektrycznej,
zmieniono rodzaj oświetlenia z jarzeniowego na punktowe - wylicza pastor.
Wymiana okien z drewnianych na
„plastiki” to kolejne zaoszczędzone złotówki, których nigdy nie jest za wiele włącza się do rozmowy jeden z dwóch
etatowych pracowników noclegowni E. Stępnik (drugim jest Zbigniew
Bartel). Daje to duże oszczędności na

ogrzewaniu. Wymiana okien pozwoliła też na dalsze funkcjonowanie noclegowni, w innym wypadku zostałaby
zamknięta przez sanepid. Potrzeby finansowe są duże - mówi dalej pastor
Tomaszewski.
W skali sezonu utrzymanie instytucji kosztuje 26 tysięcy złotych (z czego
Urząd Miasta przekazuje 19 tysięcy,
Urząd Wojewódzki 4 tysiące i Urząd
Marszałkowski 1 tysiąc złotych). Reszta (około 2500 złotych) pochodzi ze
środków własnych Zboru.
Pastor jest zadowolony ze współpracy
z Oddziałem Armii Zabawienia z Guben, która przekazuje między innymi
odzież, ale np. bielizna dla podopiecznych jest każdorazowo kupowana
w hurtowniach.
dokończenie na str. 5

Gubinianin
dowodzi FORMOZĄ

czytaj na str. 12

Miasto i okolice



Urodzenia
Alan Furtak, Alan Kaczorek, Antonia Perlak, Barbara Błażkiewicz,
Alicja Benyskiewicz, Kornelia Pleszyniak, Nikola Witucka, Zofia Ciechanowicz, Miłosz Bogdan, Marcel
Piasecki, Vanessa Krajewska, Iga
Bartecka, Martyna Nicińska, Anastazja Zieja, Nikodem Makowiecki, Nikolas Jaros, Marcel Biedniak, Wiktor
Stefaniak, Anatola Olejnik.

Zgony
Maria Sidor l. 81, Leonard Mieszkieło l. 59, Ryszard Dzierżałowski l. 55,
Zygmunt Jachimowicz l. 78, Stanisława Cycuła l. 87, Jadwiga Śmiatek l. 60.

Komisja
Sejmiku
w Gubinie
dokończenie na str. 2
Jan Stachowicz - kierownik Wydziału Kultury Edukacji i Kultury Fizycznej
Urzędu Marszałkowskiego, przedstawił
sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego”
za drugie półrocze 2007 roku i za rok 2008.
Stwierdził, że poziom przedsięwzięć kulturalnych w miastach, gminach, powiatach
i województwie ocenia jako wysoki.
Jerzy Tajchert - kierownik Wydziału
Polityki Społecznej, zreferował program współpracy województwa lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
Umowy z organizacjami pozarządowymi planuje się zawierać na czas realizacji zadania, jednak nie dłużej niż na
3 lata. Program przyjęto jednogłośnie
z tendencją do dalszego mobilizowania
pozostałych organizacji pozarządowych do współpracy.
Radni Sejmiku i pracownicy Urzędu
Marszałkowskiego żywo interesowali
się sprawami Gubina.
Wiceprzewodniczący komisji Maciej
Nawrocki podkreślił schludny wygląd
miasta. Radny Marek Kubik ze Słubic
porównywał obydwa nadgraniczne
miasta, zauważając, że centrum i starówka w przypadku Słubic jest z drugiej
strony granicy, odwrotnie niż w Gubinie. Z tej racji zauważył jakby większą
szansę dla Gubina.
Wiele szczegółów wyjaśniali radni
Józef Bartkowiak i Kazimierz Pańtak,
który w przeszłości prowadził radcostwo prawne w „Carinie”.
W posiedzeniu uczestniczył Leszek
Ochotny - przewodniczący Rady Miasta,
wiceprzewodniczący Zygfryd Gwizdalski i Janusz Gajda - dyrektor GDK.
Wszyscy goście otrzymali od
B.Bartczaka na pamiątkę miejskie monety - 6 gubinek. Komisja postanowiła,
że w przyszłym roku przynajmniej trzy
razy odbędzie podobne wyjazdowe posiedzenia. Przewodniczący J.Rubacha
dziękował władzom Gubina za zaproszenie. Życzył burmistrzowi Bartczakowi tyle następnych kadencji, ile potrzeba dla odbudowy fary.
Ols

Posiedzenie Komisji
W poniedziałek 9 listopada zebrała się
Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa Publicznego. Obradami kierował przewodniczący komisji
Andrzej Białek. W obecności zastępcy
burmistrza Justyny Karpisiak wysłuchano informacji Rafała Wypycha - inspektora ds. obrony cywilnej. Inspektor
R. Wypych przedstawił plan ćwiczeń
ewakuacyjnych w gubińskich szkołach. Uczniowie wysłuchają instruktażu
o ewakuacji i zasadach postępowania
z materiałami niebezpiecznymi. Wykładowcami będą strażacy i policjanci.
Komisja zaprosiła kompetentne osoby, by z ich udziałem znaleźć miejsce,
gdzie w porze dziennej mogłyby przebywać osoby bezdomne, korzystające
z noclegowni.
Gubińska noclegownia, której prowadzenie powierzono Zborowi Zielonoświątkowców „Betlejem”, może przyjąć
15 osób. Obecnie korzysta z niej pięciu
mężczyzn. Pastor Bogdan Tomaszewski omówił dotychczasową działalność
noclegowni. Bywało, że w czasie mrozów, gdy zabrakło miejsc, udostępniany był również kościół. W noclegowni
zatrudnionych jest 2 opiekunów. Znaczącej pomocy udzielają noclegowni
działacze „Armii Zbawienia” z Guben. Pensjonariusze otrzymują kolację
i śniadanie. Jednak od godziny 8.00
rano do 18.00 muszą opuścić noclegownię. W tym czasie prowadzone są prace
porządkowe. Pracownik noclegowni
Edward Stępnik mówił, że noclegownia w razie nastania mrozów zazwyczaj
się zapełnia. Zgłaszają się wtedy osoby
przebywające dotychczas w nieopalonych pomieszczeniach. Potrzebujących
często kieruje także policja - ci najczęściej sprawiają kłopoty. Gdy temperatura spadnie poniżej 5 stopni C, przyjmowani są wszyscy, bywa że chorzy
nieprzebadani, a nawet pod wpływem
alkoholu. Jednak w dzień ci ludzie często nie mają się gdzie podziać.
Przewodniczący A. Białek rzucił otwarte pytanie - gdzie znaleźć świetlicę
dla bezdomnych? Miasto musi do tych
ludzi wyciągnąć rękę. Musimy im znaleźć ciepły kąt na dzień. Wiceprzewodniczący rady Wojciech Sendera za-

pytał, czy pensjonariusze noclegowni
mogliby w dzień przebywać w Domu
Dziennej Pomocy. Kierownik MOPS
Teresa Dziedzic nie widzi takiej możliwości. Z dziennej pomocy korzystają
osoby starsze, często z trudnościami
ruchowymi i jest tam ściśle określona
ilość miejsc. Pani Dziedzic zwróciła
się pisemnie do władz miasta i zarządu fundacji „Wspólny Dom”, by ta
udostępniła swą siedzibę w godzinach
10.00-17.00 dla bezdomnych. Edmund
Śladowski - prezes fundacji, chciałby
pomóc. Z pomieszczenia tego korzystają dzieci i młodzież. Wolontariusze
opiekują się nimi najczęściej od 12.00
do 15.00, a w tym czasie bezdomni korzystają z obiadu w jadłodajni.
Członek zarządu fundacji „Wspólny
Dom” Piotr Chlebny przyrzekł, że poruszy sprawę na walnym zgromadzeniu
fundacji. Wstępna odpowiedź udzielona
zostanie do 16 listopada. E. Tomaszewski
zaprosił komisję do odwiedzin noclegowni. Prosił też o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie dodatkowego etatu
w noclegowni. Przewodniczący A. Białek
przyrzekł, że odwiedzi noclegownię.
Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Dubert przedstawił komisji wyniki pracy za pierwszy rok działalności.
Suma 2123 interwencji w ciągu roku,
które przeprowadziły 4 osoby, zrobiła
wrażenie na obecnych. Szczegółowo
omówimy to w osobnym materiale.
Dyskutowano nad potrzebą wyposażenia Straży Miejskiej w pojazd.
Wiceburmistrz J. Karpisiak wyraziła
nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie za poparciem komisji bezpieczeństwa znajdą się środki na zakup
samochodu dla Straży Miejskiej. Pani
burmistrz zaprosiła strony na poniedziałek 16 listopada w celu ostatecznego rozstrzygnięcia, gdzie bezdomni
znajdą dach nad głową w mroźne dni.
Z ostatniej chwili
Mediacje pani burmistrz odniosły
pożądany skutek. Bezdomni będą mogli korzystać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 13.00-17.00 ze świetlicy fundacji „Wspólny Dom”.
Oleg Sanocki

Miasto przygotowane
do mrozu
Zbliża się zima. Razem z nią niskie temperatury, opady śniegu oraz inne
niesprzyjające zjawiska atmosferyczne. 12 listopada w Urzędzie Miejskim
spotkali się przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie w tym okresie bezpieczeństwa mieszkańcom.
W czasie roboczego spotkania, które
poprowadził burmistrz Bartłomiej Bartczak, rozmawiano o stanie przygotowań
wszystkich instytucji do nadchodzącej
zimy. Działania podejmowane przez służby koordynowane przez burmistrza mają
na celu zminimalizowanie ewentualnych
skutków wystąpienia niskich temperatur.
Jednym z ważniejszych zadań jest utrzymanie przejezdności dróg w chwili wystąpienia opadów śniegu. Za te czynności
odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo
Usług Miejskich. W czasie spotkania prezes tej instytucji Leszek Linda poinformował o ilości sprzętu, który może być

wykorzystany do odśnieżania oraz przedstawił kolejność, w jakiej będzie usuwany
śnieg na poszczególnych drogach naszego
miasta. W okresie zimy policjanci i straż
miejska wraz z innymi służbami skupią
szczególną uwagę na osobach bezdomnych, dla których ujemne temperatury są
szczególnie niebezpieczne. Straż Pożarna
będzie prowadziła działania informacyjne mające zwrócić uwagę na zagrożenia
związane z używaniem pieców.
Ze sprawozdań pozostałych instytucji
biorących udział w spotkaniu wynika, że
miasto jest dobrze przygotowane na nadejście zimy.
raw
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Otwarto koperty z pracami
Odbyło się pierwsze spotkanie jurorów XII Konkursu Literackiego im. Tadeusza Firleja „O Złote Pióro”. 6 listopada w obecności wszystkich członków
otwarto koperty. Na konkurs napłynęły prace 15 autorów, w tym prace 12
osób w kategorii „dorosły” i 3 osób w kategorii „młodzież”. Jurorzy rozpoczęli
czytanie prac. W grudniu zostaną ogłoszone wyniki, odbędzie się także uroczystość wręczenia „Złotych Piór”. O szczegółach poinformujemy Państwa na
łamach gazety.
(sp)

Jury XII konkursu „O Złote Pióro” podczas pierwszego spotkania

Stypendia dla gubińskich uczniów
Kolejny zaszczyt przypadł Zespołowi Szkół im. M. Kopernika w Gubinie.
Decyzją kapituły ds. przyznawania stypendiów i nagród Powiatu Krośnieńskiego postanowiono, iż ośmioro uczniów tej szkoły dostanie nagrodę stypendialną, która w tym roku wyniosła 200 zł. Wśród uczniów szkół podstawowych wyróżnieni zostali: Michał Gordziejewski, Kamil Matusiewicz, Michał
Hawrylak i Katarzyna Rogatka, natomiast wśród gimnazjalistów: Katarzyna
Świstun, Karolina Sibińska, Karolina Urban i Martyna Ławrecka. Nagrody
zostały przyznane najbardziej uzdolnionym uczniom za osiągnięcia sportowe
i artystyczne. Wręczenie stypendiów odbyło się w środę 18 listopada w Zespole Szkół Rolniczych w Gubinie. Jak stwierdziła dyrektor Zespołu Szkół
im. M. Kopernika Genowefa Barabasz: dzięki takim wyróżnieniom, nie tylko
wzrasta prestiż naszej szkoły, ale przede wszystkim uczniowie czują się bardziej
docenieni, co powoduje u nich jeszcze większą motywację do dalszej nauki.
Andrzej Matłacki

Akademia o niepodległości
We wtorek 10 listopada w Zespole Szkół im. M. Kopernika odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów Święta Niepodległości. Apel, który przygotowali gimnazjaliści z klasy III wraz z opiekunem Dariuszem Winiszewskim, rozpoczął się od rozdarcia przez uczniów planszy z mapą Polski na trzy części, co
miało symbolizować rozbiory i dramat, jaki wtedy przeżywały kolejne pokolenia.
W trakcie trwania akademii, która miała charakter słowno- muzyczny, pokazano
jak doszło do zniewolenia narodu, jak wyglądało życie ludzi w tamtym czasie oraz
przypomniano wielki moment odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodatkową atrakcją apelu była możliwość podziwiania uczniów przebranych za znane
postacie historyczne z tamtej epoki, m.in. za Józefa Piłsudskiego. Ponadto odczytano wzruszające fragmenty wspomnień uczestników wydarzeń sprzed dziewięćdziesięciu lat, kiedy to Polska powracała na mapę Europy. Z ich wypowiedzi bił
ogromny entuzjazm, szczęście oraz radość, którą dziś - w czasach powszechnego
pokoju - młodym ludziom z pewnością ciężko w pełni zrozumieć.
Niepodległościowa akademia miała charakter niezwykle refleksyjny i pełen
zadumy. Dzięki niej uczniowie mogli zobaczyć, iż ich ojczyzna nie zawsze była
oazą spokoju. To była dla nich ważna lekcja historii, możliwość zapoznania się
z mroczniejszym i niezbyt fortunnym okresem w dziejach naszego narodu.
Okresem, który - w co należy wierzyć - minął bezpowrotnie.
Andrzej Matłacki

Wizyta uczniów ZSO w redakcji „WG”
W środę 18 listopada redakcję „Wiadomości Gubińskich” odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących z klasy o profilu humanistyczno
- dziennikarskiej wraz z opiekunem Alicją Tyl. Podczas wizyty młodzi zapoznali się zasadami funkcjonowania redakcji, pracą od „kuchni” oraz najważniejszymi metodami tworzenia gazety lokalnej. Wiele ciekawych informacji
oraz ciekawostek, związanych z pracą w redakcji, przekazał uczniom redaktor
naczelny „Wiadomości Gubińskich” - Marcin Zajączkowski. Miejmy nadzieję, że wszelkie wskazówki oraz rady udzielone uczniom ZSO przydadzą się im
w przyszłości, gdy będą podejmować swoją pierwszą pracę. Pracę niekiedy
trudną i wymagającą wielu wyrzeczeń, ale - jak podkreślił redaktor M. Zajączkowski - dającą także wiele satysfakcji. Kto wie, być może niektórzy zdecydują
się na pracę w redakcji „WG”...
Andrzej Matłacki
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„Trójka” ewakuowana
Ile jest dzwonków ogłaszających przerwę międzylekcyjną? Tylko 1. A ile
dzwonków informujących o konieczności opuszczenia sal lekcyjnych? Aż 5!
- odpowiadają rezolutnie „Wiadomościom” uczennice klasy III A gubińskiej
„trójki” - Natalia Wiśniewska, Natalia Juszkiewicz i Ola Kowalska.
W tej szkole bowiem odbył się pierwszy z serii alarmów ewakuacyjnych i spotkań między innymi z saperami z 5. Kresowego Batalionu Saperów zajmującego się
też pracami rozminowującymi na Wyspie Teatralnej. Inicjatorem akcji jest Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Rafał
Wypych. Przebieg pozorowanej ewakuacji obserwowali dyrektorzy pozostałych
placówek oświatowych, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej asp. Wojciech Liczbiński i naczelnicy wydziałów podlegających magistratowi. Sprawny przebieg ćwiczebnej ewakuacji był też sprawdzianem dla zabezpieczających ćwiczenie policjantów z komisariatu w Gubinie,
którymi kierował radny asp. sztab. Andrzej Białek (Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady
Miejskiej). Obserwatorem akcji był również burmistrz Bartłomiej Bartczak.
Jednak największym zainteresowaniem dzieci - szczególnie chłopców - cieszył się pokaz sprzętu używanego na co dzień w wojskach inżynieryjnych,
takiego jak wykrywacze przedmiotów metalowych, kamizelki kuloodporne,
sprzęt łączności, demonstrowanego przez saperów, którymi dowodził por. Robert Andrzejak - szef sekcji wychowawczej, rzecznik prasowy batalionu.
O tym, że niewybuchy są wciąż groźne, niech świadczy sytuacja mająca miejsce w ubiegłą sobotę (14 listopada). Krośnieńscy saperzy wywieźli z jednej
z gubińskich posesji kolejną „pamiątkę” z ostatniej wojny - pocisk artyleryjski
dużego kalibru.
Antoni Barabasz
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Międzynarodowa debata
o przyszłości Euromiasta
Tematem trzeciej Debaty Miejskiej Guben-Gubin była „Integracja społeczna oraz migracja”. W pracach grup
dyskusyjnych uczestniczyło około 90 zainteresowanych mieszkańców obu miast.
Burmistrzowie Klaus-Dieter Hübner
oraz Bartłomiej Bartczak zaprosili na
trzecią transgraniczną debatę miejską
w połowie października do gubeńskiej
„Starej Farbiarni”. Na początku debaty
uczennice Szkoły Muzycznej z Gubina
przedstawiły swój aktualny repertuar.
Pod kierownictwem Agnieszki Rzucidło na fortepianie swoje umiejętności
zaprezentowała Anita Tomiakowska,
a na flecie zagrała Justyna Turowska.
Uczestnicy debaty miejskiej byli zafascynowani.
K.D Hübner powitał wszystkich
obecnych również w imieniu burmistrza B. Bartczaka, który w tym dniu
reprezentowany był przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Gubina Leszka
Ochotnego. Burmistrz Guben równocześnie zachęcił wszystkich do aktywnej i intensywnej dyskusji.
Dużo instytucji do pomocy

Dzieci w asyście przedstawiceli służb porządkowych

„Nowy-stary” burmistrz w Guben
Klaus-Dieter Hübner (58 lat), obecny burmistrz Guben, pozostanie na swoim stanowisku przez kolejną kadencję. Zadecydowały o tym wyniku wczorajszych wyborów, w których Hübner zdecydowanie pokonał swojego oponenta,
Klausa-Dietera Fuhrmanna (53 lata). „Nowego-starego” burmistrza poparło 64,4% wszystkich głosujących, więc jego zwycięstwo nie podlega dyskusji.
Frekwencja wyborców była bardzo wysoka - wyniosła 51%.
Hübner, który będzie sprawował swój urząd przez kolejne 8 lat, startował z ramienia Freie Demokratische Partei (Wolna Partia Demokratyczna,
w skrócie FDP). Partia ta postuluje liberalizm w dziedzinie światopoglądowej,
ograniczenie wydatków państwowych na świadczenia socjalne, opowiada się
za częściową prywatyzacją edukacji i opieki zdrowotnej.
Fuhrmann jest przedstawicielem Christlich Demokratische Union Deutschlands
(Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej - CDU). Jest to ugrupowanie bazujące
na chrześcijaństwie, popierające wolność, godność i równość wszystkich ludzi.
Klaus-Dieter Furmann jest przewodniczącym rady miejskiej w Guben.
Komentarz burmistrza Gubina Bartłomieja Bartczaka: Myślę, że zwycięstwo urzędującego burmistrza K.D. Hübnera było do przewidzenia. Mieszkańcy Guben postawili na kontynuację dotychczasowej polityki. Tam kadencja trwa 8 lat, więc jest czas na planowanie, przygotowanie oraz realizację
określonych wcześniej założeń.
Niekiedy zazdroszczę tego czasu naszym niemieckim kolegom. My mamy
kadencję 4-letnią, dlatego musimy działać zdecydowanie dynamiczniej, żeby
można było zmienić otaczającą nas rzeczywistość. Znam osobiście również
K.D. Fuhrmanna, który stanął do walki o fotel burmistrza Guben.
W kampanii wyborczej obaj kandydaci podkreślali potrzebę i gotowość silnej
współpracy z Gubinem - co mnie bardzo cieszy. Aktualnie pracujemy nad kolejnymi wspólnymi projektami. Ważne jest to, aby dobra współpraca z Guben
przyniosła konkretne efekty w postaci dalszych europejskich milionów dla obu
miast. Z burmistrzem Hübnerem często dyskutujemy, czasem się spieramy, ale
jak trzeba jedziemy razem do Poczdamu czy Zielonej Góry i bronimy naszych
pomysłów. Do tej pory taka taktyka przynosiła efekty, myślę, że podobnie będzie w przyszłości.
Krzysztof Kaciunka
www.gubin.com.pl



Pan Kathke z biura Ernst Basler +
Partner ocenił krótko dotychczasowe
działania, które wynikały z pierwszych
debat miejskich: transgraniczna Rada
Gospodarcza spotka się na początku
listopada. Rada Gospodarcza organizowana jest przez Gubińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz Miasto
Guben wzgl. Towarzystwo Rozwoju
Gospodarki i Miasta Guben.
Po przedstawieniu aktualnych działań
odczytano 2 referaty główne na temat
„Integracja społeczna oraz migracja”.
Regina Midzio-Kaczmarek, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Organizacyjnych z Urzędu Miasta
Gubin, przedstawiła bardzo obszernie
struktury społeczne miasta Gubina.
Do dyspozycji mieszkańców, którzy
znajdują się w ciężkiej sytuacji, którzy
potrzebują wsparcia finansowego lub
materialnego, względnie dla integracji
osób z ograniczoną sprawnością jest
do dyspozycji duża ilość instytucji oraz
różnorodnych form pomocy.
Isolde Heintze ze Starostwa Sprewa-Nysa, Wydział Spraw Socjalnych,

Zdrowia, Młodzieży, Sportu, Edukacji
i Kultury, naświetliła w swoim referacie sytuację powiatu oraz miasta Guben. Dzięki aktualnym projektom np.
Dom Rodziny w Guben (finansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego), w przedszkolach realizowany jest
Narodowy Program Wyrównawczy
promocji mowy w roku poprzedzającym 1 klasę lub IDA – integracja przez
wymianę. Prowadzone są również konkretne działania w kierunku integracji
społecznej osób z pochodzeniem i bez
pochodzenia migracyjnego.
Poświęcają się integracji społecznej
Następnie w dwóch grupach warsztatowych World Cafees uczestnicy
mieli możliwość dalszej dyskusji na
tematy związane z oboma referatami
głównymi, jak również stawiania pytań oraz wnoszenia własnych propozycji i nowych idei w debacie miejskiej.
Dyskusja w obu grupach poświęcona
była tematom kluczowym tej imprezy.
W wyniku tych rozmów sformułowano
podstawy transgranicznego nawiązania kontaktów pomiędzy stowarzyszeniami. W tym celu przedłożone zostały
wykazy stowarzyszeń działających na
terenie obu miast. W celu przezwyciężenia bariery językowej dyskutowano
o różnych możliwościach, takich jak:
niemiecko-polskie kursy w systemie
tandemowym w ramach Uniwersytetu
III wieku (dla seniorów), dwujęzyczne
centrum informacji/spotkań w Farze
Gubińskiej, organizacja wspólnych imprez i festynów, wspólne kino w Gubińskim Domu Kultury, względnie dawniejszym kinie w Guben i inne.
Integracja społeczna jest zadaniem,
któremu oba samorządy intensywnie
się poświęcają. Bardzo ważnym aspektem jest przede wszystkim wymiana,
a ponadto wspólne projekty, takie jak
np. transgraniczna jadłodajnia, które
mogą spełniać ważną rolę w zbliżaniu
się obu miast. Również integracja poprzez pracę ma wysokie znaczenie. Jed-

nym ze wspólnych działań mógłby być
projekt zajmujący się ponownym wykorzystaniem krajobrazu kulturowego
– stworzenie winnic, przez co duża
ilość sadów jabłoni w Guben, Gubinie
i okolicach może zostać wykorzystana
w ramach projektów szkolnych. Również przyszłe kierunki polityki energetycznej mogą doprowadzić w obu miastach do powstania nowych impulsów
dla zatrudnienia.
Kolejne projekty w planach
Na zakończenie debaty K-D. Hübner
przypomniał wszystkim uczestnikom
o tych skutecznych projektach, które
powstały w ramach transgranicznej
współpracy. Na przyszłość planowane
jest przeprowadzenie kolejnych dyskusji panelowych z zaangażowanymi
mieszkańcami. W następnych tygodniach i miesiącach mają powstać konkretne projekty.
Na portalu internetowym Guben
(www.guben.de) stworzono link kierujący na projekt pilotażowy „Nationale
Stadtentwicklungspolitk” – narodowa
polityka rozwoju miasta. Na portalu
Gubina (www.gubin.pl) zostanie również stworzony taki link. Tam będą
publikowane wszystkie aktualne informacje, takie jak: terminy, raporty, komunikaty prasowe itp.
W celu poprawy wymiany informacji
wzywa się wszystkich aktywnych i zainteresowanych o zgłaszanie się w biurach prasowych obu miast. Również
tutaj będą podawane do wiadomości
publicznej informacje o planowanych
działaniach i imprezach.
Jeśli są Państwo zainteresowani
współdziałaniem w debacie miejskiej
lub w dyskusji i realizacji konkretnych
projektów lub szukają podobnie myślących osób, mogą Państwo skorzystać
z internetu również w ServiceCenter
Urzędu Miasta Guben lub w Punkcie
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Gubin.
Liczymy na Państwa współpracę.
PM Miasto Guben

Roczne podsumowanie
Od ponad roku funkcjonuje w Gubinie
czteroosobowa Straż Miejska. Jej działania są widoczne niemal codziennie.
We wrześniu 2008 akcją „Bezpieczna
droga do szkoły” wznowiono działania
Straży Miejskiej w Gubinie. Aprobata
i przychylność mieszkańców spowodowały, że powtórzono je w tym roku.
Podsumowanie rocznego dorobku
wypadło imponująco: 2123 interwencji poskutkowało 1761 pouczeniami
i nałożeniem 362 mandatów na sumę
34 500 zł. Łatwo wyliczyć, że średnio
dziennie interweniowano 6 razy i nakładano 1 mandat. Tak więc w większości były to działania pouczające.
Dominują przewinienia z kodeksu wykroczeń - w sumie 1094 interwencje
(226 mandaty na kwotę 21 tys. zł).
Wykroczenia komunikacyjne spowodowały nałożenie 170 mandatów na

kwotę 17 100 zł i dokonanie 712 pouczeń. Nietrzeźwi ukarani zostali 134
mandatami, na kwotę 13 400 zł, a 359
osób pouczono.
Podkreślić należy działania zabezpieczające urządzenia użytku publicznego. Za niszczenie lub uszkodzenie tych
urządzeń nałożono 45 mandatów na
kwotę 2 450 zł, a w 34 przypadkach interwencja zakończyła się pouczeniem.
Lista działań jest obszerna i nie sposób
ją całą omawiać.
Komisja Bezpieczeństwa Rady Miasta
była zgodna co do zauważalnej poprawy porządku w Gubinie. Komendant
Krzysztof Dubert podkreślał również
dobrą współpracę z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską z Guben, Strażą
Leśną oraz Radami Osiedla.
Organizacje pozarządowe, instytucje,
a także mieszkańcy Gubina coraz częściej

zwracają się o pomoc do Straży Miejskiej,
co owocuje likwidacją dzikich wysypisk
śmieci, usuwaniem wraków bezpańskich
samochodów, czy też wykrywaniem
sprawców wybryków chuligańskich.
Widoczne są działania porządkowe
Straży Miejskiej w czasie świąt i imprez.
Wymienię tylko „Wiosnę nad Nysą”,
Dzień Wszystkich Świętych, Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, festyny
osiedlowe, imprezy sportowe czy szkolne. Straż Miejska wspiera Rady Osiedla
w wiosennych przeglądach porządków.
Niejednokrotnie przewożono zwierzęta
do Ośrodka Rehabilitacyjnego Dzikich
Zwierząt w Starym Kisielinie - były to
łabędź, pustułka i czaple.
Redakcja życzy Straży Miejskiej dalszych owocnych działań dla dobra
mieszkańców naszego grodu.
Ols

Miasto i okolice



Powróciła na mapy świata
Tegoroczne obchody 91. rocznicy Odzyskania Niepodległości
w Gubinie zostały zainaugurowane 10 listopada oficjalną akademią, której gospodarzem była Szkoła Podstawowa nr 3. Gości,
w tym delegację w składzie: Ernesto Newot – przewodniczący
frakcji SPD, jednocześnie radny Rady Miejskiej oraz Siegfried
Gudner – radny Rady Miejskiej, frakcja CDU - z partnerskiego
miasta Laatzen, powitał burmistrz miasta Bartłomiej Bartczak.
W części oficjalnej, po wystąpieniu burmistrza – w imieniu Koła
Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – wystąpił jego Prezes płk. Tadeusz
Dziewierski, odczytując między innymi decyzję Zarządu Głównego Związku o wyróżnieniu członków koła „Krzyżami Pamiątkowymi Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego”. Otrzymali je:
Julian Nieborak, Jan Bera, Aleksander Tumiel i Aniela Chomont.
Doceniając wkład wnoszony poprzez opiekę nad Kołem Miejskim
ZKRPiBWP przez Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy – Zarząd Koła wystąpił też o uhonorowanie Medalami „Za zasługi dla Związku Kombatantów”. Otrzymali je: Prezes Koła Miejskiego ZBŻZiOR ppłk. Józef Kuta, oraz członkowie
- Stanisław Biskupski, Stanisław Bilicz i Jan Grzymski.
W drugiej części Akademii – program poetycko-muzyczny oparty na materiałach literackich, poetyckich i pieśniach okolicznościowych „Ta, co nie zginęła” przedstawili uczniowie klas VI. Jego
opracowania podjęły się wychowawczynie tychże klas Krystyna
Grześkowiak, Izabela Baranowska, a oprawę muzyczną przygotowała Judyta Płocharz.
Miłym akcentem – już po zakończeniu części oficjalnej Akademii – było zaśpiewanie jednej z pieśni wojennych przez członkinię
ZKRPiBWP – Zuzannę Jawoszek, za co zebrała rzęsiste brawa!
Następnie goście odwiedzili szkolną izbę pamięci, do której wszystkie swoje medale na ręce dyrektora placówki Roberta Siegla przekazała odznaczona w tym dniu A. Chomont (na zdjęciu).
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Informacje zebrał Antoni Barabasz
tyków, społeczeństwa i polskich żołnierzy. Polska Niepodległa nie
była wynikiem przypadku, ale wysiłku całego narodu... Od dwudziestu już przeszło lat mamy wolną Polskę, w której obchodzimy
dziś Święto Niepodległości, aby oddać hołd naszym bohaterom,
którzy oddali swe życie za „wolność waszą i naszą”, tym, którym nie
zabrakło siły i odwagi aby odbudować nasz kraj. Chylę czoła przed
naszymi kombatantami, którzy najlepsze lata swojego życia poświęcili Ojczyźnie. Dziękuję państwu w imieniu młodego pokolenia za
stworzenie nam możliwości rozwoju i spokojnego życia”.
Pierwszy wieniec złożyła delegacja Urzędu Miejskiego wraz
z gośćmi z Laatzen.
Zakończeniem tegorocznych obchodów odzyskania niepodległości był dla zainteresowanych w sali widowiskowej GDK koncert Trio
Kameralnego z Zielonej Góry w składzie: Bronisław Krzystek (klarnet), Katarzyna Tumińska (altówka) i Anna Sierżan (fortepian).

O basenie
Czy nasz basen miejski musi być deficytowy? Korzystając z wizyty
radnych z Laatzen – w magistracie 10 listopada odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Ziemowit Patek (nauczyciel przedmiotu w-f z ZSO), Ewelina Kuznowicz (kierownik WTZ), burmistrz
Gubina, radny Jakub Bartczak oraz goście z jednej z miejscowości leżących opodal Frankfurtu n/Odrą – Birgit Dürsch i Sabine
Bandekow. Trwająca ponad dwie godziny narada miała na celu
przedstawienie oczekiwań każdej ze stron. Strona niemiecka chce
– w ramach współpracy z Europejskiego Funduszu Terytorialnego
– utworzyć Centrum Urlopowe dla osób niepełnosprawnych.
Strona Polska pragnie natomiast rozbudować dotychczasową infrastrukturę basenu miejskiego w Gubinie o część rekreacyjno-medyczną, jak siłownia, sauna, gabinety odnowy medyczno-biologicznej.
Dlaczego? Basen miejski jest dla Gubina deficytowy, miasto rocznie dokłada do niego ok. miliona złotych - podkreśla burmistrz
miasta B. Bartczak.

A.Chomont przekazuje swoje odznaczenia do szkolnej izby pamięci
W dniu Święta – po mszy w intencji Ojczyzny celebrowanej przez
ks. Ryszarda Rudkiewcza, proboszcza parafii pw. Trójcy Św., poczty sztandarowe, przedstawiciele instytucji, służb mundurowych,
partii politycznych, organizacji i stowarzyszeń przeszli do parku
Mickiewicza, gdzie po odegraniu Hymnu Państwowego i wciągnięDyskusja na temat funkcjonowania MOS-u
ciu flagi państwowej zostały złożone pod Pomnikiem Zwycięstwa
wieńce i wiązanki kwiatów. W przemówieniu wygłoszonym z tej Na jego remont został zaciągnięty dość duży kredyt, który jest do
okazji przez burmistrza miasta czytamy między innymi: „Po 123 dziś spłacany. Jeżeli pozyskamy środki unijne na rozbudowę balatach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po dziesiątkach lat senu (sauny, siłownie, spa itd.), to wówczas jest szansa na to, że
dotacja miejska na funkcjonowanie tego (tak bardzo potrzebnego)
ośrodka sportu byłaby znacznie mniejsza, niż dotychczas. W chwili
obecnej duża część mieszkańców jeździ do innych obiektów sportowych leżących poza Gubinem. Po rozbudowie basen w Gubinie
zyskałby nowe możliwości, część środków finansowych można byłoby wykorzystać na inne działania sportowe, a basen (w efekcie
Miejski Ośrodek Sportu) wymagałby mniejszego wkładu finansowego ze strony budżetu miasta. Tak jest właśnie w naszym mieście
partnerskim Laatzen, dochody z części rekreacyjnej (siłownie, spa,
sauny, restauracje) pokrywają straty z samego basenu i tej równowagi brakuje mi w Gubinie – podsumowuje wynik spotkania burmistrz B. Bartczak.

Czas na wieżę!
Kwiaty składa delegacja UM Gubin i goście z Laatzen
upartej rusyfikacji i germanizacji, po trzech wielkich nieudanych
powstaniach, po I wojnie światowej Polska stała się jednak wolna.
Niepodległość była wynikiem wykorzystania odpowiedniej sytuacji
międzynarodowej. Była też wynikiem pracy i walki polskich poli-

Chyba każdy Gubinianin marzy o tym, żeby fara znów otworzyła
swoje progi dla turystów. Budynek ten został zniszczony podczas
walk toczących się w Gubinie w 1945 roku, czyli pod koniec trwania II wojny światowej. Przez kilkadziesiąt lat Kościół Farny trwał
jako ruina, całkowicie zamknięty dla ludzi - stał się cieniem swojej
dawnej świetności. Na szczęście sytuacja obróciła się o 180 stopni
w 2005 roku, kiedy do życia powołano fundację, której celem zo-

stało odbudowanie monumentalnego budynku.
Dotychczasowe prace wykonane na terenie fary to przede wszystkim: montaż hełmu na jej wieży, odgruzowanie i zabezpieczenie
wnętrza. Dzięki tym pracom „symbol Gubina” przy rozmaitych
okolicznościach był otwierany do zwiedzania, tym samym odzyskując dawny blask. Kolejnym etapem prac ma być odbudowanie
wieży, co już teraz można uznać za fantastyczną decyzję.
Wczoraj zorganizowano spotkanie z autorem projektu - doktorem
Maciejem Małachowiczem z Wrocławia. W sali widowiskowej
GDK pojawiło się wielu zainteresowanych prezentacją sporządzoną przez architekta. Projektant zakłada renowację wieży fary i odbudowę poszczególnych kondygnacji w jej wnętrzu. Oczywiście
wybudowane będą metalowe schody, dzięki którym będzie można
dostać się pod samą kopułę, która wznosi się na wysokości 64 metrów. Z pewnością widok z tamtego miejsca będzie zapierał dech
w piersiach. Niestety, wyjście na zewnątrz nie będzie możliwe, gdyż
wiązałoby się ze zbyt dużym zagrożeniem dla życia zwiedzających.
Wynika to z tego, że flanki, które są pewnego rodzaju zabezpieczeniem są za niskie, a powierzchnia dla stóp wynosi tylko około 60
cm. Ciekawym elementem zdobniczym będzie chorągiewka wiatrowa, która będzie zwieńczeniem hełmu. Oryginał zaginął, ale zachowały się rysunki bardzo dobrej jakości, dzięki którym możliwe
będzie jego wierne odtworzenie.
Jak zaznaczył burmistrz Bartłomiej Bartczak przygotowywany jest
wniosek do Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Jeśli uda się pozyskać środki na odbudowę wieży, około miliona euro, to możliwe,
że już za rok będzie można wspinać się schodami na szczyt Kościoła
Farnego i podziwiać krajobraz Ziemi Gubińskiej. W dalszej kolejności planowana jest renowacja korpusu budowli i stworzenie zadaszenia. Fantastycznym wydarzeniem byłoby oddanie całkowicie odrestaurowanej fary, a wydaje się, że jest to do zrobienia w przeciągu
trzech następnych lat. To co jakiś czas temu wydawało się mrzonką,
dzisiaj wydaje się jak najbardziej realne, a fara ma szansę stać się
(już nie tylko z zewnątrz) atrakcją turystyczną Gubina.
Warto dodać, że M. Małachowicz ze swoimi studentami przygotowuje projekty mające umożliwić odtworzenie zniszczonych budynków otaczających farę. Ma to na celu odrestaurowanie gubińskiego Starego Miasta.
Krzysztof Kaciunka
www.gubin.com.pl

„Tschüss DDR!”
9 listopad 1989 roku kojarzy się jednoznacznie z obaleniem legendarnego Muru Berlińskiego. Jednak mało ludzi wie, że parę miesięcy przed tym wydarzeniem obywatele NRD licznie opuszczali swoją
ojczyznę. Ich celem była wolność i ucieczka od poniżania. Najpopularniejszą drogą do RFN była ta przez Węgry i Czechosłowację. Mniej
znaną alternatywą była ta wiodąca przez... Polskę, na którą zdecydowało się około 6000 tysięcy Niemców. Wydarzenia te przedstawia
film Krzysztof Czajki „Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku Wolności.”
Dzieło było już zaprezentowane publiczności w Warszawie i Berlinie. Teraz przyszła pora na Gubin. Nic dziwnego, gdyż nasze
miasto reprezentują Marian Sabinicz i Ryszard Zimnicki, którzy wspominają czasy masowych ucieczek z NRD. Na premierze pojawili się zaproszeni goście z Polski i Niemiec, sam reżyser
i M. Sabinicz. Niestety, przez opóźnienia pociągów, na pokaz filmu nie dotarł Thomas Przybylski, który 20 lat temu został zatrzymany w trakcie ucieczki i trafił do więzienia STASI w Poczdamie.
Po projekcji filmu na pytania publiczności odpowiadali Krzysztof
Czajka, M. Sabinicz, Günter Quiel i Dagobert Schwarz. Mieszkaniec naszego miasta, który w tamtych czasach był kapitanem Wojsk
Ochrony Pogranicza, opowiadał o losach Niemców, którzy wpadali
w ręce polski służb mundurowych. Reżyser przytaczał losy uciekinierów, którym udało dotrzeć się do „Ziemi Obiecanej” - Republiki
Federalnej Niemiec. Niektórzy z nich, jak Ute i Udo Finke, Peter
i Heidi Reichmuth, nigdy nie wrócili na tak zwane „stare śmieci”.
Zupełnie inaczej jest w przypadku Thorstena Reinholda, który
nie potrafił się odnaleźć na Zachodzie i wrócił do swojej dawnej
ojczyzny. Natomiast mieszkańcy Guben dziękowali Polakom za
współczucie i pomoc, którą okazali potrzebującym Niemcom.
Temat filmu jest niezwykły, gdyż w obliczu późniejszych wydarzeń,
naprawdę niewielu pamięta o działaniach rządu Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Jana Skubiszewskiego (Minister Spraw
Zagranicznych), którzy dołożyli wszelkich starań, żeby umożliwić obywatelom NRD ucieczkę do Republiki Federalnej Niemiec.
Z pewnością wspaniale to świadczy o naszym narodzie, który potrafił zapomnieć o historycznych krzywdach wyrządzonych nam
przez zachodnich sąsiadów. Sam autor marzy o tym, żeby w swoim
następnym dziele przedstawić losy bohaterów „Żegnaj DDR!” na
tle zachodzących zmian systemowych. Wypada życzyć powodzenia w tym projekcie i czekać na równie udany i przejmujący film.
Krzysztof Kaciunka
www.gubin.com.pl
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Prawo na co dzień

Polakom z trudem przychodzi do głowy, że gdy stoimy po dwóch stronach barykady,
to ta druga strona też w jakiejś mierze ma rację.

Wyjść naprzeciw!
Polacy nie mają ani serca, ani charakteru do rozwiązywania konfliktów.
Mają talent do ich wzniecania. Zwykle
też nikt się nie pali do roli mediatora.
A może my w ogóle źle rozumiemy
pojęcie konfliktu? My albo oni - tak
właśnie Polacy się spierają. Całe nasze
życie społeczne, zwłaszcza zaś polityczne, wypełniają rozdęte wojny, często
w sprawach, co do których sedna sprawy są zgodne. Dość wspomnieć bezustannie odżywającą wojnę o aborcję,
w której wszyscy się zgadzają, że jest
złem, tyle że jedna strona powiada, że
jest to zło mniejsze. Spory wokół agentów, telewizji, wojny o nazwy ulic, protesty rolników przeciwko ministerstwu
rolnictwa itd., można by wymieniać
w nieskończoność. Właściwie w tej „zabawie” nie wiadomo, czy przykład idzie
z góry na dół, czy odwrotnie. Weźmy
zebrania mieszkańców miasta czy gminy w obojętnie jakiej sprawie - zawsze
lokują się na krzesłach grupami zainteresowań. Gdy trzeba coś ustalić dla dobra mieszkańców (czy stowarzyszenia)
okazuje się, że wszyscy są pokłóceni ze
wszystkimi. Obrażeni coraz częściej za
punkt honoru stawiają sobie nie pozostać dłużnymi. A przecież chwilowa

Nasza
szkoła
najlepsza
w konkursie
W sobotę 7 listopada w Zielonej Górze odbyła się IV edycja Turnieju Lubuskiego Trójmiasta. W tym roku hasłem
turnieju i inspiracją dla prezentacji był
leśny świat.
Konkursowa aula stała się pachnącym
leśnym zagajnikiem.
O miano najlepszych konkurowali
między sobą: kucharze, barmani, kelnerzy, fryzjerzy. Łącznie wystąpiło 39
uczestników z 7 szkół.
Zmagania rozpoczęto o 10.00, sygnałem z rogu łowieckiego, po czym uczestnicy udali się do specjalnie przygotowanych pracowni i pod bacznym okiem
wymagającego jury zaczęli tworzyć swoje dzieła. Na przygotowanie potraw, modelek i stołów mieli ok. 90 minut.
W oczekiwaniu na prezentacje konkursowe na głównej scenie można było
obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez nauczycieli i uczniów
z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego z Zielonej Góry. Były skecze kabaretowe i „leśny” pokaz mody.
Piosenkarki z ZSiPKZ śpiewały utwory
Lady Gagi.
O 13.00 zaczęły się prezentacje konkursowe i ogłoszenie wyników. W zawodach fryzjerów I miejsce zajął Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
w Gubinie!
Poziom był bardzo wysoki, a jury
miało niełatwy wybór.
(oprac. m.z)

rozbieżność zdań może pojawić się
już tam, gdzie są dwie osoby, bowiem
konflikt jest częścią codziennego życia.
Cała sztuka polega na ty, żeby na spokojnie, bez emocji go rozwiązać. Może
Polakom brak rutyny w prowadzeniu
dyskusji? Zauważyłam, że łatwo bierzemy za jedno pogląd, z którym się nie
zgadzamy i osobę, która go wypowiada. I walcząc z poglądem, walczymy de
fakto z osobą.
Sam konflikt zaczyna się zwykle od
tego, że strony przestają się słuchać.
Oskarżają się, zamiast mówić otwarcie
o potrzebach. Często widzi się prowokacje tam, gdzie ich nie ma. Bo generalnie sztuką nie jest unikanie sporu, lecz
gaszenie go w porę i umiejętnie. To nie
spór jest zły i wyniszczający, bowiem
kłótnie zdarzają się na co dzień. Wyniszczają emocje, narastające zawsze,
gdy w porę nie podejmie się dyskusji.
Niestety Polakom z trudem przychodzi
do głowy, że gdy stajemy po dwóch stronach barykady, to ta druga strona też
w jakiejś mierze ma rację. A taka właśnie jest większość sporów - od małżeńskich poczynając, na politycznych skończywszy. Może jako naród o chłopskich
korzeniach, odziedziczyliśmy po przod-

kach obieranie strategii tępo upartej, zamiast wymiany myśli i dyskusji?
Prof. Henryk Domański z Polskiej
Akademii Nauk i Collegium Civitas
zaznacza, że polskie społeczeństwo ma
jeszcze jedną wyjątkową właściwość:
- Inaczej niż w pozostałych nacjach
kształtują się u nas więzi - jest więź
zwana wiążącą, występująca między
członkami rodziny, czy kościoła. Są one
w naszym społeczeństwie bardzo silne.
A jednocześnie mamy deficyt drugiego
typu więzi, odpowiedzialnych za zachowanie społeczne proobywatelskie,
za bezinteresowną życzliwość.
Polacy nie są skorzy do współpracy.
Traktują się podejrzliwie i z góry zakładają złą wolę. Jeżeli chodzi o poziom
wzajemnego zaufania, jesteśmy na
ostatnim miejscu w Europie.
Do napisania powyższego tekstu skłoniło mnie uczestnictwo w dwóch różnych spotkaniach, dotyczących zupełnie różnych spraw. W obu królowały
podejrzliwość i wrogość. Odnosiło się
wrażenie, że uczestnicy spotkali się tylko po to, żeby sobie naubliżać. I jak przy
tak negatywnych emocjach można coś
sensownego załatwić? Szkoda czasu.
Kaśka Janina Izdebska

Otwarta dla wszystkich
w potrzebie...
dokończenie ze str. 1
Bez takich osób jak Lydia i Chrystian
Schleife o wiele trudniej byłoby otrzymywać pomoc materialną - dodaje.
Jakie są kryteria otrzymania skierowania do noclegowni?
Mówi kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej Teresa Dziedzic:

kierownik MOPS T. Dziedzic
Nasz ośrodek ma obowiązek każdorazowo przeprowadzić wywiad środowiskowy. Pracownik socjalny (w ośrodku
jest zatrudnionych 8 pracowników)
zbiera informacje na temat danej osoby. Sprawdza, czy ma stałe miejsce zamieszkania, rodzinę, ewentualne jakie
są powody, dla których ta osoba nie
chce mieszkać z rodziną. Wówczas jest
wydawana decyzja o możliwości korzystania z noclegowni (która jest czynna
od 1 października do 31 marca w godzinach 18.00 - 8.00).
Koszt tzw. 1 osobodnia wynosi 10 zł,
osoby bezdomne zameldowane na terenie gminy Gubin nie ponoszą z tego

tytułu żadnych opłat. Natomiast za osoby, które korzystają z noclegowni, a pochodzą z innych gmin (jest bardzo wiele
takich przypadków), koszty ponoszą
Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe
dla stałego miejsca zameldowania takiej
osoby. Są też takie kuriozalne sytuacje mówi dalej kierownik MOPS - że nasz
Ośrodek otrzymuje rachunki z noclegowni np. z Warszawy lub Gdańska,
gdyż osoba bezdomna tam przebywająca posiada adres zameldowania z Gubina sprzed dwudziestu lub więcej lat.
Noclegownia w Gubinie została uruchomiona 20 listopada 2001 roku,
istnieje już 8 lat. W okresie swojego
istnienia przyjęła około 20 podopiecznych z terenu miasta, a ogółem z możliwości noclegu skorzystało około 80
mieszkańców. Aktualnie Ośrodek posiada dane o 4 osobach bezdomnych
z terenu miasta.
Pracownicy socjalni Ośrodka zawierają ponadto z każdym podopiecznym
tzw. „Program wychodzenia z bezdomności”, który ma ich uaktywnić i dać
możliwość wyjścia z kryzysu.
Program ten działa od dwóch lat osoby korzystające z niego są zobowiązane do samodzielnego poszukiwania
mieszkania, pracy, a przede wszystkim
wyjścia z nałogu, gdyż często wszelkie
problemy rodzą się z powodu alkoholizmu, a wiele osób uzależnionych po
prostu nie chce się leczyć - dodaje na
zakończenie T. Dziedzic.
Antoni Barabasz

prowadzi prawnik Adam Ziętka
W jaki sposób mogę osobiście sporządzić testament?
Testament musi być w całości napisany pismem ręcznym przez spadkodawcę,
podpisany i opatrzony datą. Natomiast odwołanie testamentu zgodnie z art. 946
kodeksu cywilnego może nastąpić poprzez sporządzeniu przez spadkodawcę
nowego testamentu bądź poprzez zniszczenie (w zamiarze odwołania testamentu) lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność (np. podpis, data).
Możliwe jest również dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola
odwołania jego postanowień.
Czy obowiązek alimentacyjny przechodzi na spadkobierców zobowiązanego?
Obowiązek alimentacyjny jest ściśle związany z osobą zobowiązanego i z tego
powodu na podstawie art. 139 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego. Jednak wyjątkiem są świadczenia alimentacyjne, które zostały zasądzone i stały się wymagalne do chwili śmierci zobowiązanego. Należą one do długów spadkowych i mogą być dochodzone ze spadku.
A zatem np. ZUS może żądać od spadkobierców spłaty zaległych świadczeń, które zostały wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego.
Zapytania wymagające analizy prawnej należy przesłać za pośrednictwem strony www.prawnik.gubin.eu, bądź przekazać osobiście w siedzibie firmy Doradztwo
Prawne: Gubin ul. Słowackiego 1/pokój 207 (budynek PKO BP); tel. 607-063-878.

Urszula Kondracik
Prezes TWzK
koło w Gubinie

ABC
Niepełnosprawnego

Savoir vivre
Osoby korzystające z wózka mogą
mieć różne stopnie niepełnosprawości
i zróżnicowane możliwości. Niektóre
osoby używają do poruszania się również ramion i dłoni, inne mogą wstać
z wózka i przejść krótki dystans same.
c.d. poprzedniego artykułu: Jeżeli
najbliższa toaleta publiczna nie jest
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych lub znajduje się na piętrze, które jest dla nich niedostępne,
pozwól osobie na wózku skorzystać
z toalety prywatnej albo służbowej.
Osoby poruszające się przy pomocy
wózka lub kul potrzebują ramion, aby
utrzymywać równowagę, więc nigdy
ich nie chwytaj za nie. Osoby mające
trudności z poruszaniem się opierają się
czasem o drzwi, aby je otworzyć. Otwieranie im drzwi zza ich pleców lub otwieranie ich znienacka może spowodować
ich upadek. Nawet popychanie wózka
może przerodzić się w problem, więc
zanim zaoferujemy swą pomoc, zawsze
zapytaj, w jaki sposób to zrobić.
Jeśli oferujemy osobie mającej trudności z poruszaniem się miejsca siedzące , pamiętaj, że niektórym osobom
może być łatwiej skorzystać z siedzenia
z podłokietnikami lub z wyższym siedziskiem.
Dużym problemem, z jakim muszą
zmagać się osoby mające trudności
z poruszaniem się, są upadki. Pamiętaj,

aby zawsze umieszczać odpowiednią
ilość znaków ostrzegawczych na podłogach, a kiedy pada deszcz lub śnieg,
wyłóż wycieraczki, żeby podłogi zostały suche (dopilnujmy jednak, aby
nie było ich za dużo, gdyż mogłoby to
utrudniać poruszanie się osobom korzystającym z wózka).
Osoby, które na pierwszy rzut oka
nie mają problemów z poruszaniem
się, również mogą mieć pewne szczególne potrzeby w tej kwestii. Na przykład osoby ze schorzeniem układu
oddechowego lub krążenia mogą nie
być w stanie pokonywać długich dystansów pieszo lub też szybko chodzić.
Pamiętaj, że w muzeum, hotelach lub
markecie powinna znajdować się wystarczająca ilość ławek, na których takie osoby mogłyby odpocząć.
Niektóre osoby nie mogą w pełni poruszać swoimi dłońmi, nadgarstkami
czy ramionami. Bądź przygotowany na
to, aby udzielić im pomocy przy sięganiu, chwytaniu i podnoszeniu przedmiotów, otwieraniu drzwi i gablot,
czy obsługiwaniu automatów i innego
sprzętu.
Towarzystwo Walki z Kalectwem
i Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane pełnią wspólnie dyżury w każdy wtorek od godz. 10.00
do 13.00 w biurze przy ul. 3-go Maja
(w podwórzu WDT).

Pani wychowawczyni

Agnieszce Maciąg
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci brata Artura
składają uczniowie klasy VI b wraz z rodzicami

Społeczeństwo



Sonda
Jak pamiętamy czasy DDR-u?

Grażyna Sandecka
sprzedawca
Mam miłe wspomnienia w kontaktach z mieszkańcami DDR-u. Pracowałam w tym czasie w Carinie, która
współpracowała z gubeńską fabryką. Organizowaliśmy wspólne bale
i spotkania świąteczne. Łączyły nas
serdeczne relacje - szanowaliśmy się
nawzajem. Pamiętam też wycieczkę
do wschodniego Berlina.

Krzysztof Freyer
germanista, publicysta, tłumacz
Wówczas w Guben żyło więcej młodych ludzi. Pamiętam w DDR specjalne automaty, do których wkładało
się puste butelki i w zamian wyskakiwały aluminiowe pieniążki. Dla mnie
symbolem tej epoki są też trabanty.
Ludzie byli smutni i nieufni wobec
siebie. Główne ulice miasta były co
prawda zadbane, ale te mniej reprezentatywne wyróżniały się szarością.

Wzbiły się pod niebo
Zwierzęta, postaci z bajek, barwy klubu żużlowego Falubaz czy piłkarskiego
FC Barcelona – takie elementy artystyczne miały dzieła, które wzięły udział
w międzyszkolnych II Mistrzostwach Latawców.
Impreza odbyła się na boisku piłkarskim przy ul. Sportowej. Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa
nr 2 w Gubinie, a nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwał Ryszard
Kalita. W imprezie wzięli udział uczniowie z SP nr 2 oraz Gimnazjum nr 2.
Celem zawodów to popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży oraz szerzenie kultury technicznej.
Święto Latawca zyskuje coraz większą popularność wśród miłośników
modelarstwa, o czym świadczy fakt, iż
tym razem w konkursie wzięło udział
znacznie więcej zawodników, niż
w ubiegłym roku. Komisja sędziowska
oceniała staranność wykonania latawców, pomysłowość artystyczną oraz
osiągane wysokości lotu. W kategorii
klas IV zwyciężyła para Marcel Wójcik
i Patryk Tomaszewski, drugie miejsce
zajęły Aleksandra Sołowiej i Wiktoria Ruszkiewicz, a trzecie przypadło
w udziale Kamilowi Jaworskiemu
i Michałowi Romanowskiemu. Wśród
klas V najlepsi okazali się Miłosz Prasał i Paweł Świtalski, którzy wyprzedzili Natalię Sochańską i Martę Piotrowską oraz Urszulę Gozdek i Annę
Siwińską. Z kolei w kategorii klas gimnazjalnych wygrała para Marta Len-

Teresa Bonisławska
kucharka
DDR kojarzy mi się jako kraj,
w którym tak jak u nas, było widać
biedę i troskę o niepewną przyszłość.
Wobec nas nie wywyższali się - starali się być dla nas mili i uczynni.
Szczególnie pamiętam okres stanu
wojennego, gdy pas graniczny był
szczególnie pilnowany i panował
niepokojący nastrój.
(a.m.)

Gmina Gubin

Referendum i co dalej?
- głos mają urzędnicy

Zapytaliśmy najważniejszych urzędników w gminie jak oceniają referendum,
które miało odpowiedzieć na pytanie: „Czy jesteś za powstaniem w Gminie Gubin kopalni węgla brunatnego?”
- Wójt Edward Aksamitowski - jestem zaskoczony, że mieszkańcy gminy nie
wybrali miejsc pracy, a czarną wizję i zniszczenia. Szanuję ich opinię, ale będę
jeszcze wyjaśniał parę spraw i problemów, m.in. ochronę środowiska, wykup
mienia czy rolę i miejsce samorządu w podejmowaniu decyzji. Kolejne decyzje
podejmować już będą władze wojewódzkie i centralne, gdyż ma to być inwestycja strategiczna „Programu energetycznego Polski do 2030 r.”.
- Leonard Tumiłowicz - sekretarz gminy, przewodniczący gminnej komisji ds. referendum. Podczas przebiegu referendum nie było żadnych zakłóceń, skarg i niedociągnięć. Wszystko przebiegło zgodnie z przepisami. Było za to kilka głosów nieważnych.
Wynik referendum nie jest wiążący dla władz ponadgminnych, to tylko wypowiedziana opinia społeczeństwa. Opinia byłaby wiążąca, gdyby inwestycja dotyczyła samorządu, gminy a nie była inwestycją o znaczeniu strategicznym dla kraju.
- Jakub Piekarczyk - kierownik referatu rolnictwa i gospodarki wodnej. Wyraził szacunek wobec opinii, którą wydali mieszkańcy gminy. Łatwiej trafiły im
do przekonania argumenty mogące przynieść negatywne skutki ekologiczne, niż
zyski społeczne i ekonomiczne oraz indywidualne i gminy. Ponieważ jest to inwestycja ponadlokalna, dalsze decyzje podejmować będą władze wojewódzkie,
wpisując ją do swej strategii. Do lipca 2010 r. ma być zakończone opracowanie
studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Zygmunt Traczyk

Temat kopalni wciąż wzbudza wiele kontorwersji.
Jakie jest Wasze zdanie?
Piszcie do nas: wiadomoscigubinskie@o2.pl n ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin.
Najciekawsze opinie opublikujemy

Tak czy nie dla kopalni
- Nie jesteśmy przeciwko budowie kopalni - deklarują inicjatorzy spotkania, które odbyło się w szkole w Czarnowicach - Chcemy tylko, żeby poczekać na nowe
technologie, które już są opracowane.
„Jeżeli nie zmieni się wzorzec konsumpcji i produkcji oraz tempo wzrostu populacji, to za 50 lat będziemy
potrzebowali drugiej Ziemi” - wynika z ostatniego raportu WWF (Word
Wide Fund for Nature).

Roman Niparko
dyrektor biblioteki
Jeździłem do DDR na spotkania
służbowe do Izby Muzealnej w Guben.
Z każdej wyprawy można było przywieź produkty, które były u nas nieosiągalne, np. słodycze i kawa. Niemcy traktowali nas z dystansem, myślę,
że było to związane z „Solidarnością”
- chyba bali się tego ruchu i przez to
patrzyli na nas dość nieufnie.

da i Kacper Komar, drugie miejsce
przypadło Agacie Jakusik i Karolowi
Rybakowskiemu, a trzecie Kornelii
Koniecznej i Kamilowi Kuźnickiemu.
Wszyscy laureaci zawodów otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Niezbyt sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że nie wszystkie
latawce wzniosły się na wysokość, o jakiej marzyli autorzy dzieł oraz jury. Rekompensatą za utrudnienia pogodowe
była możliwość podziwiania walorów
artystycznych latawców, na których
widniały m.in. wizerunki zwierząt,
postaci ze świata bajek oraz barwy
klubu żużlowego Falubaz i drużyny
piłkarskiej FC Barcelona. Kolejny razy
uczniowie wykazali się pomysłowością oraz wyobraźnią. Takiego rodzaju
zawody z pewnością pomagają kształtować wśród młodych osób właściwe
zachowania i postawy podczas rywalizacji sportowej.
Sponsorzy imprezy: Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie, Rada Rodziców przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum nr 2 w Gubinie, Firma „Horex”,
Firma „Rondo”, Księgarnia – Państwo
Kościesza.
Andrzej Matłacki

Nr 20 z 20.11.2009

Dochodzi do wylesienia
Ten sam raport proponuje: „Przede
wszystkim należy powstrzymać kryzys ekologiczny, dużo poważniejszy
od obecnego kryzysu finansowego,
który wyczerpuje nieracjonalnie zasoby surowców naturalnych w szybkim
tempie”.
Kilka tygodni temu brytyjski dziennik „Guardian” opublikował raport
„Żywa planeta”, z którego wynika, że
ludzie wykorzystują co roku 30% surowców naturalnych więcej, niż Ziemia
jest w stanie odtworzyć. W efekcie dochodzi do wylesienia, degradacji gleb,
zanieczyszczeniu powietrza i wody
oraz drastycznego spadku ryb i innych
gatunków zwierząt. Przy odrobinie
chęci samemu można to przeczytać,
interesując się przyszłością naszej planety. Między innymi na ten problem
zwracali uwagę, w kontekście mającej
powstać u nas kopalni odkrywkowej
węgla brunatnego, prof. Julian Chmiel
i dr Michał Kupczyk, biogeometra
i przyrodnik, ilustrując swoje wypowiedzi slajdami miejsc po odkrywkowych kopalniach.
W debacie zorganizowanej przez
Obywatelską Grupę Inicjatywną „Stop
Kopalni” w szkole w Czarownicach,
oprócz organizatorów, uczestniczyli też

zwolennicy budowy, przedstawiciele
kopalni, elektrowni Enea, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, wójt
gminy Gubin, tylko jeden gminny radny, przedstawiciele gminy Brody, wójt
gminy Miłkowice, przedstawiciele Ziemi Kujawskiej.
Już na wstępie debaty usadowienie
się po dwóch stronach „barykady” sugerowało, że do rzetelnej rozmowy nie
dojdzie. Mianowicie przedstawiciele
kopalni, elektrowni Urzędu Marszałkowskiego i wójt gminy Gubin, pomimo zachęty i zaproszenia przez prowadzącego, nie skorzystali z prezydialnego
miejsca, sadowiąc się w jednym rzędzie
w końcu sali.
Najbardziej zdumiewające było stanowisko wójta naszej gminy, odcinającego się od swoich wyborców. Miał
okazję pokazać - jestem z Wami pomimo odmiennego zdania, bowiem dla
mnie, jako włodarza, ważny jest byt
i rozwój gminy, a to upatruję w budowie kopalni. Mógł to pokazać, ale nie
wykorzystał okazji. Szkoda.
A sama debata? Czy była potrzebna?
Na pewno tak. Ujawniła szczegóły,
o których się nie mówi. Po pierwsze
na budowę kopalni i elektrowni z całą
infrastrukturą z tym związaną ma być
przeznaczonych 20 mld zł. Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wydobywczo-Energetycznego Gubin w chwili
obecnej oscyluje w granicach 12 mln zł.
Sama spółka PWE jest w trakcie prywatyzacji. Kto da gwarancję, że to co
dzisiaj się podpisze, będzie w przy-

szłości respektowane przez przyszłych
ewentualnych właścicieli? Chyba, że
zagwarantuje to Skarb Państwa. Grupie Inicjatywnej chodzi o zabezpieczenie ludzi i środowiska naturalnego, bo
wyświetlane zdjęcia (których się nie
publikuje) pokazują skutki oddziaływania budowy, a głosy komentujących
je naukowców nie wnoszą nic pozytywnego. Obniżenie wód w niektórych
jeziorach nawet o 3 m, zamierające
stare drzewa, zanik bioróżnorodności
na łąkach, słabe zbiory na wysuszonych polach - mogą stanowić przykład.
Tylko biedne kraje korzystają z węgla
brunatnego, który emituje najwięcej
dwutlenku węgla. Wszyscy wiedzą, że
nowe technologie są kosztowne, ale
mogą one przyspieszyć wyjście z kryzysu państwa opóźnione w rozwoju, do
których niestety my należymy.
Węgiel czekał kilka milionów lat
- Nie jesteśmy przeciwko budowie
kopalni - deklarują inicjatorzy spotkania - Chcemy tylko, żeby poczekać na nowe technologie, które już są
opracowane(dr Kupczyk zademonstrował i omówił takie zdjęcie). I będą wprowadzane w życie. Nie naruszają struktury ziemi, nie emitują w atmosferę CO2
- Węgiel czekał w ziemi kilka milionów
lat, może jeszcze trochę poczekać - przekonują. I jeszcze jedno - w dokumentach,
które upubliczniono, mówi się głównie
o budowie kopalni i ewentualnie (dokładnie) o budowie elektrowni. Zachodzi
więc obawa, że u nas skończy się na kopalni z wszelkimi konsekwencjami, nato-

miast prąd wytwarzał będzie kto inny. Na
koniec wystąpień głos zabrał wójt Miłkowic, gminy, która razem z sześcioma gminami między Legnicą, Głogowem, Sinawą i Lubinem, w referendum powiedziała
„Nie”. Udział w nim wzięło 17 tys. osób.
Wspierali ich niektórzy burmistrzowie,
wójtowie, samorządowcy, posłowie a nawet europoseł z ich terenu. „Nie” było dla
tej metody, a także dla braku gwarancji
obietnic, nie dla samej kopalni.
Celowo w tekście nie przytaczam wypowiedzi przedstawicieli spółki, ponieważ
w gminnych miejscowościach spotykali się z mieszkańcami, wypowiadali się
w prasie, więc ich argumenty są znane.
Mają przewagę nad protestującymi nie
tylko propozycjami miejsc pracy, a co za
tym idzie podniesienia komfortu życia
mieszkańców, ale także w dostępie do
środków przekazu, publikacji (prasa ujmowała temat jednostronnie) i na końcu
kasy, za którą mogą sprowadzać znane
zespoły do małych wsi. To działa. Ale zespoły z kasą wyjeżdżają, a rzeczywistość
pozostaje.
„Jak wyłowisz ostatnią rybę, zetniesz
ostatnie drzewo, zabijesz ostatnie zwierzę - to uświadomisz sobie, że pieniędzy
nie można jeść.” I nie ja to wymyśliłam.
Kaśka Janina Izdebska
Od redakcji: Ten tekst, tak jak i inne, nie znalazł się
w oststnim wydaniu„WG”, niestety nie zawsze jesteśmy
w stanie opublikować 100 procent materiału dostarczanego nam przez naszych współpracowników. Czytelników przepraszamy za nie zawsze „świeże”, ale ważne
teksty, a współpracowników prosimy o wyrozumiałość.
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Zakochane w mundurach...

Znikające zawody!

- Na ten medal - przyznawany przez Prezydenta RP – trzeba wspólnie pra- Za parę lat może okazać się, że nie będzie w Gubinie szewca, który naprawi
cować ponad 18 tysięcy dni i nocy - podkreśla prowadząca uroczystości „Zło- nam buty.
tych Godów” (czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego) Kierownik Urzędu Stanu
Zrobiliśmy wszystko, aby w ciągu kil- zawody, które dziś mogłyby się odrodzić.
Cywilnego w Gubinie Kazimiera Jóźwiak.
kunastu lat pozbyć się wiedzy przekaza- Na przykład rymarze. Większość z nich
Tak się złożyło, iż dwa ostatnie jubi- przypięła wiceburmistrz miasta Justyna nej przez stulecia. Zyskaliśmy psich fry- zamknęła zakłady zanim w Polsce odroleusze tego - tak bardzo prywatnego - Karpisiak. Życzenia posypały się także zjerów, a niebawem ze świecą będziemy dziła się moda na jeździectwo.
święta były związane ze środowiskiem ze strony byłych kolegów z wojska.
szukać zegarmistrzów, szewców, zdunów, Każdego roku zmniejsza się też ilość
wojskowym w mieście.
ślusarzy. Często w towarzyskich rozmo- krawców. Nie chodzi o absolwentów
Ta Jedyna na… przepustce
wach porusza się temat braku fachow- krawiectwa, ale fachowców, którzy poPewnego dnia, na peronie
Równo po 50 latach od momentu wy- ców. Doświadczyłam tego paręnaście lat trafią zdjąć miarę i szyć na indywidualJan Grzymski w tamtym momen- powiedzenia oficjalnego „tak” przed temu, kiedy wymarzył mi się prawdziwy ne zamówienie.
cie - jako absolwent szkoły kolejowej kierownikiem USC K. Jóźwiak i bur- kominek (bez gotowego wkładu), a zdu- Choć przed laty, aby nie odstraszyć
w Żaganiu, rocznik 1953 - nosił mun- mistrzem Gubina Bartłomiejem Bart- na trzeba było sprowadzać z Zielonej młodych kandydatów, zmieniano ofidur kolejarza i był maszynistą. Swoją czakiem powtórzyli uroczyste słowa Góry. Znajoma miała problem z pęknię- cjalnie nazwę szewca na obuwnika, w caprzyszłą małżonkę Szarlotę spotkał przysięgi małżeńskiej państwo Joanna tą sprężyną od dziecięcego wózka. W ca- łej Polsce szkoli się dziś zaledwie około
pewnego dnia na peronie dworca ko- i Jan Dykowie.
łym mieście nie znalazła ślusarza, który 40 przyszłych specjalistów od cholewek
dorobiłby jej taką sprężynę. Owszem - i obcasów. Wielka szkoda, bo człowiek
mówi - jeden za 10 zł rozciągnął mi oca- dobrze wyszkolony i biegły w swoim falały kawałek i założył. Wytrzymała dwa chu może dziś wpasować się w intratną
dni. Uratował sytuację Chińczyk, który niszę. Szycie butów pod miarę to dziś
miał taką sprężynę na swoim stoisku za w Europie rzemiosło absolutnie elitarne.
1 zł. Ale czy Polak już niczego nie po- To samo z gorseciarkami i modystkami.
trafi? Bez Chińczyka sobie nie poradzi?
Jak to wygląda i jakich rzemieślników
- zastanawia się znajoma.
szkoli się
A co się stało z brukarzami? W latach
siedemdziesiątych zafascynowaliśmy w Zespole Szkół Licealnych i Techsię asfaltem. W ciągu trzydziestu minio- nicznych w Gubinie pytam dyrektora
nych lat starzy fachowcy odeszli, a wraz Mirosława Siergieja.
z nimi zniknął unikalny fach. Dziś bru- - W naszej szkole są klasy wielozawokarstwem parają się ludzie, którzy nie dowe. Kształcimy mechaników samomają o tym większego pojęcia.
chodowych (liczna grupa), piekarzyPaństwo Grzymscy - w środku
lejowego, gdy jechała do swojej siostry
do Gubina. Po kilku miesiącach znajomości, 19 sierpnia 1959 roku młodzi
zawarli związek małżeński w Kunicach Żarskich. Po ślubie zamieszkali u rodziców pana Jana w Gubinie.
W tym też roku pan Jan został powołany do odbycia zasadniczej służby
wojskowej. Trafił do batalionu łączności w Gubinie, decydując się zostać
żołnierzem nadterminowym. Będąc
następnie żołnierzem zawodowym,
otrzymał mieszkanie służbowe. Zamienił tym samym mundur kolejarski
na strój żołnierza LWP, w którym służył przez następne 31 lat i dwa miesiące, odchodząc do rezerwy w marcu
1992 roku w stopniu st. chor. sztab.
zastępcy szefa Garnizonowego Węzła
Łączności w Gubinie.

Poznali się w Łęknicy, gdzie Jan pełnił
służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza. Jak sam przyznaje - miał z racji
pełnionej funkcji możliwość częstego
przebywania poza strażnicą, a w czasie
jednej z przepustek spotkał tę Jedyną...
Ślub wzięli w 1959 roku w Łęknicy.
Następnie koleje losu wojskowej służby
przywiodły państwa Dyków do Gubina. Małżonka przez wiele lat pracowała
w kombinacie chemicznym CFG w Guben. Państwo Dykowie są rodzicami dwójki dzieci: syna Andrzeja, który jest policjantem w Gubinie oraz córki Ewy - byłej
długoletniej dyrektor przedszkola przy
zakładach „Carina”. Są także szczęśliwymi dziadkami dwóch wnuczek - 9-letniej
Józef Toni - Moczulski jeden z czterech gubińskich szewców
Wiktorii i 13-letniej Karoliny. Sześcioramienne medale za długoletnie pożycie Tak jest też ze skomplikowanymi ro- cukierników, fryzjerów (najliczniejsza
małżeńskie, nadane przez Prezydenta RP botami ciesielskimi, z którymi są dziś grupa), a także w zawodach budowniw stanie uporać się jedynie górale, ctwa ogólnego. Kształcenie zawodowe
wśród których zawód przechodzi z po- odbywa się w pracowniach, z którymi
kolenia na pokolenie. Przeciętny cieśla spisana jest umowa pomiędzy nimi,
jest w stanie co najwyżej łączyć gotowe a rodzicami ucznia. W szkole uczeń
elementy za pomocą więźby.
pobiera nauki ogólnokształcące i teorię
Okazuje się też, że nie ma w Polsce zawodu. Fachowe egzaminy uczeń zdaprawdziwego fachowca, który byłby je w Zielonej Górze, a resztę w szkole
w stanie prawidłowo położyć lastriko, - odpowiada dyrektor Siergiej, uzupełtak jak robiło się to przed wojną. Często niając wypowiedź informacją, że szkoszuka się ich w Niemczech. Większość ła kształci też sprzedawców i kucharzy
fachowców na rynku to udawacze, któ- małej gastronomii.
rzy nigdy nie odebrali porządnej nauki. Nie ma wątpliwości, że z czasem, gdy
Uczą się metodą prób i błędów na ko- fachowców rzemieślników zabraknie,
lejnych inwestycjach.
pojawią się nowi. Ale już na pewno
To, że znikli specjaliści od reperacji poń- nie z Polski, bo tu nie będzie miał kto
czoch, obciągania guzików czy naprawy ich kształcić. Trzeba będzie poprosić
piór wiecznych, wydaje się naturalnym Chińczyków.
zjawiskiem, ale przy okazji wyginęły też
Kaśka Janina Izdebska
Burmistrz B.Bartczak wręcza kwiaty jubilatom

Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego zgromadziła liczną rodzinę i grono
przyjaciół. Państwo Grzymscy doczekali
się czworga dzieci, siedmiorga wnucząt
i dwojga prawnuków: 5-letniego Kacpra i 2-letniej Oliwii. W imieniu Głowy
Państwa medale Dostojnym Jubilatom

w obecności członków najbliższej rodziny
i grona przyjaciół, Dostojnym Jubilatom
wręczyli burmistrz Gubina B. Bartczak
i kierownik USC K. Jóźwiak.
W jednym i drugim przypadku panie zakochały się w... chłopcach w mundurach!
Antoni Barabasz

Wyrazy wdzięczności za solidne przygotowanie do
uzyskania prawa jazdy Prywatnej Szkole p. Andrzeja
Pietscha i jego instruktorom
składa kursantka



O sobie samym...
Redaguje Andrzej Matłacki

Zygfryd Gwizdalski
(lekarz, społecznik,
honorowy obywatel Gubina)

Uważam, że nasze miasto...
ma przed sobą świetlaną przyszłość, choćby poprzez swoje położenie, dzięki któremu możemy liczyć na owocną współpracę z naszymi niemieckimi partnerami.
Moje ulubione miejsce w Gubinie to...
Wzgórza Gubińskie, niestety trochę zaniedbane i często przez mieszkańców
niedoceniane.
Mój największy sukces...
utrzymanie w naszym mieście Szpitala
Powiatowego, organizacja szkoły pielęgniarskiej oraz rozwój gubińskiego
oddziału położniczego, który cieszy się
coraz większą renomą.
Mój największy błąd...
ciężko powiedzieć, staram się ich nie popełniać.
Denerwuje mnie...
środowisko polityczne, które przepełnione jest ciągłymi kłótniami i nienawiścią,
a wszelkie działania są, w moim przekonaniu, w coraz większym stopniu czynione na pokaz.
Często myślę o...
z racji mojego wieku, jak najbardziej
o mojej przyszłości (śmiech).
Szkołę wspominam...
bardzo dobrze i niezwykle ciepło, to był
wspaniale lata młodości. Do dziś jeżdżę
do szkoły na zjazdy absolwentów, gdzie
mogę z sentymentem powspominać
z przyjaciółmi stare dobre czasy.
W przyszłości planuję...
dalej walczyć o ważne sprawy, m.in.
ochronę terenów zielonych w mieście
i rozpowszechnienie profilaktycznych
badań mammograficznych.
Muzyka, film, czy książka? wolny czas
spędzam...
mam obecnie dwie pasje: praca na
działce oraz myślistwo, poza tym lubię
czytać książki, szczególnie o tematyce
historycznej.
Tradycyjna polska kuchnia, czy...
zdecydowanie wolę nasze polskie pyszne
jedzenie! Szczególnie uwielbiam bigos, golonkę oraz schabowy - koniecznie z ziemniaczkami, bo tak naprawdę bez nich nie
może się obejść żaden dobry obiad.
Mam słabość do...
bycia ciągle aktywnym społecznie, ciągle szukam nowym wyzwań i celów - nie
dla mnie jest „nicnierobienie”.
Moja dewiza życiowa brzmi…
Nie wtrącaj się w życie innych.

Kultura



Danuta Kaczmarek i „Łużyczanki” Nigdy nie brakuje mi tematów...
świętowały Jubileusz 40-lecia
W wypełnionej niemal po brzegi sali widowiskowej Gubińskiego
Domu Kultury Jubileusz 40-lecia
pracy twórczej obchodziła znana
wszystkim mieszkańcom miasta
Danuta Kaczmarek. Jubileusz
zbiegł się z drugą uroczystością
- 10-leciem Grupy Śpiewaczej
„Łużyczanki” kierowanej przez
D. Kaczmarek. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele
władz wojewódzkich, lokalnej
władzy samorządowej, gubińskich szkół, zakładów pracy i organizacji społecznych. Na uroczystość przybyły również grupy
śpiewacze z innych rejonów kraju, jak choćby „Wrzos” z Niepołomic (woj. dolnośląskie), „Jarzębina” z Sieniawy Żarskiej czy
chór miejski z Guben. Jubilatka

i „Łużyczanki” odebrały całe naręcza kwiatów, wysłuchały dziesiątek serdecznych życzeń. Bohaterki wystąpiły z koncertem. Na
scenie zaprezentowali się także
inni „śpiewający” goście. Danuta
Kaczmarek to kobieta rozśpiewana, prawie zawsze towarzyszy jej
akordeon. Skomponowała wiele
piosenek o Gubinie, setki ludzi
przekonała, że muzyka i śpiew łagodzą obyczaje. Należy do grupy
gubinian rozsławiających miasto. To dzięki jej zaangażowaniu
już 10 lat śpiewają „Łużyczanki”.
Grupa jest jedynym śpiewającym
„towarem eksportowym” Gubina. W swej karierze dała ponad
500 koncertów w kraju i za granicą. Nagrała także dwie płyty.
sp

Gratulacje dla Jubilatki od szefowej gubińskiego chóru kościelnego
„Gloria Domine” Haliny Nodzak

Będzie się działo
„Osiemnastka” Wielkiej Orkie- nicznymi, wielką loterią fantową,
stry Świątecznej Pomocy, czyli… bogatymi aukcjami, gorącymi
będzie się działo!
posiłkami na ten zimowy dzień
i paroma niespodziankami,
które trzymane są w ścisłej tajemnicy. Oj, będzie się działo!
Gubiński Sztab WOŚP działający w Gubińskim Domu Kultury
zaprasza wszystkich chętnych
do współpracy, do zapisywania
się na listę wolontariuszy, którzy
podejmą się zbierania pieniążków w dniu Finału, a także zwra10 stycznia 2010 roku odbę- ca się z prośbą do ludzi wielkiedzie się XVIII Finał Wielkiej go serca o darowizny rzeczowe,
Orkiestry Świątecznej Pomocy. które zostaną zlicytowane lub
Tym razem zebrane pieniądze wykorzystane w loterii fantowej
zostaną przeznaczone na dzieci w dniu XVIII Finału. Oczywiście
z chorobami onkologicznymi. wszystkie fundusze pozyskane
Szefem Gubińskiego Sztabu podczas niedzielnej imprezy zopowstałego przy domu kultury staną przekazane na konto Funzostał Gwizdo, a jego zastęp- dacji Jurka Owsiaka.
cą Andrew. Ponadto w Sztabie Zjednoczmy się i zagrajmy raWOŚP znaleźli się: Kasia, Gabi, zem 10 stycznia 2010 roku podJusta, Seler, Kunio.
czas Wielkiej Orkiestry ŚwiąSztab już pracuje nad licznymi tecznej Pomocy!!! Niech będzie
wykręconymi atrakcjami sce- wszystkim wesoło!!! rajmund
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Jubileusz mistrza komiksu

We wtorek 3 listopada w Bibliotece Miejskiej w Gubinie we W 60 urodziny Tadeusza Raczwspółpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Krośnie Od- kiewicza w Galerii „Ratusz”
rzańskim, zorganizowano spotkanie z poetą i prozaikiem Janem
Pawłem Krasnodębskim, autorem dziewięciu tomików wierszy
i osiemnastu utworów prozatorskich.
Nasz gość opowiedział licznie
zgromadzonej widowni o swoim życiu, twórczości artystycznej oraz prowadzeniu gabinetu
terapeutycznego, w którym pracuje z ludźmi dotkniętymi chorobą alkoholową.
Pisarz podzielił się swoimi przemyśleniami na temat przemysłu
wydawniczego, w którym książka coraz częściej traktowana jest
w kategorii zwykłego towaru,
gdzie liczy się tylko tabelka zysków
i strat. Jego zdaniem, honoraria dla
autorów są śmiesznie małe, a ceny
książek „wzięte z księżyca”. Przez
to powstaje błędna opinia o stanie
czytelnictwa w Polsce. – To nie jest
tak, że Polacy nie chcą czytać książek. Problemem jest to, iż nie stać
nas na ich kupowanie – stwierdził
J. P. Krasnodębski. Dużo uwagi poświęcił również swojej pracy w klinice, gdzie pomaga osobom mającym problemy z alkoholem oraz
zaburzeniami osobowościowymi.
Zwierzył się także ze swojego pobytu w miejscu, w którym walczył
z nałogiem, dzięki czemu od 25
lat jest abstynentem. Teraz sam
stara się pomagać potrzebującym.
– Strasznie ciężko jest z tego wyjść,
a samemu, bez niczyjej pomocy jest

to raczej niemożliwe – przyznał
Krasnodębski, dodając, że obecnie
wielkim problemem jest uzależnienie od wirtualnej rzeczywistości i gier komputerowych. – Ten
paskudny nałóg sprawia, że ludzie
„odpadają” z życia, a efekt takiego
stanu może być tragiczny w skutkach – ostrzegał pisarz.
Co jeszcze przyznał nasz gość?
Choćby to, że nigdy nie pisze do
szuflady, że zaczynał od czytania Biblii i Dostojewskiego, że
nie planuje już nigdy wrócić do
poezji, że wszystko, co napisze,
stara się publikować, że myślał
kiedyś o samobójstwie...
J. P. Krasnodębski potrafi mieć
wyraziste zdanie oraz wygłaszać
niebanalne poglądy. W takim
przypadku nie należy się dziwić,
że często miał kłopoty z cenzurą,
a niektórym osobom bardzo zależało, aby odebrano mu nagrodę
otrzymaną od prezydenta Katowic... Jakby na przekór wszelkim
przeciwnościom, swoją twórczością potrafi dotrzeć do ludzi w każdym wieku, o czym świadczy fakt,
iż na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece pojawiły się osoby w przedziale wiekowym od 15 do 70 lat.
Andrzej Matłacki

w Gubinie spotkali się artyści sztuk
wszelkich. Była kawa i torty, kwiaty i upominki, rozmowy o starych
karabinach i o nowym komiksie.
Jak się później okazało, jubilat został zaskoczony na całej linii.
Legendzie komiksu Tadeuszowi
Raczkiewiczowi, gubinianinowi,
który ciągle sławi imię miasta,
z okazji 60. urodzin życzenia
wielu lat w zdrowiu i twórczej
pasji składają: Burmistrz Miasta
- Bartłomiej Bartczak, Dyrektor
Gubińskiego Domu Kultury - Janusz Gajda oraz całe środowisko
kulturalne Gubina.
dh

Było spokojnie, lirycznie…
Dzień 31 października dla
mieszkańców Guben był Świętem Reformacji wyznania ewangelickiego. Pastor Michael Otto
wygłosił krótką mowę na temat
reformacji i dokonań Martina
Luthra. Tym właśnie akcentem
religijnym rozpoczął się Serenadenkonzert.
Już po raz czwarty mieszkańcy Guben i Gubina spotkali się
w kościele Dobrego Pasterza
w Guben, aby wysłuchać śpiewów chóru miejskiego „Stadtchor” z Guben i chóru „Gloria
Domine” z parafii Trójcy Świętej
z Gubina pod batutą Haliny Nodzak. Chóry zaprezentowały spokojne, liryczne utwory, a na zakończenie zabrzmiała wykonana
w dwóch językach „Kołysanka”

Jana Adama Maklakiewicza.
Koncert bardzo pięknie poprowadziła Jana Wilke z Haliną
Nodzak. W pokazie tym wystąpiła również młodzież ze Szkoły
Muzycznej w Gubinie, której instrumentalną prezentację gorąco
oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność. Dziękujemy serdecznie dyrekcji i nauczycielom
Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Kazimierza Serockiego za przygotowanie uczniów do koncertu.
Cieszy bardzo owocna współpraca kulturalna obu miast,
czego wyrazem są liczne koncerty różnych zespołów. Martwi
natomiast niewielki udział publiczności gubińskiej w tego typu
imprezach kulturalnych.  red
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Młodzi obchodzili
Światowy Tydzień Zwierząt

Spośród pupili największą grupę stanowiły psy, ale nie zabrakło też  królików czy innych zwierzątek
Dawno temu żył pewien człowiek, który pewnego razu uznał,
że wszystkie istoty na Ziemi mają
wewnętrzną wartość i prawo do
życia. Od tej pory zmienił mu
się sposób patrzenia na świat.
Ów człowiek mieszkał w Asyżu.
W rocznicę jego śmierci rozpoczynają się na całym globie
obchody Światowego Tygodnia
Zwierząt…
W ramach świętowania urodzin św. Franciszka przeprowadzono w Gubinie minifestyn
zorganizowany przez Stowarzyszenie „Szansa dla Zwierząt”. Na
scenie wystąpiły m.in. wokalistki studio wokalnego GDK,

darmowych porad dotyczących
estetyki czworonogów udzielała
groomer Aneta Rybarczyk właścicielka Salonu Pielęgnacji Psów
„Psi Styl”, a przede wszystkim
przeprowadzono pokaz psów,
kotów i królików mieszkańców
Euromiasta. Za sprawą hojnych
sponsorów wszystkie czworonogi
i ich właściciele obdarowani zostali niespodziankami. Zwycięzcami
w psiej kategorii zostali: Idefix
Gabriela Bakalarczyka, Berek
Julity Sobiechowskiej i Ardżi
Anny Żarnowskiej. Wśród kotów dominowały: Pusia Oli Bielawskiej, Rudy Cezarego Tecława i Tina Krystyny Ratajczyk.

Ptaszyn Wróblewski
w najwyższej formie
Po pionierskich koncertach
jazzowych, które odbyły się
w 2008 r. (Miśkiewicz, Napiórkowski, Dudziak) sprężyna jazzowa w mechanizmie GDK zaczęła
się powoli nakręcać. W 2009 r.
zaczęła już przypominać element
dobrego szwajcarskiego zegarka.
Wszystko za sprawą współpracy
dyrektora GDK Janusza Gajdy
z przedstawicielem zielonogórskiego środowiska jazzowego, redaktorem Radia „Zachód” – Andrzejem Winiszewskim.
Pierwszym owocem tej współpracy był jazz w wydaniu słowiańskim. Koncert Pacora Trio
odbył się w październiku w ramach festiwalu „Poetyckie Rubieże”. Muzycy z Mołdawii i Słowacji udowodnili, że nawet na
tak „odległych” stylistycznie instrumentach jak cymbały można
swingować w dobrym stylu.
Natomiast 7 listopada 2009
w GDK gościliśmy legendę
polskiego jazzu – saksofonistę

Jana Ptaszyna Wróblewskiego.
Wystąpił w kwartecie wspólnie z Jackiem i Wojciechem
Niedzielami oraz Marcinem
Jahrem. Koncert był finałem
podsumowującym I Lubuskie
Zaduszki Jazzowe – autorski
projekt A. Winiszewskiego.
Ponad 130 osób na jazzowym
koncercie, to zjawisko na gubińskie realia dość niecodzienne, jednak jak się okazało – możliwe. Być
może dlatego, że ekipa na scenie
była wyjątkowa. Ptaszyn w świetnej formie, nieposkromiony W.
Niedziela – oraz żelazna sekcja
rytmiczna, reagująca na najmniejszy gest mistrza Ptaszyna.
Wszystko to w półtoragodzinnym wydaniu, na żywo w Sali
Widowiskowej GDK. Pozostaje czekać, by za rok spotkać się
przy okazji II edycji Zaduszek.
Kto na niej wystąpi? Legend
polskiego jazzu gra jeszcze trochę – Namysłowski, Nahorny…
Pożyjemy, zobaczymy!
jg

Natomiast najpiękniejszymi
króliczkami okazały się Trzcinka
O. Bielawskiej i Łatka Dagmary
Lisieckiej. Podczas minifestynu
przeprowadzono również kwestę,
a zebrane fundusze - 573,26 zł przekazano Stowarzyszeniu na
realizację celów statutowych.
- Czyli na dokarmianie, interwencje i leczenie potrzebujących
zwierząt - wyjaśnia Agnieszka
Maternik, z gubińskiej „Szansy
dla Zwierząt”.
Rajmund
Sponsorzy: Cukiernia Magdalenka, Salon Pielęgnacji Psów
„Psi Styl”, Firma Vega, Second
Hand-Bea



Kochajmy konie
Celebracji Światowego Tygodnia Zwierząt podjęła się także młodzież naszego Euromiasta.
Już w październiku rozpoczęła
wielką akcję proekologiczną, którą prowadzi wspólnie z Klubem
Gaja, Stowarzyszeniem „Szansa
dla Zwierząt”, Gubeńskim Stowarzyszeniem Wspierającym Pracę
z Młodzieżą i Kulturę Młodzieżową, GDK, Stowarzyszeniem
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej oraz
młodzieżą z niemieckich i polskich
placówek oświatowych. Akcja prowegetariańska i zbiórka funduszy
na wykup koni maltretowanych
i przeznaczonych na rzeź, konkursy w przedszkolach, wystawy
artystyczne, gala charytatywna - to
tylko niektóre punkty programu.
Wszystko w ramach projektu „Rasta Koreczki”, czyli miłość, przyjaźń, tolerancja. Niemiecko-polskie
spotkania integracyjne…
- Pierwsze pieniądze na wykupienie koni rzeźnych zaczęliśmy
zbierać już podczas koncertu
reggae`owych grup „Dubska”
i „Cała Góra Barwinków”, później była kwesta w szkołach i charytatywne show z czarodziejską
muzyką Mate - opowiada Justyna Piotrowska z MRM - nasza
idea bardzo spodobała się kapeli
Indios Bravos, podczas występu
której również zbieraliśmy datki
- dopowiada Marcin Gwizdalski z OTWARTE.
Każdego roku około 50 000
tych czworonogów jest przewożone przeładowanymi ciężarówkami w okrutnych warunkach.
Właśnie dlatego młodzież euromiasta, zbulwersowana takim

procederem, postanowiła przeprowadzić zbiórkę funduszy na
wykupowanie tych biednych
stworzeń. Stąd aukcje obrazków
namalowanych przez przedszkolaki, zbiórki podczas koncertów
oraz we wszystkich placówkach
oświatowych Guben i Gubina.
Wszelkie fundusze przelewane
są na konto Klubu Gaja zajmującego się od 20 lat wykupem koni
z rzeźni. Uratowane przed bólem
i śmiercią zwierzęta trafiają następnie do instytucji, takich jak
Stowarzyszenie POMOST opiekujące się niepełnosprawnymi
i chorującymi psychicznie dziećmi, domy dziecka dla przewlekle
chorych dzieci, Gospodarstwo
Agroturystyczne Chrześcijańskiej
Grupy Wsparcia Misji wśród
Chorych i Uzależnionych, ośrodki hipoterapeutyczne, szkoły specjalne i integracyjne oraz fundacje

zajmujące się osobami z różnymi
schorzeniami i problemami - depresje, stwardnienie rozsiane, wylewy, urazy, itd. Trafiają zatem do
troszczących się o nie właścicieli.
- Akcja „Ratujmy konie!” to
nie tylko zbiórka pieniędzy. To
także edukacyjne konkursy plastyczne oraz akcja propagandowa nawołująca do szacunku dla
wszystkich żywych istot - wyjaśnia Gabrysia Kuchta z ZSLiT.
- Tę naukę należy rozpocząć jak
najszybciej i nie tylko dlatego,
że mieści się ona w oczywistych
standardach europejskich - dodaje uczennica gubińskiej szkoły. Nic tylko pozazdrościć takiej
młodzieży…
Rajmund

Kameralny wytęp zespołu Mate

Akcję wsparli:„Miss Szyk”, bar„Słoneczna”, Marek Mielecki, Kantor Wymiany Walut B. Nazgowicz, Kantor Wymiany Walut A. Marusiak, Sklep Odzieżowy „Dusia”, Sklep Wielobranżowy „Eden”, Sklep Odzieżowy „Patrol”, Maria Kwapich, Sklep Muzyczny „Meloman”, Sklep Odzieżowy E. Kaczmar, Optyk
D. Kiderys, Kwiaty i Upominki„Flora”,„Lotos”, Sklep Odzieżowy„Graff”, Art-Szafa N. Kądej,„Margola” Firma Handlowa„Szykownie…”, Hurtownia przy
ul. Dąbrowskiego, Hurtownia przy ul. Lubeleskiej, Henryk Matłacki

Miłość, przyjaźń, tolerancja
Czyż tego typu hasła nie mogą
stać się płaszczyzną porozumienia? Zwłaszcza jeśli idee
krzewione są poprzez muzykę
reggae… Np. podczas międzynarodowej imprezy, na którą
poza kapelami z województwa
lubuskiego i Brandenburgii zaproszono absolutną gwiazdę
muzyki wywodzącej się z Jamajki – zespół Indios Bravos. W ten
sposób organizatorzy zapewnili
bardzo skuteczne i obejmujące

liczne grono odbiorców propagowanie najcenniejszych dla
wspólnej egzystencji wartości…
To był wieczór niesamowitej
energii, którą przybyli do Klubu Iskra ludzie skutecznie przekazywali sobie nawzajem. Bez
względu na narodowość, wiek,
płeć… - Od razu po zakończeniu koncertu podbiegł do nas
„Gutek” z podziękowaniem za
to, co przez dwie godziny występu przeżywał. – mówią za-

To był bardzo energetyczny koncert

dowoleni organizatorzy. Piotr
Gutkowski, czyli „Gutek” jest
założycielem i liderem zespołu
wraz z byłym członkiem grupy
Hey, gitarzystą Piotrem Banachem. Indios Bravos powstało
w 1997 roku i od samego początku grało mieszankę rocka,
reggae i bluesa. W 1999 roku
ukazała się ich pierwsza półoficjalna płyta - Part One (duża
w tym zasługa Kuby Wojewódzkiego, który specjalnie na potrzeby wydania tej płyty założył
firmę wydawniczą „Pałac Kultury”). W 2004 roku ukazała się
pierwsza w pełni oficjalna płyta
zespołu - Mental Revolution,
przyniosła ona takie przeboje,
jak piosenki Pom pom, Tak to
tak czy Sign. W 2006 roku zespół wystąpił na Przystanku
Woodstock w Kostrzynie nad
Odrą, na którym zasłużył sobie
na wielkie uznanie publiczności
i w roku następnym otrzymał
„złotego bączka”. W tym roku
ukazała się kolejna płyta zespołu zatytułowana „Indios Bravos”.

Przegląd kapel reggae, zakończony wielkim finałem, na którym wystąpił YAC a.k.a Krupex,
Halabum, Indios Bravos oraz
Wolna Strefa, został zrealizowany dzięki projektowi „Rasta Koreczki”, czyli miłość, przyjaźń,
tolerancja. Niemiecko-polskie
spotkania integracyjne. Tę integrację naprawdę było widać…
Zjednoczenie
mieszkańców
wspólnie zamieszkujących gubińską ziemię. – Nasz zespół
dwa lata temu się rozpadł. Drogi
życiowe się rozeszły, część z nas
wyprowadziła się z Gubina.
Teraz postanowiliśmy znowu
wspólnie zagrać – mówi Tomasz
Racz, czyli popularny „Janosik”
z zespołu Wolna Strefa. I chłopaki chcą grać dalej. Dla siebie.
Dla wszystkich dobrych ludzi
mieszkających nad Nysą…
Rajmund
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Deszczowe pożegnanie
W dniu 04.10.09r. Koło PZW nr 3 zorganizowało zawody spławikowe na
zakończenie sezonu na rzece Odrze w miejscowości Łomy. Pogoda nie dopisała, było zimno, bardzo mocny północny wiatr, co utrudniało wędkowanie
ww. metodą.
Niemniej jednak, na zakończenie zawodów humory dopisywały, przygotowano ognisko, smażono kiełbaski, kaszankę(smakowało wybornie).
Klasyfikacja: 1. miejsce Czesław Misterski - 2700pkt, ładny leszcz i kleń (na
zdjęciu w środku); 2. miejsce Franciszek Hajkowicz - 700pkt; 3. miejsce Bolesław Roszak - 600pkt (na zdjęciu z lewej strony); 4. miejsce Jan Witkowski
- 570 pkt. Junior Arkadiusz Jankowiak - 60pkt.
(maj)

Zwycięzcy z trofeami

O karpiu - część 2
Pamiętać też należy, że woda z wodociągu napuszczona do wanny nie posiada
tlenu i jest, w mniejszym lub większym stopniu, chlorowana. Proces natlenienia się naturalnego wody w wannie trwa około 12 godzin. W tym czasie woda
osiągnie temperaturę pokojową - około 20 stopni C. Cóż z tego, że natleniona,
gdy wpuszczamy do niej rybę, zwierzę zmiennocieplne, którego temperatura
ciała wynosi około 4 stopni C. Następuje u naszego karpia szok termiczny,
wzmagają się procesy życiowe. Ryba zaczyna mocno odczuwać te zmiany, robi
się ruchliwa, wzrasta jej zapotrzebowanie na tlen i, jeśli szok termiczny jej nie
zabije, znów zaczyna brakować jej tlenu, „dziubkuje”, łyka wodę - smak i jakość mięsa pogarsza się. Zdecydowanie odradzam takie postępowanie. Jeżeli
ktoś koniecznie chce pokazać dziecku żywego karpia pływającego w wodzie,
nie mecząc go przed niechybną śmiercią, to powinien zapewnić zwierzęciu
wodę o temperaturze około 4-10 stopni C, w ilości około 50 l na 1 kg masy.
Jeżeli temperatura wody ma być wyższa, to należy ją napowietrzać, pamiętając jednocześnie o tym, aby różnica temperatury wody, do której wrzucamy
zwierzę, nie była wyższa o więcej jak 3 do 5 stopni C od tej, z której karpia
wyłowiono. Instytut Rybactwa Śródlądowego zbadał doświadczalnie sposoby
zabijania karpi. Do dyspozycji naukowców był aparat elektryczny o napięciu
60 i 400 V oraz tradycyjna pałka. Te doświadczenia pokazały, że najbardziej
humanitarnym sposobem uśmiercania zwierząt jest uderzenie pałką powyżej
oczu i przecięcie łuków skrzelowych w celu wykrwawienia. 
cdn…

Wrzos w SPZG
W sobotę 5 listopada Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przyjęło
niecodziennych gości. Z muzyką i śpiewem przybył zespół folklorystyczny
„Wrzos” z Chociemyśli (gmina Kotla,
powiat Głogów) pod kierownictwem
Haliny Przybylskiej.
Skład zespołu tworzy ośmioosobowa
kapela: dwa akordeony, skrzypce, klarnet, trąbka, saksofon, bęben i kontrabas
oraz piętnastoosobowa grupa wokalnotaneczna. Kapela wykonuje utwory do
tańca, przygrywki, marsze i wiwaty.
„Wrzos” upowszechnia tradycje i dorobek kultury regionów przybyłej na
Ziemie Zachodnie ludności. Goście
odwiedzili Izbę Muzealną, gdzie w rolę
przewodnika po zbiorach SPZG wcie-

liła się Halina Nodzak, na co dzień
szefowa gubińskiego chóru parafialnego „Gloria Domine”. Wiesław Łabęcki
przybliżył fortyfikacje średniowieczne miasta na przykładzie zwiedzanej
przez muzyków i śpiewaków „Wrzosu”
Baszty Ostrowskiej. Za serdeczne spotkanie zespół podziękował Gubinowi
koncertem piosenek kresowych, piosenek i pieśni biesiadnych przy baszcie,
wzbudzając aplauz u przechodniów.
Członkowie zespołu m. in. Anna Krajewska, Czesława Kozłowska (radna
powiatu głogowskiego), Wiesław Zięba czy pani Tereska pozostawili w kronice wpis: „Dzięki bardzo serdecznemu
przyjęciu zawsze będziemy z przyjemnością przyjeżdżać do Gubina”. (wł)
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Z Ziemi Gubińskiej

Robotnicy przymusowi - 4
Z poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się, że oprócz żołnierzy zwolnionych z niewoli wojennej istniała jeszcze
druga kategoria robotników polskich – cywile przywiezieni z Polski do Niemiec na roboty przymusowe. Ci ostatni
korzystali z pewnych „ulg”. Jednak spożywanie posiłków z Polakami przy jednym stole było surowo zabronione.
W demagogicznym pouczeniu o traktowaniu zatrudnionych Polaków czytamy:
„Nie stawajcie się zdrajcami niemieckiej wspólnoty narodowej! Polacy nie
należą do niemieckiej wspólnoty narodowej. Kto traktuje ich jak Niemców,
albo nawet jeszcze lepiej, ten swoich
własnych rodaków stawia na jednym
poziomie z obcymi rasami. To samo
dotyczy też niemieckiego pozdrowienia.
Jeśli nie da się uniknąć ich zamieszkiwania z wami pod jednym dachem, to tak
ich ulokujcie, aby każdy bliższy kontakt
z waszą rodziną był wykluczony.
Nie pozwólcie Polakom jeść przy waszym stole! Nie należą do wspólnoty
domowej, a tym bardziej do rodziny. Co
prawda powinniście im dawać wystarczająco dużo do jedzenia. Ale mają jeść
osobno.
Podczas naszych świąt i uroczystości
Polacy nie mają nic do szukania! Podczas naszych świąt i uroczystości chcemy świętować w swoim gronie. Polacy są
obcym narodem. W swoim gronie będą
organizować swoje własne święta.”
Z relacji innych mieszkańców Guben
dowiadujemy się również, że terenach
wiejskich, mimo tego wyraźnego zakazu, Polakom często pozwalano siedzieć
przy jednym stole z gospodarzami.

się … bez udziału innych osób i jeśli to
możliwe, po zapadnięciu zmroku…”.
Łącznie w Stalagu III B do lutego
1945 r. zmarło około 4 000 sowieckich
jeńców wojennych. Jest pewne, że
z około 5,7 miliona ludzi w niemieckiej
niewoli wojennej zmarło prawie 60 procent, w tym około 3 miliony sowieckich
jeńców wojennych. W tym samym
okresie zmarło jedynie 4 procent wziętych do niewoli aliantów zachodnich.
Aliantów zachodnich traktowano zupełnie inaczej. Na przykład Amerykanie
w Stalagu III B nie musieli pracować,
mieli czas wolny, w którym organizowali imprezy sportowe i kulturalne,
opiekował się nimi Międzynarodowy
Czerwony Krzyż, a dzięki otrzymywaniu paczek mogli w istotny sposób poprawić swoje warunki bytowe.
Urlopowani francuscy jeńcy wojenni
(por. foto) nie mieli prawa zadawania
się z niemieckimi kobietami. Francuscy pracownicy cywilni takie prawo
posiadali.

ziemskimi robotnikami cywilnymi lub
jeńcami wojennymi.
W służbowej instrukcji Gestapo czytamy, że: „W przypadku najmniejszych
oznak oporu i nieposłuszeństwa należy
bezwzględnie zainterweniować w celu
złamania oporu również zrobić użytek
z broni. Do uciekających Rosjan należy
strzelać natychmiast z konkretnym zamiarem trafienia. Kto nie podporządkuje się
wydanym zarządzeniom lub niedbale wykonuje swoją pracę, zostanie ukarany. Dopuszcza się kary: 1. Ćwiczenia porządkowe
po zakończeniu czasu pracy, 2. Przydział
do oddziału karnego, 3. Pozbawienie ciepłego pożywienia dziennego do trzech dni
w tygodniu, 4. Areszt na czas maksymalnie
trzech dni. Kara aresztu jest wykonywana
w celi, a aresztanta pozbawia się pracy, ruchu na wolnym powietrzu, łóżka, jak również ogranicza ilość pożywienia i wody”.
Jeszcze gorzej miały osoby narodowości żydowskiej, przywiezione z Węgier w roku 1944, które przed fizycznym zlikwidowaniem w niemieckich

A jak traktowano jeńców i robotników
przymusowych innych narodowości?
We wspomnianym już obozie jenieckim Stalag III B w Fürstenbergu
nad Odrą, czyli dzisiejszym Eisenhüttenstadt, umieszczono Rosjan,
Francuzów, Amerykanów oraz osoby
innych narodowości. Sytuacja jeńców
była bardzo zróżnicowana. Traktowanie Rosjan było nieludzkie. Ich racje
żywnościowe składały się z wodnistego kapuśniaka i małowartościowego
pseudo-chleba. Warunki higieniczne były wyjątkowo złe, przez co zimą
1941/42 doszło do takiej epidemii tyfusu, że: „Wysoka śmiertelność żołnierzy sowieckich, przybyłych 9.11.1941
r. do tutejszego obozu dla jeńców wojennych, sprawiła, że koniecznym stało
się całkowite wykorzystanie, przekazanego przez urząd miasta, szczególnego
obszaru do pochówku żołnierzy sowieckich…”. Za zgodą gubeńskich władz
powiatowych udostępniono kolejne
miejsca pochówku. Wszystkie takie
miejsca znajdowały się poza terenem
właściwego cmentarza, ponieważ władze kościelne nie zgadzały się na pogrzeby zmarłych obywateli sowieckich
na cmentarzu gminy kościelnej z tego
powodu, że „nie byli oni wyznawcami
wiary chrześcijańskiej”. Rosjan grzebano w sposób szczególnie niegodny.
W piśmie Naczelnego Dowództwa
Wehrmachtu z 12 listopada 1941 roku
czytamy: „Zwłoki sowieckich jeńców
wojennych należy przekazać bez elementów ubrania, które można jeszcze
wykorzystać w inny sposób. Nie należy
używać trumien. Pogrzeb ma odbyć

Francuscy jeńcy wojenni w Stalagu III B,  foto – Muzeum Miejskie w Eisenhüttenstadt
Sowieccy jeńcy wojenni i tak zwani
„robotnicy ze wschodu”, czyli cywilni przymusowi robotnicy sowieccy,
dla niemieckich przedsiębiorstw byli
obiektem szczególnego pożądania.
Ponieważ nie chroniła ich Konwencja
Genewska, mogli być zapędzani do
najcięższych prac i generowali najmniejsze koszty. W piśmie Nadleśnictwa Tauer (miejscowość na trasie
Guben-Cottbus) wskazano na fakt, że
przydzieleni francuscy jeńcy wojenni
są wyjątkowo niechętni do pracy i tym
samym ich wyniki - w przeciwieństwie
do jeńców sowieckich - są niewystarczające.
Cywilnych przymusowych robotników sowieckich trzymano w zamkniętych obozach. Na odzieży, jako znak
wyróżniający, nosili biały napis „OST”
(wschód) na niebieskim tle z białoniebieskim obramowaniem. Robotnikom radzieckim zakazano pod groźbą
kary śmierci wszelkiego, niemającego
związku z miejscem pracy, kontaktu
z obywatelami niemieckimi. Zakazany
był również kontakt z innymi cudzo-

obozach koncentracyjnych musiały
wykonywać najcięższą pracę w branży
zbrojeniowej. Najgorzej byli też odżywiani. Wiadomo, że firma Lorenz AG
otrzymała do pracy 300 kobiet narodowości żydowskiej, które miały zostać przyuczone. Gdy zbliżał się front,
wyprowadzono je na zachód w ramach
„marszu śmierci”. Chore rozstrzeliwano. Niewykluczone, że w okolicy dzisiejszej ulicy Spokojnej, gdzie niegdyś
znajdował się ich obóz, może również
znajdować się miejsce zbiorowego pochówku zamordowanych kobiet.
Biorąc pod uwagę opisane powyżej
sposoby pochówku jeńców wojennych
oraz przymusowych robotników cywilnych w dawnym regionie gubeńskim,
można przypuszczać, że w okolicach
byłych obozów jenieckich, obozów
dla robotników przymusowych oraz
na innych terenach wydzielonych do
pochówku cudzoziemców, znajdują się
również indywidualne lub/i zbiorowe
groby Polaków zmarłych tu w latach
1941 - początek 1945.
Opr. i przekład: K. Freyer

Hobby ◆ Społeczeństwo ◆ Pogranicze
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Gorące nastroje
Planowaną kopalnią węgla brunatnego w gminach Gubin i Brody żywo
interesuje się również prasa niemiecka. Wypowiedzi mieszkańców gminy wiejskiej Gubin, decydentów oraz branży górniczo-energetycznej tuż
przed referendum przytoczył pod nagłówkiem „Tematy dnia” Jörg Ciszewski - redaktor regionalnego południowo-brandenburskiego dziennika
„Lausitzer Rundschau”.
W artykule czytamy między innymi, że sześcioosobowa grupa organizacyjna
inicjatywy obywatelskiej, skupionej wokół bussineswoman Doroty Schewior,
postawiła sobie za cel powtórzenie sukcesu w Brodach. „Niedawno w miejscowości Starosiedle inwestorzy zorganizowali wielki festyn ludowy. Nawet
w szkołach politycy gminni organizowali imprezy informacyjne na temat
węgla brunatnego” - poinformowała D. Schewior, która stwierdza, że wśród
mieszkańców panuje „klimat zastraszenia”. „Ludzie prawie nie mają odwagi
z nami rozmawiać”. Kiedy inicjatywa obywatelska planowała spotkanie z uczniami, nauczyciele odmówili. „Obawiali się, że to może mieć dla nich konsekwencje” - informuje D. Schewior, która dodaje - „Mam nadzieję, że ludzie
mimo to pójdą głosować i że wygramy referendum”.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 07.11.2009

Wypożyczalnia w urzędzie
Guben. Rower to pojazd, który w Guben ma bardzo bogatą tradycję. Od
czasu, kiedy się pojawił się w mieście nad Nysą, wiele pokoleń narodziło się
i odeszło, a rower pozostał, będąc dziś technicznie coraz bardziej wyrafinowanym środkiem lokomocji dla całych rodzin.
Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych na terenach rekreacyjnych lub wzdłuż
wielu ulic oraz dobrze prosperująca turystyka rowerowa, wręcz przymuszają
do szukania kolejnych sposobów rozpieszczania amatorów dwóch kółek.
Od 2 listopada w Centrum Serwisowym gubeńskiego Urzędu Miejskiego można bezpłatnie wypożyczyć cztery rowery, które ufundowały miejscowe firmy.
Na podst. „Neiße-Echo” z 06.11.2009

Rodzice podziękowali
za uratowanie życia córki
Komendant Komisariatu Policji w Gubinie otrzymał pisemne podziękowanie od rodziców dziewczynki, którzy wyrazili wdzięczność za skuteczność
działania i profesjonalizm gubińskich policjantów.
Nocą, z 26 na 27 sierpnia br. dyżurny
policji w Gubinie otrzymał informację o awanturze domowej. Na miejsce
skierował patrol z st. sierż. Pawłem
Kokocińskim i sierż. Adamem Osękowskim. Na miejscu okazało się, że
doszło do pobicia 17-letniej dziewczyny przez obcego mężczyznę. Policjanci
zatrzymali sprawcę pobicia. Z uwagi na
obrażenia pokrzywdzonej natychmiast
wezwali pogotowie ratunkowe. Nastolatka czuje się już dobrze.
Sprawa pobicia zakończona została wnioskiem o akt oskarżenia, który
trafił już do Prokuratury Rejonowej
w Krośnie Odrzańskim. Po tym zda-

Sierż. Adam Osękowski - referent
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
KP Gubin, lat 27, w policji od marca
2009 roku, wcześniej był funkcjonariuszem Straży Granicznej.

Z Euroregionu
Unia daje miliony
2 mln zł – tyle Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr dostanie z Unii Europejskiej
na remont swojej siedziby. – To pokazuje, że biuro w Gubinie pełni ważną
rolę – przekonuje szef Euroregionu Czesław Fiedorowicz.
Kamienica, w której urzędują pracownicy biura, ma już swoje lata. To zabytek
wpisany do rejestru. Choć jest malowniczo położony i wciąż prezentuje się
bardzo okazale, upływający czas zrobił
swoje. Miejscami mury nie wytrzymują
ataku deszczu i silniejszych podmuchów
wiatru. Renowacja stała się więc koniecznością. Pochłonie sporo pieniędzy.
Ale już dziś wiadomo, że remont budynku w większości sfinansuje Unia Europejska. – To prawda, otrzymamy dwa
miliony złotych – potwierdza Cz. Fiedorowicz. – Ta pomoc dobitnie pokazuje, że gubińskie biuro pełni ważną rolę.
Niezależnie od procedur technicznych
wszyscy ci, którzy oceniali nasz projekt
i podejmowali decyzje rozpatrywali ten
temat w szerszym kontekście.
To dom międzynarodowej pomocy
Zdaniem Fiedorowicza unijne wsparcie to potwierdzenie rangi biura w Gubinie. Biura, które jest istotnym elementem współpracy polsko-niemieckiej.
– Udało nam się stworzyć swoisty dom
pomocy polsko-niemieckiej – zauważa
Fiedorowicz. – Najważniejsze, że każdy,
kto szuka pomocy i zwróci się z tym do
nas, otrzyma ją. Dziś bez takiego wsparcia instytucjonalnego, bez wzmocnienia
sieci placówek nie da się realizować nowych wyzwań międzynarodowych.
Remont siedziby to według szefa
Euroregionu wyzwanie na przyszłość.
Kolejny krok do przodu w działaniu.
– A także sygnał, że jesteśmy otwarci
na nowe cele, nową i jeszcze szerszą
współpracę – zapewnia Fiedorowicz.
Z unijnego dofinansowania remontu
cieszą się także władze miasta. Z prostej
przyczyny – ta inwestycja podnosi międzynarodową rangę Gubina. – Po pierwsze - myślę, że w ten sposób związaliśmy
Euroregion z naszym miastem już na
stałe – zauważa burmistrz Bartłomiej

rzeniu do Komendanta Komisariatu
Policji w Gubinie przyszło pismo z wyrazami wdzięczności od rodziców poszkodowanej w zdarzeniu dziewczyny.
Rodzice piszą, że chcą podziękować
policjantom z KP w Gubinie, a zwłaszcza funkcjonariuszom, którzy pełnili
służbę w sierpniu, z wtorku na środę
(26-27 sierpnia). Dzięki pomocy policjantów nasza córka Daria żyje. Dziękujemy za profesjonalizm i skuteczność
policjantów, którzy nam pomogli i nadal pomagają. Jest to bardzo ważne dla Dzień 29 października 2009 roku to
nas, jaki i ludzi, którzy stracili wiarę we ważna data w życiu Szkoły Podstawowej
własne bezpieczeństwo. Podpisali – Ali- nr 2 w Gubinie. Tego dnia 73 uczniów klas
nm pierwszych zdało swój pierwszy szkolny
cja i Wiesław. 
egzamin i zostało pasowanych na uczniów
„dwójki”. Do ślubowania dzieci przygotowywały się pod okiem wychowawczyń
od początku roku szkolnego. Uczyły
się piosenek, wierszy, poznawały prawa
i obowiązki ucznia. Uroczystość odbyła
się w sali gimnastycznej, która przybrała
odświętny wygląd. Tego dnia uczniowie
przybyli do szkoły w strojach galowych.
Nie zabrakło też gości, była przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Klimek oraz
St. sierż. Paweł Kokociński - policjant rodzice, dziadkowie i rodzeństwo pierwOgniwa Patrolowo-Interwencyjnego szaków. Dyrektor Szkoły Bogusław WyKP Gubin, lat 34, w policji od lipca
pych skierował do uczniów ciepłe słowa,
2008 roku, wcześniej był funkcjona- witając ich wśród braci uczniowskiej.
riuszem Straży Granicznej.
Podczas uroczystości pierwszaki musiały

Bartczak. – Po drugie – za unijne pieniądze wyremontujemy piękną kamienicę w mieście. Czegóż więcej chcieć.
Zadowoleni powinni też być radni SLD.
Ciągle domagali się tego remontu, pytali,
kiedy nastąpi… Wreszcie się doczekali.
Na remoncie zyskają wszyscy
Co ciekawe, decyzja o dofinansowaniu remontu kamienicy idealnie
zbiegła się z dyżurem, który 5 listopada w Euroregionie pełnili pracownicy
biura europosła Artura Zasady. – No
tak, widać siłę posła do Parlamentu
Europejskiego. Ledwie pojawili się jego
asystenci, a wraz z nimi unijne środki
– uśmiecha się rzecznik prasowy A.
Zasady, Artur Matyszczyk. – A mówiąc poważnie – to wsparcie bardzo się
przyda. Co najważniejsze, na remoncie
kamienicy zyskają wszyscy. Euroregion, jego pracownicy, władze miasta,
ale także sami mieszkańcy.
Rzecznik prasowy dodaje, że współpraca
między europosłem a Euroregionem doczeka się cyklicznej kontynuacji. Asystenci
A. Zasady będą się pojawiać w Gubinie dwa
razy w miesiącu. – To efekt porozumienia
między A.Zasadą a Cz.Fiedorowiczem.
Podczas dyżuru każdy, kto tylko ma sprawę do europosła może przyjść, poradzić
się. Na pewno otrzyma pomoc – zapewnia A. Matyszczyk.
Dużo po wzajemnej współpracy z europosłem obiecuje sobie także Cz. Fiedorowicz. – Problematyka transgranicza
w wymiarze europejskim przeżywa kryzys. Z jednej strony są wielkie oczekiwania. Próby likwidowania rozbieżności
między państwami. Z drugiej strony
mówi się, czy i na ile te instrumenty są
właściwie realizowane. Jednym słowem
potrzebujemy współpracy z europosłami. Mam nadzieję, że poseł Zasada stanie się specjalistą od granic zachodnich.

(Sm)

Ślubowanie klas
pierwszych w SP2
sprostać wymaganiom, jakie postawiła
przed nimi Dobra Wróżka. Swój pierwszy
egzamin dzieci zdały śpiewająco. Wykazały się wiedzą i mądrością. Kulminacyjnym
punktem było ślubowanie. Uczniowie
powtarzali wspólnie słowa przysięgi, ślubowali strzec godności szkoły i honoru
jej uczniów. Była to najważniejsza część
uroczystości, odbywająca się w niezwykle
podniosłej atmosferze. Następnie wszyscy zostali pasowani przez dyrektora na
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie. Wychowawczynie wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy, a rodzice
niespodziankę w postaci rogów obfitości.
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci
uczniów, rodziców oraz nauczycieli, którzy wszystkim pierwszoklasistom życzyli
sukcesów w nauce oraz najlepszych ocen
na pierwszym szkolnym świadectwie.
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Kronika 997
W okresie od 3 do 10 listopada
2009 r. na terenie miasta i gminy
Gubin odnotowano następujące
zdarzenia:
2.11. w Gubinie nieustalony sprawca skradł audi o wartości 18 tys. zł
zaparkowane na ulicy Kosynierów.
3.11. w Gubinie nieustalony sprawca
ostrym narzędziem porysował karoserię samochodu audi. Wartość zniszczonego mienia wyceniono na 3000 zł.
5.11. z łąk znajdujących się w rejonie miejscowości Kozów nieustalony sprawca skradł 5 sztuk bydła
wartości 10 000 zł.
5.11. w Strzegowie nieustalony
sprawca skradł baner reklamowy
wartości 400 zł.
7.11. w Gubinie nieustalony sprawca wybił szybę samochodu BMW,
a następnie z jego wnętrza skradł radioodtwarzacz oraz CB radio. Wartości skradzionego mienia to 800 zł.
rzecznik prasowy
KPP Krosno Odrzskie
sierż.szt Norbert Marczenia

Kronika PSP
Na terenie gminy pojawił się „lewy
kominiarz”. Straż pożarna otrzymała sygnały o osobie podającej się za
kominiarza, która wystawia „stosowne” zaświadczenia, pobierając
przy tym opłatę. Według informacji,
ten mężczyzna nie posiada aktualnych uprawnień kominiarskich. Jak
radzą strażacy - jeżeli jest konieczność, to najlepiej zadzwonić do
jednego z zakładów kominiarskich,
których adresy znajdują się w książkach telefonicznych lub zasięgnąć
stosownych informacji u administratorów posesji.
7.11. w godzinach nocnych na
ul. Rycerskiej nastąpiła awaria wodociągu. Strażacy zamknęli ruch
drogowy i powiadomili PUM. Pracownicy firmy usuwali awarię przez
kilka dni. Powodem zwłoki był fakt,
że uszkodzona rura wodociągowa
miała nietypowe wymiary i należało
czekać na jej wykonanie. Zachodziło przy okazji podejrzenie podmycia
jezdni i chodnika.
12.11. na obwodnicy Gubina
w kierunku Lubska doszło do wypadku drogowego, którego przyczyną było niezachowanie zasad
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Straty oszacowane po zderzeniu
dwóch samochodów osobowych zostały oszacowane na kwotę 30 tysięcy złotych. Zastęp strażaków zabezpieczał miejsce wypadku i usuwał
z jezdni jego pozostałości.
13.11. wysokie stężenie tlenku
węgla w jednym z mieszkań przy
ul. Bat. Chłopskich omal nie doprowadziło do tragedii. Po przybyciu
strażaków na miejsce i dokonaniu
pomiarów atestowanym miernikiem okazało się, że stężenie gazu
w mieszkaniu wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy.
Informacje przekazał
zastępca dowódcy JRG-PSP
w Gubinie asp. Wojciech Liczbiński.
Oprac. AB.

Hobby ◆ Społeczeństwo
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Gubinianin dowodzi FORMOZĄ
Jej oficjalna nazwa brzmi - Morska Jednostka Działań Specjalnych FORMOZA. Od kilku tygodni posiada nowego dowódcę. Jak się dowiedzieliśmy na jednym z wojskowych portali internetowych - na to stanowisko został wyznaczony komandor
porucznik Dariusz Wichniarek - rodowity gubinianin, którego ojciec był żołnierzem zawodowym w jednej z jednostek wojskowych w Komorowie. To właśnie ojciec zaszczepił w nim szacunek do munduru i zamiłowanie do służby wojskowej.
W 1985 roku kmdr por. D. Wichniarek ukończył z wyróżnieniem Szkołę
Podstawową nr 3 w Gubinie, gdzie
prawdopodobnie do dziś na tablicy
rekordów sportowych znajduje się
jego wynik uzyskany w biegu na 1000
metrów. Kolejnym wyzwaniem edukacyjnym była nauka w zielonogórskim
Liceum Lotniczym, w którym odbył
podstawowe szkolenie spadochronowe
i szybowcowe.
Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wroc-

ławiu w 1993 roku kmdr por. D. Wichniarek rozpoczął służbę w Marynarce
Wojennej RP na stanowisku dowódcy plutonu - wykładowcy w Ośrodku
Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP
w Gdyni. Ze szkoły nurków trafił do
elitarnej formacji, która jest polskim
odpowiednikiem „Navy Seals” - oddziałów specjalnych marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Następnie
został skierowany do służby w Dowództwie Marynarki Wojennej w Wydziale
Morskich Działań Specjalnych. Jest ab-

Kmdr. por D.Wichniarek - dowódca FORMOZY, fot. Tomasz Gos (polska-zbrojna.pl)

solwentem wielu specjalistycznych kursów w Polsce i za granicą. W 2007 roku
ukończył renomowany Uniwersytet
Obrony Narodowej w Waszyngtonie.
Po powrocie do kraju pełnił między innymi służbę w nowo formowanym Dowództwie Wojsk Specjalnych,
zajmując czasowo stanowisko Szefa
Oddziału Planowania Operacyjnego,
a później Szefa Wydziału Planowania. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, które są wykorzystywane
w budowaniu systemu bezpieczeństwa
Polski na morzu. Jak stwierdził w jednym z wywiadów: Komandosi morscy
muszą, oprócz świetnego wyszkolenia
fizycznego i specjalistycznego, stawić
czoła współczesnym zagrożeniom pojawiającym się na morzu, takim jak
terroryzm i piractwo. Ponadto muszą
umieć rozwiązywać skomplikowane
problemy środowiska walki i podejmować optymalne działania.
Przekazanie obowiązków nastąpiło
13 października w obecności Dowódcy
Wojsk Specjalnych gen. dyw. Włodzimierza Potasińskiego.
Redakcja „Wiadomości” życzy nowemu dowódcy FORMOZY dalszych
sukcesów zawodowych oraz „pomyślnych wiatrów”.
Antoni Barabasz

Pierwszoklasiści z Trójki
już po pasowaniu
W Dniu Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Gubinie odbyło się przyjęcie pierwszoklasistów do braci uczniowskiej poprzez uroczyste ślubowanie.
Wszystko zaczęło się o godzinie 9.00.
W szkolnej sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas pierwszych,
ich rodzice, przedstawiciele samorządu
uczniowskiego, nauczyciele, dyrekcja
i zaproszeni goście. Swą obecnością uroczystość uświetnili także: poprzedni dyrektor szkoły Józefa Krystyna Kałużna,
przedstawiciel nadleśnictwa Andrzej
Nowacki i burmistrz Bartłomiej Bartczak. Apel rozpoczął się odśpiewaniem
hymnu państwowego. Następnie głos zabrali: dyrektor placówki Robert Siegel,
burmistrz i leśniczy. Kolejnym punktem
programu było uroczyste złożenie przy-

sięgi przez najmłodszych. Po ślubowaniu
mali uczniowie w odświętnych strojach,
wyczytywani przez swoje wychowawczynie, podchodzili do dyrekcji szkoły,
po czym wielkim ołówkiem zostali mianowani na uczniów tej szkoły. Nowi uczniowie otrzymali wiele prezentów m. in.
zeszyty, długopisy i cukierki.
Pomimo przejęcia nie zjadła ich nawet
trema
Następnie, by udowodnić, że są już
prawdziwymi uczniami, dzieci przedstawiły przygotowany wcześniej program artystyczny. Zadanie zostało

wykonane wzorowo i nawet trema nie
stanęła na przeszkodzie małym artystom. Potem miała miejsce tylko mała
sesja zdjęciowa i po godzinnym apelu
pierwszoklasiści ze swoimi paniami
udali się do klas. Tam czekały na nich
kolejne niespodzianki. Gabinety były
odświętnie udekorowane. 21 uczniów
z klasy I „C” wraz z wychowawczynią
Martą Szuber zasiadło przy specjalnym
stole. Rodzice i inni zaproszeni także
zajęli swoje miejsca. Trzy lodowe torty
zostały „odpalone” i tak rozpoczął się
słodki poczęstunek dla małych głodomorków. Były ciasta, babeczki, paluszki,
soczki, cukierki, chrupki, owoce i inne
smakołyki.
Drzewko na szczęście - czyli pamiątka
na wieki

Pierwszaki ze słodkimi rożkami

Dzieci udały się też do szkolnego
ogródka, by tam z pomocą upoważnionych osób zasadzić swoje „drzewko
szczęścia”. To taki niepisany zwyczaj,
który nauczy ich odpowiedzialności.
Teraz mały dąb szypułkowy z hodowli
Nadleśnictwa w Babimoście jest pod
opieką kolejnego pokolenia uczniów.
Cała impreza, to był wyjątkowy czas,
który z pewnością na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. To także wspaniała tradycja, która winna być
kultywowana przez kolejne pokolenia.
Anna Kędziora
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92 n malgorzatab-t@o2.pl

Śmietnik w miejscu fontanny
Obok wejścia głównego do dawnego Wiejskiego Domu Towarowego przy
ul. 3 Maja w ozdobnej wnęce stała figurka nagiego chłopca trzymającego rybę.
Była piękna i uchowała się do początku lat 90-tych. Potem, prawdopodobnie „na
zamówienie”, zmieniła miejsce. Gdzie dziś się podziewa? Trudno dociec. Był taki
czas - nie tak odległy - kiedy fala szabrowników próbował wywieźć z Gubina co
ciekawsze elementy wystroju zewnętrznego budynków. Ale nie o tym chciałem
pisać. Otóż miejsce po chłopczyku zajęły śmieci. W miejscu, gdzie przed laty
gromadziła się woda (tryskająca z ryby), dziś leżą śmieci. Pomimo regularnego
sprzątania, śmieci wracają. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej zwracają się do tych, którzy śmiecą i tych, którzy widzą śmiecących z prośbą
o uszanowanie tego miejsca. Przychodzą często do Izby Muzealnej goście z różnych miast kraju i spoza niego. Widzą ten śmietnik i zapewne nie mają o nas
najlepszej opinii. Proszę pamiętajcie - jak nas widzą, tak nas piszą.

Tu kiedyś stała rzeźba, dziś regularnie leżą śmieci

Czytelnicy sygnalizują
Przebywając w szpitalu w Krośnie Odrz. nasłuchałam się od pacjentów oddziału chirurgicznego sporo o pułapkach, o niebezpiecznych miejscach w Gubinie, gdzie gubinianie skręcają lub łamią kończyny.
W czołówce znajdują się: chodniki na ul. Rycerskiej, czy Kosynierów. Bardzo
niebezpieczny jest bruk przed „Biedronką” i krzywy chodnik między ratuszem i parkingiem przy ul. 3 Maja. Płyty chodnikowe są połamane i zapadają
się, tworząc niebezpieczne dziury. Wiele jest takich miejsc jeszcze w Gubinie.
Wspomnę tu „naprawiony” i niestety nadal (dosłownie) powalający na kolana przechodniów – chodnik przy ul. Obrońcow Pokoju…
Czas, by ze ścieżek rowerowych wrócić do chodników, które są w opłakanym
stanie.

- Co to za praktyki w gubińskim sklepie? - pyta pan J., który zakupił papierosy z zamaskowaną banderolą obcego państwa. - Czy taka praktyka jest dopuszczalna?
Dodam, że podwójna akcyza nie spowodowała obniżki ceny papierosów,
niestety…

Znów szpeci
Ówczesny burmistrz Gubina twierdził, że będzie to najpiękniejsza elewacja
w mieście. Zrobiono ją według pewnej maniery. Odrapany mur nie szpecił.
Wręcz przeciwnie walił w oczy lustrzanymi zajączkami.
Lustra zaczęły odpadać, no i odpadły. Gdy padały te z wysoka – przerażały
wielu przechodniów. Odpadły wszystkie lustra, a było ich ponad czterdzieści.
Ta kontrowersyjna elewacja – dekoracja jest równocześnie reklamą pewnej
firmy. To właśnie widoczne na zdjęciu logo firmy nadal ją reklamuje, może
nawet skutecznie.
Myślę jednak, że po tym incydencie w Gubinie nikt już na lustrzycę nie zachoruje.
Ols
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Gościliśmy
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
3 listopada w Komendzie Powiatowej
Policji w Krośnie Odrzańskim oraz 4 listopada w Komisariacie Policji w Gubinie odbyły się „Dni otwartej komendy”.
Na spotkanie z policjantami przybyli
uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. W tych dniach młodzi
ludzie mogli nie tylko poznać warunki
pracy krośnieńskich i gubińskich policjantów, ale również zobaczyć jak wygląda ich praca „od kuchni”. Policjanci zademonstrowali narzędzia swojej
pracy, odpowiadali na pytania oraz
pokazali, w jaki sposób dbają o swoją
tężyznę fizyczną.
Na koniec spotkania przybyli goście
dowiedzieli się, jakie warunki muszą
spełnić, aby zasilić szeregi policji.

Polsko-niemiecki
interes
W sobotę 17.10.2009 r. odbyło się
otwarcie sklepu dla dzieci, znajdującego się na Frankfurter Str.36 w Guben.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali
Burmistrzowie Miast Guben i Gubina,
Klaus-Dieter Hübner oraz Bartłomiej
Bartczak wraz z właścicielką Moniką
Vorwerk z Gubina. Wchodząc do sklepu, odnosi się wrażenie, jakby znalazło
się w pokoju dla dzieci. Miła atmosfera
wita klienta już od progu. Każdy znajdzie tu coś wspaniałego i niepowtarzalnego dla swojej pociechy. W ofercie
są ubranka dla dzieci do 3 roku życia,
meble, pościel, przytulanki, a w najbliższym czasie pojawią się również wózki
dziecięce. Właścicielka sklepu zaprasza
serdecznie do sklepu „Märchenland”.
Monika Michta
Chciałam bardzo podziękować Pani
Monice Michcie za pomoc w realizacji
mojego pomysłu oraz ogromne zaangażowanie. Dziękuję moim przyjaciołom,
przede wszystkim Kindze Kościuk, Dominice Łojko i Joli Kucharskiej oraz
wszystkim, dzięki którym prace remontowe przebiegły bardzo sprawnie.
Monika Vorwerk

Ogłoszenia ◆ Czytelnicy redagują

Komunikat
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp.z.oo.
w Gubinie informuje, iż na podstawie umowy
nr 28/07 z dnia 25.06.2007 roku na prowadzenie Akcji Zimowej na drogach powiatowych
oraz na podstawie umowy nr 45/07 z dnia
06.12.2007 roku na prowadzenie Akcji Zimowej na drogach gminnych oraz umowy nr
ZDW-RZG/416/2009 z dnia 16 września 2009
roku w sezonie zima 2009/2010 będzie zajmowało się bieżącym utrzymaniem zimowym
dróg gminnych i powiatowych i wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta.
Jednocześnie zgodnie z w/w umowami
przedsiębiorstwo będzie prowadziło akcję zimową na drogach gminnych wg II I V standardu zimowego utrzymania dróg, natomiast
na drogach powiatowych i wojewódzkich wg
II standardu zimowego utrzymania dróg.
Dopuszczalny czas na usunięcie skutków zimy wg II standardu utrzymania
dróg wynosi:
a) po ustaniu opadów śniegu
-śnieg luźny – 4 godziny
-błoto pośniegowe – 6 godzin
-występuje śnieg zajeżdżony (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)
b) od stwierdzenia występowania zjawisk
śliskości zimowej
- gołoledź – 3 godziny
- szron – 3 godziny
- szadź – 3 godziny
- śliskość pośniegowa – 4 godziny
- lodowica – 4 godziny
Dopuszczalny czas na usunięcie skutków zimy wg V zimowego standardu

utrzymania dróg wynosi:
a)po ustaniu opadów śniegu
- śnieg luźny – 16 godzin
- występuje śnieg zajeżdżony
- występuje nabój śnieżny
- występują zaspy do 24 godzin
- dopuszcza się przerwy w komunikacji do
24 godzin
b)od stwierdzenia występowania zjawisk
śliskości zimowej w miejscach wyznaczonych:
- gołoledź pośniegowa – 8 godzin
Nadzór techniczny w systemie zmianowym nad sprawnością akcji zimowej:
- mgr.inż Jarosław Modelski tel. służb. 455
82 71
- Grzegorz Działkowski tel. służb. 455 82 71
- Zenon Tomczyk tel. służb. 455 82 71
Jednocześnie PUM Sp. z o.o. na podstawie
Art. 5 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku
w Gminach (DZ.U. 1996 Nr 132 poz.622)
oraz zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Gubin informuję iż uprzątnięcie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
jest obowiązkiem właściciela lub administratora nieruchomości, który może takie
usługi zlecić uprawnionemu podmiotowi
jakim niewątpliwie jest PUM Sp. z o.o.
PUM Sp. z o.o. Świadczy usługi w zakresie oczyszczania chodników i ulic oraz terenów zielonych i w zakresie utrzymania
zimowego chodników, dróg i placów.

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

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

FUNDUSZE EUROPEJSKIE...

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

Ogłoszenie zawierające maksymalnie do 16 słów. Cena ogłoszenia
drobnego wynosi 2 zł plus VAT. Ogłoszenie drobne w ramce (wymiar:
szerokość szpalty, wysokość - 3 cm). Cena takiego ogłoszenia wynosi:
• od osoby fizycznej 10 zł plus VAT
• od firm i instytucji 20 zł plus VAT
NEKROLOG
Cena standardowego nekrologu prasowego (szerokość dwie szpalty, wysokość - 5 cm) wynosi 20 zł plus VAT. Cena nekrologu o wielkości innej niż standardowa, jak przy odpłatnościach za reklamę,
w zależności od zajmowanej powierzchni.
OGŁOSZENIA I REKLAMY
Ceny reklam i ogłoszeń:

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że przy ul. Kopernika w Gubinie realizowany jest
projekt pn. „Zielona ścieżka Gubin-Guben”. Cześć polska: Gubin. Etap 1.Budowa
ciągu pieszo-rowerowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej „(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia
2007-2013”
Koszt zadania: 1 743 261,00 zł
Dofinansowanie 85%: 1 481 771,85 zł

• strony czarno-białe: 2 zł plus VAT za cm2
• strony pełny kolor: strona pierwsza 4 zł plus VAT za cm2, pozostałe
3 zł plus VAT za cm2
• każda czwarta emisja reklamy (ogłoszenia) w cenie ogłoszenia
drobnego 2 zł plus VAT.
Ogłoszenia (zaproszenia, oświadczenia, życzenia,
podziękowania, informacje) instytucji samorządowych:
• Urząd Miasta Gubina, Urząd Gminy Gubin – opłata ryczałtowa
20 zł plus VAT
• pozostałe instytucje samorządowe i społeczne (jednostki i zakłady
budżetowe, placówki oświatowe, publicznej służby zdrowia, kultury, służby porządkowe i mundurowe, organizacje pożytku publicznego, związki wyznaniowe, kluby sportowe, związki zawodowe,
stowarzyszenia nieprowadzące działalności politycznej) – 0,10 zł
plus VAT za każde słowo. Za słowo uważa się wyraz, który zawiera
co najmniej trzy znaki.
ULOTKI
1 ulotka - pojedyncza kartka - 0,20 zł plus VAT za 1 szt.
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MIESZKANIE
SPRZEDAM dom w zabudowie szeregowej w Gubinie lub
zamienię na mieszkanie 3-4 pokojowe. Tel. 661 93 95 97.
SPRZEDAM mieszkanie 50m2 po remoncie plus piwnica,
gaz, ciepła woda. 2pok. kuchnia, łazienka. Tel. 661 416 061.
WYNAJMĘ mieszkanie w centrum miasta, pow. 65 m
kw. Tel. 603 21 85 90.
WYNAJMĘ mieszkanie - 3 pokoje, 75 m kw., ul. Oświęcimska 4, c. o. – gazowe. Tel. 695 407 449.
WYNAJMĘ osobie odpowiedzialnej ładny pokój. Tel.
068 455 65 55 lub 665 769 797.
WYNAJMĘ pokój, kuchnia, łazienka tel. 791 127 765.
WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokojowe (43 m kw), II piętro w
nowym budownictwie. Tel. 663 084 054.
WYNAJMĘ mieszkanie 3-pokojowe, kuchnia, łazienka,
osobne wejście, ogrzewanie, CO-gaz i piece kaflowe.
Tel. 697 624 975.
SPRZEDAM mieszkanie 80 m kw na os. E. Plater, II piętro. Tel. 663 147 058.
SPRZEDAM małą kamienicę, nadającą się m.in. na biuro
i garaż 60 m kw. Tel. 667 578 607 lub 502 033 754.
WYNAJMĘ pokoje. Ogrzewanie, CO-gaz i piec kaflowy.
Tel. 697 624 975.
WYNAJMĘ lub sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, pow. 70 m kw. Tel. 68 387-29-90, 887 056 084.
WYNAJMĘ budynki na działalność gospodarczą z zamieszkaniem. Tel. 068 371 40 12.
POSZUKUJĘ umeblowanego mieszkania do wynajęcia.
Tel. 693 713 693.
WYNAJMĘ mieszkanie 2-pokojowe w starym budownictwie, ogrzewanie gazowe, blisko centrum miasta. Tel.
792 039 555.
ZAMIENIĘ mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja w bloku I piętro – na domek lub połowę bliźniaka
w Gubinie lub okolicy. Tel. 665 225 246.
SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie (58,20 m kw.)
lub zamienię na większe 4-pokojowe w Gubinie. Tel.
609 637 619
SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe na ul. Westerplatte.
Tel. 787 591 179.
SPRZEDAM dom w Gubinie, pow. użytkowa 116 m kw,
całkowita 150 m kw, 3 pokoje, salon, kuchnia, łazienka,
pomieszczenie gospodarcze, garaż. Tel. 691 566 245.
WYANJMĘ dom w Komorowie c.o dwa pokoje kuchnia,
łazienka-niedrogo tel. 68 359 00 93.

OBIEKT 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki i Wigury) sprzedam, wynajmę lub zamienię. Tel. 606 636 569.
STODOŁA z cegły w Gubinie, na cele przechowalnicze, do
wynajęcia. Tel. 695 286 922.

Zarząd Gminnej Spółdzielni
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
w Gubinie
WYDZIERŻAWI POMIESZCZENIE
BIUROWE
o pow. 22 m kw. w siedzibie spółdzielni ul. Obr. Pokoju 1.
Tel. 68 359-31-77 lub 68 359-32-84
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MONTAŻ paneli, boazerii, glazury, sztukaterii, rigipsów, balustrad betonowych, tynki mozaikowe,
szpachlowanie, tapetowanie, malowanie. Solidnie! Tel.
504 669 414.
Nadchodzi zima. Z jednej strony okres zna granic... Nie warto jednak zrażać
PROJEKTOWANIE i wykonawstwo terenów zieleni.
Automatyczne nawodnienia. Budowa oczek wodnych i bardzo pozytywny i wesoły (Święta Boże- się do oferowania tego rodzaju pokaskad. Całoroczna pielęgnacja. Tel. 663 180 594.
go Narodzenia, szaleństwa Sylwestrowe, mocy, ponieważ istnieje alternatywny

Pomagajmy potrzebującym

czy też ferie zimowe), z drugiej - trudny
i ciężki czas dla wielu ubogich osób, które
właśnie wtedy oczekują od nas odrobiny
wsparcia i pomocy. Wielu rodzin nie stać
bowiem na kupno ciepłych ubrań i butów, a przecież u niejednego z nas szafy
SPRZEDAM ziemię orną 4,60 ha. Tel. 607 721 973
uginają się od niepotrzebnych i nieużyDZIAŁKĘ budowlaną w Bieżycach 1500 m kw. sprzewanych rzeczy. Pojawiają się wtedy pytadam. Tel. 607 293 285.
nia - co z nimi począć? Co zrobić, aby się
RÓŻNE
DZIAŁKĘ sprzedam pod budowę pow. 3 tys. m kw. w POSZUKIWANY uzdolniony muzyk „Człowiek-orkiestra” do nie zmarnowały?
Czarnowicach oraz kupię dachówkę rozbiórkową klin- baru„Słoneczko” Kontakt: 068 259 65 17.
Istnieje wiele sposobów na okazanie
kierową. Tel. 609 006 619.
pomocy. Jedną z form oddawania rzeSprzedaż ryb. Okazja. Tołpyga tylko
DZIAŁKĘ pod zabudowę o pow. 4.160 m kw., cena 29
czy dla biednych ludzi są specjalnie
4 zł za kg, karp – 12 zł, amur 12 zł.
zł/1m kw. Tel. 603 218 590.
przeznaczone na ten cel kontenery,
Gubin, ul. Racławicka 4.
do których można wrzucać zbędne
Tel.
068
455
31
25.
MOTORYZACYJNE
dla nas ubrania, buty, itp. I tu pojawia
BAR
„SŁONECZKO”
organizuje
spotkania
„samotnych
SPRZEDAM motocykl Suzuki Marauder 125 cm rok 1998
się niestety pewien problem. Część
serc” w każdy piątek od godz. 18.00
zarejestrowany, cena do uzgodnienia. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM kolumienkę, wózek trzyfunkcyjny i rower mieszkańców twierdzi, iż nie zawsze
SPRZEDAM części do samochodu wszystkie Suzuki Swift
młodzieżowy. Tel. 516 976 285.
są one używane do właściwych celów.
5 drzwiowe. Tel. 785 231 811.
Zdarzają się bowiem incydentalne
SPRZEDAM
Konica
Minolta
BIZhub
SPRZEDAM Opla Omegę Kombi 1997 Benzyna + LPG
przypadki, gdy do takich kontenerów
162,
na
papier
A3,
A4,
A5
i
mniejsze.
bogate wyposażenie, tel. 603 529 663.
nieodpowiedzialne osoby wrzucają
Kserokopiarka,
drukarka,
skaner
w
SPRZEDAM używane akumulatory samochodowe. Tel.
śmieci! Jak widać, ludzka głupota nie
jednym,
serwisowana,
koszt
wydru607 721 973.
ku za str. 0,02 gr. ramka
RZUĆ PALENIE!
JEDNORAZOWA TERAPIA
15 MINUT!
WTORKI 12.00-18.00
AMBULANS PRZY NETTO
(ul. 3 Maja)
Tel. 68 388-93-32, 500 459 907.

USŁUGI

i bezpieczny sposób na okazywanie
wsparcia potrzebującym.
Gorąco namawiamy, aby wszyscy,
którzy chcą pozbyć się zbędnych rzeczy (ciepłe swetry, kurtki, buty, szaliki,
czapki, itp.), przynosili je do gubińskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, który mieści się przy ulicy
Gdańskiej 17. W każdą środę, w godzinach od 16.00 do 17.00 prowadzone są
tam dyżury, podczas których przyjmowane są od darczyńców wszelkie datki.
Warto wspomnieć, iż takie akcje mają
ogromny sens, ponieważ co tydzień
siedzibę PCK odwiedza wiele osób,
które chętnie przyjmują tego rodzaju
dary. Tak więc pomagajmy innym, jeśli
mamy taką możliwość. Dla nas jest to
zazwyczaj niewielki wysiłek i poświęcenie, a dla innych może oznaczać nieoceniony dar, który będzie należycie
spożytkowany.
Andrzej Matłacki

Bajki dla ukochanych

POTRZEBUJĘ dwa dywany – w dobrym stanie. Tel.
728 153 249.
SKLEP z odzieżą używaną zaprasza,
SPRZEDAM magiel ręczny, 1 metr. Tel. 068 371 40 12.
SPRZEDAM gęsi do uboju, kosę spalinową do trawy, nową
Gubin, ul. Pułaskiego 41,
O tym jak ważne jest czytanie bajek gielskiego powieść „Wiejemy do lasu”
– nieużywaną oraz kamień polny. Cegłę rozbiórkową dla dzieci - i to codziennie - chyba już napisana przez Lyn Garden.
od godz. 10-17, w sobotę 10-14
NA ZAMÓWIENIE: piekę ciasta, gotuję – pierogi, krokie- oczyszczoną. Tel. 068 – 359 19 57.
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą. Tel. 068 359 98 06.
ty, gołąbki, dewolaye i różne rzeczy. Tel. 068 455 65 55
SPRZEDAM garaż, kanał, elektryczność, ulica Krzywa.
lub 665 769 797.
Cena do negocjacji. Tel. 667 578 607 lub 502 033 754.
RERMONTY, wykończenia wnętrz, glazura, tapetowa- SPRZEDAM zmywarkę, nową, oryginalnie zapakowaną
nie, malowanie, gładzie, rigipsy, tynki gipsowe, ocieple- wolnostojącą Indesit DFG 051. Cena 1000 zł. Kontakt:
nia. Tel. 660 329 875.
500 66 76 77
MALOWANIE, tapetowanie, rigipsy, instalacje sanitar- SPRZEDAM nowy narożnik z funkcją do spania. Cena
ne, hydraulika, murowanie, szpachlowanie, montaż 1000 zł. Tel. 792 496 308.
SPRZEDAM
okien i drzwi, ścianki działkowe, glazura, montaż pane- SPRZEDAM buty wojskowe typu desant, rozmiar 45,
stan nowy, cena 120 zł oraz książkę „Oddziały specjalne”
BARDZO ATRAKCYJNE MIESZKANIE
li. Szybko, tanio. Tel. 068 455 13 78.
Duckan Anderson. Tel. 507 214 277.
www.topschrank.de/apartament
KREDYTY, telefon : 500 547 614.
SPRZEDAM drewno opałowe i kominkowe. Możliwy
Os. E. Plater 12 d/1 pow. 69,4 m kw.
USŁUGI fryzjerskie na telefon. Tel. 068 359 35 91 lub
transport. Tel. 609 138 452.
Tel. 605 149 482, 502 548 090.
782 647 895
SPRZEDAM ziemniaki w workach 30 i 50 kg, cena 1 kg
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, powierzchnia powyżej J.ANGIELSKI - korepetycje z dojazdem. Tanio. Tel. 507-108-558 – 0,50 zł. Dowóz na terenie Gubina i okolic gratis! Tel.
65 m kw., ul. Barlickiego. Tel. 505 112 901.
J. ANGIELSKI - korepetycje, możliwość dojazdu. Tel. 68 359-23-55.
SPRZEDAM dom w Jasienicy lub zamienię na mieszka- 696 022 046.
PRACA
nie w Gubinie. Tel. 516 511 447.
J. ANGIELSKI dla początkujących. Tel. 507 532 902.
SPRZEDAM dom w Gubinku. Cena do uzgodnienia. Tel. J. POLSKI – korepetycje. Tel. 648 060 445
HOTEL„Onyx” zatrudni kelnerki. Tel. 068 359 83 01.
512 313 016.
Hotel „Onyx” zatrudni kucharza na doKOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawowej i gimnaŚWIADECTWA energetyczne budynków, Gubin. Tel.
Opowiadania czytali m.in. wiceburmstrz J.Karpisiak i dyrektor Zespołu G.Barabasz
brych warunkach. Tel. 068 359 83 01.
zjum. Tel. 721 499 052.
693 323 630.
JĘZYK NIEMIECKI - korepetycje. Tanio. Z dojazdem. Tel. ZATRUDNIĘ młodą przebojową osobę do pracy w rekla- nikogo przekonywać nie trzeba. CzasaDużym zainteresowaniem dzieci - zamie. Gwarantuję wysokie zarobki. Tel. 510 266 030.
507 108 558.
DZIAŁKI/LOKALE
mi
jednak
rodziców
w
czytaniu
(szczerówno
z klas nauczania początkowego,
SPÓŁDZIELNIA mieszkaniowa w Gubinie zatrudni na
WYDZIERŻAWIĘ dwa lokale użytkowe na ul. Kinowej na NAUCZYCIEL j. niemieckiego udzieli korepetycji. Tel. 695 4 07 423.
okres próbny konserwatora o specjalności - instalacje gólnie zbiorowym) mogą zastąpić ja- jak i klas gimnazjalnych - cieszyła się
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
każdą działalność gospodarczą. Tel. 510 266 634.
kieś ciekawe postaci. Akcja czytania wystawa zestawu książek do gimnasanitarne (hydraulik).
SPRZEDAM działkę w Jaromirowicach, 0,16 ha. Tel. PRZEWÓZ osób, wyjazd na lotniska. Tel. 515 354 735.
książek dzieciom w różnym wieku jest zjum napisana alfabetem Brail’a - dla
PRACA - kelnerka, tel. 603 970 545.
502 636 590.
JACENTY-TRANS, szybko, bezpiecznie, tanio, Belgia, PRZYJMĘ fryzjerkę na staż. Tel. 608 299 232.
w Zespole Szkół im. Mikołaja Koper- niewidomych.
Holandia. Przewóz osób, tel. 509 538 861.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą starszą. Tel. 665 535 356.
Sprzedam garaż murowany

z kanałem. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 602 401 294

SPRZEDAM działkę w Gubinku o pow. 98 arów, częściowo zabudowaną, wraz z projektem budowlanym i
pozwoleniem na budowę. Tel. 512 313 016.
SPRZEDAM działkę do odrolnienia 28 arów w Jaromirowicach, ul. Długa 8. Tel. 609 519 061.
SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 45 arów, w tym 6
arów lasu z projektem pod zabudowę domu, wszystkie
media, garaż w Drzeńsk Mały. Cena do uzgodnienia. Tel.
502 558 407.
SPRZEDAM lub wynajmę garaże przy ul. Dąbrowskiego
i Grunwaldzkiej. Tel. 792 039 555.
SPZEDAM działkę budowlaną 0,561 m kw na ul. Spokojnej. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromirowicach, o
pow. 20,07 arów. Tel. 503 160 380

Projektowanie i serwis stron internetowych w przystępnych cenach. Kontakt:
staszek@gmail.com, gg: 3329627.
Zapraszam: www.itserwis.co.uz
PIASKOWANIE, renowacja konstrukcji stalowych, czyszczenie elewacji. Tel. 691 910 401, 783 907 748.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich pieców i podgrzewaczy gazowych. Waldemar Kościów. Tel. 501 714 747.
POGOTOWIE komputerowe: instalacja oraz konfiguracja
Windows, oczyszczanie komputerów, instalowanie programów, usuwanie wirusów oraz inne. Tel. 792 617 991.
NAPRAWA, konserwacja gazowych urządzeń grzewczych. Autoryzowany serwis Termet Junkers Wojciech
Sendera. Tel. 502 64 30 30
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli itp. Tel. 888 806 385.
USŁUGI geodezyjne „SadGEO”. Tel. 693 395 222.

nika organizowana od kilku lat - mówi

FIRMA PTI w Gubinie przyjmie do pracy na stanowisko bibliotekarka Danuta Sierwuk. Jest to
monter wyrobów z tworzyw sztucznych (siedziba firmy
akcja ogólnopolska.
– przejście graniczne w Gubinku). Tel. 68 359-36-10 lub
W ostatnim czytaniu bajek dla dzie796 997 867.

TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE

JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie spędzać
długich wieczorów? Pomożemy Ci odnaleźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń do redakcji! Tel. 68 455-81-92.
Czekamy! Nie wstydź się, przestań żyć samotnie!
POZNAM interesującego Pana po 60 z miłą osobowością. Tel. 695 286 922.

Restauracja Onyx zaprasza
na Zabawę Andrzejkową
w dniu 28.11.2009
Koszt 220 zł od pary.
Tel. 068 3598301

ci w nastrojowo urządzonej świetlicy
uczestniczyli wiceburmistrz miasta
Justyna Karpisiak, asp. sztab. Dariusz
Kostyszak - dowódca gubińskich strażaków, policjant z komisariatu w Gubinie asp. Mieczysław Fryga i dyrektor
zespołu szkół Genowefa Barabasz.
Zapytana przez „Wiadomości” o to, czy
K.Kęsicka lubi opowiadania Lyn Garden
rodzice czytają książki Karolina Kęsicka, uczennica jednej z klas V w tej W Przedszkolu Miejskim nr 1 bajki
szkole mówi, że bardzo lubi, jak mama dla najmłodszych czytał między innymi
czyta książki przygodowe. Ulubioną li- włodarz miasta Bartłomiej Bartczak.
teraturą Karoliny jest przełożona z anAntoni Barabasz

WYDAWCA: GUBIŃSKI DOM KULTURY. REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 92 - czynna poniedziałek - piątek godz. 9.00-16.00.
Marcin Zajączkowski - redaktor naczelny, Małgorzata Borowczak-Turowska - sekretarz redakcji, tel. (068) 455 81 92. Stale współpracują z redakcją:
Antoni Barabasz, Krzysztof Freyer, Marcin Gwizdalski, Janina Izdebska, Wiesław D. Łabęcki, Andrzej Matłacki, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki. Korekta: Magdalena Zajkowska.
Druk: Wydawnictwo „LUBPRESS” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji.
Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
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Smutny koniec rundy
Nie rozpieszczali swoich kibiców, w końcówce rundy jesiennej zielonogórskiej okręgówki, piłkarze jaromirowickiej
Alfy. Jeden punkt w trzech meczach, to dorobek marny.

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

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

Najpierw zdarzyła się porażka w Jasieniu.
Choć jaromirowiczanie prowadzili ze Stalą
już 2:0, polegli 2:4 tyle, że sporą część meczu grali nawet w podwójnym osłabieniu.
Stal Jasień - Alfa Jaromirowice 4:2
Bramki dla Alfy: Śliwa 14’, Rzun 38’
Alfa: Pokwiczał - Ostrowski, Rosiak,
Tomczyk, Maz, Mucha, Adamczak,
Romanowski, Tórz, Śliwa, Rzun
Po porażce ze Stalą przyszedł mecz
z coraz to lepiej grającymi Budowlanymi Lubsko. Osłabieni gospodarze pokazali charakter, ale choć mieli wyraźną
przewagę, to mecz skończył się wynikiem remisowym.
Alfa Jaromirowice
- Budowlani Lubsko 1:1
Bramka dla Alfy: Rzun 21’
Alfa: Pokwiczał - Ostrowski, Łabiszewski, Wiśnik, Matuszak, Mucha, Romanowski, Maz, Tórz, Rzun, Rutowicz
Na zakończenie rundy Alfa grała w Żarach, a właściwie w Kunicach
Żarskich z Unią. Spotkanie nie było
wielkim widowiskiem. Brakowało
podbramkowych sytuacji i składnych
zakańczanych celnymi strzałami akcji.
Do końca pierwszej połowy obie ekipy nie potrafiły stworzyć sobie dogod-

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do
składania Dokumentacji Rekrutacyjnej do dnia 14.12.2009 r. w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Gubinie (pok.8) przy ul. Piastowskiej 24. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.gubin.
pl w zakładce „PO KL 6.2 – 40 000 na plusie” oraz w biurze projektu,
mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 16 (II piętro) w godz.8:00-16:00.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nie udało im się zdobyć choćby jednej
bramki.
Alfa sezon kończy 22 listopada. W Jaromirowicach w ramach Pucharu Polski
zmierzy się z czwartoligową Spartą Grabik, początek meczu o godzinie 12.00.
Unia Kunice Żary
- Alfa Jaromirowice 2:0
Alfa: Pokwiczał - Ostrowski, Matuszak, Wiśnik, Tomczyk, Adamczak,
Romanowski, Maz, Tórz, Śliwa, Butowicz (57’ Supeł)
(oprac. m.z)

Piłkarze Alfy po zdobyciu bramki w meczu z Budowlanymi Lubsko

Brawo Carina!
Piłkarze Cariny utrzymują wysoką formę. Kolejne trzy mecze i ani razu gubinianie nie zeszli z boiska pokonani!
Dwa zwycięstwa i remis pozwoliły mocno usadowić się na fotelu wicelidera zielonogórskiej okręgówki.
Znów błyszczał Daniel Szydłowski
cztery bramki w trzech meczach, to
dorobek gubińskiego napastnika. Najważniejsze jednak, że drużyna stanowi
monolit i trudno jak narazie znaleźć
w nim słabe ogniwo.
Demolka Trampa

Gmina Gubin o statusie miejskim ogłasza nabór do
projektu „40.000 na plusie
– wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

nych okazji do zdobycia bramki. Tuż po
przerwie w 49 minucie gospodarze, po
strzale z rzutu wolnego, obejmują prowadzenie. W odpowiedzi, również po
strzale z rzutu wolnego, w słupek trafia
Paweł Butowicz (55 min). Alfa potrafiła
stworzyć kilka sytuacji, jednak defensywa gospodarzy była niemal bezbłędna.
W 80 minucie arbiter dyktuje rzut karny
dla Unii- efekt druga bramka gospodarzy, i po meczu. Co ciekawe, był to jedyny mecz jaromirowiczan, w którym

Carina Gubin wygrała na wyjeździe
(w Krośnie Odrzańskim) z Trampem
Osiecznica 4:1 (2:0)
Bez Pawła Piotrowskiego, który
pauzował za żółte kartki oraz Roberta
Dawidziaka i Szymona Patyny Carina
rozegrała w Krośnie Odrzańskim mecz
ligowy z Trampem Osiecznica.
Mimo wszystko, to gubinianie osiągnęli przewagę w tym spotkaniu, lecz
długo nie potrafili jej udokumentować.
Tuż przed przerwą Carina przeprowadziła dwa skuteczne ataki! W 43 minucie wynik spotkania otworzył Rafał
Zych, a dwie minuty później na 2:0
podwyższył Tomasz Rudewicz.
Po przerwie nasi zawodnicy nie zwalniali tempa. W 60 minucie prowadzimy już 3:0, a na listę strzelców wpisał
się Jakub Sokółka. Demolka Trampa
trwała w najlepsze! W 73 minucie meczu czwartą bramkę dla Cariny zdobył
Daniel Szydłowski. W 84 minucie gospodarze zdobyli bramkę honorową,
jednak na więcej nie było już ich stać.
Cieszy pewne zwycięstwo, poparte
dobrą grą.
8.11.2009 r. Krosno Odrzańskie
Tramp Osiecznica - Carina Gubin
1:4 (0:2) (Rafał Zych`43, Tomasz Rudewicz`45, Jakub Sokółka`60, Daniel
Szydłowski`73).
Carina: Tomasz Skobel, Adam Woryta, Wojciech Winograd, Kamil Krzep-

towski, Tomasz Rudewicz - Jacek
Grzebielucha, Piotr Sobolewski, Jakub
Sokółka, Przemysław Fiedorowicz, Rafał Zych - Daniel Szydłowski
Carina na piątkę
Na początku meczu dwie sytuacje
bramkowe marnuje D.Szydłowski. Jednak już w 20 minucie Wojciech Winograd zagrywa piłkę do środka, ta następnie trafia do R.Dawidziaka, który
podciągnął pod pole karne i mocnym
strzałem otworzył wynik tego meczu.
Futbolówka zanim wpadła do bramki odbiła się jeszcze od słupka bramki
Tomka Mierzwiaka. Trzy minuty później ponownie dobre podanie otrzymał
R.Dawidziak. Harley przytomnie zagrał
w pole karne do D.Szydłowskiego, który
zwodem minął obrońcę Stali i pewnym
strzałem podwyższył na 2:0. Po tym
golu tempo troszeczkę opadło, gra stała
się rwana. W 40 minucie D.Szydłowski
bardzo ładnie zagrywa do Rafała Zycha, a pomocnik Cariny fenomenalnym
strzałem w „okienko” podwyższył na 3:0.
Taki wynik utrzymał się już do przerwy.
W 46 minucie powinno być 4:0, lecz
strzał D.Szydłowskiego z trudem obronił
T.Mierzwiak. Później bliski szczęścia był
W.Winograd, ale po rzucie rożnym główkował nad bramką. W 72 minucie spotkania Przemek Fiedorowicz ładnie „sklepał” piłkę z R.Zychem, co otworzyło mu
drogę do bramki gości. „Fietka” nie zmarnował okazji i gubinianie prowadzili już
4:0. Nie minęły dwie minuty, a w pole karne odważnie wbiegł Jacek Grzebielucha.
Pomocnik Cariny minął T.Mierzwiaka
i umieścił piłkę w pustej bramce. Zawodnicy Cariny najwyraźniej poczuli się bardzo
pewnie, czego efektem była strata dwóch

bramek, odpowiednio w 78 i 85 minucie,
co jednak nie umniejsza faktu, że zagrali
kolejne dobre spotkanie i pewnie pokonali
przybyszy z Jasienia.
11.11.2009 r. Gubin Carina Gubin - Stal
Jasień 5:2 (3:0) (Robert Dawidziak`20,
Daniel Szydłowski`23, Rafał Zych`40,
Przemysław Fiedorowicz`72, Jacek Grzebielucha`74) Carina: Tomasz Skobel
- Adam Woryta, Wojciech Winograd,
Kamil Krzeptowski, Jacek Grzebielucha - Piotr Sobolewski, Jakub Sokółka,
Przemysław Fiedorowicz, Rafał Zych Daniel Szydłowski, Robert Dawidziak
Remis na zakończenie rundy
Pierwszą bramkę w tym spotkaniu
zdobył D.Szydłowski w 27 minucie.
Gospodarze wyrównali pięć minut
później. Pierwsza połowa zakończyła
się remisem 1:1.
W drugiej odsłonie długo nic nie zapowiadało zmian. Gra była wyrównana, obie drużyny miały swoje sytuacje.
Kiedy wszyscy już pogodzeni byli z remisem, na dwie minuty przed końcem
spotkania gospodarze strzelają drugą
bramkę. Na całe szczęście nie załamało
to naszych zawodników i w doliczonym czasie gry D.Szydłowski zdołał
doprowadzić do wyrównania.
Co ciekawe ostatnie spotkanie tych
drużyn rozegrane w Lubsku również
zakończyło się wynikiem 2:2.
14.11.2009 r. Lubsko Budowlani - Carina 2:2 (1:1) (Daniel Szydłowski` 27, 90)
Carina: Tomasz Skobel - Wojciech Winograd, Paweł Piotrowski, Adam Woryta,
Kamil Krzeptowski - Piotr Sobolewski,
Łukasz Swoboda, Przemysław Fiedorowicz, Rafał Zych - Robert Dawidziak, Daniel Szydłowski. Tomek Strzemieczny
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Inauguracja sezonu siatkarskiego

Sum ergo cogito

W sobotę 7 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie został uroczyście zainaugurowany sezon rozgrywek siatkarskich 2009/2010. Podczas ceremonii zostały przedstawione drużyny MLKS Volley
Gubin w obecnym sezonie - Akademia Gołasia, młodziczki, kadetki, młodzicy, kadeci, juniorzy i seniorzy. Zaprezentowano również sponsorów, szkoleniowców i działaczy.
To już trzecia taka uroczystość klubu siatkarskiego MLKS Volley Gubin.
W obecnym sezonie, rekordowym pod
względem drużyn biorących udział w rozgrywkach siatkarskich, młodzi siatkarze
we wszystkich kategoriach wiekowych
walczą o czołowe pozycje w tabelach.
Młodzicy z jedną porażką prowadzą
w tabeli. Kadeci nie polegli w sześciu
kolejkach w lidze juniorów młodszych
i zajmują pierwsze miejsce w stawce
9 drużyn z województwa lubuskiego. Juniorzy po pierwszej rundzie uplasowali
się na trzeciej pozycji i w rundzie rewanżowej zapowiadają walkę o wyższą pozycję. Kadetki w drugim sezonie rozgrywek, a młodziczki w pierwszym, starają
się dorównać z coraz lepszym wynikiem
bardziej doświadczonym rywalkom.
Inauguracja poprzedziła pierwsze spot-

kanie III Ligi Mężczyzn przed gubińską
publicznością Volley Gubin - Sobieski
Żagań. Na trybunach zasiadło ponad
200 kibiców siatkówki, którzy dopingowali drużynie z Gubina. Spotkanie
z faworytem rozgrywek w tym sezonie
Sobieskim Żagań okazało się ciekawym
widowiskiem, w opinii obserwatorów,
jednym z najlepszych w tegorocznych
rozgrywkach. Mimo porażki 1:3, emocji
nie brakowało. Pierwszy set goście pewnie i wysoko wygrali. Walka na dobre
rozgorzała w drugim secie, który okazał
się decydujący w całym meczu.
Minimalna przegrana po walce i coraz większych emocjach zmobilizowała
drużynę z Gubina, która wygrała trzecią
odsłonę meczu. W czwartym secie goście ponownie okazali się lepsi, wygrywając mecz po półtoragodzinnym boju.

Volley Gubin po dwóch wygranych meczach na wyjeździe doznał pierwszej porażki w III lidze. Drugi mecz seniorów
przed własną publicznością w sobotę
28 listopada z Budowlanymi Gozdnicą
zapowiada się nie mniej emocjonująco.
Tym bardziej, że drużyna z Gubina nie
może pozwolić sobie na porażkę, walcząc o zajęcie premiowanego miejsca
w tabeli do baraży o II ligę. Baraży, których gospodarzem w obecnym sezonie
jest drużyna zajmująca pierwsze miejsce
w tabeli III ligi. Druga drużyna będzie
grała baraże na wyjeździe. MLKS Volley Gubin, mimo porażki z Sobieskim,
zapowiada walkę do końca rozgrywek
III ligi o najwyższą lokatę, a w następnym meczu z wymagającą drużyną
z Gozdnicy będzie walczyć o zwycięstwo za trzy punkty.
(jaw)

Rodzinne zdjęcie zawodników, kadry trenerskiej, działaczy oraz dobroczyńców  MLKS Volley  Gubin

ZSLiT mistrzem województwa
Wspaniałym sukcesem Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych zakończyły się Mistrzostwa w piłce halowej Ludowych Zespołow Sportowych, które na początku listopada odbywały się w Gubinie.
W czwartek 5 listopada br., w hali sportowej ZSLiT odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej LZS-ów.
Do turnieju zgłosiło się osiem szkół, które
rywalizowały w dwóch grupach. W grupie
pierwszej walczyły drużyny z Bobowicka,
Sławy, Słubic i Gubina(ZSLiT), natomiast
w grupie drugiej-drużyny z Nowego Miasteczka, Sulechowa, Strzelec Krajeńskich
i Gubina(ZSR). Poziom gry był bardzo
wysoki, każdy walczył do ostatniego tchu
i nikt nie chciał odpuścić przeciwnikowi
chociażby jednego metra parkietu.
Po rozgrywkach grupowych i półfinałach nadszedł czas na mecze o trzecie i pierwsze miejsce. W spotkaniu
o trzecie miejsce Nowe Miasteczko
pokonało Strzelce Krajeńskie 3:0, natomiast w meczu finałowym spotkała się
drużyna ZSLiT z Gubina i drużyna ze
Sławy. Już w pierwszej minucie meczu
finałowego chłopcy z ZSLiT przegrywali 0:1, jednak wielka mobilizacja,
możliwość zdobycia Mistrzostwa Województwa, a także ogromny doping
na trybunach spowodowały, że doprowadzili do remisu, a w wyniku pięknej
kontry w końcówce meczu strzelili
zwycięską bramkę wygrywając 2:1.
W ten oto sposób drużyna Zespołu Szkół

Licealnych i Technicznych w składzie: Tórz
Jarosław, Leczycki Tomasz, Łysy Łukasz,
Piejek Marcin, Sochacki Damian, Siergiej
Andrzej, Nowicki Adrian, Dogoda Mateusz, Pawłowski Radosław, Szatkowski
Tomasz i Piotrowski Łukasz, którą prowadził nauczyciel wychowania fizyczne-

go Krystian Kosiński, zdobyła pierwsze
w historii szkoły Mistrzostwo Województwa w Halowej Piłce Nożnej LZS-ów.
Końcowa klasyfikacja: 1. ZSLiT Gubin,
2. Sława, 3. Nowe Miasteczko, 4. Strzelce Krajeńskie, 5. Słubice, 6. Sulechów, 7.
ZSR Gubin, 8. Bobowicko.
G.J.

Nowa konkurencja

Cykl wydawniczy „WG” nie pozwala na szybkie ustosunkowanie się do aktualnych wydarzeń sportowych. Taka sytuacja ma też swoje dobre strony. Można z perspektywy czasu na spokojnie je ocenić.
Nie żużel i nie piłka nożna jest królową sportu, ale lekkoatletyka. 9-dniowe
sierpniowe Mistrzostwa Świata w Berlinie świetnie, profesjonalnie zorganizowane i przekazane kapitalnie przez Eurosport to największa uczta dla kibiców sportu. Wielominutowe, a nawet wielogodzinne spektakle teatralne,
które trzymają w napięciu do ostatnich sekund, dramaty, ekstazy, rewia mody,
przekraczanie barier ludzkich możliwości w najbardziej wymiarowej formie
(szybciej, mocniej, wyżej) to argumenty pasjonującego widowiska, jakim były
berlińskie zmagania lekkoatletów. Na ten okres odżyła moja miłość do lekkoatletyki, bo nie ukrywam, iż zawsze darzyłem ją gorącym uczuciem.
Konkurencje, które na zawodach krajowych częstokroć są rozgrywane we
wczesnych godzinach lub na stadionach treningowych znalazły w stolicy Niemiec swoje ważne miejsce. Rzut dyskiem i młotem oraz wieloboje lekkoatletyczne były przekazywane urokliwie i wnikliwie, ze wszystkimi skomplikowanymi
szczegółami oraz atmosferą przez doskonale czujących sport realizatorów.
Publiczność wytrwale i w komplecie do godzin nocnych (23.00) zajmowała
trybuny, aby nagrodzić wielkimi brawami 2-dniowy wielogodzinny trud dziesięcioboistów po skończeniu szczególnie dla nich morderczego biegu na 1500
m, będącego ukoronowaniem ich zmagań. Ci współcześni gladiatorzy znaleźli na scenie berlińskiego stadionu olimpijskiego (który pamięta Igrzyska
z 36 roku) należne im miejsce. Kibice pięknymi brawami uhonorowali wysiłek
tych zazwyczaj niedocenianych herosów, którzy spełnieni, na boso, rundą wokół stadionu żegnali się z Mistrzostwami. Tu, jak w żadnej innej dyscyplinie,
wszyscy mają prawo czuć się zwycięzcami. Szkoda, że wieloboje, dyscyplina
dla wielce wszechstronnych sportowców, nie jest w Polsce powszechnie uprawiana. Choćby ze względu na najbardziej ciekawy trening i fakt, że wielką pracowitością można tu szczególnie dużo osiągnąć, warto się nią zainteresować.
Polskimi konkurencjami okazały się rzuty. Srebra Majewskiego (kula) i Małachowskiego (dysk) oraz złoto Włodarczykówny w młocie to piękny dorobek. Niemiecka młociarka (zajęła II miejsce), wykorzystując kontuzję Anity,
próbowała cały splendor zwycięzcy przypisać sobie. Nasza skromna dziewczyna czuła się zagubiona. Ale prawie półmilionowa (w przeliczeniu na złotówki) premia za zwycięstwo i rekord globu zapewne zrekompensowały jej
tę przykrość. Anita ma szansę zgarnąć następne 100 tysięcy dolarów. Została
nominowana przez ekspertów do grona pięciu najlepszych lekkoatletek świata
w 2009 r. Koronacja odbędzie się 22 listopada w Monako.
Już w kraju po mistrzostwach wielu szkoleniowców zostało wyróżnionych
odznaczeniami (państwowymi także) i nie tylko. Trenera Cybulskiego (prowadził Włodarczyk przez 5 lat, współpraca została zerwana na krótko przed
Mistrzostwami Świata), jak donosi „Przegląd Sportowy”, również nie ominęła
nagroda. Prezydent Poznania serdecznie uścisnął mu dłoń.
Po sukcesach naszych lekkoatletów w Berlinie, Polski Związek Lekkiej Atletyki ocknął się i zapowiada powołanie programu budowy „Orlików” Lekkoatletycznych, który pozwoli na wyławianie talentów. Oczywiście, że lepiej późno, niż wcale, ale czy nie odwrócono kota ogonem? Przecież sukcesy powinny
być wynikiem funkcjonowania „Orlików”, a nie odwrotnie.
A propos rzutów. Zięć zapytał mojego małego wnuczka: Będziesz uprawiał
lekkoatletykę? Tak. Może rzuty? A czym będziesz rzucał? Oszczepem, dyskiem, młotem?... młotkiem ... i kombinerkami.
Ireneusz Szmit

Udany rewanż
W rozegranych 12 listopada w Gubinie Mistrzostwach Województwa LZS
w Siatkówce Mężczyzn nie zabrakło
wielu emocji oraz prawdziwej siatkarskiej walki. Bezapelacyjnie wygrała
drużyna z Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Bobowicku,
wygrywając wszystkie trzy spotkania,
a zarazem rewanżując się za zeszłoroczny finał wojewódzki zespołowi Szkół Licealnych i Technicznych z Gubina, który ostatecznie zajął drugie miejsce. Na
trzecim miejscu uplasował się Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych z Sulecho-

Zwycięska drużyna ZSLiT Gubin

Miejsce
1
2
3
4

Zespół
ZSCKR Bobowicko
ZSLiT Gubin
ZSP Sulechów
ZSER Słubice

wa, a czwarty był Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych ze Słubic. Nagrody indywidualne otrzymali: Mariusz
Szulikowski (Bobowicko) – najlepszy
zawodnik turnieju, Michał Sroka (Sulechów) – najlepszy atakujący, Mateusz Hrynkiewicz (Gubin) – najlepszy
rozgrywający. W skład drużyny ZSLiT
wchodzili: Bartosz Guzik, Łukasz Wolny, Piotr Sęk, Piotr Gregorski, Mateusz
Hrynkiewicz, Łukasz Świderski, Mateusz Baranowski, Mateusz Grzegorek.
Trenerem zespołu był Jacek Gornow.
G.J.
Mecze
3
3
3
3

Punkty
6
5
4
3

Sety
6:0
4:3
3:4
0:6

