KRZYSZTOF
KILJAŃSKI
w Gubinie | czytaj str. 8

Budować drogę pojednania
Tak naprawdę nikt nie jest w stanie określić ilości deportowanych dzieci przewiezionych z Zachodu na Wschód
pociągami w III Rzeszy. Mówi się o kilkuset tysiącach, a może milionie małych Holendrów, Belgów, Polaków, Rosjan,
dzieci narodowości żydowskiej. Ich jedyną zbrodnią było to, że nie byli aryjskiego pochodzenia. Trafiali do obozów
zagłady i na przymusowe roboty. Większość z nich nie przeżyła wojennej gehenny.

SOLARIUM
Palmiarnia
SUPER PROMOCJA
ŚWIĄTECZNA!
Tylko u nas w grudniu
do każdego opalania
KREM GRATIS!
Do wyczerpania zapasów
NOWE SUPERMOCNE LAMPY
Ergoline - 80 gr/min
Megasun - 90 gr/min
Najtaniej w mieście!
ZAPRASZAMY
Pon-Sob 15 - 21
SOLARIUM PALMIARNIA
(obok pizzerii)
ul. Żymierskiego 23/Os. E. Plater
Od lewej: A. Kozłowska, Adam Baran, Dominik Domżalski i Monika Tomczak
Dworzec kolejowy w Guben jest jednym z etapów postoju pociągu pamięci, w którym jest prezentowana wstrząsająca wystawa poświęcona dzieciom.
Potrwa ona do soboty 5 grudnia.
W jej otwarciu uczestniczyli burmistrz
Gubina Bartłomiej Bartczak i wiceburmistrz Guben Fred Maro oraz uczniowie jednego z niemieckich gimnazjów.
Należy dobrze znać swoją przeszłość,

aby rozmawiać o przyszłości - podkreślił burmistrz B. Bartczak na antenie
radiowej w rozmowie z redaktorem
Arturem Steciągiem. Taka akcja jest
bardzo istotna. Szczególnie ważny jest
fakt, że jej organizatorami są Niemcy.
Musimy uświadomić młodemu pokoleniu to co wydarzyło się kilkadziesiąt
lat wcześniej. Dlatego też na tę wystawę
przyjdą uczniowie z gubińskich szkół.

Sprzedaż i wynajem nowych mieszkań oraz lokali użytkowych
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Mieszkania o pow. 52 m2 do 90 m2
Lokale użytkowe o pow. od 10 m2 do 100 m2
-

zielona, spokojna okolica
dogodny dojazd do centrum
wygodne miejsca parkingowe
funkcjonalne rozkłady mieszkań
podłączenia telefoniczne, telewizyjne
i internetowe
- kameralny trzykondygnacyjny budynek
- balkony z ekspozycją południową i zachodnią
- w okolicy kompleks handlowo-usługowy

Biuro sprzedaży:

Apartamenty Żagań Sp. z o.o.
tel. 068 359 36 92
e-mail: atrium@onet.eu

Gubin, ul. Gen. Pułaskiego 37a/2
kom. +48 663 786 277
www.apartamentyzagan.pl

Jest to też najlepsza okazja do budowy
drogi pojednania między narodami.
Jedna z mieszkanek Guben Irmgard
Schneider doskonale pamięta kolejowe wagony pełne ofiar...
Organizatorem tej wystawy jest ze
strony niemieckiej Stowarzyszenie „Pociąg Pamięci” („Zug der Erinnerung”),
a polskiej - Fundacja Polsko-Niemieckie
Pojednanie. 
dokończenie na str. 5

CO 10 OPALANIE GRATIS

GDK zaprasza na spotkanie ze Świętym
Mikołajem 6 grudnia o godz. 12.00
w Sali Widowiskowej. W programie:
n konkursy
n zabawy
n tańce
n przedstawienie teatralne
pt. „Kot w butach”

Miasto i okolice



Wyrazy wdzięczności
Zespołowi Karetki
Pogotowia Ratunkowego,
który 14 listopada 2009 r.
udzielił mi pomocy
składa
Ryszard Wichniarek

Urodzenia
Kacper Kusz, Fabian Kotwicki,
Maja Mazurkiewicz, Szymon Kameduła, Rafał Rzęsa, Wojciech Pawlak,
Kamil Parzyjagła, Mateusz Zołoteńki, Jan Stojecki, Maciej Tomaszewski, Bianka Ligocka, Alan Socha, Julia Kotwicka, Wiktoria Ziętek, Maja
Luc, Zuzanna Mazurkiewicz, Zuzanna Szumow, Aleksandra Szostak,
Nadia Brakało, Kacper Weber, Karolina Wróblewska, Alan Andrzejak,
Adrian Korwel, Fabian Grabowy.

Zgony
Urszula Szymańska l. 54, Anna Gabrycka l. 81, Udo Deutschmann l. 71,
Alina Smolińska l. 60, Tadeusz Łapczyński l. 63, Marian Kufczyński l. 84,
Bogdan Krzanowski l. 57, Ryszard
Zieliński l. 77, Jan Michalak l. 86.

Lekceważą
Pomordowanych
Konflikt między Kolejami Niemieckimi
„Deutsche Bahn AG” a Stowarzyszeniem
„Pociąg Pamięci” (Zug der Erinnerung)
o upamiętnienie losów ofiar deportacji narodowosocjalistycznych uległ ponownemu zaostrzeniu. W komunikacie
prasowym Stowarzyszenia czytamy, że
„Deutsche Bahn” zabroniła „Pociągowi
Pamięci” wjazdu na tory przeznaczone
do ruchu pociągów osobowych w Eisenhüttenstadt (Brandenburg). To nie pierwszy przypadek, kiedy pociągowi-wystawie, prezentującym zdjęcia i ostatnie
świadectwa życia deportowanych dzieci,
przeznacza się „bocznicę kolejową na
opuszczonym terenie przemysłowym”
jako miejsce upamiętnienia ofiar.
Takiego „lekceważenia Pomordowanych”, którzy zostali wywiezieni na
śmierć przez nazistowskie Koleje „Reichsbahn”, Stowarzyszenie nie może
zaakceptować - czytamy dalej w komunikacie. (…)
Także władze lokalne miasta Eisenhüttenstadt zignorowały odpowiednie
uczczenie losu ofiar, stwierdza z ubolewaniem Stowarzyszenie. A mobilne
miejsce pamięci, jakim jest pociągwystawa, otrzymało odpowiedź, iż
w Eisenhüttenstadt (niegdyś: Fürstenberg) brak jest „kontekstu historycznego”. To pierwszy taki przypadek,
by samorząd w tak żenujący sposób
wyraził brak zainteresowania losem
ofiar - czytamy dalej w komunikacie.
Eisenhüttenstadt jest zagłębiem prawicowych radykalistów.
Od końca 2007 r. „Pociąg Pamięci” zatrzymał się na ponad 100 stacjach. W sumie 370 000 osób przyszło na dworce
i odwiedziło dotychczas wystawę. Stacją
docelową jest muzeum Auschwitz.
Fundacja
Pojednanie

Nieczęsto się zdarza, żeby sesję Rady Miasta zwoływać o godz. 9.00. Tym
razem 27 listopada okazało się to jakże zasadne.

Owocne obrady

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w dyskusjach gubinian zajmuje zawsze czołowe miejsce. Od pewnego czasu radni
Gubina niepokoili się o stan techniczny
budynku siedziby Euroregionu przekazanego formalnie przez władze Gubina za
przysłowiową złotówkę. Zaproszona na
sesję Bożena Buchowicz, dyrektor biura
Euroregionu, rozwiała wszelkie wątpliwości. Euroregion zdobył już pieniądze
na remont siedziby i w styczniu, w drodze
przetargu, wyłoni wykonawcę robót.
Zgodnie z propozycją przewodniczącego rady Leszka Ochotnego, pani
Buchowicz przybliżyła radnym wiele
spraw związanych z działalnością tej
znaczącej dla regionu instytucji.
Zachęcała szkoły i organizacje pozarządowe do składania wniosków, twierdząc,
że na małe projekty jest dużo pieniędzy.
Omówiła zmiany proceduralne, które
są udogodnieniami dla beneficjentów.
(Ostatnio skrócił się okres refundacji
i można otrzymywać zaliczki na projekty
do 50% ich wartości). Zachęcała również
do korzystania z projektów sieciowych.
Przedstawiła szczegóły współpracy
z Brandenburgią i Saksonią.
Radni Andrzej Białek i Edward Patek
dyskutowali o potrzebie podjęcia nowych projektów. Burmistrz Bartłomiej
Bartczak gratulował Euroregionowi pozyskania 2,5 mln zł na remont budynku. Stwierdził humorystycznie, że w ten
sposób Gubin nadrabia zaległości, gdyż
wartość remontu budynku Euroregionu
przekroczy znacznie kwotę pieniężną,
jaką wydano z eurofunduszy w całej
poprzedniej kadencji samorządowej naszego miasta.
Przewodniczący L. Ochotny, dziękując za dotychczasową współpracę, podkreślił, że Euroregion i jego przedsięwzięcia to zarówno dla województwa,
ościennych gmin, jak i dla Gubina, największa szansa rozwoju.
Przyszłość szpitala w Gubinie jest dla
mieszkańców od pewnego czasu bodaj
najbardziej niepokojącym tematem. Dobrze się stało, że mogliśmy usłyszeć z ust
starosty Jacka Hofmana i przedstawiciela
nowego podmiotu zarządzającego szpitalem „Grupa Nowy Szpital” Sp. z o. o.
Andrzeja Senkowskiego uspokajające
słowa. Obaj referencji zgodnie stwierdzili,
że jakość i dostępność usług leczniczych
szpitala od 1 stycznia 2010 r. nie ulegnie
pogorszeniu. Zmieni się nieco zakres
działania placówek w Gubinie i Krośnie,
co sygnalizowaliśmy wcześniej.
Planowa chirurgia ma być prowadzona w Krośnie, ale chirurgia ostra
(dyżurująca 24 godziny na dobę) ma
być dostępna w Gubinie. Oddział
wewnętrzny ma działać w Krośnie.
W dalszej przyszłości planuje się otworzyć stację dializ w Gubinie. W ciągu najbliższych 5 lat spółka planuje zainwestować w obydwa szpitale
5 mln zł, z tego 3,5 mln na modernizację i 1,5 mln na zakup sprzętu.
Konsorcjom Know How ma siedemnastoletnie doświadczenie. Funkcjonuje
już w 8 szpitalach, a przyjmuje następne
w Szprotawie i Olkuszu. - Chcemy bardzo pogodzić interesy Gubina i Krosna - powiedział na zakończenie pan
Senkowski.
O szczegóły pytali: Danuta Andrze-

jewska, E. Patek, Jan Skóra, Zygfryd
Gwizdalski, Wojciech Sendera.
J. Hofman podkreślił, że powiat spłaca długi szpitala na bieżąco, co może
odbić się na angażowaniu się powiatu
w finansowanie inwestycji gminnych.
Liczy jednak, że dotacje z NFZ w wysokości 5,5 mln zł na poczet długów
wpłyną w drugiej połowie 2010 roku.
Starosta zapewnił, że powiat będzie
partycypował w modernizacji drogi
wjazdowej do Gubina ulicą Kresową.
Burmistrz B. Bartczak gratulował staroście męskiej i odpowiedzialnej decyzji, która powstrzymała narastanie
długu.
Najwięcej emocji wywołało uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części starego miasta. Dyskusję rozpoczął radny
J. Skóra, który w imieniu mieszkańców
ul. Dąbrowskiego domagał się zlikwidowania planowanego połączenia
drogowego ul. Drukarskiej z ul. Dąbrowskiego, które ma przebiegać obok
zabytkowej bramy. Uzasadniał, że
ul. Dąbrowskiego nie jest w należytym
stanie, by pełniła rolę drogi głównej.
Ponieważ ul. 3 Maja będzie nadal główna arterią komunikacyjną śródmieścia,
nie ma potrzeby budowania jakichś
łączników między tymi drogami.
Radny Ryszard Jakutowicz wnioskował o przedłużenie ciągu pieszego
„Zielona Ścieżka” biegnącego od mostu granicznego, który urywa się nagle przy Baszcie Ostrowskiej. Widział
celowość zamiany planowanej jezdni
na ciąg pieszy do parku Mickiewicza.
Radny Waldemar Kowal proponował,
by przy Baszcie Ostrowskiej uruchomić
przejście dla pieszych z regulacją świetlną. L. Ochotny stwierdził, że budowa
przejścia dla pieszych przy baszcie nie
ma nic wspólnego z projektem. Radny
W. Sendera przypomniał, że formalne
wnioski radnych mogły być brane pod
uwagę na każdym etapie uzgodnień, ale
nie po zakończeniu całej procedury.
Burmistrz Bartczak oświadczył, że
stan prawny budowy spornej drogi
odziedziczony został po poprzednikach i obowiązuje nadal, dlatego musi
być respektowany. Dodał, że obydwa
wnioski, wykluczające się wzajemnie,
radnych Skóry i Jakutowicza są spóźnione, bo procedura uzgodnień została
zakończona w październiku. Szczegóły
proceduralne bardzo dostępnie w imieniu projektantów omówiła pani Anna
Bazan-Krzywoszańska, a uzupełniła
je Marta Skiba. Kończąc wystąpienie
powiedziała, że cieszy ją brak uwag do
projektu, czy też ujawnienia jego niezgodności z warunkami umowy. Bo
przy tego typu zastrzeżeniach radni
mogliby projekt odrzucić.
Za przyjęciem projektu głosowało
13 radnych. Radny J. Skóra głosował
przeciw. Nie głosował A. Białek, gdyż
wezwano go nagle do pełnienia obowiązków służbowych.
Następną uchwałą radni mieli zatwierdzić limit taksówek dla Gubina na
2010 rok. Po krótkiej dyskusji dotyczącej
różnic interpretacyjnych, w której uczestniczyli: Leszek Kłujsza i E. Patek, niejasności rozwiał prawnik Józef Wójtowicz.
dokończenie na str. 4
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Owocne spotkania w Belgii
5-7 listopada w Gandawie (Belgia) burmistrz Bartłomiej Bartczak, jako
członek Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-NysaBóbr” oraz pracownik polskiego biura Euroregionu, Krzysztof Zdobylak
wzięli udział w konferencji oraz posiedzeniu członków Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych.
Podczas konferencji przedstawiono ciekawe referaty o tematyce europejskiej,
ale także dyskutowano o ważnych dla regionów przygranicznych sprawach,
takich jak np. wykorzystanie środków UE w latach 2007-2013, jak również
o sytuacji i znaczeniu regionów przygranicznych po 2013 roku. Sekretarz Generalny SERG, pan Martin Guilermo-Ramirez przedstawił starania SERG,
by w kolejnym okresie wsparcia na lata 2014-2020, znalazło się tyle samo,
a nawet więcej milionów euro na realizację transgranicznych projektów. Jednym z głównych punktów posiedzenia był również wybór nowego prezydenta
SERG. Niestety z przyczyn formalnych nie doszło do wyborów.
Od 1997 roku Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych - organizacji, która od 1971 roku zrzesza europejskie regiony graniczne i transgraniczne, stanowiąc ich reprezentację wobec innych organizacji międzynarodowych i struktur Unii Europejskiej,
a zarazem płaszczyznę współpracy i wymiany doświadczeń. Ściśle współpracuje
m.in. z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, Radą Europy oraz Komitetem Regionów. Organizacja ta reprezentuje w Unii Europejskiej i Brukseli
aktualnie ponad 100 regionów przygranicznych. Pragniemy przypomnieć, że
Przewodniczący Zarządu Euroregionu Spree-Neiße-Bober po niemieckiej stronie, pan Dieter Friese jest jednym z Wiceprezydentów SERG.
5.11.2009 r. wieczorem w Brukseli, B. Bartczak i K. Zdobylak spotkali się
z Europosłem w Parlamencie Europejskim, panem Arturem Zasadą. Eurodeuputowany z województwa lubuskiego oprowadził naszych delegatów po
Parlamencie Europejskim i pokazał największą salę wystawową w parlamencie, gdzie w kwietniu przyszłego roku burmistrz, dzięki właśnie rozwijającej
się współpracy z A. Zasadą, zamierza zorganizować wystawę gubińskiej fary
w Parlamencie Europejskim. - Bardzo się cieszę, że mogliśmy wziąć udział
w konferencji SERG, podczas której była możliwość do przedstawienia działalności Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Liczę na coraz szerszą współpracę
z europosłem Zasadą, który w PE jest członkiem Komisji Transportu i Turystyki. W imieniu Euroregionu będziemy próbować zainteresować go naszą transgraniczną działalnością, a także sprawą przywrócenia transgranicznego połączenia kolejowego Berlin-Wrocław przez Forst oraz utworzeniem połączenia
kolejowego Cottbus-Gubin-Zielona Góra, a także koncepcją utworzenia drogi
ekspresowej Gubin-Dorohusk. Cieszy mnie również fakt, że poseł Zasada deklaruje pomoc współpracę z Euroregionem – zauważa K. Zdobylak.
Ponadto panowie rozmawiali o możliwościach, jakie może dać współpraca
z Europosłem dla naszego miasta oraz Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. A.
Zasada zapowiedział swoją - już kolejną - wizytę w Gubinie, która będzie miała
miejsce na początku grudnia br. - W tego rodzaju strukturach liczy się przede
wszystkim znajomość języków obcych, w kuluarach rozmawialiśmy z Hiszpanami, Holendrami oraz Portugalczykami. Chodziło nam o przygotowanie
gruntu dla polskiego kandydata, który zostałby wybrany na szefa SERG. Po
wyborze Jerzego Buzka na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nie
musimy mieć kompleksów w zdobywaniu kolejnych ważnych stanowisk. Zaproponowałem władzom SERG, żeby w roku 2012 zorganizować posiedzenie
w Gubinie. Wszyscy zaraz dopytywali czy dostaną bilety na finał Mistrzostw
Europy. Rozmawiałem chwilę z europosłem Janem Olbrychtem, który z kolei
chwalił naszego A. Zasadę, za szybkie odnalezienie się w brukselskiej rzeczywistości. Myślę, że niebawem będą z tego efekty dla Gubina i całego Euroregionu – podsumowuje B. Bartczak. 
Sm

Sprawne hydranty
Na wniosek Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego burmistrz Bartłomiej Bartczak wydał Przedsiębiorstwu Usług Miejskich
polecenie dokonania przeglądu i sprawdzenia funkcjonalności hydrantów przeciwpożarowych.
Kontrola wykazała, że na terenie Gubina istnieją 133 sprawne hydranty.
Większość z nich - o średnicy 80 mm - spełnia normę krajową. Tylko 42 hydranty o średnicy 50 mm muszą być dostosowane do normatywnych wymogów. Przewodniczący komisji Andrzej Białek uważa, że nowy prezes PUM
Leszek Linda stanął na wysokości zadania, zakupując odpowiedni sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia tej inwentaryzacji. Zapewne trudno wyliczyć,
o ile wzrosło bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Gubinie po sfinalizowaniu
wspomnianego przedsięwzięcia, ale niewątpliwie wyeliminowano niespodzianki w razie potrzeby akcji gaśniczej.
Ols

Przedświąteczne handlowe weekendy u sąsiadów
Soboty i niedziele handlowe w grudniu w Guben na Starym Mieście. (Frankfurterstraße i Berlinerstraße)
sobota 05.12.2009 do godziny 17.00
sobota 12.12.2009 do godziny 18.00
sobota 19.12.2009 do godziny 18.00
wszystkie przedświąteczne niedziele  w grudniu (06., 13., 20.12.2009) od godziny 14.00 – 18.00.
red
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Budżet pod lupą
Projekt budżetu miejskiego na 2010 r. jest gotowy. Teraz radni, zapoznając
się z budżetem, przedstawią swoje uwagi i wnioski. Zaplanowano dochody w wysokości 43 mln zł i wydatki 45 mln. Budżet może ulec zwiększeniu
o sumy zaoszczędzone w b.r. Jest on skromniejszy od ubiegłorocznego, gdyż
nie uwidoczniono w nim kwot dofinansowań ze źródeł zewnętrznych. Obecnie
wszystko w rękach radnych. Połączone komisje Rady Miasta: Komisja Zdrowia, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego wraz z Komisją Kultury, Oświaty i Kultury Fizycznej zapoznały się z budżetem w dniu 30 listopada. Komisja
Planu i Budżetu wzięła budżet pod lupę 2 grudnia. Na obydwu spotkaniach
tajniki budżetu rozszyfrowywała radnym Danuta Błędowska, skarbnik miejski z pomocą Krzysztofa Olifirowicza - naczelnika Wydziału Inwestycji.
Planowane są spotkania z kierowniczą kadrą podległych placówek. Powstał
zamysł przekształcenia niektórych zakładów budżetowych w Instytucje Budżetowe. Dotyczy to głównie szkół. Z ważniejszych planowanych inwestycji
wymienić należy: budowę przystani wodnej na Nysie, utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Informacyjnego i remont wieży Kościoła Farnego. Są to
inwestycje z dużym udziałem funduszy unijnych.
Tematy okołobudżetowe zaprezentujemy w najbliższych wydaniach WG. Ols

Gubin ma internetową telewizję!
Mamy dla mieszkańców naszego miasta miłą wiadomość. Czasy, kiedy informacje o Gubinie mogliśmy czerpać jedynie z gazet lokalnych bądź radia,
odchodzą w zapomnienie. 27 listopada ruszyła bowiem w internecie TV Gubin, która funkcjonuje w ramach oddziału żarskiej telewizji kablowej Vectra.
Warto podkreślić, że strona jest codziennie aktualizowana nowymi materiałami filmowymi. Jak stwierdził administrator strony Artur Nowak: pomysł
utworzenia internetowej telewizji wysunął dyrektor Gubińskiego Domu Kultury Janusz Gajda. Chcemy pojawiać się z kamerą wszędzie tam, gdzie dzieją
się ważne rzeczy. Ukazujemy codzienne życie zwykłych mieszkańców naszego
miasta oraz informujemy i relacjonujemy ważne wydarzenia polityczne, gospodarcze i sportowe. Głównym celem działalności TV Gubin jest przekazywanie
najświeższych informacji dotyczących naszego miasta. Stąd też nasz rozmówca apeluje: Liczymy na aktywną pomoc i sygnały ze strony mieszkańców Gubina
oraz pobliskich miejscowości. Zapewniamy, że zajmiemy się każdym ciekawym
i ważnym tematem, który zostanie nam zasugerowany. Chcemy, aby nasza telewizja docierała do jak najszerszego grona odbiorców. A jak przedstawia się
kwestia powstawania materiałów do publikacji? - Ze strony telewizji Vectra
otrzymaliśmy sprzęt niezbędny do przygotowywania reportaży. Ja zajmuję się
montażem materiałów, natomiast funkcję reporterów pełnią Krzysztof Kaciunka oraz Andrzej Matłacki. Ponadto współpracujemy z redakcją „Wiadomości Gubińskich”, która przekazuje nam wiele cennych informacji o ważnych
wydarzeniach w mieście. Media elektroniczne zyskują coraz większą popularność, choćby z racji możliwości błyskawicznego przekazywania wiadomości
dla opinii publicznej. Jeszcze niedawno obejrzenie materiałów o Gubinie na
szklanym ekranie graniczyło niemal z cudem. Teraz w każdej chwili możemy
nie tylko sprawdzić, ale również zobaczyć najnowsze wieści o naszym grodzie.
Adres internetowej gubińskiej telewizji: www.tvgubin.pl  Andrzej Matłacki

Ekipa TV Gubin w trakcie realizacji reportażu

Sprawcy rozboju zatrzymani
Kara 12 lat pozbawienia wolności grozi trzem mężczyznom, którzy zostali
zatrzymani przez policjantów po napadzie na kantor w Gubinie. Już w sobotę
(28 października br.) Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim wydał wobec nich
postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
W środę (25 października), kilka minut przed południem dyżurny Komisariatu
Policji w Gubinie przyjął zgłoszenie o usiłowaniu napadu na kantor. Zgłaszający
poinformował, że zamaskowany mężczyzna, trzymając w ręku przedmiot przypominający pistolet, zażądał wydania gotówki, a widząc zdecydowaną postawę
pracownicy kantoru, uciekł bez pieniędzy. W wyniku podjętych działań pościgowych zatrzymano trzech mężczyzn biorących udział w napadzie.
W ubiegłą sobotę Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim zadecydował o zastosowaniu aresztu wobec tych mężczyzn. Za udział w napadzie grozi im kara
pozbawienia wolności do lat 12. 
nm
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Komisja przed sesją
Przed każdym posiedzeniem Rady
Miejskiej zauważyć można wzmożoną
działalność poszczególnych komisji,
w których działają radni. To właśnie na
posiedzeniach komisji radni wypracowują wspólne stanowisko wobec poszczególnych tematów obrad.
Trudno rozstrzygnąć, czy dyskusje
na posiedzeniach klubów radnych są
alternatywą dla pracy komisji. Te drugie są protokołowane. Do dyspozycji
radnych są wtedy praktycznie wszyscy
pracownicy Urzędu Miasta. Co prawda na posiedzenie komisji przychodzą
ci najbardziej kompetentni odnośnie
rozpatrywanego problemu, ale komisja
ma możliwość typowania, z kim chciałaby rozmawiać.
Ważniejsze przedsięwzięcia radnych
lub burmistrza bywają objaśniane przez
ekspertów czy też projektantów spoza urzędu. Przed XXXVII Sesją Rady
Miejskiej, ze względu na proponowane
uchwalenie planu zagospodarowania
przestrzennego dla wschodniej części
starówki gubińskiej, poproszono przedstawicieli projektanta firmy Archi Plus
z Zielonej Góry. Z tego właśnie powodu 25 listopada aż trzy komisje rozpatrywały dokumenty przygotowane na
sesję. Mogliśmy się temu przyglądać na
posiedzeniu Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
Panie Anna Bazan-Krzywoszańska
i Marta Skiba okazały się jako projektantki kompetentne i komunikatywne.
Wykazały się pełną znajomością terenu
uwarunkowań prawnych z przekonaniem do wizji przedstawionego projek-

tu. Właściwie, mimo wielu różnych pytań, często posiadających podtekst, nie
dały się niczym zaskoczyć. A plan zagospodarowania dotyczy dosyć rozległego
terenu położonego między rzeką Lubicą
a ul. 3 Maja, do ul. Słowackiego na południu. Zaznaczyć należy, że jest to teren
objęty ochroną konserwatora zabytków.
Pewne przedsięwzięcia budowlane mogą
być uwarunkowane wynikami badań archeologicznych na koszt inwestora.
Najwięcej uwagi poświęcono planowanemu ciągowi komunikacyjnemu na
przedłużeniu ul. Basztowej i odcinkiem
Drukarskiej do ul. Dąbrowskiego. Warunkuje to, jak wyjaśniały projektantki, honorowanie jedynego aktualnego
w czasie opracowywania planu pozwolenia na budowę. Radny Tomasz Kaczmarek przypomniał obecnym, że w 2006 r.
świeżo upieczeni radni opiniowali pozytywnie pozwolenie na budowę. Projektantki informowały, że dopuszcza się na
tym terenie funkcje usługowe, ale tylko
o pow. do 2000 m kw. Radny Zygfryd
Gwizdalski spointował tę wypowiedź
stwierdzeniem - tam gdzie stoi Netto, też
w planie miały być małe sklepiki.
Urszula Jaryczewska przedstawiła
komisji Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta na
2010 rok. Na prośbę przewodniczącego komisji scharakteryzowała działanie
świetlicy dla dzieci, w której codziennie
przebywa ich 30-40. Jest ona czynna także w okresie ferii. Radnego Wojciecha
Senderę ciekawiły szczegóły współpracy
komisji do Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ze szkołami jazdy.
Pani Jaryczewska omówiła szczegóły

spotkań z kursantami, którzy otrzymają breloczki do kluczy z napisem
„prowadzę, nie piję”. Przewodniczący
komisji Andrzej Białek stwierdził z satysfakcją, że na terenie Gubina statystki
wykazują spadek ilości przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu. Wnioskował również o poszerzenie form
działania z uczniami w szkołach.
Komisja zaprosiła prezesa PUM-u
Leszka Lindę w celu wyjaśnienia przyczyn podnoszenia opłat za składanie
odpadów określanych mianem opłaty
marszałkowskiej. Prezes wyjaśnił, że to
Ministerstwo Środowiska swym zarządzeniem z 18 sierpnia 2009 r. podniósł
opłatę o 2 zł/m3. Radny W. Sendera, popierany przez Ryszarda Jakutowicza,
wyraził oburzenie, że rada musi legalizować rządowe podwyżki. Po burzliwej
dyskusji i kolejnych wyjaśnieniach prezesa PUM-u, choć z niechęcią, propozycję przyjęto. Krótko mówiąc, obciąży
to każdego mieszkańca Gubina rocznie
kwotą ok. 6 zł.
Przewodniczący A. Białek pytał, na
jakim etapie jest realizacja Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, który przygotowuje Łużycki
Związek Gmin, do którego należy Gubin. Prezes wyjaśniając stwierdził, że
wniosek o dofinansowanie tego zakładu z funduszy unijnych przeszedł drugi etap kwalifikacji i niebawem zapaść
powinna decyzja. Wtedy rozpocznie się
proces realizacyjny. Komisja zapoznała
się ze wszystkimi uchwałami przygotowanymi na sesję. Większość wątpliwości wyjaśniała Danuta Błędowska,
skarbnik miejski.
Ols

Sprawa, o której poniżej, zdarzyła się w jednej z gminnych gubińskich szkół. Nie posłużę się nazwą, miejscowością
ani nazwiskami, ponieważ uważam, że słowo pisane może często wyrządzić nieodwracalną krzywdę, ja zaś nie uzurpuję sobie roli prokuratora, obrońcy czy sędziego. Redakcja WG jest w posiadaniu wszystkich danych, a poniższy
tekst ma ujawnić problem, który może zaistnieć w każdej szkole.

Czyżby szkoła z przemocą?

Do naszej redakcji przyszedł dramatyczny list podpisany przez rodziców dzieci uczęszczających do jednej
z kilku gminnych szkół. Rzecz dotyczy
metod wychowawczych jednego z jej
nauczycieli. Piszą w nim m.in. „Ostatni jego wyczyn miał miejsce w trakcie
trwania apelu tematycznego związanego ze Świętem Niepodległości dnia
10.11.2009 r. Dyrektor podszedł do
uczniów kl.III gimnazjum i uderzył
dwóch z nich otwartą dłonią po twarzy na forum całej szkoły. Wszyscy byli
przerażeni. Bicie po twarzy jest ulubioną metodą tego pana…”
Coś niebywałego. Pruskie metody
wychowawcze w XXI wieku w polskiej
szkole?
Postanawiam sprawę wyjaśnić tak dogłębnie, jak tylko to jest możliwe.
Najpierw spotykam się z poszkodowanymi. Chłopcy mówią, że pan nie
uderzył ich w twarz, tylko lekko trzepnął w tył głowy. Jeden z nich mówi, że
nawet nie bardzo poczuł. Przyznają, że
zachowywali się podczas uroczystości
dosyć swobodnie.
-A zdarza się, że pan bije uczniów
w szkole? - pytam
-Teraz już od dwóch lat nie widzieliśmy - pada odpowiedź.
To by się trochę pokrywało z rozmową z kilkoma rodzicami, którzy wy-

mieniają nazwisko rodzica, który oddał sprawę do sądu.
-Tak, była rozprawa chyba z dziesięć
lat temu, ale nauczyciel wygrał - informuje pani dyrektor szkoły.
- Była też podobno skarga do wójta
gminy i przewodniczącego Rady Gminy, w ubiegłym roku - dociekam.
- Był mały incydent, który został wyjaśniony - słyszę.
Przytaczam jeszcze kilka przykładów
zasłyszanych od rodziców na okoliczność
niekonwencjonalnych metod wychowawczych nauczyciela. Jak np. zmoczenie pod kranem głowy ucznia, który spał
na lekcji. Dyrekcja proponuje mi spotkanie z uczniem, który owszem nieraz zasypiał na lekcji, ale poza kilkoma kroplami wody, którymi żartobliwie nauczyciel
skropił ucznia, zarzut się nie potwierdził.
A swoją drogą, ja bym się zainteresowała
stanem zdrowia ucznia (może cukrzyca?)
lub warunkami domowymi.
Oprócz opinii negatywnych mam też
głosy doceniające pracę nauczyciela. Są
rodzice, którzy uważają go za dobrego
matematyka i pedagoga.
- Nasze córki twierdzą, że pan świetnie wszystko tłumaczy, a jak ktoś nie
rozumie to nawet powtarza do skutku
- mówi jedna z mam.
Najbardziej zdumiała mnie wypowiedź dziewczyny, o której wiem, że

nie była wzorem, a ukończyła szkołę
parę lat temu.
- Pan chciał nas nauczyć matematyki. Jednak nie wszyscy w klasie się tym
przejmowali. Ja uważam, że jest dobrym
nauczycielem - mówi była uczennica.
Na moją prośbę zaistniałe podczas
apelu zdarzenie opisuje oskarżony
przez rodziców nauczyciel. Zaczyna od
tego, że ma żal do kolegów nauczycieli,
że nie przygotowali uczniów do właściwego odbioru uroczystości.
- Uważam, że tego typu uroczystość
z hymnem, symbolami państwa, z oprawą artystyczną specjalnie w tym celu
przygotowaną przez uczniów, powinna
mieć podniosły charakter. Tak jednak
nie było. Uczestnictwo uczniów kl. I, II,
III gimnazjum pozostawiało wiele do
życzenia. Ponieważ nauczyciele tych
klas nie reagowali, próbowałem uspokoić grupę uczniów. Faktycznie dwóch
najbardziej rozrabiających trzepnąłem
w tył głowy, było to uderzenie symboliczne. Nie myślałem, że z tego wyniknie sprawa, przez którą nie śpię po
nocach. Może za bardzo się angażuję
w bezpieczeństwo dzieci, bo nawet na
przerwach, nie mając dyżuru, nie mogę
przejść obojętnie obok bijących się
chłopców. Zdarza się, że któregoś dla
jego uspokojenia złapię za ucho.
dokończenie na str. 12
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Owocne
obrady
dokończenie ze str. 2
Burmistrz stwierdził, że zapis
w uchwale jest przychylny i po
myśli taksówkarzy. W. Kowal
dodał, że podobną troską władz
nie może poszczycić się żadna
grupa gospodarcza. No, może
tylko fryzjerzy.
Podniesienie opłat za odbiór
odpadów komunalnych (opłatę
marszałkowską, którą szczegółowo opisaliśmy w materiale
o pracy komisji) radni przyjęli
z wyrozumiałością. Radni E.
Patek i J. Skóra wyjaśniali, że
jest to konieczne i na szczęście
nieznacznie drenujące kieszenie
mieszkańców.
Radna Halina Wojnicz pytała, na co PUM wydał pieniądze
z ubiegłorocznej podwyżki opłat
i co zaproponuje teraz mieszkańcom. Prezes Leszek Linda z powagą wyjaśniał rosnące koszty
energii, paliw i materiałów. Pani
Wojnicz przerywała wystąpienie
prezesa, dopominając się o porządne ustawienie śmietników.
Proponowała prezesowi, by zajął się edukacją społeczeństwa,
a szczególnie dzieci, w temacie
segregacji odpadów. Wnioskowała, by w „Wiadomościach Gubińskich” wyjaśnił, na co idą pieniądze z podwyżek. Mówiła pełna
emocji, podniesionym tonem.
Prezes Linda nie mógł dojść do
głosu, więc potakiwał tylko głową.
Miny i gesty radnych wykazywały dezaprobatę dla tak prowadzonej dyskusji. Nikt nie poparł tych
wywodów. Uchwałę przyjęto 12
głosami. Pani H. Wojnicz głosowała przeciw. Nie głosował radny
Piotr Puszkarski, który wyszedł
z sali obrad.
Uchwały dotyczące zmian
w planie dochodów i wydatków
miasta głosowano w zasadzie
jednomyślnie.
Burmistrz poinformował radnych o swych działaniach od
ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
Jako ważny wymienić należy
wyjazd do Genk w Belgii na
wolne zebranie Stowarzyszenia
Europejskich Regionów Granicznych, gdzie wraz z Krzysztofem Zdobylakiem reprezentował Euroregion S.N.B. Dało
to również możliwość spotkania
się w Europarlamencie z Arturem Zasadą. Burmistrz poinformował też radnych o sposobie załatwiania ich wniosków
z poprzedniej sesji. Radnego
R. Jakutowicza usatysfakcjonował zaplanowanym spotkaniem
z wójtem E. Aksamitowskim
w sprawie uregulowania problemów ul. Dolnej. Radnemu Skórze oświadczył, że chodnik w pobliżu LO będzie remontowany.
Pani Andrzejewska dowiedziała
się, że wysłano wniosek do starostwa w celu wyrażenia zgody
na umieszczenie słupa ogłoszeniowego przy PKS-ie. W tym

czasie, już po dwóch przerwach
w obradach, ławy gości zaproszonych opustoszały. Widać, że
oprócz radnych i urzędników,
inni nie mają tyle cierpliwości
do nasiadówek.
Na salę weszła pani z trójką
dzieci, jedno trzymając na rękach. Zainteresowanie radnych
znacznie wzrosło, gdy poprosiła
o głos. Nie ma zwyczaju udzielania głosu osobom przypadkowym w czasie obrad Rady
Miejskiej. Widocznie przewodniczącego L. Ochotnego ta
propozycja tyleż zaskoczyła, co
i zadziwiła. Małe dzieci zawsze
rozczulają… udzielił więc głosu.
Pani Joanna Chojnacka, z Konradem Andrzejewskim na ręku,
dziękowała radnym za wsparcie
finansowe leczenia synka. Gdy
odchodziła, panowała przez
chwilę idealna cisza, która wyraziła wszystko.
Interpelacje radnych dotyczyły
głównie spraw porządkowych.
Radna D. Andrzejewska zauważyła, że nadal nie opróżniono
zbiorników ze śmieci na cmentarzu, a drogi gruntowe w mieście
nadal nie są równane. E. Patek
proponował, żeby kluby sportowe, dostając dotację z miasta,
promowały je barwami i herbem na strojach. Podobnie organizacje pozarządowe. J. Skóra
wyraził uznanie dla naczelnika
Krzysztofa Olifirowicza za nadzór i postęp prac budowlanych
na parkingu przy LO. Proponował, by zainstalować oświetlenie
uliczne na ul. Żwirki i Wigury.
Tomasz Kaczmarek wnioskował o zabezpieczenie przed piaskiem sztucznych nawierzchni
na boiskach. Wiceprzewodniczący Z. Gwizdalski dziękował
przewodniczącemu Rady Miasta
i burmistrzowi Bartczakowi za
aktywne wspieranie akcji wyjazdów na badania mammograficzne kobiet do Żar.
Burmistrz, odnosząc się do
propozycji radnych, zapewnił,
że boiska zostaną dokończone
i wyposażone w infrastrukturę. Rozpocznie się to od szkoły
im. Kopernika. Drogi gruntowe
muszą być wyrównane. Postara
się o umieszczenie w przyszłorocznym planie oświetlenia pozostałej części ul. Żwirki i Wigury.
A utrzymanie porządku w dużej
mierze zależy od mieszkańców,
instytucji, jak również PUM-u.
Jedyną osobą spośród gości
zaproszonych, która dotrwała
do końca obrad, była Przewodnicząca Rady Osiedla nr 4 Leontyna Kaczor, która poprosiła
o głos w sprawach różnych.
Prosiła o poinformowanie przewodniczących Rad Osiedli o ważniejszych zamierzeniach, szczególnie tych, które dotyczą obchodów
świąt i rocznic. Uzyskała aprobatę
burmistrza.
Oleg Sanocki
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informacje zebrał Antoni Barabasz

Pokazaliśmy się
w Niemczech

niowej w mieście – nie kryje zadowolenia wiceburmistrz miasta
Justyna Karpisiak.
Do nowych mieszkań przeprowadzą się lokatorzy mieszkań komunalnych, głównie z tutejszych kamienic. Co najważniejsze,
większość lokali nadaje się do natychmiastowego użytkowania.
– Mimo wszystko zdarzają się mieszkania w gorszym stanie. I nieW ubiegłym tygodniu burmistrz Bartłomiej Bartczak wziął stety, wraz z nimi niezrozumiałe głosy krytyki, mówiące o tym, że
udział w zagranicznej promocji województwa lubuskiego. Odbyła to miasto powinno je wyremontować – podsumowuje Karpisiak.

Kolejny nasz
wniosek w stolicy

Od lewej: B.Bartczak i A.Kail
się ona w miejscowości Blomberg, nieopodal Bielefeldu. Wyjazd
zorganizowała Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i firmy doradczej ASTARE GmbH z Hamburga.
Wyjazd miał charakter misji gospodarczej. Oprócz B. Bartczaka
uczestniczyło w niej kilkudziesięciu przedsiębiorców z naszego
regionu. Cel główny, to znalezienie partnerów biznesowych, odbiorców i dostawców usług i produktów, głównie dla lubuskich
przedsiębiorstw z branż metalowej, drzewnej i meblowej, promocja województwa lubuskiego oraz zachęcenie inwestorów zza zachodniej granicy do działania na terenach Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Elementem programu podczas wyjazdu była m.in. giełda kooperacyjna, w trakcie której lubuscy przedsiębiorcy przedstawiali swoje
oferty, a także oczekiwania wobec niemieckich partnerów. Równolegle do giełdy odbywała się konferencja poświęcona gospodarce
województwa lubuskiego. – Każda możliwość promocji gospodarczej naszego miasta musi być wykorzystana. Dlatego wziąłem udział
w tym wyjeździe. Przedstawiłem swoją prezentację Gubina. Pokazałem w niej nasze tereny inwestycyjne. Liczę na to, że niemieccy
przedsiębiorcy z nich korzystają – przedstawia korzyści z wyjazdu
do Niemiec Bartczak. – Oprócz tego szukałem też potencjalnych
partnerów do współpracy z gubińskimi przedsiębiorcami.

Ważny rozwój powiatu
2 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze marszałek Marcin Jabłoński spotkał się z przedstawicielami powiatu
krośnieńskiego. Nasze miasto reprezentował B. Bartczak. Oprócz
niego u M. Jabłońskiego pojawili się także: starosta oraz pozostali
burmistrzowie i wójtowie. – Każdy z nas opowiadał o swoich planach oraz problemach samorządowych. Ja walczę o kolejnego Orlika w naszym mieście. Tym razem chciałbym, żeby nowoczesne
boisko powstało na osiedlu Roosevelta. Staram się także o uruchomienia połączenia szynobusowego pomiędzy Zieloną Górą, Gubinem i Cottbus – relacjonuje Bartczak.
Jednym z tematów, który pojawił się w dyskusji, był rozwój powiatu, zwłaszcza w kontekście projektów umieszczonych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2009-2013.

W poniedziałek do resortu kultury w Warszawie trafił wniosek
wysłany przez Fundację Odbudowy Fary, przygotowany przy współudziale Urzędu Miejskiego. Zakłada przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich, które są niezbędne z uwagi na bardzo
zły stan techniczny zabytku. Fakt ten potwierdza ekspertyza wykonana na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez dr.
Lecha J. Engela i prof. Jerzego Jasieńkę, oraz wydany w oparciu o nią
nakaz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zobowiązujący do
wykonania niezbędnych prac konserwatorskich i budowlanych mających na celu powstrzymanie dalszej destrukcji zabytku. – Ochrona
przed dalszym zniszczeniem, utrwalenie i zachowanie materialnego
dziedzictwa kulturowego pozwolą w przyszłości na udostępnienie
tej największej budowli sakralnej województwa lubuskiego na cele
publiczne – argumentuje szefowa Fundacji Gabriela Łuc-Bardzik.
– Mam tu na myśli m.in.: zabezpieczenie zakrystii poprzez naprawę pokrycia dachu i wymianę więźby dachowej, podstemplowanie
łęków poprzecznych nad nawami bocznymi oraz łęków w ścianie wewnętrznej podłużnej, założenie daszków ochronnych, podstemplowanie sklepień kaplic i założenie daszków ochronnych nad
sklepieniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, naprawę uszkodzeń,
ubytków i spękań w: filarach, fundamentach, ścianach, przyporach
i schodach, pokrycie latarni blachą miedzianą oraz oczyszczenie
spływów sklepień, uzupełnienie spoin.
Przypomnijmy, że Urząd Miejski już przygotowuje się do przyszłorocznej wystawy w Parlamencie Europejskim. W kwietniu w Brukseli,
dzięki współpracy B. Bartczaka z europosłem Arturem Zasadą, nasz
zabytek zostanie zaprezentowany na forum europejskim.

Zielony spacer na
poprawę estetyki
W czwartek przedstawiciele magistratu podpisali umowę na dofinansowanie projektu w ramach tzw. Zielonego Spaceru. Przypomnijmy, pomysł obejmuje rewitalizację parków miejskich oraz deptaka.
Zakłada przede wszystkim poprawę estetyki miasta, a także budowę nowych ciągów spacerowych. W jego ramach wypięknieją: Park
Waszkiewicza i punkt widokowy Willa Wolfa, były amfiteatr, Egzotarium, Wyspa Teatralna, mały skwer z fontanną przy ul. Piastowskiej, plac wokół fary (ul. Westerplatte), Park Mickiewicza. 14 grudnia zostanie oddany do użytku ciąg pieszo-rowerowy do granicy.

Znów mamy więcej
mieszkań!

Wkrótce cały eurodeptak zostanie oddany do użytku

W środę Urząd Miasta kupił następne 14 mieszkań od Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej. Przypomnijmy, w sumie miasto w ostatnich 12 miesiącach pozyskało w ten sposób już pół setki lokali.
– Warto dodać, że w ubiegłym roku kupiliśmy 10 mieszkań. Cały
czas skutecznie realizujemy politykę poprawy sytuacji mieszka-

Łącznie inwestycja będzie kosztowała prawie 7 mln zł, z czego 85%
dofinansowuje Unia Europejska w ramach programu EWT. - Powoli
nasze miasto pięknieje – podsumowuje B. Bartczak. – A najlepszym
dowodem na to jest deptak, który już wielu bardzo się podoba, także
Niemcom, którzy nas odwiedzają.
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Wkurza mnie

Prawo na co dzień
prowadzi prawnik Adam Ziętka

Zdesperowani mieszkańcy wsi Żenichów uciekają
się do małego szantażu przed referendum w sprawie kopalni.

Dalszy ciąg serialu o drodze!
W lutym 2009 r. pisałam: „Proponuję Państwu nowy serial. Ręczę słowem,
że będzie zdecydowanie lepszy od tych
telewizyjnych, albowiem dotyczy naszych mieszkańców.” Cały tekst mówił
o nierównej walce o ulicę Łąkową łączącą Gubin z Żenichowem, toczącej się
pomiędzy mieszkańcami a kolejnymi
włodarzami miasta. W tym zimowym
miesiącu doszło do spotkania w żenichowskiej świetlicy burmistrza Gubina B. Bartczaka i wójta gminy Gubin
E. Aksamitowskiego z licznie zebranymi
mieszkańcami wioski. Jak zawsze przy
takich okazjach, z każdej strony padły
propozycje i zapewnienia. Rada Sołecka
wsi zaproponowała założenie specjalnego funduszu na budowę drogi, jeżeli
gmina zwolni mieszkańców z podatku.
Uzasadniali: Już 64 lata nikt tej drogi nie
remontował. Koszt naprawy to około
150 tys. zł. Gdyby oba urzędy dały po
70 tys. zł, droga byłaby zrobiona. Mówili też, że mieszkańcy wsi są tak zdesperowani, że rozważają zamknięcie ulicy
Kaliskiej. Niemały artykuł zakończyłam
słowami: I to wszystkie wyprodukowane odcinki do lutego 2009 r. Czy będzie
szczęśliwe zakończenie, czy scenarzyści
postanowią wnieść do niego sceny sensacyjne (podnoszące oglądalność)? Myślę, że niebawem zobaczymy.
I zobaczyłam na biurku list składający
się z pisma do Urzędu Miasta w Gubinie
i skopiowanego mojego tekstu z lutego. W piśmie w imieniu Rady Sołeckiej
Żenichowa wypowiada się sołtys Kazimierz Ukleja, niezmiennie prosząc
o zainteresowanie i wyremontowanie
ulicy Łąkowej, nadmieniając, że gminny

urząd kilkakrotnie w tym roku doraźnie
naprawiał nie swoją ulicę. Sołtys ostrzega, że „postawa pana burmistrza, przewodniczącego Rady Miasta, wójta i Rady
Gminy będzie miała poważny wpływ na
głosowanie 8 listopada br. w referendum
w sprawie kopalni. Chodzi o wsie Żenichów, Pleśno, Dobrzyń, Czarnowice”.
Ten mały szantaż chyba podziałał, bo
- jak mówi sołtys Ukleja - dwa dni przed
referendum doraźnie naprawiono drogę
na tyle, żeby można było przez nią przejechać. Ale ta doraźność skończy się
z pierwszymi ulewnymi deszczami, które ulicy przywrócą stan poprzedni.
I co dalej? - Martwi się sołtys, a wraz
z nim reszta mieszkańców.
- Byłem u pana burmistrza, który zaproponował, żeby kostkę na tę ulice zakupił wójt, a miasto może wtedy dołoży
resztę. Remont tej sześciusetmetrowej
drogi wyceniono podobno na 750 tys. zł.
Dlaczego tak drogo? - zastanawia się sołtys - skoro w gminie zrobiono 1000 m
drogi asfaltowej za 200 tys. zł.
- A to co Wam teraz zrobiono nie wystarcza? - pytam naiwnie, bo wiem, że nie.
- Ósmego listopada było referendum,
a szóstego przywieziono trochę kamienia łupanego, którym drogę wyrównano i jest trochę lepiej, chociaż koła się
przebijają. Ale na jak długo to wystarczy? - zastanawia się sołtys.
- Dlaczego tak drogo? - pytam wykonawcę kosztorysu Stefana Tręzla.
- Droga ma być zrobiona z kostki,
poszerzona do 5 m, ma być wykonany
chodnik z jednej strony i poszerzony
mostek, bo jest za wąski - odpowiada.
Na pytanie, czy nie byłoby taniej asfal-

tem - wyjaśnia, że nie, bo trzeba by
było kłaść go dwukrotnie.
- Pracuję już 40 lat w tej branży i wiem
co mówię - dodaje.
W magistrackim wydziale inwestycji
dowiaduję się, że cały koszt projektu to
656 tys. zł.
- Czy gmina może partycypować
choćby kupnem kostki? - pytam wójta
Aksamitowskiego.
- Od początku roku zobowiązałem
się partycypować w kosztach projektu.
Mam na to 30 tys. zł, mogę za nie kupić kostkę, jeżeli będzie taka potrzeba.
Więcej nie dam nie tylko dlatego, że
to nie gminna ulica, ale po prostu nie
mam - mówi wójt.
Wiadomo, potrzeby duże, gminny
budżet mały.
- Czy wobec tego miasto jest w stanie
wykonać taką inwestycję? - pytam panią wiceburmistrz Justynę Karpisiak.
- Na pewno nie wejdzie do przyszłorocznego budżetu. Generalnie wykonujemy te inwestycje, do których możemy uzyskać 85 % środków z zewnątrz.
Tego typu droga nie mieści się w takich
możliwościach pozabudżetowych - nie
daje nadziei pani wiceburmistrz.
No cóż. Nie załamujcie się, drodzy
mieszkańcy Żenichowa i wiosek, do
których prowadzi ta droga. Za chwilę
będzie lato, to droga wyschnie, będzie
bardziej przejezdna, a jesienią może
znów będzie jakieś referendum, to doraźnie drogę naprawią.
Moja rada: Naprzykrzajcie się obu
urzędom, może na zasadzie „zmęczenia materiału” Wam pomogą.
Kaśka Janina Izdebska

Gorączka świątecznych zakupów
Święta Bożego Narodzenia zbliżają
się wielkimi krokami… A wraz z nimi
nadchodzi gorący okres intensywnego
oblegania przez nas supermarketów.
To czas, kiedy dla konsumentów pojęcie „kryzys gospodarczy” traci rację
bytu. W wielu sklepach już od dłuższego czasu (nad czym należy ubolewać)
oko klienta przyciąga świąteczny wystrój oraz zwiększona ilość magicznych
napisów, w stylu : „promocja”, „gratis”,
czy też „okazja!”. Każda sieć handlowa
za wszelką cenę stara się nas przekonać, że to właśnie u nich zakupy odbywają się najszybciej, najwygodniej
i jest najmilsza obsługa. WG na przykładzie sześciu supermarketów istniejących w naszym mieście, postanowiły
sprawdzić również to co dla klienta
wydaje się być niezwykle istotne, czyli
cena. Podpowiadamy naszym czytelnikom, gdzie mogą najtaniej kupić produkty cieszące się popytem w okresie
świątecznych zakupów. Analiza cenowa znajduje się w poniższej tabeli. Jedno jest pewne - podczas zakupów, tak
jak w wielu innych dziedzinach życia,
należy znać umiar. Nie tłumaczmy sa-

mych siebie, że to przecież jedyne takie
święta w roku i można troszkę zaszaleć… Naszą wielką bolączką jest to, że
robiąc zakupy świąteczne, często nabywamy wiele rzeczy, które - jak się okazuje po pewnym czasie - były dla nas
zbyteczne lub kupiliśmy je w nadmiarze. Kolorowe i przyciągające wzrok
półki sklepowe działają na naszą wyobraźnię kusząco. Warto zatem zdać
się na sprawdzony sposób nie wpaNazwa produktu
Cukier Diamat 1 kg
Olej Kujawski 1 l
Majonez Winiary 400 ml
Masło Extra Masmal 200 g
Kukurydza Pudliszki 400g
Groszek Pudliszki 400g
Sok Garden Pom. 2 l
Ptasie Mleczko Milka
Coca-Cola 2 l
Chrzan Rolnik 290 g
Ćwikła Rolnik 350 g
Jajka 10 szt.
Margaryna Kasia 250 g
Vegeta Podravka 200 g
Schab b/k 1 kg

kowywania się w pułapkę przedświątecznej gorączki. Zanim wybierzemy
na świąteczne zakupy, zróbmy listę
najbardziej potrzebnych i przydatnych
rzeczy, a następnie trzymajmy się tego
planu sztywno i nieugięcie. W ten
sposób możemy sprawić, iż gorączka
świątecznych zakupów skutecznie nas
ominie. A i nasze portfele zdecydowanie mniej ucierpią.
Andrzej Matłacki

Biedronka
2,35
5,18
4,28
-

Eko
2,59
5,99
4,99
3,99
4,59
12,99
4,99
2,99

Horex
3,19
6,49
4,59
4,29
2,79
2,29
3,99
4,39
-

Netto
5,55
4,28
4,99
-

Rondo
2,79
5,99
4,99
3,99
2,59
4,99
12,99
4,69
2,19

Tesco
3,66
5,28
4,39
3,49
2,79
3,69
13,29
4,89
2,05 (200g)

1,89
-

2,59
3,69
1,99
4,69
15,99

1,99
4,39
2,09
3,49
15,99

4,29
3,79
17,99

2,69
4,39
2,19
3,99
19,99

3,39
1,69
3,89
16,99

Zamierzam wystąpić o rozwód. Czy mogę wytoczyć powództwo w Sądzie
właściwym dla mojego miejsca zamieszkania?
Zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania cywilnego powództwo ze stosunku
małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie
mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym
jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy
wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej
podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.
Dla rozstrzygania powództw o rozwód rzeczowo właściwy jest wyłącznie Sąd
Okręgowy.
Chciałabym niepełnoletniej córce podarować lokal mieszkalny. Czy ojciec
dziecka może reprezentować córkę w trakcie umowy?
Wprawdzie rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego
pod ich władzą rodzicielską, jednakże drugi rodzic może reprezentować dziecko przy czynnościach prawnych z Panią, jedynie pod warunkiem, że czynność
prawna będzie polegała na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka.
A więc jeżeli mieszkanie jest obciążone np. hipoteką z tytułu wziętego kredytu,
to dokonanie darowizny będzie wymagało zgody Sądu Opiekuńczego, który dodatkowo ustanowi kuratora do reprezentacji córki .
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.

Budować drogę pojednania
dokończenie ze str. 1
Jest to tzw. społeczny projekt obywatelski - mówi Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Rüdiger Minow - Niemal
z każdego niemieckiego dworca kolejowego (w tym z Guben) wyruszały specjalne pociągi z przystankiem „docelowym” w obozach zagłady rozsianych
zarówno na terenie rzeszy Niemieckiej
jak i całej Europy. Wiele kolei - w tym
we Francji i Holandii - upamiętnia swój
niechlubny udział w deportacjach swoich obywateli do niemieckich obozów
koncentracyjnych. Wystąpiliśmy wobec
tego do Niemieckich Kolei o podobne
upamiętnienie ofiar wojny. Otrzymaliśmy odpowiedź, że Deutsche Bundesbahn AG. nie posiada odpowiednich
środków finansowych na taką akcję, a za
swój haniebny udział w deportacjach
przeprosiła. Stwierdziliśmy, że najlepszą
formą upamiętniającą holocaust będzie
uruchomienie objazdowej ekspozycji
poświęconej szczególnie dzieciom. Jeździmy z nią po całym kraju, ponieważ
szyny są dostępne dla wszystkich.
Wystawa gościła też w największym
obozie koncentracyjnym AuschwitzBirkenau.
Na początku przyszłego roku będzie
można ją obejrzeć na stacjach kolejowych we Frankfurcie n/ Odrą i Cybince. Na wystawie są też zdjęcia organizatorów i urzędników zajmujących się

deportacjami. W dwóch wagonach kolejowych w sumie znajduje się kilkaset
zdjęć i plansz, są również dokumentalne prezentacje wideo.
„Po prostu szokujące” - mówi spotkana na wystawie uczennica z gimnazjum
nr 2 Arleta Kozłowska.
Jednak ta wstrząsająca objazdowa
wystawa nie wszędzie jest traktowana
z należytą powagą...
- O ile na dworcu kolejowym w Guben nie było problemu z uzyskaniem
odpowiedniej zgody, o tyle w sąsiednim
Eisennhüttenstadt lokalne władze zaproponowały na miejsce postoju odległą
bocznicę kolejową. Jest to dla nas niezrozumiałe stanowisko - zaznacza R. Minow. Reprezentująca Fundację PolskoNiemieckie Pojednanie Ewa Gołota jest
również zaskoczona taką postawą lokalnych władz. - Nasza fundacja włączyła się
w projekt poprzez nawiązanie kontaktu
z władzami Gubina i przetłumaczeniu na
język polski ulotki – podkreśla. A moja
rola polega na tłumaczeniu.
Na marginesie - całkiem niedawno
pierwszy premier po transformacji
ustrojowej w Polsce - Tadeusz Mazowiecki otrzymał na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n/Odrą nagrodę
przyznawaną tym osobom, które przyczyniają się swoją działalnością się do
polsko-niemieckiego porozumienia.
Antoni Barabasz

Koledze

Adamowi Smolińskiemu

wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają
dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie
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Sonda
Czy Gubin jest przyjaznym miastem dla osób niepełnosprawnych?

Anna Grelewicz
uczennica
Myślę, że tak, chociaż są takie miejsca, gdzie mogłoby być lepiej. Cieszy
fakt, że przy bankach czy supermarketach są specjalne miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Poza tym zawsze staram się pomóc
takiej osobie, gdy wymaga tego dana
okoliczność.

Damian Dulas
podopieczny WTZ
Jest tu wiele życzliwych osób. Podejdą, podadzą rękę czy pomogą
przejść przez ulicę. Jednak jest tu
dużo nierównych płyt chodnikowych lub lamp na chodnikach, przez
które niewidomy może sobie zrobić
krzywdę.

Danuta Kozerowska
podopieczna WTZ
Zwykle po mieście poruszam się
z kimś z rodziny, ale zdarzyło się, że
młody chłopak pomógł mi z wózkiem. Jeżeli chodzi o stronę architektoniczną, to w Gubinie jest dużo
wysokich krawężników, na które
osoba na wózku inwalidzkim nie
da rady wjechać o własnych siłach.
Ciężko także dostać się do niektórych sklepów.

Roman Gasiewicz
podopieczny WTZ
Uważam, że Gubin nie jest przyjaznym miastem dla niepełnosprawnych. Ludzie różnie reagują, zdarzają się docinki. Najczęściej zachowuje
się tak młodzież, choć oczywiście
nie dotyczy to wszystkich. Poza tym
problemem jest brak podjazdów
w sklepach czy bankach.
(a.m./ak)

Terapia zmienia ich życie
Ludzie często użalają się nad sobą, twierdząc, że mają w życiu pecha, gdyż
szef ich nie rozumie, kolega dostał awans, a sąsiad trzyma na podjeździe lepszy samochód. I pociesza ich jedynie myśl, że inni mają jeszcze gorzej. Tylko
że, jak na ironię, nierzadko ci, którzy naprawdę mogliby narzekać na swój los,
są o wiele bardziej optymistycznie nastawieni do świata.
Osoby niepełnosprawne, tak jak
wszyscy inni ludzie, mają różne osobowości. Istnieją tacy, którzy zamykają się w czterech ścianach, tacy, którzy
wykorzystują swoją chorobę dla uzyskania korzyści materialnych i tacy
– z których reszta ludzi powinna brać
przykład. Dlaczego? Ponieważ potrafią
cieszyć się z każdego – najmniejszego
nawet – sukcesu. I właśnie takie osoby
można spotkać na Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Gubinie.
Oczyma wyobraźni
Gdyby zadać pytanie: utrata którego ze zmysłów byłaby najgorsza,
większość ludzi zapewne odpowiedziałoby, że wzroku. Bo jak żyć po
omacku? Jednak niektórzy nie mają
wyboru. Damian Dulas nie widzi od
urodzenia. Poznawał świat za pomocą dotyku, słuchu, smaku. Nigdy nie
widział barw, świateł czy nawet własnej twarzy w lustrze. Mimo to nie jest
zamkniętym w sobie człowiekiem.
To nic, że porusza się z pomocą laski
i niepewnie stawia każdy krok w nieznanym pomieszczeniu. Chętnie uczy
się różnych rzeczy. Nawet takich, których znaczna część innych panów nie
potrafi. – W pracowni gospodarstwa
domowego nauczyłem się piec ciastka. Te przepisy, które znam najlepiej,
mogę zrobić sam – mówi z dumą 27latek. Gra na organach, akordeonie
i zamiast użalać się nad sobą, chętnie
próbuje nowych rzeczy. – Uczę się obsługi komputera. Nie jestem pisarzem,
ale stworzyłem już 13 stron własnego
opowiadania. Poza tym posiadam komórkę, z której, mimo iż nie widzę,
piszę smsy – dodaje Damian. Chłopak
chce umieć radzić sobie sam, gdy kiedyś zajdzie taka potrzeba. Cieszy się
z każdego małego sukcesu. Nie wyobraża sobie bezczynnego siedzenia
w domu. Woli przyjść na warsztaty, bo
jak twierdzi, dzięki nim może się przekonać na ile go stać.
Podobne podejście prezentuje 41-letnie Roman Gasiewicz. Na warsztatach
się realizuje. Jest wszechstronny – robi
na drutach, szydełkuje, robi przedmioty
ze sznurka oraz kartki świąteczne. Jego
hobby to muzyka. Uwielbia słuchać,
ale także śpiewać czy tańczyć. Uważa,
że warsztaty na które uczęszcza od 5
lat, stały się częścią jego życia. – Od
siedzenia w domu człowiek by zwariował. A tu może porozmawiać z ludźmi,

uczestniczyć w życiu towarzyskim i jest
wesoło – twierdzi.
Trzeba się przekonać
Zarówno Damian Dulas jak i Roman
Gasiewicz uważają, że gdyby nie warsztaty, siedzieliby w czterech ścianach
bez celu. Danuta Kozerowska, cierpiąca
na dziecięce porażenie mózgowe, na początku wyrażała inne poglądy. – W domu
miałam co robić, nie nudziłam się. Trudno było mnie przekonać do przyjścia na
warsztaty. Ale w końcu się udało i nie żałuję – opowiada. Kobieta w domu porusza sięga pomocą balkonika, poza nim –
na wózku inwalidzkim. Mówiąc o sobie
nie kryje, że jej samodzielność jest ograniczona. – Wielu rzeczy nie mogę robić,
ciężko jest nawet unieść herbatę. Jednak
sama piorę niektóre ubrania, układam
je w szafie – wylicza. – Uczę się obsługi
komputera, wcześniej nie miałam o tym
pojęcia. To dało mi motywację, żeby
kupić sobie taki sprzęt – dodaje. Ale to
nie koniec zainteresowań pani Danuty.
Tak jak Damian udziela się w pracowni
gospodarstwa domowego, gdzie piecze
ciasta, a w wolnych chwilach szydełkuje,
robi na drutach i rozwiązuje krzyżówki. Robi to co lubi i jest zadowolona.
Wszyscy troje uważają, że warsztaty są
potrzebne i dzięki nim mogą próbować
nowych rzeczy. Doceniają tez kontakt
z innymi ludźmi. Twierdzą, że każdy
niepełnosprawny powinien korzystać
z takich możliwości. Przyjść choćby
jeden raz, aby zobaczyć jak tu jest i się
przekonać.
Brać z nich przykład
Według niepełnosprawnych Gubin
jest miastem, które pozostawia wiele
do życzenia jeżeli chodzi o stronę architektoniczną. Wysokie krawężniki,
brak podjazdów do niektórych sklepów.
Jednak, jak twierdzą, mogą liczyć na
pomoc innych, życzliwych ludzi. I takie
niedogodności nie zniechęcają ich do
wyjścia z domu. Oczywiście, znajdą się
też tacy, którym wszystko przeszkadza.
Oni zwykle wolą zamknąć się w czterech ścianach i szukają jedynie pomocy
finansowej. Nie integrują się z ludźmi
i nie chcą korzystać z możliwości, jakie
dają choćby Warsztaty Terapii Zajęciowej. Szkoda, bo wystarczy przyjrzeć się
bohaterom artykułu, by zobaczyć, na co
stać niepełnosprawnych. I zamiast użalać się nad sobą - brać z nich przykład.
Aleksandra Kościółek
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Miś Haribo nas pokochał...
Zakończona została IV edycja Konkursu Akademii Misia Haribo odbywająca się pod hasłem „Poznaj Misia”.
Wzięło w niej udział prawie 400 placówek przedszkolnych z całego kraju. Komisja konkursowa nagrodziła
10 najlepszych przedszkoli, a 50 sklasyfikowała na II miejscu. 100 kolejnych
zdobyło wyróżnienia.
Po raz drugi z rzędu drugie miejsce
zajęło Przedszkole Miejskie nr 2 z Gubina. Do przedszkola nadeszła wielka
paczka od organizatorów konkursu,

w której znalazł się dyplom, książki
i plansze o tematyce przyrodniczej oraz
kubki z logo Akademii przeznaczone
dla uczestników konkursu. Z tej okazji
uczestnicy konkursu (obecni już absolwenci przedszkola) spotkali się przy
cieście z wychowawczyniami swoich
grup - Anną Frygą i Aliną Zając.
A przedszkolacy? - Szykujemy się do
kolejnej edycji konkursu, w którym,
mam nadzieję, znajdziemy się tym razem na pierwszym miejscu - podkreśla
dyrektor placówki Dorota Pawlik. AB.

Książki i plansze o tematyce przyrodniczej zdobyte w konkursie długo będą służyły
obecnym wychowankom przedszkola

Sukcesy uczniów ZSO
Każdy uczeń z pewnością pragnie, aby
jego praca i wysiłek edukacyjny były
należycie doceniane. Jedną z form wyróżniania najlepszych i najzdolniejszych
uczniów jest przyznawanie stypendiów.
I właśnie taka miła niespodzianka spotkała uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Kapituła ds.
przyznawania stypendiów i nagród
Powiatu Krośnieńskiego przyznała stypendia w kwocie 200 zł następującym
uczniom: Dominice Guc z kl. Ic LO,
Weronice Spycie z kl. IIc LO, Kamilowi Opatrzykowi - absolwentowi Gimnazjum nr 2 z 2009 r., Piotrowi Kwapichowi z kl. IIc LO, Darii Kuźnickiej

z kl. IIIa GM, Łukaszowi Ignaszakowi
z kl. IIc LO i Arkadiuszowi Jutrzence absolwentowi Gimnazjum nr 2 z 2009 r.
Z kolei Nagrody Powiatu Krośnieńskiego za osiągnięcia sportowe i artystyczne
w wysokości 1200 zł otrzymali: Dominika Borkowska z kl. Ib LO, Wojciech
Stachyra z kl. Ib LO oraz Marek Matuszak z kl. IIIb GM. Warto wspomnieć
o wielkim wyróżnieniu dla Justyny Turowskiej, uczennicy klasy IIIc LO, która otrzymała Stypendium Prezesa Rady
Ministrów w roku szkolnym 2009/2010.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Andrzej Matłacki

Święta już widać
Kurtyny świetlne, girlandy oraz
oświetlenie choinek – mówi Alicja Ratowicz zastępca naczelnika Wydziału
Komunalnego i Inwestycji z magistratu
– w tym roku powiesimy około 60 zestawów oświetleniowych, a w mieście

postawiliśmy też 3 dorodne choinki. Na
zdjęciu Adam Milczanowski z firmy
Energia Józefa Wieczorka w trakcie
zawieszania girland w centrum miasta.
Zawsze będzie ładniej i jaśniej – dodaje
z uśmiechem.
AB.

ZAPRASZAMY
Na wystawę inspirowaną
5-leciem istnienia WTZ w Gubinie
(fotografia, plastyka)
Wystawa do obejrzenia
w dniach 11 XII 2009 r. - 11 I 2010 r.
w Galerii Ratusz w GDK

Już wkrótce zabłysną świąteczne dekoracje w naszym mieście
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Obradowała XXXIII Sesja Powiatu Krośnieńskiego
Z udziałem Posła na Sejm RP Marka
Cebuli i Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Zdzisława Paduszyńskiego
25 listopada odbyły się obrady XXXIII
Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego,
które prowadziły: przewodnicząca rady
Anna Szcześniewicz i wiceprzewodnicząca Iwona Skołozubow. W obradach
wzięli udział radni, dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych prowadzonych
przez powiat krośnieński i naczelnicy
jednostek organizacyjnych podległych
starostwu. W porządku obrad dotyczącym interpelacji i zapytań kierowanych
przez radnych do posła i przedstawiciele sejmiku wiele miejsca zajął temat
złego stanu nawierzchni drogi KosierzBobrowice i niebezpieczeństw związanych ze stanem studzienek telekomunikacyjnych w tej miejscowości. Kolejny
temat to fatalny stan nawierzchni drogi
nr 32 na odcinku Krosno Odrz.-Dąbie. Jak podkreślił radny Leszek Turczyniak - jest to najgorszy odcinek
drogi, po jakim muszę jeździć na trasie Poznań-Krosno Odrzańskie. Inne
z pytań skierowane do posła M. Cebuli
dotyczyło programu „Kapitał Ludzki” kiedy wreszcie spłyną środki finansowe
na jego funkcjonowanie? - pytał radny
Janusz Marciniak.
Z kolei radnego Grzegorza Świtalskiego interesowała inicjatywa poselska ws.
funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego. Odpowiadając niejako „na gorąco”, radny sejmiku Z. Paduszyński podkreślił, że samorządowcy,
chcąc coś osiągnąć, muszą działać wspólnie, rozmawiając jednym głosem.
Z kolei M. Cebula zaakcentował, że
nie ma co oczekiwać na budowę obwodnicy Krosna, gdyż jej koszt, wstępnie szacowany na blisko 300 mln zł.,
uczyniłby z niej drugą pod względem
kosztów inwestycję w Unii. Dla województwa najważniejsze są w tej chwili
mosty na Odrze, mogące zastąpić przeprawy promowe, w tym - tak istotną
dla Gubina - w miejscowości Maszewo.
Udzielił również wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o projekt zmian
w Ustawie o TBS. Ustosunkowując się
do pytania J. Marciniaka, poseł podkreślił, że opóźnienia w spływie środków
finansowych są spowodowane fizycznym brakiem spływu pieniędzy, jakie
państwo uzyskuje z tytułu podatków.
W następnym punkcie obrad radni
zapoznali się z informacjami przygotowanymi przez poszczególnych naczelników wydziałów starostwa, dotyczącymi Powiatowego Domu Dziecka
w Gubinie, Domu Pomocy Społecznej
w Szczawnie i Powiatowego Ośrodka
Wsparcia „Integracja”. Referowała Zofia Mielcarek. Wysłuchano też informacji o realizacji Programu Promocji
Zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2007-2015. Z kolei
naczelnik Wydziału Oświaty starostwa
Maciej Brodziński przedstawił informacje o stanie realizacji zadań oświa-

towych w roku szkolnym 2008-2009.
Ogółem w szkołach, dla których organem założycielskim jest starostwo, uczy
się 2098 uczniów, w tym 1808 młodzieży i 290 słuchaczy szkół policealnych.
116 osób z tego grona pochodzi spoza
terenu powiatu. Podkreślił, że zauważalny jest stały napływ młodej kadry
nauczycielskiej, kończącej studia. Odnosząc się do bieżącego roku szkolnego, naczelnik Brodziński zaakcentował
fakt spadku zainteresowania nauką
w szkołach o profilu licealnym i technicznym, liceach profilowanych i ogólnokształcących. Z kolei widać ponowne
zainteresowanie nauką w konkretnych
technikach i szkołach zawodowych.
Omawiając strukturę poszczególnych
szkół, podkreślił rolę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie, jako
organizatora Wojewódzkich Olimpiad
Ekologicznych (wspólnie z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o.), Mityngu Olimpiad Specjalnych i kursów językowych.
W następnym punkcie obrad radni
zostali zapoznani z dotychczasową realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego, którą
przedstawił etatowy członek Zarządu
Powiatu Robert Pawłowski. Stanowi
ona główne przesłanki do realizacji
Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 w realiach makroregionu.
Na XXXIII Sesji Rady Powiatu została
podjęta jedna uchwała w części budżetowej i zmianach na rok 2009. Przyjęto
ją jednogłośnie.
Radni zostali zapoznani z informacją
Komisji Rewizyjnej Powiatu w zakresie
przeprowadzonej planowej kontroli
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonującej przy Zespole
Szkół Rolniczych w Gubinie. Komisja
po przeprowadzeniu kontroli nie wniosła żadnych zastrzeżeń i nie stwierdziła
uchybień w funkcjonowaniu poradni.
Wiele humorystycznych sytuacji wywołał następny punkt, dotyczący analizy oświadczeń majątkowych radnych,

omówiony przez wiceprzewodniczącą
rady, a oparty na treści stosownego pisma nadesłanego z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Stwierdza się w nim
między innymi, że większość oświadczeń zawiera szereg nieprawidłowości
formalnych.
Następnie starosta Jacek Hoffmann
zapoznał radę z pracami zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z prac zarządu radni otrzymali
łącznie z materiałami na bieżącą sesję.
Odbyło się jedno posiedzenie, omawiano na nim stan bezrobocia w powiecie,
rozpatrywano wnioski organizacji i instytucji o dofinansowaniu imprez oraz
uhonorowaniu zasłużonych członków
organizacji i stowarzyszeń. Starosta
poinformował także o stanie realizacji budowy drogi od m. Żytowań do
granicy państwa i otrzymanych na ten
cel środkach w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Część z nich zostanie wykorzystana
w roku 2011 na remont drogi ŻytowańKosarzyn (w IV kadencji władz samorządowych). G. Świtalski zadał w tym
momencie rzeczowe pytanie, czy ten
plan remontu zostanie zaakceptowany
przez przyszłych radnych IV kadencji?
W ramach tzw. „schetynówek” w przyszłym roku rozpocznie się remont odcinka drogi (ulica Kresowa) od zjazdu
do Gubina, aż do jej skrzyżowania z ul.
Żołnierską.
Starosta udzielił także odpowiedzi na
część pytań i interpelacji radnych, które padły na początku sesji.
Ostatnia w tym roku XXXIV Sesja
Rady Powiatu Krośnieńskiego zostanie
zwołana 30 grudnia na godzinę 8.00.
Na poprzedniej XXXII. Sesji Rady
Powiatu Krośnieńskiego, Kapituła powołana przez Radę wyróżniła nagrodami działaczy społecznych, sportowców
i uczniów za ich dotychczasowe osiągnięcia. W gronie uhonorowanych znaleźli się także współpracownicy „WG”:
Katarzyna Janina Izdebska i Wiesław
Dominik Łabęcki.
Antoni Barabasz

Wyróżnieni na Sesji Rady Powiatu

DROGI CZYTELNIKU | Jeśli masz sprawę to zadzwoń lub napisz do
redakcji, spróbujemy Ci pomóc 068 455 81 92, wiadomoscigubinskie@o2.pl



Listy,
listy…

O sobie samym...

Wielką radość sprawia mi każdy list,
który otrzymuję od czytelników, albowiem dla mnie jest to znak, że nie piszę
w próżnię. Rzadko zdarza mi się tak
osobisty list, jaki ostatnio otrzymałam
od pani B. Nie posłużę się nazwiskiem,
bo mnie nie upoważniono.
Jest on w pewnym sensie odpowiedzią na mój tekst „Ech! Mała poszalej...”- czyli o ludziach po pięćdziesiątce. Czytelniczka opisuje swój trudny
start w dorosłość. I nie byłoby w tym
nic nadzwyczajnego (wiele osób tak
miało), gdyby nie dwie sprawy.
Pierwsza to potwierdzenie moich wypowiedzi, że nie można w czambuł potępiać minionego systemu, bo pozwolił
całej rzeszy ludzi zmienić swój status
społeczny, zdobyć wykształcenie, zawód. Pozwolił, by ich dzieci były już
inteligenckim pokoleniem.
A druga sprawa to aktywność osiemdziesięciolatki, dla której sprawy miasta i jego mieszkańców ciągle znajdują
się w centralnym punkcie uwagi.
Chociaż, jak pisze, nie zawsze jest doceniona.
Dziękuję za list. Bardzo mnie wzruszył. Proszę się nie zmieniać, bo najważniejsze to żyć w zgodzie z sobą, nawet jeśli inni nie zawsze doceniają.
Kaśka Janina Izdebska

dowódca JRG Straży Pożarnej
w Gubinie

Dwujęzyczna
szkoła
w Guben
W ciągu ostatnich lat zmienił się
w Guben obraz szkolnictwa i w przyszłości nadal będzie się zmieniał.
Od wielu miesięcy Urząd Miasta wspólnie z nauczycielami Szkoły Podstawowej
Diesterweg (Diesterweg-Grundschule)
i rodzicami pracuje nad wielojęzyczną
koncepcją dla tej szkoły. Ze względu na
specyfikę miasta posiadającego dwie
strony - niemiecką Guben i polską Gubin - oraz rozszerzenie Unii Europejskiej
bardzo istotne jest to, by zmniejszyć bariery językowe i zintensyfikować współpracę między sąsiadami.
Od początku roku szkolnego 2010/2011
polskie i niemieckie pierwszaki będą nauczane wspólnie w obu językach.
Dwujęzyczność oznacza, że na niektórych przedmiotach, jak np. na muzyce
czy matematyce, lekcje prowadzone
będą po niemiecku i po polsku. Celem nauczania języków obcych będzie
w przyszłości rozwijanie kompetencji
interkulturowej.
Projekt „Wielojęzyczna szkoła podstawowa” ma się przyczynić nie tylko
do ułatwienia komunikacji między
niemieckimi i polskimi partnerami, ale
przede wszystkim do zrozumienia tradycji i kultury sąsiada i tym samym tolerancyjnego i pozbawionego stereotypów współżycia. Dnia 21 października
tego roku Rada Miejska wyraziła zgodę
na tę koncepcję.
Przedstawiciele Rady Rodziców

Redaguje Andrzej Matłacki

Dariusz Kostyszak

Uważam, że nasze miasto...
Z perspektywy dwunastoletniego zamieszkiwania w Gubinie uważam, że w ostatnim okresie coś pozytywnego się dzieje,
widać to choćby po inwestycjach.
Moje ulubione miejsce w Gubinie to…
spacery wzdłuż Nysy Łużyckiej oraz
Wyspa Teatralna - już nie mogę się doczekać jej „otwarcia”.
Mój największy sukces...
Nie mam wątpliwości co do tego, że moim
sukcesem było objęcie w 1997 r. stanowiska dowódcy jednostki JPG w Gubinie.
Mój największy błąd...
Bardzo żałuję, że zbyt późno rozpocząłem
studia wyższe, ale licencjat już zdobyłem.
Denerwuje mnie...
obłuda i zakłamanie u niektórych ludzi.
Często myślę o...
swojej najbliższej rodzinie i zapewnieniu jej przyszłości.
Szkołę wspominam...
bardzo pozytywnie, a niekiedy również
z sentymentem - odnosi się to nie tylko do
kolegów, ale również profesorów. Ciągle staram się utrzymywać jak najczęstsze kontakty ze starą gwardią (bardzo liczną).
W przyszłości planuję...
budowę pięknego domu, jak trafię kumulację w totka (uśmiech), nie bez kozery studiuję magisterium, a w przyszłości
jeden Bóg wie…
Muzyka, film, czy książka? Wolny
czas spędzam...
Ciężko o wolny czas, ale jeżeli już, to poświęcam go rodzinie i żonie. Razem spacerujemy, chodzimy na działkę, a wieczorem…
Tradycyjna polska kuchnia, czy...
Dla mnie liczy się tylko kuchnia mojej
żony, bo jest najsmaczniejsza!
Mam słabość do...
bycia zawsze szczerym i prostolinijnym
oraz, jak każdy rodzic, zamartwiania
się sprawami rodzinnymi i głowieniu się
nad sposobem zapewnienia moim dzieciom spokojnej przyszłości.
Moja dewiza życiowa brzmi...
Za J. Pawłem II: Więcej dawać, niż brać
i być bardziej człowiekiem.

Kultura
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Historie ich życia są podobne…
Obaj byli największymi i najwybitniejszymi poetami polskiego romantyzmu. Zmuszeni przez sytuację polityczną, wyjechali
z kraju i żyli na obczyźnie. Mimo, że dochodziło między nimi do polemik w kwestii
światopoglądowej, to nie ulega wątpliwości,
że obaj - Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, byli największymi niekwestionowanymi indywidualnościami. Nie tylko swojej
epoki. „Bądź zdrów! - A tak się żegnają nie
wrogi/Lecz dwa na słońcach swych prze-

ciwnych - Bogi” - pisał Słowacki o sobie
i Mickiewiczu…
Powodem przypomnienia o największych polskich wieszczach były jesienne wypominki poetyckie. W Zespole
Szkół Ogólnokształcących wiersze obu
autorów recytowali uczniowie placówki
przy ulicy Piastowskiej. Przygotowały
ich polonistki - Izabela Pochyła, Wioletta Kucharska-Spiralska, Joanna
Sawicka. Poezję doprawiono szczyptą

odpowiedniej oprawy muzycznej, czego
wynikiem była doskonała uczta dla miłośników kultury.
A na deser naprawdę znakomita adaptacja „Dziadów”, przygotowana przez trupę z koła teatralnego. Dobra gra aktorska,
tekst pełen mistycyzmu, zapalone świece
i w tle świetna dekoracja Michała Bujnickiego… Efekt niesamowity. Myślę, że
dla wszystkich to był dobrze spędzony
czas…
Mirosław Krzysztof Bolecki

Poetycka uczta w LO

I naciąga, naciąga!
Kto był na niedzielnym występie kabaretu Ciach, ten wie, o co chodzi. Naciągać miała torebka zielonej herbaty,
która w skeczu była cudownym lekiem
na wszystkie problemy. Leczono nie
tylko na scenie, ale też na widowni.
Leszek Jenek (ex kabaret Potem), który
wcielił się w postać chińskiego specjalisty od Feng-Shui, prowadził terapię
najlepszymi technikami medycyny
Wschodu, wzbudzając u ponad stuosobowej publiczności prawdziwie lecznicze salwy śmiechu, chichotu, a czasem
nawet ostrego rechotu.
Koledzy z kabaretu: Małgorzata Czy-

życka, Janusz Rewers i Tomasz Kowalski, nie pozostawali mu dłużni i w kilkunastu skeczach programu „Listy od
widzów” przez ponad półtorej godziny
bawili gubińską publiczność.
W skeczach dostało się praktycznie
każdemu: złomiarzom i dyrektorom,
lekarzom i policjantom, paniom i panom, jednak nikt się nie obrażał, bo
i jak tu się obrażać na samego siebie.
W końcu najlepsze scenariusze kabaretowe pisze nasze życie.
Oby więcej śmiechoterapii w dzisiejszych, nie zawsze wesołych, czasach.
jg

KONKURS
W ZSO
II Etap Międzyszkolnego Konkursu
Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych oraz Anglojęzycznych odbył się
18 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zorganizowały go nauczycielki języka niemieckiego: Monika Hańćka i Marzena Szczepańska
oraz anglistka Małgorzata Krukowska. W konkursie udział wzięli uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych,
licealnych i technicznych naszego
powiatu. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych z języka niemieckiego największą ilość punktów otrzymała Urszula Szydlik z ZSLiT, a następni byli
Przemysław Piętka i Kinga Jędrzejek z ZSO w Gubinie. W kategorii szkół
gimnazjalnych z języka niemieckiego
zwyciężyła Paulina Głuszczak z Gimnazjum nr 2 w Gubinie, drugie miejsce
zajęła Angelika Wiśnik z Gimnazjum
w Chlebowie, a trzecie Krzysztof Nowicki z Gimnazjum w Grabicach.
W konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych najlepszymi okazali się: Michał Nowicki z Gimnazjum w Krośnie
Odrzańskim oraz Adrian Mech z ZSO
w Gubinie.

n

Konkurs odbył się dzięki uprzejmości
i wsparciu: Dyrekcji ZSO Gubin, Wydawnictw REA, lektor Klett i Oxford, PKO Banku Polskiego w Poznaniu, Burmistrza
Miasta Gubin oraz Rady Rodziców ZSO.

Od lewej: Leszek Jenek, Tomasz Kowalski i Janusz Rewers

lo
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Poetyckie rubieże

Zostań Wolontariuszem
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
GDK (068) 455 81 69

606 31 76 95



Galeria „Ratusz” 20 listopada znów
gościła nietuzinkowych piosenkarzy.
Po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć
barda Łużyc Bernd’a Pittkuningsa,
absolwenta konserwatorium z Cottbus,
popularnego nie tylko w Niemczech,
ale również w Austrii, Belgii, Słowacji,
Szwecji, Czechach, a nawet za oceanem.
Mieszkaniec Luben rozsławia zanikającą kulturę Serbołużyczan smutnymi
balladami: „Wspominam starą kobietę”, „Pieśń drużby weselnego”, „Gody”,
„Pytanie”, „Do Serbów”. Jako ewangelik
posługuje się najstarszym serbskim dialektem Dolnych Łużyc, nieobcy też mu
jest żargon wendyjski.
Słowa: „jestem z ludu, który nie czyta

książek swoich poetów, strój narodowy
już dawno nie ma nic wspólnego z narodem…” - mogą rozczulić każdego. Jego
ballady, tyleż sentymentalne w słowach,
co i skoczne w melodii, są czymś niepowtarzalnym. Przykładowo: „zagraża
nam węgiel brunatny, a ja chcę jeszcze
raz zobaczyć gwiazdy spadające z nieba…” – tekst wprowadza w nastrój rzeczywistości. Sławomir Błęcki to także
śpiewający autor. Wykonuje swe utwory,
podobnie jak Pittkunings, z towarzyszeniem gitary, a również w asyście syna
Wojciecha grającego na gitarze basowej.
Jest laureatem hebanowego dębowego
i sosnowego szczebla do kariery na myśliborskich SMAK-ach. Uczestnikiem

olsztyńskich Spotkań z Poezją, Festiwalu
Piosenki Studenckiej w Krakowie. Jako
lider zespołu rockowego Olej występował kilkakrotnie na Przystanku Woodstock, gdzie w plebiscycie publiczności
otrzymał nagrody Złotego Bączka.
Utwory „Ładny dzień”, „Ekonomia wolności”, „W pociągu”, „Szczególnie”, „Ballada uliczna” oczarowały publiczność. Niektóre frazy typu „zapiszę każdą z chwil”,
czy „mnie tu nie ma, taka wena z założenia” same kotwiczą się w pamięci.
Tych i wszystkich innych wykonawców,
którzy brali udział w tegorocznym festiwalu, będziemy mogli podziwiać podczas
występu galowego 18 grudnia w sali koncertowej Gubińskiego Domu Kultury. Ols

Jeździec z kredką

Wizyta w stadninie, konna jazda oraz
barwne opowieści o rumakach - tak
nagrodzono autorów najładniejszych
prac plastycznych. Tego typu wyprawa to nie lada atrakcja dla gubińskich
przedszkolaków…
Konkurs pt. „Kochajmy konie!” został

przeprowadzony w związku z akcją propagandową sprzeciwiającą się jednemu
z najokrutniejszych i najmniej uregulowanych procederów w Europie, jakim
jest transport koni przeznaczonych na
rzeź. Akcja ta była realizowana w ramach
projektu „Rasta Koreczki, czyli Miłość,

Przyjaźń, Tolerancja”, o którym pisaliśmy
już w poprzednim nr WG.
Wszystkie prace malarskie przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
można było podziwiać podczas wystawy w galerii „Ratusz”. Mali autorzy najlepszych prac (Hubert Wójcik, Kacper
Gierłowski, Kamila Golik) w nagrodę
pojechali na krótką wycieczkę do stadniny koni w Wałowicach, gdzie zajęła się
nimi trenująca hipikę Nawojka Kiecoń.
- Taka wyprawa jest dla najmłodszych
nie tylko niezwykłą przygodą - mówi Justyna Piotrowska, współorganizatorka
wycieczki. - To przede wszystkim doskonały sposób na pogłębianie przyjaźni
między koniem a człowiekiem. Od najmłodszych lat…
Rajmund

N.Kiecoń (pierwsza z lewej) z małymi miłośnikami koni

Wigilia Miejska
19 grudnia 2009
Ruiny Kościoła Farnego w Gubinie
Galeria „Ratusz”
(wewnątrz)
godz. 14.00 - 18.00
godz. 14.00 – 18.00
Tworzenie upominków świątecznych przez
Zwiedzanie i oprowadzenie, wystawa, tradycyjne dzieci od lat 3 pod okiem doświadczonych wypolskie i niemieckie obyczaje, pokaz świateł, projek- chowawców
cje filmowe, kolędy
Kościół Klasztorny w Guben
Ruiny Kościoła Farnego w Gubinie (na
godz. 16.00 i 19.00
zewnątrz)
Koncert „Muzyka adwentowa w blasku świec”
godz. 14.00 – 18.00
Prezentacja polskich i niemieckich stowarzyszeń,
Scena na placu Jana Pawła II
gorące potrawy i napoje
godz. 17.00
Uroczyste życzenia Burmistrza dla mieszkańców
Gubiński Dom Kultury
(Sala Widowiskowa)
Ruiny Kościoła Farnego w Gubinie (na
od godz. 14.00
zewnątrz)
Program artystyczny z udziałem grup folklorygodz. 17.30 - 18.00
stycznych z Gubina i z Guben, uczniów Szkoły
Koncert
pieśni
świątecznych na instrumenty
Muzycznej w Gubinie, dzieci z Przedszkola Miejdęte
w
wykonaniu
rodziny Goeritz z Guben.
skiego nr 1 w Gubinie i przedszkola„Regenbogen”
w Guben. Słodkie niespodzianki od Mikołaja.
Gubiński Dom Kultury
(Sala nr 100)
Gubiński Dom Kultury (II piętro)
godz.
14.30 - 18.00
od godz. 14.30
Referat prezesa Związku Pszczelarzy z Guben Pokaz garncarstwa i wikliniarstwa

I Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki Autorskiej Gubin 2009

“Poetyckie Rubie¿e”

Koncert galowy - w programie:

KRZYSZTOF KILJAÑSKI

Krzysztof “JARY” Jaryczewski - EXCES, Krzysztof Pe³ech,
Waldemar Pawlikowski, Bogus³aw Nowicki, Piotr Bakal i laureaci
Prowadz¹cy: Magda Piekarz i Andrzej Winiszewski

Gubiñski Dom Kultury - sala widowiskowa 18.12.2009 godz.19.00 -WSTÊPWOLNY
ORGANIZATOR

Historia ◆ Społeczeństwo ◆ Pogranicze
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Ciekawostki wędkarskie
Karp - część 3
Wiemy już, że należy kupować karpie z czystej i natlenionej wody oraz że
najlepiej jest karpia ubić bezpośrednio po wyjęciu z wody, a sprawić niezwłocznie, najlepiej 1 do 2 godzin po zabiciu.
Są dwa zasadnicze rodzaje karpi: bezłuskie (golce) i pełnołuskie. Najczęściej
mamy do czynienia z fenotypami pośrednimi - karpie lampasowe i lustrzenie.
Skóra ich jest częściowo pokryta łuską. Czym się one zasadniczo różnią? Primo
tym, że im więcej łuski, tym więcej roboty. Sekundo - im mniej łuski, tym więcej
tłuszczu i skóry. Tłuszcz karpi jest zdrowy, ale nie każdy lubi tłuste. Karpie pełnołuskie mają znacznie mniej tłuszczu od bezłuskich. Tak samo jest ze skórą. Co
prawda jest ona jadalna, ale jeśli ktoś jej nie pożąda, to może sobie karpia oskrobać. Moim zdaniem większość polskich konsumentów karpi nie zjada z tych
ryb tego co najlepsze i najbardziej wartościowe. Mam tu na myśli ikrę, mlecz,
wątrobę, śledzionę, serce i nerki. W naturze jest zgoła inaczej. Wydra, rybołów,
bielik lub norka, które uchodzą za smakoszy karpi, wyjadają najpierw te organy.
Ja też najbardziej lubię właśnie te podroby rybne i zjadam je w pierwszej kolejności usmażone na patelni bez dodawania jakiegokolwiek tłuszczu. Tłuszcz sam
się wytopi ze smażonych elementów. Aby je z ryby pozyskać w dobrym stanie,
należy przeciąć delikatnie powłoki brzuszne, zaczynając od odbytu, a kończąc
na łukach skrzelowych jelit. Następnie trzeba wyciągnąć zawartość, najlepiej
w całości, oddzielić delikatnie żółć, która znajduje się zaraz za skrzelami, pęcherz
pławny i jelita z żołądkiem około 50-80 cm. Po usunięciu tych organów resztę
spożywamy tylko soląc. Ikrę można też wypłukać, usunąć błony, przyprawić cytryną, solą, pieprzem, drobno posiekaną cebulką i po 24 godzinach marynowania spożywać na surowo. Z mleczu można zrobić pyszny sos do marynaty. Szczególnie polecam mlecz mężczyznom po sześćdziesiatce. To, że gotujemy głowy
z karpi po usunięciu części niejadalnych (to jest skrzeli i oczu), zapewne wszyscy
wiedzą. Do gotowania można dodać ostatnie około 4 cm od ogona oraz pierwsze
2 cm za skrzelami. Jeśli karp ma 2,5 kg i więcej, najlepiej go wyfiletować, wycinając kręgosłup i ości płetwy grzbietowej. Ten element gotujemy razem głowami.
Rybę należy gotować na bardzo wolnym ogniu. Karpia solimy po usmażeniu na
patelni. Do pozbywania się płetw najlepiej używać nożyc krawieckich lub nożyc
do cięcia blachy.
Henryk Karykowski

Z Ziemi Gubińskiej
Jak wiemy z poprzedniego odcinka, traktowanie jeńców i robotników przymusowych było bardzo zróżnicowane.
Najlepiej traktowani byli alianci zachodni - na przykład jeńcy amerykańscy, bardzo źle Rosjanie, a najgorzej Żydzi.
Polacy w tej „hierarchii” znajdowali się pomiędzy aliantami zachodnimi a Rosjanami. W tym odcinku spróbujemy
przyjrzeć się między innymi miejscom zakwaterowania i pracy przymusowej w dawnym regionie gubeńskim.

Robotnicy przymusowi - 5

We wspomnianym już obozie jenieckim Stalag III B w Fürstenbergu nad
Odrą, czyli dzisiejszym Einsenhüttenstadt, utworzono ponad 500 oddziałów
roboczych, które z reguły umieszczano
poza tym obozem - w mniejszych obozach w bezpośrednim sąsiedztwie przydzielonych miejsc pracy. Według dzisiejszych danych, w mieście i okolicy takie
mniejsze obozy znajdowały się w sąsiedztwie stawu przy dzisiejszej ulicy
Jana K. Chodkiewicza, w sali gimnastycznej Komet w zachodniej części
miasta, gdzie umieszczono Francuzów,
w dawnym hotelu „Kronprinz”, czyli
w dzisiejszym „Volkshaus” („Dom Ludowy”) niedaleko gubeńskiego dworca
kolejowego, na boisku sportowym przy
dawnej Ratzdorfer Straße (w okolicy dzisiejszej oczyszczalni ścieków w Gubinie),
na terenie przystani wioślarskiej ówczesnej szkoły średniej dla chłopców w pobliżu Grunewalder Straße w północnej części Guben, przy zachodnim brzegu Nysy
w fabryce sukna Lehmanna przy Alte
Poststraße (5-10), gdzie przetrzymywano
Włochów, i Alte Poststraße 47-51, gdzie
znaleźli się Francuzi, przy wspomnianym wcześniej zakładzie zbrojeniowym
Borsig-Werk, gdzie mieszkali między innymi Polacy. W miejscowości Kerkwitz
przetrzymywano żołnierzy sowieckich,
pieśni turystycznej, biesiadnej i patrio- a w Tauer Francuzów. Na tej liście znajtycznej. Następna zabawa w karnawale, duje się też miejscowość Neuzelle.
a andrzejki za rok.
Kości z larwami
zenpil
W obozie przy Grunewalder Straße
umieszczono sowieckich jeńców wojennych, zatrudnionych przy ciężkich
pracach fizycznych jako kolumna wyładowczo-załadowcza na dworcu kolejowym. Ich pożywienie składało się
wyłącznie z „posiłków jednodaniowych”, do których przygotowania używano również kości końskich z pobliskiej rzeźni. Często były tak nieświeże,
że chodziło po nich robactwo. Kartofle
serwowano w obierkach.
Obóz w sąsiedztwie dzisiejszej ulicy Jana K. Chodkiewicza w Gubinie
był tak zwanym obozem wspólnotowym 15 zakładów pracy. Zbudowano

I po andrzejkach...
Tradycyjnie, jak co roku, w gubińskim Klubie PTTK odbyły się obrzędy
andrzejkowe. Były wróżby, pląsy, tańce. Odśpiewano także cały repertuar

Andrzejkowe pląsy

Spotkanie pszczelarzy
W ramach przygotowania Festynu
Spotkań Niemiecko-Polskich, który
ma się odbyć 19 grudnia 2009 przy
Farze Gubińskiej, spotkało się dwóch
przedstawicieli związków pszczelarskich z Gubina i z Guben. Był to Henryk Radomek, wiceprezes Rejonowego
Koła Pszczelarskiego w Gubinie oraz
Uwe Tscheppan, wiceprezes Imkerverein Guben e.V, czyli Gubeńskiego
Związku Pszczelarzy. Obaj panowie
w mgnieniu oka uznali, iż zarówno
oni, jak i organizacje, które repre-

zentują, będą mieli wiele wspólnych
tematów, problemów i dążyć będą do
wymiany doświadczeń i wzajemnej
transgranicznej współpracy. Spotkanie zainicjował dyrektor Gubińskiego
Domu Kultury Janusz Gajda.
Następne rozmowy obu partnerów
zaplanowano na 2 grudnia 2009.
Oba koła pszczelarskie zaprezentują
się na ww. festynie, na który zapraszamy wszystkich czytelników „Wiadomości Gubińskich” oraz mieszkańców
obu miast.
A.Poraszka
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go na działce miejskiej. Później przeszedł w posiadanie stowarzyszenia
„Instytucje wspólnotowe zakładów
gubeńskich”. Składał się z siedmiu baraków mieszkalnych, jednego baraku
kuchennego i gospodarczego, jednego
baraku łaźniowego i dwóch baraków
z ubikacjami. Umieszczono tam Francuzów i Włochów. Koszty umieszczenia robotników w obozie poszczególne
zakłady uiszczały kierownictwu obozu
i wynosiły od 1,25 do 1,95 Reichsmark
za jeden osobodzień. Koszty wyżywienia jednej osoby ustalono na poziomie
jednej Reichsmark dziennie.
Chociaż istniały różnice pomiędzy
poszczególnymi grupami jeńców wojennych i robotników przymusowych
w kwestii czasu pracy, wynagrodzenia,
wyżywienia, korzystania z czasu wolnego itd., to ich tygodniowy czas pracy
był znacznie wyższy niż w przypadku
pracowników niemieckich i na koniec
roku 1944 wynosił przynajmniej 60 godzin tygodniowo.

otrzymał 105 RM, czyli na rękę otrzymał
tak zwane 25 RM „obozowego”.
Regulamin obozowy nakładał ograniczenia w temacie „czasu wolnego”. Polacy i „robotnicy ze wschodu” w półroczu
letnim mieli generalny zakaz opuszczania
obozu w godzinach od 21.00 do 5.00 rano,
a w miesiącach zimowych od 20.00 do
6.00 rano. Dla pozostałych robotników
cudzoziemskich Niemiecki Front Pracy
nakazał wprowadzenie zakazu wyjścia po
godzinie 22.00 w miesiącach letnich i po
21.00 w okresie zimowym. To posunięcie
odebrało możliwość korzystania z publicznych projekcji kinowych. Dlatego zaplanowano przeprowadzanie zamkniętych
projekcji filmowych na niedzielne przedpołudnie, w których Polakom i „robotnikom ze wschodu” nie powinno się zezwalać na branie udziału. Jeszcze 19 stycznia
1945 roku robotnikom cudzoziemskim
ograniczono możliwość korzystania z restauracji. W piśmie wspomnianego Niemieckiego Frontu Pracy wymieniono 8
restauracji, do których wolno było chodzić robotnikom cudzoziemskim. Wśród
Za mało by żyć, za dużo by umrzeć
nich znajdowała się restauracja „Goldener
Normy żywnościowe dla jeńców Anker” („Złota Kotwica”) przy dzisiejszej
w oddziałach roboczych w okresie od ulicy Kaliskiej.
17 listopada do 14 grudnia 1944 roku
Mordercza eksploatacja
wynosiły: 500 g tłuszczów (masło, margaryna), 1 600 g mięsa, 600 g artykułów W miarę zbliżania się frontu rozwiąspożywczych, 700 g cukru, 400 g pseu- zywano obozy miejscowe i zakładowe.
do-kawy, 700 g marmolady lub liści bu- Nawet jeśli były zróżnicowane warunki
raka cukrowego i 9000 g chleba. Dla pra- pracy i życia jeńców wojennych, żołniecowników wykonujących prace ciężkie, rzy internowanych, robotników przynajcięższe i długie racje były zwiększo- musowych, to faktem jest, że traktowane. Wydłużająca się wojna pociągała za nie tych ludzi, które należy określić jako
sobą zmniejszenie racji żywnościowych. barbarzyńskie, doprowadziło do tego, że
Z rachunków gubeńskich dostawców w samym ówczesnym Guben 233 robotżywności wynika, że dostarczano przede ników cudzoziemskich zamordowano,
wszystkim marchew i brukiew oraz mię- zamęczono na śmierć lub wykończoso z taniej jatki i koninę.
no głodem. Winnym tego stanu rzeczy
W roku 1942 pracownik niemiecki było państwo narodowo-socjalistyczne
otrzymywał tygodniowo od 49,00 do i jego organy, a nawet właściciele gubeń50,75 Reichsmark, a tak zwany „robotnik skich zakładów, którzy poprzez niewolze wschodu” zarabiał 23,10 Reichsmark nicze eksploatowanie jeńców i robottygodniowo, czyli 12,60 RM na rękę po ników przymusowych wypełniali swe
odciągnięciu kosztów zakwaterowania zobowiązania produkcyjne wobec tego
i wyżywienia. Jeniec francuski o nazwi- państwa i jego machiny militarnej oraz
sku Theron przepracował w styczniu dochodzili do większych zysków.
1945 roku 190 godzin w farbiarni, za co
Opr. i przekład: K. Freyer

Konkurs AIDS
1 grudnia 2009 r. w Zespole Szkół w Chlebowie odbył się 10. jubileuszowy powiatowy konkurs na temat AIDS
i uzależnień.
Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny z 10 gimnazjów naszego powiatu
(Bobrowice, Bytnica, Chlebowo, Dąbie,
Grabice, Gubin nr 1, Gubin nr 2, Krosno
Odrzańskie, Maszewo i Wężyska).
Konkurs zorganizowały Anna SmołkaPłetenicka i Agnieszka Szymczak z ZS
w Chlebowie oraz Mariola Gawłowska
z Sanepid-u w Krośnie Odrzańskim,
która przygotowała pytania i przewodniczyła komisji konkursowej.
W dwuetapowych zmaganiach z pytaniami sprawdzającymi wiedzę na temat
różnych uzależnień zwyciężyła druży-

na z Gimnazjum w Chlebowie (Magda
Działkowska, Tomasz i Konrad Zygmuntowscy), drugie miejsce zajęli przedstawiciele Gimnazjum w Wężyskach
(Adrianna Ślipko, Daria Jaskólska,
Piotr Twardowski - opiekun: Dagmara
Jankowska-Szućko). Na miejscu trzecim
uplasowali się gimnazjaliści z Gimnazjum
nr 2 w Gubinie (Kamila Adamczyk,
Aleksandra Dyba, Zuzanna Karpisiak
- opiekun: Renata Frenczek).
W konkursie na najlepszą ulotkę zwyciężyło Gimnazjum w Wężyskach, II
miejsce zajęło Gimnazjum nr 2 w Gubi-

nie, III miejsce - Gimnazjum w Bytnicy.
Dzięki szczodrym sponsorom każdy
uczestnik wrócił do domu z upominkiem, natomiast drużyny zwycięskie
otrzymały atrakcyjne nagrody indywidualne i dla szkół.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom: Staroście Powiatu Krośnieńskiego,
Burmistrzom Gubina i Krosna Odrzańskiego, Wójtom Bobrowic, Bytnicy, Dąbia,
a także Państwu Kościeszom z księgarni
w Gubinie, PCK oddział w Gubinie, Prezesowi GS w Gubinie.
zuzi@
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opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Kopalnia drażni mieszkańców
Guben. Planowana kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego wywołuje
emocje w podgubeńskiej wsi Deulowitz. W tym roku miejscowość ta zajęła
trzecie miejsce w konkursie „Nasza wieś ma przyszłość” i właśnie ta przyszłość zaprząta dziś umysły wielu jej mieszkańców.
„Gdy znikną lasy, powietrze będzie gorsze”, twierdzi Wilfried Pansow. Sołtys
wsi Gert Richter zapytuje, gdzie przyszłe pokolenie będzie mogło się kąpać,
kiedy zniknie tutejsze jezioro Deulowitzer See. Co prawda ma powstać nowe
jezioro, ale to może potrwać jeszcze dobrych sto lat. „Kurz, zanieczyszczenia
i hałas pogorszą jakość naszego życia przynajmniej o 50 procent”, obawia się
Pansow. Sabine Ansorge uzupełnia, że „również nasze działki mocno stracą na
wartości”. Dlatego już dziś wielu mieszkańców czuje się potraktowanych niesprawiedliwie. „Miejscowości znajdujące się na skraju kopalni stracą na jakości
życia, nie otrzymają za to żadnej rekompensaty”, skarży się Jürgen Ansorge.
Również miejscowa młodzież jest zatroskana.
Jest to dopiero początek protestu. Nie wiadomo konkretnie, kto z mieszkańców jest za, a kto przeciw. Sołtys szacuje, że „przynajmniej 50 procent jest przeciwnych”. Klaus Patig podchodzi do tematu raczej trzeźwo: „To jasne, że każdy
przywiązany jest do swej działki. Ale każdy też przywiązany jest też do swej pracy”.
Patig już dwa razy stracił swoją małą ojczyznę przez kopalnię węgla brunatnego.
Ale mimo tego nie jest zdeklarowanym przeciwnikiem węgla brunatnego. „Każdy chce mieć ciepło w tyłek. Elektrownie wiatrowe też nie mają wielu przyjaciół”,
dodaje jako temat do przemyślenia. S. Ansorge dodaje, że „nie tylko stracimy
swą małą ojczyznę, lecz również młodzież”. Ponadto mieszkańcy obawiają się że
w wyniku spadku poziomu wód gruntowych ucierpią ogrody, a lokalna turystyka upadnie z powodu braku obecnych terenów wypoczynkowych w pobliżu.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 21.11.2009

Kopalniane emocje w Groß Gastrose
Guben/Groß Gastrose. Rezolucję zatytułowaną „Ochrona klimatu nie
zna granic” uczestnicy regionalnej imprezy protestacyjnej w Groß Gastrose przesłali do uczestników rozpoczynającego się Światowego Szczytu
Klimatycznego w Kopenhadze. W proteście wzięło udział około 200 osób,
w tym liczni goście z Polski.
Pastor z Atterwasch Mathias Berndt powiedział, że cieszy się, że do walki przeciwko kopalniom odkrywkowym węgla brunatnego udaje się wciągać
coraz więcej ludzi i że w międzyczasie do działań protestacyjnych przyłączył
się ruch obywatelski występujący przeciwko procedurze skraplania dwutlenku węgla. Szczyt Klimatyczny w Kopenhadze daje nową nadzieję, powiedział
M. Berndt. „Przestarzała i poniżająca człowieka technologia, która ponadto
obciąża młodsze pokolenia”, musi ustąpić miejsca nowoczesnym sposobom
wytwarzania energii elektrycznej.
Impreza została zorganizowana między innymi przez Lokalną Agendę 21
Gminy Schenkendöbern. Zarówno sołtys Groß Gastrose Wilfried Buder oraz
sołtys Kerkwitz Roland Lehmann podkreślają, że nie tylko wsi Atterwasch,
Grabko i Kerkwitz dotyczy ten problem. „Również ludzie mieszkający w innych miejscowościach odczują jego skutki”, powiedział Lehmann.
Duże brawa zebrała przedstawicielka polskich ekologów. Zarówno w gminie
wiejskiej Gubin jak również w Brodach, w ramach referendum mieszkańcy
wypowiedzieli się przeciwko planowanej tam kopalni węgla brunatnego.
Poseł do Bundestagu z Cottbus Wolfgang Neskovic (Linke) skrytykował politykę brandenburskiego premiera Matthiasa Platzcka (SPD). Zdaniem Neskovica ta polityka jest bezwzględna i skierowana przeciwko interesom ludzi
w regionie. „Musimy zebrać się razem i mówić jednym głosem. Wtedy będziemy
mieć posłuch”, powiedział Neskovic.
Wolfgang Renner (Bündnis 90/Grüne) podkreślił, że problem nie tylko dotyczy wsi zagrożonych przez kopalnię. „Musimy się zapytać: Co stanie
się z Guben?”, powiedział Renner. Prąd, który Vattenffall wytwarza z węgla
brunatnego, nie jest potrzebny w Brandenburgii, lecz służy profitowi, który
z pomocą tego prądu generowany jest na rynku międzynarodowym. Anike
Peters, ekspertka d/s klimatu z ramienia Greenpeace, podkreśliła rolę węgla
brunatnego jako „zabójcy klimatu”, ale również ryzyko związane ze składowaniem dwutlenku węgla. Niemcy muszą przejąć rolę przodownika w kwestii
redukcji dwutlenku węgla. Następnie uczestnicy przemaszerowali z pochodniami do mostu między Groß Gastrose i polskimi Markosicami. Odczytano
tam uchwaloną rezolucję. Uczestnicy konferencji klimatycznej zostali wezwani, aby „ponad wszelkimi granicami krajów uzgodnić wiążące, ambitne i odważne kroki w celu ratowania naszej planety”.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 30.11.2009

Uwaga! W parku naprzeciw pływalni
w Gubinie znaleziono telefon marki Nokia 2630.
Telefon jest do odebrania w redakcji!

Z Euroregionu
Szkolenia i warsztaty
Pracownicy Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” przeprowadzają od 16 listopada
br. spotkania informacyjne, związane z zasadami realizacji projektów w ramach
Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
Na spotkaniach, które prowadzili Beata Kurek, Marta Krupińska, Agnieszka
Wolanin i Krzysztof Zdobylak, a które odbyły się już w Łęknicy, Żarach, Nowej
Soli i Żaganiu, przedstawione zostały zasady obowiązujące w tym funduszu oraz
sposoby wypełniania wniosków.
Natomiast od 16 do 17 listopada w siedzibie Euroregionu w Gubinie odbyły
się warsztaty dotyczące zasad realizacji wniosków Małych Projektów i Projektów Sieciowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej (Województwo Lubuskie - Brandenburgia 2007-2013). Wskazówki mające na celu prawidłowe przygotowanie raportu z realizacji projektu,
jak również części merytorycznej i finansowej z wymaganymi załącznikami,
przedstawiły Izabela Pantkowska, Katarzyna Hoffmann i Alicja Kłosowicz.

Konferencja euroregionu

XXXIII Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”
odbędzie się 11 grudnia br. we Wschowie. Przedstawione zostanie m.in. sprawozdanie za okres od 3 czerwca br. oraz uchwalony budżet na rok 2010.
Z.Traczyk

Sukcesy
gubińskiego barda
Tylko profesjonaliści i wytrawni fani
muzyki wiedzą jaką rangę w świecie
muzycznym naszego kraju ma krakowski Studencki Festiwal Piosenki.
Czy wpłynie to na wyobraźnię, jeśli
ujawnię, że kiesa miejska wykłada na
imprezę ponad 300 tys. zł, a sponsorzy
zapewne drugie tyle.
W tym roku festiwal wystartował po
raz 45. i odbywał się w dniach 12-18 października. Reżyserował go Jan Wołek. Zainteresowanie festiwalem było tak duże,
że musiano zorganizować dwukrotnie
występy galowe laureatów w nastrojowej, akustycznie bez zarzutu, sali Teatru
im. Słowackiego. Dodam, że najtańszy
bilet kosztował 50 zł, a sala dwukrotnie
pękała w szwach. O nominację starało się
ponad 9000 zespołów i solistów z całego
kraju. Nominację uzyskiwały najwyżej
po dwa podmioty muzyczne występujące na różnych regionalnych konkursach
wcale nie pośredniej rangi.
Dla przykładu podam, że w naszym
województwie na Lubuskich Eliminacjach Środowiskowych w Zielonej
Górze zakwalifikowano tylko jednego
piosenkarza, a był nim Przemysław
Mazurek. Wystąpił on wśród 51 podmiotów dopuszczonych do finału, nie
uzyskując znaczącego sukcesu. Jednym

z laureatów tego prestiżowego festiwalu
został Waldemar Pawlikowski. Jak do
tego doszło? W. Pawlikowski w lutym
2009 r. zaprezentował swoje bardowskie
umiejętności na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Ślesinie
k. Konina. Zdobył tam drugie miejsce.
Ale Jan Poprawa, który przewodniczył
jury festiwalu, rekomendował Pawlikowskiego jako jedynego na krakowski
festiwal.
W marcu 2009 r. w Starogardzie Szczecińskim W. Pawlikowski odbiera kolejną
nominację. Do Biłgoraju na Konkurs
Piosenki Autorskiej przyjeżdża bodajże najsilniejsza konkurencja. Konkurs
wygrywa Łukasz Jemioła z Limanowej.
W. Pawlikowski zajmuje drugie miejsce,
zdobywając kolejną nominację do Krakowa. Najlepszym w Krakowie okazał
się właśnie Łukasz Jemioła, a gubinianin
W. Pawlikowski zajął III miejsce. Warto
dodać, że W. Pawlikowski już w 1988 r.
za utwór „Oswojenie” uzyskał w Krakowie jedno z wyróżnień. Mam nadzieję,
że Waldemar zaprezentuje w niedługim
czasie gubinianom swoje nowe utwory,
które doprowadziły go do krakowskiego
finału. A były to: „Grawitacja”, „Szczęście” i „Taniec życia”. Gratulując, czekamy
na występ.
Ols
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Kronika 997
W okresie od 22 listopada do
1 grudnia 2009r. na terenie miasta
i gminy Gubin odnotowano następujące zdarzenia:
22.11 - W Gubinie, nieustalony
sprawca z wnętrza nie zamkniętego
garażu, skradł sprzęt wędkarski wartości 1500 złotych. Sprawę prowadzą
gubińscy policjanci.
23.11 - Nieustalony sprawca włamał się do domu jednorodzinnego
w Gubinie skąd zabrał telewizor wartości 3600 zł.
24.11 - Z niezamkniętego samochodu zaparkowanego na jednej z ulic Gubina, nieustalony sprawca skradł dwa
telefony komórkowe wartości 1250 zł.
27.11 - Nieustalony sprawca skradł
ozdobne listwy boczne samochodu BMW zaparkowanego na terenie
ogrodzonej posesji w Gubinie.
28.11 - Nieustalony sprawca włamał się do chlewika znajdującego
się w podgubińskiej miejscowości,
a następnie zabrał dwie świnie, pięć
gęsi oraz 24 kaczki. Poszkodowana
wyceniła wartość strat na 1500 zł.
29.11 - Nieustalony sprawca uszkodził meble oraz drzwi wejściowe
domu jednorodzinnego znajdującego się w Gubinie. Poszkodowana wyceniła wartość szkody na 3 tys. zł.
W okresie od 24 listopada do
1 grudnia, gubińscy policjanci zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących.
Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie
Norbert Marczenia

Kronika PSP
W okresie 19.11. – 02.12. gubińscy strażacy odnotowali 15 zdarzeń.
Najważniejsze z nich to:
19.11. zastęp strażaków - na prośbę policji - otwierał drzwi do jednego z mieszkań przy ul. Wysockiego.
Policjanci znaleźli w nim ciało kobiety. W tej sprawie jest prowadzone
dochodzenie.
19.11. zastęp strażaków gasił palące się dzikie wysypisko śmieci.
21.11. na ulicy Wyspiańskiego
doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jego skutki
(substancje ropopochodne i płyny hydrauliczne rozlane na jezdni)
usuwały dwa zastępy strażaków.
Jedna osoba poszkodowana trafiła
do szpitala. Straty zostały oszacowane na kwotę około 10 tys. złotych.
Przyczyną zderzenia było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez
jednego z kierujących.
24.11. w miejscowości Dzikowo
kierujący samochodem osobowym
wjechał w tył naczepy samochodu
ciężarowego. Straty oszacowano
na kwotę 15 tysięcy złotych. Skutki
kolizji usuwały dwa zastępy strażaków. Przyczyną zdarzenia było nie
zachowanie uwagi przez kierującego pojazdem osobowym. Osób poszkodowanych nie było.
Informacje przekazał
Dowódca JRG-PSP w Gubinie
asp. sztab. Dariusz Kostyszak.
Oprac. AB.
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Wiceburmistrz

Wiceburmistrz

Justynie Karpisiak

Justynie Karpisiak

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

szczere kondolencje i wyrazy
współczucia z powodu śmierci

Matki

Matki

składa Burmistrz
i pracownicy gubińskiego magistratu

składa
redakcja Wiadomości Gubińskich

Gdy wszyscy zapomną…
Nagła śmierć, niespodziewana cho- kiem, częściej jednak napotykam jakieś
roba, czy narodziny dziecka z ciężką przeszkody, głównie paragrafy”…
wadą genetyczną lub nieuleczalnie
chorego powoduje w ludziach odruch
współczucia, litości, chęć niesienia natychmiastowej pomocy.
Gdy emocje miną, gdy upłynie dłuższy
czas, ludzie powoli zapominają. Chory
i jego najbliżsi pozostają sami z chorobą
i zmaganiami z licznymi przeszkodami,
nie tylko architektonicznymi, ale również z przepisami, z paragrafami. O tym
przekonuje się od 26 lat Lidia Sobisz,
matka Tomasza chorego od urodzenia
na dzięcięce czterokończynowe porażenie dziecięce, potrzebującego stałej
opieki lekarskiej i rehabilitacji.
Przez lata Tomek zmaga się z chorobą,
a jego rodzina z przeciwnościami i brakiem środków. Jak mówi pani Lidia
– Jest wielu dobrych ludzi, którzy nam
pomogli. Wspomnę tylko Fundację Atlas z Gdańska, która w ub. roku nam pomogła finansowo. W 2005 roku ówczesny burmistrz Gubina Lech Kiertyczak,
a w 2007 burmistrz Bartłomiej Bartczak pomogli mi w przewiezieniu syna
do ośrodka rehabilitacji, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję. Piszę, dzwonię,
Tomek potrzebuje waszej pomocy
prosząc o pomoc różne fundacje, instytucje itp. Niekiedy z pozytywnym skut- -W 2008 roku dyrektor szpitala powie-

dział, że nie ma problemu z przewozem
Tomka do ośrodka – z wielkim żalem
mówi mama Tomka – tylko musiałam
mieć 4 tysiące zł., a na to mnie nie stać.
Mąż jest na rencie, więc… Nie będę tu
wymieniać naszych problemów. Najważniejszy dla nas jest Tomek!
Był czas, gdy chore dziecko nie miało
łączności ze światem ludzi zdrowych.
Dzisiaj Tomek śmieje się, mruga odpowiadając na zadane pytania, pokazuje
swoje emocje i sygnalizuje potrzeby.
To wszystko też dzięki gubinianom,
którzy starają się pomagać Tomkowi,
dzięki Państwu.
Rodzina Sobiszów, mimo długoletniej
walki z chorobą Tomka, nie skarży się
na swój los. Ci ludzie pogodnie znoszą
przeciwności, mają marzenia, największe, to zdrowy Tomasz.
Małgorzata Borowczak-Turowska

sja Rewizyjna również złożyła sprawozdanie ze swej działalności.
Co cieszy, to fakt iż kwesty przeprowadzane dwukrotnie w roku (wiosna
i jesień) cieszą się coraz większym zainteresowaniem i poparciem gubinian,
za co serdecznie Państwu dziękujemy.
Dzięki tym pieniądzom dzieci mogą
korzystać z wypoczynku m. in. w Sławie, w tym roku po raz pierwszy było
aż osiemnaścioro dzieci. Każde dziecko otrzymało dofinansowanie w wysokości 100 zł.
Dyrektor W. Mickiewicz podsumowując działalność PCK w Gubinie,
stwierdził: -Zarząd gubiński jest najlepszym zarządem w województwie
lubuskim, za co chcę podziękować
zarządowi i opiekunom kół. Są duże
jednostki z olbrzymimi budżetami,
z pracownikami etatowymi, że wspomnę tu Nową Sól, Żary i Żagań, które
mają po dwóch pracowników. Polski
Czerwony Krzyż w Gubinie, to prężnie
działająca grupa wspaniałych ludzi.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie
i za wkładane serce w działalność czerwonokrzyską. Wybrano:
- Zarząd Rejonowy PCK na następny

Czyżby szkoła z przemocą?
Czy to jest przemoc? - zastanawia się
nauczyciel.
Mam satysfakcję, że moi absolwenci
w szkołach średnich nie odbiegają wiedzą
matematyczną od tych najlepszych. Mam
też z nimi kontakt, odwiedzają mnie czasem w szkole. Gdyby to wszystko, o co jestem nie wiem dlaczego pomówiony, było
prawdą, nie przychodziliby tu - dodaje.
Pani dyrektor wraz z jej zastępcą
(oskarżony nauczyciel pełni funkcję
wicedyrektora) zastanawiają się, dlaczego na rozmowę nie przychodzą rodzice, jeżeli mają jakieś zastrzeżenia.
- Może się boją - mówię, bo w rozmowie z jedną z mam dowiedziałam sie,
że dziecko po jej interwencji w szkole
błagało ją, by tego więcej nie robiła, bo
pan będzie się mścił.
„Nikt z rodziców nie odważy się osobiście porozmawiać z dyrektorem, ponieważ jest to człowiek bardzo mściwy
i jakakolwiek interwencja kończy się
dla ucznia bardzo źle - sprawdzono
wielokrotnie. Bardzo prosimy o interwencję w naszej sprawie”. To fragment
listu rodziców do redakcji.
Jak się okazuje, o interwencję proszono również kuratora oświaty i wójta
gminy. Jedna i druga instancja sprawę
scedowała dyrektorce szkoły.
Kiedy rozmawiam z jedną z mam,

absolwentką szkoły w latach osiemdziesiątych, matką dziecka chodzącego
teraz do tej szkoły, kwituje rozmowę
stwierdzeniem - Przemoc i bicie w tej
szkole to tradycja. Pamiętam jak traktowała nas jedna z nauczycielek, dla
której bicie linijką czy cyrklem po dłoni było jedyną metodą wychowawczą.
Nie jest tajemnicą dla nikogo, że młodzież potrafi umarłego wyprowadzić
z równowagi, a co dopiero żywego.
Ale trudno pochwalać tego typu metody wychowawcze na progu XXI wieku. Przemoc fizyczna dorosłego - czy
w domu, czy w szkole - w stosunku do
dziecka jest zawsze klęską wychowawczą. Trudno uwierzyć, by miała zastosowanie w szkole.
W rozmowie z nauczycielem odniosłam wrażenie, że jest pasjonatem swojego zawodu, lubi pracę z młodzieżą,
ma z nią dobry kontakt. Jest nauczycielem z 26-letnim stażem, z tego 20 lat
przepracował w tej szkole.
Trudno ocenić, ilu z jego uczniów ma
dla niego szacunek i wdzięczność, a ilu
ma żal i pogardę.
Jedno jest pewne, jeżeli ten tekst skłoni
chociaż kilkoro osób do zweryfikowania swojego postępowania, pomyślę, że
osiągnęłam cel, przedstawiając problem.
Kaśka Janina Izdebska

Kto przygarnie psa?

Jeśli Państwo zechcecie wspomóc rodzinę
Tomka w ich walce, to proszę wpłacajcie
pieniążki na adres:

Lidia Sobisz (tel. 68 455-39-89)
ul. Roosevelta 4/1
66-620 Gubin
Każda kwota się liczy, każda złotówka jest ważna!

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy PCK
W październiku br. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 2 i dzięki
życzliwości dyrektora Bogusława Wypycha, odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Nie wiedzieć kiedy minęła czteroletnia kadencja Zarządu Rejonowego
PCK. Dyrektor Zarządu Okręgu PCK
w Zielonej Górze Wiesław Mickiewicz bardzo ciepło dziękował zarządowi, członkom PCK oraz Honorowym
Dawcom Krwi za ich działania przez
minione lata. Działacze PCK i Honorowi Dawcy Krwi: Jolanta Kanady,
Ludwika Szmidt, Ludwika Wysocka,
Mirosław Siergiej, Mariusz Ochotny
i Stanisław Turowski otrzymali z rąk
dyrektora W. Mickiewicza Pamiątkowe
Medale z okazji 90-lecia PCK.
Prezes Zarządu Rejonowego PCK
Grażyna Hrabska złożyła sprawozdanie
z czteroletniej działalności zarządu, które zostało jednomyślnie przyjęte. Tym
samym zarząd otrzymał absolutorium.
Prezes omówiła m. in.: działalność trzynastu kół PCK, klubu HDK i jednego
koła dorosłych. Przybliżyła zebranym
poczynania klubów „Wiewiórka” dla
najmłodszych, uczniów klas I-III. Komi-
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okres czteroletni. W jego skład weszli:
prezes G. Hrabska, wiceprezes Kazimierz Niedźwiecki, skarbnik Teresa
Faryniarz, sekretarz Danuta Drapa
oraz członkowie: Małgorzata Borowczak-Turowska, Jolanta Kanady i Marzanna Strzelec,
- Komisję Rewizyjną w składzie: Wiesława Lewandowska – przewodnicząca oraz Dorota Friebel i Stanisław Turowski – członkowie,
- Zarząd HDK w składzie: K. Niedźwiecki – prezes, Mariusz Ochotny – wiceprezes, Emil Konieczny – skarbnik oraz
członkowie: Waldemar Żołnierski, Dariusz Drajer (uczeń Zespołu Szkół Rolniczych) i Michał Tomczak (uczeń Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych).
Zarząd rejonowy PCK serdecznie dziękuje Cukierni „Magdalenka” i Piekarni
Sikora za pyszne wyroby cukiernicze,
które „osłodziły” spotkanie i wybory.
Przypominamy, że członkowie zarządu pełnią co środę w godz. 16.00-17.00
dyżury w siedzibie PCK (przychodnia)
ul. Gdańska 17. Zapraszamy, można
przynosić dary dla osób, które potrzebują naszej i Państwa pomocy.
Małgorzata Borowczak-Turowska

Młoda suczka czeka na nowego właściciela
Pies został znaleziony we wtorek 24 listopada, przy ulicy Koszarowej. Na szyi
miał uwiązany łańcuch. Był zapchlony,
wycieńczony, zagłodzony. Nie miał siły
stanąć na nogach. Dopiero po czterech
dniach regularnego karmienia zaczął stawiać pierwsze kroki. Pies jest pod opieką
stowarzyszenia Szansa dla Zwierząt.
Jeśli ktokolwiek z czytelników wie,
kto był właścicielem psiaka, prosimy

o informacje: 0 602821394. Może ktoś
jest w stanie przygarnąć zwierzaka lub
pomóc w jego utrzymaniu?
Młoda brązowa suczka została znaleziona na terenie miasta w październiku. Miała smycz i szelki.
Jest bardzo przyjazna i czeka na swojego dawnego, lub nowego właściciela.
0 602821394
Agnieszka Maternik

Znaleziony piesek powoli dochodzi do siebie
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Ogłoszenia

Przeciwdziałamy narkomanii i alkoholizmowi na bieżąco, dzień po dniu.
Zestawienie działań profilaktycznych Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień w 2009 r.
1. Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w temacie przestrzegania Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r. ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży napojów
alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym.
2. Zorganizowano spektakle teatralne o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i agresji wśród dzieci i młodzieży
w następujących szkołach:
- w Szkole Podstawowej nr 1 - 5 spektakli
- w Szkole Podstawowej nr 2 - 6 spektakli
- w Szkole Podstawowej nr 3 - 4 spektakle.
3. Gmina Gubin o statusie miejskim przystąpiła do ogólnopolskiej społecznej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod hasłem „Sprawdź, czy twoje picie
jest bezpieczne”. W ramach kampanii rozpropagowano ulotki profilaktyczne oraz koszulki dla młodzieży z hasłami kampanii w trakcie trwania „Wiosny nad Nysą 2009”.
4. W ramach przeciwdziałaniu narkomanii sfinansowano 3 billboardy i 5 banerów o tematyce przeciwdziałania
uzależnieniom, które umieszczono na terenie miasta. Banery zawierają m.in. takie hasła, jak:
Stop przemocy.
Stop narkotykom.
Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem
Bliżej siebie dalej od narkotyków.
5. Zakupiono 200 testów na obecność narkotyków w organizmie człowieka, które zostały przekazane gubińskim
szkołom, Szpitalowi w Gubinie oraz na potrzeby działań Komisariatu Policji.
6. Zorganizowano szkolenie dla kuratorów społecznych, pracowników socjalnych i Straży Miejskiej dotyczące
przemocy domowej w rodzinie oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
7. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z gubińskimi szkołami w tematyce przeciwdziałania uzależnieniom.
8. Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży prowadzi Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Gdańskiej 17.
9. Zorganizowano szkolenie dla pracowników socjalnych oraz wychowawców z zakresu wiedzy o profilaktyce oraz
leczeniu HIV i AIDS.
Zestawienie ilości osób z problemem alkoholowym w 2009 r.
W Punkcie Pierwszego Kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu przy ul. Gdańskiej 17, Pan Zdzisław Sadakiewski przyjął 296 osób, które zgłosiły problem alkoholowy.
Zestawienie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 r.
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 15 września 2009 r. przeprowadziła następujące działania:
- 58 rozmów z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym,
- dwukrotne lub trzykrotne rozmowy interwencyjno-motywujące z 60 osobami w związku z nadużywaniem alkoholu,
- wystąpienie z 20 wnioskami do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
- skontrolowanie 9 sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydanie 8 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 samo zatrudnienia
Nabór: do 14 grudnia 2009 r. do godz.16:00 w Urzędzie Miejskim
w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24 (pok. nr 8)
Oferujemy:
- bezpłatne szkolenia i doradztwo,
- dotacje inwestycyjne do 40 000 zł,
- d otacje pomostowe w kwocie 850 zł miesięcznie przez okres max.
12 miesięcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu,
ul. Grunwaldzka 16, II piętro, tel. 068 4558122,
dokumenty do pobrania: www.gubin.pl w zakładce
„PO KL 6.2 - 40 000 na plusie. Pliki do pobrania”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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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TURNIEJ SZACHOWY
5 grudnia godz. 10.00 Gubin
Organizator:
Burmistrz miasta Gubin
Stowarzyszenie Gier Umysłowych Kominiarz Krosno Odrz.
System turnieju:
szachy szybkie P-5 30 rund
Adres turnieju:
Gubin ul.Piastowska nr 26 /aula LO/
Warunki udziału w turnieju:
Wpłata wpisowego do godz. 9.45
dorośli: 30 zł
juniorzy wiek 12 - 18 lat: 20 zł
dzieci do 12 lat: 10 zł
Organizator zapewnia szachownice i zegary dla 50 uczestników zawodów. Według kolejności zgłoszeń.

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

Ogłoszenia
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MIESZKANIE
SPRZEDAM dom w zabudowie szeregowej
w Gubinie lub zamienię na mieszkanie 3-4
pokojowe. Tel. 661 93 95 97.
SPRZEDAM mieszkanie 50m kw. po remoncie plus piwnica, gaz, ciepła woda. 2pok.
kuchnia, łazienka. Tel. 661 416 061.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w centrum miasta, pow. 65 m kw. Tel. 603 21 85 90.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe, kuchnia, łazienka, 3 piętro. Tel. 068 455 61 93.
ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe w bloku w centrum Gubina 37 m kw (dwa pokoje,
kuchnia, łazienka) na parterze na większe
w starym budownictwie (kamienica). Tel.
697 994 552.
WYNAJMĘ mieszkanie w centrum miasta 3
pokojowe. Tel. 607 034 780.
WYNAJMĘ osobie odpowiedzialnej ładny
pokój. Tel. 068 455 65 55 lub 665 769 797.
WYNAJMĘ mieszkanie z osobnym wejściem.
Tel. 068 455 65 55 lub 665 697 797.
SPRZEDAM mieszkanie 80 m kw na os. E. Plater,
II piętro. Tel. 663 147 058.
SPRZEDAM budynek mieszkalny-kamienicę
z przylegającym garażem 60 m kw, całość
nadaje się do działalności gospodarczej. Tel.
667 578 607 lub 502 033 754.
ZAMIENIĘ mieszkanie komunalne 3 pokojowe 87,70 m kw na mniejsze 2 pokojowe. Tel.
697 462 877.
WYNAJMĘ lub sprzedam mieszkanie po
kapitalnym remoncie, pow. 70 m kw. Tel.
68 387-29-90, 887 056 084.
WYNAJMĘ mieszkanie w domku jednorodzinnym osobie samotnej lub bezdzietnemu
małżeństwu, dwa pokoje z kuchnią i łazienką z osobnym wejściem. Tel. 888 806 385.
WYNAJMĘ budynki na działalność gospodarczą z zamieszkaniem. Tel. 068 371 40 12.
WYANJME pokoje, 1 i 2 osobowe z łazienką.
Tel. 791 379 011.
WYNAJMĘ dom 7-pokojowy o pow. 500 m,
mieszący 15 osób - dla firm. Tel. 791 379 011.
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.
ZAMIENIĘ kawalerkę w bloku na większe
mieszkanie. Tel. 667 085 558.
SPRZEDAM BARDZO
ATRAKCYJNE MIESZKANIE
www.topschrank.de/apartament
Os. E. Plater 12 d/1 pow. 69,4 m kw.
Tel. 605 149 482, 502 548 090.

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, powierzchnia powyżej 65 m kw., ul. Barlickiego. Tel.
505 112 901.
SPRZEDAM dom w Jasienicy lub zamienię
na mieszkanie w Gubinie. Tel. 516 511 447.
ŚWIADECTWA energetyczne budynków, Gubin. Tel. 693 323 630.

DZIAŁKI/LOKALE
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 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.
WYNAJMĘ LOKAL SKŁADAJĄCY SIĘ
Z 3 POMIESZCZEŃ NA CELE BIUROWE
W CENTRUM MIASTA.
Tel. 607 034 780.

WYNAJMĘ duży pokój z dostępem do kuchni
i do łazienki. Tel. 783 693 287.
SPRZEDAM działkę do odrolnienia 28 arów w
Jaromirowicach, ul. Długa 8. Tel. 609 519 061.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Bieżycach,
0,30 arów. Tel. 784 754 470.
OKAZJA - sprzedam działkę pod budowę w
Czarnowicach, 12 zł/m kw. Tel. 609 006 619.
SPZEDAM działkę budowlaną 0,561 m kw na
ul. Spokojnej. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM działkę budowlaną, 640 m
kw, lokalizacja: ul. Dzika-Miedziana. Cena:
41 000 zł. Tel. 606 695 029.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromirowicach, o pow. 20,07 arów. Tel. 503 160 380.
SPRZEDAM działkę budowlaną na ul. Sikorskiego, ok. 1100 m kw. Cena: 33 000 zł. Tel.
783 693 287.
OBIEKT 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki i Wigury) sprzedam, wynajmę lub zamienię. Tel.
606 636 569.
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.

KOSMETYCZKA wykona u klientki makijaż MATMATYKA - korepetycje. Tel. 889 137 910.
40 zł, manicure 20 zł. Święta, sylwester i MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 509 567 973.
KOREPETYCJE z zakresu szkoły podstawoinne okazje. Gubin, tel. 669 355 281.
wej i gimnazjum. Tel. 721 499 052.
Szkolenie BHP dla pracodawców,
J.NIEMIECKI - korepetycje. Tanio. Z dojazstanowiska kierownicze, robotnicze i inne
Gubin, os. E. Plater 9c/8. Tel. 504 651 510
dem. Tel. 507 108 558.
RESTAURACJA ONYX przyjmuje zamówienia NAUCZYCIEL j. niemieckiego udzieli korepena indywidualne potrawy wigilijne. Gubin, tycji. Tel. 695 407 423.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
ul. Kresowa 122. Tel. 068 359 83 01.
USTAWIENIE anten satelitarnych. Tel. PRZEWÓZ osób, wyjazd na lotniska. Tel.
515 354 735.
667 841 457.
JACENTY-TRANS, szybko, bezpiecznie, taHURT-DETAL
nio, Belgia, Holandia. Przewóz osób, tel.
-wyroby śrubowe - gwoździe
-podstawy do słupków ogrodzeniowych
509 538 861.
z otworami fasolkowymi i okrągłymi
PIASKOWANIE, renowacja konstrukcji stalo- uszy do przęseł ogrodzeniowych
wych, czyszczenie elewacji. Tel. 691 910 401,
- klamry boazeryjne C1,C2,C3,C4,C5
783 907 748.
- sztyfty hart do listew wykończeniowych
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystUSŁUGI
kich pieców i podgrzewaczy gazowych. Wal- s zlifowanie głowic samochodowych,
demar Kościów. Tel. 501 714 747.
powierzchni płaskich, sitek i noży
- obróbka plastyczna metali na prasach
POGOTOWIE komputerowe: instalacja oraz
„PROHAMET”
konfiguracja Windows, oczyszczanie kompu68-300 Lubsko
terów, instalowanie programów, usuwanie
Pl.Wolności 12
wirusów oraz inne. Tel. 792 617 991.
tel. 068 457 40 44
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli itp.
0504 370 020
Tel.
888 806 385.
dojazd od ul.Mickiewicza
MONTAŻ paneli, boazerii, glazury, sztukaNA ZAMÓWIENIE piekę ciasta, gotuję – pie- terii, rigipsów, balustrad betonowych, tynki
rogi, krokiety, gołąbki, dewolaye i różne rze- mozaikowe, szpachlowanie, tapetowanie,
malowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414.
czy. Tel. 068 455 65 55 lub 665 769 797.
Mikołaj
do wynajęcia
w Wigilię.
Tel. 505 830 142 lub 504 399 348.

SCHODY drewniane, balustrady, wyrób
i montaż. Komorów, ul. Młyńska 10. Tel.
609 351 799.
MALOWANIE, tapetowanie, rigipsy, szpachlowanie, remonty ogólnobudowlane, panele, glazura, tynki, wszelkie roboty instalacji
SPRZEDAM ziemię orną 4,60 ha. Tel. wodociągowej. Tel. 664 362 565.
607 721 973
Biuro Rachunkowe Beata Gadecka-Ball
DZIAŁKĘ budowlaną w Bieżycach 1500 m
serdecznie zaprasza codziennie w godz.
kw. sprzedam. Tel. 607 293 285.
od 16.00 do 19.00 oraz w soboty od 8 do 14.
DZIAŁKĘ pod zabudowę o pow. 4.160 m kw.,
Siedziba biura mieści się przy ul. Wyspiańcena 29 zł/1m kw. Tel. 603 218 590.
skiego 2 f (wejście pomiędzy sklepem dzie-

MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM motocykl Suzuki Marauder 125
cm rok 1998 zarejestrowany, cena do uzgodnienia. Tel. 607 721 973.
SPERZEDAM motorower marki Simson,
cena 700 zł. Tel. 502 352 449.
SPRZEDAM używane akumulatory samochodowe. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM samochód: Ford Mondeo 9 s
kolor granatowy wersja hatchrac, km przejechane 165 tyś. Cena do uzgodnienia. Tel.
502 558 534.
SPRZEDAM samochód Opel Astra 2001
– pierwsze właściciel, kupiony w salonie. Tel.
605 596 536.
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cięcym, a cukiernią) w ofercie m.in.
- prowadzenie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji ryczałtowej
- prowadzenie ewidencji VAT
- doradztwo i obsługa kadrowo-płacowa i ZUS
- sporządzenie sprawozdań wymaganych przez GUS i inne urzędy
- rozliczenie zwrotu VAT-u budowlanego

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.

PROJEKTOWANIE i wykonawstwo terenów
zieleni. Automatyczne nawodnienia. Budowa oczek wodnych i kaskad. Całoroczna pielęgnacja. Tel. 663 180 594.

RÓŻNE
PIESKI do oddania, szczeniaki, rasa mieszana. Oddam pilnie. Tel. 663 817 853.
Sprzedaż ryb. Okazja.
Tołpyga tylko 4 zł za kg,
karp - 12 zł, amur 12 zł.
Gubin, ul. Racławicka 4.
Tel. 068 455 31 25.

SPRZEDAM-Nożyce krążkowe do blachy, wałek do heblarki 80x250 z nożami i czopem na
uchwyt wiertarski i piłę + blachy na stół o
wym. 340x540, Silnik El. 1,5 KW, 1420 obr.380
V, tel.504 370 020.
SPRZEDAM- Plomby ołowiane fi 8,10+żyłka w
pakietach, gwoździe pierścieniowe 4x90, gwoździe zawiasowe 3x30, podkładki sprężyste fi 5,
REMONTY, wykończenia wnętrz, glazura, blachowkręty z łbem sześć. 4x17, śruby 20x60,
tapetowanie, malowanie, gładzie, rigipsy, 20x90, tel. 504 370 020
tynki gipsowe, ocieplenia. Tel. 660 329 875. SPRZEDAM łóżko dziecięce z domkiem pod
KREDYTY, telefon : 500 547 614.
spodem bez materaca (90x200). Wymiary :
USŁUGI fryzjerskie na telefon. Tel. 068 359 szer. 100, dług. 210, wys. 125. Cena 300 zł. Tel.
35 91 lub 782 647 895
607 317 671.
USŁUGI
J.ANGIELSKI - korepetycje z dojazdem. TaZAPRASZAMY
nio. Tel. 507-108-558
do nowo otwartego punktu sprzedaży
SKLEP z odzieżą używaną zaprasza,
odzieży używanej (namiot koło NETTO).
J. ANGIELSKI - korepetycje, możliwość doGubin, ul. Pułaskiego 41,
jazdu. Tel. 696 022 046.
SPRZEDAM piec gazowy co firmy Termet wraz
od godz. 10-17, w sobotę 10-14.
SPRZĄTANIE, pomoc przy osobie starszej J. ANGIELSKI dla początkujących. Tel. 507 532 902. z termoregulatorem, używany-sprawny. Tel.
693 113 010.
J. POLSKI – korepetycje. Tel. 648 060 445.
lub dziecku. Tel. 068 455 61 93.

SPRZEDAM choinki cięte i w doniczkach,
świerk zwykły, świerk srebrny i jodła kaukaska, Kresowa 62.
SPRZEDAM nowe agregaty prądotwórcze
oraz używane lodówki, pralki i suszaki . Tel.
603 632 973.
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą w zamian za
mieszkanie. Tel. 791 679 105.
POSZUKIWANY uzdolniony muzyk „Człowiek-orkiestra” do baru „Słoneczko” Kontakt:
068 259 65 17.
Sprzedam odkurzacz czyszczący
wszystko parą, np. tapicerkę
samochodową, silniki, dywany,
również prasuje.
Jest na gwarancji.
Cena: 50 % wartości.
Tel. 068 359 51 16.
BAR „SŁONECZKO” organizuje spotkania „samotnych serc” w każdy piątek od godz. 18.00
Zapraszamy na Bal Sylwestrowy
u „Kurasia”
(byłe przedszkole wojskowe).
Atrakcyjna cena, dobre jedzenie,
dobra zabawa, zespół „Akord”.
Tel. 603 361 378.
SPRZEDAM kolumienkę, wózek trzyfunkcyjny i rower młodzieżowy. Tel. 516 976 285.
SPRZEDAMmagielręczny,1metr.Tel.068 3714012.
SPRZEDAM gęsi do uboju, kosę spalinową do trawy, nową – nieużywaną oraz kamień polny. Cegłę
rozbiórkową oczyszczoną. Tel. 068 – 359 19 57.
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą.Tel. 068 359 98 06.
SPRZEDAM garaż, kanał, elektryczność, ulica
Krzywa. Cena do negocjacji. Tel. 667 578 607
lub 502 033 754.
SPRZEDAM zmywarkę, nową, oryginalnie
zapakowaną wolnostojącą Indesit DFG 051.
Cena 1000 zł. Kontakt 500 66 76 77
SPRZEDAM nowy narożnik z funkcją do spania. Cena 1000 zł. Tel. 792 496 308.
SPRZEDAM drewno opałowe i kominkowe.
Możliwy transport. Tel. 609 138 452.
SPRZEDAM ziemniaki w workach 30 i 50 kg,
cena 1 kg – 0,50 zł. Dowóz na terenie Gubina
i okolic gratis! Tel. 68 359-23-55.

PRACA
HOTEL „Onyx” zatrudni panią do sprzątania.
Tel. 068 359 83 01.
Hotel „Onyx” zatrudni kucharza na
dobrych warunkach. Tel. 068 359 83 01.

ZATRUDNIĘ młodą przebojową osobę do
pracy w reklamie. Gwarantuję wysokie zarobki. Tel. 510 266 030.
ZATRUDNIĘ emeryta do drobnych prac porządkowo-ogrodniczych. Tel. 510 266 030.
SPÓŁDZIELNIA mieszkaniowa w Gubinie zatrudni na okres próbny konserwatora o specjalności – instalacje sanitarne (hydraulik).
PRZYJMĘ fryzjerkę na staż. Tel. 608 299 232.

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

WYDAWCA: GUBIŃSKI DOM KULTURY. REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 92 - czynna poniedziałek - piątek godz. 9.00-16.00.
Marcin Zajączkowski - redaktor naczelny, Małgorzata Borowczak-Turowska - sekretarz redakcji, tel. (068) 455 81 92. Stale współpracują z redakcją:
Antoni Barabasz, Krzysztof Freyer, Marcin Gwizdalski, Janina Izdebska, Wiesław D. Łabęcki, Andrzej Matłacki, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki. Korekta: Magdalena Zajkowska.
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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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GUBIN
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części „Starego Miasta” miasta
Gubin, obejmującego obszar ograniczony ulicami: 3-go Maja, Westerplatte, Kinową, Basztową, Słowackiego, Generała Dąbrowskiego i rzeką Lubszą, uchwalonego
uchwałą nr XXXVII/465/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2009r.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego
dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Gubinie, ul. Piastowska 24, pok. 307 w godz. od 8.00 do 16.00

Nasz znak:ZOUM-06/194/XII/09 dnia.02.12.2009r.
Dotyczy: zamieszczenia ogłoszenia.
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie prosi o zamieszczenia ogłoszenia dotyczącego opłat za odbiór nieczystości stałych w 2010r.
OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje , że z dniem
01.01.2010r. zmienione zostają stawki opłat na wywóz nieczystości stałych.
Powyższe zmiany spowodowane są wzrostem opłat wprowadzonych przez
Ministerstwo Ochrony Środowiska czyli część należności za składowanie
odpadów na wysypisku, która odprowadzana jest do budżetu. Obecnie składowanie jednej tony odpadów kosztuje firmy opróżniające pojemniki ze
śmieciami 100zł a od roku 2010 kwota powyższa wzrost o 4,20zł.
Nowe stawki za składowanie odpadów, oznaczają jednocześnie wyższe opłaty za świadczone usługi dla mieszkańców.
1. Za świadczone usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych zmieszanych na terenie miasta Gubina
l.p.
1.
2.

Wielkość pojemnika
Częstotliwość wywozu
110 l i 120l z dzierżawą pojemnika 1 x m-cu od 1 mieszkańca
110 l i 120 l bez dzierżawy pojemnika 1 x m-cu od 1 mieszkańca

Cena jednost. zł Wartość VAT 7% Wartość brutto zł
9,58
0,67
10,25
7,01
0,49
7,50

2.Dopuszcza sie zawarcie umów z właścicielami nieruchomości jednorodzinnych na odbiór odpadów w cyklu tygodniowym od pojemników
l.p.
1.
2.

Wielkość pojemnika
110 l
120 l

Częstotliwość wywozu
za jednorazowy wywóz
za jednorazowy wywóz

Cena jednost. zł
7,14
7,73

Wartość VAT 7%
0,49
0,54

Wartość brutto zł
7,63
8,27

3. Za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych na terenie miasta Gubina
z pojemników
l.p
1.
2.

Wielkość pojemnika
1100 l
KP-7

Częstotliwość wywozu
za jednorazowy wywóz
za jednorazowy wywóz

Cena jednost. zł
59,40
275,00

Wartość VAT 7%
4,15
19,25

Wartość brutto zł
63,55
294,25

4. Zmiena się stawki opłat za dzierżawę pojemników.
l.p.
1.
2.
3.
4.

Wielkość pojemnika
110 l i 120 l
1100 l
KP-7
Kontener do wywozu gruzu 1 dzień

Cena jednost. zł
4,67
35,00
98,00
6,00

Wartość VAT 7%
0,33
2,45
6,86
0,42

Wartość brutto zł
5,00
37,45
104,86
6,42
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Sensacja w Gubinie
Udanym występem zawodnicy Cariny Gubin zakończyli bieżący rok. Za przeciwnika w ramach Pucharu Polski gubinianie mieli nie byle kogo, bo III-ligowy Promień Żary.
Początek spotkania w wykonaniu naszych zawodników nieco bojaźliwy, ale
z każdą upływającą chwilą Carina radziła sobie lepiej. Już w 5 minucie spotkania
mogło być 1:0, ale Daniel Szydłowski
strzałem z rzutu wolnego posłał piłkę
obok bramki. W 15 minucie D. Szydłowski ładnie zagrał na prawą stronę
boiska do niepilnowanego Piotrka Sobolewskiego, ten wpadł w pole karne,
ale uderzył zbyt słabo, aby pokonać
Tomasza Kowalczyka. Minutę później
Promień egzekwował rzut rożny, piłkę
przed polem karnym przejął Rafał Zych
i idealnym podaniem obsłużył D. Szydłowskiego, któremu w decydującym
momencie zabrakło zimnej krwi pod
bramką rywala. W 21 minucie jeden
z nielicznych ataków gości o mały włos
nie zakończył się golem. Ariel Kunysz
fenomenalnym podaniem otworzył
drogę do bramki Jackowi Bartkowiakowi, lecz napastnik Promienia w sytuacji
jeden na jeden z Tomkiem Skoblem
posłał piłkę obok słupka. Dwie minuty
później liczna grupa kibiców z Żar zamilkła. Jakub Sokółka ładnie zgrał głową piłkę D. Szydłowskiemu, a napastnik Cariny w sytuacji sam na sam nie
dał szans T. Kowalczykowi i w Gubinie
„zapachniało” sensacją. Utrata bramki
wywołała krótkotrwałą złość w zawodnikach Promienia. Trzeba przyznać, że
goście przewyższali nasz zespół kulturą
gry. Podwajanie krycia, pressing na całej długości boiska i ostra gra na nic się
jednak zdały. W 30 minucie T. Kowalczyk wytrącił z równowagi szarżującego
w polu karnym D. Szydłowskiego i arbiter tego spotkania wskazał na „wapno”.
Do ustawionej na jedenastym metrze
piłki podszedł kapitan Cariny - Prze-

mek Fiedorowicz i pewnym strzałem
podwyższył na 2:0. Paradoksalnie ten
gol uspokoił grę do tego stopnia, że
przez ostatni kwadrans pierwszej połowy próżno było szukać kolejnych sytuacji bramkowych tak z jednej, jak i z drugiej strony. Do przerwy zatem Carina
niespodziewanie prowadziła 2:0 z wyżej
notowanym rywalem.
W 51 minucie miejscowi szybko rozegrali rzut wolny. Futbolówkę otrzymał P. Sobolewski, który próbował
lobować T. Kowalczyka, lecz uczynił
to niedokładnie. Sześćdziesiąt sekund
później powinno być 3:0, ale piłka po
pięknym uderzeniu D. Szydłowskiego
zza pola karnego trafiła w poprzeczkę,
a następnie padła łupem bramkarza
Promienia. Trzeba przyznać, że początek drugiej połowy w wykonaniu Cariny był fenomenalny. Akcja za akcją sunęła na bramkę T. Kowalczyka, a trzeci
gol był tylko kwestią czasu … i to jakże
krótkiego czasu. W 55 minucie po raz
kolejny piłka z rzutu wolnego trafia
do P. Sobolewskiego. Pierwszy strzał
skrzydłowego Cariny został zablokowany, dobitkę obronił T. Kowalczyk,
a za trzecim razem piłka zatrzepotała
już w siatce. Gospodarze prowadzili już
3:0 i niemal pewnym było, że awans do
kolejnej rundy Pucharu Polski został
właśnie przypieczętowany. Pięć minut
później mogło być już 4:0. P. Sobolewski po podaniu R. Zycha centruje w pole
karne, a strzał głową D. Szydłowskiego
był minimalnie za wysoki. Rozpędzona Carina z biegiem czasu traciła siły.
Ciężkie boisko i trudy spotkania wdały się we znaki naszym zawodnikom
i w końcówce meczu goście zaczęli dochodzić do głosu. W 70 minucie meczu

Podsumowali
tegoroczne działania
W dniach 27 XI 2009 – 29 XI 2009
WOPR Gubin i Wasserwacht Guben zorganizowali kolejny projekt w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Spotkanie miało charakter podsumowujący roczną współpracę obu zaprzyjaźnionych organizacji. Należy zwrócić uwagę,
że dzięki istnieniu Euroregionu Sprewa
Nysa Bóbr, a w szczególności jednostki
centralnej PNWM, współpraca trwa od
1994 roku. W tym roku obchodzimy ju-

Wielkość i ilość
pojemników

Częstotliwość
wywozu

Cena jednost. zł

Wartość VAT
7%

Wartość
brutto zł

1.

110 l i 120 l za jeden poj.

1 x m-c

10,28

0,72

11,00

6. Wysokość opłat za odbiór nieczystości płynnych pozostaje bez zmian.
Przewiduje się, że w 2010r.
– odpady wielkogabarytowe (meble) będą wywożone nieodpłatnie po zgłoszeniu telefonicznym pod numer 068 455 82 70 (71)
–zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć indywidualnie
do punktu znajdującego się w Gubinie ul. Śląska 36

Wyniki IV
kolejki GLPN

bileuszową 15 rocznicę. Przez ten okres Trwają rozgrywki Gubińskiej Ligi
nawiązano szereg przyjaźni, zaowoco- Piłki Nożnej. Jak do tej pory trzy zewały one wzajemnymi indywidualnymi społy nie poniosły jeszcze porażki.
zaproszeniami, takimi jak wspólne gril- Liderem jest zespół Pizza RAB.
le, urodziny a nawet spotkania rodzinDrużyna
Mecze pkt Bramki
ne. Pokazuje to, jak wspólne spotkania
1.
Pizza
RAB
4
12
12-3
młodzieży mają ogromny wpływ na całą
2.
Młode
Wilki
3
9
16-5
grupę oraz dalszą współpracę. Wszyscy
3.
Korona
Kaniów
3
9
9-0
uczestnicy podkreślali wspaniałą atmo4.
PUM
4
7
25-14
sferę wymiany i zastanawiali się nad pla5. Amigole
4
6
8-9
nami na przyszły rok.
jacz

5. Za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych
z terenu gminy Gubin w cyklu miesięcznym z pojemników 110 l i 120 l
l.p

po rzucie rożnym bramkę honorową
dla Promienia zdobył J. Bartkowiak.
Odpowiedź naszego zespołu mogła
być piorunująca. Z dwudziestu metrów
w 72 minucie uderzał bardzo aktywny
D. Szydłowski, ale T. Kowalczyk zdołał obronić. Co ciekawe, druga połowa
spotkania zakończyła się identycznie
jak pierwsza - piętnastominutowym
przestojem. Carina w końcówce nieco
się cofnęła, co pozwoliło zawodnikom
Promienia na swobodne rozgrywanie
akcji. Jednak dzięki bardzo mądrej
grze defensywnej, którą fenomenalnie
kierowali Wojciech Winograd i Paweł
Piotrowski goście na niewiele mogli
sobie pozwolić.
Na koniec wielkie wyrazy szacunku
dla naszych zawodników za bardzo dobrą grę. Pokazali, że ambitnym podejściem do meczu bez problemu mogą
zniwelować nawet różnicę dwóch klas
rozgrywkowych, jakie dzielą obie drużyny. Czapki z głów!
Carina Gubin – Promień Żary 3:1
(2:0) (Daniel Szydłowski`23, Przemysław Fiedorowicz`30(k), Piotr Sobolewski`55 – Jacek Bartkowiak`70)
Carina: Tomasz Skobel – Adam Woryta, Wojciech Winograd, Paweł Piotrowski, Jacek Grzebielucha – Przemysław
Fiedorowicz, Rafał Zych, Piotr Sobolewski, Jakub Sokółka (`75.Andrzej Donaj)
– Daniel Szydłowski, Robert Dawidziak
(`63.Tomasz Rudewicz)
Promień: Tomasz Kowalczyk – Artur Chabiniak, Daniel Wojciechowski,
Rafał Darda, Mariusz Hanclich – Mateusz Żebrowski, Mateusz Dewo, Ariel
Kunysz, Dariusz Bryjak – Jacek Bartkowiak, Łukasz Czyżyk
Tomek Strzemieczny

Rozmowy polskich i niemieckich „Wodniaków”

6. ZEE Energia Łużyczanie
7. Optima
8. ENEA
9. Jano

4
4
3
3

3
1
0
0

9-19
7-14
6-14
3-17

Pizza RAB - ZEE Energia Łużyczanie
4:0 (1:0)
Dulnik, Michnowicz, Romanowski,
B. Bezdziczek
PUM - Jano 9:2 (3:0)
Sajewicz 3, Linda 2, Łobanowicz, Jaworski, Siwczak, Bławuciak - Roman 2
Optima - Młode Wilki 1:6 (1:2)
Hołownia - Kaczmarek 2, Z. Mazurkiewicz, Swoboda, Szwaja, C. Mazurkiewicz
Amigole - ENEA 4:1 (0:1)
Tokarek, Maksymowicz, Kudełka, Sokalski - Gałecki
jaw

Sport
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Siatkarze
w połowie
sezonu

Na półmetku młodzieżowych rozgrywek Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej
chłopcy z Gubina przodują w tabelach.
Juniorzy i młodzicy zajmują drugie pozycje. Kadeci po pierwszej porażce utrzymali pozycję lidera rozgrywek. Drużyna
III Ligi po przegranym ostatnim meczu
z Gozdnicą w sobotę 5 grudnia może poprawić swój bilans punktowy w spotkaniu w Krośnie Odrzańskim z miejscową
Tęcza.
jaw
III Liga Mężczyzn - 6 kolejka
(28.11.2009)
MLKS Volley Gubin - MKS Budowlani
Gozdnica 1:3
1.

Budowlani Gozdnica

5

10

12:8

2.

Sobieski Żagań

4

9

10:5

3

Tęcza Krosno Odrzańskie

4

7

9:8

4.

Jedynka Szprotawa

5

6

7:11

5.

Volley Gubin

4

5

8:8

6.

Eurotax Lubsko

4

2

6:12

Liga Juniorów:
wyniki - 9 kolejka (29.11.2009)
UKS Trzynastka Zielona Góra - MLKS
Volley Gubin 2:3
1.

Orzeł Międzyrzecz

9

16

24:7

2.

Volley Gubin

9

15

21:15

3.

Astra Nowa Sól.

9

14.

21:17

4.

Trzynastka Zielona Góra

9

14

19:16

5.

Olimpia Sulęcin

9

13

16:18

6.

Gorzów Wlkp

8

12

16:15

7.

Orion Sulechów

9

12

13:18

8.

Sobieski Żagań

8

8

0:24

Liga Juniorów Młodszych:
wyniki - 9 kolejka (28.11.2009)
STS Olimpia Sulęcin - MLKS Volley
Gubin 3:2
1.

Volley Gubin

8

15

23:11

2.

Trzynastka Zielona Góra

8

14

19:10

3.

Astra Nowa Sól

7

12

19:10

4.

Tęcza Krosno Odrzańskie

8

12

17:16

5.

Olimpia Sulęcin

7

11

16:12

6.

Kasztelan Międzyrzecz

5

8

12:8

7.

Gorzów Wlkp.

6

8

9:12

8.

Orion Sulechów

7

8

6:18

9.

Eurotax Lubsko

8

8

0:24

Liga Młodzików:
Wyniki - 6 kolejka (29.11.2009)
MLKS Volley Gubin - STS Olimpia
Sulęcin 0:2
MLKS Volley Gubin - STS Olimpia
Sulęcin 2:1
1.

Olimpia Sulęcin

10

18

17:4

2.

Volley Gubin

10

18

17:7

3.

Trzynastka Zielona Góra

10

17

16:8

4.

Gorzów Wlkp

10

17

15:8

5.

Sokół Drezdenko

10

14

9:13

6.

Jedynka Szprotawa

12

14

6:21

7.

Astra Nowa Sól

10

10

1:20

Horror
z happyendem
W meczu o Puchar Polski piłkarze jaromirowickiej Alfy pokonali po
emocjonującym meczu czwartoligową
Spartę Grabik.
Kibice, którzy zebrali się w ciepłą listopadową niedzielę, na brak emocji
narzekać nie mogli. Po początkowym
wzajemnym badaniu zaatakowała Alfa.
W 7 minucie spotkania strzał na bramkę
Radka Rzuna ręką zatrzymał defensor
gości i sędzia wskazał na 11 metr. Pewnym egzekutorem okazał się niezawodny
w tym elemencie gry Tomek Mucha. Po
stracie bramki goście uzyskali optyczną
przewagę, ale nie zdołali jej udokumentować bramką. Co się nie udało Sparcie,
udało się gospodarzom. W 33 minucie
spotkania Radek Supeł przejmuje piłkę na własnej połowie boiska, przebiegł
z nią dobre 40 metrów i rajd zakończył
strzałem, który bramkarz gości „wypluł”
wprost pod nogi Radka Śliwy, który bez
problemów podwyższył prowadzenie
miejscowych. Sparta po stracie bramki
zaatakowała z większym animuszem, ale
w bramce kapitalnie spisywał się Mateusz Pokwiczał. Kiedy wydawało się, że
takim wynikiem zakończy się pierwsza
część spotkania Alfa znów zadaje cios.
W 44 minucie szybka kontra naszych
zawodników i w przewadze liczebnej
R.Śliwa wykłada piłkę Jarkowi Tórzowi, który zdobył trzecią bramkę dla
żółto-zielonych. Wynik do przerwy był
dużym zaskoczeniem, gdyż Alfa łatwo
poradziła sobie z wyżej notowanym rywalem i nic nie wskazywało na późniejsze emocje. Tuż po przerwie wyśmienitą
okazję do podwyższenia prowadzenia
miał R.Rzun, ale przestrzelił z 5 metrów
nad poprzeczką. W 55 minucie świetną
paradą popisał się rozgrywający kapitalną partię M.Pokwiczał. W 59 minucie
Rafał Adamczak zagrał na wolne pole
do „Śliwki”, który popędził w kierunku
bramki przy krótkim słupku dał czwartą bramkę swojemu zespołowi. W 62
minucie szarżującego w polu karnym
zawodnika gości nieprzepisowo zatrzymał M.Pokwiczał i arbiter wskazał na
„wapno”. Zawodnik gości się nie pomylił i zmniejszył rozmiary porażki. Trzy
minuty później kolejną świetną okazję
miał R.Rzun, ale jakimś cudem obrońca gości wybił piłkę z linii bramkowej.

Ostatni kwadrans spotkania nie zapowiadał wspomnianych wcześniej emocji.
Piłkarze Alfy za szybko chyba uwierzyli
w końcowy sukces i zostali za to skarceni.
W 74 minucie spotkania dośrodkowanie
z prawej strony Przemysław Flaga zamienia na bramkę. Sparta poczuła wiatr
w żaglach i zaatakowała. W 84 minucie
w zamieszaniu w polu karnym upada
jeden z zawodników Sparty i sędzia po
raz trzeci w tym spotkaniu zarządził rzut
karny. Blisko szczęścia był M.Pokwiczał,
ale ostatecznie piłka wpadła do bramki
i w Jaromirowicach zrobiło się „gorąco”.
Gdy sędzia doliczył 4 minuty wiadomo
było, że Sparta rzuci wszystko na jedną szalę. W 92 minucie spotkania po
ogromnym zamieszaniu w polu karnym
goście dopięli swego i zdołali wyrównać,
tak więc czekały nas dodatkowe emocje.
Pierwsza część dogrywki nie przyniosła
nam zmiany rezultatu i było widać już
duże zmęczenie w obu ekipach. Pierwszą dogodną sytuację mieli miejscowi
tuż po wznowieniu gry, ale Paweł Butowicz źle opanował piłkę w polu karnym i ostatecznie nic z tego nie wyszło.
W 107 minucie spotkania po dośrodkowaniu T.Muchy dogodną okazję miał
ponownie P.Butowicz, ale głową nie potrafił skierować piłki do pustej bramki.
W obu ekipach zmęczenie dało się we
znaki i mieliśmy częste przerwy w grze.
Kiedy wydawało się, że kibicom przyjdzie obejrzeć serię rzutów karnych, Alfa
po raz kolejny zaatakowała skutecznie.
T.Mucha wykorzystał dobre dośrodkowanie, przyjął sobie piłkę na klatkę
w polu karnym i ze „stoickim” spokojem
posłał obok bezradnego Pawła Horożanieckeigo. Sezon Alfa kończy miłym akcentem, za co kibice gromkimi brawami
podziękowali swoim pupilom. Teraz zawodników czeka przerwa, a pod koniec
stycznia przygotowanie do kolejnej rundy. Do zobaczenia wiosną na boiskach
„okręgówki”!
Bramki dla Alfy: Tomasz Mucha 2
(7’k, 115), Radek Śliwa 2 (32’, 59’), Jarek Tórz 44’
Alfa: Pokwiczał - Ostrowski, Łabiszewski, Wiśnik, Maz, Mucha, Adamczak, Tórz (72’ Butowicz), Supeł (86’
Bryszewski), Śliwa, Rzun
www.alfajaromirowice.pl

Turniej szachowy
Rywalizacja sportowa to jeden z ciekawszych pomysłów na odciąganie młodzieży
od niebezpiecznych sytuacji. Wystarczy
tylko młodym ludziom zaoferować nowe
możliwości oraz stworzyć warunki do realizacji i rozwijania pasji i zainteresowań.
Tak jak to miało miejsce w sobotę 28 listopada w gubińskiej galerii „Ratusz”.
Tego dnia odbył się bowiem Indywidualny i Drużynowy Turniej Szachowy Szkół o Puchar Burmistrza Gubina. Rozgrywki zostały zorganizowane
w ramach akcji profilaktycznej „Stop
przemocy - stop narkotykom”. Mistrzostwa odbyły się w kategorii szachów
aktywnych P-15. Najlepsi zawodnicy
w poszczególnych grupach wiekowych
zostali obdarowani cennymi nagrodami, a najlepsze drużyny szkolne otrzy-

mały puchary i wyróżnienia. W zawodach wzięło udział 24 zawodników oraz
siedem drużyn szkolnych. W kategorii
indywidualnej najlepsza „trójka” szachistów przedstawia się następująco: 1.
Łukasz Ignaszak (LO), 2. Artur Hryniewicz (Gimnazjum nr 2), 3. Michał
Robowski (LO). Natomiast w kategorii
drużynowej najlepsi okazali się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w składzie Ł. Ignaszak i M. Robowski, którzy
wyprzedzili gimnazjalistów Olgę Opanowską i Kubę Ilnickiego z Gimnazjum nr 2 oraz drużynę Szkoły Podstawowej nr 2 w składzie : A. Hryniewicz,
Sebastian Keller, Monika Tomczyk
i Paweł Granda. Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy.
Andrzej Matłacki
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Sum ergo cogito
Będzie dalej tak jak jest?

Pod koniec września, w krótkim czasie po tragicznej śmierci spokojnego
obywatela, odbyło się forum na temat bezpieczeństwa. Na początek zaskoczyła mnie mizerna frekwencja. Ale to nie koniec niespodzianek. Przebieg forum, według mojej opinii, dawał potencjalnym chuliganom ważki argument
do ręki, argument bezsilności policji w stosunku do ich działań. Wniosek,
który się siłą rzeczy nasuwał, jest taki, że winne jest głównie społeczeństwo.
Tak wynikało z opinii panów policjantów. Oczywiście, jako społeczeństwo
powinniśmy mieć zasadniczy wpływ na kształtowanie młodych charakterów.
Ale w sytuacji, gdy mamy do czynienia z ewidentnym tzw. „marginesem społecznym”, w roli głównej muszą skutecznie występować siły porządkowe powołane przez to społeczeństwo.
Prowadzący forum Andrzej Winiszewski nawoływał: Nie wychodźmy stąd
bez konstruktywnych wniosków! Niestety, nie udało się. Ja wyszedłem przekonany, że potencjalni bandyci będą nadal w Gubinie. Ba, będą zdiagnozowani. Od czasu do czasu pojawią się odważni ludzie próbujący się im sprzeciwić
jak Artur Cackowski. Wyszedłem przekonany, że system, który liczy na to, że
bandytom przeciwstawią się przerażeni i zastraszeni ludzie, ryzykując groźby
i ich realizację, musi prędzej czy później doprowadzić do kolejnej tragedii. Już
w ciągu tygodnia po pogrzebie Artura miały miejsca pobicia, o których w czasie forum bezpieczeństwa informowano, ale próbowano pomniejszyć problem. A przecież każde takie wydarzenie to dramat człowieka i jego rodziny.
Pod koniec spotkania uparcie kołatał mi w głowie tekst piosenki Kuby Sienkiewicza „Już każdy powiedział to co wiedział…(prawie) wszyscy zgadzają się z sobą,
a będzie dalej tak jak jest”. Dobrze, że na forum nie było młodzieży, nawet śladowo.
Mogłaby wysunąć nie takie wnioski, o jakie by nam dorosłym chodziło.
Jedną z ważnych dziedzin życia mogących odpowiednio ukierunkować nadmiar energii młodych ludzi jest sport. Nauczyciele i trenerzy chodzą za chłopakami, namawiając ich do uprawiania takiej czy innej dyscypliny. Walczą
o każdego człowieka. Myślę, że wielu w ten sposób udało się profilaktycznie
skierować na właściwe tory. Wielu, ale nie wszystkich.
Dziesięcioletni chłopczyna, doskonały materiał na chuligana a w przyszłości
na przestępcę, zapytał mnie: „Proszę pana, a pan prowadzi boks?”, „Dlaczego
pytasz?”, „Bo ja się muszę wyżyć”, „Nie, nie nauczam boksu, ale przyjdź do
mnie na zajęcia, prowadzę treningi dla takich chłopców jak ty. Gramy w kosza, siatkówkę, piłkę nożną i ręczną. Będziesz zadowolony, wyżyjesz się”. „Nie,
proszę pana, ja chcę na boks, ja się muszę wyżyć na kimś”.
Powtórzę z całą mocą to, co napisałem półtora roku wstecz. Potencjalnych
przestępców można już wskazać w szkole podstawowej. Co robimy jako społeczeństwo, aby nimi nie zostali? Co robimy, aby ich zneutralizować? Przecież
grupę kandydatów dobrze znamy i z wielkim prawdopodobieństwem potrafimy zdiagnozować ich przyszłość.
Ireneusz Szmit

Gubiński Klub Kyokushin Karate
zaprasza wszystkich sympatyków
sportów walki na:

XXIV Ogólnopolskie
Mistrzostwa Gubina
w Karate Kyokushin
im. Nikoli Dubiel, które odbędą się
12 grudnia 2009 r. w hali
Zespołu Szkół Rolniczych przy
ul. Pułaskiego 1 w Gubinie.

Program Mistrzostw
16.00 - Uroczyste otwarcie
XXIV Mistrzostw Gubina
16.20 - 17.45 - Pokazy
17.45 - 18.30 - Finały

