
Ścieżka rozwoju miasta

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

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

Sprzedaż i wynajem nowych mieszkań oraz lokali użytkowych

Biuro sprzedaży:

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

PROMOCJA!

Życzymy na ten świąteczny czas,
by żadne smutki nie trapiły Was.
Umiarkowanej ilości gości,
a za to dużo śniegu i miłości.
W nadchodzącym Nowym Roku
w dzień, o świcie i o zmroku,
żeby wszystkie Wasze marzenia
doczekały się spełnienia!

Drogim Czytelnikom
zespół „WG”

Jeszcze do niedawna okolice przejścia 
granicznego przypominały plac budowy, 
teraz znajduje się tam deptak. Wyłożony 
kamienną kostką i płytami granitowymi, 
ciągnie się od mostu na Nysie Łużyckiej, 
aż do Baszty Ostrowskiej. Co kilka me-
trów lampa z dwoma punktami świet-
lnymi, ławka i stojak na rowery, poza 
tym dużo drzewek i krzewów. - Wię-
cej zieleni pojawi się tu na wiosnę, np. 
na lampach zawisną kwietniki - mówi 
Ryszard Kaczmarek, właściciel firmy 
Kabet z Zielonej Góry, która była wyko-
nawcą deptaka. Budowa zielonej ścieżki 
trwała od lipca, pracowało nad nią od 20 
do 40 osób, w zależności od tego, co było 
akurat do zrobienia. - Po drodze natra-
filiśmy na pewne problemy, gdyż na 
wyznaczonej trasie stały pawilony. Poza 

14 grudnia w Gubinie spadł pierwszy w tym roku śnieg i… nastąpiło oficjalne otwarcie części Eurodeptaka. Ciąg pie-
szo-rowerowy nazywany „zieloną ścieżką” nie był co prawda tego dnia zielony, tylko biały, jednak nie przeszkodziło to 
w świętowaniu zakończenia inwestycji. 

tym dochodziły prace wodociągowo-
kanalizacyjne, gazowe, oświetleniowe. 
Trzeba było wymienić starą sieć - dodaje 
R. Kaczmarek. 

Jesteśmy „do przodu”

Kiedy mieszkańcy porównywali Gubin 
do sąsiedzkiego Guben, zawsze to nasze 
miasto wypadało słabo. Tam wszystko 
wyglądało lepiej, choćby niemiecki dep-
tak. Teraz pod względem polsko-niemie-
ckiej inwestycji budowy Eurodeptaka to 
my jesteśmy „do przodu” i 14 grudnia 
można było oficjalnie się tym pochwalić. 
Na otwarcie „zielonej ścieżki” przybyli 
między innymi przedstawiciele władz 
Gubina i Guben, starostwa powiatowe-
go i Euroregionu. - Cieszę się, że miasto 
Gubin pięknieje, to pierwsza tego typu za-

kończona inwestycja. Na wiosnę ruszamy 
z kolejnymi, w ramach których zostaną 
odnowione wszystkie parki - powiedział 
burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak. 
Włodarz naszego sąsiedzkiego miasta, 
Klaus-Dieter Hübner przyznał, że jeżeli 
chodzi o Guben, to prace nie zaszły jeszcze 
tak daleko. To daje nam kolejny powód do 
dumy. Po przemówieniach, przy dźwię-
kach „Ody do radości”, nastąpiło uroczy-
ste przecięcie wstęgi i wzniesienie toastu 
- deptak został oficjalnie otwarty.

Będzie jeszcze piękniej

Eurodeptak kosztował około 2 mln zł, 
z czego 85% stanowiło dofinansowanie 
z programu Europejskiej Wspólnoty Trans-
granicznej, 15% - wkład własny. 

dokończenie na str. 3

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, uśmiechu i pogody 

ducha, a w nadchodzącym 
2010 roku samych radosnych 

dni, pomyślności w życiu 
osobistym oraz sukcesów w 

pracy zawodowej wszystkim 
Mieszkańcom Gubina

burmistrz Bartłomiej Bartczak
przewodniczący RM Leszek Ochotny

Tradycyjne 
i rodzinne 

czytaj na str. 7

Co chcą 
dostać pod 
choinkę?

czytaj na str. 15

Dominik 
dostał szansę 

czytaj na str. 8

Przecinają wstęgę (od lewej): L. Ochotny, B. Bartczak, K-D Hübner i J. Hoffmann
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Kradli prąd i wpadli
Na początku grudnia policjanci z wydziału do walki z Przestępczością Go-

spodarczą ujawnili nielegalne przyłącze energetyczne, którym zasilany był bu-
dynek mieszkalny w podgubińskiej miejscowości. 

W trakcie czynności służbowych gubińscy funkcjonariusze zauważyli, że 
urządzenia elektryczne znajdujące się w jednym z domów jednorodzinnych, 
pomimo zdjętego licznika energii elektrycznej, są nadal zasilane prądem. 
Sprawdzając, jak to jest możliwe, stwierdzili, że przewody elektryczne znaj-
dujące się na tablicy elektrycznej zostały połączone z pominięciem licznika. 
W ten sposób prąd płynął do urządzeń elektrycznych znajdujących się w tym 
budynku. Mundurowi na miejsce wezwali pracowników energetyki, którzy 
odłączyli dopływ prądu do mieszkania. W związku z tą sprawą przesłuchali 
właścicielkę mieszkania.

Policjanci przypominają, że za kradzież energii elektrycznej kodeks karny 
przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5.  (nm)

Gubeński Heimatbund wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gu-
bińskiej oraz właścicielem restauracji „Tercet” Mirosławem Witanem zorga-
nizował spotkanie z okazji 85. rocznicy jej funkcjonowania w ratuszu. Wśród 
zaproszonych gości była Justyna Karpisiak, wiceburmistrz miasta.

Rys historyczny restauracji przybliżył zebranym Lutz Materne, przewodni-
czący Gubener Heimatbund. „Tercet” kontynuuje tradycje poprzedniczki - re-
stauracji Ratskeller otwartej w ratuszu w 1924 roku. Do tego roku budynek 
ratusza zajmowała władza miejska. Nadburmistrz Lasz, przekazując klucz ho-
telarzowi Paulowi Schusterowi, jako pierwszy złożył wpis w „Złotej księdze go-
ści”. Napisał m.in.: „6 grudnia 1924 roku w sali historycznego ratusza otworzy-
łem w obecności przedstawicieli miasta restaurację”. Wpis opatrzył sentencją: 
„Kto swoje obowiązki ludzkie i obywatelskie dobrze wypełnia poprzez pracę, 
temu w godzinie odpoczynku niechaj Bóg i człowiek pozwoli spożyć napój”.

Po zakończeniu działań wojennych ratusz, a wraz z nim restauracja, legł 
w gruzach. Po odbudowie ratusza w 1986 roku na parterze funkcjonowała 
kawiarnia prowadzona przez Dom Kultury. W 1996 roku powstała tu restau-
racja „Tercet”. Z trzech współwłaścicieli - założycieli restauracji na posterunku 
pozostał M. Witan. 

„Tercet” to od początku powstania wizytówka miasta, choć konkurencja 
w branży gastronomicznej coraz większa. Wielu mieszkańców Gubina i Gu-
ben ceni restaurację za dobrą kuchnię, profesjonalną obsługę i, jak dodają nie-
mieccy goście, niewygórowane ceny.

Właścicielowi i personelowi życzymy wszystkiego najlepszego. (sp)

85 lat stuknęło restauracji w ratuszu

J. Karpisiak i M. Witan zdmuchnęli świeczki na jubileuszowym torcie

W ubiegłym roku szkolnym, w ramach programu „Bezpieczne Gimnazjum”, 
policjanci z Krosna Odrzańskiego i Gubina uczyli gimnazjalistów z powiatu 
krośnieńskiego. Prowadzili zajęcia m.in. w szkole w Grabicach. 

W czwartek 3 grudnia policjanci z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, 
Nieletnich i Patologii zostali zaproszeni przez uczniów II klasy Gimnazjum 
w Grabicach na szkolenie dotyczące zjawiska cyberprzemocy. Uczniowie pro-
wadzący pokaz zostali w maju br. przeszkoleni przez policjantów w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
przeciwdziałaniu handlu ludźmi, cyberprzemocy i problemów związanych 
z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, nikotyny. Gimnazjaliści w nowym 
roku szkolnym mieli za zadanie przeprowadzić cykl szkoleń dla innych ucz-
niów. Dzisiaj przeszkoleni uczniowie, oprócz zorganizowania pokazów multi-
medialnych, przedstawili scenkę ukazującą dramat młodej dziewczyny, której 
rodzice nie poświęcali czasu. Zajęcia prowadzone przez gimnazjalistów po-
dobały się wszystkim. Mundurowi z zadowoleniem obserwowali efekt swojej 
wcześniejszej pracy.  (nm)

Cyberprzemocy Stop!

KoMuNiKaT
W dniach 24 grudnia (Wigilia) 

oraz 31 grudnia (sylwester) 2009 roku 
Urząd Miejski w Gubinie 

będzie czynny w godzinach 
od 7.00 do 13.00

W poniedziałkowe popołudnie 7 grud-
nia podczas prac budowlanych na ulicy 
Poleskiej jeden z robotników natknął 
się na niewybuch z okresu drugiej woj-
ny światowej. Na szczęście natychmiast 
zawiadomiono odpowiednie służby. Jak 
przyznał inspektor ds. obrony cywilnej 
Rafał Wypych, w wyniku prac naziem-
nych został wykopany pocisk. Policja 
zablokowała drogę, a mieszkańcy zosta-
li ewakuowani ze swoich mieszkań. Po 
przyjeździe Patrolu Saperskiego z Kros-
na Odrzańskiego saperzy przystąpili 
do czynności związanych ze sprawdze-
niem terenu, zneutralizowaniem tego 
typu zagrożenia oraz załadowaniem 
niewybuchu na specjalistyczny pojazd. 
Okazało się, że znaleziono Pancerfaust, 

Ucichły echa podgubińskiej kopalni 
węgla brunatnego. Czy ucichły napraw-
dę? Może tylko przycichły, przeszły jakby 
w stadium inkubacji. Myślę, że nikt od 
kopalni już nie ucieknie, ani werbalnie, 
ani medialnie, tym bardziej formalnie.

Wszystko wskazuje na to, że strony 
zbierają siły. Być może sypią okopy. 
Bo z przykrością trzeba stwierdzić, że 
nic nie wskazuje na dążenie do dialo-
gu. Czy nowy rok przyniesie poczucie 
życzliwości, tak społecznie oczekiwa-
ne? Tymczasem, tu i ówdzie wypływają 
różne sygnały, póki co te weryfikowal-
ne. Chcemy je odnotowywać chociażby 
z racji uczciwości informacyjnej, także 
z racji nośności tematu.

Spostrzeżenie pierwsze: dziwi fakt, że 
żadna ze stron, mimo naszych propozy-
cji, nie zabiera głosu. Co oznacza cisza? 
Może referendum załatwiło wszystko 
i nie ma czego komentować. Co prawda 
trochę nowego światła rzucił artykuł Kasi 
Izdebskiej. Być może zamknął temat.

Można domniemać... Być może in-
westorzy liczą na zmianę ustawy prawa 
górniczego i kilku innych, co wobec 
końcówki kadencji sejmu, konferencji 
w Kopenhadze i trendów światowych 
wydaje się mało realne.

Mieszkańcy gminy nie zmniejszają 
aktywności, całkiem licznie pojechali 
demonstrować przed sejm. Radny Zyg-
munt Turowski na ostatnim posiedze-

Poza opłotki
niu Rady Gminy Gubin postawił wnio-
sek o rozpisanie referendum w sprawie 
odwołania rady i wójta. Nie komentu-
jemy, ale sygnał jest jakże czytelny.

Chcemy czytelników informować 
o faktach. A tych przybywa...Temat ko-
palni wyszedł już szeroko poza opłotki 
gmin Brody i Gubin.

Niedawno prof. Marian Miłek, były 
senator i rektor uczelni w Sulechowie, 
zwołał międzynarodową konferencję 
jakże przystającą do naszego tematu.

Konferencja „Energetyka przygra-
niczna Polski i Niemiec - doświadcze-
nia i perspektywy” przyciągnęła sławy 
naukowe, ekspertów i praktyków.

Przytoczę tutaj tylko jeden z siedmiu 
wniosków konferencji.

„Inwestycje związane z kopalnią wę-
gla brunatnego i elektrownią Gubin są 
szansą... Należy zintensyfikować dzia-
łania mające na celu uporządkowanie 
spraw formalnych i rozpoczęcie inwe-
stycji. Szczególną uwagę należy zwró-
cić na rozwiązanie problemów spo-
łecznych. W tym zakresie popełniono 
w ostatnim okresie błędy, które dopro-
wadziły do protestów społecznych i ne-
gatywnych wyników referendów”.

Tyle poważne gremium naukowe. Czy 
uda się społeczności gubińskiej rozli-
czyć te błędy? Jak i w jakim czasie? Zo-
baczymy. Potrzebna jest lekcja prawdy, 
nie konfrontacje.  Oleg Sanocki 

Kolejny wojenny niewybuch
czyli niemiecki bezodrzutowy granat-
nik przeciwpancerny jednorazowego 
użytku o średnicy 150 mm. Cała akcja 
saperska przebiegła szybko i spraw-
nie, dzięki czemu po pewnym czasie 
wszystko wróciło do normy, a miesz-
kańcy budynku mogli wrócić do swo-
ich domów. Musimy się przyzwyczaić 
do myśli, że gubińskie tereny są w tego 
typu „niespodziankach” dość specyficz-
ne. Dlatego też należy liczyć się z tym, 
iż podobne sytuacje mogą się w przy-
szłości powtórzyć, szczególnie podczas 
różnego rodzaju prac remontowo-bu-
dowlanych. Miejmy jednak nadzieję, że 
tak jak w tym przypadku, pozostaną one 
bez poważnych konsekwencji.

Andrzej Matłacki

Wykorzystałem sytuację, że drzwi 
do gabinetu burmistrza były uchylo-
ne i - jak nigdy - sekretariat był pusty. 
Wszedłem więc jakoś tak bez pukania, 
niezauważony. Nadal widzę, że ani bur-
mistrz, ani rozmawiający z nim Krzysz-
tof Dziurdziewicz, mnie nie zauważyli. 
Burmistrz wertuje pilnie jakieś akta, 
coś sprawdza. Pracownik z zapałem coś 
wyjaśnia. Obydwaj zaaferowani spra-
wą. Jestem niewidzialny. Takim - myślę 
- sposobem być może załatwiono Ber-
lusconiego. Już chciałem się wycofać, 
gdy odezwał się we mnie duch papa-
razziego, który kazał mi zrobić zdjęcie. 
Pstryknąłem...Wtedy burmistrz powie-
dział - Niech pan siada. 

Miałem zadać jedno krótkie pytanie, 
coś wyjaśnić.

Panowie kończyli uzgodnienia, jesz-
cze kilka podpisów burmistrza i grube 

Spójrzmy z góry
tomy leżą obok. Nastała cisza. Po chwili 
burmistrz oznajmia - Był pan świad-
kiem podpisania ważnego dokumentu, 
kolejnego wniosku o dofinansowanie 
odbudowy fary. Opasła dokumentacja 
obejmuje: rewitalizację wieży, która po 
tym zabiegu znów ożyje, będzie miała 
nowe schody, odnowiony punkt wido-
kowy. Wtedy na okolicę, również na 
Guben, będzie można spojrzeć z góry. 
Projekt przewiduje sfinansowanie badań 
i analizę geologiczną podłoża, budowę 
minipracowni konserwatorskiej. Rozpi-
sany będzie konkurs na zadaszenie i za-
gospodarowanie budowli.

Następny krok to pełna odbudowa naj-
większej budowli Gubina. 

Z przyjemnością podaję do Państwa 
wiadomości tę informację z pierwszej 
ręki.

Ols 

W galerii „Ratusz” GDK uroczyście 
wręczono nagrody tegorocznej edycji 
konkursu literackiego im. Tadeusza 
Firleja „O Złote Pióro”. 

„Złote Pióro” w kategorii „proza do-
rosłych” otrzymała Alicja Tyl za pracę 
zatytułowaną „Ona z Podbrodzia, on ze 
Zbyczyc”. W pozostałych kategoriach 
postanowiono nie przyznawać nagrody 
głównej. Wyróżnieniami uhonorowa-
no: Idę Kaczanowską za zbiór wierszy 
i Łucjana Dziubka, także za zbiór wier-
szy, Zygfryda Gwizdalskiego za pracę 
„Dlaczego Gubin” i Jerzego Czabatora 
za utwór „Przybyliśmy zza Buga”. 

W uroczystości uczestniczyli: wręcza-
jąca nagrody wiceburmistrz Justyna 
Karpisiak, liczne grono gości, wśród 
nich prezes Towarzystwa Kultury „Ako-
lada” z Nowej Soli Wojciech Jakimo-
wicz, radni, sympatycy poezji i prozy.

Należy podkreślić, że A. Tyl - nauczy-
cielka gubińskiego Liceum Ogólno-
kształcącego, drugi raz zdobyła nagrodę 
główną. Pierwsze „Złote Pióro” odebra-
ła w 2007 roku. Tym razem na konkurs 
napisała pracę o znanej mieszkańcom 
miasta parze nauczycieli Halinie i Zyg-
muncie Kłosowiczach. O początkach 
ich znajomości, o pracy, radościach 
i smutkach codziennego życia. 

Organizatorzy konkursu zaprosili do 
udziału w kolejnym „Złotym Piórze” syg-
nalizując zmiany w regulaminie. (sp)

„Złote Pióro” 
dla Alicji Tyl

Wszystkim klientom, 
partnerom 

oraz sympatykom naszej firmy
składamy życzenia 

spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów 

w Nowym 2010 roku.

Monika & Tadeusz Michtowie
Biuro Tłumaczeń Guben

Zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych spokojem

i ciepłem rodzinnych spotkań.

Życzliwości i dostatku
przy wigilijnym stole,

a także szczęścia i spełnienia
planów w nadchodzącym 

Nowym Roku

Mieszkańcom naszego miasta
życzy

Halina Wojnicz
Radna Rady Miasta
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Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnego projektu mającego zaktywizować 
osoby dynamiczne do założenia własnej firmy. 

Jest to projekt o nazwie „40 000 na plusie - wsparcie dla osób zamierzają-
cych rozpocząć działalność gospodarczą”. Jest realizowany przez gminę Gubin 
o statusie miejskim w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Piorytet VI „Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich”, działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia”. Skierowany on jest do osób fizycznych z terenu powiatu kroś-
nieńskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. W szczegól-
ności wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz 
pracujące, którym grozi utrata pracy w związku z obecnym kryzysem gospodar-
czym i osoby pozostające bez zatrudnienia przynajmniej przez rok w przeciągu 
ostatnich dwóch lat. Jest on również skierowany do osób do 25 roku życia, osób 
niepełnosprawnych, a także tych, które przekroczyły już 45 rok życia i zamiesz-
kujących na terenach gminnych i miejsko-wiejskich. 

Do rekrutacji zostanie zebranych 40 wniosków. Po zweryfikowaniu przez au-
dyt zewnętrzny tzw. biznesplanów, wybranych zostanie 30 wniosków, z autorami 
których zawarte zostaną stosowne umowy. Można będzie otrzymać do 40 tys. zł 
dotacji na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem działalności gospo-
darczej oraz - przez okres 2 x 6 miesięcy - po 850 zł na pokrycie kosztów związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. opłaty ZUS i podatki). 

Zapytany przez Redakcję o pozyskanie niezbędnych środków burmistrz 
stwierdza krótko: Samorządowców z reguły rozlicza się z budowy dróg, chodni-
ków, mostów, boisk szkolnych tj. tzw. „inwestycji twardych”.

My potrafiliśmy pozyskać środki, które można zainwestować bezpośrednio 
w ludzi. Wielu z beneficjentów posiada świetne pomysły biznesowe, a brakuje im 
niezbędnego kapitału, aby móc realizować swoje marzenia. Gubinowi udało się 
pozyskać blisko 4 miliony złotych, a 60 osób dostanie średnio po około 40 tysięcy 
złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - podkreśla B. Bartczak. 
Trzymam kciuki za wszystkich uczestników programu, aby im się powiodło! 

Samo uruchomienie projektu i niezbędne szkolenie odbędą się wiosną przyszłego 
roku, a podpisanie umów i przekazanie środków dopiero we wrześniu 2010 roku. AB.

Ruszył kolejny nabór

Sklep odzieżowy 
& Solarium

Y a s h m i n e
•  Nowe lampy w solarium 

- 1zł/min,
•  Atrakcyjna, niepowtarzalna 

konfekcja damska,
•  Wyszukane dodatki,
•  Profesjonalna obsługa  

po kursie wizażu i stylizacji

Z a p r a s z a
pn.- pt. od godz.10.00-20.00

sob. od godz. 10.00-15.00

ul. Śląska 10 (deptak),
66-620 Gubin

Tel. kom. 660 80 90 08

Zarząd Klubu Sportowego 
LZS alfa Jaromirowice 

składa serdeczne życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne 
dla zawodników, ofiarodawców oraz wielkiej rzeszy naszych wspaniałych kibiców

- Jaki był miniony rok dla Gubina?
- Bardzo dobry, wręcz rekordowy. Zrea-

lizowaliśmy korzystne inwestycje, głównie 
za pozyskane pieniądze unijne. Rok 2009 
sprawił, że nasza kadencja jest przełomowa 
- zainwestowano ponad 22 mln zł. W najlep-
szych latach inwestowano 4 do 5 mln zł.

- Co to znaczy?
- Myślę, że rokuje to dobrze dla miasta na 

przyszłe lata. Gubin kreuje się korzystnie. 
Otwarcie w Gubinie wydziału Łużyckiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej nobilituje 
Gubin jako miasto akademickie. Zrealizo-
waliśmy bardzo ważne inwestycje gospo-
darcze. Uzbrojono strefę ekonomiczną 
przy ul. Cmentarnej, a także tereny przy 
ul. Legnickiej. Kilkadziesiąt hektarów czeka 
na inwestorów. 

- A co z centrum miasta?
- Zdecydowanie poprawiliśmy este-

tykę miasta. Dawnego blasku nabiera 
Wyspa Teatralna. Powstał piękny dep-
tak od granicy do baszty. Niebawem 
rozpocznie się rewitalizacja wszystkich 
parków miejskich. Staram się o środki 
na budowę kompleksu sportowego dla 
osiedla Roosvelta. Dziękuję radnym za 
wspieranie tych działań. 

- Czy uda się zatrzymać młodych ludzi 
w mieście?

- Robimy wszystko w tym celu. Szansą 
jest wyższa szkoła. 

Nowi inwestorzy w strefie tworzą kolejne 
miejsca pracy. Oprócz tego realizujemy 
projekty miękkie - czyli 40 tys. zł na roz-
kręcenie własnego biznesu. Rozwijają się 
gubińscy przedsiębiorcy, rozważają zwięk-
szenie zatrudnienia a nawet budowę no-
wych zakładów - będę to wspierał. Jeśli 
samorząd zapewni odpowiednią jakość 
poziomu nauki, kultury, sportu i rekreacji, 
a łatwiej będzie o dobrą pracę, to młodzi 
ludzie zostaną.

- Czy czegoś nie udało się Panu zre-
alizować?

- Zadawnionym problemem był brak 
mieszkań. Ale i tu powoli wychodzimy na 
prostą. W roku 2008 kupiliśmy 10 miesz-
kań od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 
W roku 2009 kolejne 50. Przedtem, miasto 
nie kupiło ani jednego mieszkania, więc 
zaległości są duże. Temat nie jest jeszcze 
do końca załatwiony. Niektóre umowy 
najemców z WAM-em kończą się w 2010 
a inne w 2011 roku. Trzeba to rozwiązać. 
Liczę na pomoc lubuskich posłów, głównie 
Marka Cebuli (posła z naszego powiatu) 
i Bożenny Bukiewicz. 

- Jaka jest recepta na sukces?
- Można powiedzieć, że pierwsze dwa lata 

chomikowaliśmy pieniądze na urzędowym 
koncie. Przygotowaliśmy dokumentacje, 
uzgadnialiśmy projekty ze stroną niemie-
cką. Trwał wyścig do unijnej kasy. Niektóre 
gminy nie wytrzymały presji mieszkańców 
oraz opinii, że nic się u nich nie dzieje. 
Wielu burmistrzów spanikowało, zaczęli 
inwestować na kredyt. My czekaliśmy do 
końca na uruchomienie unijnego dofi-
nansowania, chociaż i u nas wyczuwało 
się zniecierpliwienie. Wraz z radnymi po-
kazaliśmy mieszkańcom, że się nie pomylili, 
oddając na nas głos. Wiedzieliśmy, że nie 
możemy szaleć z inwestycjami za własne 
środki w sytuacji, gdy za moment ruszą 
unijne programy i każdą złotówkę będzie 
można pomnożyć razy cztery. Tu należą 
się podziękowania mieszkańcom za to, że 
w nas nie przestali wierzyć a wszystkim 
pracownikom urzędu za ich ciężką pracę. 

- Co się robi, aby pozyskać unijne miliony?

Va banque Bartczaka
Pamiętam, jak staraliśmy się o dofinan-

sowanie termomodernizacji magistratu. 
Umówiłem się z marszałkiem Marcinem 
Jabłońskim na podpisanie umowy przed 
budynkiem urzędu. Chciałem, żeby się 
przekonał naocznie, iż remont magistratu 
jest już zaawansowany, bo to również miało 
wpływ na dofinansowanie. Innym razem 
pojechałem do Poczdamu z burmistrzem 
Guben - chodziło o przedstawienie naszego 
wspólnego projektu i rozwianie wątpliwości 
strony niemieckiej. Podobnych zdarzeń 
było wiele. Sukcesy mają to do siebie, że 
trzeba im wychodzić naprzeciw.

W sprawach unijnych i polsko-niemie-
ckich nieocenioną rolę odgrywa Eurore-
gion z siedzibą w Gubinie. Prezes Czesław 
Fiedorowicz, jako były burmistrz Gubina, 
żyje sprawami naszego miasta. 

- A efekty?
- Co znaczy unijne dofinansowanie, można 

podziwiać na przykładzie boiska przy SP2 oraz 
otoczenia LO przy ul. Piastowskiej. Boisko 
przy SP2 zrobiliśmy z własnych środków 
i kosztowało ono około 400 tys. zł. Natomiast 
kompleks przy ul. Piastowskiej kosztował nas 
podobną kwotę, tyle że inwestycja wartości 
1,6 mln zł sfinansowana została głównie przez 
Unię Europejską. Tu mamy jedno boisko a tam 
kompleks lekkoatletyczny z 4 boiskami, bież-
nią itd. Cierpliwość się opłaciła, bo wreszcie 
wystrzeliliśmy z inwestycjami jak z procy. A jak 
to w życiu, czasem trzeba zagrać va banque. 
Tak też postąpiliśmy przy uzbrajaniu terenów 
przy ul. Cmentarnej i Legnickiej. Kiedy radni 
podnosili rękę za realizacją inwestycji, były 
to przedsięwzięcia realizowane z kredytu. 
Dzięki odpowiednim zabiegom udało się 
na ten cel pozyskać pieniądze unijne. 

Stale pracujemy nad kolejnymi pro-
jektami, by maksymalnie wykorzystać 
bieżący okres wsparcia. Nie możemy sobie 
pozwolić na spiralę zadłużeń. 

- Jakie są plany na przyszłość?
- Dokończymy rozpoczęte inwestycje. 

Chcemy zagospodarować turystycznie Nysę 
Łużycką. Oddamy do użytku Wyspę Tea-
tralną. Marzę też, by otworzyć wieżę fary dla 
turystów. W tym celu m.in. współpracuję 
z europosłem Arturem Zasadą, Lubuskim 
Konserwatorem Zabytków Barbarą Bieli-
nis-Kopeć, stowarzyszeniem wspierającym 
z Guben, Fundacją Odbudowy Fary.

W kwietniu zrobimy wielką prezentację 
naszego zabytku w Brukseli, w Parlamen-
cie Europejskim. Wypromujemy nasze 
miasto w Europie. Pracujemy nad pro-
jektem rozbudowy basenu - bo brakuje 
sauny, siłowni, sali fitness i basenu ze-
wnętrznego. Mieszkańcy Gubina zasługują 
na komfortowy wypoczynek. Staramy się 
o pieniądze na adaptację koszarowca na 
cele mieszkaniowe. Planów jest sporo, 
wszystkiego nie mogę zdradzić.

- Co gubinianie dostaną pod choinkę? 
- Są bonusy. Mogę odpowiedzialnie za-

komunikować, że ponad 30 mieszkańców 
naszego grodu otrzymało dofinansowanie 
po 40 tys. zł. na otwarcie własnego bizne-
su, wiele osób nabędzie uprawnienia do 
przejazdów autobusami za 50 gr. Kilka 
niespodzianek niebawem...

-A czego spodziewa się pan pod choinkę?
Moja żona zawsze mnie czymś zaskakuje, 

więc pewnie podobnie będzie i tym razem. 
Póki co wystarczą mi przyjazne gesty i za-

dowolone miny mieszkańców Gubina. 
Dziękuję za każdą życzliwość, życząc 

mieszkańcom sukcesów i wszystkiego 
najlepszego.

Rozmawiał Oleg Sanocki

dokończenie ze str. 1
Teraz to najładniejsze miejsce w mie-

ście. - Codziennie byłem na miejscu bu-
dowy, cieszę się, że się nam udało - mówi 
Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz, Na-
czelnik Wydziału Komunalnego i Inwe-
stycji. - Uważam, że w rzeczywistości dep-
tak wygląda lepiej niż zakładany projekt 
- dodaje. Na pytanie, czy będą w Gubinie 
jeszcze piękniejsze miejsca, odpowia-
da zdecydowanym „tak”. Co nas czeka 
w najbliższej przyszłości? Już niedługo 
zostanie oddany do użytku kompleks 
boisk wielofunkcyjnych przy LO, na 
wiosnę wypiękniej Egzotarium, Park 

Waszkiewicza, Plac Chrobrego, a w Par-
ku Mickiewicza doczekamy się nowej 
fontanny z iluminatorami. Przewidywa-
ny czas ukończenie modernizacji Wyspy 
Teatralnej przewidywany jest na kwie-
cień-maj 2010. Również dla wszystkich 
sceptyków, których razi nieestetyczny 
widok targowiska miejskiego tuż przy 
deptaku - dobra wiadomość. Powstaje 
tam ogrodzenie, a wiosną pojawią się też 
nasadzenia. Więc chyba warto wstrzy-
mać się te kilka miesięcy z narzekaniem 
i ostatecznie ocenić inwestycję w całej 
okazałości.

Aleksandra Kościółek

Ścieżka rozwoju miasta

5 grudnia w Świebodzinie odbył się 
finał X Lubuskiego Konkursu Recyta-
torskiego o Laur Juliusza Słowackiego. 
Konkurs zorganizowany został z okazji 
dwusetnej rocznicy urodzin polskiego 
wieszcza. 

Reprezentantką Gimnazjum nr 2 była 
Ewelina Wacławek, która przygotowa-
ła wiersz Narodzie mój,  natomiast Lice-
um  Ogólnokształcące im. B. Chrobre-
go reprezentowała Justyna Turowska, 
mówiąca utwór Testament mój. Wśród 
wyróżnionych w tym konkursie znala-
zła się J. Turowska. 

Pomocy w przygotowaniach recyta-
torkom udzielały polonistki: Alicja Tyl 
oraz Wioletta Kucharska-Spiralska.

Anna Nowak

O laur 
Juliusza 

Słowackiego

Justyna Turowska z dyplomem

Widok na nowy deptak od strony baszty
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Wschowa miejscem 
obrad

W piątek 11 grudnia we Wschowie obradował Konwent Eurore-
gionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Odbyła się również konferencja Stowa-
rzyszenia, w której uczestniczył burmistrz Bartłomiej Bartczak. 
W trakcie konferencji między innymi szczegółowo omówiona zo-
stała koncepcja dalszego rozwoju ścieżek rowerowych. Wytyczone 
szlaki łączą się z istniejącymi po stronie niemieckiej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem szlaku Odra-Nysa. Niedługo będzie można 
pokonać ścieżką rowerową trasę z Czech do Bałtyku. 

Jako novum zapoczątkowano też zwyczaj prezentacji jednego 
z ciekawszych miejsc leżących na terenie Stowarzyszenia. Jako 
pierwszy obiekt na konferencji został zaprezentowany ogród zoo-
logiczny w Cottbus. Bardzo ciekawie mówił o nim jego dyrektor 
dr Jens Kannerling. Jest to jedyny na terenie stowarzyszenia ogród 
zoologiczny. Ceny dla zwiedzających (w tym dla Polaków) są bar-
dzo atrakcyjne, a w siedzibie Euroregionu przy ulicy Piastowskiej 
są dostępne materiały promocyjne w języku polskim. 

Podopieczni 
otrzymali prezenty

Wiele okoliczności złożyło się na to, że zostali sierotami. Albo 
fizycznymi, albo społecznymi. Ale są też nasi. Podopieczni Powia-
towego Domu Dziecka w Gubinie zostali obdarowani prezentami 
przygotowanymi przez lubuskiego posła (pochodzącego z Zielonej 
Góry) do Parlamentu Europejskiego Artura Zasadę.

Europoseł zawitał do placówki w wigilię św. Mikołaja, co praw-
da bez stosownego ubioru, ale za to z prezentami dla wszystkich 
podopiecznych (łącznie z personelem wychowawczym), mając do 
pomocy „Śnieżynki” (w tej roli zadebiutowały asystentki biura po-
selskiego). Wielką niespodzianką był też przyjazd przedstawicieli 
klubu żużlowego z zielonogórskiego „Falubazu”, łącznie z najmłod-
szym zawodnikiem Patrykiem Dudkiem, mającym 17 lat (przy-
jechał ze swoim ojcem – Sławomirem), do którego ustawiały się 
prawdziwe kolejki po autograf. Goście także przywieźli upominki 
dla wychowanków Domu Dziecka. Największą popularnością cie-
szył się kompletny kombinezon żużlowca. 

Tegorocznej wizycie Mikołaja w Domu dziecka towarzyszyli bur-
mistrz miasta B. Bartczak i wicestarosta powiatu krośnieńskiego 
Janina Pawlik.

Po powitaniu gości przez pełniącą obowiązki dyrektora Powia-
towego Domu Dziecka Janinę Lemańską, nastąpiło wręczenie 

Kolejne mieszkania 
przekazane

Kolejnych 11 mieszkań wykupionych przez miasto znalazło 
swoich nowych właścicieli. We wtorek 8 grudnia burmistrz Gu-
bina B. Bartczak wraz z wiceburmistrz miasta Justyną Karpisiak 
i kierownikiem Miejskiego Zakładu Urządzeń Komunalnych Ro-
manem Gąsiorem przekazali w ręce nowych najemców ostatnią 
pulę (z 14 nabytych) mieszkań odkupionych od Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej. Wśród nowych lokatorów znajduje się między in-
nymi Aleksander Jakubowski.

Na marginesie: trwa nadal „walka” o uzyskanie tytułów prawnych 
na pozostałe mieszkania, które WAM wynajmuje dla mieszkańców 
Gubina. Są przypadki, że umowy są przedłużane do końca 2010 lub 
2011 roku. Burmistrz B. Bartczak skierował odpowiednie pismo 
na ręce nowego Prezesa Instytucji Michała Świtalskiego z prośbą 
o rzeczowe podejście tych najemców do problemu i rozwiązanie go 
w sposób zadowalający obie strony.

Ten wyjątkowy dzień

Jako pierwsi wigilijne spotkania zapoczątkowali Gubińscy Pio-
nierzy. Z powodu remontu Urzędu Miejskiego tegoroczne spotka-
nie odbyło się w gościnnych progach Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących. Gośćmi uroczystości byli: burmistrz miasta B. Bartczak, 
ks. proboszcz parafii pw. Trójcy Św. - Ryszard Rudkiewicz, Pre-
zes Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Czesław Fiedoro-
wicz oraz dyrektor „ogólniaka” Halina Bogatek. Popłynęły kolędy 
w wykonaniu chórku uczennic z klas I-III Gimnazjum nr 2 przy-
gotowane pod kierunkiem siostry Doroty.

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, świąt dających radość 
i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok, by był jeszcze lepszy niż 
mijający oraz pachnących choinek - życzyła wszystkim Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia Pionierów Halina Owczarek.

Otwarcie nowej drogi
Nie od dziś powszechna jest opinia, iż jedną z największych bolą-

czek kraju, a więc również naszego regionu, jest nie najlepsza infra-
struktura drogowa. Jakość naszych szos nadal pozostawia wiele do 
życzenia. Na szczęście sytuacja ta ulega polepszeniu, a przykładem 
takich zmian jest otwarcie przebudowanej drogi powiatowej łączą-
cej miejscowość Żytowań z terenem przygranicznym. Inwestycja 
była możliwa dzięki współpracy dwóch powiatów: krośnieńskiego 
i Oder-Spree. Uroczyste oddanie drogi do użytku odbyło się w środę 

Prace na wyspie idą 
pełną parą

Chyba nikt nie ma wątpliwości, iż Gubin w ostatnim czasie stoi 
inwestycjami i nowymi projektami, które mają na celu unowocześ-
nienie oraz upiększenie naszego miasta. Za nami jest już oficjalne 
otwarcie ciągu pieszo-rowerowego, który jest realizacją pierwszego 
etapu projektu „Zielona Ścieżka Gubin-Guben”. Natomiast w trak-
cie zaawansowanych prac remontowych znajduje się Wyspa Tea-
tralna. W ostatnią środę 9 grudnia jej teren odwiedzili: Burmistrz 
Gubina B. Bartczak, inspektor ds. obrony cywilnej Rafał Wypych 
oraz komendant Straży Miejskiej inspektor Krzysztof Dubert. Ce-
lem wizytacji było przyjrzenie się postępowi prac prowadzonych 
na terenie wyspie. Tuż po zapoznaniu się z przebiegiem prac oraz 
planami na kolejne miesiące robót, burmistrz wyraził opinię, że 
modernizacja wyspy przebiega niezwykle sprawnie i co ważne, 
zgodnie z harmonogramem, który w wyniku „bombowej” nie-
spodzianki musiał zostać poddany korekcie. Bardzo cieszy fakt, 
iż prace są na tak zaawansowanym poziomie - dodał B. Bartczak. 
Wysiłek robotników widać gołym okiem i niedługo wszyscy będą 
mogli ocenić efekt końcowy. Uroczyste oddanie Wyspy Teatralnej 
do użytku dla mieszkańców obu przygranicznych miast plano-
wane jest na wiosnę 2010 roku, najprawdopodobniej w kwietniu 
lub maju. Niewykluczone, iż specjalnie na tę okazję odbędzie się 
na niej specjalny i niepowtarzalny koncert inaugurujący otwarcie 
miejsca, które ma z pewnością wielkie szanse stać jedną z najwięk-
szych atrakcji i dumą naszego miasta.  Andrzej Matłacki 

prezentów, które były podpisane imiennie. W trakcie ponad trzy-
godzinnego spotkania - przy cieście i napojach - największym 
zainteresowaniem cieszył się junior „Falubazu” P. Dudek, który 
odpowiadał na niezliczone pytania o „czarnym sporcie” i swojej 
karierze. Każdy z wychowanków (szczególnie płeć piękna) chciał 
koniecznie przymierzyć stój żużlowca.

Wychowankowie placówki także wręczyli dostojnym gościom 
upominki, będące ich własnym wytworem.

A. Zasada przyrzekł solennie wszystkim podopiecznym, iż 
w 2011 roku zorganizuje dla nich wyjazd do Brukseli, połączony ze 
zwiedzaniem miasta i wizytą w siedzibie Unii Europejskiej. Na taką 
wycieczkę ma wyjechać 25 dzieci wraz z opiekunami. 

16 grudnia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk politycz-
nych gminy Gubin i powiatu krośnieńskiego, między innymi: sta-
rosta Jacek Hoffmann, wicestarosta Janina Pawluk, przewodniczą-
ca rady powiatu Iwona Skołozubow, przewodniczący rady gminy 
Stanisław Fudyma, sekretarz gminy Leonard Tumiłowicz, dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych Janusz Milczarek, burmistrz Gubina 
B. Bartczak, Sylwia Pędzińska ze Wspólnego Sekretariatu Technicz-
nego, dyrektor biura Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Bożena Bu-
chowicz, sołtys Żytowania Kazimierz Nowicki oraz starosta powia-
tu Oder-Spree Manfred Zalenga. Na spotkanie przybył także ksiądz 
proboszcz Ryszard Rudkiewicz. Koszt modernizacji drogi wraz 
z wybudowaną ścieżką rowerową wyniósł 1 mln 480 tysięcy złotych, 
a fundusze uzyskano poprzez Europejską Współpracę Terytorialną. 
Za dwa lata planowane jest oddanie kolejnej nowej drogi, tym ra-
zem łączącej Żytowań z Kosarzynem. Takie przedsięwzięcia służące 
poprawie nadgranicznej infrastruktury drogowej z pewnością po-
zytywnie wpływają na wizerunek naszego kraju wśród obcokrajow-
ców. A dla naszego lokalnego społeczeństwa są przede wszystkim 
udogodnieniem w podróżowaniu. Andrzej Matłacki

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego podczas wizytacji wyspy

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi

Opłatkowe spotkanie przy kolędach

Wszyscy podopieczni dostali prezenty

Sylwia Pędzińska - dyrektor Wspólnego Sekretariatu Technicznego
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Wkurza mnie Prawo na co dzień
prowadzi prawnik Adam Ziętka

Most protestu!
Chciałabym zapisać osobie trzeciej w testamencie spadek. Czy osoba taka bę-

dzie zobowiązana do zapłaty zachowku na rzecz mojego rodzeństwa (jedynych 
spadkobierców ustawowych)?

Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego prawo do zachowku przysługuje jedynie 
zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy. W związku z powyższym 
rodzeństwo, które nie zostało powołane w testamencie do spadku, nie może roś-
cić sobie praw do zachowku od osoby powołanej do spadku w testamencie.

W postanowieniu o nabyciu spadku nie zostali wymienieni wszyscy spadkobier-
cy ustawowi. Aktualnie chcielibyśmy podzielić spadek. Czy w tych okolicznościach 
jest to możliwe? Zaznaczę, iż postanowienie o nabyciu spadku jest prawomocne.

Zgodnie z art. 680 kodeksu postępowania cywilnego podstawą działu spadku 
jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. W przypadku, gdy wydane 
postanowienie (chociażby było prawomocne) nie wskazuje wszystkich spad-
kobierców, przed działem spadku należy przeprowadzić postępowanie sądowe 
o zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Wniosek o wszczęcie takiego postępowa-
nia może zgłosić każdy zainteresowany. W takim przypadku sąd zmieni postano-
wienie, stwierdzając nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. 

Procedurę tę stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego przez notariusza 
aktu poświadczenia dziedziczenia.

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

Łączący Gubin z Guben most na Nysie 
śmiało można nazwać mostem pojedna-
nia. Na nim bowiem parę razy w roku 
z okazji różnych świąt czy uroczystości 
spotykają się mieszkańcy obu miast, ma-
nifestując w ten sposób wspólnotę.

Na innym moście, łączącym wieś 
Markosice z niemiecką miejscowością 
Gross Gastrose, wyznaczyli sobie spot-
kanie mieszkańcy zagrożonych miej-
scowości, w których mają powstać ko-
palnie odkrywkowe węgla brunatnego. 

28 listopada br. ponad dwieście osób 
z obu stron Nysy z udziałem niemie-
ckich polityków spotkało się w sali gim-
nastycznej po niemieckiej stronie, by po 
uzgodnieniu wspólnej rezolucji przejść 
w procesji na most w Markowicach. Ce-
lowo piszę procesja, a nie przemarsz, po-
nieważ otwarcia dokonał ksiądz Mathias 
Berndt.On też poszedł na czele uczestni-
ków z około 500 pochodniami.

- Nie chcemy nowych kopalni. Nie 
chcemy przesiedleń - tak mówił w swo-
im wystąpieniu poseł do Parlamentu 
Niemieckiego Wolfgang Neskovic.

Inni mówili o ochronie klimatu lokal-
nego i globalnego. Na spotkaniu zapadła 
decyzja o dalszych działaniach, łącz-
nie z wyjazdem do Sejmu w Warszawie 
i złożeniem na ręce Marszałka Sejmu 
RP Bronisława Komorowskiego petycji 
dotyczącej odrzucenia nowelizacji Prawa 
geologicznego i górniczego (druk sejmo-
wy numer 1696). Czytamy w nim m.in.:

„Przyjęcie ustawy w obecnym kształcie 
doprowadzi do ekspansji kopalni węgla 
w Polsce - bez zgody i wbrew woli sa-
morządów i obywateli, którzy w pierw-
szej kolejności odczują negatywne 
skutki działań kopalni. Nie zgadzamy 
się na wysiedlenie tysięcy ludzi, fizycz-
ną likwidację domów, szkół, kościołów, 
cmentarzy. Nie chcemy wegetować 
w pobliżu gigantycznych sięgających 
200 metrów wyrobisk kopalnianych, 
olbrzymich zwałowisk i dymiących ko-
minów elektrowni. Przeciwko planom 
budowy kopalni odkrywkowych węgla 
brunatnego swoje stanowcze „Nie” wy-
powiedzieli w referendach mieszkań-
cy sześciu gmin położonych na złożu 
„Legnica” Kunice Lubin, Miłkowice, 
Prochowice, Ruja i Ścinawa (woj. dol-
nośląskie) oraz gminy Brody i Gubin 
(złoża „Gubin” woj. lubuskie). Referen-
da są ważne i wiążące.”

W obszernym tekście mowa jest o libe-
ralizacji prawa i utracie kontroli państwa 

Drugiego grudnia br. do Warszawy przyjechali reprezentanci aż pięciu polskich 
regionów zagrożonych budową kopalni odkrywkowych lub tych, które już dziś 

odczuwają negatywne skutki istniejących inwestycji. Była też delegacja z Niemiec.

nad działalnością spółek węglowych. 
Autorzy powołują się na szkodliwą dzia-
łalność, czego dowodem są okolice Ko-
nina i Śląska, gdzie istniejące kopalnie 
powodują osuszanie jezior, straty w rol-
nictwie i leśnictwie, zapadanie się zie-
mi, zalewanie osiedli mieszkaniowych, 
zniszczenie infrastruktury całych miast 
osiedli i wsi. Pod apelem podpisali się 
burmistrzowie i wójtowie ze Społeczne-
go Komitetu „Stop Odkrywce”.

O tym, jak przebiegała demonstracja 
przed Sejmem, rozmawiam z uczestnicz-
kami „Grupy Inicjatywnej” naszej gminy 
paniami Dorotą Schewior z Wieletowa 
i Dorotą Prugar-Wasielewską z Późnej.

- W Warszawie spotkały się autokary 
z różnych regionów Polski. Przeważnie 
na czele stali burmistrzowie i wójtowie, 
a także przedstawiciele różnych spo-
łecznych komitetów - inicjatyw obywa-
telskich przeciwko budowie odkrywki 
na ich terenie. Był też z nami dyrektor 
Greenpeace Robert Cegliński - mówią 
moje rozmówczynie.

Dowiaduje się też, że rezolucja ze spot-
kania polsko- niemieckiego, jako rezolucja 
z Brandenburgii i Polski, została przeka-
zana na spotkanie „Szczyt Klimatyczny” 
w Kopenhadze. Czytamy w niej m.in.:

„Żyjemy w regionie, którego poziom 
emisji dwutlenku węgla na jedne-
go mieszkańca jest znacznie powyżej 
większości regionów na świecie. Nie 
jesteśmy dumni z tego. W naszym re-
gionie przedsiębiorstwo energetyczne 
planuje po obu stronach Nysy górni-
ctwo węgla brunatnego, aby kontynu-
ować dalej i dalej do przeniesienia wsi, 
niszcząc krajobrazy do sprężenia dwu-
tlenku węgla i pozostawić skutki dla 
przyszłych pokoleń”.

- Nie składacie broni, pomimo że refe-
rendum w druzgocącej przewadze było 
na „nie” (na 7,5 tys. mieszkańców gu-
bińskiej gminy 1800 osób było na nie).

- Nie możemy, bo nasz gminny samo-
rząd najwidoczniej tego nie respektuje. 
A poza tym musi zmienić uchwałę, któ-
rą bez konsultacji ze społeczeństwem 
podjął już w grudniu 2008 roku (decy-
zja o studium uwarunkowań i kierun-
ku przestrzennego zagospodarowania 
gminy), co otwiera furtkę do dalszych 
działań na rzecz kopalni. Ponieważ nie 
uznano za stosowne skonsultowania 
się z mieszkańcami gminy, a żyjemy 
w kraju demokracji (akceptowaną isto-
tą demokracji jest uczestnictwo wszyst-

kich członków społeczeństwa) podwa-
żono suwerenność w podejmowaniu 
wspólnych decyzji. Wiedzieliśmy, że 
np. w Brodach były debaty. U nas pa-
nowała ignorująca cisza. Postanowili-
śmy działać. By zmusić nasze władze 
do konsultacji zawiązaliśmy w czerwcu 
br. „Grupę Inicjatywną – Nie Przeciw-
ko kopalni” - informują.

- Nie byłam w Hornie, ale wieść gmin-
na niesie, że tam przesiedleńcy dostali 
nowe domy pod klucz. Przeniesiono 
kościół, cmentarz. Czy to nie wystar-
czy?- pytam, prowokując odpowiedź.

-Tak! To jest wieś wizytówka-rekla-
ma. Innym wioskom już nie stworzo-
no takich warunków. To, że skorzystali 
mieszkańcy z Horna, to zasługa ich 
sołtysa Zigerta Bernda, który ze swoją 
społecznością walczył o pozostawienie 
starej miejscowości tak zawzięcie, że 
trzy razy sprawa trafiła do Strasburga. 
Wygrali o tyle, że postawiono im goto-
wą wieś. Teraz, po sześciu latach, sam 
sołtys mówi, że tęsknią za starym miej-
scem, bo w nowym czują się nienatu-
ralnie. Niemcy walczą bardziej od nas 
o pozostawienie ich terenów, bo prze-
cież głośna była tegoroczna sprawa, 
gdy pozostawione domy na starej od-
krywce obsunęły się ze śpiącymi ludź-
mi. My też po naszej stronie doświad-
czamy skutków kopalni odkrywkowej 
zza Nysy. Szczególnie, gdy jest wiatr, to 
u nas jest prawdziwa burza piaskowa. 
Na odległość kilku metrów nic nie wi-
dać - mówią panie.

„Mając na uwadze powyższe, jeszcze 
raz apelujemy do Pana Marszałka o za-
angażowanie swojego autorytetu w celu 
odrzucenia nowelizacji Prawa geode-
zyjnego i górniczego. Prosimy także 
o zaangażowanie w kampanię służącą 
obronie praw samorządów reprezen-
tujących interesy społeczności lokalnej 
zagrożonej planowaną budową od-
krywkowej kopalni węgla brunatnego.” 
– to końcowy fragment pisma do Mar-
szałka. Podano też do wiadomości pre-
miera RP Donalda Tuska, prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego oraz mediów 
ogólnopolskich i regionalnych. 

A tak nawiasem mówiąc, na spot-
kaniu polsko- niemieckim były tylko 
niemieckie media: TV, radio, prasa. Ze 
strony polskiej była tylko przedstawi-
cielka „Wiadomości Gubińskich”, czyli 
niżej podpisana. O co tu chodzi?

Kaśka Janina Izdebska 

Przed sklepem przy stoliku z promo-
cyjnymi produktami stały dwie hostes-
sy. Miłe panie zachęcały do zakupów 
i wzięcia udziału w konkursach zorga-
nizowanych z okazji otwarcia sklepu. 
Dość spora grupa (około 20) klien-
tów rozpoczęła rekonesans w sklepie. 
Każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie. 
Oczywiście wśród asortymentu naj-
więcej miejsca zajmują kosmetyki. Są 
to zarówno produkty dla „zwykłego” 
konsumenta, jak i dla tych bardziej 
wymagających i z zasobniejszym port-
felem. Oprócz kosmetyków można tu 
znaleźć mini sprzęt AGD, upominki, 
książki, zabawki a nawet drobne słody-
cze. Myślę, że każdy klient (jeśli tylko 
zechce) może zrobić udane zakupy, 
a duży wybór produktów pomoże wy-
szykować wspaniałe prezenty pod cho-
inkę i nie tylko. W sklepie znajduje się 

Rossmann w Gubinie
W czwartek 10 grudnia o godz. 9.00 miało miejsce oficjalne otwarcie droge-

rii Rossmann w naszym mieście.

także „sprzęt” do wywoływania zdjęć.
W dniu otwarcia każdy klient doko-

nujący zakupu otrzymał drobny upo-
minek i kupon konkursowy. Dzień 
później odbyło się losowanie nagród: 
kosmetyków, torebek damskich i mini 
sprzętu AGD.

W drogerii pracę dostało 9 osób, pra-
cujących w systemie dwuzmianowym 
w godz. 9.00-18.00. Kryteria przy na-
borze personelu to: minimum średnie 
wykształcenie, uczciwość, dyspozycyj-
ność i aktualne badania lekarskie. Dwa 
tygodnie przed otwarciem pracownicy 
wzięli udział w szkoleniach z zakresu 
przepisów BHP, obsługi kas i kompute-
ra, a także „współpracy” z klientami.

Czas pokaże, czy nowa drogeria pozy-
ska wielu stałych klientów i czy będzie 
w stanie się utrzymać na rynku.

Anna Kędziora

Klienci sklepu, odpowiadając na pytania, mogli wygrać atrakcyjne nagrody
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Bożena Knapińska
wicedyrektor szkoły

Dla mnie najważniejszym dniem 
jest Wigilia Bożego Narodzenia. 
Bardzo lubię przygotowywać kolację 
wigilijną. Towarzyszy temu zaduma, 
która tworzy wstęp do tego wyjąt-
kowego wieczoru. Nastrój buduje 
łamanie się opłatkiem i śpiewane po 
kolacji kolędy.

Leokadia Kurczak
emerytka

Święta spędzam sama, więc braku-
je mi towarzystwa. Ale mogę odpo-
cząć od trudów dnia codziennego. 
Kiedyś, gdy święta spędzałam z ro-
dziną, lubiłam kolędowanie. Ja śpie-
wałam, a syn grał na gitarze.

Krystyna Zmaczyńska
rencistka

Lubię tradycje związane z wieczo-
rem wigilijnym. Zawsze jest dwa-
naście postnych potraw i łamanie 
się opłatkiem. Towarzyszą temu łzy 
wzruszenia. Dzieci i wnuki wypatru-
ją pierwszej gwiazdy na niebie. Po 
kolacji, późnym wieczorem, idziemy 
na pasterkę.

Maria i Ryszard Przybył
emeryci

Oczywiście w Wigilię najważniej-
sze są życzenia i opłatek. Dodatkiem 
są prezenty pod choinką. W pierw-
szy dzień świąt jemy (z dziećmi i ich 
rodzinami) uroczysty obiad i dużo 
ze sobą rozmawiamy. AK

Sonda
Którą z tradycji świątecznych 

cenisz najbardziej?

Gmina Gubin

Jej trzech synów odbywało służbę wojskową: Jacek m.in. w Legnicy i Krośnie 
Odrzańskim, Roman (jeszcze służy) przebywał na misjach m.in. w byłej Jugosła-
wii i Libanie, Piotr także uczestniczył w misji w Libanie.

Pani Józefa od czasu zawarcia związku małżeńskiego w 1967 r. mieszka w Żenicho-
wie, poprzednio, wraz z rodzicami (Kulbowie), w Dobrzyniu, dokąd przybyli z woje-
wództwa tarnopolskiego (tato jako osadnik wojskowy). Pracowała w ZPO „Goflan”, 
krótko też w Niemczech. Cieszy się z trzech wnuczek i dwóch wnuków.

Gratulacje i kwiaty przekazał również wójt Edward Aksamitowski. Redakcja 
również przyłącza się do gratulacji. Z.Traczyk

Medal za synów w wojsku
Podczas sesji rady gminy, która odbyła się 3 grudnia, miała miejsce sympatycz-

na uroczystość. Komendant WKU Zielona Góra ppłk Grzegorz Dyrka wręczył 
Józefie Tarnowskiej z Żenichowa medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Sesja rady, która odbyła się 3 grudnia, zaczęła się od zgrzytu - przewodniczą-
cy Stanisław Fudyma nie chciał przyjąć wniosku radnego Stefana Zygmunta 
Turowskiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego uchy-
lenia uchwały Rady Gminy z 11 grudnia 2008 r. w sprawie „Budowy na terenie 
gminy elektrowni i kopalni węgla brunatnego” ze względu na wynik referendum 
lokalnego z 8 listopada br. Radni po wysłuchaniu wyjaśnień radcy prawnego 
Alicji Antkiewicz, która zarzuciła wnioskowi błędy prawne, wniosek odrzucili. 
Wniosek przedstawiony przez radnego zawiera złą nazwę uchwały, na którą się 
powołuje. Odnosi się ona do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowania 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin”. Dopiero z dalszej 
treści wynika, że zmiana związana jest z budową elektrowni opalanej węglem 
brunatnym lub produktami z węgla brunatnego i niezbędnymi instalacjami wraz 
z kopalnią odkrywkową węgla brunatnego.

Jeszcze o kopalni

Powołana została Rada Społeczna SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim w składzie: 
przewodniczący - Edward Aksamitowski, przedstawiciel wojewody - Teresa Przyga-
lińska, członkowie: Anna Durawa, Stanisław Fudyma, Tomasz Strusiński, Leszek 
Tomaszewicz, Dawid Zołoteńko. Za swą pracę rada nie otrzymuje wynagrodzenia.

Rada społeczna 
SP ZOZ

Do końca 2010 r. wszyscy korzystający ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
z urządzeń komunalnych zapłacą 2,40 zł za metr sześcienny + VAT, 1,50 zł + 
VAT miesięcznie za odczyt z wodomierza głównego, 1,50 zł + VAT to miesięcz-
na opłata abonamentowa za rozliczenie należności oraz 5,00 zł miesięcznie za 
utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych. Za odprowadzenie ścieków 
do urządzeń komunalnych trzeba zapłacić 5 zł za metr sześcienny+ VAT.

Taryfy za wodę i ścieki

Wójt E. Aksamitowski przedstawił założenia do budżetu na rok 2010 podkre-
ślając, że jest on trudny do opracowania i realizacji. Wzrosły m.in. koszty utrzy-
mania szkół. Dochody zaplanowano na kwotę16.940.000 zł, z tego własne 24%, 
subwencje 47% i dotacje 30%. Wydatki mają wynosić 19.740.000 zł, najwięcej na 
oświatę (36%) i pomoc społeczną (23%). Na inwestycje drogowe zamierza się wy-
dać 330.414 zł, na inne - w tym modernizację budynku nowej siedziby - 459.659 zł. 
Sesję budżetową zaplanowano na 30 grudnia. Z.Traczyk

Jaki budżet?

Tuż przed naszą rozmową do właścicielki 
sklepu przybiega jedna z klientek. Koniecz-
nie „na teraz” chce ładne i pasujące do 
stroju kolczyki. Kinga pokazuje najnowsze 
nabytki i razem dokonują wyboru. - Klient 
jest najważniejszy - mówi z uśmiechem. 

Pochodzi z Koszalina. Nie ukrywa, że 
do Gubina przyjechała za miłością. - 
Było ciężko, musiałam zostawić tam ro-
dzinę - opowiada. - Na początku trudno 
było się przekonać, w końcu chłopak nie 
zastąpi wszystkich bliskich. Jednak fakt, 
że mogłam zajmować się tym, co lubię, 
sprawił, że powoli się przyzwyczaiłam - 
dodaje. Jej sklepik funkcjonuje dopiero 
od dwóch miesięcy, ale już widać, że po-
mysł się podoba. Kobiety, które tu trafia-
ją, przyprowadzają również koleżanki. 
Wiele z nich zostaje stałymi klientkami. 
- Jedna z pań odwiedza mnie co tydzień 
i wybiera coś z biżuterii czarno białej. 
Może sama zadecydować, co i jak ma 
wyglądać - mówi Kinga.

Hobby stało się pracą

Jej przygoda z biżuterią zaczęła się zu-
pełnie przypadkowo. Lubiła ręczne ro-
bótki i uwielbiała otaczać się ładnymi 
rzeczami. Swego czasu przeglądała fora, 
na których były prezentowane zdjęcia 
kolczyków, naszyjników, itp. wykonanych 
własnoręcznie. - Nie mogłam uwierzyć, że 
coś tak pięknego można zrobić samemu. 
Postanowiłam spróbować Zaczęłam szu-
kać narzędzi i elementów do tworzenia 
biżuterii. Na początku stanowiło to tylko 
hobby, przy którym często pomagała mi 
mama. Zarówno ona, jak i siostra, były 
i są moimi pierwszymi i najwierniejszymi 
klientkami - wspomina Kinga. Z biegiem 
czasu hobby zaczęło przeradzać się w pra-
cę. Kinga rozprowadzała wyroby w gronie 
koleżanek, znajomych tych koleżanek 
i znajomych znajomych koleżanek. - Cza-
sem, gdy szłam do fryzjera, moja pasja 
wynikała z rozmowy i budziła zaintereso-
wanie. Ludzie widzieli, co mam na sobie 
i wypytywali o to. Podawałam swój telefon 
i jeździłam do klientek. Zaczęłam też or-
ganizować spotkania w większym gronie, 
na których można było obejrzeć i kupić 
biżuterię - opowiada.

Na każdą kieszeń

Na początku było skromnie. Szklane 
koraliki, metalowe elementy. Potem za-

Kobiety lubią błyszczeć
Kinga Gut jest młodą osobą, która łączy pracę z pasją. Zajmuje się tym, co 

od zawsze budziło pożądanie kobiet - biżuterią. Wszystko jest ręcznie robio-
ne i niepowtarzalne. Nic więc dziwnego, że jej stoisko przyciąga jak magnes. 
Każda z pań lubi błyszczeć. 

częła tworzyć biżuterię z kamieni pół-
szlachetnych i bursztynu. Przyznaje, że 
do dziś bursztyn jest jej ulubionym two-
rzywem. Z czasem doszły też kryształki 
Swarovskiego i elementy ceramiczne, 
które cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. - Był czas, że robiłam tylko biżu-
terię srebrną z dodatkiem kamieni. Jed-
nak, gdy otworzyłam sklep, okazało się, 
że wiele osób pyta o rzeczy metalowe. Są 
tańsze i dzięki temu bardziej dostępne. 
Dlatego rozszerzyłam asortyment. Nie 
każdego stać na dużo droższe srebro. 
Teraz każdy może wybrać coś na własną 
kieszeń - mówi Kinga.

Jej sklep jest jedynym tego rodza-
ju w naszym mieście. - Są oczywiście 
jubilerzy, ale oni oferują biżuterię już 
wykonaną. Nie da się niczego zmienić, 
podsunąć żadnego pomysłu. Do mnie 
klientka może przyjść z własną sugestią. 
Wspólnie ustalamy, jaką biżuterię chce 
i tworzymy coś tylko dla niej - tłumaczy 
właścicielka. Dodaje też, że kupujący są 
różni. Panowie, którzy wybierają tu pre-
zent dla dziewczyny, wydają się bardziej 
zdecydowani. Oglądają konkretne wy-
roby i decydują. Panie mają inne podej-
ście. - Mówią, że tyle tu pięknych rzeczy, 
że trudno coś wybrać. Nierzadko widzą 
np. naszyjnik i proszą, aby tu i tam coś 
dodać. Bywa też, że przychodzą z włas-
ną wizją i składamy biżuterię od zera. 
Czasami wychodzi zupełnie inaczej niż 
planowały - śmieje się artystka.

Nikt inny takiej nie ma

Na stoisku każdy może wybrać coś 
ładnego dla siebie i nie tylko. - Kiedyś 
przyszedł do mnie klient z nietypowym 
zamówieniem. Chciał kupić tylko po jed-
nym kolczyku różnego rodzaju. Okazało 
się, że zamierzał zawiesić je na brzegach 
kieliszków podczas przyjęcia. Oryginalny 
sposób na wskazanie miejsca danej oso-
bie - opowiada właścicielka. Taka biżute-
ria to też interesujący prezent. Zwłaszcza, 
że zbliżają się święta, potem sylwester 
i karnawał. - Kryształki Swarovskiego 
cieszą się dużym powodzeniem. Są prze-
piękne i cudownie się mienią - poleca 
Kinga. Warto dodać, że drobną biżuterię 
tego typu można kupić już od 25 złotych. 
A mała rzecz cieszy, zwłaszcza, kiedy nikt 
inny takiej nie ma. 

Aleksandra Kościółek

ppłk. G.Dyrka wręcza medal J.Tarnowskiej

K.Gut przy misternej pracy
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Uważam, że nasze miasto...
Nietrudno zauważyć, że jest pełne życz-
liwych ludzi, dlatego też bardzo chętnie 
wracam tu co roku.
Moje ulubione miejsce w Gubinie to…
No cóż, nie znam na tyle dokładnie mia-
sta, aby być w tym temacie ekspertem, ale 
bardzo lubię odwiedzać ruiny Kościoła 
Farnego oraz tereny parku Willa Wolfa.
Mój największy sukces...
Że ciągle jestem dla ludzi kimś ważnym 
i potrafię swoją obecnością wywoływać 
u nich uśmiechy na twarzy.
Mój największy błąd...
Hm, jeżeli takowe popełniam, to staram się 
je jak najszybciej naprawiać i natychmiast 
o nich zapominać. Nie warto w sobie pie-
lęgnować negatywnych myśli i emocji.
Denerwuje mnie...
Obłuda i zakłamanie u niektórych ludzi.
Często myślę o...
Aby pójść w końcu na zasłużoną emery-
turę, ale raczej mi to nie grozi (śmiech).
Szkołę wspominam...
Chodziłem bardzo chętnie, ponieważ mia-
łem ładne koleżanki w klasie (uśmiechnął się 
Mikołaj, lekko się też rumieniąc…). Uczyłem 
się dobrze, ale kujonem nigdy nie byłem!
W przyszłości planuję...
Teraz mam gorący okres świąteczny, ale 
zaraz po nim planuję dłuższy odpoczy-
nek. Mam zamiar też zgolić brodę…
Muzyka, film, czy książka? Wolny 
czas spędzam...
Siedząc w bujanym foteliku, popijając 
gorącą czekoladę przy płomykach strze-
lających z kominka, do tego jakoś miła 
lektura i jest super!
Tradycyjna polska kuchnia, czy...
Lubię polską kuchnię, szczególnie pla-
cki ziemniaczane i bigos, ale smakuje 
mi również kuchnia włoska i azjatycka. 
Natomiast nie cierpię różnego rodzaju 
fast foodów!
Mam słabość do...
To chyba oczywiste: do rozdawania 
mnóstwa prezentów. Uwielbiam robić 
miłe niespodzianki. Nawet tym trochę 
mniej grzecznym osobom (śmiech).
Moja dewiza życiowa brzmi...
Zawsze słuchaj głosu swojego serca i idź 
przez życie zgodnie ze swoim sumieniem 
- stara prawda, ale jakże prawdziwa…

Przy okazji, pozdrawiam wszystkich 
czytelników „WG”! Wesołych Świąt 
i do zobaczenia!

o sobie samym...
Redaguje Andrzej Matłacki

Święty Mikołaj
społecznik, przyjaciel 

dzieci i dorosłych

Jednym z punktów regulaminu Klu-
bu Kobiet Niezależnych jest praca 
członkiń klubu na rzecz środowiska, 
w którym działają, w szczególności na 
rzecz uzdolnionej młodzieży. 

Mongolskie przysłowie mówi: „Największym skarbem jest wiedza, mniejszym dzieci, a najmniejszym dobra materialne”.

Nagrodzono najlepszych!
To z myślą o młodzieży klub inspi-

ruje, organizuje i uczestniczy w kon-
kursach dobrego zachowania, bezpie-
czeństwa dzieci na drogach, nagradza 
młodych twórców i sportowców, po-

maga artystycznie uzdolnionej mło-
dzieży.

W ciągu jedenastoletniej działalno-
ści, corocznie funduje nagrody - sty-
pendia dla młodzieży, która swoimi 
wynikami w nauce i aktywnością spo-
łeczną zasługuje na wyróżnienie.

Również w tym roku 2 grudnia czte-
ry osoby z gubińskich szkół odebrały 
listy gratulacyjne z kopertami zawie-
rającymi finansowe nagrody. A oto 
nagrodzeni:

- Hania Kaczmarek - rekomendowa-
na przez Szkołę Muzyczną w Gubinie 
- uzdolniona klarnecistka.

- Ewelina Serafin - uczennica Ze-
społu Szkół Licealnych i Technicznych 
w Gubinie, aktywna w szkole i radna 
w Młodzieżowej Radzie Miasta, ak-
tywnie działająca w Gubińskim Domu 
Kultury na rzecz młodzieży.

- Paweł Jakusiak - uczeń Zespołu 
Szkół Rolniczych w Gubinie - dobry 
uczeń i sportowiec.

- Kacper Grzelak - uczeń Gimna-
zjum nr 1 w Gubinie - pierwszy na-
grodzony gimnazjalista (do tej pory 
nagradzano tylko uczniów szkół śred-
nich) dobry uczeń, z zamiłowania 

Od lewej H. Kaczmarek, K. Grzelak, E. Serafin, P. Jakusiak

Święta za pasem. Czuje Pan 
już ich klimat?

Klimat świąt widać dooko-
ła, jednak nie zawsze idzie on 
w parze z tym, co się dzieje 
w każdym z nas. To co widzi-
my wokół, to raczej marketing 
świąteczny, który jest cechą na-
szego pokolenia. Nie do końca 
ma on związek z tym, do czego 
powinniśmy się przygotować 
na święta Bożego Narodzenia. 

Co sądzi Pan o przedświą-
tecznej gorączce? W wielu 
sklepach ozdoby pojawiają się 
już na początku listopada. To 
zjawisko wpływa pozytywnie, 
czy raczej irytuje?

Od tego raczej nie ucieknie-
my, choć według mnie jest to 
zjawisko negatywne. Wszystko 
staje się komercyjne, tracimy 
specyficzny, ciepły wymiar 
świąt. Nawet kolędy tracą war-
tość samą w sobie, ponieważ 
stają się osłuchane. Częściej 
słychać kolędy w sklepach niż 
w domach przy wigilijnych 
stołach. Ja z rodziną staram się 
kontynuować tradycję wspól-
nego śpiewania przy choince. 

Jeżeli już mowa o sklepach… 
Prezenty kupione?

Jeszcze nie kupione, ale za-
planowane. Zawsze najtrud-
niej wymyślić coś, z czego ktoś 
będzie zadowolony. Bardzo 
lubię robić prezenty, zwłasz-

cza dzieciom, czasem nawet 
bez okazji. 

Mówi się, że mężczyźni różnią 
się od chłopców tym, że mają 
droższe zabawki. Jako chłopiec 
zapewne marzył Pan o samo-
chodziku na baterie. A teraz?

Trudne pytanie… Kiedyś pisa-

łem listy do Świętego Mikołaja 
z listą prezentów, teraz już tego nie 
robię, bo wolę niespodzianki. 

Jak spędza Pan święta? W spo-
sób tradycyjny, czy raczej nie?

Jak najbardziej w tradycyjny 
sposób. Kontynuujemy z żoną 
zwyczaje wyniesione z domu, 

staramy się utrzymać je takimi, 
jakie pokazali rodzice. Wigilijna 
wieczerza, tradycyjne potrawy, 
spędzanie czasu wspólnie z ro-
dziną - aby wszystko wyglądało 
tak jak w dzieciństwie. 

Współczesne święta nie różnią 
się więc od tych, które pamięta 
Pan z dzieciństwa?

Nie, wszystko jest po stare-
mu. Kiedy byłem dzieckiem, 
rzadko wyjeżdżaliśmy na świę-
ta. Nic dziwnego, bo oprócz 
mnie była w domu jeszcze 
trójka rodzeństwa, więc stano-
wiliśmy dość liczną rodzinę. 
Wtedy wszyscy przyjeżdżali 
do nas i tak jest do dziś. Mimo, 
że siostry mieszkają w innych 
miastach, zawsze na Boże Na-
rodzenie goszczą w Gubinie.

Pomaga Pan w przygotowy-
waniu świątecznych potraw?

Pomagam, a przynajmniej się 
staram. Wigilia zawsze była dla 
mnie szczególnym dniem i to nie 
tylko sama wieczerza, ale również 
jej przygotowania. Dawniej wraz 
z rodzeństwem towarzyszyliśmy 
rodzicom w kuchni i słuchaliśmy 
opowieści o tym, jak wyglądały 
ich święta. Pomagając, spędzali-
śmy razem czas i chcę, aby ta tra-
dycja była kontynuowana. 

Jakie jeszcze tradycje wynie-
sione z domu są kontynuowa-
ne w rodzinie? 

Jest ich dużo: ubieranie cho-

inki w dzień Wigilii, siano pod 
obrusem, 12 potraw, śpiewanie 
kolęd, czytanie Pisma Świętego 
przed kolacją wigilijną, paster-
ka, rozdawanie prezentów przez 
gwiazdora i wiele innych.

Wierzy Pan w Świętego Mi-
kołaja?

Uważam, że tego dnia każ-
dy jest Świętym Mikołajem… 
Każdy, kto czuje radość rozda-
jąc prezenty!

Kto w domu ubiera choinkę?
Syn jest co prawda jeszcze za 

mały, ale pozostała część ro-
dziny stara się to robić wspól-
nie. Zwykle przy śpiewie kolęd 
i tradycyjnie - w dzień Wigilii. 

Wymarzone święta…
Według mnie święta są takie, 

jak się do nich przygotujemy 
i jaką dzięki temu uda się stwo-
rzyć atmosferę. Najważniejsze, 
by były spokojne i w gronie 
najbliższych.

Czego mógłby Pan życzyć 
Czytelnikom z okazji zbliżają-
cych się świąt?

Ktoś kiedyś powiedział: „Za 
każdym razem, kiedy wyciąg-
niesz rękę do drugiego człowie-
ka, jest Boże Narodzenie”. Daru 
wyciągania ręki, przebaczenia… 
Błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia - tego właśnie ży-
czyłbym mieszkańcom Gubina.

rozmawiała 
Aleksandar Kościółek

informatyk. Po uroczystości, którą 
uświetniła grą na klarnecie H. Kacz-
marek, zapytałam laureatów, co ich 
interesuje poza szkołą.

- Hania lubi pływać, ma tytuł młod-
szego ratownika, bo - jak mówi - tata 
dba o muzykę, mama o sport.

- Ewelina słucha muzyki, działa 
w Młodzieżowej Radzie Miasta.

- Paweł wyżywa się w piłce nożnej 
i lekkoatletyce.

- najmłodszy – Kacper - uprawia 
akrobatykę, nie ma trenera, ćwiczy 
sam i z pasją programuje.

Jak każdego roku, tak i tym razem, 
złożono dużo wniosków, z których 
trzeba było wybrać tylko kilka.

Może za rok uda się pozostałym, któ-
rzy także przecież zasługują na wyróż-
nienie.

Wszystkie finansowe nagrody po-
chodzą z własnych funduszy człon-
kiń KKN, albowiem jest to stowa-
rzyszenie zwyczajne i nie korzysta 
z żadnych zewnętrznych dotacji. Na 
tym m.in. polega niezależność tego 
klubu.

Kaśka Janina
Izdebska

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory” - coraz częściej te i podobne słowa rozbrzmiewają 
z głośników radiowych. Nic dziwnego, święta tuż tuż. Wtedy faktycznie zgasną spory, a praca i polityka zejdą na dalszy plan. Święta to wyjątkowy czas, który 
każdy spędza w szczególny sposób. Dziś o rodzinnych tradycjach, prezentach i przygotowaniach do Bożego Narodzenia mówi Leszek Ochotny, przewodni-
czący gubińskiej Rady Miejskiej. 

Tradycyjne i rodzinne

L.Ochotny z synkiem Jonaszem
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W piątek 11 grudnia w Galerii „Ra-
tusz” odbyło się spotkanie z Pawłem 
Zawitkowskim - fizjoterapeutą, tera-
peutą, absolwentem kursu terapii w wo-
dzie Halliwick oraz konsultantem Kli-
niki Neonatologii i Intensywnej Terapii 
Noworodka w Instytucie Matki i Dzie-
cka w Warszawie. Jest autorem m.in. 
poradnika „Opieka i pielęgnacja małego 
dziecka” oraz wielu innych publikacji na 
temat rozwoju i jego zaburzeń u dzieci. 
- Choć z różnych względów termin ten 
wydaje się kontrowersyjny i może się źle 
kojarzyć, to jednak lubię siebie nazywać 
zaklinaczem dzieci - stwierdził bohater 
spotkania. Znany ze swej skromności, 
zamiast pochwalić się swoimi osiągnię-
ciami i sukcesami, od razu przystąpił 

Zaklinacz dzieci
Witając się z publicznością, od razu zaznaczył, iż sam siebie w żadnym wy-

padku nie chce nazywać literatem bądź pisarzem, choć te określenia jak naj-
bardziej pasują do jego twórczości. Ma na koncie tytuły, które zyskały w pew-
nych kręgach społecznych ogromną popularność…

do nawiązania kontaktu z publicznoś-
cią. Każdy mógł indywidualnie z nim 
porozmawiać na wiele ważnych tema-
tów, które mogą niepokoić. Pojawiły się 
dyskusje z zakresu zachowania, metod 
leczenia oraz dojrzewania i rozwoju 
małego dziecka. Gość starał się odpo-
wiadać na każde zadane pytanie w spo-
sób wyczerpujący i szczegółowy, dzięki 
czemu momentalnie zjednał sobie sym-
patię widowni. Na spotkanie przybyły 
głównie młode matki oraz rodzice, któ-
rych dręczą różne dylematy. W trakcie 
rozmowy z P. Zawitkowskim wiele osób 
mogło usłyszeć rady i sugestie, które 
z pewnością mogą pomóc w rozwiąza-
niu niejednego ważnego problemu.

Andrzej Matłacki 

To był wieczór pełen magii. I chęci 
niesienia pomocy - piętnastoletniemu 
Dominikowi cierpiącemu na chorobę 
Recklinghausena. Na scenie było bar-

wnie i w sercach chyba też. Przybyli 
goście nie szczędzili grosza na leczenie 
młodego chłopca…

Dominik cierpi na rzadką chorobę, 
która należy do schorzeń zwanych 
fakomatozami. Zmiany dotyczą skó-
ry i układu nerwowego. Guzy zwa-
ne nerwiakowłókniakami powstają 
w nerwach obwodowych, ale umiej-
scawiają się wzdłuż naczyń krwionoś-
nych i występują w całym organizmie. 
To powoduje, że u chorego Dominika 
występują częste bóle praktycznie ca-
łego ciała. Doprowadziło to również 
do zniekształcenia kończyn dolnych. 
Chłopak stracił już prawą nogę…

- Bardzo nas ujął los Dominika. Nie 
mogliśmy przejść obok niego obojętnie 
- mówi Marcin Gwizdalski z GDK. Do 
akcji niesienia pomocy chętnie włączy-
li się pracownicy domu kultury, nie-
zastąpiona Katarzyna Niekraszewicz, 
Gabriela Kuchta, grupa OTWAR-
TE i gubińska młodzież oraz artyści 
z województwa lubuskiego. W efekcie 
w sobotni wieczór można było obej-
rzeć trzygodzinny show, prowadzony 
przez  Andrzeja Winiszewskiego i Ka-
tarzynę Sobieszek z kaberetu Made in 
China, z koncertem zespołu Tupot Bia-
łych Mew, pokazem mody z kolekcją 

Dominik dostał szansę
Pracowni Art Szafa, sztuczki żongler-
skie barmana, fryzjerskie umiejętności 
Salonu VIVA, dynamiczny taniec nie-
miecko-polskiej grupy Tae-bo itp. Pod-

czas aukcji można było kupić grafiki 
Jerzego Fedry, aparaty fotograficzne, 
kolekcję monet Jana Andruchowicza 
(de facto dziadka Dominika), usługi 
związane ze zbliżającym się karnawa-
łem itd. Była też loteria fantowa.

Mimo zebrania sporej sumy pienię-
dzy podczas show oraz podczas kwe-
sty w ZSLiT, akcja trwa nadal. Na Al-
legro aukcje dostępne pod adresem: 
http://allegro.pl/show_user_auctions.
php?uid=237069; aukcje będą też wi-

doczne po wpisaniu w wyszukiwarce ser-
wisu allegro hasła: Gubin dla Dominika. 
Zostały tam wystawione projekty srebr-
nego dukata, obrazy, kryształowe wazony 
oraz inne atrakcyjne gadżety. Wszystko 
po to, aby zebrać dokładnie taką sumę 
pieniędzy, która potrzebna jest do kom-
pleksowego leczenia Dominika oraz za-
kupienia potrzebnej protezy....

Rajmund
Sponsorzy: Sebastian Ciemny - studio 

reklamy Standart, Studio Paznokci Ag-
nieszka Ciszewska, Agencja Nierucho-
mości City Invest  Karolina i Kamil Kału-
ziak, Psi Styl Aneta Rybarczyk, Drink Bar 
Restauracja Rancho Anna Jaskólska, Ro-
man Jaskólski, Malibu Gabinet kosme-
tyczny Monika Brzozowska-Skołozubow, 
Salon fryzjerski VIVA Teresa i Mariusz 
Duź, Targowisko przemysłowe - Irena 
Będkowska, Grażyna Nowosielska, Ma-
ria Łyszczyńska, Sklep Sekret Państwo 
Komarczuk, Kwiaciarnia Alicja Szym-
czyszyn, La Via Katarzyna Zbroińska, Sa-
lon fryzjerski Galaxy, Monika i Sebastian 
Chomont, Tomasz Niekraszewicz, Piotr 
Milicz, Drogeria Natura, Satman Robert 
Bielaszewski, Komisariat Policji w Gu-
binie Mieczysław Fryga, Anna Fryga, 
Art. Grafik Dagmara Kamińska, Jubiler 

państwo Jawińscy, Kwiaciarnia „Flora” 
Renata Rachwalska, Top Schrank Ma-
rek Walczak, Maciej Frąckiewicz, Sklep 
Odzieżowy „Dusia” Marzena Stawska, 
Bar Hammak Państwo Kurzawa, Vera 
Luca, Art Szafa Natalia Kądej  i inni… 

ORGANIZATOR

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: Andrzej WiniszewskiMagda Piekarz i

Gubiñski Dom Kultury - sala widowiskowa 18.12.2009 godz. 19.00 - WSTÊP WOLNY

Zaklinacz dzieci w rozmowie z Romanem Niparko

Jednym z atrakcji show był pokaz mody

Dobrzy ludzie nie szczędzili grosza na chorego Dominika
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Dzięki tej wspaniałej inicjatywie mło-
dzież naszego miasta zwiększyła swój 
wpływ na lokalne decyzje oraz rolę 
w podejmowaniu ważnych dla środo-
wiska młodzieżowego decyzji, także 
w aspekcie politycznym. W ciągu ostat-
nich dwunastu miesięcy młodzieżowi 
rajcy spotkali się na wielu sesjach, pod-
czas których podejmowali istotne de-
cyzje, które stworzyły możliwość zor-
ganizowania wielu ciekawych imprez, 
takich jak: obchody dnia św. Walente-
go – Loventynki, tematyczne maratony 
filmowe, międzynarodowe zawody ko-
larskie, zabawy w konkursie Karaoke 
czy też piątkowy młodzieżowy dzień 
podczas 48. Wiosny nad Nysą. W tym 
czasie udowodnili, że potrafią być ak-
tywnymi społecznie i mogą pełnić 
funkcję liderów środowiska młodzie-
żowego, którzy mają wiele fantastycz-
nych pomysłów. Ponadto zapoznali 
się z zasadami demokracji, działania-
mi w strukturach politycznych oraz 
zasadami procedur tworzenia prawa 

Kadencja MRM za nami
W tym miesiącu minął rok od powołania przez Radę Miejską Gubina Mło-

dzieżowej Rady Miasta.

(uchwalenie statutu, prace nad po-
szczególnymi uchwałami, tworzenie 
protokołów czy też tworzenie podziału 
wydatków budżetowych). Praca rad-
nych wymogła na nich, aby nauczyli 
się działania w grupie, nawiązywania 
koalicji, rozstrzygania sporów, akcep-
towania alternatywnych rozwiązań i po 
prostu życia – już tego bardziej doro-
słego i odpowiedzialnego. Nie obyło 
się, niestety, bez pewnych problemów 
i zgrzytów. Ale tak to bywa, nawet w tej 
mniejszej polityce… Zastanawiający 
jest również fakt, iż wielu ustępujących 
radnych nie wyraziła chęci kandydo-
wania na następną kadencję. Również 
współpraca między radnymi a Burmi-
strzem Młodzieży nie zawsze układała 
się przykładnie. Ale zgodnie z zasadą 
„pierwsze koty za płoty” należy mieć 
nadzieję, że kolejna kadencja młodzie-
żowych radnych będzie działać jeszcze 
bardziej sprawnie. Bo generalnie był to 
rok pełen sukcesów.

Andrzej Matłacki

Każde dziecko, choć z pewnością nie 
tylko, z utęsknieniem czeka, aż nadej-
dzie 6 grudnia, aby poczuć w tym dniu 
wyjątkową magię spotkania ze świętym 
Mikołajem. Tak jak w poprzednich la-
tach, i tym razem nie zapomniał On 
odwiedzić Gubińskiego Domu Kultury, 
gdzie czekały na niego z niecierpliwoś-
cią dzieci wraz z rodzicami i dziadkami. 
Każdy maluch, który powiedział Miko-
łajowi wierszyk, dostał w nagrodę wiele 
pysznych cukierków i słodyczy. Ale nie 
tylko. Można było także porozmawiać 
z Mikołajem, opowiedzieć mu o swoich 
ważnych sprawach, pośmiać się, a także 
zrobić pamiątkowe zdjęcie. Śnieżyn-
kowe wokalistki zaśpiewały piękne 
piosenki, a następnie przyszedł czas 
na liczne zabawy taneczne i konkursy, 
podczas których dzieci założyły na gło-
wy specjalnie przygotowane na tę oka-
zję korony z bibuły. Wszyscy doskonale 
się bawili w rytm utworu „Stary niedź-
wiedź mocno śpi…”, czy też potańcówek 
w rytm tzw. kaczuszek. Na koniec dzie-
ci wraz z Mikołajem obejrzały spektakl 
teatralny „Kot w butach” przygotowany 

Mikołaj jak zwykle nie zawiódł…
przez grupę artystyczną „Atrapa”. I tak 
niespostrzeżenie szybko czas minął, 
a Mikołaj musiał niestety ruszać w dal-
szą podróż. A dzieci z uśmiechem na 

twarzy wróciły do domków. Z zadowo-
leniem, ale jednocześnie z nadzieją, że 
spotkają się z nim w tym roku jeszcze 
raz podczas Wigilii.  Andrzej Matłacki

To było spotkanie najlepszych (we-
dług Fundacji Rozwoju Systemu Edu-
kacji) liderów grup młodzieżowych 
w Polsce. Przy ocenie brano pod uwagę 
liczbę realizowanych projektów, czas 
ich trwania, jakość wykonania oraz 
wysokość przyznanej dotacji…

Na spotkanie 30 wyróżnionych zapro-
szone zostały osoby z Gubina - Marcin 
Gwizdalski, jako przedstawiciel Gu-
bińskiego Domu Kultury oraz miesz-
kający w Gębicach Krzysztof Ptak, ko-
ordynator projektu „Demokracja bez 
Wyjątku”.

- Obecność w tak prestiżowym gro-
nie traktuję jako nagrodę dla całego 
domu kultury za działalność na rzecz 
młodzieży. I wyróżnienie młodych lu-
dzi z naszego miasta za zaangażowanie 
w życie lokalnej społeczności - mówi 
założyciel OTWARTE. Bo tylko wspól-
na praca całego zespołu daje efekty. 
Wśród zaproszonych do Konstancina 
gości byli przede wszystkim przedstawi-
ciele stowarzyszeń i fundacji z różnych 
stron Polski, najaktywniejsi nauczycie-
le w kraju oraz… reprezentanci tylko 
dwóch ośrodków kultury. Ze Zduńskiej 
Woli i Gubina. To też o czymś świad-
czy…

Spotkanie najlepszych liderów 2009 
roku było ukierunkowane na inten-
sywną wymianę myśli i doświadczeń. 
Ale było też szansą na poznanie przed-
stawicieli FRSE przyznających dotacje. 
A fundacja ma czym dysponować. Od 

LidR
kilku lat FRSE wspiera działania zwią-
zane z reformą i rozwojem edukacji 
w Polsce. Przede wszystkim zajmuje 
się realizacją programów: „Uczenie się 
przez całe życie” i „Młodzież w dzia-
łaniu”. W zeszłym roku budżet tego 
pierwszego wynosił 63.064.700 EUR. 
Natomiast budżet programu „Młodzież 
w działaniu” - 7.079.467 EUR. FRSE 
prowadzi także Fundusz Stypendialny 
i Szkoleniowy - budżet na projekty wy-
niósł 6.900.400 EUR. Do tego dochodzą 
Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Pro-
gramów UE: ERASMUS MUNDUS 

i TEMPUS, Krajowe Biuro Programu 
Eurodesk oraz Centrum Współpracy 
z Europą Wschodnią i krajami Kaukazu 
SALTO EECA. Jest więc o co walczyć…

- Miło było spotkać się w tak pozytyw-
nym i kreatywnym gronie ludzi, nie jest 
w Polsce jednak tak źle, jak mówią media 
- wraca jeszcze myślami do grudniowe-
go meetingu K. Ptak. Panowie z pokorą 
przyjmują to wyróżnienie. Najważniej-
sze to dobrze wykonywać swoją pracę. 
I być dobrym człowiekiem. A przynaj-
mniej się starać. Każdego dnia…

Rajmund

Uczniowie ZSO w Gubinie to ministe-
rialne hasło wzięli sobie bardzo do serca. 
Starają się przybliżyć wiedzę o historii 
najnowszej na różne sposoby, a spraw-
dzianem, w jakim zakresie udała im się 
ta sztuka, mogą być sukcesy naszych 
uczniów w konkursach organizowanych 
przez instytucje województwa lubuskie-
go: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”, 

który zorganizował konkurs z okazji 
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce. Laureatkami tego konkursu zo-
stały: Aleksandra Binicewicz z LO (już 
absolwentka) i Marta Lenda - uczennica 
klasy III B Gimnazjum nr 2. Prace zosta-
ły napisane pod kierunkiem nauczycielki 
wiedzy o społeczeństwie - Teresy Grajek. 
Natomiast w konkursie historycznym 

organizowanym przez Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 
z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej oraz 20 rocznicy wolnych wy-
borów do Parlamentu RP spośród 52 prac 
nadesłanych na konkurs I miejsce zajęła 
praca Marka Matuszaka, ucznia klasy 
III B Gimnazjum. Miłośnikom historii 
najnowszej serdecznie gratulujemy. T.G.

Rok historii najnowszej

Święty Mikołaj w otoczeniu radosnych dzieci

Gubinianin wśród liderów grup młodzieżowych i przedstawicieli FRSE

Ruiny Kościoła Farnego w Gubinie
 (wewnątrz)

godz. 14.00 – 18.00 
Zwiedzanie i oprowadzenie, wystawa, tradycyjne 
polskie i niemieckie obyczaje, pokaz świateł, projek-
cje filmowe, kolędy

Ruiny Kościoła Farnego w Gubinie (na 
zewnątrz)

godz. 14.00 – 18.00 
Prezentacja polskich i niemieckich stowarzyszeń, 
gorące potrawy i napoje

Gubiński Dom Kultury 
(Sala Widowiskowa)

od godz. 14.00
Program artystyczny z udziałem grup folklory-
stycznych z Gubina i z Guben, uczniów Szkoły 
Muzycznej w Gubinie, dzieci z Przedszkola Miej-
skiego nr 1 w Gubinie i przedszkola „Regenbogen” 
w Guben. Słodkie niespodzianki od Mikołaja.  

Gubiński Dom Kultury (ii piętro)
od godz. 14.30

Referat prezesa Związku Pszczelarzy z Guben

Wigilia
Miejska

Galeria „Ratusz” 
godz. 14.00 - 18.00

Tworzenie upominków świątecznych przez 
dzieci od lat 3 pod okiem doświadczonych wy-
chowawców

Kościół Klasztorny w Guben
godz. 16.00 i 19.00 

Koncert „Muzyka adwentowa w blasku świec”

Scena na placu Jana Pawła ii
godz. 17.00

Uroczyste życzenia Burmistrza dla mieszkańców

Ruiny Kościoła Farnego w Gubinie (na 
zewnątrz) 

godz. 17.30 - 18.00
Koncert pieśni świątecznych na instrumenty 
dęte w wykonaniu rodziny Goeritz z Guben. 

Gubiński Dom Kultury 
(Sala nr 100)

godz. 14.30 - 18.00
Pokaz garncarstwa i wikliniarstwa

19 grudnia 2009
sobota
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Robotnicy przymusowi - 6

W wyniku wojny produkcja kapeluszy 
została bardzo mocno ograniczona, gdyż 
priorytetem była produkcja na potrzeby 
militarne. W roku 1943 w pomieszcze-
niach tej fabryki renomowany koncern C. 
Lorenz AG rozpoczął produkcję radiosta-
cji dla Luftwaffe. Wiadomo, że 31 grudnia 
1944 r. pracowało tam 2799 robotników 
i 247 urzędników. Część robotników sta-
nowiły dziewczyny i młode kobiety z Wę-
gier i Polski, które licznymi transportami 
przywieziono do Guben z Oświęcimia. 
Zachowały się dowody poświadczające 
przywiezienie dwóch większych trans-
portów do obozu w Guben. Pierwszy 
z około 600, przeważnie węgierskimi 
Żydówkami, przyjechał tu w ostatnich 
dniach lipca 1944 r. Drugi transport 
z około 350 kobietami i dziewczętami 
przybył we wrześniu 1944. Wiadomo, że 
300 żydowskich kobiet trafiło do wspo-
mnianej firmy C. Lorenz AG (Guben). 
Zgodne są też dane o całkowitym obłoże-
niu obozu w Guben, które wynosiło 1000 
dziewczyn, względnie kobiet.

Praca trwała 12 godzin na zmianach 
dziennych, względnie nocnych bez 
przerwy. Jednak kobietom, które prze-
żyły, zapadły w pamięci małe ludzkie 
gesty ze strony niemieckich cywilów za-
trudnionych w fabryce, którzy aktywnie 
pomagali i okazywali zainteresowanie.

Obóz znajdował się w lesie po wschodniej 
stronie Nysy łużyckiej na boisku klubu pił-
karskiego. Był otoczony płotem elektrycz-
nym, po którego drugiej stronie umiesz-
czono jeńców wojennych. Obóz nosił 
nazwę „Gemeinschaftslager Koenigspark” 
(„Obóz Wspólnotowy Park Koeniga”), 
ponieważ znajdowali się tam zarówno 
internowani włoscy żołnierze, jak rów-
nież żydowskie robotnice przymusowe. 
W bezpośrednim sąsiedztwie dawnego 
obozu, na początku maja 1998 roku uru-
chomiono wspólną gubińsko-gubeńską 
oczyszczalnię ścieków (por. foto 1).

Warunki życia w gubeńskim obo-
zie były tak samo ciężkie jak w innych 
obozach. Wyżywienie było niewystar-
czające. Rano była mętna kawa, a póź-
niej cienka zupa i 200 gramów chleba 
na dzień. Kierowniczka oddziału biła 

Jak już wiemy, najgorzej traktowanymi robotnikami przymusowymi w dawnym Guben były osoby narodowości 
żydowskiej, przywiezione tu z Węgier w roku 1944, które przed fizycznym zlikwidowaniem w niemieckich obozach 
koncentracyjnych musiały wykonywać najcięższą pracę w branży zbrojeniowej. Najgorzej byli też odżywiani. Wiado-
mo, że pracowali w obiektach Berlińsko-Gubeńskiej Fabryki Kapeluszy przy Uferstraße w zachodniej części miasta, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Nysy Łużyckiej. 

często i bez powodu. Cierpień przyspa-
rzało też zimno. Nie dawano odzieży 
zimowej. Ponadto więźniom nakazano 
zimą pokonywać na boso kilkukilome-

trową drogę z obozu do miejsca pracy. 
Brak zimowej odzieży powodował ostre 
i chroniczne choroby. W obozie nie było 
żadnych leków i żadnej opieki lekarskiej. 
Ale w baraku dla chorych o cierpiących 
więźniów troszczyły się dwie kobiety. 
„Leczenie” polegało na tym, że nie mu-
siało się pracować i wolno było pozosta-
wać w baraku dla chorych. Niestety, nie 
ma konkretnych dowodów historycz-
nych poświadczających konkretne przy-
padki zgonów w tym obozie w wyniku 
wspomnianych wyżej okoliczności.

Były też więźniarki, które warunki w Gu-
ben uważały za lepsze niż w Oświęcimiu. 
Na kwaterach były łóżka, które uważano 
za czyste. Była więźniarka Bracha Go-
ren napisała w roku 1994 list otwarty do 
mieszkańców Guben, w którym czytamy: 
„W latach 1944 i 1945, ja i moja siostra 

pracowałyśmy przymusowo w Guben. … 
Mimo tego faktu po raz pierwszy w czasie 
całej wojny ponownie poczułam się jak 
istota ludzka. Czułam, że byłam respek-
towana jako człowiek. Pracownicy fabryki 
i nawet kobiety z Wehrmachtu, które nas 

pilnowały, rozmawiały z nami. Pracow-
nicy cywilni z Waszego miasta pracowali 
z nami ręką w rękę; pozwalali nam ucie-
kać razem z nimi do bunkrów (por. foto 

2), kiedy obawiano się nalotów na fabrykę. 
Otrzymywaliśmy wystarczająco dużo do 
jedzenia, niekiedy nawet kawałek marga-
ryny, łyżeczkę cukru i marmolady…”

O kierownictwie obozu nie wiado-
mo niczego. Jedyną znaną z nazwiska 
strażniczką jest Gisela Koblischek.

Ze względu na zbliżający się front 
wschodni, na początku lutego 1945 r. 
więźniowie obozu w Guben zostali ewa-
kuowani. Wiele dni kobiety przemiesz-
czały się na pieszo do miejscowości Jüter-
bog i dalej pociągami do obozu śmierci 
Bergen-Belsen. Dwóm kobietom udało 
się uciec z tego marszu śmierci koło Lie-
berose i ukryć się u Niemców. Polskiej 
dziewczynie o nazwisku Tova Ben-Zvi 
udała się ucieczka na terenie jednej ze 
wsi dzięki pomocy polskich robotników 
przymusowych. Niestety została znale-
ziona. Jedynie nieliczne więźniarki z Gu-
ben doczekały 15 kwietnia 1945 roku, 
kiedy zostały wyzwolone przez angiel-
skich żołnierzy.

Po ewakuacji obozu w Guben,  przez 
wiele dni na jego terenie przebywała ko-
lumna ewakuacyjna Żydówek z Zielonej 
Góry. W dzienniku internowanego wło-
skiego żołnierza Carlo Vico znajdujemy 
informację, że około 130 niezdolnych 
do przemieszczania się, wyczerpanych 
kobiet i dziewcząt rozstrzelano. Lenke 
Rothman pamięta, że już w momen-
cie wspomnianej wcześniej ewakuacji 
gubeńskiego obozu rozstrzelano więź-
niarki chore i tym samym niezdolne do 
przemieszczania się. Niewykluczone, że 
na terenie dawnego obozu do dziś znaj-
dują się miejsca pochówku zamordowa-
nych tam kobiet.

W jednym z obiektów dawnej, wspo-
mnianej na początku fabryki kapeluszy, 
od 1948 do początku lipca 2006 roku 
znajdował się gubeński Urząd Miejski. 
Latem 2006 roku nieruchomość tę ku-
pił plastynator Gunther von Hagens.

Opr. i przekład: K. Freyer

1 -  Były obóz dla kobiet znajdował się po północnej stronie dzisiejszej ulicy Spokojnej, 
bezpośrednio na wschód od oczyszczalni ścieków, widocznej na drugim planie

2 –  Po południowej stronie dzisiejszej ulicy Spokojnej, w bezpośrednim sąsiedztwie oczysz-
czalni ścieków, znajduje się kilka obiektów przypominających bunkry/schrony. Być może 
były schronami dla kierownictwa obozu i strażników. Na zdjęciu wejście do jednego z nich

Tegoroczny profilaktyczny konkurs, 
którego organizatorami były: GDK, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmi-
ny Gubin, Komenda Powiatowa Policji 
w Krośnie Odrzańskim, Policja oraz 
Klub Kobiet Niezależnych, odbył się 
pod hasłem „Nie możesz być królem? 
- bądź najjaśniejszy na drodze!”. Udział 
w zawodach wzięły szkoły podstawowe 
z Gubina, Starosiedla, Strzegowa, Chle-
bowa oraz Grabic. Uczniowie z klas I-
III musieli zmagać się w kilku konku-
rencjach. Na początku ich zadaniem 

było ułożenie puzzli, z których powsta-
wał obrazek związany z bezpieczeń-
stwem w ruchu drogowym, następnie 
należało wymyślić do tegoż rysunku 
odpowiednie i ciekawe hasło. Kolejne 
zadania polegały na pokolorowaniu we 
właściwe barwy kartek, na których na-
rysowane były znaki drogowe oraz jak 
najszybszym rozwiązaniu specjalnych 
krzyżówek. Jednym z najtrudniejszych 
zadań, przed jakimi stanęli zawodnicy 
konkursu, było udzielanie poprawnej 
odpowiedzi na pytania dotyczące za-
gadnień związanych z prawidłowym 
zachowaniem na jezdni, ulicy, na ro-
werze, wobec obcych osób spotkanych 
na drodze oraz o rodzajach uzależnień. 
Poziom konkursu był tak wysoki, że 
o wyłonieniu czołowych drużyn mu-
siały decydować dodatkowe tury py-
tań. Ostatecznie komisja w składzie: 
Jacek Hadada, Janusz Gajda, Nina 
Portwich-Ptak, Justyna Kulka uznała, 
iż na zwycięstwo zasłużyła Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Gubinie, a drugie miej-
sce zajęły ex aequo Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Bieżycach oraz Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Starosiedlu. 
Pozostałe cztery drużyny, czyli Pub-
liczna Szkoła Podstawowa w Strzego-
wie, Zespół Szkół w Chlebowie, Zespół 

Oni będą świecić 
przykładem 
na drodze!

W piątek 11 grudnia w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury odbył 
się międzyszkolny konkurs na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szkół w Grabicach oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Gubinie, zaprezentowały 
tak wyrównany poziom, iż wszystkie 
zdobyły trzecie miejsce. 

W ten sposób wszystkie ekipy star-
tujące w turnieju stanęły na podium! 
Rozdano również nagrody i wyróż-
nienia dla uczniów biorących udział 
w konkursie plastycznym „najciekaw-
szy odblask”, w którym wyróżnieni zo-
stali: Pamela Sikora, Patrycja Sykuła, 
Daria Lilejko, Natalia Mikołajczyk, 
Zuzanna Płetenicka, Aleksandra Bie-

lawska oraz w konkursie literackim 
„Najlepsze hasło do rysunków Stanisła-
wa Kościeszy”. Komisja w składzie: Ja-
nina Izdebska, Anna Durawa, Stani-
sław Kościesza nagrodziła: w kategorii 
szkoły podstawowej Aleksandrę Kuź-
min, a w kategorii gimnazjum Adrianę 
Wolińską i Konstancję Płetenicką. 

Przerywnikiem od intelektualnych 
wysiłków uczniów był wspólny taniec 
z policyjnym tygryskiem oraz wysłu-
chanie piosenek w wykonaniu Kaliny 
Marusiak. 

Bardzo cieszy fakt, że samoświado-
mość i wiedza u dzieci w tak ważnym 
społecznie temacie jest szeroka i boga-
ta. Najwyraźniej wysiłki wychowaw-
ców, pedagogów szkolnych oraz rodzi-
ców w kształtowaniu odpowiednich 
postaw u pociech nie idą na marne. 

Sponsorzy akcji: Andrzej i Edward 
Horoszkiewiczowie, Firma BOTO, 
Wioletta Poniatowska, Zbigniew i An-
drzej Iwaniccy, BZ WBK, Urząd Mia-
sta w Gubinie, Starostwo Powiatowe 
w Krośnie Odrzańskim, Radny Powia-
towy Jacek Hadada, Mc Donald’s w Gu-
binie, Gminna Komisja ds. Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 
Firma „Granna”.

Andrzej Matłacki  

Zwycięska ekipa z SP-1
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Zapnij pasy!

Z Euroregionu Kronika 997

Kronika PSP

Konferencja Euroregionu

W okresie sześciu miesięcy konwent 
obradował trzy razy w Zielonej Górze 
i Gubinie, omawiając wiele tematów 
m.in. o działalności Jednostki Central-
nej PNWM, remontu budynku stowa-
rzyszenia, wdrażania Funduszu Małych 
Projektów i Funduszu Projektów Sie-
ciowych oraz Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska 
(Województwo Lubuskie) - Branden-
burgia i Polska-Saksonia.

Przedstawiona została także informa-
cja o stanie przygotowań do wdrożenia 
FMP w Programie Operacyjnym Polska-
Saksonia. Ustalono składkę członkowską 
od miast, gmin i powiatów ziemskich na 
rok 2010.

Euroregion działa aktywnie w struktu-
rach międzynarodowych i polskich. We 
wrześniu prezes Czesław Fiedorowicz 
uczestniczył w Szczecinie w XX jubile-
uszowym posiedzeniu Komisji Między-
narodowej ds. Współpracy Regionalnej 
i Przygranicznej. W czerwcu w Głu-
chołazach odbyło się XVIII Forum Pol-
skich Regionów Granicznych, w którym 
uczestniczyli prezes i dyrektor biura 
Bożena Buchowicz. Występowano 
z wnioskami do właściwych urzędów 
m.in. o uproszczenie przekraczania 
granicy i uregulowanie małego ruchu 
granicznego terenów przygranicz-
nych Ukrainy, Białorusi i Rosji, oraz by 

We Wschowie 11 grudnia odbyła się Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP 
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Sprawozdanie za okres od 3 czerwca do 
10 grudnia przedstawił prezes konwentu Czesław Fiedorowicz. Nie zmieniła 
się ilość członków - wynosi 55 gmin i 7 powiatów.

w szkołach województw przygranicz-
nych umożliwić naukę języka sąsiada.

Od 1997 r. Euroregion jest członkiem 
Stowarzyszenia Regionów Granicznych. 
W czerwcu prezes uczestniczył w spot-
kaniu zarządu, które odbyło się w Burg, 
a w listopadzie członek konwentu, bur-
mistrz Gubina Bartłomiej Bartczak wziął 
udział w posiedzeniu Stowarzyszenia, któ-
re odbyło się w Gandawie (Belgia).

Przedstawiciele uczestniczyli też w in-
nych ważnych przedsięwzięciach, takich 
jak: konferencja „Partner w Europie 
- Partner dla Europy” w Poczdamie 
(czerwiec); Polsko-Niemiecka Letnia 
Akademia Samorządu Terytorialnego 
w Jeleniej Górze (sierpień); III Polsko-
Niemiecki Kongres Samorządów Lokal-
nych w Karpaczu, VI Polsko-Niemiecka 
Konferencja „Energetyka przygraniczna 
Polski i Niemiec - doświadczenia i per-
spektywy” w Sulechowie, konferencja 
„Współpraca transgraniczna na pol-
sko-niemieckim pograniczu oraz rola 
euroregionów” (październik); XX-lecie 
upadku Muru Berlińskiego - nadzwy-
czajne posiedzenie Sejmiku Powiatu 
Spree-Neisse w Forst (listopad) - pre-
zes konwentu Cz. Fiedorowicz wchodzi 
jako obserwator w skład Komitetu Mo-
nitorującego Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Zygmunt Traczyk

Guben. Miejskie place zabaw w Guben nie dają powodu do zadowolenia. 
Taki wniosek wynika z raportu sporządzonego przez miasto. Młodzież wy-
pędza dzieci z placów zabaw, które stają się młodzieżowymi „palarniami” 
i „pijalniami”. Władze miasta chcą to zmienić.

„Naszym największym problemem jest wandalizm. Regularnie niszczone są 
sprzęty do zabaw”, powiedziała Annette Rodinger podczas ostatniego posie-
dzenia komisji do spraw środowiska/komunikacji/porządku/bezpieczeństwa/
modelowego Euromiasta. Z raportu, który dotyczy wszystkich 12 placów zabaw 
w mieście, wynika, że coraz więcej przebywa tam młodzieży, która niszczy wypo-
sażenie i po swoich „imprezach” pozostawia w trawie rozbite butelki. Młodzież 
przepędza dzieci w taki sposób, że te boją się już korzystać z placów zabaw.

Z drugiej strony, oprócz zniszczeń wskutek wandalizmu następuje naturalne 
zużycie rzeczy i dlatego co tydzień sprawdza się bezpieczeństwo tych obiektów.

Bywalcem placów zabaw są również psy, choć nie jest to ani bezpieczne, ani 
higieniczne. Postulowano, że należy ustawić tablice zakazujące wprowadzania 
psów. Takie tablice były już wcześniej, były, bo… padły ofiarą wandali.

Są jednak i dobre wieści – złożono wnioski na dwa multifunkcjonalne place 
zabaw i dwa mini place zabaw. W centrum również ma powstać plac zabaw. 
Lecz warto zapytać: dla kogo?!

Pytanie szczególnej wagi w Guben – w mieście, w którym przestępczość 
młodzieży jest bardzo poważnym problemem, potwierdzanym przez staty-
styki policyjne: co trzecie przestępstwo w Guben popełniają dzieci, młodzież 
i osoby dorastające. Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 23. i 20.11.2009 

Guben. Na terenie miasta Cottbus i powiatu Spree-Neiße, czyli również 
w Guben, niemiecka policja w tym tygodniu (i nie tylko) kontroluje prze-
strzeganie obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa i zakazu używania te-
lefonów bez zestawu głośnomówiącego.

Warto pamiętać, że za niezapięcie pasów bezpieczeństwa można zapłacić man-
dat w wysokości 30 euro. Za używanie telefonów komórkowych bez zestawu 
głośnomówiącego rowerzysta może zapłacić 25 euro kary, a kierowcy pojazdów 
mechanicznych 40 euro. Na post. „Lausitzer Rundschau” z 12.12.2009

Wandalizm na placach zabaw

W okresie od 8 do 15 grudnia 2009r. 
na terenie miasta i gminy Gubin od-
notowano następujące zdarzenia:

8.12. nieustalony sprawca skradł 
volkswagena golfa wartości 1000 zł., 
zaparkowanego na ulicy Zwycięz-
ców w Gubinie. Sprawę prowadzą 
gubińscy policjanci.

12.12. pomiędzy miejscowościa-
mi Pole-Kaniów, gm. Gubin, 22-let-
ni kierowca osobowego opla będąc 
w stanie nietrzeźwości (0,97 mg/l) 
zjechał z drogi, a następnie dachował. 
W wyniku zdarzenia 22-letni pasażer 
doznał obrażenia kręgosłupa.

12.12. nieustalony sprawca skradł 
ze stawu hodowlanego znajdującego 
się w podgubińskiej miejscowości 
ryby wartości 1000 zł.

13.12. w Gubinie, nieustalony 
sprawca wyłamał zamek w drzwiach 
samochodu ciężarowego volvo, 
a następnie z jego wnętrza skradł 
nawigację samochodową. Nad-
to, w dwóch innych ciężarówkach 
uszkodził zamki w drzwiach oraz 
wlewy paliwa. Właściciel wycenił 
szkodę na ponad 5 tys zł.

W okresie od 8 do 15 grudnia, gu-
bińscy policjanci zatrzymali 3 nie-
trzeźwych kierujących.

Oficer Prasowy KPP 
Krosno Odrzańskie 
Norbert Marczenia

Pisaliśmy już o różnych osobach 
przebywających czasowo czy na stałe 
na Ziemi Gubińskiej jako szabrowni-
cy, osadnicy, więźniowie niemieckich 
obozów, z nakazu pracy, Sybiracy, 
z miłości... tworzących powojenną rze-
czywistość na pograniczu polsko-nie-
mieckim. 

Warto przybliżyć sylwetkę jednego 
z tych, „którzy swe serce i życie dawali 
w obronie Ojczyzny, wiary i godno-
ści”. Tą osobą jest żołnierz podziemia 
niepodległościowego Eugeniusz Ku-
lik pseudonim „Wicher” s. Stanisła-
wa i Stefanii z d. Gwóźdź urodzony 
7 sierpnia 1927 r. w Dorohusku (gmina 
Turka, powiat Chełm), który od 1953 r. 
mieszkał w Gubinie. 

Eugeniusz Kulik w 1943 r. w czasie 
transportu do Niemiec na przymu-
sowe roboty zbiegł z transportu. Po 
powrocie do domu ukrywał się kilka 
miesięcy, następnie pracował jako ro-
botnik kolejowy. W sierpniu 1944 r. 
wziął udział w koncentracji oddziałów 
maszerujących na pomoc powstańczej 
Warszawie, które jednak w okolicach 
Lublina otoczono i rozbrojono przez 
Armię Radziecką. Od września 1945 r. 
współpracował z oddziałem zbrojnym 
działającym w powiatach Chełm i Hru-
bieszów, pod dowództwem por. Hen-
ryka Lewczuka ps. „Młot”.

„Młot” (1923-2009) to legendarny 

Pamięć o „Wichrze”
dowódca, żołnierz Armii Krajowej, 
w latach 1945-47 dowódca oddziału 
Zrzeszenia „WiN” I rejonu WiN w ob-
wodzie chełmskim. Taktowny, rozważ-
ny, o wysokiej kulturze osobistej, za 
którym młodzi ludzie gotowi byli pójść 
w ogień. „Młot” w 1948 r. przedostał się 
na Zachód, pracował na kierowniczych 
stanowiskach w cywilnych strukturach 
NATO we Francji. Od 1992 r. na stałe 
w Polsce, poseł na Sejm IV kadencji. 

W obawie przed aresztowaniem Eu-
geniusz Kulik w listopadzie 1945 r. do-
łączył do oddziału, w którym służył do 
20 listopada 1947 r. pod ps. „Wicher”. 
20 marca 1947 r. oddział rozwiązano; 
złożenia broni dokonano w Wojsła-
wicach (pow. Chełm). Ujawnili się po 
amnestii, po pertraktacjach z UB. 

Od września 1947 r. do 17 czerw-
ca 1950 r. tj. do dnia aresztowania uczył się 
w gimnazjum w Chełmie. Przez dwa mie-
siące przetrzymywano go w Wojewódz-
kim Urzędzie Bezpieczeństwa w Lublinie, 
później na Zamku Lubelskim. 

Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie 
w składzie por. Bolesław Kardasz, ław-
nicy kpr. Tadeusz Jurczak i kpr. Sta-
nisław Porada z JW 1157 w Lublinie 
podczas nieobecności prokuratora woj-
skowego, w obecności obrońcy z urzę-
du adwokata Wacława Kobusiewicza 
skazał 19 kwietnia 1951 r. Eugeniusza 
Kulika na 5 lat więzienia. Oskarżono 

ww. z art. 86 § 2 KKWP kierując się 
przypisami art. 3, 240, 245-24 KWPK 
i orzekając winę za to, że „w maju 
1949 r. w Chełmie Lub. wszedł w po-
rozumienie z członkami nielegalnej or-
ganizacji „Polska Armia Podziemna” 
usiłującej przemocą zmienić ustrój 
Państwa Polskiego, a to z Wojcie-
chowskim Tadeuszem - komendan-
tem okręgu lubelskiego wspomnianej 
organizacji tj. przestępstwa z art. 88 § 
1 w zw. z art. 86 § 2 KKWP i skazu-
je go: na mocy art. 88 § 1 KKWP na 
5 lat więzienia, na mocy art. 46 § 1 i 6 
KKWP pozbawia się skazanego praw 
publicznych i obywatelskich praw ho-
norowych na 2 lata, na mocy art. 48 § 
1 KKWP orzeka się przepadek całego 
mienia skazanego na rzecz Skarbu Pań-
stwa, na mocy art. 56 KKWP zalicza się 
skazanemu na poczet orzeczonej kary 
pozbawienia wolności okres tymczaso-
wego aresztowania od 17 czerwca 1950 
do 19 kwietnia 1951 r.”

Wyrok odbywał: śledztwo - 10 mie-
sięcy, Potulice - 2 miesiące, OPW ka-
mieniołomy Strzelce Opolskie - 16 
miesięcy, więzienie w Sosnowcu - 6 
miesięcy, OPW kopalnia węgla w Byto-
miu - 6 miesięcy. 

Na posiedzeniu niejawnym Wojsko-
wego Sądu Rejonowego w Lublinie 
4 września 1953 r. pod przewodni-
ctwem ppłk. Bronisława Ochnio, na 

mocy amnestii, postanowiono warun-
kowo zwolnić natychmiast z odby-
wania reszty kary więzienia karnego 
E. Kulika. Uzasadniono, iż „skazany 
jest pochodzenia robotniczego, kawa-
ler, przedtem nie był sądownie karany 
jak również jego dodatnia opinia z OP. 
w Bytomiu z której wynika, że za wy-
dajną i sumienną pracę został mu obli-
czony termin obligatoryjnego zwolnie-
nia na dzień 18.08.1953 r.”

Po dwu miesiącach pobytu w domu 
wyjechał na Ziemie Zachodnie. Pracę 
otrzymał w Lasach Państwowych od 
2 listopada 1953 r. (Rejon LP Lubsko, 
Nadleśnictwo Jasienica, Nadleśnictwo 
Gubin), gdzie pracował do 31 grud-
nia 1991 r. 

Eugeniusz Kulik pseudonim „Wi-
cher”, starszy strzelec oddziału „Młota” 
odznaczony został kilkakrotnie m. in. 
16 października 1993 r. Krzyżem Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość” za 
działalność niepodległościową w latach 
1945-1954. Posiadał także Krzyż Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość oraz od-
znakę Związku Więźniów Politycznych 
Okresu Stalinowskiego 1939-1956. 

Pan Kulik był członkiem zwyczajnym-
kombatantem Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”; Zrzeszenie Społecz-
no-Kombatanckie „Wolność i Nieza-
wisłość” Zarząd Obszaru zachodniego 
w Zielonej Górze.  (wł)

Ostatnie dwa tygodnie to kilka 
zdarzeń obejmujących teren działa-
nia JRG PSP w Gubinie

08.12. Gubin - w wyniku podpa-
lenia powstał pożar śmieci w lesie. 
Działania gaśnicze prowadził jeden 
zastęp Jednostki Ratowniczo Gaśni-
czej PSP z Gubina.

10.12. Gubin - w wyniku podpa-
lenia powstał pożar śmieci w konte-
nerze. Działania gaśnicze prowadził 
jeden zastęp Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej PSP z Gubina.

12.12. Gubin - w wyniku niepra-
widłowej eksploatacji urządzeń 
grzewczych powstał pożar sadzy 
w kominie. Działania prowadził 
jeden zastęp Jednostki Ratowni-
czo Gaśniczej PSP z Gubina.

13.12. Gubin - w wyniku podpale-
nia powstał pożar dzikiego wysypiska 
śmieci. Działania gaśnicze prowadził 
jeden zastęp Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej PSP z Gubina.

11.12. Gubin - działania jednego 
zastępu Jednostki Ratowniczo Gaś-
niczej PSP z Gubina polegały na 
przewietrzeniu pomieszczenia oraz 
sprawdzeniu szczelności przewo-
dów kominowych i wentylacyjnych

Opracowano 
na podstawie 

strony internetowej 
KP PSP Krosno Odrz.

Oprac. AB.
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Przedstawiciele jednostki: o. mjr Edward 
Olech, główny księgowy kpt. Robert 
Wawrzyniak i opiekun Jolanta Adam-
czak, spotkali się 4 grudnia w auli ZSLiT 
z emerytami, wręczając w upominku 
bony towarowe po 100 zł. Otrzymało je 
205 osób. Były też słodycze, kawa, herbata 
oraz rozmowy indywidualne.

W trakcie spotkania miało miejsce sym-
patyczne wystąpienie o. E. Olecha, który 

Wojsko wspomaga emerytów
5. Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim, którym dowodzi ppłk Krzysztof Pobiedziński, (wchodził kie-

dyś w skład 5. Dywizji Zmechanizowanej), pamięta o pracownikach wojska po byłym garnizonie Gubin.

przypomniał swoje związki z Gubinem, 
kiedy pełnił obowiązki kapelana (pro-
boszcza) do końca istnienia garnizonu. 
Podkreślił, że wyjście wojska miało nega-
tywne znaczenie dla miasta - ubyło wielu 
mieszkańców, nastąpiły kłopoty niektó-
rych zakładów zaopatrujących jednostki 
wojskowe. Apelował, by trzymać się ra-
zem, walczyć o lobby wojskowe, nie zapo-
minać o garnizonie i ludziach pracujących 

tu i pełniących służbę. Dużą rolę powinna 
odegrać w tym miejscowa prasa. Zaape-
lował też do mnie (znamy się dobrze) 
o napisanie szybko książki, do której przy 
wielu trudnościach zbieram materiały 
w archiwach oraz bezpośrednio od byłych 
żołnierzy i pracowników (liczę na dalszą 
pomoc). Emerytom przekazano również 
życzenia świąteczne i noworoczne.

Zygmunt Traczyk

W poniedziałek (7 grudnia) policjan-
ci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, 
który chciał ukraść pieniądze z sejfu 
gubińskiej firmy. Został skierowany 
wniosek o tymczasowe aresztowanie 
zatrzymanego. 

Pracownica gubińskiej firmy, która jako 

Zatrzymali kasiarza
pierwsza przyszła do pracy, zauważyła, 
że w pomieszczeniu biurowym nieznany 
mężczyzna stoi przed sejfem i próbuje 
go otworzyć. O swoim spostrzeżeniu 
poinformowała gubińskich funkcjona-
riuszy, którzy natychmiast przyjechali 
na miejsce. Mundurowi złapali na go-

J. Andruchowicz bardzo dobrze za-
służył się wśród kolekcjonerów Ziemi 
Gubińskiej. To m.in. jego determinacji 
zawdzięczamy wydanie miejskiego du-
kata „6 gubinek” z okazji 775-lecia mia-
sta. Szkoda, że człowiek o wielkiej ener-
gii, zapale wyjeżdża z Gubina. Zapewne 
swą pasję społecznikowską przeszczepi 
w nowym miejscu zamieszkania w Bor-
ne Sulinowo, na Pomorzu. 

Obecnie Koło Numizmatyczne w Gu-
binie liczy 35 członków, z których je-
den jest mieszkańcem Guben. Koledzy, 
dziękując J. Andruchowiczowi za lata 
szefowania, trud i poniesione koszty, 
wręczyli piękny obraz olejny autorstwa 
Grażyny Dymarczyk, przedstawiający 
farę i ratusz.

Kolejne zebranie numizmatyków za-
planowano tradycyjnie na drugą so-
botę miesiąca, tj. 9 stycznia 2009 r. na 
godz. 11.00 w Galerii GDK. (wł)

Nowy prezes w Kole Numizmatycznym
W Kole Numizmatycznym przy Gubińskim Domu Kultury 12 grudnia 2009 r. nastąpiła zmiana na stanowisku pre-

zesa. Jan Andruchowicz po 20 latach społecznego kierowania gubińskimi numizmatykami, w Galerii GDK przekazał 
obowiązki Ludwikowi Krasuckiemu.

Jan Krasucki - nowy prezes Koła Numizmatycznego przy GDK, urodzony 
w Gubinie, lat 55. Do 1978 r. mieszkał w Przyborowicach (15 km od Gubina), 
z zawodu jest technikiem ekonomistą. Między innymi trzynaście lat pracował 
na Pomorzu w firmie produkującej galanterię ogrodową, obecnie w Dar Bol 
Transport Międzynarodowy.

Ludwik Krasucki, Edward Czapski, Frank Schulze, Jan Andruchowicz, Ryszard Kościesza, 
Wiesław Łabęcki, Romuald Nalepa, Zygmunt Spalle, Radosław Mielczarek

Każde rozwiązanie ma w sobie tyle 
samo zalet, co wad, szczególnie w cza-
sach powszechnego kryzysu gospodar-
czego. Niby ciepła posadka w danej 
instytucji bądź firmie jest pewna i bez-
pieczna. Nie daje ona może możliwości 
zarabiania ogromnej fortuny, ale gwa-
rantuje poczucie stabilizacji oraz spoko-
ju. Z drugiej strony, możemy pomyśleć: 
„ryzyk-fizyk”, „raz się żyje”, „a może 
w końcu spróbuję działać na własny ra-
chunek? Otworzę własny biznes?”. I tak 
właśnie coraz częściej myślą mieszkańcy 
naszego miasta. Jedną z gubinianek, któ-
re postanowiły podjąć taką decyzję, jest 
Dorota Opala. Niedawno rozpoczęła 
własną działalność gospodarczą, otwie-
rając sklep odzieżowy i solarium „Yash-
mine”. Co ją skłoniło do podjęcia takie-
go kroku? - Pomysł rodził się długo, ale 

Przedsiębiorczy gubinianie
Każdy, kto odpowiedzialnie traktuje swoją przyszłość zawodową, zadaje sobie w pewnym momencie życia pytanie: 

pracować u kogoś czy na własną rękę? Jest to z pewnością dylemat. 

sama realizacja przedsięwzięcia trwała 
zaledwie miesiąc. W pewnym momen-
cie wraz z dwójką przyjaciół Jerzym Su-
chockim i Tomaszem Pułkownikiem 
powiedzieliśmy sobie: warto zaryzy-
kować. Mamy ukończony kurs wizażu 
i stylizacji w jednej z wrocławskich szkół 
i postanowiliśmy działać. Na szczęście 
wszystkie formalności w urzędzie zwią-
zane z wpisem do rejestru działalności 
prywatnej załatwiliśmy szybko. Również 
sprzedawcy „po sąsiedzku” przyjęli nas 
niezwykle miło i sympatycznie – cieszy 
się pani Dorota. 

W biznesie każde początki są trudne, 
przez co pojawiają się chwile zwątpie-
nia. Czy warto walczyć o to, by być dla 
siebie szefem? - No coż, wcześniej pra-
cowałam w administracji państwowej, 
więc wiem, co znaczy mieć wymagają-

cego szefa. I dlatego teraz sama staram 
się być taka dla siebie. Generalnie, jest 
to pozytywne uczucie. – stwierdziła 
D. Opala. Jedno jest pewne, prowadze-
nie własnej działalności gospodarczej 
dostarcza tyle samo satysfakcji, co stre-
su. Ale cieszy z pewnością fakt, że coraz 
więcej gubinian nie boi się podejmować 
wyzwań bycia przedsiębiorczym. A jak 
nasza bohaterka widzi przyszłość swo-
jego interesu? - Najważniejsza jest dla 
mnie satysfakcja klientów. Niedługo ot-
wieramy nasz sklep w Internecie. Spro-
wadzamy odzież z Włoch i Francji, ale 
staramy się, aby ceny markowej odzie-
ży były przystępne i na każdą kieszeń. 
Musimy być cierpliwi, a w końcu nasz 
interes zacznie przynosić profity - koń-
czy z nadzieją i nutką optymizmu właś-
cicielka Yashmine.  Andrzej Matłacki

rącym uczynku 34-letniego mieszkańca 
podgubińskiej miejscowości. Mężczyzna 
najpierw włamał się do budynku, a póź-
niej usiłował otworzyć firmowy sejf. 
Przypomnijmy, że za ten czyn kodeks 
karny przewiduje karę pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10. (nm)

Długo musieliśmy czekać na możli-
wość przystąpienia do realizacji projek-
tu ze względu na brak środków finan-
sowych. Jednak cierpliwość uczniów, 
nauczycieli, a także rodziców została 
wynagrodzona i mogliśmy rozpocząć 
wdrażanie wyznaczonych zadań oraz 
nadrabiać zaległości. 

W połowie września br. najlepsi ucz-
niowie klas maturalnych pojechali na 
miesięczne praktyki do renomowa-
nych firm naszego województwa. I tak: 
uczennice technikum hotelarskiego 
oraz technikum żywienia i gospodar-
stwa domowego spędziły miesiąc w luk-
susowych hotelach (Ruben, Qubus), 
ucząc się od najlepszych trudnej techni-
ki komponowania posiłków i serwowa-
nia dań wykwintnym gościom; chłop-
cy z technikum mechanicznego mieli 
możliwość odbycia praktyk w jedynym 
w Zielonej Górze i okolicach autoryzo-
wanym salonie i serwisie samochodów 
Renault i Dacia - Anabo. Drugą firmą, 
w której nasi uczniowie zdobywali do-
świadczenie, był Autopol Plus - autory-
zowany dealer samochodów marki Fiat, 
posiadający długoletnie doświadczenie 
w branży motoryzacyjnej.

Młodzież zgodnym chórem stwier-
dza, że praktyki w ww. miejscach dały 
im bardzo wiele, choć pierwszego dnia 
byli lekko zestresowani. Potem jednak 
okazało się, że atmosfera była miła, 
pracownicy chętnie tłumaczyli, co 
i jak, a dyrekcja okazała się nad wyraz 
sympatyczna. „Pan Dyrektor nawet za-
proponował mi pracę (oczywiście po 
skończeniu szkoły)” - mówi dumnie 
Ilona Miecznikowska, uczennica klasy 
4 technikum żywienia. 

Drugim działaniem w ramach projektu 
są zajęcia wyrównawcze dla uczniów nie 
radzących sobie z matematyką, j. pol-
skim i językami obcymi (angielskim, 
niemieckim i francuskim). Nauczyciele 
przygotowali test sprawdzający poziom 
wiedzy i umiejętności, który przepro-
wadzili przed rozpoczęciem zajęć. Dzię-
ki niemu mogli stwierdzić, co sprawia 
uczniom największe problemy i na tej 
podstawie opracować program zajęć na 
najbliższy rok szkolny. „Na języku pol-
skim uczniowie poznają zasady kompo-
nowanie klucza wypracowania, dosko-
nalą umiejętność rozumienia czytanego 
tekstu. I mimo że test na wejście wypadł 
słabo, to można zauważyć lekkie postępy 

Projekt ruszył pełną parą!
W Zespole Szkół Rolniczych ruszył projekt „Postaw na swoją przyszłość”, 

realizowany w ramach Działania 9.2. PO KL, współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Ma on na celu podniesienie efektywności 
kształcenia oraz zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy. 

w pracy uczniów” - stwierdza polonist-
ka Bożena Zaorska. Germanistka Maja 
Olejnik-Rutkowska dodaje: „Na zaję-
ciach są grupy 8-osobowe, więc łatwiej 
stwierdzić, kto czego nie umie, a potem 
nadrobić zaległości. Ponadto uczniowie 
nie boją się odzywać, ponieważ brak 
ocen ich nie stresuje. Podsumowanie 
wiadomości nie stanowi większego 
problemu, gdyż przeprowadzane jest 
w formie gry planszowej.” 

Kolejnym działaniem, jakie sobie wy-
znaczyliśmy, był zakup podręczników 
dla najbiedniejszych uczniów naszej 
szkoły. „Musieliśmy trochę pocze-
kać na przekazanie funduszy, ale już 
od stycznia wszyscy otrzymają nowe 
książki.” - zapewnia kierownik projek-
tu Lilianna Dobiegała. Na szczęście 
w kolejnym roku szkolnym ucznio-
wie będą mieli możliwość korzystania 
z podręczników już od 1 września. „I 
to mnie bardzo cieszy” - mówi jedna 
z mam, której młodsza córka kończy 
gimnazjum i planuje kontynuację na-
uki w ZSR we wrześniu 2010 roku. 

Ostatnim założeniem projektu jest 
wyposażenie szkoły w nowoczesne 
materiały i pomoce dydaktyczne, takie 
jak: pracownia języków obcych, tabli-
ce interaktywne, nowoczesne progra-
my multimedialne. „Możemy się po-
chwalić, że dwie tablice interaktywne 
już zostały zakupione i zamontowane 
w szkole. Lada dzień będziemy mogli 
z nich korzystać. Mamy nadzieję, że za-
równo tablice, jak i programy kompu-
terowe pomogą przekonać uczniów, że 
matematyka wcale nie musi być nud-
na.” - radośnie stwierdza Katarzyna 
Miazgowicz. 

Pracownia komputerowa ruszy z po-
czątkiem stycznia, więc jeszcze przed 
feriami młodzież z niej skorzysta, ucząc 
się języków obcych. 

Od momentu rozpoczęcia projektu 
minęło niewiele czasu, a już tyle udało 
nam się zrobić. „Wiadomo, że pracy jest 
co niemiara, lecz kiedy widzimy postępy 
uczniów lub ich zadowolenie po odby-
tych praktykach, wiemy że nasze dzia-
łania mają sens.” – stwierdza pani kie-
rownik L. Dobiegała. Mamy nadzieję, że 
dzięki projektowi nasi uczniowie nadro-
bią braki, oswoją się z trudnym w ich 
mniemaniu przedmiotem, a docelowo 
zdadzą maturę i zdobędą zawód. 

M. Zielińska 

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

Cennik ogłoszeń drobnych, 
ogłoszeń, reklam 

i nekrologów w dwutygodniku 
„Wiadomości Gubińskie”

OGŁOSZENIE DROBNE

Ogłoszenie zawierające maksymalnie do 16 słów. Cena ogłoszenia 
drobnego wynosi 2 zł plus VAT. Ogłoszenie drobne w ramce (wymiar: 
szerokość szpalty, wysokość - 3 cm). Cena takiego ogłoszenia wynosi:

• od osoby fizycznej 10 zł plus VAT
• od firm i instytucji 20 zł plus VAT

NEKROLOG

Cena standardowego nekrologu prasowego (szerokość dwie szpal-
ty, wysokość - 5 cm) wynosi 20 zł plus VAT. Cena nekrologu o wiel-
kości innej niż standardowa, jak przy odpłatnościach za reklamę, 
w zależności od zajmowanej powierzchni.

OGŁOSZENIA I REKLAMY

Ceny reklam i ogłoszeń:

• strony czarno-białe: 2 zł plus VAT za cm2

•  strony pełny kolor: strona pierwsza 4 zł plus VAT za cm2, pozostałe 
3 zł plus VAT za cm2

•  każda czwarta emisja reklamy (ogłoszenia) w cenie ogłoszenia 
drobnego 2 zł plus VAT.

Ogłoszenia (zaproszenia, oświadczenia, życzenia, 
podziękowania, informacje) instytucji samorządowych:

•  Urząd Miasta Gubina, Urząd Gminy Gubin – opłata ryczałtowa 
20 zł plus VAT

•  pozostałe instytucje samorządowe i społeczne (jednostki i zakłady 
budżetowe, placówki oświatowe, publicznej służby zdrowia, kul-
tury, służby porządkowe i mundurowe, organizacje pożytku pub-
licznego, związki wyznaniowe, kluby sportowe, związki zawodowe, 
stowarzyszenia nieprowadzące działalności politycznej) – 0,10 zł 
plus VAT za każde słowo. Za słowo uważa się wyraz, który zawiera 
co najmniej trzy znaki.

ULOTKI

1 ulotka - pojedyncza kartka - 0,20 zł plus VAT za 1 szt.

Młodzi turyści z koła PTTK działające-
go przy Szkole Podstawowej w Starosied-
lu wraz z opiekunami Dorotą Zdziebło, 
Rozalią Woźną i tłumaczem Anną Wi-
kar-Bądzielewską postanowili wyruszyć 
na spotkanie z Mikołajem w najbliższej 
nam europejskiej stolicy. Skoro świt gru-
pa młodych ludzi wyruszyła z dworca 
kolejowego do Berlina.

- Tradycyjnie rozpoczęliśmy od wizyty 
w Reichstagu, jednym z najważniejszych 
zabytków stolicy Niemiec. Wewnątrz 
nowej szklanej kopuły mieści się szeroki 
spiralny podest pozwalający na dokład-
ne obejrzenie panoramy miasta. Wspa-
niałą pomocą są przygotowane w języku 
polskim materiały audio i foldery.

Kolejnym punktem programu była Bra-
ma Brandenburska, która po zburzeniu 
muru berlińskiego stała się symbolem 
zjednoczenia Niemiec. Dziś odbywają 
się tu najróżniejsze imprezy i uroczysto-
ści. Stąd już tylko krok na słynną Unter 
den Linden, która jest pięknym trak-
tem spacerowym, zwłaszcza grudniową 
porą, kiedy błyszczy się na niej mnóstwo 
świątecznych dekoracji – opowiadają 
członkowie wycieczki.

Głównym punktem programu, oczy-
wiście oprócz poszukiwań Mikoła-
ja, była wizyta w Muzeum Techniki, 

Znaleźli Siwobrodego w… Berlinie
Początek grudnia to czas spotkań z długo oczekiwanym przez wszystkich 

Św. Mikołajem…

które oferuje ciekawą i pełną wrażeń, 
odkrywczą podróż przez historię kul-
tury technicznej. Muzeum prezentuje 
szeroką gamę rozwiązań technicznych 
- dawnych i nowoczesnych, jak też ich 
wielostronne związki z kulturą i ży-
ciem codziennym człowieka. Oferując 
ciekawe pokazy, atrakcje dla zwiedza-
jących oraz eksperymenty w Spectrum, 
muzeum staje się miejscem przeżyć 
i interaktywnej nauki.

- Naszą wycieczkę zakończyliśmy 
w dawnej wschodniej części Berli-
na czyli na Alexanderplatz, jednym 
z najbardziej owianych legendą placów 
w Berlinie, obecnie miejscem spotkań 
berlińczyków, jak również turystów, 
ze słynną wieżą telewizyjną mierzącą 
365 metrów. Jest to najwyższa budowla 
w Berlinie. Przy dobrej pogodzie widać 
z niej obszar o promieniu 40 kilome-
trów. I tu właśnie, w klimacie tradycyj-
nego bożonarodzeniowego kiermaszu, 
mogliśmy naprawdę poczuć magię zbli-
żających się Świąt i... spotkać Świętego 
Mikołaja – dodają uczestnicy wyprawy.

Wycieczka tak podobała się wszyst-
kim, że turyści ze szkolnego koła w Sta-
rosiedlu działającego przy OM PTTK 
w Gubinie już planują następne.

Turyści z SKKT PTTK w Starosiedlu

Po 20 latach ksiądz kanonik Jan Guss 
przybył do Gubina, by uroczyście spra-
wować mszę św. rocznicową. Wygłosił 
również homilię, w której przypomniał 
o trudnych, ówczesnych czasach, kiedy 
system polityczny był wyjątkowo wrogi 
kościołowi, a jednak mimo trudności 
otwarto tę kaplicę. - Poprzez sprawo-
waną pierwszą Eucharystię, a także 
liturgiczny akt poświęcenia, w kaplicy 
zaczęło bić serce naszego Pana Boga 
- Najświętsze Serce Jezusowe. Jest to 
zawsze wielkie wydarzenie naszej wia-
ry. Ono tutaj bije dla nas już 20 lat. Bije 
z ogromną miłością dla każdego miesz-
kańca naszego miasta i naszej ziemi - 
mówił w kazaniu ksiądz Guss. 

Wyraził on również wyrazy wdzięcz-
ności dla wszystkich mieszkańców Gu-
bina. Zwrócił się z prośbą do wiernych, 
by w pośpiechu życia znaleźli czas, by 
choć na chwilę zatrzymać się w tej ka-
plicy. - Nie pomijajmy tego świętego 
miejsca. Nauczmy się tutaj wstępować. 
Zachęcajmy do tego nasze dzieci, naszą 
młodzież i innych. Pozwólmy, by miłość 
Serca Jezusowego mogła się na nas wciąż 
wylewać - powiedział ksiądz kanonik.

Na koniec swej krótkiej wizyty w Gu-
binie ks. J. Guss złożył gubinianom ży-
czenia świąteczne w słowach: - Gdyby 
nie Gwiazda z Betlejem za jakim świat-
łem iść, do jakich wyżyn zmierzać. Jak 
patrzeć na życie, jak mierzyć człowieka, 
jak patrzeć na bliźniego. Jak żyć nadzie-
ją, jak żyć miłością… z małej stajenki 
w Betlejem największa tęcza nad świa-
tem - cała jego nadzieja”.  (zam)

Jubileusz 
Kaplicy 

w centrum 
miasta

W tym miesiącu, dokładnie 8 grud-
nia, minęła 20 rocznica poświęcenia 
Kaplicy Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, znajdującej się w centrum 
Gubina, na ulicy Obrońców Pokoju. 
Pierwszą mszę św. odprawił w niej 
ówczesny proboszcz ks. Jan Guss.

Sprawozdanie z badań NR OL-LMiP -1244/09
Identyfikacja zlecenia/umowy klienta: Protokół pobrania próbek. Sygnatura wewnętrzna zlecenia/

umowy: OL-LMiP-9211-211/09. Identyfikacja obiektu badania: Przedmiot badania: woda do spoży-
cia - Monitoring Kontrolny. Adres pobrania próbki: wodociąg miejski Gubin. Data pobrania próbki 
06.10.2009. Numer protokołu pobrania HK/103/09. Próbki pobrał i dostarczył do badania: przed-
stawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim - G. Poźniak. 
Data dostarczenia do badania: 06.10.2009. Data rozpoczęcia badania: 06.10.2009. Data zakończenia 
badania: 08.10.2009. data sporządzenia sprawozdania: 12.10.2009. Załączniki: nie występują.

Sprawozdanie z badań NR OL-LBŚ-786/2009  
Identyfikacja zlecenia/umowy: Protokół pobrania. Sygnatura wewnętrzna zlecenia/umowy: OL-

LBŚ-9211-272/09. identyfikacja obiektu badania: Przedmiot badania: woda do spożycia-Monito-
ring Kontrolny. Adres pobrania próbki: wodociąg miejski Gubin. Data pobrania próbki 06.10.2009. 
Numer protokołu pobrania HK/103/09. Próbki pobrał i dostarczył do badania: przedstawiciel Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim- G. Poźniak. Data dostar-
czenia do badania: 06.10.2009. Data rozpoczęcia badania: 06.10.2009. Data zakończenia badania: 
15.10.2009. Data sporządzenia sprawozdania: 16.10.2009. Załączniki: nie występują.

W tabeli nr 1. pkt. 1 zamieszczonej w ostatnim wydaniu „Wiadomości Gubiń-
skich” (nr 21/09) podano błędne wyliczenie opłaty za świadczoną usługę. PUM 
przeprasza mieszkańców Gubina za zaistniałą pomyłkę. Podajemy prawidłową:

1.  Za świadczone usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych zmieszanych na terenie miasta Gubina 

l.p. Wielkość pojemnika Częstotliwość wywozu Cena jednost. zł Wartość VAT 7% Wartość brutto zł

1. 110 l i 120l z dzierżawą pojemnika 1 x m-cu od 1 mieszkańca 8,35 0,58 8,53

2. 110 l i 120 l bez dzierżawy pojemnika 1 x m-cu od 1 mieszkańca 7,01 0,49 7,50

SPROSTOWANIE
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp.z.o.o w Gubinie

Pani Teresie Siewruk
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Męża
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie
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MiESZKaNiE
WYNaJMĘ 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.
WYNaJMĘ mieszkanie w centrum miasta, 
pow. 65 m kw. Tel. 603 21 85 90.
WYNaJMĘ umeblowaną kawalerkę, CO, 
gaz. Tel. 504 203 398.
WYNaJMĘ mieszkanie 3 pokojowe, z 
kuchnią i łazienką, 75 m kw., ul. Oświę-
cimska. Tel. 695 407 449.
WYNaJMĘ  mieszkanie w centrum miasta 
3 pokojowe. Tel. 607 034 780.
WYNaJMĘ lokal składający się z 3 pomiesz-
czeń na cele biurowe w centrum miasta. Tel. 
607 034 780.
WYNaJMĘ pokój. Tel. 509 458 370.
ZaMiENiĘ mieszkanie własnościowe w 
bloku w centrum Gubina 37 m kw (dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka) na parterze  na 
większe w starym budownictwie (kamie-
nica). Tel. 697 994 552.
WYNaJMĘ  mieszkanie w centrum miasta 
3 pokojowe. Tel. 607 034 780.  
SPRZEDaM mieszkanie 80 m kw na os. E. 
Plater, II piętro. Tel. 663 147 058.
SPRZEDaM budynek mieszkalny-kamie-
nicę z przylegającym garażem 60 m kw, 
całość nadaje się do działalności gospo-
darczej. Tel. 667 578 607 lub 502 033 754.
WYNaJMĘ pokój z kuchnią i łazien-
ką. Samodzielne umeblowanie. Tel. 
515 310 613.
SPRZEDaM mieszkanie w Gubinie 2 poko-
jowe w starym budownictwie 52,5 m kw 
po kapitalnym remoncie, wraz z przyna-
leżną piwnicą 13 m kw. Tel. 792 079 291.  
SPRZEDaM mieszkanie w bloku, 58,2 m 
kw. Tel. 79 36 81 830
ZaMiENiĘ mieszkanie komunalne 3 pokojo-
we 87,70 m kw na mniejsze 2 pokojowe. Tel. 
697 462 877.  
WYNaJMĘ pokoje, 1 i 2 osobowe z ła-
zienką. Tel. 791 379 011.
WYNaJMĘ dom 7-pokojowy o pow. 500 
m, mieszczący 15 osób - dla firm. Tel. 
791 379 011.
ZaMiENiĘ mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, ubikacja w bloku I piętro - na domek 
lub połowę bliźniaka w Gubinie lub okolicy. 
Tel. 665 225 246.
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, powierzch-
nia powyżej 65 m kw., ul. Barlickiego. Tel. 
505 112 901.
SPRZEDaM dom w Jasienicy lub za-
mienię 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 27 arów do odrolnienia 
przy ulicy Długiej 8 w Jaromirowicach tel. 
609 519 061.

Pawilon handlowy
o pow. 35 m2 

obecnie galanteria skórzana 
WYNaJMiE PoLTRaG Sp. z o.o. 

iNFo: 502 719 865
SPRZEDaM lub wydzierżawię obiekt 
przemysłowo-handlowy nadający się 
na każdą działalność o pow. całkowitej 
3000 m kw, a powierzchnia zabudo-
wy dwa razy po 800 m kw, wszystkie 
media, 500 m od przejścia graniczne-
go. Tel. 728 36 56 29 lub 60 80 70 392.
WYNaJMĘ garaż przy ul. Wieniawskiego. 
Tel. 790 535 709.
WYNaJMĘ lokal o pow. 50 m kw. Sękowi-
ce 78.

LoKaL Na aPTEKĘ 
Przy przejściu granicznym w Gubinie, 

bardzo atrakcyjnie położony, 
do wynajęcia. 

P.P.H.u. „Poltrag” Sp. z o.o. tel. 
502719865,

Tel /fax 0684554204
SPRZEDaM działkę budowlaną w Bieży-
cach, 0,30 arów. Tel. 784 754 470.
oKaZJa - sprzedam działkę pod bu-
dowę w Czarnowicach, 12 zł/m kw. Tel. 
609 006 619.
SPRZEDaM działkę budowlaną, 640 m 
kw, lokalizacja: ul. Dzika-Miedziana. Cena: 
41 000 zł. Tel. 606 695 029.
SPRZEDaM działkę budowlaną w Ja-
romirowicach, o pow. 20,07 arów. Tel. 
503 160 380.

atrakcyjnie położone lokale i pawilony
przy ul. obrońców Pokoju 

wynajmie spółka „PoLTRaG”
 ul. obr. Pokoju 21a 

iNFo: 068/455 40 02.
SPRZEDaM, wynajmę lub zamienię  
obiekt 230 m kw. (piekarnia ul. Żwirki i 
Wigury). Tel. 606 636 569.

LoKaL Na SKLEP Z PiECZYWEM i CiaSTEM 
na terenie centrum handlowego 

w Gubinie w bardzo 
atrakcyjnie położonym miejscu 

do wynajęcia. P.P.H.u. „Poltrag” Sp. z o.o. 
tel. 502719865, tel /fax 0684554204.

SPRZEDaM działkę budowlaną w Bieży-
cach 1500 m kw. Tel. 607 293 285.

Zarząd Gminnej Spółdzielni 
„SaMoPoMoC CHŁoPSKa”

w Gubinie 
WYDZiERŻaWi PoMiESZCZENiE 

BiuRoWE 
o pow. 22 m kw. w siedzibie spół-

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

SPRZEDaM działkę pod zabudowę o 
pow. 4.160 m kw., cena 29 zł/1m kw. Tel. 
603 218 590.

aTRaKCYJNiE położone lokale na parterze 
budynku o pow. 8 m2 i 27 m2 położone w 

centrum handlowym POLTRAG

MoToRYZaCYJNE
SPRZEDaM samochód Opel Astra 2001 
– pierwsze właściciel, kupiony w salonie. 
Tel. 605 596 536.
SPRZEDaM VW Golfa III, 1,9 TDI elektryczne 
szyby, centralny zamek, klimatyzacja rok 1996, 
stan idealny granatowy, tel. 068 455 31 25.
SPRZEDaM Audi A-4, 1,9 TDI rok 1999, 
bogate wyposażenie. Cena: 20 500 zł. Tel. 
509 437 390.
SPRZEDaM Audi A-4, 2,5 TDI rok 1999, 
bogate wyposażenie, skórzana tapicerka. 
Cena: 14.500 zł. Tel. 509 437 390.

uSŁuGi
KoMPuTERY: naprawa, instalacja oraz 
konfiguracja systemów Windows, sieci, 
oprogramowanie, usuwanie wirusów, do-
radztwo przy zakupie komputera i inne. 
Tel. 609 118 304.

SKLEP z odzieżą używaną zaprasza,
Gubin, ul. Pułaskiego 41,

 od godz. 10-17, w sobotę 10-14. 
KoSMETYCZKa wykona u klientki makijaż 
40 zł, manicure 20 zł. Święta, sylwester i 
inne okazje. Gubin, tel. 669 355 281.
PRZEWÓZ osób, wyjazd na lotniska. Tel. 
515 354 735.
iNSTaLaCJE  elektryczne, montaż , re-
mont, doradztwo. Tel. 607 374 165.
SPRZEDaJESZ lub wynajmujesz mieszka-
nie/dom? Potrzebne Ci świadectwo ener-
getyczne? Dzwoń pod nr tel. 604 482 675.
RESTauRaCJa ONYX przyjmuje zamó-
wienia na indywidualne potrawy wigilij-
ne. Gubin, ul. Kresowa 122. Tel. 068 359 
83 01.
uSTaWiENiE anten satelitarnych. Tel. 
667 841 457.

HuRT-DETaL
-  wyroby śrubowe - gwoździe
-  podstawy do słupków ogrodzeniowych 

z otworami fasolkowymi i okrągłymi
-  uszy do przęseł ogrodzeniowych
-  klamry boazeryjne C1,C2,C3,C4,C5
-  sztyfty hart do listew wykończeniowych

uSŁuGi
-  szlifowanie głowic samochodowych, 

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

 „PRoHaMET” 68-300 Lubsko
Pl.Wolności 12 

tel. 068 457 40 44, 0504 370 020 
dojazd od ul. Mickiewicza

Na ZaMÓWiENiE: piekę ciasta, gotuję 
– pierogi, krokiety, gołąbki, dewolaye 
i różne rzeczy. 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.

J. aNGiELSKi dla początkujących. Tel. 
507 532 902.
MaTMaTYKa. Korepetycje. Tel. 88 91 
37 910.
MaTEMaTYKa. Korepetycje. Tel. 509 567 973.
KoREPETYCJE z zakresu szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Tel. 721 499 052.
LoTNiSKa - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEWÓZ osób, wyjazd na lotniska. Tel. 
515 354 735. 
NaPRaWa, regulacja, konserwacja wszyst-
kich pieców i podgrzewaczy gazowych. 
Waldemar Kościów. Tel. 501 714 747.
PoGoToWiE komputerowe: instalacja 
oraz konfiguracja Windows, oczyszcza-
nie komputerów, instalowanie progra-
mów, usuwanie wirusów oraz inne. Tel. 
792 617 991.
PRZEPRoWaDZKi - przewóz mebli itp. 
Tel. 888 806 385.
PRoJEKToWaNiE i wykonawstwo tere-
nów zieleni. Automatyczne nawodnienia. 
Budowa oczek wodnych i kaskad. Cało-
roczna pielęgnacja. Tel. 663 180 594.

RZuĆ PaLENiE!
JEDNoRaZoWa TERaPia 

15 MiNuT!
WToRKi 12.00-18.00

aMBuLaNS PRZY NETTo
(ul. 3 Maja)

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

RÓŻNE
PiESKi do oddania, szczeniaki, rasa mie-
szana. Oddam pilnie. Tel. 663 817 853.
PoSZuKuJĘ dojazdu do Zielonej Góry do 
pracy. Tel. 604 482 675.
SPRZEDaM-NoŻYCE krążkowe do blachy, 
wałek do heblarki 80x250 z nożami i czo-
pem 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 pier-
ścieniowe 4x90, gwoździe zawiasowe 
3x30, podkładki sprężyste fi 5, blachow-
kręty z łbem sześć. 4x17, śruby 20x60, 
20x90, tel. 504 370 020.

Sprzedam Konica Minolta BiZhub 162, 
na papier a3, a4, a5 i mniejsze. 

Kserokopiarka, drukarka, skaner 
w jednym, serwisowana, 

koszt wydruku za str. 0,02 gr
SPRZEDaM łóżko dziecięce z domkiem pod 
spodem bez materaca (90x200). Wymiary: 
szer. 100, dług. 210, wys. 125. Cena 300 zł. 
Tel. 607 317 671.

Zapraszamy do nowo otwartego
punktu sprzedaży odzieży używanej 

(namiot koło NETTo)
SPRZEDaM piec gazowy CO firmy Termet wraz 
z termoregulatorem, używany-sprawny. Tel. 
693 113 010.
SPRZEDaM choinki cięte i w doniczkach, 
świerk zwykły, świerk srebrny i jodła kau-
kaska, Kresowa 62.
ZaoPiEKuJĘ się starszą osobą w zamian 
za mieszkanie. Tel. 791 679 105.
PoSZuKiWaNY uzdolniony muzyk „Czło-
wiek-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.

ZaPRaSZaMY na Bal Sylwestrowy u „Ku-
rasia” (byłe przedszkole wojskowe). Atrak-
cyjna cena, dobre jedzenie, dobra zabawa, 
zespół „Akord”. Tel. 603 361  378.
BaR „SŁONECZKO” organizuje spotkania 
„samotnych serc” w każdy piątek od godz. 
18.00
SPRZEDaM kolumienkę, wózek trzy-
funkcyjny i rower młodzieżowy. Tel. 
516 976 285.
SPRZEDaM magiel ręczny, 1 metr. Tel. 
068 371 40 12.  
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 drewno opałowe i kominko-
we. Możliwy transport. Tel. 609 138 452.

PRaCa
ZaTRuDNiĘ emeryta do drobnych prac po-
rządkowo-ogrodniczych. Tel. 510 266 030.
PoSZuKuJĘ osoby do biura ze znajo-
mością j. angielski lub j. niemieckim. Tel. 
697 836 123 lub 068 359 21 60.
SPÓŁDZiELNia mieszkaniowa w Gubinie 
zatrudni na okres próbny konserwatora 
o specjalności – instalacje sanitarne (hy-
draulik).
PRZYJMĘ na staż do pomocy przy pro-
dukcji wyrobów z tworzyw sztucznych. 
Tel. 609 118 304.

PoTRZEBuJĘ nianię dla 2-latki. 
Tel. 607 68 48 30

PRZYJMĘ fryzjerkę na staż. Tel. 
608 299 232.
ZaTRuDNiĘ barmankę w bistro „ U 
Seby”. Tel. 512 174 449, 512 174 450, 
512 174 451.
PoSZuKuJĘ pani do opieki przez kilka go-
dzin dziennie nad starszą osobą. Zaintereso-
wane osoby proszę o kontakt po 18-tej. Tel. 
068 359 43 59.

ToWaRZYSKiE/MaTRYMoNiaLNE
JESTEŚ SaMoTNY, nie masz z kim przy-
jemnie 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. n
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Kuba - ja chcę znaleźć pod choinką 
tiry, przyczepy, tor dla wyścigówek, uli-
ce i ludziki. I chcę bajkę Scooby Doo.

Oliwier - ja chcę figurki-ludziki Po-
wer Rangers, a potem jeszcze figurkę 
żółwia Ninja z czerwoną opaską.

Maciek - Dla mnie Mikołaj mógłby 
przynieść zegarek Ben 10, auto Scooby 
Doo i dużo cukierków.

Julka - ja chciałabym dostać lalkę Bar-
bie - diamentowy pałac, a do tego karetę 
i balon. Chcę też Barbie i trzy Muszkie-
terki. Ze słodyczy to lubię czekoladę.

Zuzia - ja od Mikołaja chcę domek Bar-
bie i wróżkę, która zmienia skrzydełka.

Natalka - mi marzy się strój Musz-
kieterki dla dziewczynek: płaszczyk, 
czapka i miecz. Do tego chcę jajko nie-
spodziankę.

ONE
Kto jeszcze w wigilię biegnie po chleb rano w kapciach?
Tak chłopie, to twoja babcia, twoja znużona babcia.
Kto, choć już dawno minęły jej młode latka
Gotuje, myje i sprząta? Twoja rodzona matka.
U kogo bark od noszenia zakupów nadwerężony?
Tak stary, u twojej żony, u twojej własnej żony.
Kto spać w nocy i rano nie może?
Czy zdążę ze wszystkim wciąż myśli, o Boże?

Co chcesz dostać pod choinkę?

Przedszkole Miejskie nr 3

Julka - ja bym chciała robota - Su-
permankę i Batmana. Ja chcę też lalkę 
Baby Born, co pływa i czekoladki.

Emilka - ja też chcę lalkę co pły-
wa. Chcę też jednorożca, który mówi 
i którego można zbadać i maskotkę 
kucyka. A ze słodyczy to ja lubię cu-
kierki - krówki.

Marysia - ja lubię Hannah Montanę 
i dlatego chcę breloczek, tatuaż i po-
duszkę z tą bohaterką. Chcę jeszcze 
dużo cukierków.

Oliwka - ja też ją lubię i też chcę ta-
tuaże Hannah Montany i karteczki, 
i kosmetyki, i perfumy. Lubię hipcie 
czekoladowe z Niemiec.

Sylwek - ja bym chciał dostać rakie-
tę, traktor i brony do traktora. Chcę 
też roślinkę – zabawkę do wyginania. 
A jeszcze klocki Lego: dźwig i walec.

Oliwier - mi Mikołaj mógłby dać tor 

Ola - od Mikołaja chciałabym dostać 
trzy Muszkieterki i konie, klocki, do-
mek dla lalek, pluszowe pieski - Rek-

Przedszkole Miejskie nr 2

Przedszkole Miejskie nr 1

samochodowy Zygzaka Mc Queena, 
samochód taksówkę. I chcę choinkę, co 
się zmienia w drzewko i chcę parasol-

kę. I jeszcze traktor i przyczepę, puzzle 
z rybkami, Lego - zoo, jajko niespo-
dziankę. A dla siostry proszę o lalkę.

sio i Scooby Doo. Chcę też kolczyki 
i coś słodkiego, mogą być lizaki, wata 
cukrowa i gwiazdki czekoladowe.

Gabrysia - ja chcę dostać kucyki Pony, 
klocki Lego, lizaki i czekoladę. Chciała-
bym także piaskownicę - muszelkę.

Jowita - chcę pod choinkę zabawkę 
- źrebaczka, co skacze i umie siadać, 
a do tego jego opiekunkę z marchewka-
mi dla tego konika. Marzę o klockach 
Lego i Barbie. Chcę mieć zamek pom-
powany do skakania i czekolady, lizaki 
i batony.

Kuba - ja chcę dostać od Mikołaja 
prawdziwego szczeniaka i legowisko 
dla niego, a także pistolet na wodę i Tic 
Taki owocowe.

Mateusz - ja chcę dostać zegarek Ben 
10 - Obca Potęga oraz pistolet na kulki 
i zestaw kulek i klocki Lego, i czołg - 
Wojny Klonów.

Patryk - ja też chcę klocki Lego, sa-
mochód, który zmienia się w robota 
i on działa na pilota.

Nasuwa się jeden wniosek: różne przedszkola, różne dzieciaczki, ale marzenia i oczekiwania bardzo podobne.  Anna Kędziora

TY
Zamiast spojrzeć na żonę z podziwem
Ty w fotelu znów raczysz się piwem
W spracowaną jej dłoń nie całujesz
Nie masz czasu, bo po mieście się snujesz.
Gdy choinkę załatwisz łaskawie 
Potem tchu musisz nabrać przy kawie.
I nie będziesz pomagał nikomu
Już przyniosłeś parę złotych dla domu.
W końcu matkę i żonę masz na co?
Przecież ty jesteś macho, twardy macho.
I na Boga, nie będziesz jeleniem
Chcesz odpocząć w to Boże Narodzenie. Ireneusz Szmit

„Święta z podziałem na role”

Obecnie pojawiła się szansa. Aby wzboga-
cić kryty basen przy ulicy II Armii Wojska 
Polskiego częścią otwartą zlokalizowaną 
na miejscu byłego kortu tenisowego. Taką 
koncepcję przedstawił na poniedziałko-
wym spotkaniu (7 grudnia) z burmistrzem 
miasta Bartłomiejem Bartczakiem i na-
czelnikiem Wydziału Gospodarki Prze-
strzennej UM Joanną Orzechowską 
- mgr inż. Jacek Niedźwiedzki z Biura 
Architektoniczno-Budowlanego PRO-
ARCH 2 Sp. z o.o. w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Jest on autorem wielu podobnych 
rozwiązań basenów zrealizowanych na 
terenie kraju, między innymi w Krakowie 
i Słubicach. Bardzo ciekawie opracowana 
koncepcja (niestety na dzień dzisiejszy 
nie jesteśmy w stanie przedstawić wizu-
alizacji basenu) zakłada wybudowanie 
otwartej niecki basenowej o zmiennej głę-
bokości od 0,2 metra do około 1,3 metra. 
Powierzchnia lustra wody miałaby około 
300 metrów kwadratowych (tzw. kubatu-
ra wody jest porównywalna z klasyczną 
„25”), co umożliwia jednorazowe korzy-
stanie z basenu dla około 60-70 osób. Sam 
basen byłby otoczony tzw. częścią rekrea-
cyjną oraz dobudowanym do istniejącego 
obiektu skrzydłem – pawilonem zawie-
rającym miedzy innymi saunę, pomiesz-
czenia siłowni i sale do ćwiczeń fitness 
lub aerobiku. Autor opracowania zakłada 
także powstanie tzw. „przestrzeni” do pla-
żowania wokół lustra wody i placu zabaw 
dla dzieci. 

Ważną zaletą proponowanej koncepcji 
jest też możliwość zlokalizowania części 
hotelowej (np. dla uczestników zawodów 
sportowych) bezpośrednio na obiekcie. 
Plusem takiego rozwiązania jest też wy-
korzystanie istniejącej części technolo-
gicznej basenu do uzdatniania wody, co 
znacznie obniża koszt inwestycji. 

„Dziś zwykły basen przynosi same 
straty. Jego rozbudowa o nowe funkcje 
(tj. sauna, siłownia, basen zewnętrz-
ny) ma zmniejszyć dopłatę do niego 
z budżetu miejskiego, a przy okazji za-
oferować mieszkańcom jeszcze więcej 
możliwości rekreacyjno-sportowych” 
- podkreśla burmistrz Gubina.

Są potrzebne szerokie konsultacje

W tym dniu koncepcja budowy zo-

Jaki kształt?

Basen powstałby w miejscu byłego kortu tenisowego

stała przedstawiona radnym z Komisji 
Działalności Gospodarczej zapozna-
jącej się z kształtem przyszłorocznego 
budżetu.

W trakcie ponad godzinnej dysku-
sji wiele rzeczowych i konkretnych 
pytań zadali miedzy innymi Ryszard 
Jakutowicz, pytając między innymi 
o możliwość wykorzystania wód geo-
termalnych, Jakub Bartczak (prze-
wodniczący komisji) pytał o szczegóły 
techniczne projektu. Bardzo ciekawie 
wypowiedział się radny Waldemar Ko-
wal - przytaczając swoją wizytę z dele-
gacją Urzędu Miejskiego w partner-
skim mieście Gubina - Laatzen: Tam 
jest basen otwarty, który wraz z częścią 
rekreacyjną jest licznie odwiedzany. 
Dlaczego w naszym mieście nie miało-
by być podobnie? Czy mieszkańcy Gu-
bina muszą się udawać do sąsiedniego 
Guben, aby tam korzystać z basenu na 
wolnym powietrzu? W czasie pobytu 
w Laatzen interesowała mnie technika 
obiektu i bilans finansowy inwestycji.

W ubiegłym roku, gdy mówiło się 
o projekcie budowy obiektu, byłem 
przeciwny jej realizacji. Ale po tejże 
wizycie jestem jak najbardziej za jej 
powstaniem. Ta koncepcja jest pozy-
tywna, a gdyby miała powstać sama 
niecka wodna, to takie rozwiązanie 
nie miałoby sensu. Jestem całkowicie 
przekonany o słuszności powstania 
podobnego rozwiązaniu w Gubinie - 
zaakcentował radny.

J. Bartczak podkreślił, iż korzystanie 
przez młodych mieszkańców miasta 
z kąpieli w Nysie Łużyckiej (opodal 
wyspy) stanowi wielkie niebezpie-
czeństwo, gdyż dzieci nie maja żadnej 
opieki, a nurt jest zmienny i woda jest 
w niektórych miejscach stosunkowo 
głęboka, a na basenie zawsze czuwa ra-
townik.

Wypowiadając się na temat tej kon-
cepcji, radna Halina Wojnicz zadała 
pytanie: dlaczego nie można wykorzy-
stać w charakterze otwartego basenu 
istniejącego stawu przy ulicy Śląskiej? 
Podkreśliła też, że mimo wszystko bę-
dzie wolała korzystać z istniejącej infra-
struktury sportowej w Guben, niż z ba-
senu miejskiego...  Antoni Barabasz

Kilkanaście lat temu w Gubinie funkcjonował otwarty basen pływacki znajdu-
jący się obok dworca PKP, za ówczesną jednostką wojskową. Oprócz tzw. „plaży 
wojskowej” i plaży należącej do zakładów odzieżowych nad jeziorem Borek w Ko-
sarzynie (pomijając odcinek Lubszy w okolicy tzw. „drugiego zakrętu”) - były to 
jedyne miejsca w okolicy, gdzie można było się popluskać latem w wodzie. 
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„O wyższości”
Noszę pewne przemyślenia pod ser-

cem już od dłuższego czasu. Chcia-
łem je szerzej rozwinąć na Dzień Ko-
biet. Ale zostałem uprzedzony.

Architekt Marek Janiak zademon-
strował wystawę pod wielce prowo-
kującym tytułem „Niech sczezną 
mężczyźni”. Przedstawia na niej ko-
biety wykonujące nago męskie za-
jęcia. Autor podkreśla prymitywne 
i niecelne interpretacje, które moż-
na podsumować: Ale przyładowa-
liście w feminizm. Janiak mówi: te 
kobiety nie są naturalistyczne. One 
są romantyczne. W naszych pracach 
mówimy: Kochajcie kobiety. One są 
piękne, wrażliwe. Stare czy młode, 
grube czy chude, wszystkie. Nasze 
prace to afirmacja kobiet.

Janiak o mężczyznach: Są gatun-
kiem gorszym w swej: słabości fi-
zycznej, bojaźni przed jutrem, ma-
łostkowości, egoizmie, ksenofobii, 
zaborczości i brzydocie. Pisma czy-
tane przez mężczyzn odzwiercied-
lają ich wrażliwość i poziom men-
talny. Na pytanie, jacy powinni być 
mężczyźni, pada odpowiedź: Tacy 
sami jak kobiety.

Bardzo wiele tez i ocen Janiaka 
przyjmuję bez zmrużenia oka. Face-
ci to betony bez wrażliwości - mówi 
on. I tu się nie zgadzam. Tylko pozu-
ją na takich. Zawsze i wszędzie. Gdy 
jako 14-latek wyjeżdżałem 1 wrześ-
nia do internatu, a de facto opusz-
czałem dom rodzinny, pozowałem 
na takiego twardziela, a wewnątrz 
buzowały we mnie wszelkiego ro-
dzaju obawy i wątpliwości.

Podobnie jak autorowi wystawy, 
moje życie w dużym stopniu upły-
nęło wśród kobiet. W domu, pod 
ciągłą nieobecność pracującego ojca, 
kontakt z mamą i dwoma siostra-
mi. W średniej szkole 10 chłopców 
i 30 dziewcząt w klasie. Gdy założy-
łem rodzinę, żona, dwie córki, nia-
nia, a potem teściowa spędzały ze 
mną czas non stop. W uprawianym 
przeze mnie zawodzie miażdżąca 
przewaga kobiet. Było więc dużo 
możliwości, aby zdobyć spore do-
świadczenia.

Krytyk filmowy celnie ujmuje sy-
tuację rozdarcia kobiet. Dziś nie 
wolno się popisywać przymiotami 
niewiasty, co to gotuje i czyta filozo-
fów, bo to płoszy mężczyzn, którzy 
uświadamiają sobie własne braki. 
Bo kobieta wyzwolona to jest „coś”, 
ale mężczyzna by się przydał... Tak, 
mężczyzna by się przydał.

Ireneusz Szmit

Sum

cogito
Tomek Strzemieczny: Trenerze, za 

nami runda jesienna, która w oczach 
zdecydowanej większości była bardzo 
udana. Jak pan ją oceni?

Andrzej Jaworski: Muszę podzielić 
tę opinię. Jest to od dłuższego czasu 
zdecydowanie najlepsza runda, o czym 
świadczy miejsce w tabeli i liczba zdo-
bytych przez zespół punktów.

T.S: Przed rozpoczęciem sezonu do 
drużyny dołączyło kilku nowych za-
wodników, którzy diametralnie od-
mienili oblicze naszego zespołu. Jest 
pan z nich zadowolony?

A.J: Ogólnie tak, jednak większe na-
dzieje wiązałem z Robertem Dawidzia-
kiem, ponieważ jest to doświadczony za-
wodnik, który przez wiele lat grał w kilku 
lubuskich klubach. Wierzę, że jego akli-
matyzacja w zespole już się zakończyła 
i rundę wiosenną będzie miał zdecydo-
wanie lepszą, gdyż jak na napastnika tej 
klasy zdobywa za mało bramek.

T.S: Cudze chwalimy, o swoim nie 
mówimy. Należy zauważyć, że miej-
scowi zawodnicy spisywali się bardzo 
dobrze. Chciałby pan kogoś wyróżnić?

A.J: Jasną sprawą jest, że zawodnicy 
pokroju Rafała Zycha, czy Wojtka Wino-
grada wnieśli do zespołu bardzo dużo, ale 
o grze drużyny w głównej mierze stano-
wią nasi zawodnicy. Wystarczy wymie-
nić Pawła Piotrowskiego, Przemka Fie-
dorowicza czy Daniela Szydłowskiego. 
Duże postępy w porównaniu z ubiegłym 
sezonem poczynił Piotr Sobolewski, któ-
ry ma za sobą bardzo dobrą rundę, do-
brze wkomponował się w zespół Adam 
Woryta, który wrócił do nas po krótkiej 
nieobecności. Ochoty do treningów i gry 
nabrał Jakub Sokółka i jeżeli potraktuje 
piłkę nożną poważnie, to będą z niego lu-
dzie. Chciałbym pochwalić także Tomka 
Skobla, który miał najlepszą rundę od-
kąd tylko pamiętam, więc i jemu należą 
się słowa uznania. Do zespołu wchodzą 
młodzi zawodnicy, jak chociażby Tomek 
Jankowski i Andrzej Donaj. Myślę, że 
z tej mąki będzie chleb i nie chciałbym 
tutaj wystawiać indywidualnych cenzu-
rek, ale jako zespół prezentowaliśmy się 
tej jesieni bardzo dobrze. 

T.S: Ostatnio nie gra Łukasz Swobo-
da. Niegdyś jeden z liderów zespołu, 
który stanowił wraz z Przemkiem Fie-
dorowiczem o sile drugiej linii Cariny. 
Jak się potoczą jego dalsze losy?

A.J: My ciągle wierzymy w Łukasza. 
Mamy nadzieję, że będzie grał na ta-
kim poziomie, do jakiego jesteśmy 
przyzwyczajeni. Zawodnik ten miał 
jesienią trochę problemów zarówno 
zdrowotnych, jak i zawodowych (służ-
ba wojskowa, wyjazdy na kursy), któ-
re przeszkodziły mu w grze, ale to jest 
nadal zawodnik Cariny Gubin i myślę, 
że wiosną będzie jednym z głównych 
ogniw naszego zespołu. 

T.S: Carina w rundzie jesiennej ro-
zegrała wiele świetnych spotkań, wy-
starczy wymienić mecz inauguracyj-
ny z Unią Żary czy potyczki z Syreną 
Zbąszynek, Błękitnymi Świdnica oraz 
Zenitem Myszęcin. Które z nich za-

padło panu szczególnie w pamięci?
A.J: Jeżeli chodzi o ocenę poszcze-

gólnych meczów, to możemy pody-
skutować, ale dla mnie mimo wszystko 
bardzo dobre spotkanie rozegraliśmy 
w Sławie z Dębem Przybyszów. Mimo 
naszej porażki, mecz ten stał na bardzo 
wysokim poziomie. Niestety w piłce 
nożnej zdarza się tak, że drużyna gra, 
a przeciwnik strzela bramki i tak właś-
nie tam było.

T.S: Do słabszych występów zaliczę 
mecz z Zenitem Ługów. Mimo zwy-
cięstwa nie zagraliśmy olśniewająco. 
Zgodzi się pan z tym?

A.J: Dokładnie. Również pomyślałem 
o tym spotkaniu, ale muszę przyznać, 
że warunki do gry były niespecjalne. 
Zbulwersowała mnie również trochę 
końcówka meczu ze Stalą Jasień, gdyż 
drużyna, która chce osiągać sukcesy, 
nie może sobie pozwolić na takie chwi-
le dekoncentracji.

T.S: Rundę zamknęliśmy fenomenalnym 
występem z żarskim Promieniem. Carina 
powalczy o Puchar Polski, czy skoncen-
truje się na rozgrywkach ligowych?

A.J: Myślę, że przy sprzyjających oko-
licznościach powalczymy w tym roku 
o finał Pucharu Polski na szczeblu wo-
jewódzkim. 

T.S: Atmosferę w zespole powinny 
budować wyniki, także w tej materii 
nie powinien pan mieć powodów do 
narzekań?

A.J: Z atmosferą różnie bywa, ale kła-
dę to na karb stresu i sytuacji boisko-
wych, gdyż w tej rundzie każdy mecz 
chcieliśmy wygrać. Tak się jednak nie 
da, to jest tylko sport, ale generalnie 
oceniam ją jako bardzo dobrą. 

T.S: Wróćmy jeszcze na chwilę pa-
mięcią do Derbów Ziemi Gubińskiej. 
Czuje pan jeszcze jakiś niesmak, nie-
dosyt?

A.J: Panie redaktorze, ja w swoim ży-
ciu widziałem już tyle meczów, że nic 
mnie nie zdziwi. Nie mam tutaj preten-
sji do Alfy, ani do nikogo innego. To 
spotkanie mogło się potoczyć zupeł-
nie inaczej. Trzeba przyznać, że zespół 
z Jaromirowic personalnie prezentu-
je się bardzo dobrze i tak jak mówię 
- ten mecz mógł się potoczyć różnie. 
Niemniej ingerencja sędziego w takim 

stopniu była niepotrzebna, ale było - 
minęło. Przed nami kolejne spotkanie. 

T.S: Wiele osób pyta, czy jesteśmy już 
gotowi na IV ligę. Śmiem twierdzić, że 
piłkarsko owszem, ale jak to wygląda 
od strony organizacyjnej?

A.J: Tutaj właśnie póki co jest prob-
lem, z którym borykamy się od lat. Jest 
oczywiście lepiej, ale na IV ligę musi być 
określone zabezpieczenie finansowe. 
Na chwile obecną jest ono za małe. Na 
sponsora strategicznego póki co liczyć 
nie możemy i jeżeli miasto nie podejmie 
jakichś działań, to może być to trud-
ne, ale oczywiście będziemy do same-
go końca walczyć o awans i myślę, że 
w końcu uda nam się osiągnąć ten cel.

T.S: Przed nami cztery miesiące prze-
rwy w rozgrywkach. Jak zespół wyko-
rzysta ten okres?

A.J: Mamy cztery miesiące przerwy do 
pierwszego meczu mistrzowskiego, ale 
od piętnastego grudnia rozpoczynamy 

okres roztrenowania. Trenować będzie-
my w hali, grając w siatko-nogę, siat-
kówkę oraz koszykówkę. Zajęcia na po-
ważnie rozpoczniemy około piętnastego 
stycznia. Planujemy rozegranie sześciu, 
może siedmiu gier kontrolnych z silny-
mi przeciwnikami, takimi jak chociażby 
Korona Kożuchów, czy Sparta Grabik. 
W planach mamy także wyjazd na ty-
godniowy obóz przygotowawczy, gdyż 
jak wszyscy wiemy, musimy popracować 
nad wytrzymałością, ale taki wyjazd uza-
leżniamy na dzień dzisiejszy od funduszy 
jakimi będziemy dysponować.

T.S: Należy spodziewać się kolejnych 
roszad w kadrze Cariny?

A.J: Będziemy oczywiście rozmawiać 
na ten temat. Potrzebujemy jednego 
obrońcy, dobrego pomocnika i napast-
nika, gdyż w przypadku jakiejś kontu-
zji, kartek Daniela, Rafała, czy Wojtka 
nie mamy kim ich zastąpić. Popatrzmy 
zresztą na statystyki, nie może być tak, 
że Daniel Szydłowski strzela jesienią 
dziewiętnaście bramek, a drugi naj-
skuteczniejszy zawodnik ledwie trzy 
- cztery.

T.S: Ostro trenują grupy młodzie-
żowe. Jak prezentują się młodzi za-
wodnicy?

A.J: To raczej pytanie do Jana Kos-
mali, który w klubie odpowiada za 

młodzież, ale oczywiście śledzę ich 
poczynania. Sam zresztą prowadzę 
grupę juniorów młodszych, z który-
mi są największe problemy, gdyż są to 
chłopcy w wieku 16-18 lat, a więc tacy, 
którzy dorastają. Zobaczymy jak poto-
czą się ich losy. Natomiast jeżeli chodzi 
o trampkarzy i orlików, to wygląda to 
bardzo dobrze. Dobrą pracę wykonuje 
trener Jakub Stroński, którego dwóch 
wychowanków znajduje się w kręgu 
zainteresowań trenera Stanisława Gą-
siora, odpowiadającego za drużyny 
młodzieżowe na szczeblu wojewódz-
kim. To o czymś świadczy. 

T.S: W kwietniu bieżącego roku na 
zebraniu sprawozdawczym, prezes An-
drzej Nowak wspominał o renowacji 
Stadionu Miejskiego w Gubinie, czyż-
by były to słowa rzucone na wiatr?

A.J: My korzystamy tylko z obiektu 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji. Uważam, że ponad sześćdziesiąt lat 
po wojnie powinna powstać na naszym 
obiekcie płyta z prawdziwego zdarze-
nia. Tym bardziej, że w mieście powsta-
ją boiska za naprawdę duże pieniądze, 
a nakład finansowy na zrobienie płyty 
na naszym stadionie to około czter-
dziestu - pięćdziesięciu tysięcy złotych. 
Nie są to na tyle olbrzymie kwoty, aby 
ich nie znaleźć.

T.S: Temat sponsora strategiczne-
go już zamknęliśmy, a jak wygląda 
współpraca klubu z mniejszymi przed-
siębiorcami?

A.J: Mniejszych sponsorów zapewne 
jest więcej, niż do tej pory. Z tego miej-
sca chciałbym podziękować Januszo-
wi Brzyszczowi, Piotrowi Trzebnemu 
i Andrzejowi Bilińskiemu. Uważam, że 
takie zaangażowanie i osobista pomoc 
ze strony Janusza Brzyszcza jest dla nas 
nieoceniona. Pozostali panowie rów-
nież w miarę możliwości dokładają się 
do naszego budżetu, za co serdecznie 
im dziękujemy. 

T.S: Czego życzyłby pan sobie i ki-
bicom Cariny Gubin na nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia?

A.J: Życzę sobie takich rzeczy, któ-
re na razie się nie spełniają. Niemniej 
jestem zadowolony z sytuacji w jakiej 
obecnie znajduje się klub w porówna-
niu z tym co było, gdy obejmowałem 
prezesurę. Na dzień dzisiejszy mamy 
jeszcze pewne zaległości finansowe, ale 
jestem przekonany, że doprowadzimy 
do tego, iż w przyszłym roku Carina 
wyjdzie całkowicie na prostą. A kibi-
com życzę oczywiście Wesołych Świąt 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 

T.S: Faktycznie na koniec przyznać 
trzeba, że w porównaniu do roku 
2007, obecnie Carina ma się lepiej.

A.J: Zdecydowanie, a myślę, że będzie 
jeszcze lepiej. Wyniki przyciągają do 
klubu młodzież, na stadion - kibiców. 
Zrobimy co w naszej mocy, aby w przy-
szłym roku wywalczyć ten upragniony 
awans do IV ligi.

T.S: Dziękuję za rozmowę.
A.J: Dziękuję.

Tomek Strzemieczny

O zakończonej niedawno rundzie jesiennej oraz o planach na przyszłość rozmawiam z trenerem Cariny Gubin - Andrzejem Jaworskim.

Z tej mąki będzie chleb

Podopieczni A. Jaworskiego podczas jednej z ofensywnych akcji


