Na terenie powiatu krośnieńskiego system SISMS.pl działa od września 2009
roku – dostępny jest w gminie Bytnica,
dysponują nim też gminy Dąbie i Bobrowice. Obecnie został uruchomiony
w Gubinie, a niebawem skorzysta z niego również Krosno Odrzańskie.

Społeczeństwo
e-informowane

Samorządowe wydarzenie roku 2009
Minął poprzedni 2009 rok. Przyniósł on wiele poważnych zmian w naszym mieście. Co ważniejsze były to zmiany
na lepsze. Z pośród nich wybraliśmy 10, które przedstawiamy w tym wydaniu „Wiadomości Gubińskich”. Na zaproponowane przez nas samorządowe wydarzenia czytelnicy za pomocą maila z uzasadnieniem, mogą wybrać to, które
ich zdaniem było najważniejsze. Urząd Miasta przygotował dla czytelników nagrody!(szczegóły konkursu w ramce)
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Jedna z najświeższych inwestycji - uzbrajanie strefy przy ul. Legnickiej
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UWAGA! KONKURS Z NAGRODAMI!
Szanowni Czytelnicy.
Urząd Miejski w Gubinie wspólnie
z redakcją naszej gazety ogłaszają wielki konkurs z nagrodami.
Na pierwszych 50 uczestników konkursu czeka piękny kalendarz miejski.
Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody w postaci
sprzętu RTV oraz lokalne monety - „6

Gubinek”. Zasady są proste, poniżej
proponujemy 10 wydarzeń, które naszym zdaniem zasługują na miano: Samorządowe wydarzenie roku 2009.
Wystarczy wybrać jedną z propozycji, a następnie wysłać mail na adres:
um@gubin.pl. W mailu prosimy o kilka
słów komentarza, dlaczego głosujemy
właśnie na to wydarzenie, proszę po-

Ferie zimowe w Gubińskim Domu Kultury
Zapraszamy na „Wielką wyprawę dookoła świata”

W programie:
n wyjazd do Teatru Lubuskiego na spektakl pt. „Księga dżungli” n pływalnia n projekcje filmów i bajek
n spotkanie z gubińskim podróżnikiem n wycieczka do Guben n zajęcia malarskie i plastyczne
n zajęcia teatralne, taneczne i muzyczne n zabawy plenerowe „ W poszukiwaniu przygód”
n konkursy i zabawy nt. „Podróży dookoła świata” n ognisko i pieczenie kiełbasek n bal przebierańców
Zajęcia rozpoczynamy dnia 18.01.2010 o godzinie 10.00 | Zapisy do 14.01.2010
nr tel. 068 4558202 | 068 455168 | 068 455169
Całkowita odpłatność 25 zł | Ilość miejsc ograniczona !!!

dać także swoje dane (imię, nazwisko,
adres, nr telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych), jeśli
chcecie Państwo wziąć udział w konkursie. Głosujemy do 28 stycznia.
Listę osób nagrodzonych opublikujemy w lutowym wydaniu Wiadomości
Gubińskich.
dokończenie na str. 15

Jak ważna jest szybkość w przekazywaniu informacji i jej wykorzystania
na początku II dekady XXI wieku, chyba już nikogo nie trzeba przekonywać.
W Polsce w rękach użytkowników
znajduje się prawie 40 milionów popularnych „komórek”. Posługują się
nimi niemal wszyscy, poczynając od
przedszkolaków, a kończąc na osobach
w bardzo „złotym” wieku.
Konferencja, której licznie przysłuchiwali się przedstawiciele mediów, odbyła
się w magistracie 7 stycznia br. Uczestniczyli w niej Andrzej Horoszkiewicz
z firmy A. i E. Horoszkiewicz Sp. Jawna
Gubin, Leszek Linda - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z. o. o.
w Gubinie. Gospodarzem spotkania był
burmistrz miasta Bartłomiej Bartczak. Założenia systemu, który zdobył
w ubiegłym roku II nagrodę w konkursie zorganizowanym pod patronatem
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości, prezentowali przedstawicieli firmy wdrożeniowej - Samorządowy Informator SMS Sp.
z o. o.: Leszek Kaczurba - Prezes Zarządu Firmy i konsultant Mariusz Skowroński. Ma on szczególne znaczenie
w przypadku powiadamiania o awariach,
klęskach żywiołowych, zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego, wydarzeniach
społecznych czy kulturalnych. Wysłana
ze specjalnego telefonu administratora
systemu lub za pośrednictwem internetu odpowiednia informacja jest błyskawicznie przekazana szerokiej grupie jego
użytkowników, niezależnie od miejsca,
w którym się znajdują.
Przedstawiając korzyści płynące funkcjonowanie systemu, burmistrz zaakcentował, iż kwota wydana przez współwłaścicieli systemu (tj. firmę Horex, PUM
Gubin i Urząd Miasta) jest niewspółmiernie niska w stosunku do korzyści, jakie on przyniesie w praktyce. Jest
możliwość, że każdy z zainteresowanych
mieszkańców po wysłaniu SMS o treści
Tak.fkr01 na numer 661 000 112 stanie
się jego współużytkownikiem.
dokończenie na str. 15
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Urodzenia
Kasjan Eksztert, Maja Zawadzka,
Anika Cholewińska, Maja Smykla,
Igor Maksymowicz, Aron Cieleń,
Natan Cebula, Gracjan Korwel, Michał Podgórniak, Zuzanna Milewicz,
Natalia Gaweł, Lena Krygier, Nikola
Kowalewska, Karolina Krygier, Arkadiusz Gaweł, Seweryn Woźniak,
Kacper Grzecznowski.

Zgony
Jan Michalak l. 86, Bolesław Krycki
l. 69, Karol Iwanicki l. 63, Eugeniusz
Wąsik l. 81, Marek Trafny l. 55, Zbyszko Wasiak l. 78, Roman Stefański l. 53,
Genowefa Pawłowska l. 77, Barbara
Rachwalik l. 75, Elżbieta Wereśniak
l. 56, Genowefa Ulicz l. 73, Krystyna
Gabrysz l. 60, Katarzyna Supeł l. 86,
Krzysztof Jasiniak l. 42.

Nowa dyrektor
domu dziecka
Grażyna Kolanowska - dotychczasowy kierownik internatu w Zespole
Szkół Rolniczych, decyzją komisji konkursowej Rady Powiatu Krośnieńskiego z dniem 1 stycznia 2010 roku została nowym dyrektorem Powiatowego
Domu Dziecka w Gubinie.
Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, kierunek resocjalizacja
i ukończone studia podyplomowe oraz
liczne kursy. Swoją pracę zawodową
rozpoczęła w 1983 roku w Szkole Podstawowej w Bieżycach, następnie pracowała w Szkole Podstawowej w Strzegowie, SP 2 w Gubinie i Zespole Szkół
Rolniczych, gdzie uczyła przedmiotu
technologia żywienia. Pełniła również
funkcję kierownika internatu.
Jest wieloletnią działaczką Związku
Harcerstwa Polskiego (posiada stopień
harcmistrza). Do zainteresowań G. Kolanowskiej należą literatura sensacyjna
i zawodowa oraz psychologia. Nowa
dyrektor PDD jest także aktywnym
sportowcem (reprezentantka drużyny
seniorek w piłce siatkowej). Ponadto
realizuje się na gruncie społecznym. Jej
zainteresowania kulinarne to kuchnie
francuska i włoska.
Córka G. Kolanowskiej, Marta jest
studentką filologii angielskiej, a syn
Łukasz studiuje ekonomię.
AB.

Budżet uchwalony
Każda sesja Rady Miasta ma jakiś priorytet. Grudniowa sesja (18 grudnia) zajęła się budżetem miasta na 2010 rok.
Budżet jest skromniejszy niż w roku
ubiegłym. Dochody planowane są w wysokości 43,3 mln zł, wydatki wyniosą
45,3 mln zł. Deficyt niespełna 2 mln zł ma
być pokryty z emisji papierów wartościowych. Strukturę dochodów i wydatków
na posiedzeniach komisji rady prezentowała Danuta Błędowska - skarbnik
miejski. Pytań i uwag było niewiele, co
utwierdzało twórców budżetu w przekonaniu dobrze spełnionego obowiązku.
Przewodniczący komisji na posiedzeniu
rady w swych wystąpieniach opiniowali
budżet pozytywnie.
Z dużym zdziwieniem spotkało się wystąpienie radnego Marcina Sikory, który ubolewał nad tym, że pani skarbnik
przedstawiła planowany budżet w sposób zwięzły. Uważał, że zapoznanie radnych z planowanym budżetem to za
mało. Stwierdził, że jest trudna sytuacja
i dlatego pewnych zadań nie da się wykonać. Brakowało, jego zdaniem, dyskusji
o planowanych inwestycjach. W imieniu
klubu radnych SLD powiedział, że znajdują się w trudnej sytuacji. Nie mogą oni
być ani za, ani przeciw budżetowi, dlatego wstrzymają się od głosu.
Przewodniczący rady Leszek Ochotny
oświadczył, że zaobserwował małe zaangażowanie niektórych radnych w tworzeniu budżetu. Niektórzy nawet nie zadawali pytań na komisjach. W imieniu
klubu radnych PRO Gubin wystąpił radny Mariusz Ochotny, który stwierdził,
że miasto w przedstawionym budżecie
na 2010 rok kontynuuje dobre tradycje
wypracowane w tym roku. Widoczne to
jest szczególnie w inwestycjach.
Burmistrz Bartłomiej Bartczak objaśnił, że budżet w określonym terminie i kształcie musi opracować Urząd
Miasta. Nie widział możliwości manipulowania budżetem w kuluarach.
Prawo nie przewiduje udziału radnych
w konstruowaniu budżetu. Wszystkie
wnioski złożone formalnie przez mieszkańców zostały rozpatrzone i opiniowane przez Komisję Planu i Budżetu. Część
z nich znalazła się w planie przedsięwzięć. Przyznał, że budżet jest ramowy,
a najpóźniej w marcu będzie poddany
modyfikacji, gdy spłyną spodziewane
środki - głównie unijne.
Budżet uchwaliło 11 radnych. Od głosu wstrzymali się: Zygfryd Gwizdalski,
Halina Wojnicz, M. Sikora i Jan Skóra.
Było to wydarzenie na tyle dziwne i niezrozumiałe, co bezsensowne. Obecni na

sali przyjęli to jako nieudolny gest polityczny, nie mający żadnego uzasadnienia i podstaw merytorycznych. Trudno
przypuszczać, by opozycja w ten sposób
mogła pozytywnie zaistnieć.
Po tym incydencie jednomyślność wykazano w głosowaniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i w przyjęciu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Uchwalono uzupełnienie uchwały
o przewozie osób autobusami na terenie
Gubina. Wynika z tego, że od stycznia
0,50 zł za przejazd autobusem płacić
będą: opiekunowie osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka), opiekunowie uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz emeryci i renciści.
W punkcie: interpelacje i wnioski
radnych, głos zabrali: Danuta Andrzejewska, J. Skóra, H. Wojnicz, Andrzej
Białek i Z. Gwizdalski.
Z ciekawych propozycji odnotować
należy wniosek A. Białka, by wyjaśnić
w prasie i innych środkach przekazu
zmianę organizacji ruchu w śródmieściu Gubina w rejonie ulic: Roosevelta,
3 Maja i Jana Pawła II. Podobnie wniosek J. Skóry, by znalazły się w „Wiadomościach” przepisy ruchu drogowego
obowiązujące po stronie niemieckiej.
Radna H. Wojnicz pytała, czy zmiana
ustawy o funduszach publicznych wpłynie na likwidację etatów w zakładach
budżetowych. Burmistrz B. Bartczak
tłumaczył, że nie dotyczy to samorządowych zakładów budżetowych, przepis ten
obowiązuje w państwowych zakładach.
Radny Z. Gwizdalski omówił szereg zagadnień związanych z zielenią w mieście.
Podkreślał, po raz kolejny, konieczność
zatrudnienia ogrodnika w mieście.
Radca Józef Wójtowicz zakomunikował, że nie będzie już limitu na ilość taksówek w mieście. Radny Ryszard Jakutowicz złożył obecnym na sali życzenia
świąteczne, wyrażając nadzieję, że Mikołaj z Brukseli w nadchodzącym roku
będzie nie mniej hojny dla Gubina.
Radna D. Andrzejewska dziękowała burmistrzowi i kolegom radnym za
wszystkie działania, które spowodowały „by ludziom na Osiedlu Barlickiego
żyło się lepiej i wygodniej”.
Burmistrz, życząc wesołych świąt,
zaprosił wszystkich na wigilię miejską
przed GDK. 
Oleg Sanocki
P. S. Mętne wystąpienie M. Sikory na sesji
wywołało istną burzę na forum internetowym „Gazety Lubuskiej”. Być może jest to
opozycyjna wersja promocji Gubina.

Nowa strefa zamieszkania

Nowo powołana dyrektor Powiatowego
Domu Dziecka w Gubinie

Powstał piękny deptak - promenada od
mostu granicznego do Baszty Ostrowskiej,
wzdłuż ul. Kopernika. Wiąże się z tym powołanie w śródmieściu strefy zamieszkania, wytyczonej między ulicami: 3 Maja,
Obrońców Pokoju, F. Chopina, Westerplatte, placem Jana Pawła II i ul. Bolesława
Prusa. Mieszkań tu co prawda zbyt dużo
nie widać, ale warto pamiętać o prawnym
pojęciu strefy zamieszkania. Wymogi ruchu w strefie to: bezwzględne pierwszeństwo pieszych, likwidacja znaków zakazu,
ale nie zakazów, pozostawienie tylko znaków (strzałek) kierunku ruchu.
Teren uznany za strefę zamieszkania

automatycznie ogranicza ruch kołowy,
prędkość pojazdów nie może przekraczać 20 km na godz., a parkowanie możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych.
Parkingi znajdują się przed „Biedronką”
i przed farą. Najwięcej naruszeń zakazu
parkowania obserwuje się przy ul. Basztowej. Należy pamiętać, że, jadąc ul. Chrobrego w kierunku granicy, skręcać można
tylko w prawo na most graniczny.
Co prawda Straż Miejska jest jeszcze
wyrozumiała - udziela pouczeń i upomnień, ale niebawem mogą pójść w ruch
mandaty, szczególnie w razie stwierdzenia recydywy wykroczeń. 
Ols
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Gubinianie gośćmi rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
Członkowie zarządów Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i Gubińskiego Towarzystwa Kultury na czele z prezesami Stefanem Pilaczyńskim
i Stanisławem Turowskim byli w końcówce poprzedniego roku gośćmi rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Czesława Osękowskiego.
Kilkugodzinny pobyt na uczelni rozpoczął się od prezentacji multimedialnej,
w której rektor przybliżył strukturę organizacyjną uniwersytetu, zadania i cele realizowane na potrzeby studentów, społeczeństwa i zakładów pracy Ziemi Lubuskiej. Na 10 wydziałach UZ kształci się ponad 16 tys. studentów. Uczelnia współpracuje z 250 firmami z terenu województwa i kraju, stale rozwija się i nieustannie
inwestuje, by podnosić poziom nauczania i prestiż wśród polskich uczelni.
Uczestnicy spotkania zwiedzili następnie Zakład Mechaniki Budowli kierowany przez dr hab. inż. Mieczysława Kuczmę. Tu w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym zapoznano się z urządzeniami i aparaturą, jaką
dysponuje Zakład. Aktualne wyposażenie to standard europejski.
W sali seminaryjnej przy kawie i ciastku gubinianie zadali wiele pytań, których, po tak imponującym pokazie, nie sposób było uniknąć. Rektor Cz. Osękowski i prof. M. Kuczma przekazali Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej zestaw komputerowy, by w ten sposób, jak podkreślili, wesprzeć szlachetne
działania stowarzyszenia w spisywaniu i dokumentowaniu historii Gubina.
Cz. Osękowski zadał wiele pytań dotyczących Gubina, który jest mu zawsze
tak bliski. Obiecał wymierną pomoc i merytoryczne wsparcie dla obu organizacji, tak potrzebne dla godnego uczczenia jubileuszu miasta w 2010 roku.

W sali rektoratu prof. Czesław Osękowski przedstawił prezentację multimedialną
o Uniwersytecie Zielonogórskim

Sąd pozostaje
Dzięki staraniom władz miasta i powiatu, reorganizacja w sądach zakończyła się dla Gubina pomyślnie. Pod koniec ubiegłego roku Minister Sprawiedliwości wydał dwa rozporządzenia: 18 grudnia 2009 r. o zniesieniu sądów
grodzkich, w tym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim (Dz.U.RP nr 221
poz.1745) oraz 22 grudnia 2009 r., m.in. w sprawie utworzenia wydziałów
zamiejscowych w niektórych sądach m.in. utworzony został w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Gubinie, który rozpoznawał będzie sprawy karne z obszaru miasta i gminy Gubin
(Dz.U.RP nr 223 poz.1787).
Zamiejscowy wydział powołano także w Sulechowie, który wchodzi w skład
Sądu Rejonowego w Świebodzinie. Rozporządzenia obowiązują od 1 stycznia 2010 r.
Z.Traczyk

Kolejne referendum
w gminie
Jeszcze nie zakończyła się dyskusja
po referendum, które odbyło się 8 listopada 2009 r., dotyczącego budowy
elektrowni i kopalni odkrywkowej
węgla brunatnego, a już powstała kolejna obywatelska grupa inicjatywna,
powiadamiająca 31 grudnia 2009 r.
Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze, Wójta i Radę
Gminy o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum
gminnego o odwołanie Wójta i Rady
Gminy Gubin. Pełnomocnikiem Grupy Inicjatywnej jest Andrzej Biliński
ze Strzegowa, a członkami są: Dorota
Prugar-Wasielewska z Późna, Dorota
Schewior z Wielotowa, Wiesław Szymułowicz ze Stargardu Gubińskiego,

Eugeniusz Świderski ze Strzegowa
oraz Paweł Zajkowski z Grabic (dwie
osoby wchodziły w skład poprzedniej
grupy). W ocenie grupy inicjatywnej
obydwa samorządowe organy utraciły zdolność realizowania w interesie
mieszkańców gminy ustalonych zadań
i obowiązków, wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym, a szczególnie utraciły wiarygodność i zaufanie
społeczne.
Zarzuca się władzom gminy, że po
ważnym referendum w sprawie budowy elektrowni i kopalni odkrywkowej
węgla brunatnego, nie podjęto żadnych
dalszych działań, co w zasadzie nie jest
do końca zgodne z prawdą.
dokończenie na str. 3
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Doceniono najlepszych policjantów
17 grudnia w Komisariacie Policji w Gubinie odbyło się spotkanie, na którym
podsumowano pracę miejskich policjantów w 2009 roku. W jego trakcie przedstawiciele samorządu miasta i gminy Gubin wręczyli nagrody finansowe i rzeczowe dla najbardziej wyróżniających się funkcjonariuszy, którzy w ciągu ostatnich
dwunastu miesięcy wykazali się podczas pełnienia służby szczególnym zaangażowaniem, determinacją oraz poświęceniem. Nagrody dla najlepszych policjantów
wręczył Burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak. Łącznie wyróżniono dwudziestu jeden funkcjonariuszy. W gronie tym znaleźli się: podkom. Piotr Marusiak,
asp. sztab. Roman Suchodolski, asp. Dariusz Gromek, asp. Mirosław Śmiejan,
asp. Marek Bukowiecki, mł. asp. Piotr Skubakowski, mł. asp. Piotr Cholewiński,
mł. asp. Andrzej Kopociński, mł. asp. Jarosław Ostrowski, mł. asp. Piotr Kowal,
mł. asp. Tatiana Czepiak, mł. asp. Mieczysław Fryga, st. sierż. Sławomir Rajchel, sierż. Andrzej Malinowski, sierż. Radosław Sokołowski, sierż. Arkadiusz
Walczak, sierż. Maciej Witczak, sierż. Marcin Żołędziewski, sierż. Krzysztof
Leńczuk, sierż. Grzegorz Żurek oraz sierż. Arkadiusz Doliński. Burmistrz z satysfakcją stwierdził, że dzięki temu, iż nasi policjanci należycie wywiązują się ze
swoich obowiązków oraz nie boją się stawiać czoła trudnym wyzwaniom, lokalna
społeczność może czuć się spokojnie oraz bezpiecznie.
Podczas uroczystości podkreślono, że choć każdy rok jest trudny, nie obywający się bez różnych problemów i tragicznych wydarzeń, to jednak 2009 rok
można zaliczyć do udanych. Poziom bezpieczeństwa w mieście zdecydowanie
wzrósł, co jest kluczowym elementem w formułowaniu takich opinii. Na konto sukcesów gubińskich policjantów można również zaliczyć fakt, iż każdy
zgłoszony przez mieszkańców miasta przypadek rozboju został wykryty. Zdaniem rzecznika prasowego Komendy Powiatowej w Krośnie Odrz. Norberta
Marczeni jednym z największych osiągnięć naszych policjantów w minionym
roku było wykrycie oraz zatrzymanie wszystkich sprawców rozboju w jednym
z gubińskich kantorów.
Miejmy nadzieję, że również w bieżącym roku nasi funkcjonariusze nadal
będą sumiennie pracować na pozytywne oceny, a opinia i statystyki mówiące
o skutecznych działaniach gubińskich policjantów w naszym mieście nie stracą na aktualności. 
Andrzej Matłacki

Mł. asp. P.Skubakowski przyjmuje nagrodę pieniężną z rąk burmistrza

Burmistrz gościem „Kresowiaków”
Członkowie Stowarzyszenia Oficerów 5. Dywizji Wojska Polskiego „Kresowiak” spotkali się z burmistrzem Bartłomiejem Bartczakiem. Okazją było
świąteczne spotkanie „Kresowiaków”. Uczestnicy z uwagą wysłuchali odpowiedzi na pytania zadane burmistrzowi. Doradzali upór i konsekwencję
w dalszym działaniu, wysoko oceniając zmiany, widoczne „gołym okiem”.
Zdaniem wielu wypowiadających się, miasto idzie w dobrym kierunku wyraźnego rozwoju i stąd życzono burmistrzowi reelekcji w tegorocznych wyborach. Burmistrz deklarował organizację kolejnego spotkania, na którym
chciałby przybliżyć plany i zamierzenia Urzędu Miejskiego na najbliższe miesiące. Propozycja została przyjęta z zainteresowaniem.
(sp)
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Uczą się dla siebie
Nie mieszkają w akademiku, nie stoją godzinami przy ksero, nie kombinują jak
zdać egzamin, nie przemęczając się zbytnio - ale to nie zmienia faktu, że i tak są studentami. Uczą się z chętnie, poznają nowe dziedziny i spędzają miło czas. Uczestnicy zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gubinie kończą właśnie I semestr.
Kto powiedział, że student musi być
młody? No właśnie - nikt. W końcu człowiek uczy się przez całe życie.
A jak wiadomo, w grupie zawsze raźniej. Uniwersytety Trzeciego Wieku
- czyli placówki dydaktyczne dla osób
w podeszłym wieku - istnieją już od
wielu lat. Wcześniej powstawały głównie w dużych miastach, ale i to uległo
zmianie. 1 kwietnia 2009 roku taką
uczelnię utworzono w Gubinie. I choć
data wskazuje na żart primaaprilisowy,
w rzeczywistości nasi studenci mają już
za sobą wiele godzin zajęć.
Dla każdego coś dobrego
Zajęcia, tak jak na każdej innej uczelni, podzielone są na wykłady, ćwiczenia, warsztaty, lektoraty oraz dodatkowe. Można wyróżnić takie sekcje jak:
sportowa, rekreacyjna, informatyczna,
muzyczno-taneczna czy odnowy biologicznej. Każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Jednych zainteresuje historia
i sztuka, innych przyroda i biologia.
Można też poznać założenia filozoficzne oraz uzyskać wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu, kardiologii, laryngologii czy diabetologii.
- Największe powodzenie mają zajęcia
z tematyki Wschodu - Feng Shui prowadzone przez mgr Teresę Piotrowską,
w których uczestniczą głównie panie.
Chętnie słuchają, jak rozmieszczenie
elementów i dekoracji w mieszkaniu
wpływa na psychikę człowieka - mówi
Arneta Sobiechowska, koordynatorka
UTW. - Również wykłady z medycyny
zasługują na uwagę. Prowadzi je cieszący się dużym autorytetem dr Zygfryd
Gwizdalski, który chętnie dzieli się
swoją wiedzą - dodaje.
Aerobik w wodzie
Oprócz wykładów uczelnia oferuje
ćwiczenia praktyczne i warsztaty, takie
jak zajęcia z pielęgniarką czy psychologiem. - Te drugie cieszą się dużą popularnością. Mgr Dorota Jaworska-Wiśnik prowadzi je w sposób niezwykle
dynamiczny i interesujący. Dzięki nim
studenci mogą poznać samych siebie twierdzi A. Sobiechowska. Jednak jak
wiadomo, nie samą nauką student żyje.
Było coś dla ducha, będzie i dla ciała.
Na przykład zajęcia na pływalni, aerobik w wodzie, zajęcia w siłowni, taneczne i ze śpiewu - to wszystko ma miejsce
w programie UTW. Są organizowane
również wycieczki m.in. szlakiem gubińskich mokradeł. Panie na pewno
zainteresują także zajęcia z odnowy
biologicznej u kosmetyczki.
Stać się lepszym człowiekiem

Od lewej: prezes Stowarzyszenia płk rez. Lech Kamiński, burmistrz, gen. bryg. Andrzej
Muth i płk rez. Mirosław Kamieniarz
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Pierwszy semestr - dość długi i nietypowy, bo od kwietnia do grudnia - już
się kończy, ale nic straconego. 1 stycznia rozpoczyna się nowy, na który już
teraz można się zapisać. Opłata to 10 zł
wpisowego oraz comiesięczna składka
w takiej samej wysokości. Dlaczego
warto? Ponieważ UTW daje możliwość
dalszej aktywizacji osobom, które nie
mogą już czynnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym. Stwarza

szansę dla osób pragnących intensywnej integracji w środowisku. Jest formą,
dzięki której można pogłębić nie tylko
wiedzę, umiejętności i poprawić kondycję fizyczną, ale również rozwinąć
się duchowo i twórczo, czyli stworzyć
podstawy dla rozwoju osobistego i stać
się… lepszym człowiekiem.
Studentem UTW może zostać każdy,
kto ukończył 40 lat, jest otwarty, pragnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Tak jak pan Henryk Kapliński, który uważa, że Uniwersytet jest
rodzajem rozrywki i umilania czasu.
- Czerpię dużą satysfakcję z uczestnictwa w zajęciach, prawie żadnych nie
opuściłem. Lubię „coś wiedzieć”. Moja
wiedza może nie jest głęboka, ale na
pewno szeroka i obejmuje wiele dziedzin - twierdzi. Jego zdanie zapewne
podzielają pozostali uczestnicy, choć jak wiadomo - każdy lubi co innego.
Nowy projekt - nowe możliwości
W związku z dużym zainteresowaniem
UTW, dyrektor Gubińskiego Domu
Kultury wystąpił z nowym projektem
skierowanym do 50 osób. Na jego realizację zostało pozyskane ok. 50 tys. zł
z Europejskiego Funduszu Społecznego, a uczestnictwo w zajęciach i innych
typach rozrywki będzie odbywało się
zupełnie za darmo. - Projekt daje szansę
na pozyskanie wykwalifikowanej kadry
wykładowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego - mówi Janusz Gajda. Będzie też z czego wybierać, jeżeli chodzi
o przedmioty: astronomia, historia literatury, psychiatria, psychologia, historia
sztuki, historia II wojny światowej, geologia, warsztaty z pielęgniarstwa oraz
zajęcia manualne np. sztuka origami
czy warsztaty plastyczne. Rekrutacja do
projektu rozpocznie się wkrótce. Tu już
trzeba będzie spełnić określone kryteria
(np. odpowiedni wiek), pierwszeństwo
będą miały również osoby samotne.
Jednak zważając na możliwości, warto
się zgłosić.
Panowie, pokażcie na co was stać
Obecnie na UTW zapisanych jest ponad 70 osób, z których najstarsza ma
przeszło 80 lat. Niestety, póki co przeważają - i to znacznie - panie. Stanowią aż
95% zainteresowanych. A. Sobiechowska
apeluje: - Zapraszam serdecznie wszystkich naszych kochanych seniorów, którzy są otwarci, chcieliby czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym
oraz poszerzać swoją wiedzę . Dołączcie
do naszej studenckiej społeczności.
Tak więc, panowie, kobietom się nie
odmawia. Pokażcie, że też na wiele was
jeszcze stać. 
Aleksandra Kościółek
KONTAKT
Uniwersytet Trzeciego Wieku GDK
Tel: 517 893 729
Asystent: Arneta Sobiechowska
ROK AKADEMICKI 2010
od 1 stycznia do 30 czerwca
Lipiec, sierpień - wakacje!
Serdecznie zapraszamy!

Kolejne
referendum
w gminie
dokończenie ze str. 2
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Fudyma wystąpił 18 grudnia 2009 r. do Marszałka Województwa
Lubuskiego Marcina Jabłońskiego
z pismem o zajęcie stanowiska w zakresie mocy wiążącej referendum w stosunku do podjętej 11 grudnia 2008 r.
uchwały Rady Gminy Gubin w sprawie
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gubin,
uwzględniającej budowę elektrowni
i kopalni. Uchwała ta podjęta została jednogłośnie z uwagi na kluczowe
znaczenie przemysłu energetycznego
w rozwoju gospodarczym kraju oraz
ze względu na usytuowanie zasobów
węgla brunatnego na obszarze gminy
Gubin, a tym samym realną szansę na
rozwój inwestycyjny gminy.
Ponieważ inwestycja, jaką jest budowa
elektrowni i kopalni węgla brunatnego,
ma zasięg ponadlokalny i powinna pozostać w zgodzie z założeniami inwestycyjnymi województwa lubuskiego, stanowisko Marszałka ma szczególne znaczenie
dla podejmowania dalszych decyzji. Odpowiedź jeszcze nie nadeszła.
Grupa uważa też, że złożony wniosek
o referendum podyktowany jest troską
o finanse gminy (?). Zarzuca władzom
niezgodne z przepisami zarządzanie
selektywną zbiórką odpadów komunalnych, co skutkuje wyższymi opłatami, a inwestycje związane z siecią
wodociągową są prowadzone nieprawidłowo. Zarzuca się też pracownikom
Urzędu Gminy i radnym, że powiązani
są koligacjami rodzinnymi, co skutkuje
tym, że wójt jako pracodawca uzależnia członków Rady Gminy i wpływa na
obiektywność pracy tego organu.
Odnoszone jest wrażenie, że strategiczne dla wspólnoty decyzje podejmuje
nie Rada Gminy, lecz samodzielnie wójt.
(To poważny zarzut wymagający wyjaśnienia). Grupa proponuje, by na karcie
do głosowania zawarte były pytania:
Czy jesteś za odwołaniem Wójta Gminy
Gubin? Czy jesteś za odwołaniem Rady
Gminy Gubin?
Jak przekazał sekretarz gminy Leonard Tumiłowicz, grupa inicjatywna
ma teraz 60 dni na zebranie podpisów
pod wnioskiem o referendum. Potrzeba 10% uprawnionych do głosowania
(prawie 600 osób), a następnie przesłać
wniosek do Komisarza Wyborczego
w Zielonej Górze, który zadecyduje
o wyznaczeniu terminu referendum.
Gdy będzie skuteczne, to i tak głosowanie nie zostanie przeprowadzone,
gdyż w roku bieżącym odbywać się
będą wybory samorządowe wszystkich
szczebli. Dodatkowych wyborów nie
przeprowadza się na osiem miesięcy
przed wygaśnięciem obecnych mandatów. Ostatnie odbyły się 12 listopada 2006 r. Gminą w tym przypadku
mógłby zarządzać komisarz wyznaczony przez Premiera Rządu RP. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
Zygmunt Traczyk
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Fara wzbudziła
zainteresowanie
Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 6 stycznia br. otwarta została wystawa prac nagrodzonych na I Europejskim Konkursie zorganizowanym w 2009 roku
przez BDA - Stowarzyszenie Architektów Niemieckich (odpowiednik polskiego SARP) nazwana roboczo „Europejska Architektura +
Energia”. Uroczystego otwarcia dokonali: dziekan Wydziału Instytutu Budownictwa UZ prof. dr hab. inż. Jakub Marcinkowski i kurator
wystawy - prof. dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger, która pracuje na stałe na Uniwersytetach Karlsruhe i w Berlinie. Otwierając
wystawę, prof. J. Kopietz-Unger podkreśliła, iż jednym z priorytetów
Unii Europejskiej na rok 2010 jest ochrona środowiska naturalnego. Zjednoczona Europa chce stać się liderem przemian w podejściu
do wykorzystania tzw. energii odnawialnej. Seminarium „Energia +
Budownictwo komunikacja przestrzeń” jest jedną z inicjatyw związanych z oszczędzaniem energii i poszukiwaniem jej alternatywnych
źródeł. Dyrektywy Unijne z 2008 roku, które wejdą niebawem w życie, zakładają, że 11% zużycia energii w 2020 roku musi pochodzić
ze źródeł odnawialnych. Stawia to bardzo wysoką poprzeczkę dla
przyszłych pokoleń architektów i urbanistów.
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Informacje zebrał Antoni Barabasz
nej i jest duża szansa na ich otrzymanie - podkreślił burmistrz.
Chodzi również o to, aby w przyszłości utrzymanie fary było jak
najmniej kosztowne, dlatego władze miasta chcą już na etapie projektowania zastosować najinteligentniejsze rozwiązania, jakie są
dostępne na rynku. Być może ciepło lub prąd wytwarzane w farze
będą mogły zostać zastosowane także w sąsiednich budynkach.
Nie można dopuścić do takiej sytuacji, w jakiej znalazł się gubiński
basen. Kredyt wzięty na jego remont jest do tej pory spłacany, do
tego miasto dopłaca do jego utrzymania blisko 1 mln zł rocznie.
W drugiej części ponad godzinnego spotkania, w którym uczestniczył prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, padła propozycja zorganizowania dla studentów Wydziału Budownictwa tzw. szkoły
letniej i warsztatów w gubińskiej farze, dzięki czemu powstałaby
możliwość zdobycia przez nich odpowiedniej praktyki i być może
pojawienia się nowatorskich koncepcji rozwiązań związanych
z odbudową obiektu i jego eksploatacją.

oraz przyjrzeć się z bliska niezwykłej makiecie kolejki, która jest
marzeniem niejednego chłopca. W organizację Wigilii Miejskiej
aktywnie włączyło się również wiele stowarzyszeń z Gubina i Guben. Na specjalnie przygotowanych stoiskach każdy mógł poczęstować się m.in. gubeńskimi naleśnikami, jabłkami w cieście, pysz-

Prezentacja wigilijnych potraw wewnątrz fary

nym miodem oraz regionalnym winem z Guben.
Ponieważ tego dnia temperatura nie rozpieszczała mieszkańców
Euromiasta, wielką popularnością cieszyły się również punkty
z gorącymi napojami i potrawami, gdzie do woli można było rozkoszować się barszczem, pierogami czy kapustą z grochem.
Galeria „Ratusz” również w tym wyjątkowym dniu tętniła życiem.
Wchodząc do niej, od razu można było poczuć ciepłą, świąteczną
Od dwóch lat Wigilia Miejska w Gubinie ma międzynarodowy atmosferę. Dla wszystkich zwiedzających oraz uczestników warcharakter. Świętują ją wspólnie mieszkańcy Gubina i Guben. Ubie- sztatów z głośników płynęły najpiękniejsze kolędy, a dzieci wraz
głoroczna odbyła się 19 grudnia, a rozpoczęła się już wczesnym z rodzicami i pod okiem doświadczonych wychowawców tworzyły
bombki na choinki oraz piękne stroiki. Czas przygotowań świąpopołudniem.
tecznych upominków i ozdób umilano smacznym ciastem.

Wigilijna fara
i Galeria „Ratusz”

Prelekcja burmistrza w czasie spotkania ze studentami
Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród studentów Instytutu Budownictwa. Zaprezentowane zostały zrealizowane prace
niemieckich, austriackich i francuskich pracowni projektowych. Są
to między innymi tak znane obiekty jak: Politechnika w Zürichu,
jeden z banków w Luksemburgu czy też Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad jeziorem Bodeńskim. Powstałe budowle są w pewnym
stopniu samowystarczalne w eksploatacji. Współcześnie architekt
nie jest odpowiedzialny jedynie za zaprojektowanie kompleksu, ale
też za jego optymalną eksploatację. W tym też kierunku prowadzi
się obecnie nauczanie studentów Wydziału Budownictwa.

Życzenia dla mieszkańców Euromiasta przekazują wiceburmistrz Guben
F.Mahro i burmistrz Gubina B.Bartczak

Dla każdego coś ciepłego…

W sali widowiskowej GDK zasiedli burmistrz Gubina B. Bartczak
i wiceburmistrz Guben Fred Mahro - przekazując wspólnie symboliczne życzenia mieszkańcom obu części Euromiasta.
Część artystyczną spotkania zapoczątkowali tańcem i śpiewem
przedszkolacy ze współpracujących na co dzień przedszkoli miejskich nr 1 z Gubina i „Regenbogen” z Guben. Na scenie pojawił się
chór miejski z Guben i gubińskie „Łużyczanki”.
W czasie Wigilii Miejskiej wiele działo się także wewnątrz oraz

Najbardziej uroczystym momentem tego dnia były życzenia i błogosławieństwo płynące ze sceny obok fary, składane przez proboszcza Parafii pw. św. Trójcy Ryszarda Rudkiewicza i burmistrza
B. Bartczaka, skierowane do wszystkich, którzy mimo przenikliwego zimna wytrwali na zewnątrz.
Chór „Gloria Domine” kierowany przez Halinę Nodzak wykonał kilka
kolęd, zaś dzięki proboszczowi, który „zaopatrzył” mieszkańców w opłatek - zgromadzeni mogli się nim podzielić i złożyć wzajemne życzenia.

Wspólny występ przedszkolaków został nagrodzony przez widownię
rzęsistymi brawami

W Kościele Klasztornym w Guben odbył się koncert pt. „Muzyka adwentowa w świetle świec” - dyrygent Hansjürgen Vorrath

Na zdjęciu od lewej: prof. Biliński, prof. Kopietz-Unger, prof. Marcinkowski
w rozmowie z burmistrzem Bartczakiem
Dużym zainteresowaniem studentów i pracowników naukowych
Uniwersytetu cieszyła się przedstawiona przez burmistrza miasta
Bartłomieja Bartczaka działalność Fundacji Fara Gubińska Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, która zmierza do rewitalizacji
największego w regionie obiektu sakralnego - gubińskiej fary. Prelekcja „Kościół Farny w Gubinie. Na drodze do Centrum Komunikacji i Kultury i założenie archiwum dziedzictwa kulturowego”
została zilustrowana prezentacją medialną i planszami przedstawiającymi poszczególne etapy prac związanych z jej odbudową.
Omawiając dotychczasowe projekty zagospodarowania ruin gubińskiej fary, burmistrz podkreślił konieczność jak najszybszego
udostępnienia obiektu dla zwiedzających poprzez wybudowanie
na szczycie wieży punktu widokowego. Na poszczególnych piętrach klatki schodowej istnieje możliwość stworzenia miejsc wystawowych. Złożone zostały odpowiednie dokumenty na dotację
w kwocie 6 mln zł z funduszu Europejskiej Współpracy Terytorial-

wokół ruin Kościoła Farnego. Można było zwiedzić wystawy, na Na zakończenie wigilii koncert na instrumentach dętych zagrała
których prezentowano tradycyjne polskie i niemieckie obyczaje. z okien ratusza rodzina Goeritz z Guben.
Antoni Barabasz,
W środku fary znajdowała się piękna szopka bożonarodzeniowa,
Andrzej Matłacki
choinka, stoisko, gdzie można było podziwiać wigilijne potrawy
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Wkurza mnie

„Wspólnoty Mieszkaniowe” to całkiem niezły pomysł,
pod warunkiem, że wszyscy mieszkańcy są właścicielami swoich lokali.

Wspólnie nie zawsze znaczy zgodnie!
„Gdy nie masz rady, troska jest daremna” - jakże słusznie zauważył Szekspir.
Jego słowa, pomimo upływu wieków,
są ciągle aktualne. Bo jakąż radę można
znaleźć dla skłóconych mieszkańców domów tworzących, jak na ironię, „Wspólnoty Mieszkaniowe”? Bo jakąż pomocną
radę można znaleźć w relacji urzędnik
- petent w kraju, w którym mówi się
tym samym językiem? Z samych moich
artykułów o konfliktach we „Wspólnotach” mogłabym spokojnie wydać jeden
numer naszej gazety. I nie wiem, czy by
się wszystko zmieściło. Najwięcej konfliktów jest w domach, gdzie mieszkania własnościowe muszą egzystować
z mieszkaniami komunalnymi. Nie ma
zbieżności interesów. Na szczycie tej piramidy pretensji stoi zarządca trzymający kasę, a jego decyzje regulują uchwały,
ustawy, zarządzenia i inne paragrafy,
dla zwykłego śmiertelnika często niepojęte. Może to jest jeden z powodów,
dla których zainteresowani często załatwiają swoje sprawy przez gazety? Jedną
z nich jest prośba naszej czytelniczki, zamieszkałej przy ul. Świerczewskiego 12,
w domu, którego wspólnotę tworzą dwie
rodziny z własnościowymi mieszkaniami
i trzy z komunalnymi. Pani (nazwisko do
wiadomości redakcji) skarży się, że bez
zgody „własnościowych” z ich pieniędzy
zafundowano wykładzinę na schodach
pierwszego piętra dla „komunalnych”.
- Parę lat temu zgodziliśmy się (dwa
mieszkania własnościowe zajmują parter), by na schodach pierwszego i drugiego pietra położono linoleum. Po paru
dniach skradziono wykładzinę i listewki.
Dom nie ma domofonu, bo „komunalni” się nie zgadzają. Tego lata bez naszej
wiedzy i zgody, z naszych pieniędzy zgro-

madzonych na funduszu podstawowym,
ponownie położono linoleum. Zarządca,
którym jest PUM „Wspólnoty mieszkaniowe”, nie przestrzega prawa, jakie się
należą właścicielom. - Moje interwencje
nic nie dały, bo urzędnicy mnie po prostu zbyli. Nie zrozumiała też jest sprawa
podwyżki od 1 lipca 2009 r., o której nic
nie wiedzieliśmy, pomimo tego, że w połowie czerwca było zebranie i nikt nawet
nie wspomniał. Na moje zażalenie przyszło pismo z PUM, z którego wynika, że
pieniądze na wykładzinę poszły z funduszu podstawowego. Nie wiem, co to jest
i czym się różni od remontowego. - zastanawia się moja rozmówczyni. Chciałaby
też wiedzieć, czy ona mogłaby być zarządcą swojego mieszkania i otworzyć konto
w banku z budżetem remontowym. Dziwi się, że jest faktura na wymianę kontaktów i żarówek na korytarzu, a o wymianie
nie wiedzieli.
Mnie tak naprawdę dziwi jedno. Dlaczego takie sprawy nie są załatwiane
w bezpośrednich kontaktach?
No ale dobrze. Postaramy się znaleźć
odpowiedzi na pytania czytelniczki.
-Prawdą jest, że tym razem nie pytaliśmy członków wspólnoty o zgodę.
Były to miesiące letnie, urlopy, a argument mieszkańców z pierwszego piętra
o niebezpiecznych schodach, na których
można się poślizgnąć (z konsekwencjami
dla zarządcy), przekonał nas do natychmiastowego działania. - mówi inspektor
ds. wspólnoty Wanda Biedziuk. - Często
zdarza się, że chcemy pomóc ludziom,
a formalności wydłużają czas. Pieniądze poszły z funduszu podstawowego,
bo często nie jest w pełni wykorzystany,
a na remontowym jest ich mało.
Fundusz podstawowy przeznaczony

jest na utrzymanie nieruchomości. Zalicza się do tego wszystkie przeglądy
techniczne obiektu - kominiarskie,
gazowe, elektryczne, klatka schodowa ze światłem, utrzymanie czystości
- koszenie trawy, odśnieżanie, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku.
Pokrywa się też z niego koszty różnych awarii.
- Jeżeli chodzi o zarządzanie lokalami, to zgodnie z ustawą z dnia
22 czerwca 1994 r. „O własności lokali”, która reguluje te sprawy, zarządcą
może być jeden z właścicieli, ale pod
warunkiem, że wszyscy mieszkańcy
tego domu wyrażą na to zgodę. Nie
można być zarządcą jednego lokalu.
Nie będąc zarządcą, nie można mieć
swojego konta remontowego - odpowiada z-ca kierownika działu „Wspólnot Mieszkaniowych” przy PUM
w Gubinie Lech Sowiński.
- A co z niespodziewanymi podwyżkami?- pytam
- To nie jest podwyżka tylko uzupełnienie. PUM jako zarządca nie wliczył
do pomieszczeń gospodarczych piwnic.
Po sześciu latach trzeba to było uzupełnić - wyjaśnia inspektor Biedziuk.
Całkiem niedawno pisałam o tym
(„Wyjść naprzeciw”), że Polacy nie
mają ani serca, ani charakteru do rozwiązywania konfliktów. Sam konflikt
zaczyna się zwykle od tego, że strony
przestają się słuchać. Oskarżają się, zamiast mówić otwarcie o potrzebach.
Spróbujmy więc z sobą rozmawiać,
sąsiedzi z sąsiadami, urzędnicy z petentami. Bądźmy bardziej dla siebie życzliwi. Tego w Nowym Roku 2010 życzę
wszystkim. I sobie.
Kaśka Janina Izdebska

Kossak - chodzi o ojca czy syna?
Kiedy przed paroma laty współtworzyłem „Alfabet gubińskich ulic”, zastanawiałem się często z kolegą, jaka jest
etymologia nazw niektórych ulic. Gdy
np. patronami prawie wszystkich ulic na
osiedlu Barlickiego są przedwojenni socjaliści, komuniści czy działacze ZWM,
to skąd w tym towarzystwie wzięła się,
ul. Hoża? Przy opisie ul. Krakowskiej
również zastanawialiśmy się kto i dlaczego wpadł na taki pomysł? Dziesiątki
gubińskich ulic mają nazwy, których
pochodzenie trudno jest dziś ustalić lub
przynajmniej zgodzić się z interpretacją,
jaką przedstawiają zamieszkali przy ulicy gawędziarze.
O Hożej ktoś zamieszkały na tej ulicy wspomniał, że nazwa pochodzi od
życzenia jakie ówczesnym decydentom
przedstawił jeden z pierwszych mieszkańców tej ulicy. Otóż ponoć przed
wojną mieszkał w Warszawie przy Hożej. Kiedy znalazł się w Gubinie, a ulica
nie miała jeszcze polskiej nazwy, poprosił o nazwanie jego ulicy Hożą.
Może jest w tym jakaś cząstka prawdy.
Mieszkaniec Krakowskiej podpowiadał
nam, że nazwa ulicy wzięła się od tego,
że Szkoła nr 1jest łudząco podobna do

Wawelu i stąd taka nazwa. Widzieliście
Państwo Wawel? Mnie on gubińskiej
szkoły nie przypomina. Może pierwsi
mieszkańcy naszego miasta mieli bardziej sentymentalne skojarzenia.
Ale przeszłość pozostawmy w spokoju.
Ten zgoła nieco liryczny wstęp piszę
z nieco innej potrzeby. Otóż warto by
po wielu powojennych latach „przymierzyć” się do próby naprowadzenia
porządku w nazewnictwie gubińskich
ulic. Nie jestem pierwszym nawołującym do takich działań. Również w tym
miejscu nie chciałbym rozwijać dyskusji o wyższości zasług socjalisty Barlickiego nad Świerczewskim, o którym
dziś nie najlepiej piszą.
Otóż przed laty utrwaliła się taka oto
maniera, że ulicom nadawano, przypisywano nazwiska bez imion. Stąd nie wszyscy mieszkańcy np. ulicy Okrzei wiedzą,
czy patronem jest tu działacz niepodległościowy Stefan, czy też brat lotnik
także Stefan. Ul. Żymierskiego zabrakło
stopnia wojskowego bohatera oraz drugiego członu nazwiska. Mieszkańcy Kossaka nie mają czy chodzi o ojca, czy też
syna. A widziałem też tablicę, na której
Krasickiego pomylono z Krasińskim.

A jak już mamy Krasickiego, to którego:
biskupa czy komunistę? Przykłady mógłbym mnożyć w nieskończoność.
W czasach tuż powojennych takie
uchybienia można było wybaczyć. Władza miała większe problemy. Gorzej,
gdy pojawiają się one współcześnie.
Niestaranność (nie wiem tak do końca
czyja) często współtworzy historię.
Parę lat temu podjęto decyzję o nazwaniu placu, niesłusznie zwanego dotąd katedralnym, imieniem Jana Pawła II. Teren
placu obejmuje także tę jego część, która
wcześniej była przyporządkowana ulicy
Plac Katedralny (tak, to nie pomyłka).
Choć bloki postawiono przy ul. Konopnickiej, to z jakiegoś powodu, którego
nie udało się mi wyjaśnić, mieszkańcom
nadano adresy: ul. Plac Katedralny. Dziś
mieszkańcy zadają pytanie: gdzie my
w końcu mieszkamy? A przecież na początku niby wszystko było proste. Bloki
wszak stawiano przy ul. Konopnickiej. Na
mapach znajdujących się w Internecie Gubin ma ul. Karola Marksa (po ulicy w zasadzie nie pozostał ślad), ul. Konopnickiej
biegnie wzdłuż bloku „wojskowego” przy
granicy, a obok jest ul. Ratuszowa.
dokończenie na str. 11
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Prawo na co dzień
prowadzi prawnik Adam Ziętka
Jako spadkobierca przyjąłem przypadający na mnie udział w spadku. Z uwagi na
wyjazd na stałe za granicę, chciałbym go odsprzedać bratu. Czy jest to możliwe?
Oczywiście. Zgodnie z art. 1051 kodeksu cywilnego, spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości albo w części. To samo dotyczy
zbycia udziału spadkowego. Należy jednak podkreślić, iż w ten sposób możliwe
jest zbycie jedynie spadku, rozumianego jako masa spadkowa. Natomiast od tej
sytuacji należy odróżnić zbycie udziału w konkretnym przedmiocie należącym
do spadku, które dla skuteczności może być dokonane za zgodą wszystkich pozostałych spadkobierców.
Pomimo spłaty zaległego kredytu do banku, komornik zajął moje wynagrodzenie za pracę. Kogo należy skarżyć - bank czy komornika?
Zaskarżenie czynności komorniczych nie będzie skuteczne, bowiem jak wynika ze stanu faktycznego, to bank (jako wierzyciel) nie poinformował komornika o spłacie długu. W takim przypadku zasadnym byłoby wezwanie banku do
niezwłocznego złożenia u komornika wniosku o umorzenie egzekucji, a w razie
niezłożenia takiego wniosku, można wytoczyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. Pozwala na to art. 841 kodeksu postępowania cywilnego, w sytuacji, gdy
po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło np. spłata zadłużenia.
Zapytania wymagające analizy prawnej należy przesłać za pośrednictwem strony www.prawnik.gubin.eu, bądź przekazać osobiście w siedzibie firmy Doradztwo
Prawne: Gubin ul. Słowackiego 1/pokój 207 (budynek PKO BP); tel. 607-063-878.

Bo uzależnienie
oznacza
samotność…
Narkotyki lub alkohol to nie tylko uzależnienia, choroby psychiczne
i inne problemy zdrowotne, ale również często trudne do przewidzenia
zdarzenia, które komplikują życie nam
i naszym najbliższym. Jak się przed
nimi chronić? Jak skutecznie unikać
tego typu niebezpieczeństw? O tym
wszystkim mogli się dowiedzieć młodzi ludzie podczas zajęć profilaktycznych w ramach akcji „Stop narkomanii. Stop przemocy – Szczęśliwa
Rodzina”, które odbyły się 15 grudnia
w Galerii „Ratusz”.
Organizatorem spotkania była pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień
Urzędu Miasta Urszula Jaryczewska
oraz Gubiński Dom Kultury.
Program zajęć obejmował konkurs
plastyczny połączony z warsztatami
edukacyjnymi, które poprowadzili
pedagodzy street-workerzy. Tematem
konkursu plastycznego był problem
narkomanii oraz alkoholizmu - ich
zagrożenie oraz skutki.
Zdaniem jury najlepsze były prace autorstwa Ani Wawrzyniak (I miejsce), Jakuba Bukowskiego (II miejsce) oraz Karoliny Pyki (III miejsce), którzy zostali
obdarowani albumami malarskimi.
Wręczono także nagrody w postaci słowników szkolnych dla twórców
najlepszych rysunków przedstawiających podobieństwa i różnice w obchodzeniu Świąt Bożego Narodzenia
przez mieszkańców Polski i Wielkiej
Brytanii. Laureatami konkursu zostali: Anna Wawrzyniak, Anna Rzun,
Zuzanna Karpisiak, Anita Tomia-

kowska i Szymon Sałandziak. Fundatorami wszystkich nagród były: Urząd
Miejski w Gubinie oraz GDK.
W oczekiwaniu na wyniki konkursu
uczestnicy spotkania wysłuchali profilaktycznego wykładu Krzysztofa „Jarego” Jaryczewskiego pt. „Twoje życie.
Twój wybór”. Całość zakończył koncert akustyczny w wykonaniu członków zespołu „Exces” Krzysztofa Jaryczewskiego i Lucjana Harańczyka
oraz występ zespołu „Wolna Strefa”.
Podsumowując spotkanie, opiekunka uczniów ZSO Teresa Tasarz
stwierdziła: Takie akcje są niezwykle
potrzebne, ponieważ ważne jest docenianie twórczości artystycznej uczniów.
Dowartościowując ich wysiłek, zwiększamy szansę, iż kontynuując rozwój
swoich pasji i hobby, nigdy nie zejdą na
złą drogę.
Poprzez zabawę można się wiele nauczyć. Takie wspólne spotkania mogą
przekonać niektórych, że możliwa jest
zabawa bez żadnych wspomagaczy powiedział z kolei organizator spotkania Waldemar Pawlikowski.
Przyglądając się dziełom uczestników konkursu, można było natknąć się
na hasła, które wiele mówią o postawie
tych młodych ludzi wobec wszelkich
używek: „Narkotyk to samotność”,
„Narkotyki - wróg Twoich marzeń”…
Kształtowanie świadomości uczniów
o najważniejszych zagrożeniach poprzez możliwość prezentowania ich
twórczości to wspaniały pomysł, który
z pewnością będzie w najbliższym czasie kontynuowany.  Andrzej Matłacki

Społeczeństwo
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Sonda

Jakie masz marzenia
i plany na ten rok?

Maria Sieniuć
sprzedawczyni
Niedawno rozpoczęłam naukę
w liceum, więc zamierzam ją kontynuować, a w przyszłości także zdać
egzamin końcowy - maturę. Marzą
mi się również wakacje nad morzem, niekoniecznie tym polskim.

Warsztaty życzliwości
Swoją działalność, którą można nazwać także misją, rozpoczęła dokładnie 28 grudnia 2004 roku. Trudno nazwać ją jedynie placówką integracyjną.
To dla wielu niepełnosprawnych osób
miejsce, w którym znajdują sposób na
lepsze życie, spędzają czas z życzliwymi ludźmi, wykazują się niebanalnymi
umiejętnościami, gdzie spotyka ich
wiele niezapomnianych chwil i przeżyć.
Takie właśnie „cuda” dzieją się w Warsztatach Terapii Zajęciowej…
W grudniu w Galerii „Ratusz” odbyło się uroczyste rozpoczęcie wystawy
z okazji 5-lecia powstania tej placówki,
która znajduje się w Gubinie przy ulicy Gdańskiej. Zakres jej działalności
obejmuje terapię społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Korzysta
z tego 25 osób (kobiet i mężczyzn). Program terapeutyczny dostosowany jest
do indywidualnych potrzeb uczestników, którzy biorą czynny udział w życiu
środowiska lokalnego, imprezach artystyczno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz olimpiadach specjalnych.

Podopieczni są także widoczni podczas
tak ważnych imprez w naszym mieście,
jak na przykład Wiosna nad Nysą.
Do 10 stycznia 2010 roku każdy z nas
może przyjść do gubińskiej galerii i podziwiać wiele prac i unikatowych zdjęć
ukazujących pięcioletni okres działalności warsztatów. Również przeglądając
specjalnie przygotowaną na tę okazję
kronikę wydarzeń, można było wysnuć
wniosek, iż codziennie dzieje się tam
coś ciekawego: zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, wspólne świętowanie
okolicznościowych wydarzeń, wycieczki
i wiele innych atrakcji. W czasie otwarcia wystawy kierownik warsztatów Ewelina Kuznowicz gorąco podziękowała
wszystkim pracownikom WTZ za ich
wysiłek i poświęcenie dla tej niełatwej
pracy, której oddają swoje serce. Wszyscy goście mogli skosztować pysznego
tortu, życząc sobie przy okazji, aby następne lata były dla podopiecznych warsztatów dalszą szansą na lepsze życie. Bo
do tego w głównej mierze one służą.
Andrzej Matłacki

Mirosław Zieliński
bezrobotny
Od dwóch lat jestem bezrobotny,
więc przydałoby się znaleźć jakąś pracę, najlepiej stałą. Młody nie jestem,
więc trzeba popracować do renty czy
emerytury. Chcę w tym roku zakończyć swoją sprawę rozwodową, bo
ciągnie się to już dość długo.

Podopieczni WTZ świętują otwarcie wystawy

Nowi obywatele
Irena Raszczuk
emerytka
Nie planuję za wiele, bo z tym
związane są koszty. Chciałabym,
by podwyższyli emeryturę, a wtedy
z przyjemnością pojechałabym na
jakąś wycieczkę.

Arkadiusz Gaweł (z lewej) urodzony w dniu 2 stycznia (waga 4.330 kg,
60 cm wzrostu), którego rodzice mieszkają w Chlebowie i Jakub Paprzycki
urodzony 3 stycznia (waga 3.380 kg,
wzrost 56 cm) z Wężysk, są dwoma
z 8 nowo narodzonych w rozpoczynającym się 2010 roku dzieci.
Na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
gubińskiego
szpitala
w 2009 roku przyszło na świat 517 dzieci.
Jest to jeden z najwyższych wskaźników
urodzeń na przestrzeni ostatnich lat -
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Gmina Gubin

Poznaj język sąsiada

W gminie Gubin realizuje się kolejny projekt „Poznaj język sąsiada”, którego
celem jest zacieśnienie współpracy z mieszkańcami gminy Schenkendobern.
Całkowita kwota wynosi 10.845.60 euro.
Jak przekazała opiekun Joanna Nesterowicz, zajęcia potrwają do końca czerwca br., odbywają się w świetlicy wiejskiej w Markosicach, uczestniczy w nich
70 osób. Stworzono dwie grupy o poziomie zaawansowanym i dwie o poziomie
podstawowym. Podczas zajęć, które prowadzone są dwie godziny tygodniowo,
wykorzystywane są różne formy audiowizualne, m.in.: pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu, prezentacje, pokazy. Oprócz podręczników kursanci korzystają
z materiałów opracowanych przez lektora. W trakcie lekcji odbywają się też gry
i zabawy językowe.
Zaplanowano również pięć spotkań wszystkich grup, w których uczestniczyć
będą Polacy i Niemcy. Będzie wówczas możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy
ogólnej oraz umiejętności językowych. Uczestnikom z Niemiec przekazane zostaną informacje o Polsce, województwie lubuskim i Ziemi Gubińskiej.
Na zakończenie odbędzie wspólne spotkanie wszystkich grup z udziałem przedstawicieli obu gmin, strażaków, mieszkańców oraz dzieci niemieckich uczących
się języka polskiego wraz z nauczycielami.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów
i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.
Z.Traczyk

Głosowali za budżetem

Na sesji Rady Gminy Gubin, która odbyła się 30 grudnia 2009 r., jednogłośnie uchwalono budżet na rok bieżący, który po stronie dochodów wynosi
16.940.000 zł, natomiast wydatki oszacowano na kwotę 19.740.000 zł. Deficyt
w wysokości 2.800.000 zł pokryty zostanie z kredytów bankowych. Przewodniczący komisji nie zgłaszali specjalnych uwag, stwierdzając jednak, że dochody utrzymywane są na tym samym poziomie, ale wzrastają koszty stałe (bez inwestycji).
Według wójta Edwarda Aksamitowskiego sytuacja jest trudna ale stabilna.
Przed głosowaniem nad budżetem doszło do nieprzyjemnego zgrzytu. Radny
Edward Szafrański zgłosił wniosek o ujęcie w budżecie dofinansowania projektu „Odnowa wsi” dla Drzeńska Wielkiego. W tej sprawie wystąpiła też do rady
gminy i wójta rada sołecka. Podkreślano, że wieś nie posiada lokalu na potrzeby
kultury. Jedyny, który był wolny, został sprzedany kołu łowieckiemu „Zając”. Gdy
wniosek ze względów proceduralnych został odrzucony, radny na znak protestu
opuścił posiedzenie.
W uchwalonym budżecie przeznaczono środki na fundusz sołecki - 369.823 zł,
dotację dla SP ZOZ Stargard Gubiński na realizację programów profilaktycznych - zdrowotnych, przeciwdziałaniu narkomanii i problemów alkoholowych
- 140.000 zł. Są też środki na zadania inwestycyjne, m.in.: modernizację ujęcia
wody w Starosiedlu - 200.000 zł, drogowe - 330.414 zł (m.in. na budowę chodnika i projekt budowy drogi w Komorowie, przebudowę mostu w Pleśnie, dokumentację na rozbudowę drogi w Żenichowie). Są także środki na ostateczną
modernizację nowej siedziby Urzędu Gminy i OSP.
Realizowane będą inwestycje w szkołach: Chlebowie, Bieżycach, Grabicach
i Czarnowicach, projekt „Odnowa wsi” w Sękowicach, konserwacja pomnika
w Gębicach. Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono 252.100 zł, w tym na zadania bieżące 127.400 zł.
Uczestniczący w sesji radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Józef Bartkowiak otrzymał podziękowanie od władz gminy za udzielaną pomoc. Sympatyczne życzenia od klubu AA otrzymała także Jadwiga Kobierecka za organizację
w Grabicach różnych przedsięwzięć.

mówi pielęgniarka odcinkowa Maria
Wasiuk zajęta akurat podstawowymi
czynnościami pielęgnacyjnymi jednego z noworodków.
Ostatni w starym roku poród nastąpił u mieszkanki Bobrowic, która
urodziła 31 grudnia o godzinie drugiej w nocy dziewczynkę - Katarzynę
(waga 3.460 kg, wzrost 55 cm).
Sam Nowy Rok to przyjście na świat W Warszawie 19 grudnia 2009 r. odbyła się uroczystość, na której Klub Sportocórki mieszkanki Gubina - Karoliny wy ALFA Jaromirowice otrzymał od przewodniczącego Rady Głównej Krajowego
Krygier, urodzonej o godzinie 18.25 Zrzeszenia LZS Romana Jagielińskiego wspaniałą statuetkę. Klub wyróżniony
(waga 3.410 kg, wzrost 53 cm).
AB. został za całokształt działalności sportowej oraz jako Laureat Centralny z województwa lubuskiego w rywalizacji o tytuł „Sportowy znak jakości OMEGA za
2009 r.”. Przewodniczący rady gminy Stanisław Fudyma i wójt E. Aksamitowski
wręczyli z tej okazji przedstawicielowi klubu Ryszardowi Kościeszy pisemne podziękowanie i gratulacje.
Zygmunt Traczyk

Alfa laureatem

„Niełatwo jest pogodzić się z tym, czym czasem obarcza nas życie.
Pozostaje mieć nadzieję i wiarę w sens tych doświadczeń”

Wyrazy współczucia Sekretarz Gminy

Maria Nyga
barmanka
Chęci są spore, ale... chciałabym
tego lata wyjechać na wczasy, bo
ostatnio byłam jakieś 5 lat temu.
Priorytetową sprawą jest dokończenie remontu domu.

Marii Kużdżeń

Monika Kur (mama Arkadiusza - z lewej) i Barbara Paprzycka oraz ich pociechy

•

z powodu śmierci teścia składają
Burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak
i pracownicy Urzędu Miejskiego
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Staram się wsłuchiwać w głosy mieszkańców Gubina. Ponad wszystko stawiam porozumienie i kompromis.

Twój radny - Leszek Ochotny

Czy zawód geodety jest pomocny
w pracy radnego?
Bardzo pomocny, szczególnie gdy zna się
wszystkie ulice i zakamarki miasta. Pracuję głównie w terenie, dużo obserwuję, przez
co problemy Gubina nie są mi obce. Dodatkowo geodeta musi znać prawo i nie
może w swojej pracy improwizować.
Czym pan mierzy działki?
Używam do pomiaru odbiornika satelitarnego, który na 1000 m może uzyskać dokładność 1 mm. Dokładność
i precyzja to podstawa mojej pracy.
Pojawia się Pan na pierwszych stro-

nach gazet. Przewodniczący rady to
najważniejszy radny i jakby najważniejsza osoba w mieście.
Nie czuję się najważniejszą osobą
w mieście. Wszyscy wiedzą, że najważniejszą osobą jest burmistrz. Staram się
wsłuchiwać w głosy mieszkańców Gubina. Ponad wszystko stawiam porozumienie i kompromis. Moim zadaniem
jest przewodniczenie radzie i przypominanie radnym, że najważniejsze jest miasto i jego mieszkańcy. Staram się niwelować różnice i interesy polityczne.
Jak się współpracuje z radnymi?
Nie narzekam. Doceniam przewodniczących komisji, bo to oni ponoszą duży ciężar władzy. Radni to ludzie o różnych charakterach, w różnym
wieku, z różnymi doświadczeniami życiowymi, temperamentem… i ta różnorodność stanowi o sile rady. Najlepiej znam radnych z formacji PRO Gubin. Nie mamy między sobą tajemnic.
A opozycja?
Dotychczas zachowywała się raczej
rozsądnie. Oczywiście „zaczepki i podszczypywania” zanotowałem.
Jakie są relacje z burmistrzem?
Zdrowe. Drzwi do burmistrza są zawsze, dla każdego otwarte. Choć czasem zdarza się różnica zdań, to w większości spraw osiągamy porozumienie. Zdaję sobie sprawę, że kompromisami mogę dla miasta zrobić więcej.

Jaki był miniony rok dla gubińskiej
władzy?
Bardzo pracowity i dlatego owocny.
Zapewne każdy mieszkaniec potwierdzi, że był to rok inwestowania. Powstały nowe zakłady pracy, śródmieście pięknieje. Przygotowano nowe tereny pod inwestycje. Zdobywamy coraz więcej pieniędzy unijnych, które
dobrze wykorzystujemy. Za to należą
się brawa dla burmistrza.
A co się nie udało?
Nie udało się zmobilizować właścicieli
działek budowlanych w śródmieściu do
inwestowania i rozpoczęcia budowy. Są to
zaszłości i zaległości po poprzednikach.
Użytkownik wieczysty działki budowlanej, jeśli w ciągu 3 lat nie rozpoczął budowy, może być pozbawiony tego prawa.
Warto by o tym wiedzieć i przypominać.
Rada przyjęła budżet miasta na rok
2010, jak go Pan ocenia?
Tegoroczny budżet to konsekwentna
kontynuacja celów przyjętych na początku kadencji. Jest skromniejszy od ubiegłorocznego, ale będzie wzbogacony po
zatwierdzeniu projektów unijnych.
I tak znaleźliśmy się w nowym roku…
Z tej okazji chciałbym wszystkim
mieszkańcom Gubina złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Będziemy się starać, by z każdym dniem
żyło nam się lepiej.
Dziękuję za rozmowę Oleg Sanocki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kapitał Ludzki
Ponad 7 milionów Polek zajmuje się tylko prowadzeniem domu. To najliczniejsza grupa zawodowa bez praw i ochrony.
Polka statystycznie jest druga w Europie.
Tylko Irlandek pozostaje w domu więcej
(65%) niż Polek(35%). Za to o 10-15%
przewyższamy w statystykach tak tradycyjne społeczeństwa jak Grecja, Włochy
czy Hiszpania. W Polsce od kilkunastu
lat przybywa kobiet domowych. I nie
zawsze jest to ich wybór. Bardzo często
do pozostania w domu zmusza je brak
pracy. Nuda, nieefektowna praca domowa i przymusowe zamknięcie w czterech
ścianach mogą spowodować w człowieku spustoszenie.
Pojawia się problem - kim właściwie
jestem? Czasem z konieczności odpowiedź brzmi - gospodynią domową.
Z badań wynika, że mniej więcej 40%
pozostających w domu kobiet czuje się
jak w klatce. Nie odnajduje się.
O tym między innymi rozmawiam
z paniami Dorotą Dominiak i Zenobią
Adamską, przedstawicielkami 42-osobowej grupy uczestniczącej w projekcie „Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez MOPS”.
Do projektu zaproszono czterdzieści dwie bezrobotne panie mające na
utrzymaniu dzieci w wieku szkolnym.
W okresie od września do listopada br.
panie uczestniczyły w szkoleniach.
Grupie dwunastoosobowej zaproponowano szkolenie z zakresu nabycia umiejętności kasjera z obsługą kas

fiskalnych i w tej grupie znalazła się
D. Dominiak, a trzydziestoosobowej
grupie, w której znalazła się Z. Adamska, zaproponowano aktywne poszukiwanie pracy m.in. z zajęciami obsługi komputera. Niezależnie od tego,
wszystkie uczestniczki miały zapewnione dwie godziny indywidualnego
doradztwa zawodowego, a w ramach
zdrowia zorganizowano i pokryto
koszty badań okulistycznych, wykonano morfologię, RTG klatki piersiowej,
USG piersi, EKG oraz wizytę u lekarza
medycyny pracy.
- Jak się okazało, wiele pań od lat nie
robiło badań, a w wyniku realizacji
naszego projektu wykryto niedokrwistość a także guzki - mówi szefowa gubińskiego MOPS-u Teresa Dziedzic,
inicjatorka badań.
W realizację projektu zaangażowali
się pracownicy - koordynatorka Anna
Szelestowska, pracownik socjalny
ds. projektu Iwona Dębska, specjalista ds. rozliczeń Janusz Koliński,
specjalista ds. promocji Anna Kowalak. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 228 064 zł, w tym udział
własny gminy 10%, tj.23 943 zł.
- Jak długo byłyście bez pracy
i jak dowiedziałyście się o projekcie?
- pytam moje rozmówczynie.
- Pięć lat byłam bez pracy. Przed tym
pracowałam w sklepie z materiałami
budowlanymi. Nastąpiły zmiany i musiałam odejść. Przez ten cały czas w

różnych miejscach starałam się o pracę. Było mi ciężko, bo sama wychowuję
dwójkę dzieci w wieku 15 i 13 lat. Najstarszy, dorosły syn usamodzielnił się.
Pracowałam dorywczo i chociaż z wykształcenia jestem technikiem odzieżowym, czasami robiłam za nianię
i sprzątałam mieszkania. O projekcie
dowiedziałam się od pracownika socjalnego - mówi pani Dorota.
- A ja przy okazji wizyty w MOPS-ie,
kiedy przyszłam prosić o wsparcie mówi pani Zenobia wychowująca trójkę dzieci w wieku 9, 7 i 4 lata.
- Nigdy nie pracowałam, wychowywałam dzieci i dopóki mąż pracował
jego ambicją było utrzymać rodzinę.
Problemy zaczęły się, kiedy został bez
pracy. W ubiegłym roku był uczestnikiem podobnego projektu dla mężczyzn i otrzymał certyfikat glazurnika.
Niestety, pomimo że jest fachowcem,
do tej pory nie może znaleźć pracy.
Jego udział w projekcie w pierwszej
chwili był dla mnie przeszkodą w załapaniu się na projekt, w którym teraz
uczestniczę, ponieważ nie było już
miejsc, a brali panie najbardziej potrzebujące. Potem na moje szczęście
ktoś zrezygnował i mogłam uczestniczyć. Jestem szczęśliwa, że udało mi
się wyjść z domu między ludzi, czegoś
się nauczyć. Teraz chcę pracować. Kurs
zmobilizował mnie do szukania pracy.
Już jestem zarejestrowana w Urzędzie
Pracy - mówi pani Zenobia.
dokończenie na str. 10
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O sobie samym...
Redaguje Andrzej Matłacki

Czesław Fiedorowicz
polityk, burmistrz Gubina w latach 1990 - 1998

Uważam, że Gubin…
To piękne, elektryzujące miasto. Miasto mojego szczęśliwego urodzenia, wesołego dzieciństwa, dorastania, miejsce
pierwszych miłości i tej największej,
która mnie na zawsze połączyła z Anusią. Gubin to też miasto największego
mojego życiowego spełnienia, jakim
było ośmioletnie burmistrzowanie. Gubin to miasto o wspaniałej przeszłości
i o ogromnych szansach na przyszłość.
Moje ulubione miejsce w Gubinie…
To tereny sąsiedzkie z dzieciństwa
(ul. Gdańska, Żwirki i Wigury, Lipowa), obiekty sportowe SP2 i stadion na
Sikorskiego, ileż tysięcy godzin tam spędziłem….Czarodziejska Góra Śmierci,
niesamowite miejsce zabaw. Mój kościół
św. Trójcy. Ulica Piastowska (nie, nie
tylko Euroregion) podobna do promenady w Międzyzdrojach i ulica Kunickiego
z szemrzącą Lubszą, no i Plac Wdzięczności, dziś Chrobrego.
Mój największy błąd?...
To dla każdego trudne pytanie, bo było
ich wiele w Gubinie. Ale coraz bardziej
dojrzewam do tego, że w 1998 r. powinienem zrezygnować z funkcji poselskiej
i nadal ubiegać się o fotel burmistrza
Gubina. W tej roli czułem się bardzo
dobrze. Za rzadko bywam w Gubinie,
niezbyt często się spotykam ze wszystkimi, z którymi muszę bądź powinienem
i chcę się spotykać.
Denerwuje mnie…
Nie tylko w Gubinie, ale i w całym
moim życiu, nieuczciwość, obłuda, zakłamanie i szkodzenie innym. Jest w Gubinie grupa ludzi, jaką trudno znaleźć
w innych miastach, która potwornie
szkodzi miastu, jego mieszkańcom, a ma
na sztandarach i w działaniu ponoć dobro drugiego człowieka i Gubina.
Często myślę o…
Moim dzieciństwie w Gubinie. Było
bardzo skromne, bo tylko ojciec pracował w PGKiM, a mama się nami opie-

kowała (miałem 3 rodzeństwa), a PRL
w niczym nie pomagał. Nie było bezpłatnych obiadów, pomocy socjalnej,
ale za to szkoła życia. Myślę też o przykrościach, jakie wyrządziłem w swoim
dzieciństwie i w życiu publicznym. Za
wszystkie przepraszam. Myślę o wielu
kolegach z boiska. Carina, w której pracowałem i jej świetny dyrektor Opara.
Tak brak tego zakładu…
Szkołę wspominam…
Bardzo ciepło. Zwłaszcza liceum
i moją kochaną klasę mat-fiz Z. Kłosowicza. „Szkoła Kłosa” to zawsze trudna,
ale dobra szkoła. Z większością koleżanek i kolegów z tej klasy mam bardzo
bliski kontakt na co dzień. Ale i Szkoła
Podstawowa nr 2 to także miłe wspomnienie. Trafiłem do wspaniałej klasy
i bardzo wiele zawdzięczam tej klasie,
temu wychowawcy, tej szkole. Jakaż to
szkoda, że już do szkoły nie chodzę…
W przyszłości planuję…
Być zawsze związany z Gubinem. Ale
nie chcę być intruzem tylko osobą pozytywnie związaną z Gubinem. Zawsze
było mi blisko do Niemców, lubię ich,
mam tam wielu znajomych, przyjaciół,
więc ciągnie wilka do lasu, czyli za Nysę.
A najbardziej do mojego dziecka - Euromiasta Gubin/Guben.
Muzyka, film, książka? Najchętniej
wolny czas spędzam…
Z żoną chodzę regularnie do filharmonii, a więc muzyka klasyczna bardziej niż
rockowa. Dzisiejszy rock to nie ten z lat
naszej młodości (Pink Floyd, King Crimson, Led Zeppelin, Carlos Santana). Jeśli
filmy, to polskie. Mnóstwo czasu wolnego
spędzam w ogrodzie i szklarni. Latem
z żoną biegamy kilka razy w tygodniu,
a zimą jeździmy na nartach.
Tradycyjna polska kuchnia czy?
Moja kuchnia jest taka, jaką prowadzimy w domu. Jadamy inaczej, lekko.
Uwielbiam ryby, kuchnię południową
opartą na warzywach, owocach, owocach morza, makaronie. Zjadamy niebywałe ilości warzyw. Większość uprawiamy we własnym ogrodzie. Uwielbiam
różne makarony, a nie lubię ziemniaków,
jem coraz mniej mięsa.
Nie pogardzę pierogami, leguminą (tą od
mamy), naleśnikami czy też racuchami.
Mam słabość do…
Zachwycają mnie piękne widoki i nie
tylko te z obcych kontynentów. Wokół
nas jest tak wiele piękna. Każdą wolną
chwilę w pierwszej kolejności kieruję do
ogrodu i szklarni. Lubię sport w obu postaciach, biernej i czynnej. Wciąż mnie
rajcuje polityka, teraz jako obserwatora.
Porywają mnie sprawy polsko-niemieckie. Od kilku lat bawią mnie wierszowanki, najczęściej polityczne. Bardzo
lubię pracować fizycznie.
Moja dewiza życiowa brzmi…
Jest ich wiele. Nie ma rzeczy niemożliwych. Chcesz zmieniać świat, zacznij od
samego siebie.
Nawet każdą sekundę szkodzenia innym przeznacz na wszelką pomoc.

Kultura
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GUBIN

Muzyczna uczta

10 Stycznia

Start godzina 14.00
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Niedziela:

Zespoły Dziecięce

Gotowanie Pokaz Rycerski

Tae Bo

Pokaz Strażacki

Magic Show

Instant Blues

Karate

Teatrzyk

Las Melinas

BARMAN SHOW
Dodatkowo:
Loteria fantowa, ciepłe posiłki i mnóstwo ciekawych atrakcji!
„Światełko do nieba” - trochę inne jak zawsze ;)

Ta nagroda to dla nas duży zastrzyk
nadziei – tak po zakończeniu koncertu stwierdziła z uśmiechem szczęśliwa wokalistka Małgorzata Jamroziak
z zespołu „O Niebo Lepiej”, który został
zwycięzcą I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Autorskiej „Poetyckie
Rubieże”. Finałową galę, która odbyła
się 18 grudnia w Gubińskim Domu
Kultury, poprowadzili dziennikarze
Radia Zachód: Magdalena Piekarz
i Andrzej Winiszewski.
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy gubińska publiczność miała okazję
obejrzeć występy artystów z Polski
i Niemiec, których pasją, a czasem nawet życiem, jest muzyka poetycka. Po
wysłuchaniu wszystkich uczestników
konkursu, nadszedł czas, aby przekonać się, kto zrobił największe wrażenie na członkach jury, w skład którego
weszli: Krzysztof „Jary” Jaryczewski,
Krzysztof Pełech, Urszula Dudziak,
Bogusław Nowicki, oraz postać, której
nie trzeba bliżej przedstawiać - Krzysztof Kiljański. Zanim jednak doszło do
ogłoszenia wyników oraz występów
laureatów, publiczności zaprezentowali
się członkowie jury oraz organizatorzy
uroczystości. Sentymentalny i nastrojowy klimat wprowadziły akustyczne
występy W. Pawlikowskiego oraz P. Ba-

K. Kiljański, aby ogłosić listę laureatów
„Poetyckich Rubieży 2009”. Wyróżnienie przyznano Beacie Lińskiej i Robertowi Mazurkiewiczowi, który gościł w Gubinie podczas ubiegłorocznej
Wiosny nad Nysą z zespołem Czekolada. Nagrodę za zajęcie trzeciego miej-

Krzysztof Kiljański swoim występem oczarował gubińską publiczność
sca przyznano Sławomirowi Błęckiemu, a drugim miejscem uhonorowano
Dominikę Barabas. Laureatem głównej nagrody został szczeciński zespół
„O Niebo Lepiej”, który podczas gali
po raz ostatni wystąpił w tym składzie,
ale - jak zapewniali muzycy - ta nagroda da im z pewnością nowy impuls do

Jeden dzień przed finałem

Sobota

9 StYcZnia

Klub IskRa 20.00

Teatr Buddyjski

Damage
Mate
Dodatkowo:

HARINAM

Aukcje, Klimat dalekiego wschodu, Hare Kryshna
Poznawanie podstaw filozofii wedyjskiej (wykład)
Próbowanie specjałów kuchni wegetariańskiej (uczta)

Laureat „Poetyckich Rubieży”, zespół „O Niebo Lepiej”, podczas finałowej gali
kala. Natomiast rockowy pazur pokazali członkowie zespołu „Exces”, na
czele którego stoi dawny lider Oddziału Zamkniętego, czyli „Jary”. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu takie przeboje
jak: „Obudź się”, „Ten wasz świat” oraz
„Nad Lubszą”. Po mocniejszych dźwiękach wytchnienie dla widowni przyszło ze strony B. Nowickiego, który zaprezentował spokojne utwory, takie jak
„Drzewo jak drzewo” oraz utwór „Wóz”,
który znajduje się na jego najnowszej
płycie. Następnie nadszedł najbardziej wyczekiwany moment wieczoru.
Na scenę wszedł przewodniczący jury

działania po zmianach personalnych.
Warto wspomnieć, iż specjalne wyróżnienie przyznano dwóm niemieckim
muzykom: Peterowi Stephanowi oraz
Bernd’owi Pittkuningsowi. Wszyscy
laureaci (poza D. Barabas, która nie
dotarła na galę ze względu na obowiązki świeżo upieczonej mamy) zaprezentowali przekrój swojej twórczość.
Było lirycznie, nastrojowo, nostalgicznie, jazzowo, a czasami komicznie…
Niewątpliwą atrakcją gali był występ
K. Kiljańskiego, który oczarował publiczność swoim głosem przy piosence
Kevina Moore’a „Infinite Eyes”, utworze

K.A.S.K.

Prezes koła numizmatycznego Jan Andruchowicz (dziadek Dominika)
składa serdeczne podziękowania
Dyrektorowi Gubińskiego Domu Kultury Januszowi Gajdzie,
Panu Marcinowi Gwizdalskiemu
oraz osobom biorącym udział w aukcji charytatywnej
na rzecz Dominika Woźniaka w dniu 12.12.2009 r.

„Kołysanka” oraz słynnym hicie oryginalnie śpiewanym z Kayah „Prócz Ciebie nic”. Popularnemu piosenkarzowi
podczas koncertu towarzyszyli: Janusz
Gajda (gitara), Lucjan Harańczyk
(bas), A. Winiszewski (klawisze) oraz
Łukasz Musielak (perkusja).

15 STYCZNIA

godz. 18.00

GDK

Sądząc po wysokiej frekwencji podczas finałowej gali, można zaryzykować wniosek, iż gubinianie oczekują,
aby muzyka poetycka, tak bardzo marginalizowana w dzisiejszych mediach,
jak najczęściej gościła w naszym mieście. A jak poziom festiwalu ocenił
K. Kiljański? - Umiarkowanie wysoki.
Biorę tu pod uwagę nie tylko dzisiejszych laureatów, ale również doceniam
tych, których tu z nami nie ma, bądź nie
zakwalifikowali się do finału. Choć podczas konkursu prezentowali się artyści,
którzy odbiegają muzycznie klimatem
od tego, co sam tworzę, to jednak doceniam ich twórczość. Organizacja takich
konkursów jest świetnym pomysłem. Nigdy dość takich festiwali! A i dla mnie
była to dodatkowa okazja do spotkania
wielu dawnych przyjaciół. Ziarno zostało zasiane. Mam nadzieję, że festiwal
nie umknie z rąk i będzie z powodzeniem kontynuowany - powiedział znany piosenkarz. Nie pozostaje nam nic
innego, jak czekać na kolejne edycje
„Poetyckich Rubieży”, aby doświadczyć
kolejnych niezapomnianych muzycznych wrażeń i atrakcji.
Sponsorzy „Poetyckich Rubieży” –
burmistrz miasta Bartłomiej Bartczak,
Starostwo Powiatowe Krosno Odrzańskie, sklep muzyczny Pro-Rock z Zielonej Góry i strategiczny sponsor Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Andrzej Matłacki
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Kronika muzyczna
Uczniowie i pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej
w Gubinie bardzo aktywnie pracują i koncertują.
Jednym z cyklicznych przedsięwzięć naszej placówki jest
„Jesienny Koncert dla Przedszkolaków”. Na to muzyczne wydarzenie składają się dwa koncerty, na których gościmy grupy
6-latków z miejskich przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych.
Dnia 6 listopada 2009r. miał
miejsce właśnie taki koncert, którego opiekunem była
p. M. Góralczyk, a wystąpili:
Karolina Zinowicz - z klasy
fortepianu A. Rzucidło, Karolina Gawron - z klasy skrzypiec A.
Gila, Jakub Winiszewski - z klasy
klarnetu A. Jóźwiaka, Jarosław
Siergiej – z klasy gitary J. Felkela,
Anna Kawałek – z klasy saksofonu A. Banacha, Martyna Bejtlich
– z klasy fletu B. Ślusarczyk, Damian Wasilewski – z klasy akordeonu U. Andruszkiewicz
Duet gitarowy w składzie Jarosław Siergiej i Jarosław Felkel.
Dnia 10 listopada 2009r. odbył się
koncert z okazji Święta Niepodległości, którego opiekunkami były:
B. Tecław i U. Andruszkiewicz.
Wystąpili: Damian Wasilewski - z klasy akordeonu A. Winiszewskiego, Anita Tomiakowska
– z klasy fortepianu A. Rzucidło,
Wiktoria Sułek – z klasy fortepianu
A. Andruszkiewicz, Duet gitarowy
w składzie J. Siergiej i J Felkel. Zespół fletowy – opiekun B. Tecław
Dnia 30 listopada 2009r. uczniowie naszej szkoły brali udział
w Powiatowym Konkursie pt.
„Miniaturka 2009”, który odbył
się w Świebodzinie. Wystąpili:
Justyna Turowska – z klasy fletu
B. ślusarczyk, Szymon Dwornicki i Jakub Winiszewski – z klasy
klarnetu A. Jóźwiaka, Aleksandra Dyba – z klasy fletu B. Tecław oraz Michał Lenda – z klasy
fortepianu U. Andruszkiewicz,
który zdobył I miejsce w grupie.
Laureatowi oraz uczestnikom
serdecznie gratulujemy!
Grudzień to kolejny miesiąc
wspaniałych muzycznych wydarzeń. W tym pięknym przedświątecznym okresie odbyły się
koncerty naszych pierwszoklasistów.
4 grudnia 2009r. odbył się popis
uczniów klasy I C/4 – opiekun P.
Morawska
7 grudnia 2009r. odbył się popis
uczniów klasy I C/6 – opiekun M.
Góralczyk
Na łamach prasy chcielibyśmy
serdecznie Państwa zaprosić na
Koncert Noworoczny w wykonaniu uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej, który
odbędzie się w Kościele Świętej
Trójcy dn. 10 stycznia 2010r.
o godz. 18.00 (wstęp wolny).
Zainteresowanym zdjęcia udostępniamy na naszej stronie internetowej www.psmgubin.pl
Z muzycznym pozdrowieniem
A. Rz.
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Magia Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mowa
o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tak szczytny cel
i tak wielu zwolenników. Młodzi ludzie z własnej i nieprzymuszonej woli chcą pomagać.
Z roku na rok ich liczba wzrasta. Poniekąd jest to dziwne.

ni i mają wielkie serce. A to
ogromny plus. Najważniejszy
jest jednak fakt, że wszyscy wiedzą, na co zbierają: - „Chcemy
pomóc dzieciom ze schorzeniami onkologicznymi. To dla nich
tu stoimy z puszkami” - tak
odpowiada większość wolontariuszy. - „Czym to dla mnie

dynatorem Oddziału Dziecięcego
w gubińskim szpitalu. - „Moim
zdaniem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to bardzo dobra
akcja, bo zajmuje się tym, czym
powinien zajmowac się polski
rząd w ramach ochrony zdrowia
obywateli. Bo gdyby nie ta opieka,
wiele szpitali, dzieci i osób byłoby

E.Strońska prezentuje sprzęt zakupiony za pieniądze WOŚP
Wiadomo przecież, że w obecnych czasach młodzież najchętniej siedziałaby przed komputerem i niczym się nie zajmowała.
Nawet jeśli chcieliby pomóc, to
potrzebowaliby czegoś w zamian. A jednak w tym wypadku
jest zupełnie inaczej. Ta akcja
przynosi im pewnego rodzaju
satysfakcję. Wiedzą, że mogą
komuś pomóc i jest to bardzo
motywujące. Pomimo stania na
mrozie, wszystkim towarzyszy

jest? Pomaga mi zrozumieć,
ze mogę zmieniać ten świat na
lepsze. To jest magia. I dlatego
ma całą rzeszę zwolenników.
Każdy chce pomagać, bo wie, że
to przyniesie mu radość. Za rok
znów będę brać w tym udział”
- Ania 18 lat.
Rozmawiałam z wieloma wolontariuszami i każdy wypowiada się w ten sam sposób.
Najczęstsze słowa, jakie słyszę,
to „niesamowita akcja”, „Owsiak

pozbawionych pomocy. W Gubinie dzięki pomocy WOŚP poradnia opieki paliatywnej i hospicjum zdrowotne otrzymało sporo
sprzętu, a co najważniejsze, samochód, który służy nam, pracownikom, umożliwiając dojazd
do chorego na każdą jego potrzebę, a chorym przemieszczanie się
między domem a szpitalem, na
badania profilaktyczne. Takiego
sprzętu od nikogo innego byśmy
nie dostali, bo poradnia jest mała
i niedofinansowana, więc zakup
byłby niemożliwy. Gdyby nie
WOŚP, to nie mielibyśmy tego, co
mamy…”.
Warto również wspomnieć,
że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, chyba jako pierwsza postanowiła, pokazać brak
umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród Polaków.
Zatrważające było to, że udzielać pierwszej pomocy potrafi co dziesiąta osoba. WOŚP
postanowiła przeciwdziałać tej
niewiedzy, organizując kursy
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, m.in. w szkołach.
Wolontariusze podczas zeszłorocznej zbiórki na „Orkiestrę”
Może to uratowac życie wielu
uśmiech i dobry humor. Można jest świetny”, „sama biorę czyn- ludziom. A przecież wystarczy
nawet powiedzieć, że wolonta- ny udział w tej akcji i nie zamie- tak niewiele.
riusze są postrzegani w bardzo rzam przestać”.
WOŚP już drugi raz zagra dla
dobrym świetle. Stanowią dla Postanowiłam także dowiedzieć
onkologii dziecięcej!
innych wzór do naśladowania. się, co o tej akcji sądzą lekarze.
Poprzez to, że udzielają się w tej Przeprowadziłam ciekawą rozmo- Fundacja Wielkiej Orkiestry
akcji, pokazują, że są pomoc- wę z doktor Elżbietą Strońską, or- Świątecznej Pomocy już po raz

18 zorganizuje ogromną, jednodniową zbiórkę publiczną,
z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na zakup
sprzętu medycznego dla dzieci
z chorobami onkologicznymi oraz na prowadzone przez
Fundację programy medyczne i edukacyjne. Jak wiadomo,
choroby nowotworowe to aktualnie coraz większy problem.
Najgorsze jest to, że u młodych
osób nowotwór zawsze lub prawie zawsze jest bardzo złośliwy
i szybko się rozwija. U dorosłych czas podwojenia komórek
nowotworowych wynosi średnio trzy miesiące, a u dzieci trzy
tygodnie. - „Rozpoznawane są
choroby nowotworowe, rozpoczynając od 1 roku życia, a kończąc na 17. Pojawiają się w coraz większej ilości, zwłaszcza na
terenie miasta i powiatu krośnieńsko-gubińskiego. Białaczki,
nowotwory mózgu, nowotwory kości. Tak jak pracuję tu 30
lat, takiej ilości zachorowań na
choroby nowotworowe, jaka jest
w ostatnich dwóch latach, nigdy
do tej pory nie było” – mówi
doktor E. Strońska.
Gdyby nie ta akcja, wiele dzieci i dorosłych straciłoby życie.
A dzięki temu, że znajdują się
środki pieniężne na zakup sprzętu medycznego, można szybciej
wykryć choroby oraz umożliwić
sprawne leczenie, bo przecież
najważniejsza jest szybka, dobra
diagnoza. Wiadomo również,

że wiąże się to z bardzo dużymi
kosztami. Rodzice muszą przede wszystkim dojechać do miejsca, w którym mogą rozpocząć
leczenie swojego dziecka. To
wszystko zależy od rodzaju nowotworu. Czasami jest to wyjazd
na operację i na tym się kończy.
Ale w większości przypadków
dochodzi do leczenia chemioterapią, co jest długie i uciążliwe,
przez co wiąże się z koniecznością dojazdu. Chore dzieci wymagają szczególnej opieki i troski, bo w następstwie takiego
leczenia spada ich odporność.
Chorzy muszą być chronieni
przed różnymi środowiskami,
dużą ilością ludzi, co stanowi także duży problem. Ciągłe
przejazdy pociągiem, czy autobusem, to olbrzymie obciążenie
finansowe nie tylko dla rodzin
biedniejszych. Do tej pory Fundacja zakupiła sprzęt medyczny za blisko 110 000 000 USD,
dzięki czemu urządzenia z serduszkiem WOŚP znajdują się
w wielu polskich szpitalach,
w których leczone są dzieci.
Jednocześnie owa akcja podnosi jakość polskiej medycyny
dziecięcej poprzez rozwiązania
systemowe - prowadzone są
cztery ogólnopolskie programy
medyczne, dzięki którym do
polskich szpitali trafiają najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne służące ratowaniu
życia i zdrowia dzieci.
Natka

Zagraj razem z nami!
Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na DZECI Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI.
Zagrajcie razem z nami 9 i 10 stycznia 2010 roku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy!!!

Scena plenerowa Gubińskiego Domu Kultury, 10 stycznia, godz. 14.00 – 20.00

Przyjdź! Weź udział w aukcji GDK! Wylicytuj:
- stanowisko burmistrza miasta na jeden dzień
- kolacja dla dwóch osób restauracja Lech i Breshka
- biżuteria - Kinga Gut
- wykręcone telefony komórkowe i startery z super numerami od sieci Play

- profesjonalna sesja foto – www.foto-zbujec.pl
- szałowa odzież z kolekcji firmy „VERA LUCA”

- komplet podręczników na przyszły rok szkolny – księgarnia p. Kościeszów

- autentyczny posążek faraona prosto z Egiptu

- mycie auta 10 razy – myjnia samochodowa Mateusza Prusa

- odlotowe płyty z autografami Twoich ulubionych zespołów muzycznych

- wyczesane karnety na usługi fryzjerskie - Salon VIVA
- wypoczynki, kanapy, meble
- czarny pas sensei Krzysztofa Dubiela 2 Dan
- tipsy w salonie Lavia
- markowe gadżety WOŚP
- wciągające obrazy sławnych artystów
- lukrecjowe torty z Piekarni Sikora
- i mega niesamowite „niespodziewajki"

Historia ◆ Społeczeństwo ◆ Pogranicze
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Kapitał Ludzki
dokończenie za str. 7
- A pani próbowała już coś znaleźć po
kursie? - pytam panią Dorotę.
- Tak! Ciągle szukam, ale oprócz
możliwości pracy w Tesco nic nie znalazłam. Nie mogę jednak podjąć pracy
w firmie zatrudniającej ludzi na 3/4
etatu, która za pracę przy kasie płaci
700 zł miesięcznie przy pełnej odpowiedzialności materialnej. Jak za takie
pieniądze utrzymam dzieci? - nie bez
racji pyta pani Dorota.
Obie panie deklarują, że nie poprzestaną na tym projekcie. Chcą jeszcze
coś osiągnąć. Już rozpytują o nowe
kursy zawodowe. Np. pani Dorota
chce być masażystką. Mówią zgodnie

- dopóki nie robiłyśmy nic, to i nic nie
chciałyśmy. Teraz dzięki temu projektowi mamy nowe pomysły i wiemy, że
stać nas na wiele.
W ramach projektu w lipcu i sierpniu
br. 65 dzieci beneficjentek bezpłatnie
uczestniczyło w dziesięciodniowych półkoloniach (pisałam o tym). Certyfikaty
i zaświadczenia o szkoleniu uczestniczki
otrzymają w połowie grudnia br. podczas uroczystości rozdania w Tercecie.
Kaśka Janina Izdebska
Z ostatniej chwili: już po napisaniu artykułu dowiedziałam się o dwóch paniach,
uczestniczkach projektu, które znalazły
pracę - jedna z nich zatrudniona została
na stażu, drugą zatrudniono na etat.

Z Ziemi Gubińskiej

Robotnicy przymusowi - 7
Jak wiemy z poprzedniego odcinka, w jednym z obiektów dawnej gubeńskiej fabryki, w której w ostatnich miesiącach drugiej wojny światowej pracowały robotnice przymusowe narodowości żydowskiej, od roku 1948 do początku
lipca 2006 roku znajdował się gubeński Urząd Miejski, a latem 2006 roku nieruchomość tę nabył znany niemiecki
plastynator Gunther von Hagens.
W maju 1997 r. odbyła się w Guben
impreza na temat historii miejscowych
Żydów, zainicjowana przez gubeńskiego historyka Andreasa Petera, we
współpracy z Fundacją Grundtviga
w Poczdamie, Urzędem Miasta w Guben oraz Ewangelicką Akademią Berlina i Brandenburgii. Udział wzięli
goście honorowi. Oprócz Żydów z daw-

szedł do strażniczek i intensywnie z nimi mi Kaltenborn i Schlagsdorf na zachodflirtował, aby odwrócić ich uwagę.”
nim brzegu Nysy, wzniesiono pomnik
upamiętniający sowieckie ofiary czasu
Ocena prawie niemożliwa
tamtego terroru (foto 2). W roku 1974
Trudno dziś ocenić jednoznacznie mo- szczątki pomordowanych ekshumotywy tych konkretnych ludzkich gestów, wano na gubeński Plac Pamięci, gdzie
podać prawdziwe przyczyny ich zaist- spoczęli również żołnierze sowieccy
nienia. Być może wymusiła je bliskość i 9 rosyjskich dzieci (nazwiska w Archifrontu, coraz bardziej pewna militarna wum Miejskim w Guben).
Wspomnienia a fakty

Dziecko
ma prawo
To, że dziecko ma prawo do nauki, wypoczynku, opieki medycznej i dostępu
do informacji, jest czymś oczywistym.
Dziwi zatem fakt, że pełny zbiór praw
najmłodszych zapisano niedawno. Konwencja o Prawach Dziecka została przygotowana przez Organizację Narodów
Zjednoczonych w 1989 r. Minęło właśnie 20 lat od tego wydarzenia…
Jeszcze bardziej może dziwić to, że
w XXI w. nagminnie łamie się te prawa
w wielu krajach naszego globu. Światowe dane gromadzone przez ONZ informują, że 246 mln małych dzieci w wieku
od 5 do 7 lat pracuje, z tego aż 180 mln
w warunkach zagrażających ich życiu…
Smutne… I jednocześnie ukazujące,
jak dobrze mają polskie dzieci. Czy po-

trafią jednak to docenić? Forum Praw
Człowieka organizowane od wielu lat
w Gimnazjum nr 2 w Gubinie poruszyło nie tylko te zagadnienia. Mówiono
również o tym, że to Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ
uchwalenie Konwencji i przedstawiła
projekt, który był później jeszcze dwukrotnie modyfikowany. Wykład i warsztaty dla uczniów gubińskich szkół to
dzieło Joanny Matuszak, Teresy Grajek - pomysłodawczyni Forum, Marty
Zakrzewskiej i Żanetty Cichosz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Forum zorganizowano po raz
dziesiąty. Z niecierpliwością czekamy
na jedenastą odsłonę…
Rajmund Rajkowski

Zabawne stadko
reniferów
22 grudnia do pierwszoklasistów
jednej z gubińskich szkół przyszedł
św. Mikołaj.
Obdarował dzieci upominkami:
książeczkami, słodyczami, soczkami
i… rogami reniferów.
Zabawne stadko reniferów śpiewa-

jących kolędy ze swoją wychowawczynią Martą Szuber wyróżniało się
na tle szkoły przez cały dzień.
Gorące podziękowania należą się
sponsorom, którzy pomogli w przygotowaniu paczek.
Anna Kędziora

„Reniferki” z klasy I C- SP-3 z Gubina
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1 - Uroczystość na Cmentarzu Żydowskim w Guben w maju 1997 roku, na pierwszym
planie po środku E. Acel z Budapesztu (foto: Andreas Peter, Guben 1997)
nego Guben, obecna była m.in. Eva
Acel z Budapesztu, która w roku 1944
z Oświęcimia przybyła do Guben jako
robotnica przymusowa (foto 1). W ramach uroczystości w dawnej fabryce
kapeluszy odsłonięto tablicę upamiętniającą jej żydowskich założycieli Apeliusa Cohna i Hermanna Lewina oraz
żydowskie robotnice przymusowe.
Wiemy również, że kobietom, które
przeżyły, zapadły w pamięci małe ludzkie gesty ze strony niemieckich cywilów zatrudnionych w fabryce, którzy
czynnie pomagali i wykazywali zainteresowanie losem tych kobiet.
Dawna więźniarka Esther Schönkopf
napisała po wojnie: „Kierownictwo
składało się z pięciu osób: pani Feller,
Ernst Müller (kierownik działu), Hans
Stach i pewna młoda para, która nigdy
nie miała z nami kontaktu. Tym, który objaśniał nam proces produkcji, był
Hans Stach. Moja mała grupka była
wtedy absolutnie najszczęśliwszymi
ludźmi na świecie. Wymienione tu pięć
osób aktywnie nam pomagało i się nami
interesowało. Hans Stach raz w miesiącu jeździł do Berlina do domu. Wracał
z kocami, które razem z panią Feller
ciął na kawałki, aby zrobić z nich coś
w rodzaju rękawic oraz butów. Ponadto
z kuchni dla personelu fabryki szmuglowali dla nas jedzenie. Zatem także
ludzie z kuchni byli do nas nastawieni
pozytywnie. Strażniczki, które nas pilnowały, miały za zadanie nie dopuścić do
sytuacji, w których miałybyśmy kontakt
z pracownikami niemieckimi, którzy
znajdowali się w tym samym pomieszczeniu, ale trochę dalej od nas. Przypominam sobie, jak Hans Stach, będący
około 28-30letnim młodzieńcem i kawalerem, w momencie, kiedy pani Feller
miała przemycić dla nas jedzenie, po-

klęska Niemiec, strach przed zemstą zwycięzców i tych, których ci zwycięzcy mieli
niebawem uwolnić? Może te gesty zawierały przesłanie ukryte między wierszami,
swego rodzaju prośbę o wstawiennictwo,
kiedy już będzie po wszystkim: „Pamiętajcie, to nie my, to oni! My nie chcieliśmy,

Chyba już nie da się ocalić od zapomnienia całej wiedzy o wszystkich ludziach, którzy zapisali karty historii
tamtych lat. Jednak w celu zachowania
elementarnej ludzkiej obiektywności
w poznawaniu, analizowaniu i próbie
oceny tamtych czasów i ludzi, nie należy poprzestawać tylko i wyłącznie na
uwzględnianiu czyichś wspomnień i doświadczeń, lecz zawsze konfrontować je
z faktami dostępnymi dla wszystkich.
Jak podsumowuje amerykański historyk wojskowy Bartov, powiązania niezliczonych instytucji i osób ze zbrodniczą polityką narodowego socjalizmu
wywołują zaszokowanie i zdumienie.
Bartov zauważył też, że: „Wprawdzie
fakty są dostępne dla każdego, lecz podlegają starannemu oddzieleniu od własnych doświadczeń i wspomnień”.
Rzecz podobną dostrzegł znany polski
pisarz Andrzej Szczypiorski w trakcie
wizyt w Niemczech, bo Niemcom nie
przychodziło łatwo spojrzenie w oczy ludziom z krajów wcześniej przez Niemcy

2 - Nieistniejący już pomnik ku pamięci zamordowanych rosyjskich cywilów, stan z około
1949 r. (foto: Archiwum Miejskie w Guben)
to oni kazali!”. A może jednak był to rzeczywisty przejaw odrobiny człowieczeństwa, okazywanej nieraz z narażeniem
życia i szkoda tylko, że tak późno, kiedy
było już prawie po wszystkim? Najprawdopodobniej nigdy się tego nie dowiemy.
Terror przed agonią
Wiemy jednak, że to nie małe ludzkie
gesty dominowały w ostatnich miesiącach wojny, lecz niezliczone akty terroru. Na przykład w grudniu 1944 roku,
na terenie opisanego wcześniej zakładu
zbrojeniowego Borsig, rozstrzelano 21
cywilów, a prawdopodobną przyczyną
egzekucji była ich postawa w związku
ze zbliżającym się frontem. Po roku
1945, na skraju lasu, pomiędzy wioska-

zniewolonych, ponieważ wiedzieli bardzo dobrze, co się w tych krajach rozegrało. W przeważającej ilości albumów
„ nie ma cierpienia Warszawy albo Kijowa. (…) W wielkiej wojennej przygodzie
Wehrmachtu nie bierze udziału żaden
esesman, nie ma ani jednego Żyda, żadnej szubienicy, żadnego masowego grobu”, jeśli nawet nie wszyscy brali udział
w zbrodni. Bo, jak mówi autor, „należy
wskazać grzechy i wyznaczyć kary według
miary ludzkiej, to znaczy ukarać konkretnych ludzi i konkretne czyny”.
Opracowanie i przekład z wykorzystaniem publikacji Gerharda Guni,
Andreasa Petera i Manfreda Augustyniaka oraz informacji innych miłośników lokalnej historii: K. Freyer
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Obowiązkowe opony zimowe w Niemczech
Wydaje się, że zima na dobre zagościła po obu stronach granicznej Nysy Łużyckiej. Dlatego wybierając się samochodem do Niemiec, warto pamiętać, że tam
używanie opon zimowych jest obowiązkowe, a ich brak karany jest grzywną.
W paragrafie „dwa” kodeksu drogowego czytamy:
- W przypadku pojazdów mechanicznych należy dopasować ich wyposażenie
do warunków pogodowych. W szczególności chodzi tu o właściwe ogumienie.
Kto tego przepisu nie przestrzega, naraża się na grzywnę w wysokości 20 euro.
A jeśli za sprawą niewłaściwego ogumienia dojdzie do utrudnienia ruchu drogowego, to sprawca może zapłacić nawet 40 euro grzywny.
Jednym słowem: opony letnie latem, opony zimowe zimą. Rozsądek podpowiada jednak, że nie powinien tu decydować wyłącznie przymus ustawy,
lecz względy bezpieczeństwa. Ponadto należy pamiętać, że kto porusza się
w warunkach zimowych na letnich oponach i prowadzi pojazd poprawnie, ale
mimo to zostaje przez innego uczestnika ruchu drogowego uwikłany w wypadek drogowy, to często musi się liczyć ze współwiną.
Austria
W Austrii dla pojazdów do 3,5 tony nie ma generalnego obowiązku jeżdżenia
zimą na oponach zimowych. Ale w przypadku ekstremalnych opadów śniegu
i w określonych regionach stosuje się znak zakazu przejazdu z dodatkową informacją „nie dotyczy pojazdów z wyposażeniem zimowym”. Kto w takim przypadku na swoje letnie opony nie może nałożyć łańcuchów lub podróżuje bez opon
zimowych (typ radialny), musi zawrócić. Ważne jest również, że w Austrii głębokość profilu opon zimowych musi wynosić przynajmniej cztery milimetry.
Jeszcze jedna wskazówka w temacie łańcuchów na koła: właśnie w górach są
odcinki, które wolno pokonywać wyłącznie z założonymi łańcuchami. Informuje o tym odpowiedni znak. Same opony zimowe tam nie wystarczą.
Szwajcaria
W Szwajcarii jest podobnie. Nie ma generalnego obowiązku używania opon
zimowych, lecz w przypadku wystąpienia określonych warunków pogodowych na określonych odcinkach dróg i w określonych regionach może być
nakazane użycie opon zimowych.
Francja
We Francji również nie ma generalnego nakazu używania opon zimowych,
lecz również tam może się zdarzyć na górskich drogach, że znaki nagle wymagają użycia opon zimowych.

Trwają prace nad kroniką Kronika 997

Już prawie pół roku trwają prace nad
kroniką miasta 1945-2009. Grupa regionalistów, pomimo wielu napotykanych problemów, uparcie zbiera kolejne fakty z życia miasta, które miały
miejsce na przestrzeni ponad 60 lat.
Skąd problemy? Po pierwsze, oczywistym jest zawodność ludzkiej pamięci. Ludzie pamiętają wydarzenie, ale
czas zatarł daty, nazwiska. W wyniku
sprawdzania w wielu źródłach, informacjach staramy się tworzyć opis jak
najbardziej zbliżony do prawdy.
Po drugie, pomimo wielu apeli z prośbą
o współudział w spisywaniu przeszłości Gubina, zgłosiła się jedynie garstka
mieszkańców, przynosząc stare fotografie, wspomnienia sprzed lat. A szkoda.
Wydaje mi się, że wielu osobom powinno
zależeć na tym, by w książce wspomniano o ich zakładzie, nowo otwartym sklepie, ważnym wydarzeniu z jego udziałem.
Ale może tylko mi się tak wydaje…
Wśród zespołu kronikarzy „obdzieliliśmy” się zakładami pracy, instytucjami,
urzędami, centrami handlowymi itp.
Kontaktujemy się z ich dyrektorami, kierownikami, szefami, prosząc o pomoc
w pozyskaniu informacji i zdjęć. Za tę
pomoc już dziś serdecznie dziękujemy,
choć nie wszystkim. Jeden z szefów ważnej dla życia miasta instytucji (instytucja
funkcjonuje od 1945 r.), widząc kolejny

raz zabiegającego o materiały, skwitował
go dość powszechnie znanym tekstem: Znowu mi pan chce zawracać głowę? No
cóż, bywa i tak. Na szczęście to wyjątek.
Jestem przekonany, że podwładni tego
pana kiedyś nam podziękują.
Przeszkody nas nie zrażają. Udało się
nam spisać ponad 100 stron maszynopisu. Do tego mamy około 100 fotografii
z czasów najbardziej odległych. Nadal
liczymy na przychylność mieszkańców.
Zamierzenie musi się udać i to nas mobilizuje. By kronika mogła ujrzeć światło dzienne wiosną tego roku, prace powinny zmierzać powoli do końca.
Analizując zebrane dotychczas materiały, dostrzegam brak zapisów dotyczących niektórych dziedzin życia miasta,
np. powstania, rozwoju i osiągnięć gubińskiego sportu. Informacje dotyczące
handlu i usług (sklepów, barów, restauracji) ograniczają się głównie do dużych
gubińskich marketów, brak jakichkolwiek zapisów o gubińskich taksówkach
i taksówkarzach, zaledwie kilka dat dotyczy „Goflanu” czy „Krometu”.
Dotychczas zapisane teksty są do
Państwa wglądu. Przyjdźcie, zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej od poniedziałku
do piątku w godzinach 11.00-15.00 (III
piętro dawnego WDT-u).
Stefan Pilaczyński

mi w urzędzie naszym, że Rossmann
wpisał w miejsce adresu numer działki.
Za ileś tam lat, piszący historię miasta,
będą szukali tego sklepu co najmniej za
mostem na Lubszy.
W podobny sposób (prawdopodobnie) przed laty tworzono nazwy ulic,
numery domów, itp. I może tak musi
być, a ja niepotrzebnie się czepiam?
PS. Izba Muzealna do niedawna mieściła się pod numerem 14, a przecież
to prawie początek ulicy 3 Maja. Dziś,
choć jej nie przeniesiono, mieści się pod
numerem 2. I tak powinno być od początku. Dlaczego było inaczej? Sędziwy
gubinianin opowiedział mi, że przed
wieloma laty urzędnicy zbyt liche mieli
wykształcenie i czasem do kieliszka zaglądali. Potem pomyłki popełniali. Dziś
to ponoć nie do pomyślenia. 
(sp)

Wyrazy współczucia pracownikowi UM

Eugeniuszowi Sopórowi
•

z powodu śmierci ojca składają
Burmistrz Gubina
i pracownicy Urzędu Miejskiego

23 grudnia 2009 r. w Gubinie,
nieustalony sprawca włamał się do
warsztatu, skąd skradł dwie szlifierki
kątowe wartości 800 zł.
25 grudnia 2009 r. w Gubinie, nieustalony sprawca włamał się do piwnicy budynku wielorodzinnego, skąd
skradł dwa rowery wartości 1000 zł.
Aresztowany za posiadanie
narkotyków
W ostatnim tygodniu grudnia gubińscy policjanci ujawnili narkotyki,
których wartość na „czarnym rynku”
wynosi ponad 22 tys. zł oraz zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który
w miniony piątek został tymczasowo
aresztowany za ich posiadanie.
W środę (23 grudnia 2009 r.) gubińscy policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej osobowego opla. W samochodzie znaleźli woreczek z amfetaminą. Kierującego zatrzymano.
Podczas przeszukania, w mieszkaniu
24-latka znaleźli kolejny woreczek
z marihuaną. Ustalono, że z zabezpieczonego narkotyku może było wytworzyć ponad 1100 porcji o wartości
ponad 22 tys. zł. Ponadto w mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli rower skradziony w Niemczech.
25 grudnia br. Sąd Rejonowy
w Krośnie Odrzańskim wobec zatrzymanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na okres 3 miesięcy.
Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie

Kronika PSP

Kossak - chodzi
o ojca czy syna?
dokończenie ze str. 5
Skąd twórcy „Google mapy” czerpią
wiedzę, Bóg jedyny raczy wiedzieć.
Dodam jeszcze, że dla wielu w Gubinie
stoi fara katedralna, wieża Ostrowskich
czy mury obronne na terenie szkoły
przy ul. Świerczewskiego. Ale o tym
szerzej przy innej okazji.
Przykład niemal wczorajszy, który zainspirował mnie do napisania artykułu.
Hucznie odbyło się otwarcie markowej
drogerii Rossmann. Z otwarcia cieszę
się, bo to dobry sygnał dla miasta, ale
zainteresowałem się adresem sklepu.
Otóż otwarto go (wg materiałów promocyjnych) przy ul. 3 Maja 47. I tak
poszło w świat. Skoro pawilon spożywczy PSS (przez ścianę z drogerią)
ma numer 10, to ki diabeł u Rossmanna 47? – pomyślałem. Wyjaśniono
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Zdjęcie pochodzi z 1956 roku i zostało wykonane w wyremontowanej restauracji „Parkowa”.
Może ktoś z Państwa zgadnie, kto jest na fotografii?

Powstało Stowarzyszenie Ułanów
W kwietniu 2008 roku podczas
„Ułańskiego spotkania po latach...” żołnierzy Batalionu Czołgów UK zapadła
decyzja o powołaniu Stowarzyszenia
Ułanów Karpackich.
Po 19 miesiącach zmagania się z różnymi przeciwnościami losu, ostatecznie Sąd Rejonowy w Poznaniu 20 listopada 2009 r. postanowił wpisać do
Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie Ułanów Karpackich pod numerem KRS: 0000342229.
Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową, zrzeszającą kombatantów Pułku
Ułanów Karpackich oraz byłych żołnierzy: 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich, Batalionów Czołgów
Ułanów Karpackich 5 Kresowej Brygady
Zmechanizowanej, Batalionu Czołgów
3 Brygady Zmechanizowanej Legionów
z Lublina, inne osoby jednostek organizacyjnych, instytucji kultywujących chlubne
tradycje Pułku Ułanów Karpackich oraz
członków ich rodzin i sympatyków. W ten
sposób otworzył się nowy rozdział w jakże
pięknej i bogatej historii Ułanów Karpa-

ckich. Tym rozdziałem jest zarejestrowanie Stowarzyszenia, którego podstawowym obowiązkiem staje się kultywowanie
i przekazywanie kolejnym pokoleniom,
historii i tradycji ostatniego w Wojsku Polskim liniowego oddziału konnego.
Od 1989 do 2001 roku, Gubin był
„ostoją” Ułanów Karpackich w powojennej historii. Zdając sobie sprawę jak wielu
kolegów do dziś mieszka w Gubinie, do
nich kieruję tę informację, uważając, że
wręcz obowiązkiem jest poinformowanie o powstałym Stowarzyszeniu. Osoby,
które chciałyby wstąpić do Stowarzyszenia UK, proszę o nawiązanie kontaktu
przez adres email: lebon6@wp.pl Pragnę również poinformować, iż w dniach
27-29 sierpnia 2010 roku planowane jest
Jubileuszowe Spotkanie żołnierzy Pułku
Ułanów Karpackich z okazji siedemdziesięciolecia powstania Pułku.
Pozdrawiam Ułańskim „cześć”, życząc wszystkiego dobrego w nowym
2010 roku! chor. Przemysław Kopij,
spadkobierca tradycji Pułku Ułanów
Karpackich
sp

26.12.2009 r. w Sękowicach na tzw.
obwodnicy doszło do zderzenia dwóch
samochodów osobowych, spowodowanego wymuszeniem pierwszeństwa przejazdu. Dwie poszkodowane
osoby zostały przetransportowane
przez karetkę pogotowia do szpitala.
Straty oszacowano na kwotę 20 tys. zł.
Skutki zdarzenia usuwały dwa zastępy
strażaków.
27.12.2009 r. w Jaromirowicach
w wyniku nieustalonej przyczyny
zapalił się garaż ze stojącym w nim
samochodem, po jego wyciągnięciu - ze względu na duże zagrożenie
przez znajdujące się w nim materiały i paliwo w karnistrach - pożar
został opanowany przy użyciu piany
gaśniczej. Straty oszacowano na blisko 6 tys. zł. Zarzewie likwidowały
dwa zastępy strażaków.
02.01.2010 r. zastęp strażaków
usuwał złamane pod ciężarem śniegu drzewo, stwarzające zagrożenie
dla pojazdów.
03.01.2010 r. w Strzegowie miejscowa jednostka OSP usuwała podobny konar drzewa zwisający nad
jezdnią - również stwarzający zagrożenie dla ludzi i pojazdów.
Informacje przekazał
asp. Wojciech Liczbiński
zastępca dowódcy JRG - PSP
w Gubinie.
Oprac. AB.
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Walory Wyspy
Teatralnej
Ewenement na Nysie Łużyckiej - wyspa. Teren Wyspy Teatralnej (uprzednio zwanej Strzelecką) stanowił do
1945 r. centralny zespół wypoczynkowo-rekreacyjny miasta z rozwiniętymi
szlakami spacerowymi.
Wyspa spełnia dziś funkcje: klimatyczne, zdrowotne, rekreacyjne, higienizujące, dydaktyczne. Jest nadzieja na
przywrócenie jej funkcji kulturowych,
reprezentacyjnych, artystycznych, historycznych oraz naukowych.
Zieleń wysoka wyspy, wg czytelnych
jeszcze do dziś cech, skomponowana została w formie parku krajobrazowego.
Występujące aktualnie gatunki z pierwotnego założenia parkowego świadczą o dobrym ich doborze do warunków siedliskowych.
Obiekt znajduje się w granicach
Rzeczpospolitej Polski, stanowi część
pasa drogi granicznej z Niemcami, leży
w widłach Nysy Łużyckiej i jej prawobrzeżnego dopływu Lubszy (Lubicy).
Położenie geograficzne 51o57’N –
14o44’E.
Przyrodniczo-leśne położenie umiejscawia ją na zachodnim skraju III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej w 6 Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego.
Jest ona istotnym komponentem w fizjografii miasta. Jest to izolowany wodami z każdej strony fragment obszaru
miasta.
Fizjografia wyspy zmieniła się zasadniczo po wyburzeniu budynku teatru
w części południowej oraz budynków
towarzyszących. Gruzowiska stanowią
ok. 10% powierzchni wyspy, podobnie
ciągi pieszo-rowerowe.
Na wyspie zinwentaryzowano 191 drzew
z założenia pierwotnego. Niegdyś tutaj
właśnie znajdowały się trawiaste polany
z rabatami kwiatów.
Świetność dawnej wyspy i jej pierwotną funkcję podkreślają w zachodniej części ruiny strzelnicy, które wyznacza aleja lipowa biegnąca wzdłuż
niej. Wcieniu tych lip posadowione
były ławeczki. Urozmaicały ją kępy buków i jaworów od wnętrza wyspy, a na
obrzeżu szpalery topoli białej z wiązami poprzetykane wierzbami i klonami.
Mimo wysiłków w utrzymaniu estetycznym trawników, przeważa roślinność
chwastów ruderalnych z pokrzywami,
mniszkiem, jaskółczym zielem, babką, lebiodą i wieloma jeszcze chwastami.
Na południowym cyplu widać próby
upiększeń w postaci nasadzeń lilaka,
jarzębiny, wierzby, 2 lip, 1 świerka i jednorocznych kwiatów rabatowych. Wyspę zachwaściły najbardziej samosiewy
robinii, które już jako drzewa zapanowały na wyspie.
Ols

W dniu 23 stycznia (sobota)
o godzinie 16.00 w Galerii
Ratusz GDK odbędzie się
zebranie sprawozdawcze
PZW w kole nr 3
Serdecznie zapraszamy członków!

Wigilia w szkole
Kilka dni przed świętami w klasie
V „b” z SP nr 3 odbyła się ich pierwsza
klasowa Wigilia. Z pomysłem jej zorganizowania wystąpili sami uczniowie.
Swoją chęć pomocy przy organizacji tej
uroczystości zaoferowali rodzice zgromadzeni na zebraniu.
Spotkanie odbyło się na godzinie lekcyjnej. W jednym z gabinetów zebrali
się uczniowie i uczennice wraz z wychowawczynią Elżbietą Waszkowiak i kilkorgiem rodziców. Ja, jako mama jednego z uczniów i przedstawiciel „WG”,
również wzięłam udział w tej uroczystości. Stoły przykryte białymi obrusami
zastawione były wigilijnymi potrawami

(krokiety, pierogi, barszczyk itp.) przygotowanymi przez mamy. Była pachnąca choinka i kolędy, a przede wszystkim
biały opłatek. Popłynęły serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.
Dzieciakom bardzo spodobała się ta
uroczystość, mimo że nie było prezentów pod choinką, gdyż zostały wręczone przez św. Mikołaja 6 grudnia.
Szkolne wigilie to zwyczaj, który
w niektórych szkołach ma już wieloletnią tradycję. Lekcje religii odbywają się
w szkołach od dawna, więc czemu nie
miałyby się odbywać także uroczystości związane z naszą wiarą?
Anna Kędziora

Jasełka inne
niż wszystkie
W ostatnim dniu zajęć szkolnych
przed oczekiwaną przerwą świąteczną
w SP nr 3 odbyły się trzy przedstawienia
jasełkowe. Grupa uczniów z kl. IV i VI
przygotowanych przez Urszulę Kosmalę i Judytę Płocharz dała swój popis
w holu szkoły. Mali artyści zaprezentowali się przed kolegami, koleżankami,
nauczycielami i dyrekcją. „Inność” tych
jasełek polegała na tym, że jej bohaterowie byli nietypowi - inni niż należałoby
się tego spodziewać. U żłóbka i świętej
rodziny pojawiły się postacie z bajek:
dziewczynka z zapałkami, Jaś i Małgosia, Pinokio, Czerwony Kapturek i Calineczka. Mały chórek swoimi (nieco
przerobionymi) kolędami zwiastował
przybycie kolejnych gości w drodze do
stajenki. Swój występ zaprezentowała
również najmłodsza grupa wiekowa,
czyli oddział przedszkolny prowadzony
przez Magdalenę Rodak oraz klasa II
pod opieką Beaty Wieliczko. Po występie głos zabrał dyrektor szkoły Robert
Siegel. Podziękował on za przygotowane występy, po czym - w imieniu własnym i dyrekcji - złożył zgromadzonym
życzenia świąteczne i noworoczne.

Andrzej Białek i Danuta Andrzejewska. Dostojni goście udali się z poszczególnymi grupami dzieci do ich
sal, a tam czekała na maluchy niespodzianka. Było nią głośne czytanie bajek
przez zaproszonych gości. Panie Jola
i Danusia poprzez kolorowe i zabawne
książeczki wprowadziły dzieci w zimowo-świąteczny nastrój. Obie włożyły
mikołajkowe czapki, które pozwoliły im
zbliżyć się do (początkowo nieufnych)
maluchów. Potem były wspólne śpiewy, tańce i zabawy, a za oknami fruwały bystre sikoreczki, dokarmiane przez
przedszkolaki. Grupa starszaków prowadzonych przez Renatę Kaczmarek
i Wiolettę Soroczyńską przygotowała
jasełkowy występ. Była stajenka z Jezusem, królowie, aniołowie, pasterze
i inne postaci. Dzieci śpiewały kolędy
i głosiły Dobrą Nowinę. Po wspaniałym
występie dzieci wraz z rodzicami i gośćmi zaśpiewały piosenkę noworoczną,
a wesołe ogniki zimnych ogni połączyły dłonie zgromadzonych osób. Później
były podziękowania dyrektor placówki
Doroty Pawlik złożone na ręce przedstawicieli władz miasta, nauczycieli
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ABC
Niepełnosprawnego

Osoby niewidome
lub niedowidzące
Osoby niewidome umieją orientować
się w terenie i poruszać się po ulicach.
Osoby te są w stanie same podróżować,
choć czasem korzystają z laski lub pomocy psa przewodnika. Niektórzy mogą
mieć problemy ze wzrokiem, które nie
są widoczne. Bądź przygotowany, aby
udzielić takiej osobie pomocy, np. przeczytać jej coś, kiedy cię o to poprosi.
Zanim nawiążesz kontakt fizyczny,
uprzedź o tym osobę niewidomą. Wymień swoje imię, a jeśli jest to stosowne - również funkcję, jaką pełnisz np.
ochroniarz, bileter, opiekun społeczny,
recepcjonistka czy kolega z wydziału.
Powinieneś też przedstawić osobę niewidomą wszystkim osobom z grupy,
aby nie poczuła się ona wykluczona.
Jeśli nowy klient lub pracownik jest osobą niewidomą lub niedowidzącą, oprowadź go po wszystkich pomieszczeniach.
Osoby niewidome korzystają ze swoich rąk do utrzymania równowagi, więc
jeśli chcesz taką osobę poprowadzić,
zaproponuj jej swoje ramię, zamiast
chwytać ją za rękę (można jednak poprowadzić rękę osoby niewidomej do
poręczy lub oparcia krzesła, jeśli chce
ona wejść na schody lub usiąść).
Jeśli osoba niewidoma korzysta z pomocy psa przewodnika, idź po przeciwnej stronie niż pies. Idąc opisuj otoczenie
i wskazuj przeszkody np. schody („górę”
lub „w dół”) albo dziurę w chodniku. Inne
zagrożenia to: drzwi obrotowe, otwarte
drzwiczki szafy i przedmioty wystające
ze ścian na poziomie głowy, takie jak rośliny czy lampy. Jeśli chcesz ostrzec osobę
niewidomą, zrób to w sposób konkretny.
Sam okrzyk „Uważaj!” nie pozwoli jej zorientować się, czy ma się zatrzymać, uciekać, pochylić czy coś przeskoczyć.
Jeśli wskazujesz osobie niewidomej
drogę, podaj jej konkretne wskazówki
niewymagające orientacji wzrokowej.
Zamiast powiedzieć „Skręć w prawo
przy półce z materiałami biurowymi”
powiedz: „Idź prosto do końca alejki,
a potem skręć w prawo”, gdyż osoba ta
może nie wiedzieć, gdzie znajdują się
materiały biurowe.
Jeśli musisz już iść i pozostawiasz osobę niewidomą w jakimś miejscu samą,
powiedz jej o tym, opisz jej drogę do
wyjścia, a następnie pozostaw ją blisko

ściany, stołu lub w jakimś innym konkretnym miejscu. Pozostawiając taką
osobę na środku pomieszczenia sprawiasz jej duży kłopot.
Nie dotykaj laski ani psa osoby niewidomej. Pies jest w pracy i nie może się
rozpraszać, laska stanowi część przestrzeni osobistej danej osoby. Jeśli osoba niewidoma położy gdzieś laskę, nie
przekładaj jej, uprzedzaj jedynie wtedy,
jeśli może stanowić ona przeszkodę.
Proponuj niewidomym klientom odczytanie informacji podanych w formie
pisemnej np. karty dań, etykiet na produktach albo wyciągu z konta. Odlicz
resztę na głos, aby mogli oni zapamiętać, jakie otrzymali banknoty.
Jeśli serwujesz osobie niewidomej
posiłek, opisz jej dokładnie zawartość
talerza, posługując się orientację wg
zegara (godzina 12 znajduje się najdalej od niej a 6 najbliżej). Usuń z talerza
przybranie i wszystkie elementy, które
nie nadają się do jedzenia. Niektórzy
goście mogą poprosić cię o pokrojenie
potrawy na kawałki, możesz to zrobić
w kuchni przed podaniem.
Osoby niedowidzące mogą przeczytać
jedynie informacje wydrukowane dużą
czcionką. Rodzaj czcionki i odpowiednie
odstępy są równie ważne jak jej rozmiar.
Etykiety i oznaczenia powinny być napisane wyraźnymi literami kontrastującymi
z tłem. Osobom niewidzącym najłatwiej
jest przeczytać tekst napisany wielkimi
białymi literami na czarnym tle.
Bardzo ważnym elementem jest dobre oświetlenie, lecz nie powinno ono
być zbyt jasne. Światło odbijające się od
błyszczącej tapety może razić w oczy.
Dopilnuj, aby na drodze, jaką poruszają się osoby niewidome i niedowidzące, nie było żadnych przeszkód.
Jeżeli osoby te są twoimi regularnymi
klientami lub też pracownikami, informuj je o wszystkich zmianach np.
o przestawianych meblach, sprzętach
i innych przedmiotach.
Towarzystwo Walki z Kalectwem
i Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane pełnią wspólne dyżury
w każdy wtorek w godz. 10.00 – 13.00
w biurze przy ul. 3 Maja 2 (w podwórzu WDT). Prezesem S. Ch. na S. R. jest
Krystyna Toporska.

Chór „Gloria Domine” serdecznie zaprasza na

KONCERT NOWOROCZNY
w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Świętej
9 stycznia 2010r. godz. 18.30
Mali artyści z Przedszkola nr 2 po przedstawieniu
Również w Przedszkolu Miejskim nr 2
odbyły się przedświąteczne uroczystości. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz naszego miasta: wiceburmistrz Justyna Karpisiak oraz radni

prowadzących, rodziców i dzieci. Maluchy otrzymały słodkie upominki,
a następnie udały się na wigilijną ucztę
w przedszkolnym gronie.
Anna Kędziora

WYKONAWCY
Chór „Gloria Domine”
„Stadchor” Guben – Niemcy
„Seniorentanzgruppe” Guben – Niemcy
ORGANIZATORZY
Chór „Gloria Domine” dyrygent – Halina Nodzak

Czytelnicy redagują ◆ Ogłoszenia
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Ulotki reklamowe czy śmieci?
Pisałem już kiedyś na temat materiałów
reklamowych roznoszonych po mieście.
Nie podoba mi się to – mnie, temu,
którego uczono przed laty, jak ma wyglądać wystawa sklepowa itp. Uczono
mnie też techniki liternictwa. Ostatnio reklamami udekorowane są rynny
spustowe, płoty, bramki. Panie, które
roznoszą ulotki reklamowe, rolują je
zabezpieczając recepturkami. Spotyka
się je zatknięte za rynnami spustowy-

mi. Na słupach ogłoszeniowych też jest
bałagan. Niekiedy słup wygląda tak,
jak spiesząca się gdzieś panna, u której
sobota wygląda spod niedzieli. Czas
najwyższy, aby znaleźć inny sposób na
reklamę. Dość śmieci w mieście. Gdzie
krzak, tam śmieci. Reklamy wiatr roznosi. Walają się po chodnikach, na
przystankach autobusowych itp.
Przemyślmy inny sposób na reklamę.
G.B.
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Jest połączenie kolektora kanalizacyjnego pod Nysą czy też nie?
Od pewnego czasu niektórzy twierdzą,
że tak, a inni, że nie. Otóż sprawa wygląda tak. Ci pierwsi mają rację, mówiąc
tak. Przed rokiem 1945 obie części miasta Gubina i Guben stanowiły jedną całość. Ujęcie wody pitnej znajdowało się
w zachodniej części miasta, a stacja ścieków we wschodniej części. Żeby ścieki
mogły spłynąć z zachodniej części miasta, kolektor musiał być w jakiś sposób
połączony. A więc połączono go pod
dnem rzeki Nysy. Połączenie to znajduje
się naprzeciw budynku przy ul. Piastowskiej 52. Na jezdni znajdują się trzy włazy w układzie trójkąta. W latach 19581966 byłem pracownikiem MPGK. Od

01.09.1958r. do marca 1962 r. byłem
zatrudniony w zakładzie wodno-kanalizacyjnym jako kontroler sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pewnego razu
przed wyjściem w teren z kierownikiem
Panem Piotrem Kopaczem nanosiliśmy
poprawki w dokumentacji technicznej
dostarczonej przez MZBM do konsultacji. Odezwał się dzwonek telefonu.
Odebrałem. Po drugiej stronie odezwał
się dyżurny strażnicy WOP. Prosił kierownika. Oddałem słuchawkę. Padło
pytanie, czy wykonujemy jakieś prace
w kolektorze. Z wypowiedzi jego wynikało, że żołnierz WOP-u kontrolujący swój odcinek granicy państwowej

stwierdził otwarty właz kanalizacyjny.
Po stronie niemieckiej stwierdzono to
samo. Okazało się, że tą drogą ktoś przekroczył granicę między Polską a NRD.
Nie troszczył się nawet o zamkniecie
za sobą włazów. Osoba, która tego dokonała, musiała znać dobrze układ sieci
kanalizacyjnej w mieście po obu częściach. Nigdy nie dowiedziano się, kto
to był. Żołnierze WOP-u wstawili kratę,
aby już nigdy nie zdarzył się taki fakt.
Najwyższy czas pomyśleć o stworzeniu
brygady kanalizacyjnej Gubina i Guben.
Kanały dawno już nie są czyszczone.
Z poważaniem
Grzegorz Bombicz

Pani Halinie Wojnicz

Radnej Rady Miejskiej w Gubinie
za szybką interwencję w sprawie uzupełnienia brakującej części
poręczy przy schodach wiodących z ul. Zwycięstwa na ul. Stromą

serdeczne podziękowania
składają mieszkańcy ul. Stromej
Cennik ogłoszeń drobnych,
ogłoszeń, reklam
i nekrologów w dwutygodniku
„Wiadomości Gubińskie”

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu
pod parking przy ul. Obrońców Pokoju
1. Przedmiot przetargu - grunt o powierzchni 1370 m2, stanowiŕcy czćúă
działki nr 107 przy ul. Obrońców Pokoju, będącej własnością Gminy
Gubin o statusie miejskim.
2. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie parkingu we własnym
zakresie i na własny koszt. Wyłoniony najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec posiadaczy pojazdów i za mienie w nim
pozostawione.
3. Umowa najmu zawarta będzie na okres do 4 lat z możliwością jej przedłużenia.
4. Osoby biorące udział w przetargu winny najpóźniej do dnia 25 stycznia
2010 r. do godz. 14.00 wpłacić wadium w wysokości 1000 zł na konto
PKO BP S.A. o/Zielona Góra Nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747,
a dowód wpłaty okazać komisji prze- targowej. Wyłonionemu najemcy
wadium zostanie wliczone w poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom
przetargu zwrot wadium nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu.
5. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania
wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać
z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła
na konto w określonym w ogłoszeniu terminie.
6. Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli wyłoniony
najemca uchyli się od zawarcia umowy.
7. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości a osoba
reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym
pełnomocnictwem.
8. Kwota wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 6000 zł brutto.
9. Podpisanie umowy najmu gruntu z wyłonionym najemcą w ciągu 7 dni
od dnia przetargu.
10. Możliwość obniżenia kwoty czynszu o 25% po 1 roku od zawarcia
umowy pod warunkiem, że najemca nie jest dłużnikiem gminy.
11. Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 10.00 w pokoju
nr 306 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
12. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie wyznaczonym
w § 1 Zarządzenia nr XXXVII/2009 Burmistrza miasta Gubina z dnia
21 października 2009 r.
13. Ogłaszający ma prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
14. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 (pokój nr 306)
lub telefonicznie pod nr 455-81-41.

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

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

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

Ogłoszenia
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MIESZKANIE
WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokojowe w Zielonej
Górze. Tel. 068 455 48 09 lub 888 935 081.
WYNAJMĘ mieszkanie, pokój, kuchnia, łazienka. Tel. 791 127 765.
WYNAJMĘ mieszkanie 60,0 m kw, 3 pokoje,
I piętro. Tel. 603 773 240.
KUPIĘ mieszkanie dwu lub trzy pokojowe w starym budownictwie, w rozsądnej cenie, może być
do remontu. Tel. 501 409 797 lub 509 538 928.
WYNAJMĘ duży pokój z dostępem do łazienki
i kuchni. Tel. 691 408 939.
WYNAJMĘ mieszkanie w centrum Gubina, 37
m kw, dwa pokoje, aneks kuchenny, łazienka,
toaleta, C.O. gazowe. Tel. 513 856 838.
SPRZEDAM nowy dom parterowy z garażem,
pow. całkowita 150 m kw, użytkowa 116 m kw ,
z częściowym wyposażeniem, działka 841 m kw.
Cena: 380 tys. do uzgodnienia. Tel. 691 566 245.
SPRZEDAM kawalerkę 39 m kw, okolice Wojska
Polskiego, tel. 793 478 227.
POSZUKUJĘ kawalerki lub mieszkania 2-pokojowego. Tel. 793 588 363.
ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe w centrum
miasta 37,7 m kw (2 pokoje, kuchnia, łazienka)
na parterze na większe. Tel. 697 994 552.
WYNAJMĘ ładny pokój dla odpowiedzialnej
osoby. Tel. 068 455 65 55 lub 665 769 797.
WYNAJMĘ umeblowaną kawalerkę, C.O. gaz.
Tel. 504 203 398.
WYNAJMĘ mieszkanie 3 pokojowe, z kuchnią i łazienką, 75 m kw., ul. Oświęcimska. Tel.
695 407 499.
SPRZEDAM mieszkanie w Gubinie 2 pokojowe
w starym budownictwie 52,5 m kw po kapitalnym remoncie, wraz z przynależną piwnicą 13m
kw. Tel. 792 079 291.
WYNAJMĘ pokój, osobne wejście, ul. Kaliska 51.
SPRZEDAM mieszkanie w bloku, 58,2 m kw.
Tel. 79 36 81 830.
WYnaJMĘ pokoje, 1 i 2 osobowe z łazienką. Tel.
791 379 011.
WYNAJMĘ dom 7-pokojowy o pow. 500 m,
mieszący 15 osób - dla firm. Tel. 791 379 011.

Atrakcyjnie położone lokale i pawilony
SPRZEDAM Konica Minolta BIZhub
przy ul. Obrońców Pokoju wynajmie
162, na papier A3, A4, A5 i mniejsze.
spółka „POLTRAG” ul. Obr. Pokoju 21A
Kserokopiarka, drukarka, skaner
INFO: 068/455 40 02.
w jednym, serwisowana, koszt
wydruku za str. 0,02 gr.
SPRZEDAM pawilon z płyty obornickiej 34 m
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i monkw. Tel. 607 721 973.
WYNAJMĘ lokal mieszkalny na mniejszą cichą taż. Komorów, ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.
działalność. Tel. 068 455 65 55 lub 665 769 797. ANGIELSKI dla początkujących. Tel. 507 532 902.
MATEMATYKA Korepetycje. Tel. 509 567 973.
LOKAL NA SKLEP
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
Z PIECZYWEM I CIASTEM
PRZEPROWADZKI, Tel. 888 806 385.
na terenie centrum handlowego
PRZEWÓZ osób, wyjazd na lotniska. Tel.
w Gubinie w bardzo atrakcyjnie położonym miejscu do wynajęcia. P.P.H.U.
515 354 735.
„Poltrag” Sp. z o.o. tel. 502719865,
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszystkich
tel /fax 0684554204.
pieców i podgrzewaczy gazowych. Waldemar
Kościów. Tel. 501 714 747.
Zarząd Gminnej Spółdzielni
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
w Gubinie
WYDZIERŻAWI POMIESZCZENIE
BIUROWE
o pow. 22 m kw. w siedzibie spółdzielni ul. Obr. Pokoju 1.
Tel. 68 359-31-77 lub 68 359-32-84.

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.

Atrakcyjnie położone lokale na
parterze budynku o pow. 8 m2 i 27 m2
położone w centrum handlowym
POLTRAG

RÓŻNE

MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM VW Golfa III, 1,9 TDI elektryczne szyby,
centralny zamek, klimatyzacja rok 1996, stan idealny,
granatowy, tel. 068 455 31 25.
SPRZEDAM motocykl Suzuki Maruder, poj. 125
cm zarejestrowany. Tel. 607 721 973.

USŁUGI
SKLEP z odzieżą używaną zaprasza,
Gubin, ul. Pułaskiego 41,
od godz. 10-17, w sobotę 10-14.

WYPRZEDAŻ tkanin dekoracyjnych i firan po
niskich cenach. Sklep z firanami, ul. Obr. Pokoju
21, plac przy PKS.
SPRZEDAM używane akumulatory. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM nowe panele podłogowe buk klepka
10 zł za m kw. (ilość 21 paczek). Tel. 663 007 828.
POSZUKUJĘ dojazdu do Zielonej Góry do pracy.
Tel. 604 482 675.
SPRZEDAM-Nożyce krążkowe do blachy, wałek do heblarki 80x250 z nożami i czopem na
uchwyt wiertarski i piłę + blachy na stół o wym.
340x540, Silnik El. 1,5 KW, 1420 obr.380 V,
tel.504 370 020.
SPRZEDAM szczenięta rasy wachtelhund (płochacz niemiecki).
SPRZEDAM szczenięta po championach Polski.
Psy o łagodnym usposobieniu, towarzyskie,
wierne i czujne. Doskonale nadają się do stróżowania jak i zabawy. Tel. 793 478 227.
SPRZEDAM gęsi do uboju, kosę spalinową do trawy, nową – nieużywaną oraz kamień polny. Cegłę
rozbiórkową oczyszczoną. Tel. 068 – 359 19 57.

KOMPUTERY - naprawa, instalacja oraz konfiguracja systemów Windows, sieci, oprogramowanie, usuwanie wirusów, doradztwo przy
zakupie komputera i inne. Tel. 609 118 304.
DZIAŁKI/LOKALE
PRZEWÓZ osób, wyjazd na lotniska. Tel. 515 354 735.
SPRZEDAM działkę 27 arów do odrolnienia
INSTALACJE elektryczne, montaż , remont, doprzy ulicy Długiej 8 w Jaromirowicach tel.
radztwo. Tel. 607 374 165.
609 519 061.
WYNAJMĘ lokale handlowo-usługowe, pow. SPRZEDAJESZ lub wynajmujesz mieszkanie/
50 m kw, 36 m kw i 86 m kw. Tel. 510 266 034. dom? Potrzebne Ci świadectwo energetyczne?
PRACA
Pawilon handlowy o pow. 35 m2
Dzwoń pod nr tel. 604 482 675.
ZATRUDNIĘ emeryta do drobnych prac porządobecnie galanteria skórzana
HURT-DETAL
kowo-ogrodniczych.
Tel. 510 266 030.
WYNAJMIE
wyroby
śrubowe
gwoździe
POSZUKUJĘ osoby do biura ze znajomością j.
POLTRAG Sp. z o.o. INFO: 502 719 865
- podstawy do słupków ogrodzeangielski lub j. niemieckim. Tel. 697 836 123 lub
SPRZEDAM lub wydzierżawię obiekt przemyniowych z otworami fasolkowymi
068 359 21 60.
słowo-handlowy nadający się na każdą działali okrągłymi
ność o pow. całkowitej 3000 m kw, a powierzch- uszy do przęseł ogrodzeniowych
POTRZEBUJĘ nianię dla 2-latki.
nia zabudowy dwa razy po 800 m kw, wszystkie
- klamry boazeryjne C1,C2,C3,C4,C5
Tel. 607 68 48 30.
media, 500 m od przejścia granicznego. Tel. 728
- sztyfty hart do listew wykończePOSZUKUJĘ pani do opieki przez kilka godzin
36 56 29 lub 60 80 70 392.
niowych
dziennie nad starszą osobą. Zainteresowane osoUSŁUGI
WYNAJMĘ garaż przy ul. Wieniawskiego. Tel.
by proszę o kontakt po 18-tej. Tel. 068 359 43 59.
- szlifowanie głowic samochodowych,
790 535 709.
powierzchni płaskich, sitek i noży
TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE
LOKAL NA APTEKĘ
-obróbka plastyczna metali na prasach
Przy przejściu granicznym w Gubinie,
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie
„PROHAMET” 68-300 Lubsko
bardzo atrakcyjnie położony,
spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci odPl.Wolności 12 tel. 068 457 40 44
do wynajęcia.
naleźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń do re0504 370 020 dojazd od
P.P.H.U. „Poltrag” Sp. z o.o. tel.
ul.Mickiewicza
dakcji! Tel. 68 455-81-92. Czekamy! Nie wstydź
502719865,
NA
ZAMÓWIENIE
piekę
ciasta,
gotuję
pierogi,
się, przestań żyć samotnie!
Tel /fax 0684554204
SPRZEDAM działkę budowlaną 0,651 m kw. krokiety, dewolaje, gołąbki oraz różne rzeczy. POZNAM interesującego Pana po 60 z miłą osobowością. Tel. 695 286 922
Tel. 068 455 65 55 lub 665 769 797.
Tel. 607 721 973.
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REGULAMIN PLEBISCYTU
„WIADOMOŚCI GUBIŃSKICH”
NA NAJLEPSZEGO I NAJPOPULARNIEJSZEGO
SPORTOWCA GUBINA W ROKU 2009
I. Cele plebiscytu:
1. Wybór przez czytelników „Wiadomości Gubińskich” najpopularniejszego sportowca Gubina i uhonorowanie go na forum publicznym.
2. Wybór najlepszego pod względem wyniku sportowego sportowca,
w dyscyplinach: karate, piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna kobiet,
siatkówka mężczyzn, lekkoatletyka, pływanie, oraz uhonorowanie ich
na forum publicznym.
II. Zasady wyboru:
1. Wyboru dokonują wszyscy Czytelnicy „Wiadomości Gubińskich”
na specjalnych kuponach drukowanych w „WG”.
2. Kupon musi być oryginalny i wysłany bądź przyniesiony do redakcji „Wiadomości Gubińskich”.
3. Pod uwagę będą brane jedynie kupony wypełnione prawidłowo,
czyli zawierające wypełnione wszystkie rubryki w miejscu nazwisk sportowców.
4. Prawidłowo wypełniony kupon zawierać musi dane personalne
czytelnika oddającego swój głos.
5. Przy każdej pozycji znajduje się liczba punktów, którą otrzymuje
wpisany w wolne miejsce sportowiec.
6. Sumowania głosów dokonuje komisja redakcyjna. Wyniki uznane
zostaną za ostateczne i będą objęte tajemnicą do momentu oficjalnego zakończenia plebiscytu i ogłoszenia ich w sposób uroczysty.
7. Wyboru sportowca najlepszego pod względem wyniku w danej
dyscyplinie sportu dokonują zarządy klubów sportowych we
własnym gronie, a informację o dokonanym wyborze przekazują do redakcji „WG”. Informacja zostanie ogłoszona publicznie
w sposób uroczysty.
III. Dobór kandydatów:
1. Kandydatów, na podstawie osiągnięć sportowych w 2009 roku,
proponują Kluby Sportowe, a nominuje i zatwierdza organizator.
2. Podstawą umieszczenia kandydatów na liście jest ukończenie 16
roku życia i zgłoszenie przez klub sportowy wraz z notatką zawierającą osiągnięcia w 2009 roku.
3. Umieszczenie na liście „WG” kandydatów stanowi dla sportowca
nominację.
IV. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie i zobowiązuje się je opublikować.
2. Zakończenie plebiscytu może odbyć się w formie balu sportowca
lub w innej publicznej imprezy.
3. Sponsorzy plebiscytu będą uwidocznieni na łamach „WG”.

Świąteczny Turniej
Siatkówki w ZSLiT
Niesamowitym zainteresowaniem cieszył się świąteczny turniej trójek siatkarskich dziewcząt i chłopców, do którego
zgłosiło się aż 26 zespołów, co daje niemal 80 osób. Zawody zostały podzielone
na kategorie dziewcząt, gdzie rywalizowało ze sobą 12 zespołów i chłopców,
walczących w 14 drużynach. Mecze były
rozgrywane systemem każdy z każdym
i zostały ograniczone czasowo ze względów technicznych do 8 minut. W sumie
w całym turnieju rozegrano 167 spotkań.
Wśród dziewcząt zwyciężyły bez porażki Justyna Bednarska, Ewa Stachowiak
i Angelika Wieczorek. Na drugim miejscu uplasowały się Joanna Januszewska,
Magdalena Śledź oraz Justyna Wacho-

wicz. Trzecie były Natalia Janczak, Paulina Wolak oraz Martyna Zmaczyńska.
Wśród chłopców pierwsze miejsce zajęli
Bartosz Guzik, Adam Kokoszka i Mateusz Joachimiak, którzy wyprzedzili
stosunkiem małych punktów zespół
w składzie Piotr Gregorski, Łukasz
Niemczyk oraz Piotr Sęk. Na trzecim
miejscu uplasowali się Krzysztof Macierzyński, Piotr Macierzyński i Łukasz
Wolny. Słodkie upominki, które ufundował Komitet Rodzicielski przy ZSLiT,
dostali nie tylko zwycięzcy, ale wszyscy
biorący udział w turnieju. Cieszy to, że
w Gubinie siatkówka jest nadal tak popularna. Organizatorami zawodów byli
nauczyciele wf w ZSLiT.
G.J.

WYDAWCA: GUBIŃSKI DOM KULTURY. REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 92 - czynna poniedziałek - piątek godz. 9.00-16.00.
Marcin Zajączkowski - redaktor naczelny, Małgorzata Borowczak-Turowska - sekretarz redakcji, tel. (068) 455 81 92. Stale współpracują z redakcją:
Antoni Barabasz, Krzysztof Freyer, Marcin Gwizdalski, Janina Izdebska, Wiesław D. Łabęcki, Andrzej Matłacki, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki. Korekta: Magdalena Zajkowska.
Druk: Wydawnictwo Media Regionalne Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji.
Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
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Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt ruszył pełną parą!
W związku z nie zamieszczeniem
w poprzednim numerze „WG” w artykule dotyczącym projektu Zespołu
Szkół Rolniczych logotypów dotyczących projektu, ponawiamy informacje
dotyczące naszego przedsięwzięcia.
Projekt „Postaw na swoją przyszłość”
jest realizowany w ramach Działania
9.2. PO KL, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma
on na celu podniesienie efektywności kształcenia oraz zwiększenie szans
młodzieży na rynku pracy.
Realizację działań rozpoczęliśmy
z niewielkim opóźnieniem ze względu
na brak środków finansowych. W połowie września 2009 roku najlepsi uczniowie klas czwartych odbyli miesięczne praktyki w renomowanych firmach
województwa lubuskiego. Wśród nich
były między innymi: luksusowe hotele
- Ruben, Qubus, a także autoryzowane
salony samochodowe - Anabo i Autopol
Plus.
Młodzież zgodnym chórem stwierdza,
że praktyki w ww. miejscach pomogły im
zdobyć nowe doświadczenia. Uczniowie
nie spodziewali się, że atmosfera pracy
będzie tak miła, a pracownicy sympatyczni i chętni do pomocy. Dzięki odbytym praktykom zdobyli nowe kontakty,
niektórym wręcz obiecano zatrudnienie
po ukończeniu szkoły średniej. Ponad-

to nauczyciele przedmiotowi rozpoczęli
zajęcia wyrównawcze z uczniami mającymi problemy z językami (polskim
i obcymi) oraz matematyką. Uczniowie
napisali test sprawdzający poziom ich
wiedzy i umiejętności. Dzięki niemu
prowadzący zajęcia mogli stwierdzić,
co sprawia uczniom problemy i na tej
podstawie opracować program zajęć na
najbliższy rok szkolny.
Kolejnym działaniem, jakie sobie wyznaczyliśmy, był zakup podręczników
dla najbiedniejszych uczniów. Uczniowie, nie ponosząc żadnych kosztów,
będą mogli je wypożyczyć na cały rok
szkolny. Dzięki temu zagadnienia omawiane na lekcjach staną się przystępniejsze, łatwiejsze do zrozumienia. To
zapobiegnie powstawaniu zaległości.
Szkoła została wyposażona w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne: dwie tablice interaktywne,
programy multimedialne. Pracownia
komputerowa ruszy w styczniu, więc
jeszcze przed feriami młodzież z niej
skorzysta, ucząc się języków obcych.
Przez zaledwie 4 miesiące realizacji
projektu bardzo wiele rzeczy udało nam
się zrobić. Wszystko po to, by uczniowie
ZSR mogli nadrobić zaległości, przekonać się do danego przedmiotu i docelowo zdać maturę, zdobyć zawód.
M. Zielińska

Tak jak w poprzednim roku i tym razem czytelnicy głosując na gubińskich sportowców wybiorą najlepszych w poszczególnych dyscyplinach.
Poniżej prezentujemy listę kandydatów, które zostały zgłoszone przez
przedstawicieli klubów sportowych z Gubina.

Wybieramy najlepszych!
Karate - Rafał Mielżyński 18 lat: osiągnięcia: X Otwarty Turniej Powiatu Grodziskiego Grodzisk Wlkp. 17.10.2009 r.
- kumite lekki kontakt juniorów młodszych do 60 kg - 3 miejsce , X Otwarty
Turniej Powiatu Grodziskiego Grodzisk
Wlkp. 17.10.2009 r. - kata juniorów
młodszych - 3 miejsce, II Otwarte Mistrzostwa Karate Kyokushin o Puchar
Burmistrza Kożuchowa Kożuchów
24.10.2009 r. - kumite juniorów młodszych open - 3 miejsce, XXIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Karate Kyokushin
im. Nikoli Dubiel - Gubin 12.12.2009 r.
- kata juniorów młodszych - 3 miejsce
XXIV Ogólnopolskie Mistrzostwa
Karate Kyokushin im. Nikoli Dubiel
- Gubin 12.12.2009 r. - walki reżyserowane - 1 miejsce
Błażej Dziurdziewicz 19 lat: osiągnięcia - Turniej Karate Kyokushin
o Puchar Dyrektora MOSIRu Zielona
Góra 22.03.2009 r.:- II miejsce junior
młodszy +60, X Otwarte Mistrzostwa
Województwa Lubuskiego w Karate
Kyokushin Nowa Sól 14.06.2009 r. - II
miejsce Kumite Senior Open,
XXIV Ogólnopolskie Mistrzostwa
Karate Kyokushin im. Nikoli Dubiel
Gubin 12.12.2009 r.:- I miejsce Kumite
Senior Open” - I miejsce walki reżyserowane,- II miejsce kata seniorów,
Łukasz Bosak 18 lat: osiągnięcia - X
Otwarte Mistrzostwa Województwa
Lubuskiego w Karate Kyokushin Nowa

Sól 14.06.2009 r. - II Miejsce - Kumite
Juniorów Młodszych - 65kg, II Otwarte
Mistrzostwa Karate Kyokushin O Puchar Burmistrza Kożuchowa 24.10.2009
r. Kożuchów - II Miejsce - Walki Reżyserowane, XXIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Gubina W Karate Kyokushin
im. Nikoli Dubiel 12.12.2009 r. Gubin
- II Miejsce - Walki Reżyserowane
Piłka ręczna - Kobiety - Świstun Katarzyna - czołowa zawodniczka Sparty
- rozgrywająca zespołu II ligi kobiet,
uczestniczka półfinału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (9 miejsce w Polsce), uczennica I kl. Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Gubinie.
Szafrańska Ewelina - czołowa zawodniczka Sparty - rozgrywająca zespołu II ligi kobiet.
Wosik Pola - bramkarka zespołu II ligi
i drużyn juniorskich Sparty, uczestniczka półfinału Ogólnopolskiej Olimpiady
młodzieży (9 miejsce w Polsce)
Piłka ręczna -Mężczyźni - Kononowicz Paweł - bramkarz III ligowej Sparty
, uczeń Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie. Bożyk Bartłomiej
- obrotowy III ligowej Sparty oraz zespołu juniorskiego, uczeń Zespołu Szkół
Rolniczych w Gubinie. Szafrański Michał - rozgrywający III ligowej Sparty.
Siatkówka - Wojciech Kwiecień - aktualnie rozgrywający w drużynach kategorii kadeta i juniora.
dokończenie na str. 16
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Samorządowe wydarzenie roku 2009
dokończenie ze str. 1
Propozycje do tytułu samorządowe
wydarzenie roku 2009:
1. Pierwsza fabryka w gubińskiej
podstrefie. Wielomiesięczne negocjacje z inwestorem przyniosły skutek.
W Gubinie stanął nowoczesny zakład

Miejski oraz Gubiński Dom Kultury powołali do życia Uniwersytet dla Seniorów. Chętnych do uczestnictwa w zajęciach jest ponad pół setki mieszkańców
Gubina, pragnących poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć nową wiedzę, a przede
wszystkim miło i ciekawie spędzić czas.

Pierwsi studenci, wykładowcy oraz władze Gubina na pamiątkowym zdjęciu
należący do koncernu DEPA, zajmujący
się produkcją komponentów do budowy
dźwigów wysokościowych. Docelowo
w firmie TEKRA znajdzie zatrudnienie
nawet kilkaset osób. Oficjalne uruchomienie produkcji już wkrótce.
2. Gubin miastem akademickim - Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna.
Przez wiele lat się o tym mówiło, ale
nie bardzo było wiadomo, jak to zrobić. Po kilkumiesięcznych przygotowaniach – 26 września Prorektor Uczelni
prof. dr hab. Wiesław Jamrożek w towarzystwie Kanclerz ŁWSH mgr inż. Izabeli Kumor-Pilarczyk uroczyście zainaugurowali rok akademicki. Studia
licencjackie w systemie zaocznym na
dwóch kierunkach nauczania podjęło
prawie 50 studentów.
3. Wykup mieszkań od WAM. Po wielomiesięcznej batalii burmistrzowi udało się
wynegocjować i odkupić z zasobów Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej ponad 50 mieszkań. Biorąc zaś pod uwagę kupione rok wcześniej
10 lokali WAM-owskich, jeden z głównych problemów Gubina, jakim był brak
mieszkań, został niemal rozwiązany.
4. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Urząd

5. Aktywnie i zawodowo. Szansa dla
energicznych osób. Trzydziestu uczestników projektu otrzymało dotacje
w wysokości do 40 tysięcy złotych na

dowane w ramach projektu „Blisko
Boisko”. Na jego budowę udało się pozyskać 300 tys. zł.
7. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole
Podstawowej nr 2. Uczniowie tej szkoły
od nowego roku szkolnego mogą grać
w piłkę siatkową, ręczną, koszykówkę, a także w piłkę nożną na boisku ze
sztuczną nawierzchnią.
8. Nowoczesny obiekt rekreacyjno-treningowo-szkoleniowy przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących. Ten nowoczesny
kompleks sportowy przy ul. Piastowskiej wybudowano przy 85% wsparciu
z Europejskiej Współpracy Terytorialnej
(EWT) za ok. 1,4 mln. zł. Gubin - jako
jedno z niewielu miast w regionie - może
się poszczycić tak dużą ilością nowoczesnych boisk sportowych.
9. Ciąg pieszo rowerowy. Eurodeptak,
bo tak nazywany jest ciąg pieszy, otwarty został 14 grudnia. Prowadzi on od
mostu granicznego na Nysie Łużyckiej
do Baszty Ostrowskiej. Jest to pierwszy
etap inwestycji w ramach dużego projektu „Zielona ścieżka”, który w 85%
finansowany jest z środków unijnych
w ramach programu EWT.

Jedne z pierwszych prac wykonywanych przez pracowników w nowej fabryce TEKRA
uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Na jego realizację miasto
wspólnie z Urzędem Pracy pozyskało
niebagatelną kwotę około 2 milionów
złotych ze środków unijnych.
6. Boisko przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika. Nowoczesne boisko
ze sztuczną nawierzchnią zostało zbu-

10. Utworzenie obszaru aktywności
gospodarczej w Gubinie. Oprócz strefy
ekonomicznej przy ul. Cmentarnej, Gubin oferuje dzisiaj inwestorom uzbrojone tereny przy ul. Legnickiej. Inwestycja
współfinansowana była z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a jej
całkowity koszt to prawie 4 mln. zł. red

Społeczeństwo e-informowane
dokończenie ze str. 1
System działa we wszystkich polskich
sieciach telefonii komórkowej, nie ma natomiast możliwości współpracy z sieciami, nad którymi nie ma jurysdykcji prawa
polskiego, a wiele informacji przekazywanych w jego strukturach posiada znaczenie strategiczne. W strukturze systemu
istnieje możliwość przekazywania informacji dostępnych tylko dla wybranych
przez administratora grup zainteresowanych, a sami użytkownicy mogą również
- poprzez wysłanie odpowiedniego kodu,
który niebawem będzie ogólnie dostępny
w formie plakatów - wybrać interesującą
dla siebie grupę komunikatów, które będą
otrzymywane natychmiast po wprowadzeniu przez uprawnionego administratora do systemu.
Istnieje także możliwość wyrejestrowania się z systemu poprzez wysłanie
odpowiedniego kodu na nr 661 000 112.
Koszt wysłania SMS jest zgodny z cennikiem właściwego operatora telefonii

komórkowej, w którym użytkownik posiada telefon komórkowy. W następnym
wydaniu gazety znajdzie się tabela o dostępnych serwisach informacyjnych.
Projekt wdrożeniowy i opracowanie

systemu jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Antoni Barabasz

Konferencja spotkała się z żywym zaintersowaniem mediów
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Walczyli karatecy
W sobotę 12 grudnia odbyły się w Gubinie XXIV Ogólnopolskie Mistrzostwa
Gubina w Karate Kyokushin im. Nikoli
Dubiel. W poszczególnych kategoriach
osiągnięto następujące wyniki:
Kata Dzieci 7 - 8 lat: 1. Michał Lemarczyk (Zielona Góra), 2. Adrian Szkołuda
(Gubin), 3. Jakub Czyżowski (Gubin);
Kata Dzieci 9 lat: Kacper Piejko (Nowa
Sól), 2. Hubert Bojanowski (Zielona Góra),
3. Kamil Mrozowski (Zielona Góra);

ska (Nowa Sól), 3. Joanna Kalinowska
(Zielona Góra); Kata Młodzików 14 - 15
lat: 1. Bartosz Galiński (Zielona Góra), 2.
Marcin Tyrak (Nowa Sól), 3. Dawid Bosak
(Gubin); Kata Juniorów Młodszych 16
- 17 lat:1. Wojciech Żytkiewicz (Gorzów
Wlkp.), 2. Sylwester Wdowiak (Nowa
Sól), 3. Rafał Mielżyński (Gubin); Kata
Seniorów Open: 1. Agnieszka Bohaczyk
(Nowa Sól), 2. Błażej Dziurdziewicz (Gubin); Kumite Młodziczek Open: 1. Alek-

Prezentują się najmłodsze zawodniczki karate
Kata Dzieci 10 - 11 lat: 1. Marcin
Orzeszko (Zielona Góra), 2. Kamil Mirosz (Nowa Sól), 3. Patryk Nowak (Gubin); Kata Kadetek 12 - 13 lat: 1. Karolina
Krzyżaniak (Zielona Góra), 2. Martyna
Napierała (Grodzisk Wlkp)., 3. Sara Lukaszyn (Gubin); Kata Kadetów 12 - 13
lat: 1. Patryk Gawrysiak (Zielona Góra),
2. Oskar Gudwiłowicz (Zielona Góra), 3.
Kamil Chojnacki (Gubin); Kata Młodziczek 14 - 15 lat: 1. Aleksandra Matysiak
(Grodzisk Wlkp)., 2. Aleksandra Leśniew-

sandra Leśniewska (Nowa Sól), 2. Joanna
Kalinowska (Zielona Góra), 3. Aleksandra
Matysiak (Grodzisk Wlkp.); Kumite Młodzików +60 kg: 1. Dawid Bosak (Gubin),
2. Maciej Dziurdziewicz (Gubin), 3. Marcin Tyrak (Nowa Sól); Kumite Juniorów
Młodszych +70kg: 1. Grzegorz Koj (Zielona Góra), 2. Wojciech Żytkiewicz (Gorzów Wlkp), 3. Sylwester Wdowiak (Nowa
Sól); Kumite Seniorek Open: 1. Agnieszka Bohaczyk (Nowa Sól), 2. Klaudia Ławecka (Nowa Sól); Kumite Seniorów

Open: 1. Błażej Dziurdziewicz (Gubin), 2.
Maciej Gładysz (Grodzisk Wlkp).; Walki
Reżyserowane: 1. Rafał Mielżyński, Błażej Dziurdziewicz (Gubin), 2. Łukasz
Bosak, Dawid Bosak (Gubin), 3. Bartosz
Galiński, Oskar Gudwiłowicz (Zielona
Góra); Klasyfikacja Drużynowa: 1. Zielona Góra 44 pkt., 2. Nowa Sól 35 pkt., 3.
Gubin 33 pkt., 4. Grodzisk Wlkp. 12 pkt.,
5. Gorzów Wlkp. 8 pkt.
Sędziowie: Sędzia Główny: Krzysztof Dubiel 3 DAN (Gubin), Waldemar
Leśniewski 1 KYU (Nowa Sól), Tomasz
Madej 1 KYU (Zielona Góra), Zbigniew Czech 2 KYU (Nowa Sól), Andrzej Ciesielski 3 KYU (Zielona Góra)
n W turnieju wzięło udział 70 zawodników z następujących ośrodków: Grodzisk Wlkp., Gorzów Wlkp., Nowa Sól,
Zielona Góra, Gubin
n Indywidualne osiągnięcia zawodników: Najlepszy Zawodnik Turnieju
(Puchar ufundował Burmistrz Miasta
Gubina Bartłomiej Bartczak) - Wojciech Żytkiewicz Gorzów Wlkp.
n Współorganizator: Urząd Miejski
w Gubinie, Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie n Honorowy Patronat: Burmistrz
Miasta Gubina n Patronat Medialny: Gazeta „Wiadomości Gubińskie” n Sponsorami turnieju byli: Urząd Miejski W Gubinie, Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
Gubinie, Zakład Energo - Elektryczny
Energia Józef Wieczorek & Zbigniew Bołoczko, Auto ChOS Stanisław Paszkowski,
Market Rondo Krzysztof Fijołek, Gartencenter ul.Śląska, Firma Handlowo Usługowa „ZED“ Edyta Zajkowska, Produkcja
Konstrukcji Metalowych Wioletta Poniatowska, Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „Julia” Artur Winnicki, Bank
Spółdzielczy w Rzepinie Oddział Gubin,
Firma Elefant Arkadiusz Brancewicz,
Standard Design s.c. Małogorzata Brancewicz, Hammer Artu Sikora.
KD

Wybieramy najlepszych!
dokończenie ze str. 15
W 2009 roku wywalczył z drużyną
wicemistrzostwo młodzików w rozgrywkach Lubuskiego Związku Piłki
Siatkowej. Uczestnik Ćwierćfinałów
Mistrzostw Polski w kategorii młodzika
w 2009 r. Zawodnik kadry województwa Lubuskiego. Najpopularniejszy zawodnik MLKS Volley Gubin 2009.
Paweł Lorentowicz - kapitan drużyny
III Ligi Mężczyzn. Z zespołem w 2009
roku wywalczył Mistrzostwo III Ligi
Mężczyzn w rozgrywkach Lubuskiego
Związku Piłki Siatkowej. Uczestnik baraży o II Ligę siatkówki w 2009 r.
Agata Nowak - podstawowa zawodniczka drużyny kadetek MLKS Volley
Gubin.
Łukasz Biazik - z zespołem w 2009roku
wywalczył Mistrzostwo III Ligi Mężczyzn
w rozgrywkach Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej. Uczestnik baraży o II Ligę
siatkówki w 2009 r.
Piłka nożna - Przemysław Fiedorowicz - wychowanek, a zarazem kapitan
Cariny. Niezwykle uniwersalny zawodnik, który z powodzeniem może grać
zarówno w obronie, pomocy jak i ataku. To przez niego przechodzi więk-

szość akcji ofensywnych gubińskiego
zespołu. Potrafi jednym świetnym podaniem otworzyć partnerom drogę do
bramki rywala.
Paweł Piotrowski - były zawodnik
Relaxu Grabice, w Carinie od 2008 r.
Jedena z kluczowych postaci naszego
zespołu. Wystawiany przez trenera Andrzeja Jaworskiego na pozycji obrońcy,
bądź defensywnego pomocnika. Niewątpliwie „płuco” gubińskiej drużyny.
Charakteryzuje się wielką boiskową
walecznością i nieustępliwością.
Piotr Sobolewski - wychowanek Cariny Gubin. Prawoskrzydłowy, który
w dalszym ciągu się rozwija. Ma za sobą
kapitalną rundę jesienną. Bardzo szybki i dobrze wyszkolony technicznie.
Jego rajdy prawą stroną boiska często
sieją popłoch w szeregach obronnych
rywali.
Lekkoatletyka - Piotr Kwapich urodzony w 1992 roku, uczeń drugiej
klasy ZSO w Gubinie. Czołowy biegacz na średnich dystansach w Polsce
w kategorii junior młodszy. W sezonie
halowym zajął III miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów młodszych
w Spale na 600 m. W sezonie letnim

uzyskał najlepszy wynik w Polsce na
800m - 1.53.17s w swojej kategorii. Na
Mistrzostwach Polski LZS w Słubicach
wygrał bieg na 800m.Wspólnie z kolegami klubowymi w sztafecie 4 x 400m
wywalczył drugie miejsce w makroregionie i 10 miejsce na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Krakowie.
Dominik Guc - urodzony w 1993
roku uczeń pierwszej klasy ZSO w Gubinie. Czołowy biegacz w województwie na 200 i 400m w kategorii junior.
W
Mistrzostwach Makroregionu
Dolnośląskiego juniorów młodszych
w Zgorzelcu zdobył brązowy medal
na 200m. Wspólnie z kolegami klubowymi wywalczył srebrny medal
w sztafecie 4 x 400 m i 10 miejsce na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Krakowie.
Daria Kuźnicka - urodzona w 1994
roku, uczennica trzeciej klasy Gimnazjum nr 2 w Gubinie. Członkini kadry województwa młodzików. Bardzo
dobrze zapowiadająca się biegaczka
na długich dystansach. Zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Makroregionu Dolnoślaskiego Młodzików
w Szprotawie w biegach przełajowych.

Sum ergo cogito
Będzie dalej tak jak jest?

W drugim dniu świąt, ociężali od wyszukanych potraw i zniechęceni piątymi
i dziesiątymi powtórkami telewizyjnymi programów kabaretowych, oderwaliśmy
się od stołu, postanawiając zwiedzić okolice Bełchatowa.
Na płaskim terenie wyrastają ogromne hałdy. Na jednej z nich, chyba najwcześniej usypanej, bo już dobrze zalesionej, zbudowano stok narciarski. A jakże, bardzo pokaźnych rozmiarów, bo kilometrowy z gondolowym wyciągiem
narciarskim, armatkami śnieżnymi, wypożyczalnią sprzętu i pozostałą infrastrukturą. Wokół suche drogi i pola ledwie pokryte białym puchem, a tu
dobrze naśnieżony długachny stok. To pierwsza niespodzianka. Na tej samej
hałdzie zamontowano 15 ponadstumetrowych wiatraków z trzydziestometrowymi skrzydłami i generatorami prądu.
Następnie udaliśmy się do najbogatszej gminy w Polsce, którą - jak mi mówiono - jest Kleszczów. Naszą uwagę zwrócił ładny stadionik sportowy z trybunami i okólną bieżnią tartanową. Ale to bagatela. Po drugiej stronie ulicy
wyrósł ogromny kompleks dydaktyczno-sportowy, którego nie powstydziłaby
się żadna metropolia. To Zespół Szkół, gimnazjum i liceum. Z nowoczesną, obszerną biblioteką, 50-metrową halą sportową z trybunami, lodowiskiem, takie
z trybunami i Sol-Parkiem, w którego skład wchodzi park wodny z widownią.
W tej części jest 25-metrowy sześciotorowy basen, dalej zjeżdżalnia, jakuzzi, solanki i Bóg wie co jeszcze. Dominujący materiał konstrukcyjny na tym obiekcie
to szkło i błyszczące metale. Wszystko przezroczyste. O wartości tej inwestycji
aż się boję wspominać. Jadąc dalej, minęliśmy Urząd Gminy z siedzibą Policji,
w szkle i metalu, a jakże i podobnie skonstruowany Gminny Ośrodek Kultury.
Parę metrów dalej dojechaliśmy do tarasu widokowego. I cośmy zobaczyli? Olbrzymią odkrywkę z wielowarstwowymi złożami węgla brunatnego, której wielkość trudno nawet oszacować. Na różnym poziomie stało kilkadziesiąt megakoparek. Niektóre, mimo świąt, pracowały. Wśród nich pokazywana na Discovery
największa koparka świata. Ponad tą potwornie wielką dziurą, dokładnie przed
nami, wznosiła się imponująca elektrownia Bełchatów.
Przedsiębiorstwo Górniczo-Energetyczne Bełchatów musi się dobrze kojarzyć.
Tu wszystko musi być naj... Z tą też myślą budowano zespół siatkarski Skry, który
w założeniu ma zawojować nie tylko Europę, ale i świat. Nie mówiąc już o polskiej lidze. I do czasu ten plan się udawał. W klubowych zawodach najlepszych
drużyn na świecie Skra zdobyła zaszczytne drugie miejsce. Ale ostatnio w tym
wunder - teamie pojawiły się problemy i to na krajowym podwórku. Wielkim
gwiazdom przydarzyła się cała seria dotkliwych porażek. Pół roku temu pisałem
o zasadzie przemienności pracy i wypoczynku, która w sporcie wyczynowym
jest z różnych względów pomijana. Na pewno jest to problem tej drużyny. Ale
prawda jest chyba bardziej skomplikowana. W pogoni za wspomnianym wcześniej naj... Skra próbuje zapewnić sobie udział w finale Ligi Mistrzów drogą na
skróty. W razie gdyby powinęła jej się noga. I ma duże szanse wystąpić w gronie
najlepszych europejskich drużyn jako organizator.
Swoją drogą trzymam kciuki za mojego kolegę, trenera Jacka Nawrockiego,
który samodzielnie pracując na tak wysokim poziomie pierwszy rok, musi
sprostać, a jakże by inaczej, mega oczekiwaniom.
Ireneusz Szmit
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* - pola nieobowiązkowe
Pierwsze miejsce - 10 pkt, 2 - 9 pkt. itd. Kupony wysyłamy lub dostarczamy na adres redakcji - ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin

