Bal Sportowca
13 lutego 2010 roku
Restauracja „Parkowa” Państwa Storto.
Wstęp - 90 zł od osoby, (180 zł od pary).
Karty wstępu do nabycia w Miejskim
Ośrodku Sportu (kryta pływalnia).
Muzykę zapewnia zespół MISIE.
W 1935 roku w Akran Ohio (USA)
spotkało się dwóch mężczyzn. Bill W.
- makler giełdowy z Nowego Jorku
i dr Bob S. - chirurg z Akran. Obaj byli
alkoholikami w beznadziejnym stanie,
którym nie pomagały różne kuracje
i szpitalne leczenia. W trakcie odbytych z sobą rozmów, których tematem
było tylko ich picie, stwierdzili, że w ten
sposób pomagają sobie w zachowaniu
abstynencji. Wkrótce potem poszukali innych alkoholików. I tak powstały
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
(AA) działające obecnie w 150 krajach.
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„Tygrysi skok” Gubina

Nawiedzony!!!

y

Nie, to nie złośliwość, tak bowiem postrzegano 25 lat temu Zdzisława Sadakiewskiego - trzeźwiejącego alkoholika,
jak sam siebie zwykł nazywać. Przyjęło
się, że tylko człowiek z jakąś ideą fixe może
tak odważnie obnażać publicznie swoją
słabość, jaką w tym wypadku było uzależnienie od alkoholu. Mówić o swoim
życiu i upadku wśród uczniów w szkołach,
w kościołach, w wojsku, policji, w szpitalach. Wykorzystywać spotkania i zebrania,
żeby przez swoje doświadczenie uświadomić innym, jakie spustoszenie czyni alkohol w organizmie człowieka, w rodzinie,
w społeczeństwie. Ale też swoim przykładem udowodnić, że można się z tego wyleczyć. Bo to choroba i żeby ją zwalczyć,
pacjent musi przede wszystkim mocno
chcieć, musi się bardzo starać, a rodzina
g
powinna być mu w tym pomocna.
- Było bardzo trudno? - pytam żonę
Annę, bo kiedyś, pisząc artykuł o przemocy, miałam okazję poznać gehennę
żon alkoholików.
- Oj! Było. Jesteśmy małżeństwem
33 lata, w tym osiem lat mąż tęgo pił,
a następne osiem trzeźwiał (okres bardzo
trudny). Było już tak źle, że po dwóch
latach małżeństwa w sądzie znalazła się
sprawa rozwodowa. Wycofałam ją, ponieważ jeszcze raz uwierzyłam, że mąż
przestanie pić. - wspomina pani Ania.
W dalszej rozmowie dowiedziałam się, że
o nadużywaniu przez męża alkoholu pani
Ania zorientowała się w dniu ich ślubu.
dokończenie na str. 11

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele społeczeństwa z obu części Euromiasta
Wyraźnie widać, że Gubin wykonał
dość spory, taki „tygrysi skok” do przodu
w rozwoju gospodarczym. Gubin staje się
coraz bardziej miastem europejskim; zaciera się granica pomiędzy częścią niemiecką
Gubina, a częścią polską. Co jest bardzo
ważne - za kilka lat mieszkańcy Gubina
przestaną się czuć „ubogimi krewnymi” zamożniejszych sąsiadów. Gubin poprzez rozsądne gospodarzenie, swoje obecne inwestycje, udane ściągnięcie pierwszych inwestorów - jest na dobrej drodze do gospodarczego sukcesu – tak skomentował zachodzące w naszym mieście zmiany Robert
Gromadzki, znany dziennikarz radiowy
i Kierownik Redakcji Programu Regionalnego TVP Info Gorzów Wlkp.
Początek roku sprzyja podsumowaniom
i analizom. Takie czynności z pewnością

sprawiają więcej satysfakcji w przypadku,
gdy minione dwanaście miesięcy możemy
zaliczyć do udanych, mając świadomość
dobrze wykonanej pracy. Szczególnie, gdy
te wysiłki służą mieszkańcom.
29 stycznia w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne Burmistrza Gubina
Bartłomieja Bartczaka. W spotkaniu
uczestniczyły osoby związane z polityką, oświatą, ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym, mediami, kulturą, sportem. Przybyli także gubińscy
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń. Rolę gospodarza pełniła wiceburmistrz Gubina Justyna Karpisiak.
Obecni byli m.in.: Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jacek Hoffmann, Przewodnicząca Rady Powiatu Krośnieńskiego

Anna Szcześniewicz, Prezes Konwentu
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” Czesław Fiedorowicz, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego Piotr
Kaciunka, wiceburmistrz Guben Fred
Mahro, asystent posła RP Marka Cebuli
- Grzegorz Garczyński, Przewodniczący
Rady Miejskiej Gubina Leszek Ochotny, członek Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie Günter Quiel, Komendant Komisariatu Policji w Gubinie nadkom. Dariusz Łytkowski, a także radni z Gubina
i Guben oraz duchowieństwo. Warto podkreślić, że cała uroczystość była transmitowana na żywo przez TV Gubin.
Na początku B.Bartczak serdecznie podziękował wszystkim za przybycie.
dokończenie na str. 3

Współpraca nabiera rozpędu
29 stycznia w Infozentrum w Guben
odbyło się spotkanie członków Fundacji Fara Gubińska oraz Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie. Celem spotkania było omówienie wspólnych imprez
zaplanowanych na pierwsze półrocze
2010 roku. Jak co roku, celem realizacji tych przedsięwzięć jest rozwój wzajemnej tolerancji i szacunku mieszkańców obu miast oraz rozwinięcie sieci
wspólnych spotkań, które będą owocowały kolejnymi interesującymi pomysłami. Harmonogram imprez na
najbliższe sześć miesięcy zapowiada
się interesująco. Po stronie niemieckiej odbędzie się m.in.: dyskusja na
temat „Świadkowie czasu wspominają
– epoka 1945-1972 w Gubinie i Guben”

(Infozentrum, 9.02), otwarcie wystawy
„Gubin w latach 1945-1972” (Infozentrum, 12.02), projekcja filmu „Wiosna
1945. Guben tonie w chaosie” (Infozentrum, 24.02), referat nt. „Pomniki historii w Gubinie i Guben” (Infozentrum, 16.03) oraz koncert chórów
Gloria Domine i miejskiego z Guben
na rzecz odbudowy Kościoła Farnego (Kościół Farny w Guben, 24.04).
Z kolei w naszym mieście planowane
są takie wydarzenia jak: Międzynarodowe Obchody Dnia Kobiet (GDK,
9.03), 24-godzinny koncert organowy w ramach projektu IBA (Kościół
Farny, 8.05) oraz wieczór klasycznej
pieśni w wykonaniu artystów z Gubina
i Guben (Kościół Farny, 26.06).
dokończenie na str. 14

Poziom
bliski
zeru
Społeczeństwo musi się nauczyć oszczędzać energię. Zanim to jednak nastąpi, architekci, urbaniści i przedstawiciele zawodów zwiazanych z budownictwem muszą
zaprezentować nowe rozwiązania technologiczne. Ich priorytetem będzie stworzenie takich warunków, aby odbudowywana fara stanowiła także miejsce zastosowania nowatorskich technologii związanych z wykorzystaniem do jej ogrzewania energii odnawialnej, czy też paneli
słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej. Euromiasto Gubin-Guben ma
realną szansę być transgranicznym liderem w ich wprowadzaniu. Jak poważnie
jest ten temat traktowany przez Unię,
świadczy fakt przygotowania odpowiednich dyrektyw, które niebawem zaczną
obowiązywać. Są one stworzone po to,
aby z jednej strony zmniejszyć skutki
efektu cieplarnianego, a z drugiej zminimalizować zużycie tzw. surowców energetycznych, których zasoby nie są nieograniczone. Podczas konferencji odbyły się
dyskusje zarówno na Uniwersytecie Zielonogórskim (oficjalne otwarcie i pierwsza część), jak też w Gubinie. Pojęcie „Pasywnych Domów Energetycznych”, które
mają się bilansować w zużyciu energii potrzebnej np. do ich ogrzewania lub oświetlenia, jest coraz bardziej znane. Ubocznym, ale bardzo istotnym skutkiem konferencji, jest też zainteresowanie dużych
i średnich firm energetycznych, instytucji naukowych i wdrożeniowych, związków firm, w tym przedstawicieli ośrodków badawczo-przemysłowych zintensyfikowaniem bilateralnej, ponadregionalnej współpracy w tej dziedzinie. Przewidywane jest powstanie w niedalekiej przyszłości tzw. partnerów sieciowych. Podmiotem organizacyjnym dla ich działalności ma szansę stać się właśnie euromiasto Gubin-Guben z nowatorską koncepcją zadaszenia i wykorzystania fary. Stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne, istnieje realna możliwość takiego ukształtowania dachu Kościoła Farnego, że będzie on spełniał funkcję podstawy do zainstalowania olbrzymiej baterii
kolektorów słonecznych, co pozwoli odciążyć budżet miasta w kosztach utrzymania obiektu.
Równie istotnym zagadnieniem jest też
właściwe rozplanowanie urbanistyczne
wykorzystania powierzchni wewnątrz
budowli, która - jak z naciskiem podkreślił jeden z dyskutantów - nie może
być miejscem na trzy, cztery spotkania
w ciągu roku.
Moderująca przebieg konferencji
Janina Kopietz-Unger zaznaczyła, że fara
nie może być miejscem li tylko kultu religijnego, ale powinna też mieć inne zastosowania, jak możliwość urządzania ekspozycji wystawowych.
W Gubinie gości powitał gospodarz
miasta - Bartłomiej Bartczak -przedstawiając dotychczasowy stan prac nad rewitalizacją obiektu i przybliżając jej uczestnikom ostatnie inwestycje w mieście.
W trakcie kilkugodzinnej części konferencji odbywającej się w Gubinie padło wiele
ciekawych wypowiedzi na ten temat. Głos
w dyskusji zabierali między innymi: burmistrz
Guben Klaus Dieter Hübner (strategia energetyczna Guben 2020 i rozwój miasta).
dokończenie na str. 5
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Aktualności miejskie

Urodzenia | Oliwia Kulczyk, Julia
Zielińska, Vanessa Szwięga, Gracjan
Zwierzchlewski, Maxymilian Jaskólski, Aleksandra Cybulska, Marcelina
Chojnicka, Bartosz Plackowski, Piotr
Karpiński, Krukowska Maria, Gabriel
Dalgiewicz, Magdalena Zdankiewicz,
Natalia Morska, Kornel Olech, Lena
Berger, Lukas Karpiński, Kinga Witkowicka, Michalina Bartoszek, Zuzanna Gdowska, Maja Filipowicz, Martyna
Bartosińska, Karol Mrula, Wiktor Jasion

Dostaliśmy burmistrza perłę i to już oszlifowaną. Nie rzucajmy mu kłód pod nogi.
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Zgony | Józef Dąbrowski l. 74, Łucja
Kukulak l. 93, Krystyna Trafna l. 79,
Bogumiła Kochanowska l. 58, Teresa
Ilnicka l. 56, Marek Dalgiewicz l. 45,
Jan Skubakowski l. 106
n

Od pomysłu
do projektu
Co rusz na ustach mieszkańców Gubina pojawia się temat zagospodarowania Wyspy Teatralnej. Rodzi się wiele pytań wynikających
z nieznajomości problemu oraz braku informacji o celu realizowanego projektu budowlanego. Jak wiele innych pobieżnych osądów,
tak i ten ma zazwyczaj swoje źródło w małej
świadomości prawnej. Zamysł uporządkowania rekonstrukcji czy upiększenia jakiegokolwiek obszaru krajobrazu musi spełnić
pewne wymogi prawne. W terenie zurbanizowanym, jakim jest oczywiście miasto, pierwszym etapem planowania przestrzeni jest opracowanie koncepcji zagospodarowania.
Wyspa Teatralna ma specyficzne położenie. W tym wypadku koncepcja zagospodarowania dotyczy obszaru ponad 2,5 ha
terenu parkowego otoczonego wodami.
Leży w zasięgu granicy państwowej. Znajdują się na niej resztki zabytków, a istniejące
po obydwu stronach Nysy zabytki posiadają strefę ochronną sięgającą wyspy. Ponadto wyspa leży w strefie chronionego krajobrazu. Wymienione tutaj z grubsza cechy
terenu obwarowane są wieloma przepisami.
Jak pamiętamy na początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku niemal konikiem burmistrza Czesława Fiedorowicza stało się zagospodarowanie i udostępnienie Wyspy Teatralnej. Powstał szereg koncepcji i wizualizacji zagospodarowania wyspy. Przypomnieć należy
wystawy makiet w ratuszu, nierzadko sporządzone przez znanych architektów. Pozostało
jednak wiele barier do pokonania. Najważniejszą z nich było uzyskanie pozwoleń na zagospodarowanie terenu leżącego w pasie granicznym. Uprzątnięcie powalonych drzew czy
też budowa mostu z prawdziwego zdarzenia
to następne bariery. Burmistrz Fiedorowicz
zdążył wybudować most i w tym momencie wykonano działania. Po wstąpieniu do
Unii Europejskiej zmieniło się prawo, wcześniejsze koncepcje utraciły ważność prawną.
Mieszkańcy i władze Guben stale nalegały na
zagospodarowanie wyspy. Dopiero w 2004 r.
Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania Wyspy Teatralnej. Plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalono w 2006 r. Wtedy
zaistniała konieczność ekofizjograficznego
opracowania wyspy, a następnie wykonania szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej. Dopiero po uzyskaniu odpowiednich
opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody można było zlecić opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej.
Omówieniem projektu i początkami
jego realizacji zajmiemy się w następnym
numerze „Wiadomości”. Oleg Sanocki
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Mówi się, że Komisje Rady Miejskiej
bywają nudne. Tym razem było inaczej. Być może rok wyborczy powoduje większą aktywność niektórych radStyczniową sesję Rady Miejskiej w Gu- W. Kowal, cytując uzasadnienie uchwały interesowały obchody 775-lecia Gubina nych w sprawach społecznych
binie rozpoczęto miłym akcentem wrę- wykazał, że jest to przekształcenie szpita- i związane z tą rocznicą plany. Burmistrz
czenia listów gratulacyjnych dla wyróż- la a nie likwidacja – tym samym uspokoił Bartczak odpowiedział, że komitet organiających się gubińskich działaczy spor- atmosferę. Rodzi się pytanie - jak dokład- nizacyjny już pracuje. W celu zmniejszetowych: Mirosława Skobla i Andrzeja nie radni zapoznają się z dostarczanymi nia kosztów, główne rocznicowe impreJaworskiego, których odznaczono nie- im materiałami? Uchwałę przyjęto 5 gło- zy powiązano z świętem „Wiosny nad
dawno Brązowymi Odznakami PZPN. sami (4 przeciw, 6 wstrzymujących się). Nysą”, a radnych, którzy chcą uczestniW czasie przerwy w obradach świętoPozostałe uchwały dotyczące budże- czyć w przygotowaniach, serdecznie zawano 80. urodziny nestora gubińskiego tu i wydatków miejskich przechodziły prasza. Nie zgodził się z twierdzeniem
samorządu, aktualnego wiceprzewodni- kompletem głosów, bez zapytań i dys- pani Wojnicz, jakoby odśnieżanie w górPrzed każdą sesją Rady Miejskiej zbieczącego Rady - Zygfryda Gwizdalskiego. kusji. Zgodnie z programem sesji radna nych częściach miasta było lepsze niż rają się komisje, by zapoznać się z uchwaBył tort urodzinowy, kwiaty, przypomnie- D. Andrzejewska zrelacjonowała wyniki w centrum.
łami, jakie mają być podjęte, przedyskunie zasług i gratulacje. Nic dziwnego, że kontroli finansowej Gubińskiego Domu
Radny Z. Gwizdalski pochwalił bur- tować je, a nawet ustalić wspólne stanozawsze elokwentny solenizant jakby za- Kultury. Najwięcej czasu poświęciła przy- mistrza za sceptyczne potraktowanie wisko. Czasem na posiedzeniach komipomniał języka, powtarzał tylko: „Dzię- chodom z umów najmu, terminowości szczepień dziewcząt przeciw rakowi sji toczone są spory i dyskusje. Na styczkuję, dziękuję za wszystko”.
wpłat należności. Usterki w tej materii szyjki macicy. Dziękował burmistrzowi niowym posiedzeniu Komisji DziałalnoMerytoryczna część posiedzenia nie zdarzają się sporadycznie. Najdłużej za- za wspieranie przeciwrakowych badań ści Gospodarczej, które prowadził Jakub
ucierpiała z powyższych powodów i była trzymała się nad umową wydzierżawienia kobiet. Radny E. Patek pytał o opiekę Bartczak, wiele emocji wzbudziła sprawa
utrzymana w poważnej atmosferze. Infor- „Tercetu”, omawiając kolejne aneksy do MOPS nad ludźmi samotnymi i bezdom- zamiaru zbycia sieci gazowej w Gubinie
macji burmistrza radni wysłuchali, nie umowy i zmiany stawek. Radni przyję- nymi. Poinformowany został, że kon- na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazowniczadając żadnych pytań. Dyskusja zaczę- li sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwa- trola noclegowni przez sanepid wypadła twa we Wrocławiu. Radna Halina Wojła się już przy projekcie pierwszej uchwa- lono również plan pracy dla Komisji Re- bardzo dobrze. Przebywają w niej aktu- nicz proponowała, by wyceny dokonało
ły o przyznaniu dodatków dla nauczy- wizyjnej na I kwartał 2010 r., który prze- alnie 4 osoby. MOPS utrzymuje kontak- 2 niezależnych ekspertów. Radny Marcin
cieli. Radna Halina Wojnicz, pytała czy widuje kontrolę MZUK i ocenę budżetu ty z osobami samotnymi.
Sikora pytał, czy istnieje konieczność
związki zawodowe są zadowolone z tych roku 2009, a także rozliczenia wody przez
W. Senderę niepokoi to, że gubiński szpi- zbywania tego, stosunkowo nowego, garegulacji. Pani naczelnik Regina Mi- wspólnoty mieszkaniowe.
tal, mimo formalnego przekształcenia, pra- zociągu. Skarbnik Danuta Błędowska
zio-Kaczmarek odpowiedziała, że doBurmistrz Bartłomiej Bartczak odpo- cuje jakby w starej strukturze. Zdaniem wyjaśniła, że Gubin jest bodaj jedynym
datki funkcyjne dla dyrektorów szkół wiedział szczegółowo na pytania radnych. burmistrza sprawy te wkrótce zostaną ure- miastem w Polsce, które posiada, eksustala burmistrz na podstawie opinii za- Radna D. Andrzejewska dowiedziała się, że gulowane, a na pewno usłyszymy o tym ploatuje, musi konserwować i remonsięgniętej w Kuratorium Oświaty. Nie koszt dotychczasowego odśnieżania miasta 8 lutego na spotkaniu z władzami powiatu. tować sieć gazowniczą. Sieć ta wybudoma w tym wypadku wymogu uzyskania to 120 tys. zł. Radny J. Skóra stwierdzając,
Ryszard Jakutowicz proponował, żeby wana w latach 90. ma prawo kiedyś odopinii związków.
że „podróże kształcą”, zrelacjonował ob- odpowiednio oznakować lub przywrócić mówić posłuszeństwa. Wydawało się, że
Uchwały w sprawie zbycia nierucho- serwacje z funkcjonowania Straży Miej- światła przy skrzyżowaniu ulicy Kołłąta- radni uzyskali zadowalające wyjaśnienia,
mości i udzielenia bonifikaty na zbywa- skiej w Warszawie. Miał też propozycje za- ja ze Śląską. Chodzi głównie o bezpieczny bo na tym poprzestali. W sumie zapoznane lokale mieszkalne przechodziły kom- stosowania niektórych rozwiązań w Gubi- wyjazd karetek pogotowia i wozów stra- no się dosyć szybko z uchwałami przypletem 15 głosów. Zamiar opracowania nie - Straż Miejska powinna spełniać rolę żackich. Burmistrz przyrzekł uregulowa- gotowanymi na sesję. Poruszono więc
planu zagospodarowania części południo- przewodników po mieście. W farze po- nie tej kwestii. Na zakończenie wystąpiła i inne sprawy. Panią H. Wojnicz ciekawej „Starego Miasta”, po przyjęciu popra- winny być zainstalowane urządzenia au- przewodnicząca Rady Osiedla nr 4 pani wiło, czy pan Tomasz Mietliński będzie
wek zgłoszonych przez Edwarda Patka diowizualne dla zwiedzających. Propono- Leontyna Kaczor. Skrytykowała przebieg miał przedłużoną umowę na dzierżawę
i radcę Józefa Wojtowicza, przegłosowa- wał, żeby wprowadzić przewozy osobowe spotkania rad osiedli, które zorganizował parkingu przy targowisku spożywczym.
no 14 głosami. Wstrzymała się od głosu w mieście jako konkurencję dla taksówek. 14 stycznia pan Stanisław Wojnicz. Jestem Obecna na posiedzeniu komisji naczelZ rodzinnej gminy Lubrza proponuje zniesmaczona - mówiła - W takich spotka- nik Joanna Orzechowska wyjaśniła, że
radna H. Wojnicz.
Przy uchwalaniu opinii odnośnie zbycia przenieść na grunt gubiński sprawdzanie niach nie będę uczestniczyć. Czemu żaden umowa ta nie może być przedłużona, bo
przez miasto sieci gazowej pytania zada- przez Straż Miejską umów i dowodów z przewodniczących rad osiedli nie zabrał ogłoszono przetarg, w którym uczestniwali: Waldemar Kowal, Jan Kaczma- wpłat na śmieci oraz posiadania pojem- w tej kadencji głosu na posiedzeniu rady? czy kilka podmiotów.
rek, H. Wojnicz. Po wyjaśnieniach bur- ników. O święcie nenufarów w Lubrzy Nie zgadzam się z organizowaniem takich
Pierwszy wniosek o dzierżawę złożymistrza i Wojciecha Sendery uchwała nie mówił. W sumie tym razem wypunk- spotkań, podczas których ktoś zwołuje po- ła 23.11.2009 r. firma Poltrag, co było
przeszła 14 głosami. Niejasności pojawi- tował tylko 9 spraw. Burmistrz stwier- pleczników, by wsparli hucpę przedwy- procederem ogłoszenia przetargu. (Inły się w chwili opiniowania uchwały Sej- dził, że pomysły z Warszawy warto roz- borczą. Po co radom osiedli siedziby? Ja formację o przetargu podano również
miku Lubuskiego odnośnie „likwidacji” ważyć. Co do postępu prac remontowych posiedzenie rady robię w kontenerze przy w „Wiadomościach Gubińskich” nr
szpitala w Torzymiu. Radny Z. Gwiz- w Urzędzie Miejskim, burmistrz zapra- „Orliku”. - Podziękowała panu Leszko- 1/2010 z dn. 8 stycznia 2010 na str. 13 dalski stwierdził, że szpital jest zadłu- sza radnych do naocznego zapoznania się wi Lindzie i Krzysztofowi Dubertowi za dop. red.). Dziś już wiemy, że przetarg,
żony i pytał, czemu na sesji nie ma jego z postępem robót. Z propozycją zorgani- ich mobilność. Zakończyła wystąpienie po- który odbył się 26 stycznia, wygrał pan
przedstawiciela. Wątpliwości mieli też zowania przewozów osobowych nikt do chwałą działań burmistrza Bartczaka - Do- Ryszard Antczak. Wyjaśnić należy, że
radni Jan Skóra, Danuta Andrzejew- urzędu nie występował.
staliśmy burmistrza perłę i to już oszlifo- zapytanie radnej H. Wojnicz tuż przed
ska. H. Wojnicz stwierdziła, że gubiNadanie nazwy eurodeptakowi jest waną. Nie rzucajmy mu kłód pod nogi.
przetargiem nie miało znamion lobbingu.
Oleg Sanocki Tę sprawę szczegółowo wyjaśnił 14 stycznianie chwalą Torzym. Dopiero radny sprawą otwartą. Radną H. Wojnicz
nia w „Gazecie Lubuskiej” Leszek Kalinowski. Prawdopodobnie pani Wojnicz
Informacja burmistrza
nie miała okazji zapoznać się z tym artykułem, dlatego wyjaśniła sprawę na poBartłomiej Bartczak - burmistrz Gubina - na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.01.2010 r. poinformował radnych o swych
działaniach od poprzedniej sesji. Oto ważniejsze z nich:
siedzeniu komisji. Jakoś dziwnym trafem
parking Mietlińskiego i afera z siedzibą
słupa ogłoszeniowego w okolicy dworca PKS; w czasie
- 19 grudnia 2009 - zorganizowanie Wigilii Miejskiej
SLD przy Wojska Polskiego przeplatawspólnych oględzin stwierdzono, że ze względu na bez- 7 stycznia 2010 - uczestnictwo w debacie miejskiej
ją się na forum internetowym - może to
- 14 stycznia 2010 - spotkanie z Radą Nadzorczą PUM
tylko zbieg okoliczności. Cytuję: „Ci…
pieczeństwo ruchu nie ma możliwości zlokalizowania
- 15 stycznia 2010 - uroczyste pożegnanie „radnych”
bo jeszcze wyjdzie afera jak z lokalem na
słupa w proponowanych miejscach;
pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta
- sprawę niedogodności związanych z komunikacją PKS
Wojska Polskiego, albo mieszkaniem,
- 20-21 stycznia - udział w poznańskich targach budowna ul. Kresowej i sprawę uszkodzonego zegara na stacji
albo z apartamentem Turowskiego…”.
lanych „Budma”
PKS przekazano kierownikowi;
Chcąc jeszcze coś uściślić w powyższym
- 21 stycznia 2010 - posiedzenie wspólnej komisji Euro- propozycję zainstalowania lustra na skrzyżowaniu
materiale uzyskałem informację, że urzędmiasta Gubin-Guben
ul. Dolnej z Ceglaną załatwia już Urząd Gminy wiejnicy przygotowują właśnie pisemną od- 22 stycznia 2010 - spotkanie z pracownikami biura euskiej Gubin ze Starostwem;
powiedź dla pana Rafała Jagły z „Tygoroposła Artura Zasady.
- na propozycję radnego M. Sikory przygotowuje się zadniowej”, który zapytał pisemnie o dwie
montowanie tablicy ogłoszeń w okolicy ul. Batalionów
sprawy: losy lokalu SLD przy Wojska PolBurmistrz przedstawił swoje działania z na rzecz złożonych
Chłopskich;
skiego i wyniki przetargu na omawiany
interpelacji przez radnych:
- na zapytanie radnej Wojnicz o likwidację zakładów buwyżej parking. Zaczyna się to układać
- na skutek interpelacji radnej D. Andrzejewskiej zwródżetowych i gospodarstw pomocniczych przesłano odw jakąś całość. Powołanie komisji do wycono się do Zarządu Dróg Powiatowych o ustawienie
powiedź pisemną.
Ols
jaśnienia tych dwóch spraw jest już jakby
zbędne.
Ols

Sesja z akcentami

Z obrad
Komisji

Nr 3 z 5.02.2010

Konkurs z nagrodami
Samorządowe
Wydarzenie 2009

Szanowni Czytelnicy, po raz drugi przedstawiamy najważniejsze - naszym
zdaniem - samorządowe wydarzenie roku 2009. Ci z Państwa, którzy
wezmą udział w konkursie, mają możliwość wylosowania cennych naród.
Na pierwszych 50 uczestników konkursu czeka piękny kalendarz miejski. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody w postaci sprzętu RTV oraz lokalne monety - „6 Gubinek”.
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 podać także swoje
dane (imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych), jeśli chcecie Państwo wziąć udział w konkursie.
Głosujemy do 14 lutego.
Listę osób nagrodzonych opublikujemy w ostatnim lutowym wydaniu Wiadomości Gubińskich. Nasze propozycje:
1. Pierwsza fabryka w gubińskiej podstrefie
Wielomiesięczne negocjacje z inwestorem przyniosły skutek. W Gubinie stanął nowoczesny zakład należący do koncernu DEPA, zajmujący się produkcją komponentów do budowy dźwigów wysokościowych. Docelowo w firmie TEKRA znajdzie zatrudnienie nawet sto
kilkadziesiąt osób. Oficjalne uruchomienie produkcji już wkrótce.
2. Gubin miastem akademickim - Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
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.
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„Tygrysi skok” Gubina

dokończenie ze str. 1
Przedstawił publiczności podsumowanie działań podjętych przez
miasto w 2009 roku. Następnie
przeszedł do ukazania najważniejszych planów inwestycji i projektów, które będą realizowane w bieżącym roku. Burmistrz przyznał, że
tak naprawdę w obecnych czasach
najważniejszym kryterium oceny
prac samorządowców jest sprawność
pozyskiwania pieniędzy unijnych.
A w tym aspekcie nasze miasto zdecydowanie bryluje, gdyż kwota dofinansowania poszczególnych projektów środkami zewnętrznymi przekroczyła sumę 20 mln zł. Co ważne,
udało się pozyskać fundusze na różnorodne inwestycje, na czym sko-

pozytywny. Co do branży handlowej - miniony rok był trudny, ponieważ wielkie sieci w dużym stopniu odbierają nam klientów. Ale
dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy
dajemy radę i oby się to nie zmieniło. Dla mnie najważniejszym wydarzeniem 2009 roku był szereg podjętych przedsięwzięć mających na
celu upiększenie miasta. Chodzi mi
tu m.in. o „Zieloną Ścieżkę” czy odbudowę Wyspy Teatralnej.

otwarcia kolejnych. Rozwój stref ekonomicznych ma dla mieszkańców kapitalne znaczenie - nareszcie mogą
podjąć satysfakcjonującą pracę i się
w niej wykazać. Co do bezpieczeństwa publicznego - tu również jest się
czym pochwalić. Według statystyk,
w minionych dwunastu miesiącach
zanotowaliśmy spadek przestępczości oraz wzrost wykrywalności przestępstw, czyli idzie ku dobremu…

nadzieję, że dzięki temu wychowa się
u nas wiele talentów.

Bogusław Wypych
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr2

Miniony rok był dla naszego
miasta wyjątkowy - pod każdym
względem. Oceniam to zarówno
jako dyrektor placówki oświatowej,
jak i zwykły mieszkaniec Gubina.
Rok 2009 był niezwykle postępowy i napawa optymizmem na kolejne lata. Coraz więcej inwestycji,
Tomasz Kaczmarek
Robert Siegel
Radny, przewodniczący Komi- remonty szkół, odbudowa fary, resji Kultury, Oświaty, Młodzie- witalizacja Wyspy Teatralnej, oddaDyrektor
ży, Sportu i Turystyki
nie do użytku ciągu pieszo-roweroSzkoły Podstawowej nr 3
Gubin zmienia się w błyskaTo było dla mieszkańców najlep- wego, eurodeptaku… Dzięki tym
wicznym tempie. Mieszkam tu sze dwanaście miesięcy ostatnich wszystkim przedsięwzięciom Gubin
od 14 lat i z całym przekonaniem lat. Dla radnych - bardzo pracowite zmienia się diametralnie i co ważne,

Inwestycje w latach 2001-2009

25 mln zł

23,00 mln *

* - Wartość inwestycji może ulec zmianie po wpływie
i rozliczeniu wszystkich faktur

20 mln zł
15 mln zł
10 mln zł
5 mln zł

2,42 mln 2,81 mln

4,60 mln

5,52 mln

4,59 mln 5,22 mln

4,38 mln

1,05 mln
3. Wykup mieszkań od WAM
0
mln
zł
Po wielomiesięcznej batalii burmistrzowi udało się wynegocjować
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
i odkupić z zasobów Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ponad 50 mieszkań. Biorąc zaś pod uwagę kupione rok wczeLech Kiertyczak (SLD)
Bartłomiej Bartczak (PO, Pro Gubin)
śniej 10 lokali WAM-owskich, jeden z głównych problemów Gubina,
jakim był brak mieszkań, został niemal rozwiązany.
rzystały zarówno określone środowi- mogę stwierdzić, że jak dotąd mi- i ciężkie, ale w ostatecznym rachun- zmierzamy w pozytywnym kierunska, jak i zwykli mieszkańcy miasta. niony rok był najlepszy. Ostat- ku - udane i przynoszące wiele satys- ku. Mam nadzieję, że miasto posta4. Uniwersytet Trzeciego Wieku
Głos zabrali również: J. Hoffmann, ni okres dla Gubina jest niezwy- fakcji z dobrze wykonanej pracy. Nie wi na rozwój turystyki - mamy się
Urząd Miejski oraz Gubiński Dom Kultury powołali do życia Uniwer- P. Kaciunka, F. Mahro i Cz. Fiedo- kle dynamiczny pod względem sposób wymienić wszystkich naj- przecież czym chwalić!
sytet dla Seniorów. Chętnych do uczestnictwa w zajęciach jest ponad rowicz. Ponadto odczytany został gospodarczym i infrastruktural- istotniejszych wydarzeń 2009 roku,
50 osób pragnących poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć nową wiedzę, list od posła na Sejm RP Marka nym. Najbardziej cieszy mnie duża ale dla mnie niezwykle ważny jest Grzegorz Świtalski
a przede wszystkim miło i ciekawie spędzić czas.
Cebuli. Wszyscy zgodnie przyzna- ilość nowych boisk sportowych rozwój przemysłu (nowe miejsca Radny powiatowy
li, że są pod wrażeniem pozytyw- oraz rozwój gospodarczy miasta, pracy!) oraz inwestycje w infrastrukBył to trudny rok przez to, że
5. Aktywnie i zawodowo
nych zmian, jakie zaszły w Gubi- dzięki czemu możemy liczyć na turę szkolną. Życzyłbym sobie, aby mieliśmy kryzys w kraju, ale jedSzansa dla energicznych osób. Trzydziestu uczestników projektu nie oraz ilości inwestycji dokona- polepszenie sytuacji materialnej każdy rok był na tym poziomie, co nocześnie nieźle daliśmy sobie
otrzymało dotacje w wysokości do 40 tysięcy złotych na uruchomie- nych w naszym mieście, życząc przy mieszkańców.
miniony. Będzie to zależało m.in. od z tym radę w naszym mieście.
nie własnej działalności gospodarczej. Na jego realizację miasto wspól- okazji dalszych sukcesów w pozyskibudżetu miasta, a miniony rok bu- Głównie dzięki temu, że ruszyło
nie z Urzędem Pracy pozyskało niebagatelną kwotę około 2 milionów waniu unijnych środków.
Andrzej Białek
dżetowy był jednym z najlepszych u nas wiele inwestycji, powstały
Niespodzianką dla uczestników Radny, przewodniczący Komi- w historii. Kapitalną rzeczą było od- nowe miejsca pracy. Mam nadziezłotych ze środków unijnych.
spotkania był występ Damiana sji Zdrowia, Spraw Socjalnych, danie do użytku kompleksu boisk ję, że mieszkańcy odczują skutki
Wasilewskiego i Jakuba Wini- Ochrony Środowiska i Bezpie- sportowych, szczególnie wrażenie tych działań i docenią to w przy6. Boisko przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika
Nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią zostało zbudowane w ramach szewskiego z Państwowej Szkoły czeństwa Publicznego
może robić boisko przy ulicy Pia- szłych wyborach, dzięki czemu bęprojektu „Blisko Boisko”. Na jego budowę udało się pozyskać 300 tys. zł.
Muzycznej w Gubinie. Spotkanie
zwieńczył występ aktorów „Teatru
7. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2
Lubuskiego”, którzy zaprezentoUczniowie tej szkoły od nowego roku szkolnego mogą grać w piłkę
wali fragmenty spektaklu „Sycysiatkową, ręczną, koszykówkę, a także w piłkę nożną na boisku ze
lijska miłość”.
n
sztuczną nawierzchnią.
A jaki był rok 2009 dla Gubina
i jego mieszkańców zdaniem uczest8. Nowoczesny obiekt rekreacyjno-treningowo-szkoleniowy przy Zespo- ników noworocznego spotkania?
le Szkół Ogólnokształcących
Wybudowano go przy 85% wsparciu z Europejskiej Współpracy Te- Ryszard Kościesza
rytorialnej (EWT) za ok. 1,4 mln. zł. Gubin - jako jedno z niewie- Przedsiębiorca – księgarz,
lu miast w regionie - może się poszczycić tak dużą ilością nowocze- radny gminy wiejskiej Gubin
snych boisk sportowych.
Jestem pod wrażeniem osiągnięć
burmistrza oraz samorządowców.
9. Ciąg pieszo rowerowy
W zeszłym roku wykonali oni kawał
Eurodeptak - otwarty został 14 grudnia. Prowadzi on od mostu gra- doskonałej roboty! To nastraja optynicznego na Nysie Łużyckiej do Baszty Ostrowskiej. Jest to pierwszy mistycznie na bieżący rok. Warto
etap inwestycji w ramach dużego projektu „Zielona ścieżka”, który podkreślić, że jest to sukces zaróww 85% finansowany jest z środków unijnych w ramach programu EWT. no magistratu, jak i zwykłych mieszkańców naszego miasta, którzy anUczniowie PSM w Gubinie podczas występu na spotkaniu noworocznym
10. Utworzenie obszaru aktywności gospodarczej w Gubinie
gażowali się w te prace, co z pewnoOprócz strefy ekonomicznej przy ul. Cmentarnej, Gubin oferuje dzisiaj ścią w przyszłości będzie owocowaRok 2009 uważam za przełomo- stowskiej - jedno z najnowocześniej- dziemy mogli powiedzieć, że spełinwestorom uzbrojone tereny przy ul. Legnickiej. Inwestycja współfinan- ło polepszeniem naszego dobroby- wy, szczególnie w wymiarze gospo- szych w naszym regionie. Wiem, niliśmy swój samorządowy obosowana była z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a jej tu. Cieszy fakt, że nasz wizerunek darczym. Powstał duży zakład pro- że inne miasta, choćby Słubice, za- wiązek wobec naszych wyborców.
całkowity koszt to prawie 4 mln. zł.
red wśród turystów jest co raz bardziej dukcyjny, a w planach jest zapowiedź zdroszczą nam bazy sportowej. Mam
Andrzej Matłacki, Antoni Barabasz
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Z magistratu

Tworzyli podwaliny demokracji
Nasza Rada była wówczas „pogotowiem ratunkowym” - jako radni chodziliśmy
prawie wszędzie, uspokajając narastające konflikty. Tak było między innymi na „targowisku przemysłowym”. Mało kto pamięta, że na początku lat 90. ubiegłego wieku
każdy, kto czuł w sobie jakąś „smykałkę do biznesu”, otwierał swój interes - często
na składanym łóżku. W Gubinie bardzo szybko wyrastały i równie szybko „znikały” fortuny. Kupców mieliśmy niezłych, a kupujących z drugiej strony Nysy - i nie
tylko - też nie brakowało - wspomina początki tworzenia nowej sytuacji ekonomicznej radny I kadencji po transformacji ustrojowej Józef Winiszewski. Następnie przyszedł czas wielkich przemian gospodarczych, w konsekwencji których upadały zakłady pracy. Lech Fikus wspomina - wielu ludzi myślało, że wystarczy po
prostu obalić „komunę”, a pensje będą płacone w dolarach! A tu przyszło rozczarowanie! Był to okres drapieżnego biznesu. Były momenty, że w czasie sesji kilkudziesięciu „krzykaczy” przedstawiało „swoje racje”, a sama sesja przypominała żmudzki sejmik, tracąc powagę obrad. A Jerzy Zawadzki dodaje - jako pierwsza w Polsce
Rada Miasta pożyczyła pieniądze dla załogi „Cariny”, w której pracowało wówczas
ponad dwa tysiące osób.

Burmistrz z zainteresowaniem słuchał wspomnień o pracy ówczesnych radnych

Informacje przygotował Antoni Barabasz

Powstaje program
tegorocznej „Wiosny”

Pod przewodnictwem wiceburmistrz Justyny Karpisiak odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne związane z tegoroczną „Wiosną nad Nysą”. Na wstępie zaproszeni przedstawiciele firmy ASPE Solutions Sp. z o.o. z Poznania - Piotr Czornik
i Piotr Markiewicz - przedstawili jej osiągnięcia związane z obsługą imprez masowych
i prowadzeniem kampanii promocyjnych. Firma była organizatorem między innymi
ubiegłorocznych Dni Zielonej Góry i Winobrania. Niewykluczone, iż będzie ona
współorganizatorem tegorocznej „Wiosny nad Nysą” lub innych imprez masowych.
W drugiej części spotkania dyskutowano między innymi o programie imprezy
i kształcie korowodu. Wypowiadali się dyrektorzy placówek oświatowych: Genowefa Barabasz, Bogusław Wypych, GDK - Janusz Gajda, prezes SPZG Stefan Pilaczyński i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Andrzej Nowak. Tradycyjny korowód przejdzie po stronie niemieckiej i polskiej. Trybuna honorowa zostanie ustawiona na ulicy Chopina. W trakcie dyskusji pojawiła się sugestia, aby szkoły zrezygnowały z tradycyjnego prezentowania się przez trybuną honorową. Padła jednocześnie propozycja, aby powrócić do nagród dla najlepszych przebierańców. J. Gajda
poinformował o uzgodnieniach organizacyjnych ze stroną niemiecką. Z kolei S. Pilaczyński przedstawił dotychczasowe prace związane z wydaniem kroniki miasta po
1945 roku oraz przygotowaniami do konferencji o Gubinie.
Spotkanie regionalistów jest zaplanowane w Galerii „Ratusz” i potrwa około
5 godzin. Na 2 maja zostało wstępnie zaplanowane otwarcie dla zwiedzających Wyspy
Teatralnej w jej nowym kształcie krajobrazowo-widokowym.
Ustalono terminy następnych spotkań organizacyjnych, które odbędą się 8
i 10 lutego.

Będzie nowa emisja monet

Artysta plastyk Jerzy Fedro jest projektantem kolejnej monety okolicznościowej
związanej z Gubinem. O szczegółach poinformowała wiceburmistrz Justyna Kar-

Przedstawiciele firmy Aspe (z lewej) przedstawili koncepcję organizacji tegorocznej WnN

W Gorzowie o rewitalizacji fary

pisiak - Będzie ona nadal nosiła nazwę „6 gubinek”, ale zmienione zostaną szczegóły. Najprawdopodobniej pojawi się motyw magnolii. Planuje się emisję w wysokości 7,5 tysiąca monet. Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi w czasie trwania tegorocznej „Wiosny nad Nysą”. Pojawi się też wydanie monety w tzw. blistrze. O ile dojdzie do porozumienia z sąsiednim Guben, to jest też szansa na podwójną monetę

 Myśli proste
i zawiłe

przedstawiającą też niemiecką część miasta. Planuje się wydanie monety wykonanej
ze srebra - w odpowiednio wyższej cenie. Problem pojawia się od strony technicznej - projektant zasugerował wykonanie pewnych elementów w kolorze, co znacz- Marcin
nie podnosi atrakcyjność. Jednak mennica, która wykonywała poprzedni nakład „6 Zajączkowski
gubinek”, nie jest w stanie sprostać wyzwaniu od strony techniczno-ekonomicznej.
Sama moneta będzie zaś posiadała inny nominał i motywy. Jej cena ma oscylować
w granicach 200 złotych.
J. Fedro będzie też autorem cyklu grafik o Gubinie, które zostaną zaprezentowane
w czasie kwietniowej wystawy związanej z gubińską farą w Brukseli.

Na zaproszenie burmistrza Bartłomieja Bartczaka wspomnieniami z tworzenia
nowych norm polityczno-społecznych i XX-lecia istnienia lokalnego samorządu
podzielili się: ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Sibiński (jeden
z inicjatorów i współzałożycieli naszej gazety; także sekretarz redakcji w pierwszych
latach jej istnienia, a później redaktor naczelny), L. Fikus, Grzegorz Perlak (również
radny I kadencji Powiatu Krośnieńskiego), J. Zawadzki, i J. Winiszewski. W spotkaniu uczestniczyli ponadto: wiceburmistrz miasta Justyna Karpisiak, sekretarz
Gubina Maria Kużdżeń i dyrektor GDK Janusz Gajda. W trakcie rozmowy padła
propozycja stworzenia filmu dokumentalnego poświęconego tworzeniu podwalin
demokracji w Gubinie.
Jego stworzeniem zajmie się lokalna telewizja. Spotkanie wspomnieniowe odbędzie się 12 lutego w GDK. Na 19 czerwca zostały zaplanowane oficjalne uroczystości uczczenia powstania lokalnego samorządu.

Dyskusja nad jednym z projektów okolicznościowej monety
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Burmistrz miasta i prof. Janina Kopietz-Unger spotkali się 3 lutego w Gorzowie
Wlkp. z Dyrektorem Generalnym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosławem Barańczakiem. Ponad godzinna rozmowa dotyczyła dalszych działań związanych z rewitalizacją Kościoła Farnego w Gubinie. Następnie odbyło się spotkanie
w poszerzonym składzie, w którym uczestniczył dyrektor GDK J. Gajda z Honorowym Obywatelem Gubina - ks. proboszczem Zbigniewem Samociakiem - proboszczem gorzowskiej katedry. Ksiądz proboszcz opowiadał o początkach odbudowy fary, a jego relacja zostanie wykorzystana w przygotowywanej wystawie w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
Delegacja magistratu z burmistrzem na czele (oprócz niego: Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz, Roman Gąsior i gość - profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego
J. Kopietz-Unger) uczestniczyła niedawno w targach budownictwa odbywających
się w Poznaniu. Przeprowadzono rozmowy z wieloma przedsiębiorcami i firmami
budowlanymi specjalizującymi się w pracach renowacyjnych. W trakcie pobytu na
imprezie burmistrz B. Bartczak rozmawiał z podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Infrastruktury - Olgierdem R. Dziekońskim. Burmistrz zaprosił m.in. Dziekońskiego na konferencję poświęconą nowoczesnym technologiom grzewczym w budownictwie, o czy piszemy oddzielnie.
n

Faceci nie płaczą?

„Kocham i tęsknię, chociaż to takie
niemęskie” śpiewa Kuba Kawalec z zespołu Happysad w piosence pod tytułem „Lęki i fobie”. Spróbujmy zatem powalczyć trochę ze stereotypami dotyczącymi męskości, co zresztą i w pozostałej
części piosenki czyni wokalista. Przyjęło
się zatem uważać, że facet to istota nieco
inaczej skonstruowana niż kobieta.
Oczywiście różnice w sferze fizjonomicznej (zwłaszcza) czy psychologicznej
są widoczne. Trochę się jednak to zmienia.
Trudno dzisiejszych mężczyzn postrzegać
przez pryzmat myśliwych, rycerzy czy szeroko pojętych twardzieli idących przez życie
niczym taran, zawłaszczających napotkane
na drodze terytoria, dobra materialne czy
podporządkowujących sobie bezwzględnie
napotkane na tej drodze kobiety.
Emancypacja kobiet spowodowała ich
ekspansję na tereny dotychczas będące zupełnie męską enklawą. Zaś zauważany przez
socjologów czy psychologów proces zniewieścienia mężczyzn przybliżył znacznie
obie płcie. Jaki więc jest ten męski świat?
Niewątpliwie twardy i oparty na bezwzględnej rywalizacji. Pamiętam jednak
warsztaty z psychologiem Leszkiem Keplerem. W męskim gronie uczestników
każdy określał zakres cech przyporządkowanych mężczyźnie. Z tych najczęściej
wymienianych można było właśnie taki
zimny, twardy obraz męskiego świata nakreślić. Każdy jednak przyznał, że nie jest
to przyjazny klimat do funkcjonowania.
Nie jest też do końca prawdziwy, bo choć
w mniejszości, to pojawiały się wymieniane inne „ciepłe” cechy, które - jak się okazało - są normalną częścią składową szeroko pojętej męskości, zatem miłość czy tęsknota to cechy jak najbardziej męskie, wcale
nie mniej niż częściej przypisywane im:
agresja, dystans, odpowiedzialność. Śpiewa
dalej Kawalec rozprawiając, się ze stereotypem - mężczyźni nie płaczą, „a łzy to ja ci
powiem, ja ich nie wylewam za kołnierz”.
Fakt, mężczyzna w przeciwieństwie do kobiety, roztkliwiającej się często publicznie,
płacze w samotności, jednak cytując jeszcze raz artystę, nie wylewa łez za kołnierz.
Nieobce są także facetom: zaufanie, zrozumienie, współczucie czy opiekuńczość.
Tak wszechstronnie wyposażony w te
cechy osobnik płci męskiej jest zdecydowanie bardziej akceptowalny przez płeć
przeciwną niż nieokiełznany troglodyta, czy
jakiś współczesny „demolition man” rozpychający się przez życie łokciami, choć jak
się zwykło mawiać -wszystko kwestią gustu.
Zbliżające się walentynki są świetną
okazją do wyzwolenia w zdominowanych przez testosteron męskich osobowościach całej gamy tych wszystkich „ciepłych” cech, które wcale, a wcale nie są nam
obce, ani tym bardziej wstydliwe. Kochajmy więc i tęsknijmy za bliskimi nam. Pisał
Paweł z Tarsu „jeśli nie miałbym miłości,
byłbym niczym”. Jeśli zaś miłość określa
choć w jakimś sensie nasze istnienie, to
niekochanie wydaje się być niebytem…n
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Wkurza mnie
Rozdzielone miasta!
Dwa miasta. Jedno nad Olzą, drugie Zaolziu oburza Polaków, a w polskim Cienad Nysą. Dwie granice trzech państw. szynie widać dystans do czeskiego jubileuszu. Historia ciągle dzieli, chociaż coCzym się różnią?
dzienność łączy. Tego problemu nie mają
miasta Gubin i Guben, przygotowujące
Katarzyna Janina
się w tym roku do obchodów 775-lecia
Izdebska
miasta. Wspólny komitet organizacyjny
opracowuje wspólny program obchodów.
I pomimo zdarzających się czasami animozji z jednej czy drugiej strony, czasami oskarżeń i zarzutów, przez ostatnie
Tak się złożyło w moim życiu (w życiu lata widać coraz więcej wspólnych dziakażdego coś się zdarza), że grubo ponad łań. Niemcy przyjeżdżają do Polski, by tu
dwadzieścia lat temu zamieniłam grani- taniej zatankować i załatwić drobne spracę polsko-czechosłowacką (wówczas) na wunki. Kupują przede wszystkim rośliny,
granicę polsko-niemiecką. A ściślej, przy- ale też papierosy, owoce i szparagi. Ciejechałam z miejsca, gdzie most graniczny szyński handel zawdzięcza Czechom i Słołączy polski i czeski Cieszyn. Często ob- wakom ponad 70% obrotów. Goście z zaserwuję (bywam w tamtych stronach), co granicy kupują koce, warzywa, obuwie,
łączy, a co dzieli te dwie granice. Jak sobie słodycze, wiklinę. Tam i tu kwitną targoradzą ze współistnieniem, bądź co bądź wiska. Dla Czechów i Niemców ciągle koróżnych państw, jak działają, jak żyją? Po- rzystne są kursy koron i euro.
I tam i tu taksówka czy karetka pogozornie różne historie tego podziału mają
jedną wspólną cechę. Po jednej i drugiej towia mogą dojechać do środka mostu,
stronie mieszkają ludzie, dla których liczą albowiem nieżyciowa ustawa o transsię jeszcze sprawy przeszłości. Czasami porcie w krajach oficjalnie bez granic,
uprzedzenia przekazują następnym po- a w niej przepis, że taksówkarze mogą
koleniom, bowiem nie wszystko da się prowadzić działalność tylko na terenie
uregulować administracyjnie i na zasa- Polski, zmusza ludzi do nagminnego ładzie hurraoptymizmu. Ta delikatna ma- mania przepisów.
Co nas jeszcze łączy i nad Olzą, i nad
teria wymaga cierpliwości i czasu.
Nysą
oprócz działań np. na niwie kultuCzytam właśnie w „Polityce” nr 3 arry
czy
bezpieczeństwa?
tykuł „Smutki w Cieszynie” mówiący
o zgrzycie dotyczącym obchodów roczAno! - protesty. Przed laty w przynicowych. Bo właśnie Cieszynowi stuk- granicznych miejscowościach Polski
nęło 1200 lat, ale temu czeskiemu, 90 i Czech protestowano przeciwko budolat po podziale. Ta rocznica na polskim wie nad granicą koksowni w Stonowie

i elektrowni atomowej. Teraz Czesi szukają sprzymierzeńców w Polsce, bo po
ich stronie w zielonym pasie ma powstać
bioelektrownia.
Na moście w Markowicach - przygranicznej miejscowości - mieszkańcy Polski
i Niemiec protestowali przeciwko budowie kopalni odkrywkowej.
Gwoli sprawiedliwości trzeba odnotować, że nad Nysą dwa przygraniczne
miasta robią wiele, by stać się organizmem zespolonym. Symbolem zespolenia
jest odbudowa ruiny XIV-wiecznego kościoła potocznie zwanego katedrą. Mieszkańcy obu miast pracują ręka w rękę,
by odbudować ten zniszczony w czasie
wojny imponujący kościół, a zorganizowana w jego wnętrzach wspólna Wigilia
była wzniosłym tego przykładem.
W polskim i czeskim Cieszynie wspomina się krzywdy, jakie wyrządziła im historia, dzieląc w 1920 roku miasto.
Nad Nysą paręnaście lat temu mówiło
się o wizytach byłych gospodarzy wypędzonych w 1945 r. Cień strachu padł
na mieszkańców Gubina i okolic, którzy
na progach swoich wyremontowanych
domów spotykali byłych niemieckich
właścicieli. Minęło. Ucichło. Wielu rozumnych zaprzyjaźniło się z sobą i teraz
się odwiedzają.
Nad złagodzeniem skutków decyzji polityków sprzed kilkudziesięciu lat pracują teraz lokalni politycy wspierani przez
mieszkańców obu granic, by wspólnie
tworzyć nową rzeczywistość XXI wieku.
To się udaje.
n

Poziom bliski zeru

dokończenie ze str. 1
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP - minister Olgierd R.
Dziekoński (mówił o polskiej perspektywie w aspekcie dyrektywy UE „W kierunku budownictwa ‚0’ energetycznego”), Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo (poruszył istotny temat wykorzystania surowców energetycznych i energetycznej polityki Polski do roku 2030
oraz szacunkowych kosztów realizacji tej
polityki energetycznej), prof J. KopietzUnger, prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew
Bać - Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii
Nauk, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Tadeusz Kuczyński. Równie ciekawe były wystąpienia
prof. dr inż. Matthiasa Koziola - wiceprezydenta ds. kształcenia, rozwoju personalnego i naukowego dokształcania Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego
z Cottbus („Aktualne rozwiązania energetyczne dla miasta”), czy też rektora tej
uczelni prof. dra Rolfa Kuhna - przedstawiciela Międzynarodowej Wystawy Budowlanej (IBA) poświęconej konkretnemu rozwiązaniu „Kościół Farny w Gubinie - Projekt IBA”. Na zakończenie
zabrał głos Prezes Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Czesław Fiedorowicz. Przypomniał przebieg działań związanych z projektem rewitalizacji fary i dotychczasowe starania w jej realizacji (za
co zebrał rzęsiste brawa).
Przebieg pierwszego dnia konferencji

W iadomości
__Gubińskie

Publicystyka | Społeczeństwo

podsumowała prowadząca. Drugi dzień
konferencji to już dyskusja techniczna w ścisłym gronie zainteresowanych
wdrażaniem nowoczesnych technologii,
z udziałem burmistrza miasta, naczelnika
wydziału Komunalnego i Inwestycji UM
Krzysztofa Olifirowicza-Kalinowicza,
kierownika MZUK-u Romana Gąsiora,
Bogusława Jaskułowskiego - architekta miejskiego, radnego Ryszarda Jakutowicza, prezesa POŚ Sp. z o.o. Dariusza
Bocheńskiego i niemieckich gości wraz
z prof. R. Kuhnem. Prowadzącą tę część
konferencji była prof. J. Kopietz-Unger.

właśnie z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii do zmniejszenia kosztów jej
utrzymania. „Nearly zero energy buildings” - stosowne dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące wykorzystania energii
odnawialnej będą obowiązywały od dnia
1 stycznia 2021 roku, a dotyczące budynków publicznych wejdą w życie w dniu
1 stycznia 2019 roku.
Jest jasne, niczym wybuch gwiazdy supernowej w galaktyce, że odnawialne źródła
energii będą musiały być w coraz większym
stopniu wykorzystywane w budownictwie
mieszkaniowym, przemysłowym i publicz-

O pozyskiwaniu nowych form bardzo ciekawie mówiła prof. J. Kopietz-Unger
Konferencja pozwoliła na omówienie
istotnych zagadnień związanych z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z ekologią i ochroną środowiska.
Niebawem zostanie rozpisany europejski konkurs na zadaszenie budowli

nym - podkreślił jeden z prelegentów ze
strony niemieckiej - dr Rüdiger Kratzenberg, kończąc swoją wypowiedź. Trudno
z takim twierdzeniem się nie zgodzić.
W następnym numerze zamieścimy obszerny wywiad z prof. J. Kopietz-Unger.
Antoni Barabasz
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Prawo na co dzień
prowadzi prawnik
Adam Ziętka

czynszem. Przywrócenie stanu poprzedniego następuje na koszt najemcy.
Posiadam względem mojego kontrahenta kilka wymagalnych zobowiązań. Czy
mam prawo wskazać, które z nich chciałbym uregulować w pierwszej kolejności?

Wynająłem lokal użytkowy osobie,
która poczyniła za moją zgodą remont
Zgodnie z art. 451 kodeksu postępowakapitalny pomieszczenia. Czy po zakoń- nia cywilnego, dłużnik mający względem
czeniu najmu będę musiał zwrócić wyło- tego samego wierzyciela kilka długów
żone przez najemcę pieniądze na remont? tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce
W przypadku, gdy strony nie uzgodni- zaspokoić. Jednakże to, co przypada na
ły tej kwestii w umowie najmu, zastoso- poczet danego długu, wierzyciel może
wanie będzie miał art. 676 kodeksu cy- przede wszystkim zaliczyć na związane
wilnego. W takiej sytuacji wynajmujący z tym długiem zaległe należności uboczposiada dwa alternatywne uprawnienia: ne oraz na zalegające świadczenia główne.
ma prawo zatrzymać ulepszenia za za- W przypadku braku oświadczenia dłużpłatą sumy odpowiadającej ich wartości nika lub wierzyciela spełnione świadczew chwili zwrotu albo może zażądać przy- nie zalicza się przede wszystkim na poczet
wrócenia stanu poprzedniego. Najemca długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka
nie może, jeżeli nie wynika to z umowy, długów wymagalnych - na poczet najpotrącić wartości nakładów z należnym dawniej wymagalnego.
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. n

ABC niepełnosprawnego

Savoir vivre
Urszula Kondracik
Prezes TWzK
koło w Gubinie

Osoby z zaburzeniami mowy
Osoba, która doznała udaru, ma poważne zaburzenia słuchu, korzysta z protezy głosu, jąka się lub ma inne zaburzenia
mowy, które utrudniają jej zrozumienie.
Poświęć takiej osobie pełną uwagę. Nie
przerywaj jej, ani nie kończ za nią zdań.
Jeżeli masz trudności z jej zrozumieniem,
nie przytakuj. Po prostu poproś o powtórzenie. W większości przypadków osoba
ta nie będzie miała nic przeciwko powtórzeniu i doceni twój wysiłek w wysłuchaniu tego, co ma do powiedzenia.
Jeśli nie jesteś pewien, czy dobrze zrozumiałeś, dla sprawdzenia możesz powtórzyć informację.
Jeżeli pomimo prób nadal nie możesz
zrozumieć danej osoby, poproś ją o napisanie na kartce tego, co chce powiedzieć
lub zaproponuj inny sposób ułatwiania
komunikacji.
Ciche otoczenie ułatwia komunikację.
Nie dokuczaj ani nie wyśmiewaj się z osoby
z zaburzeniami mowy. Możliwość skutecznego komunikowania się oraz poważne
traktowanie jest ważne dla nas wszystkich.

Osoby z porażeniem mózgowym
W wyniku uszkodzenia centralnego
układu nerwowego osoby z porażeniem
mózgowym mają trudności z kontrolowaniem swoich mięśni.
Postępuj według zamieszczonych w punkcie pierwszym wskazówek dotyczących porozumienia się z osobami z zaburzeniami mowy.
Wiele osób z porażeniem mózgowym mówi
w sposób niewyraźny, wykonując przy tym
mimowolne ruchy ciała. Twoim pierwszym
odruchem może być zlekceważenie tego, co
osoby te chcą powiedzieć z powodu ich powierzchowności. Kontroluj swoje reakcje
i rozmawiaj z daną osobą w taki sam sposób,
jakbyś rozmawiał z kimkolwiek innym.
Osoba, która może wydawać się pijana,
chora lub wymagająca natychmiastowej
pomocy medycznej, może mieć w rzeczywistości porażenie mózgowe lub posiadać
inny rodzaj niepełnosprawności. Zanim zaczniesz działać na podstawie pierwszego wrażenia, zdobądź niezbędne informacje niezależnie od tego, czy dana sytuacja ma charakter biznesowy, społeczny czy prawny.
Opracowanie na podstawie „Praktycznego poradnika savoir-vivre wobec osób
niepełnosprawnych” Judy Cohen’a.
Towarzystwo Walki z Kalectwem i Stowarzyszenie Chorych na stwardnienie rozsiane z prezesem Krystyną Toporską pełni wspólne dyżury
w każdy wtorek od 10.00-13.00 w biurze przy
ul. 3 Maja (w podwórzu WDT).
n

BĄDŹ SOLIDARNY
Towarzystwo Walki z Kalectwem koło w Gubinie zwraca się do Państwa z gorącym apelem o pomoc dla
14-letniego Łukasza chorego na schorzenie„Corha Leśniewskiego”. Leczenie Łukasza wymaga częstych
dojazdów do Centrum Matki i Dziecka w Warszawie i pobytów tam, co wiąże się z dużymi wydatkami.
Indywidualne wpłaty Państwa, instytucji oraz 1% z podatku dochodowego za 2009 r. można przekazać na konto 4 nr 41124010371111001013219362 w banku PKO S.A. Oddział 1 w Warszawie
pod nazwą: Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa z dopiskiem „darowizna na rzecz Łukasza Kuczak”.
uk
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Sonda
Tłusty czwartek – dzień jak
co dzień, a może inny?

Halina Fedorowicz
pracownik GDK
Ja dla tradycji piekę chrusty, ale tłusty
czwartek ma dla mnie znaczenie symboliczne. Ten dzień kojarzy mi się
z końcem zimy. To znak, że zbliżają się święta wielkanocne, a z nimi
wiosna.

Krzysztof Latkowski
właściciel sklepu
Tego dnia rano, przy okazji porannych
zakupów, kupuję ok. 8 pączków z marmoladą. Kiedy najdzie nas ochota, to razem
z żoną zasiadamy przy kawie czy herbacie
i zajadamy się tymi słodkościami.

Maria Junel
sprzedawczyni w sklepie mięsnym
Dla mnie ten dzień jest jak każdy
inny. Jestem wyznania Świadków
Jehowy, nasza religia nie uznaje tego
rodzaju „świąt”. Dla mnie najważniejsze jest święto Wieczerzy Pańskiej.

Dominika Macierzyńska
uczennica szkoły podstawowej
U nas w domu wszystkie „kobietki”
dzień wcześniej pracują przy faworkach. Ciastem zajmuję się ja z siostrą, a mama je smaży. Oprócz tego
w czwartek mama kupuje puszyste
pączki, które tego dnia smakują wyjątkowo.
Najwięcej pracy w tym dniu niewątpliwie mają piekarze i pracownicy cukierni, ale ileż radości dają konsumentom te pyszności?!
A. K.

Społeczeństwo
„Aby dziecko mogło prawidłowo i harmonijnie rozwijać swą osobowość, powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.”

Pokochaj mnie!!!

Imię Zosia dostała od pani Ani. Bo noworodki, których mamusie nie chcą, nie
mają imienia ani metryki. Do Pogotowia
Rodzinnego w Gubinie przywozi się ze szpitala dziecko z zaświadczeniem zawierającym
imiona matki i ojca. Ono, czyli noworodek,
imię otrzyma wraz z metryką, dopiero jak
je ktoś zaadoptuje albo stanie się wychowankiem domu dziecka. Takich bezimiennych noworodków w ciągu czteroletniego
istnienia w Gubinie domu (czyli pogotowia) było ośmioro. Marysi się udało, chociaż urodziła się z porażeniem mózgowym.
Ma teraz dom, kochających rodziców adopcyjnych, no i matkę chrzestną - panią Anię.
Pani Ania się cieszy, bo ma z nią kontakt,
a z tym bywa różnie. Najczęściej dzieci znikają z pola widzenia. Zdarza się, że wracają do biologicznych rodziców i wtedy jest
najfajniej, ale bywa fajnie, jak mają nowych
kochających mamę i tatę. Najgorzej jest
kiedy trzeba je oddać do domu dziecka,
bo w pogotowiu rodzinnym mogą być najdłużej półtora roku. Nieraz te półtora roku

podczas którego postępowania z dziećmi
uczyli się od pedagoga, psychologa i psychiatry, zrodziło się pogotowie rodzinne.
Przez pierwsze dwa lata pani Ania musiała sobie radzić sama. - To był prawdziwy chrzest bojowy - wspomina teraz. Po
przejściu na wojskową emeryturę dołączył do niej mąż.
Teraz już we dwoje przeżywają wyrzynające się ząbki, pierwsze kroki, choroby
dzieci, problemy wychowawcze, bo dzieci
miewają zaburzenia emocjonalne. Szczególnie te starsze.
Nic dziwnego, bowiem dom z alkoholem
i przemocą bywa częstą przyczyną pobytu
dziecka w pogotowiu rodzinnym. Czasem
dzieci są przywożone z interwencji policyjnej nawet nocą. Wiadomo - pogotowie.
Czasami chrzczą dzieci i posyłają do pierwszej komunii, jak jest taka wola i potrzeba.
Praca na całe 24 godziny. Bez urlopu. Bywa,
że na krótsze terminy jest nawet siedmioro
dzieci. Dobrze, że dom jest własny i duży,
z ogrodem, to i pomieścić się mogą.
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Tłusty czwartek w pigułce
Tłusty czwartek (zwany zapustami)
w kalendarzu chrześcijańskim to ostatni
czwartek przed Środą Popielcową i Wielkim Postem. To dzień, który rozpoczyna ostatni tydzień karnawału: zabaw
i tańców. Według tradycji tego dnia dozwolone jest objadanie się. W dawnych
czasach był on początkiem „tłustego tygodnia”. W domach obok słodkości przygotowywało się także tłuste kiełbasy, kasze,
kapustę, boczek, skwarki i inne potrawy
jak najbardziej tłuste. Wszystko zapijano
wódką. Dziś w tym dniu folgujemy sobie
(nie bacząc na kalorie) przed czterdziestodniowym postem, chociaż wspomnianego

postu nie przestrzegamy tak bardzo jak
dawniej (albo nie przestrzegamy wcale).
Data tłustego czwartku zależy od daty
Wielkanocy, więc jest to święto ruchome. W tym roku przypada 11 lutego.
Statystycznie wyliczono, że Polacy tego
dnia zjadają średnio 2,5 pączka na osobę.
Do dziś niektórzy wierzą, że kto w tym
dniu nie zje ani jednego pączka, temu
nie będzie się wiodło, więc może tak na
wszelki wypadek...
„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła.”
Anna Kędziora

Ciężar zimy…

W górnej części miasta 26 stycznia br., Dodatkowym czynnikiem utrudniająw godzinach południowych, w okoli- cym usunięcie awarii była niska temcy sklepu Horex nastąpiła awaria sieci cie- peratura powietrza (poniżej minus 15
płowniczej. Jej skutkiem było między innymi stopni Celsjusza).
przerwanie dostawy ciepła do ogrzewania
Skąd takie ochłodzenie? Śnieg, po
mieszkań i ciepłej wody na Osiedlu Emilii prostu całe góry śniegu, i do tego awaria.
Plater nr 9, 10, 11, 12, Kosynierów 39, 45, 49, Dobrze, że jedna. Jak tu mówić o globalWojska Polskiego 39, ulicy Miodowej 10, 12, nym ociepleniu? Humoreską wydaje się
14 i ulicy Piastowskiej. Pozostała część miasta wiadomość, że miniony 2009 rok był najteż odczuła skutki awarii. Mająca około 130 cieplejszym w ciągu ostatnich 100 lat...
stopni Celsjusza woda po prostu rozerwała
Na tegoroczne odśnieżanie dróg miejmagistralę ciepłowniczą, doprowadzając do skich Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
potężnego wycieku. Rura pękła na połącze- (PUM) wydało już kwotę oscylującą
niu dwóch nitek magistrali ciepłowniczej. w okolicy 140 tysięcy złotych.
Ekipa Przedsiębiorstwa EnergetySą to pieniądze wydane koniecznie,
ki Cieplnej sprawnie usunęła awarię ale dosłownie wyrzucone w błoto... poIlustracja z ulotki PCPR promującej akcję „Rodzina bliska i daleka…”
w ciągu kilku godzin. Jeszcze tego śniegowe...
Ale innego wyjścia po prostu nie ma.
z ciepłem rodzinnym i psem do zabawy to
Rodzinie zastępczej udzielana jest comie- samego dnia mieszkańcy tych bloków
Antoni Barabasz
jedyny szczęśliwy okres w życiu dziecka.
sięczna pomoc pieniężna na częściowe po- otrzymali dostawy ciepła i gorącej wody.
Dlatego pani Ania i jej mąż Włodzi- krycie kosztów utrzymania dziecka. Może
mierz Tomsiowie, chociaż oficjalnie to być przyznane także jednorazowe świadczeciocia i wujek, często słyszą od maluszków nie pieniężne na pokrycie niezbędnych wy„mamo”, „tato”. Na widok „taty” cieszy datków związanych z potrzebami przyjmosię półtoraroczny dreptuś. Nie mówi tak wanego do rodziny dziecka.
A w praktyce oznacza to, że na dziecdo biologicznego ojca, który w ciągu roczko
do 7 roku życia opiekunowie otrzynego pobytu chłopca u państwa Tomsiów
mują
988.20 zł miesięcznie, a na starsze
tylko kilka razy odwiedzał dziecko. Teraz
648.80
zł. W tym jest wszystko - jedzeodwołuje się od wyroku sądu, bo chce koniecznie odzyskać synka. Może zrodziła nie, ubrania, zabawki, lekarstwa. Część
się w nim miłość ojcowska?
środków wydawana jest także na utrzyCo będzie z dreptusiem? Opiekunowie nie manie domu, bo wszystkiego idzie więcej
wiedzą, ale już dzisiaj pani Ani szklą się oczy, - i wody, i prądu, i opału.
kiedy pomyśli, że za trzy tygodnie, kiedy rozW związku z przyjęciem nowego dziecstrzygnie się jego los, już nie przyjdzie rano ka starosta może przyznać jednorazową
przytulić się do nich. Rozstanie jest zawsze pomoc pieniężną. Pani Ania jest zatruddramatyczne i dla dziecka, które wrosło niona na umowę-zlecenie, a więc pracuje we własnym domu.
w ten dom i rodzinę, i dla opiekunów.
Być może znajdzie się ktoś, kto uzna to za
- Niejedną noc przeryczałam w poduszłatwy
zarobek. Ktoś pozbawiony wyobraźkę - zwierza się pani Ania.
A było tych rozstań już czterdzieści. Były ni i praktyki rodzicielskiej. Tu po pracy nie
dzieci mniejsze i większe. Noworodki, nie- idzie się do domu odpocząć. Tu jest się ciągle
mowlęta, przedszkolaki i uczniowie. Roz- w pracy. A o tym, że jest to praca ciężka, nie
piętość wieku duża, bo aż do 16 roku życia. pozbawiona stresów, niech świadczy fakt,
Temperatura w godzinach porannych 27 stycznia sięgała -200C
Propagowanie i rozwijanie rodzinnej że najdłużej pracujące pogotowie rodzinne
opieki zastępczej ma głębokie uzasadnie- nie przekroczyło dziesięciu lat. A Powiatowe
nie społeczne i ekonomiczne. Jest to jeden Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odz najbardziej efektywnych i pożądanych rzańskim ciągle poszukuje kandydatów do
sposobów ochrony i pomocy dzieciom nie po- pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Pani Ania z uznaniem mówi o pomocy
siadającym naturalnie i prawidłowo funkcjonującej rodziny.
ze strony tegoż centrum w osobie pani dyPani Ania w życiu nie myślała, że można rektor Zofii Mielcarek i wszystkich prakochać cudze dzieci. Do czasu telenowe- cowników oraz Wydziału Rodzinnego
li „Pokochaj mnie”. Pomyślała, że jedyna przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrz.
córka studiuje w Poznaniu, mąż wojsko- Bez ich zrozumienia i pomocy byłoby
wy po odejściu wojska z Gubina prze- znacznie trudniej.
PS: O Stowarzyszeniu Rodzin Zastępniesiony został daleko od domu. Czemu
nie pokochać potrzebującego maleństwa? czych „Przystanek nadziei” napiszę w naZ tej właśnie myśli, po złożeniu doku- stępnym numerze.
mentów w Ośrodku Adopcyjnym w ZieFragmenty wyróżnione kursywą pochodzą
lonej Górze, gdzie odbyli zakończony z folderu wydanego przez PC PR w KroKaśka Janina Izdebska
certyfikatem dziesięciotygodniowy kurs, śnie Odrz. 
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Twój radny
Wychodzenie na prostą
Włodzimierz Rogowski
To już trzecia Twoja kadencja w powiecie. Zebrałeś najwięcej głosów w wyborach - to zobowiązuje. Co robisz dla
gubińskiej społeczności w powiecie?

Za głosy i zaufanie gubinianom bardzo
dziękuję. W czasie obrad rady i komisji
wnoszę palące dla Gubina problemy. Dotychczas udało mi się zdobyć pieniądze
na rondo przy zbiegu ulic 3 Maja, Roosevelta, Dąbrowskiego. W przeforsowaniu
tej inwestycji wraz z remontem mostu
pomógł mi przewodniczący klubu Leszek
Turczyniak. No i powiat wyłożył ponad
milion złotych, miasto do tego prezentu
dołożyło około 100 tysięcy.
Staramy się przyspieszyć odbudowę drogi nr 138 Gubin-Torzym wraz
z mostem w Połęcku. Początek drogi
w kierunku Jaromirowic nas nie zadowala. Chcemy mieć dobrą drogę do Gorzowa. Od strony Torzymia droga jest już
odbudowana.
Do planu na 2010 r. wprowadziliśmy
przebudowę wraz z modernizacją drogi
dojazdowej do Gubina ulicą Kresową,
na odcinku od ul. Żołnierskiej do drogi
krajowej nr 32 w kierunku Zielonej Góry.
Wykonano już nową nawierzchnię drogi
z Gubina do Żytowania. W 2011 r. planujemy przebudować tę drogę do Kostrzyna, wraz z budową ścieżki rowerowej do
jeziora Borek.
Co, oprócz dróg, zrobił dla Gubina
powiat?
Wiele robi się na rzecz placówek oświaty. Zakończono modernizację systemu
grzewczego i termoizolację specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Wbudowano też windę z myślą o niepełnosprawnych. Podobne prace wykonano
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Nie straszy już przygraniczny internat, którego część przystosowano dla
delegatur starostwa w Gubinie.
Jako były przewodniczący rady powiatu znasz dobrze potrzeby, więc
twój głos, jak i ocena sytuacji wynikają z kompetencji.
Dlatego moim priorytetem było rondo
i most na Lubszy, a także remont ulicy
Piastowskiej. Znam potrzeby nie tylko

Gubina, dlatego wywalczyliśmy wstawienie do planu na 2011 r. budowę mostu na
Nysie, między Żytowaniem a niemieckim Cohen. Skoro droga do granicy jest
gotowa, musi być most.
Działasz zapewne w komisjach…
Jestem członkiem Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki. Ułatwia mi
to działalność na rzecz gubińskiej oświaty. Z tej racji chcę pogratulować skutecznego zdobywania pieniędzy ze środków
pozabudżetowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Ośrodek Wsparcia „Integracja”
zwiększają szansę usamodzielnienia się
osobom niepełnosprawnym.
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu, której przewodniczę, angażuje się do
wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju powiatu, którą to strategię monitorujemy.
Komisja rozwija ofertę promocyjną powiatu, szczególnie doskonaląc kalendarz
imprez sportowych i kulturalnych.
Ale zapewne nie wszystko się udaje?
Nie udało się dobrze sprzedać pałacu
w Brzeźnicy, po byłym Domu Pomocy
Społecznej. Ubolewam, że nie wszystkie
potrzeby Gubina mogą być zrealizowane, budżet jest zbyt skromny.
Jesteś radnym powiatowym, który najczęściej uczestniczy w posiedzeniach
Rady Miejskiej…
Będąc na sesjach miejskich, poznaję problemy zgłaszane przez radnych. Te, które
dotyczą kompetencji powiatu, staram się
przedstawić na sesji rady powiatu. Troska
radnych miejskich o miasto staje się często
troską powiatu o nasz Gubin.
Co, jako były burmistrz Gubina, poprawiłbyś w naszym mieście?
W Gubinie robi się dużo, sporo to kosztuje. Starałbym się zmienić strukturę budżetu, aby zmniejszać zadłużenie miasta.
„Wiadomości” ogłosiły konkurs na
samorządowe wydarzenie roku 2009.
Które z 10 prezentowanych jest, Twoim
zdaniem, najważniejsze?
Bez wątpienia najważniejsza jest
TEKRA, a także obszar aktywności gospodarczej przy ul. Legnickiej, bo to są
miejsca pracy.
Pochwal się wiceprezesostwem w GTK.
Gubińskie Towarzystwo Kultury realizuje swoje plany konsekwentnie. Coroczny konkurs literacki „O Złote Pióro”,
rozstrzygnięty w grudniu, wygrała Alicja
Tyl. Prace zwycięzców w poszczególnych
latach zamierzamy wydać w formie książkowej. Wspólnie z SPZG opracowujemy
kalendarium Gubina w latach 1945-2010.
Może coś o własnych dążeniach?
Od prawie 50 lat jestem gubinianinem.
Włączyłem się w nurt obchodów 775-lecia
naszego miasta. Jako inspektor oświaty
i wychowania oraz prezes GTK byłem
współorganizatorem 750-lecia Gubina,
mam więc pewne doświadczenie.
Dziękuję za rozmowę.
Oleg Sanocki

Gorące podziękowania dla policjantów: sierż. Grzegorza Łukowiaka, sierż. Pawła
Lewandowskiego, sierż. Grzegorza Żurka i podkomisarza Piotra Marusiaka za udaremnienie kradzieży samochodu w dniu 22 stycznia 2010 roku ok. godz. 21.00.
Wdzięczny mieszkaniec Gubina

Na wstępie przypomnijmy fakty. Podczas
ostatniej rocznej inwentaryzacji (w 2008
roku) w sklepie materiałów budowlanych
prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług
Miejskich Sp. z o. o. stwierdzono poważne
„manko”. O tym fakcie została zawiadomiona prokuratura rejonowa w Krośnie Odrz.
W ślad za ujawnionym niedoborem poszły
także decyzje personalne. Dotychczasowe
kierownictwo sklepu zostało zwolnione, wymieniono część personelu sklepowego. Ale co
jest najbardziej istotne - zostało nadwerężo-
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O sobie samym

stały się konkurencyjne w stosunku do
innych placówek handlowych w mieście.
W wielu przypadkach stali odbiorcy mają
możliwość negocjacji cen. Upusty dla nich
są niemal na porządku dziennym - podkreśla na zakończenie prezes PUM.
Nowym kierownikiem
w sklepie znajdującym się przy ul. Piastowskiej 2 od 3 sierpnia 2009 roku jest
Monika Pałka (na zdjęciu). Mówi - Aktualnie sklep pracuje na dwie zmiany,

Bogusław Wypych
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

M. Pałka oraz Waldemar i Krzysztof Gralak w każdym momencie przyjdą kupującym
z pomocą w doborze materiału
ne dobre imię jednostki budżetowej Urzędu
Miasta, jaką jest PUM, oraz sklepu.
Wielu dotychczasowych klientów (szczególnie hurtowych) odeszło do konkurencji. Spróbujmy spojrzeć, jak obecnie wygląda sytuacja w sklepie ogólnobudowlanym.
Obecnie staramy się wyjść na prostą
- mówi prezes Przedsiębiorstwa Leszek
Linda - nieprawidłowości, które zastała
nowa załoga sklepu, stanowiły przez długi
czas swoistą „piętę achillesową” w pracy
przedsiębiorstwa. Obecnie - po kilku miesiącach - praca załogi pod nowym kierownictwem zaczyna przynosić efekty. Widać
nowy wizerunek sklepu oraz zaangażowanie w jego działalność. Zmieniła się także
w sposób widoczny estetyka i ekspozycja
towaru. Co bardzo istotne - mówi dalej
prezes Przedsiębiorstwa - sklep obserwuje powrót dotychczasowych klientów,
a pozostali kupujący często wyrażają się
w sposób pozytywny o jego pracy. My, jako
firma, także jesteśmy zainteresowani tym,
aby sklep posiadał coraz większe obroty.
W wyniku wielu działań ceny towarów

w godzinach 07.00 - 17.00, a w soboty
w godzinach 08.00 - 12.00. Do dyspozycji
klientów jest 2 sprzedawców, dwie osoby
z obsługi i kierowca zajmujący się dostarczaniem towaru do odbiorcy. Na terenie
miasta transport jest bezpłatny. Wprowadziliśmy na wszystkie towary kody kreskowe, co przełoży się na jeszcze szybszą
obsługę kupujących. Po ostatniej inwentaryzacji (w grudniu 2009 roku), zostały
wreszcie uporządkowane stany magazynowe i mamy bieżącą orientację w potrzebach kupujących. Zawsze służymy rzetelną radą, a nietypowe zamówienia realizujemy niemal z dnia na dzień. Ale naszym
najważniejszym zadaniem jest pozyskanie
jak najwięcej odbiorców.
Dodam, że zapraszamy do stałej współpracy wszystkie firmy związane z budownictwem i remontami. Dla nich zawsze
są przewidziane dodatkowe rabaty - podkreśla kierownik sklepu.
Czy w tym roku sklepowi uda się wyjść
„na prostą”? Nie ma takiej potrzeby - sklep
już funkcjonuje jak należy.
Antoni Barabasz

OŚWIADCZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie oświadcza, że wycofuje wprowadzoną od 1 stycznia 2010 roku prowizję
w wysokości 1 zł od opłat rachunków za wodę, kanalizację i wywóz nieczystości dokonywanych w okienku kasowym Przedsiębiorstwa na ul. Śląskiej 36.
Informujemy, że mieszkańcy mogą odebrać wpłaconą prowizję w naszej kasie.
Za tę niedogodność przepraszamy wszystkich korzystających
z naszych usług.
Prezes Leszek Linda

Wspomnienie
Po długiej chorobie zmarła w drugim
tygodniu stycznia Eugenia Wilczyńska, była szefowa kuchni gubińskich
jednostek wojskowych, komisariatu

policji i restauracji „Tercet” mieszczącej
się w gubińskim ratuszu. Pogrzeb odbył
się 13 stycznia na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
Red.

Uważam, że nasze miasto...
Ma swój wyjątkowy urok i klimat oraz
wyjątkowych mieszkańców. Mam nadzieję,
że obecne tempo rozwoju pozwoli powrócić
do jego dawnej świetności.
Moje ulubione miejsce w Gubinie to...
Wzgórza wokół miasta, z których roztacza się przepiękny widok na Gubin, Guben
i okolice. Mam nadzieję, że kiedyś staną się
one „turystyczną perełką”.
Mój największy sukces…
Cieszę się z każdego sukcesu, nawet najmniejszego. Trochę ich w moim życiu było.
Trudno jest mi wymienić największy z nich.
Jestem szczęśliwy, kiedy mój sukces przysparza wiele radości innym ludziom. Tak było
w przypadku remontu wielu pomieszczeń
w naszej szkole, co znacząco poprawiło warunki nauki i pracy.
Mój największy błąd...
Niczego w życiu raczej nie żałuję. Często
zastanawiamy się nad tym, czy wybraliśmy właściwą drogę. Myślę, że szkoda na
to czasu, a zdobyte doświadczenie pozwoli
nam w przyszłości uniknąć tych dylematów.
Denerwuje mnie...
Ludzka obojętność i brak poszanowania
wspólnego mienia. Mam tutaj na myśli
przejawy wandalizmu w naszym mieście.
Często myślę o...
Zastanawiam się nad wieloma rzeczami, np. jak będzie wyglądało moje życie za
kilka lat, jaki zawód wybiorą moje dzieci,
w jakim kierunku rozwinie się miasto, co
przyniesie nam postęp techniczny itp.
Szkołę wspominam...
Dawniej jako miejsce, gdzie był czas na
naukę i zabawę, gdzie wpajano nam „różnorodnymi sposobami” dyscyplinę i szacunek dla innych - z bardzo pozytywnym skutkiem. Były to lata radosne i beztroskie. Dzisiaj, bo dalej jestem związany ze szkołą, jest
to miejsce mojej pracy, gdzie oczywiście nie
brakuje wielu radosnych chwil, ale beztroskę zastąpiła odpowiedzialność.
W przyszłości planuję...
Osiągnąć coś jeszcze w życiu. Nie spoczywać na laurach. Mam marzenia, tak jak
każdy i żyję nadzieją, że kiedyś się spełnią.
Muzyka, film, czy książka? wolny czas
spędzam...
Czytając książki, głównie sensacyjne i horrory. Przy dobrej książce naprawdę można odpocząć. Polecam naszej młodzieży ten sposób.
Tradycyjna polska kuchnia, czy...
Bardzo lubię spożywać różnorodne potrawy. Myślę, że nie jestem tutaj wyjątkiem. Najbardziej lubię polską kuchnię
mojej mamy.
Mam słabość do ...
Wielu rzeczy. Lubię oglądać dobre filmy,
jeść słodycze, czytać książki i … mógłbym
tak wymieniać bez końca.
Moja dewiza życiowa brzmi ...
W każdej sytuacji myśl pozytywnie.
Uśmiech i dodatnią energię przekazuj
innym ludziom.
n
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Podróży dookoła świata ciąg dalszy…
Trzy tygodnie temu instruktorzy Gubińskiego Domu Kultury zabrali najmłodszych na wielką wyprawę dookoła świata. Nie zabrakło wielu atrakcji
i bardzo tajemniczych miejsc. A co najważniejsze, wszystkim uczestnikom zimowiska bardzo się ta wycieczka podobała.

Oślego Mostka… W drugim tygodniu
przerwy zimowej, podobnie jak w pierwszym, uczestnicy zimowiska mieli wiele
ciekawych atrakcji. Poniedziałek rozpoczął się spotkaniem z wielkim podróżnikiem Wiesławem Galewskim. Emisja
filmu z wypraw do Tajlandii, Kambodży

Feryjnym zabawom nie było końca także podczas wielkiego finału
Dwa tygodnie intensywnego spędzania czasu minęły jak jeden dzień. A to
dzięki atrakcyjnemu programowi zimowiska. W pierwszym tygodniu dzieci odkrywały nieznane tereny, obszary życia
kulturalnego i zakres własnych możliwości. Wybrały się w krainę bajek i animowanych filmów, w świat miłości podczas
Dnia Babci, a także przygotowywały się
na nadchodzące wyprawy pełne niespodzianek, jak piątkowe odkrywanie tajemniczych miejsc euromiasta i zwiedzanie
pod okiem Andreasa Petera zakątków gubińskiej fary, mistycznych kościółków czy

i Wietnamu przybliżyła dzieciom buddyjskie kraje Dalekiego Wschodu. Rozmawiano o klimacie, dzikości terenu, specyficznej kuchni i świątyni Angkor Wat.
We wtorek, po zajęciach w grupach
i porannej bajce, kolejna wyprawa.
Tym razem na kulig z ogniskiem i kiełbaskami. Dzięki wsparciu ze strony
MOS-u i Urzędu Miejskiego udało się
zapewnić najmłodszym mnóstwo zabawy
i dobrego humoru oraz dano możliwość
„wyładowania energii”. Było zatem dużo
ruchu, a przy ognisku smacznie i ciepło.
Środa na basenie, czyli wodne zabawy

w gubińskiej pływalni. Grupa dziennikarska kończyła natomiast skład gazety
i przygotowywała ją do druku. Po całotygodniowym zaangażowaniu i dążeniu do
celu wreszcie się udało - „Echo Gubina”
jest już w sprzedaży. A w nim: wywiad
z Andrzejem Czabatorem, troszkę twórczości własnej, porady, teksty lubianych
piosenek, moda, horoskop, relacje z zimowiska i wiele, wiele innych ciekawostek.
W czwartek następna eskapada. Tym
razem do prawdziwej dżungli. A to za
sprawą spektaklu w Teatrze Lubuskim na
podstawie powieści Rudyarda Kiplinga.
Historię Mowgliego - chłopca wychowanego przez wilki - rewelacyjnie przygotował Filip Czeszyk z zespołem. Taneczne
i barwne widowisko musiało zachwycić
wszystkich. A mądrość płynąca z „Księgi
dżungli” na długo pozostanie w sercach
i umysłach naszych dzieci.
Piątek to długo oczekiwany dzień wielkiego finału. Kolorowy bal przebierańców
zgromadził w ratuszowej galerii Indian,
księżniczki, klownów, czarodziejki i prawdziwych hiszpańskich Manolo. Dzieciaki
w przygotowanych przez grupę plastyczną strojach rozpoczęły zabawę gdy tylko
zabrzmiały pierwsze dyskotekowe rytmy
i ich szaleństwa nie było końca…
Tak minęły ferie w Gubińskim Domu
Kultury. - Cieszę się, że ten czas przebiegał dokładnie tak, jak to sobie założyliśmy. Za sprawą wspaniałych ludzi z GDK
daliśmy maksimum szczęścia młodym
uczestnikom zimowiska. Udało nam się
spełnić ich marzenia - opowiada Małgorzata Skowron, organizatorka ferii
w Domu Kultury. Patrząc na uśmiechnięte twarze milusińskich, trudno się z tym
nie zgodzić…
Rajmund Rajkowski

Dzień Babci i Dziadka w Guben
W styczniu w Guben odbyły się polskoniemieckie obchody Dnia Babci i Dziadka. W zeszłym roku impreza została zorganizowana w Gubińskim Domu Kultury.
Tym razem przedszkolaki zaprezentowały
swój program artystyczny po stronie niemieckiej - w Starej Farbiarni. W obchodach udział wzięły Regenbogen z Guben
oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Gubinie. Oba przedszkola już od kilku lat organizują wiele wspólnych przedsięwzięć.
Dzieci chętnie brały udział w przygotowaniach do występów. Kosztowało to co
prawda obie strony wiele czasu i wysiłku,

ale efekt był fantastyczny, maluchy na scenie
spisały się na medal! - powiedziała z satysfakcją Krystyna Tatrocka - pracownica
Przedszkola Miejskiego nr 1. Przedszkolaki specjalnie na potrzeby tego wyjątkowego święta nauczyły się układów tanecznych, piosenek oraz okolicznościowych
wierszyków. Na koniec wnuki życzyły
swoim babciom i dziadkom dużo radości z życia oraz zdrowia. Po zakończeniu
imprezy wielu świętujących nie kryło zadowolenia i wzruszenia. Bardzo podobały
mi się dzisiejsze występy. Jestem pełna podziwu dla przedszkolaków. Nie tylko nauczyły

się wielu trudnych kroków tanecznych, ale
również bez problemu recytowały piękne
wiersze. Oby więcej w przyszłości tego typu
polsko-niemieckich spotkań - stwierdziła
pani Barbara, której wnuk wystąpił tego
dnia na scenie.
Wydaje się więc, iż organizowanie wspólnych obchodów Dnia Babci
i Dziadka jest doskonałym pomysłem.
Takie uroczystości nie tylko wszystkim
sprawiają wiele radości, ale również udowadniają, że granice, zarówno te terytorialne jak i mentalne, odchodzą w zapomnienie.
Andrzej Matłacki

Jasełka integracyjne
Choć okres Bożego Narodzenia już za
nami, to jednak w ostatni dzień stycznia
mogliśmy jeszcze raz poczuć jego niezwykłą atmosferę. W Kościele Rektoralnym
p.w. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji odbyło się niecodzienne przedstawienie jasełkowe. W sztuce, która nosiła tytuł
„Przy żłóbku”, udział wzięły dzieci z grupy
4 i 5-latków Przedszkola Miejskiego nr 1
oraz podopieczni gubińskiego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego. A jak przebiegały przygotowania dzieci do występów?
Choć nie mieliśmy na nie zbyt dużo czasu, to
jednak zapał pracy, zarówno nasz jak i dzieci
sprawił, że wszystko przebiegło bez większych

komplikacji. Nasze pociechy zawsze chętnie
uczestniczą w tego rodzaju wydarzeniach artystycznych, dla nich jest to coś niezapomnianego, czują się wtedy ważni, potrzebni, no
i przede wszystkim jest to dla nich miłe doświadczenie - stwierdziła Anna Dyba, nauczycielka klasy przysposabiającej Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego. Z kolei Sylwia
Sękowska-Moryń z Przedszkola Miejskiego
nr 1 dodała z uśmiechem: - Integracja i poczucie wspólnoty - właśnie te wartości chcemy promować wśród młodych ludzi. I myślę, że nam
się to udaje. Wielkie wrażenie na publiczności zrobiły stroje młodych aktorów przebranych między innymi za aniołki, pasterzy

oraz trzech króli. Tematem spektaklu było
ukazanie nocy betlejemskiej, podczas której
narodził się Jezus. Każde z dzieci biorących
udział w przedstawieniu recytowało fragment tekstu. Choć po niektórych było widać
niepewność i tremę, to jednak wszyscy spisali się wspaniale. W przerwach między odgrywaniem przez dzieci poszczególnych ról
odbyło się wspólne śpiewanie najpiękniejszych polskich kolęd. Organizowanie takich
spotkań z pewnością pomaga budować podstawy integracji już od najmłodszych lat,
dzięki czemu dzieci uczą się wzajemnej tolerancji i szacunku wobec drugiej osoby.
Andrzej Matłacki

Gubiński Dom Kultury zaprasza wszystkich chcących
wziąć udział w projekcie „Uniwersytet III Wieku w Gubinie” na spotkanie, które odbędzie się 10 lutego
o godz. 13.30 w Galerii „Ratusz”, ul. Westerplatte 14.

Już w sprzedaży!

Kalendarz na rok 2010 wydany na 775-lecie miasta.
- 12 pięknych zdjęć współczesnego Gubina
- 775 lat w pigułce

DOSKONAŁY UPOMINEK!
Cena: 24 zł
Do nabycia w Gubińskim Domu Kultury
oraz Księgarni Ryszarda Kościeszy
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Zabawa stowarzyszenia „Przystanek Nadziei”

hardcore / wrocław
www.myspace.com/selfrespecthc

hardcore / gryfino
www.myspace.com/finalstrikee

hardcore / gorzów wlkp.
www.myspace.com/eyesore

19.02.2010 GUBIN Pub Suchy, start 19.00



Wjazd: 8 zł

W gubińskim klubie Iskra odbyła się
zabawa choinkowa zorganizowana przez
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przystanek Nadziei”, które swoją działalność
rozpoczęło 17 grudnia ubiegłego roku. Jest
to organizacja społeczna założona przez
ludzi, którym nie jest obojętny los dzieci.
A jakie główne cele postawili sobie jego
członkowie? Na początku chcemy przede
wszystkim organizować jak najwięcej spotkań z dziećmi i rodzinami zastępczymi,
wspólnie się bawić, rozmawiać o ważnych
rzeczach… Poza tym mamy zamiar nawiązać wiele kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami, działającymi w innych miastach - wyjaśnia Anna Tomsia, skarbnik
stowarzyszenia. Z kolei wiceprezes „Przystanku Nadziei” Joanna Wróbel zdradziła najbliższe plany: - Dopiero zaczynamy
naszą misję. Obecnie skupiamy się na organizacji imprez. Dziś bawiły się maluchy,
a już 6 lutego odbędzie się bal charytatywny
dla dorosłych, podczas którego będziemy zbierać pieniążki na wyjazd wakacyjny dzieci.
Na zabawę choinkową przyszły dzieci
wraz z opiekunami i rodzicami. Impreza miała charakter balu przebierańców.

Na parkiecie w rytm skocznej i wesołej muzyki tańczyły dzieci przebrane
między innymi za królewnę, rycerza,
pirata i klowna. Na wszystkich uczest-

życzenia, śpiewały mu piosenki oraz recytowały wiersze. Dwugodzinna zabawa
przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Miejmy nadzieję, że kolejne działa-

Podczas balu panowała rodzinna atmosfera
ników zabawy czekały pyszne smakoły- nia członków „Przystanku Nadziei” przyki. Wielką niespodzianką były prezenty czynią się do tego, iż uśmiech na twależące pod choinką. W podziękowaniu za rzach dzieci będzie gościł jak najczęściej.
Andrzej Matłacki
podarunek dzieci składały św. Mikołajowi

Studniówka ZSO 23 I 2010

Światowej sławy mistrz
czarnego tradycyjnego Bluesa
Liczba miejsc ograniczona!!!
Miejsce | Restauracja RETRO
06 II 2010 | godz. 19.00 | WSTĘP WOLNY

Burmistrz Miasta Gubina oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gubinie zapraszają na koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Izabelli i Artura Pacewiczów.
W programie utwory muzyki poważnej.
Koncert odbędzie się w ramach Jubileuszu 775-lecia Gubina i Guben
oraz Międzynarodowego Roku Chopinowskiego.
22.02.2010 r., godz. 16:00, Sala Kameralna PSM, ul. Piastowska 23.
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Zebranie w Kole PZW nr 3
Kampania sprawozdawcza w PZW
Koło PZW nr 3, liczące 105 członków, któremu prezesuje Dariusz Sobczak, 23 stycznia 2009 r. zapoczątkowało
w Gubinie coroczną kampanię sprawozdawczą. W Galerii Gubińskiego Domu
Kultury prezes przedstawił wyniki pracy,
m.in. wyniki współzawodnictwa w sportowym połowie ryb. Najlepsze wyniki
osiągnęli Sławomir Jankowiak (gospodarz zarządu) i Bolesław Roszak (wiceprezes ds. pracy z młodzieżą), którzy
uzyskali po 69 punktów. Kolejne miejsca zajęli: Jerzy Kołowiecki (członek zarządu, 68 pkt.), D. Sobczak (65), Tomasz
Bądzielewski (wiceprezes ds. sportu, 62),
Czesław Misterski (51), Jan Witkowski
(45), Jerzy Marciniak (skarbnik, 42), Jan
Adamczak (41), Jan Bądzielewski (29).
Podkreślono duży wkład sponsorów
w krzewienie amatorskiego połowu ryb
na Ziemi Gubińskiej: Beaty Kosmali
(sklep wędkarski), Ryszarda Gackiego
(sklep mięsny), Łukasza Młodawskiego (sklep spożywczy) i Henryka Wadowskiego (sklep wędkarski).
W dyskusji m.in. Maria Kujaczińska i Ryszard Wichniarek akcentowali kwestie organizacji zawodów, prowadzenia kroniki, jubileuszu koła, wędkowania w Niemczech i sprawę zarybień.
Zaakcentowano, iż Okręg PZW we
współpracy z kołami systematycznie zarybia nasze akweny. Na przykład jezioro
Borek w Kosarzynie koło Gubina w ubiegłym roku zarybiono karpiem kroczkiem
(130 kg), linem kroczkiem (60), karasiem kroczkiem (55), jaziem kroczkiem
(40) i węgorzem (6). Do Nysy Łużyckiej

wpuszczono 8000 sztuk certy narybku jesiennego, 6800 szt. lipienia narybku letniego i 6000 szt. pstrąga potokowego narybku jesiennego. Odrę zarybiono 50.000
szt. sandacza narybku letniego i 73.700
szt. szczupaka narybku letniego.
Jak podkreślił zastępca dyrektora
Okręgu PZW ds. gospodarki rybacko-wędkarskiej Wojciech Zieleniewski, „znacznie więcej, niż planowano, do
naszych wód wprowadzono certy, pstrąga
potokowego, sandacza, szczupaka, a dodatkowo udało się zarybić Bóbr brzaną
i świnką”. Warto dodać, że Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
jest jednym z największych 45 okręgów
PZW w kraju. W 122 kołach terenowych skupia ponad 20 tysięcy członków.
W Gubinie istnieją cztery koła PZW,
z największym kołem nr 1.
Kilka kół PZW naszego okręgu, jak gubińska „Jedynka”, wyasygnowało własne
środki na dodatkowe zarybienie wód
ogólnodostępnych lub też takie zarybienie przeprowadziło samodzielnie, za co
należą im się słowa uznania. Zebranie
sprawozdawcze w „Trójce” zatwierdziło
preliminarz budżetowy na 2010 r. i plan
pracy. Najbliższe zawody - podlodowe na
jeziorze Borek (przy ośrodku „Oaza”), zaplanowano na 6 lutego (w sobotę). Rozpoczęcie sezonu w dyscyplinie spławikowej - 11 kwietnia na Odrze.
Skarbnik koła PZW nr 3 J. Marciniak przyjmuje opłaty w mieszkaniu os. E. Plater 10d/10, telefon 607 744 109,
(68) 455 58 96. W uzasadnionych przypadkach skarbnik dojedzie do domu wędkarza.
(WŁ)

Z Ziemi Gubińskiej

Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer

Wczesna próba porozumienia - 1
Dziś dla wielu mieszkańców Gubina i Guben możliwość przejścia przez graniczny most do sąsiadów wydaje się czymś
samym przez się zrozumiałym, normalnym, dostępnym niemal bez jakichkolwiek ograniczeń o każdej porze doby
i chyba niewielu zastanawia się, jak wyglądały kontakty mieszkańców obu miast granicznych w pierwszych latach powojennych? Choć obrazy z okresu 1939-1945 w umysłach polskich ofiar wojny były jeszcze świeże, to jednak ówczesne
młode pokolenie mieszkańców obu granicznych miast szukało ze sobą porozumienia.
O takiej wczesnej próbie porozumienia
jesienią 1949 roku wspomina mieszkaniec
Guben Werner Möhring.
- Przez wiele lat po drugiej wojnie
światowej wschodnia część dawnego
Guben, czyli polski Gubin, pozostawała dla nas zamknięta. Na terenie dawnego centrum miejskiego były do usunięcia masy gruzów. Polskiej administra-

Autodranie

narodów miała zajmować pozycję czołową, co również tu miało miejsce. Interesowało nas życie polskiej młodzieży,
będącej tak niedaleko nas. Umysły wielkiej część nas, młodzieży w zachodniej
części podzielonego miasta, zaprzątała myśl: Nigdy więcej wojny - i dlatego
też porozumienie i pojednanie z młodzieżą polską.
archiwum E. Wittchen

głośno kilka piosenek ludowych i robotniczych, aby usłyszano je po drugiej stronie rzeki. Machaliśmy rękami, by zwrócić na siebie uwagę.
Polacy, również młodzież, pokiwali
w naszą stronę. Powiedzieliśmy sobie, że
nawiązanie kontaktu z polską grupą młodzieży powinno być możliwe.
Bazą były organizacje: Freie Deutsche
Jugend (Wolna Młodzież Niemiecka)
i Związek Młodzieży Polskiej. Następnie
wziąłem na siebie napisanie listu do kierownictwa powiatowego polskiej organizacji młodzieżowej w Gubinie. Otrzymaliśmy wnet serdeczną odpowiedź zakończoną słowami „Cześć pracy”. List
ten był przedmiotem naszych spotkań
w grupach.
Nagłe olśnienie

Widok z Frankfurter Straße w Guben na zniszczony Gubin w pierwszych latach powojennych.
Od lewej: zrujnowany Kościół Farny, zniszczony ratusz i nieistniejąca dziś północna część budynku, w którym umieszczono internat ZSLiT.

cji udało się to w kilka lat. Nas, młodych, którzy znaliśmy dawny oraz późniejszy zniszczony obraz miasta, również interesowało, jak życie dalej będzie
W ostatnim sezonie zarysowała się szer- z odległego koła w Uniejowie. Pokot nie się tam toczyć.
sza współpraca gubińskich kół łowiec- był imponujący. Królem polowania został
Trudny proces dla obu stron
kich. Koła jakby się bardziej otworzyły. Jerzy Wojtczak - gość z koła „Gęgawa”
Naturalnie po czterech latach wydaCoraz częściej sąsiedzi zapraszają się wza- Uniejów, który w pięknym stylu połojemnie na polowania.
żył okazałego dzika. Potem była smacz- lenie ludności niemieckiej i wytyczenie
17 stycznia myśliwi z Koła „Krzyżów- na grochówka i toasty, a wszystko w we- nowej granicy nas, Niemców, wciąż boka” zorganizowali polowanie kończące sołej atmosferze dowcipów i żartów. Król leśnie dotykało, szczególnie tych, któsezon. Polowanie prowadził Jan Bojar- polowania oraz król pudlarzy tradycyj- rych problem dotyczył bezpośrednio ski, który ocenia, że jedynie samocho- nie otrzymali piękne dyplomy wykona- tych, którzy wtedy mieszkali na wschód
od Odry i Nysy oraz utracili własność
dy terenowe łowczego Jana Latoszka ne przez Adama Jarosza.
i Jana Wijasa umożliwiły wzięcie czterech
Teraz nastał czas dokarmiania zwierzyny i ojczyznę. Wtedy niemal nie wiedziemiotów. A trzeba było się jakoś pokazać, w jakże trudnych dla niej warunkach. Do- liśmy, że duża liczba Polaków osiedlogłównie przed zaproszonymi gośćmi z kół piero w kwietniu zaczną się zasiadki przy nych na niegdyś niemieckich terenach
Ols musiała opuścić swą wcześniejszą oj„Lis” Gubin, „Szarak” Wałbrzych, a nawet zasiewach zbóż i ziemniakach.
czyznę za Bugiem, ponieważ te tereny
zostały przyłączone do Związku Radzieckiego.
Zatem był to proces trudny dla obu
Ma Gubin swoich autodrani. Autodrań miał problemów. A przechodnie? To już stron. Młodzież, tak to rozumowaliśmy, w kwestii pokoju i porozumienia
to kierowca dbający o siebie i swoje auto go nie interesowało.
Powszechnie wiadomo, że w mieście coraz
przede wszystkim. Nieważne jak parkuje,
gdzie parkuje, byle jemu było wygodnie. trudniej znaleźć miejsce do zaparkowania.
Ten autodrań na fotografii zaparkował A teraz, kiedy na części parkingów zalega śnieg,
swoje autko z przyczepką przed bankiem problemy są jeszcze większe. Pomimo wszystna ul. Piastowskiej tak, że stworzył tor ko, takiego zachowania kierowcy nie można
W Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi
(pis) Gubińskiej można obejrzeć kolejną wyprzeszkód dla pieszych. Ważne, że on nie wytłumaczyć. Autodrań - i koniec.
stawę. Tym razem dotyczy ona plakatów sprzed lat. Plakaty w poprzednim
ustroju obwieszczały przede wszystkim
ważne dla miasta i mieszkańców wydarzenia – głównie pochody pierwszomajowe, manifestacje ku czci, mecze, spartakiady, czy też Wiosnę nad Nysą. Plakaty
to swego rodzaju zapis wydarzeń z tamtych lat. Przypominają o tamtym czasie,
miejscach i osobach, z których wielu już
nie ma wśród nas.
Plakaty eksponowane na wystawie inTak parkować nie wypada…
formują o wydarzeniach lat powojennych,

Koniec sezonu
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Do zadań, które dobrowolnie sobie postawiliśmy, należało, w ramach ochotniczej pracy wieczorami, szczególnie
w weekendy, pomaganie przy usuwaniu
jeszcze zalegających w naszym mieście
gruzów zniszczonych budynków mieszkalnych, w celu szybszego usunięcia wojennych szkód i polepszenia jakości życia,
wtedy pełnego wyrzeczeń. Tak pracowaliśmy również pewnego marcowego weekendu 1949 roku na gruzowisku ze zniszczonych domów przy Frankfurter Straße
(w bezpośrednim sąsiedztwie nowej granicy), gdzie później powstał nowy blok
mieszkalny (por. foto).
Akordeon wciąż nam towarzyszył
Po pracy grupa młodzieży udała się nad
brzeg Nysy przy Alte Poststraße (ulica
wzdłuż Nysy na północ od dzisiejszego mostu granicznego), ponieważ zauważyliśmy, że Gubin został oflagowany. Nasz akordeon, nieodłączny towarzysz pracy, wzięliśmy ze sobą i zagraliśmy

Nagle doznaliśmy umysłowego olśnienia. Niebawem nadszedł przedostatni
tydzień sierpnia. Właśnie to umysłowe
olśnienie było tym, co skłoniło nas do
wezwania polskiej młodzieży w Gubinie do wzięcia udziału we wspólnej manifestacji po obu stronach jeszcze zniszczonego mostu na Nysie (dzisiejszego
drogowego mostu granicznego w Gubinie) 1 września 1949 roku o godzinie
13.00. Następne wydarzenia potoczyły się tak szybko, a przypadki współgrały ze sobą w taki sposób, że jeszcze
dziś pewne rzeczy wydają się być niezrozumiałe.
Miejsce spotkania - most kolejowy
Napisaliśmy kolejny list. Po nim dosłaliśmy jeszcze telegram. A potem nadeszła radosna odpowiedź: „Zgadzamy
się, chcemy się z Wami spotkać 30 sierpnia
o godzinie 15.00 w celu rozmowy. Miejsce:
most kolejowy koło Grunewald (na linii
Guben - Zielona Góra)”.
W ustalonym czasie delegacja od nas
była przy moście kolejowym. Po drugiej stronie polscy przyjaciele przybyli
też punktualnie. Cieszyliśmy się na bezpośrednie spotkanie przy moście z przedstawicielami polskiej młodzieży z Gubina.
Ale gdy chcieliśmy wejść na most,
wyszedł nam naprzeciw sowiecki wartownik i…
cdn.

Wystawa plakatów
głównie w latach 70. i 80. Warto zobaczyć do Izby Muzealnej (dawny WDT III
i powspominać. Zapraszamy codziennie piętro).
(sp)

Patrycja i Martyna oglądają plakaty starsze od nich o ponad 20 lat
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Opracowanie i przekład - Krzysztof Freyer

Wieści zza Nysy
Alkohol za kierownicą
Pijani kierowcy są problemem całego zmotoryzowanego świata. Chyba nie
zdajesz sobie sprawy, jak często pojawiają się bardzo blisko ciebie. Oby nigdy
zbyt blisko! Przepisy niemieckie w temacie alkoholu za kierownicą po części są
liberalne. Czy jest to dobre rozwiązanie?
W Niemczech prowadzenie pojazdu mechanicznego jest dozwolone, jeśli stężenie alkoholu we krwi kierowcy jest niższe niż 0,5 promila. Kierowanie pojazdem
przy stężeniu od 0,5 do 1,09 promila karane jest grzywną w wysokości 500 euro.
W przypadku recydywy jednokrotnej grzywna ta wynosi 1 000, a w przypadku wielokrotnej 1 500 euro.
Jazda ze stężeniem od 1,1 promila i więcej określana jest jako „absolutna niezdolność do kierowania pojazdem” i jest traktowana jako przestępstwo, karane pozbawieniem wolności albo karą pieniężną do 3 000 euro.
Niemieccy kierowcy początkujący nie mają prawa prowadzić pojazdu po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Za nieprzestrzeganie tego przepisu zapłacą
250 euro grzywny.

Niczym Feniks z popiołów…
Większość mieszkańców Gubina pamięta czasy świetności restauracji „Parkowa”. Czas płynął... W 2004 r. zmienił się właściciel, wizerunek, nazwa tego
lokalu (powstała restauracja „Rożana”)
i nie tylko. Minęło 5 lat. „Różana” oficjalnie przestała istnieć z dniem 17 listopada 2009 r. i tego właśnie dnia miało
miejsce odrodzenie „Parkowej”, niczym
mitycznego Feniksa z popiołów.

w parku i dlatego, że mieszkańcy Gubina
to miejsce zawsze kojarzyli i wciąż kojarzą
z „Parkową”. Choć w tym miejscu odbywały się dotąd pokazy i prezentacje różnych firm, to warunki sanitarne pozostawiały wiele do życzenia. Większość pomieszczeń w lokalu wymagała remontu.
Najwięcej funduszy i pracy pochłonęły
toalety, w których wymieniono sprzęt sanitarny i całą kanalizację. W głównej sali

Walczą na ringu

Coraz większą popularność zdobywa
Kick-boxing - dyscyplina sportowa, w której
walczy się, stosując zarówno bokserskie ciosy
pięścią, jak i kopnięcia. Gubińscy miłośnicy
tej sztuki walki w końcu mogą być usatysfakcjonowani. Od grudnia, dzięki zaangażo-

a zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 trzy razy w tygodniu. Na treningu, którego byliśmy świadkiem, zawodnicy byli skoncentrowani na sparingach zadaniowych, polegających na nauce unikania i obrony przed ciosem.

Zawodnicy gubińskiego klubu podczas sparingu na jednym z treningów
waniu Agencji Ochrony „Max”, w naszym
mieście funkcjonuje bowiem KS Jedi Boxing
Zielona Góra-Gubin, którego założycielem
i prezesem jest doświadczony trener z Zielonej Góry Andrzej Bartoch. Nasi kickbokserzy wraz z firmami ochroniarskimi, policją i strażą miejską planują organizowanie także specjalnych kursów samoobrony. Warto wspomnieć, że klub należy do
Polskiego Związku Kickboxingu i Muay
Tai oraz Polskiego Związku Bokserskiego.
Obecnie w treningu uczestniczy 30-40 osób,

Choć klub działa od niedawna, gubińscy zawodnicy mają już za sobą pierwsze
sukcesy. Pod koniec stycznia w Żarach
odbyła się II Charytatywna Gala Sportów Walki, w której udział wzięli Radosław Borkowski, Damian Maciejun
oraz Tomasz Maciejun, zdobywając dla
naszego klubu dwa medale. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek sukcesów
pasjonatów tego widowiskowego i jednocześnie wymagającego sportu.
Andrzej Matłacki

Żywe
muzeum

Sobota 30 stycznia 2010 r. - ponowne otwarcie lokalu będzie pamiętnym
dniem dla nowych właścicieli restauracji, państwa Bogumiły i Józefa Storto.
Po wielomiesięcznej przerwie (z powodu
pożaru gospody, która była ich własnością) postanowili oni na nowo podjąć
wyzwanie i zająć się gastronomią. Wracanie do poprzedniego miejsca nie miało
sensu. Koszty związane z odbudową były
zbyt wysokie, by podjąć się tego zadania, a i biurokratyczne sprawy przesądziły o ich działaniu. Alternatywą okazało się otwarcie lokalu w miejscu, które
jest wszystkim znane. Po wielu rozważaniach wybór padł na restaurację „Różaną”.
W czasie wykupu lokal miał taką nazwę,
ale jej nowi właściciele postanowili wrócić
do poprzedniej, ze względu na lokalizację

metamorfozie uległo dosłownie wszystko:
sufity, podłogi, ściany. Ze względów bezpieczeństwa naprawy wymagała również
elektryka. Jest jeszcze wiele do zrobienia
m.in. parking, taras, nowa elewacja , ale
to poczynania, na które potrzeba czasu.
Państwo Storto czasem wątpili w sens
swoich działań. W końcu udało się osiągnąć wyznaczony cel. „Parkowa” znów
ma być miejscem spotkań towarzyskich
i służbowych, uroczystości rodzinnych
(wesel, komunii, osiemnastek), a także
dancingów, zabaw andrzejkowych, sylwestrowych, studniówkowych itp. Ta restauracja jest nieodłącznym elementem gubińskiego krajobrazu. Oparła się powodzi, więc chyba oprze się kryzysowi gospodarczemu i innym przeciwnościom.
Anna Kędziora

dokończenie ze str. 1
Wcześniej nie zauważyła, może dlatego, że wyszła z domu, w którym nie było
tego typu problemu.
- Jak doszło do tego, że wreszcie przyznał się pan sam przed sobą, że jest alkoholikiem? To podobno najtrudniejsze, bo
często słyszy się: w każdej chwili mogę
przestać pić. Ale ta chwila bez udziału
samego alkoholika może nigdy nie nastąpić. - pytam pana Zdzisława.
- Byłem na potężnym trzytygodniowym
chlaniu (kac gigant). Kiedy kac mijał, zadzwoniła teściowa i zapytała, czy byśmy
nie pojechali na pielgrzymkę do Częstochowy. Na tej pierwszej w moim życiu
pielgrzymce przeżyłem wewnętrzną przemianę, którą nazywam nawróceniem. Był
to rok 1983 - mówi zapytany.
Pytam, czy był osobą wierzącą?
- Od dziecka byłem wychowany
w wierze katolickiej, ale moje zachowanie po alkoholu było tego zaprzeczeniem.
Zrozumiałem, że materialnie powodzi mi
się dobrze, ale życie duchowe legło w gruzach. Zacząłem szukać pomocy w Toruniu, gdzie kiedyś mieszkałem. Szukałem
ratunku u redemptorystów. Po rozmowie
z o. Jaroszem zrobiłem spowiedź swojego

życia. Niestety! Po powrocie do Gubina
znowu zapiłem. Wróciłem do o. Jarosza,
kiedy zawisła nade mną sprawa rozwodowa. Podpisałem wtedy deklarację, że przez
rok nie będę pił. Było to 3 stycznia 1985 r.
Od tego czasu przez 25 lat nie wypiłem
ani grama alkoholu - mówi pan Zdzisław.
- I nigdy pana nie ciągnęło?
- O tak! Zdarzyło mi się trzy, a może
cztery razy w ciągu tego czasu, że chętnie
bym się napił szklaneczkę zimnego piwa
w upalny dzień, zwłaszcza jak inni piją.
Ale ja wiem, że nie mogę.
Kolejnym moim przełomem w trzeźwieniu - mówi pan Zdzisław - było
spotkanie z moim znajomym z Gdyni,
z którym kiedyś razem tęgo piliśmy. Nie
mówiąc mi dokąd idziemy, zaprowadził
mnie na spotkanie grupy AA. Przeżyłem
szok, bo znałem alkoholików brudnych,
źle ubranych, śmierdzących. Ludzkie
wraki. Tam zobaczyłem zadbane kobiety i zadbanych mężczyzn, inteligentnych,
kulturalnych, wykształconych, na stanowiskach. Wszyscy mówili, że są trzeźwiejącymi alkoholikami.
I znowu zajęło mi to następne pół
roku - byłem gotowy działać, pomagać sobie i innym. 1 grudnia 1986 r.

powstała gubińska grupa AA. Wtedy szefową Ośrodka Pomocy Społecznej była
pani Jolanta Kurpas. Przyjęła mnie do
pracy na stanowisko pracownika socjalnego poradni odwykowej w Gubinie.
- Czy od tego czasu widzi pan jakąś różnicę w trzeźwieniu z choroby alkoholowej? Co się zmieniło? - pytam.
- Z mojej obserwacji wynika, że teraz
młodzież pijąc, używa różnych dopalaczy, narkotyków, robi tzw. mieszankę piorunującą. Dawniej tego nie było.- odpowiada.
Pan Zdzisław w ciągu swojej działalności poznał ludzi, którzy trzeźwienia
nie wytrzymali i po dwóch, trzech latach
zapijali. Wielu z nich zmarło. Zna również tych, którym tak jak jemu się udało.
Mówi,że to dzięki wierze i pracy nad
sobą, a także wsparciu ze strony żony.
I chociaż nie było łatwo, to utrzymali
małżeństwo.
Na zakończenie rozmowy dodaje, że
teraz alkoholikom jest dużo łatwiej.
W samym Gubinie jest wiele placówek
oferujących pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin. Najważniejsze to uznać
swoją chorobę i chcieć się leczyć.
Kaśka Janina Izdebska

Ważne!

Ułamek, którego może Ci zabraknąć
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W Bieżyckim Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego nie byłem już kilka lat.
Pewnego popołudnia posprzeczałem się
z kolegą regionalistą o to, czy w wymienionym muzeum znajdzie się pewien eksponat - maszyna. A że spór był nierozstrzygnięty, musiałem to sprawdzić. Zaawizowałem więc swój przyjazd właścicielce i twórczyni muzeum - pani Zenonie Dyrbusch. No i powiodło się. Były
miłe słowa, herbatka, jak zwykle serdeczne przyjęcie.
Nie ujawniając celu przyjazdu, zapytałem dość niezdarnie, troskliwie o sen
zimowy muzeum w śnieżnej otulinie.
Jaki sen?- usłyszałem - Muzeum żyje tak
w lecie, jak i zimą. Widział Pan zapewne, jak wychodziły moje asystentki. Widziałem jakieś uczennice.
- No, one mi bardzo pomagają i będą
z nich ludzie. Jedna chce studiować bibliotekarstwo, druga germanistykę, a trzecia biologię czy leśnictwo. Kilka dni temu
zrealizowaliśmy w muzeum film reżyserowany przez maturzystę Huberta Irysika
zatytułowany „Spójrz na mnie”. Za kilka
dni będzie gotowy. Film jest dźwiękowy,
ale nie pada w nim ani jedno słowo. Produkcja przedstawia dzień rodziny w scenerii mojego muzeum. Zrealizowała to
młodzież. A Pani gra główną rolę? - znów
strzeliłem gafę - Myli się pan, nie gram
wcale, gra tylko moje muzeum. Aktorami są: Danuta Irysik, Jakub Brzeziński,
Natalia Konopska i Michał Piętosa. Zaraz, zaraz: pamiętam, że były już jakieś
teatrzyki, konkursy recytatorskie, a teraz
film. Skąd się bierze takie właśnie pomysły,
potem realizowane z dużą łatwością? - To
mój zawód - mówi pani Zenona. Temat
mojej pracy magisterskiej brzmiał: „Rozwijanie aktywności twórczej przez zabawy
w teatr”. A więc to te zabawy…
Ols

Należy pamiętać, że powyższe kary stosowane są, jeśli nie udowodniono tak zwanej
jazdy niepewnej. W przypadku „zjawisk utraty kontroli spowodowanych alkoholem”, albo gdy dojdzie do wypadku, to jako przestępstwo może być potraktowana
i ukarana jazda ze stężeniem od już 0,3 do 1,09 promila.

Czy zgoda niemieckiego ustawodawcy na prowadzenie pojazdów mechanicznych ze
stężeniem alkoholu we krwi niższym od 0,5 promila jest dobrym rozwiązaniem? Wydaje
się, że jest ono przyjazne dla społeczeństwa, bo aparat władzy nie szuka na każdego obywatela przysłowiowego kija. Jest praktyczne pod względem organizacyjnym, bo nie
przeciąża wymiaru sprawiedliwości mnóstwem drobnych, ale pracochłonnych spraw.
Ale czy „przyjazne” i „praktyczne” automatycznie oznacza również „bezpieczne”?
- Nawet, jeśli po tym jednym „symbolicznym piwie” reakcja kierowcy wydłuży się
tylko o malutki ułamek sekundy, to przy dzisiejszym tłoku, stresie i prędkościach na
niemieckich drogach, tego niby nic nieznaczącego „ułamka sekundy”, który przekłada się na przejechane w nim metry, bardzo często może komuś zabraknąć…, by
(prze)żyć.
Źródło danych: Kodeks drogowy RFN

W iadomości
__Gubińskie

Nowi właściciele restauracji „Parkowa”

Nawiedzony!!!
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Kronika 997 Jak obchodzono 750-lecie miasta
22.01. na ulicy Piwnej w Gubinie dwaj nieustaleni mężczyźni najpierw uderzyli w tył głowy 57-letniego mieszkańca Gubina, a następnie
zabrali mu torbę z artykułami spożywczymi i telefonem komórkowym.
Czynności w tej sprawie prowadzą gubińscy policjanci.
23.01. nieustalony sprawca skradł
elementy wyposażenia ogrodu wartości 300 zł na szkodę mieszkanki
Gubina.
26.01. mieszkaniec Gubina zgłosił
włamanie do altany i kradzież narzędzi stolarskich i ogrodniczych oraz rur
stalowych i przewodu elektrycznego.
Wartość strat wynosi 500 zł.
31.01. nieustalony sprawca skradł
tablicę rejestracyjną samochodu osobowego zaparkowanego na osiedlu
Emilii Plater w Gubinie.
1.02. nieustaleni sprawcy skradli
dwa samochody osobowe zaparkowane na posesji w podgubińskiej miejscowości. Oba auta zostały uszkodzone, a następnie porzucone na drodze
w pobliskim lesie.
Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie
Dariusz Marczenia

Kronika PSP
Koniec stycznia i początek lutego
to kilka interwencji strażaków spowodowanych palącymi się w przewodach kominowych sadzami. Przyczyną tego jest najczęściej brak regularnych wizyt kominiarzy i nieoczyszczone kominy. W ciągu ostatnich dwóch
tygodni Straż Pożarna aż czterokrotnie wyjeżdżała do podobnych zdarzeń.
Poza interwencjami w Gubinie strażacy jeździli m.in. do Pola i Jaromirowic.
W trosce o bezpieczeństwo własne i bliskich warto zadbać o prawidłową wentylację pomieszczeń i pamiętać o systematycznych przeglądach kominów.
28.01. Jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Strzegowa wyciągała z zaspy śnieżnej utworzonej na
drodze autobus.
28.01. zastęp strażaków wypompowywał wodę z piwnicy budynku
przy ul. Słowackiego. „Potop” prawdopodobnie został spowodowany pęknięciem rury wodociągowej. Podobne zdarzenie miało miejsce 31.01. na
ul. Barlickiego.
Ostanie tygodnie to także akcje
uwalniania dzikich zwierząt - głównie jelonków - które, szukając pożywienia, wchodzą do ogrodów. Często
strażacy używają nożyc hydraulicznych, aby uwolnić zwierzę, które wystraszone - szuka dla siebie bezpieczniejszych miejsc do żerowania.
Wielokrotnie strażacy usuwali zwisające z budynków użyteczności publicznej sople lodu i nawisy śnieżne.
Usuwanie sopli i nawisów na posesjach prywatnych należy do obowiązku ich właścicieli i zarządców nieruchomości.
Informacje przekazał
zastępca dowódcy JRG-PSP
w Gubinie
asp. Wojciech Liczbiński.
Oprac. AB.

W br. obchodzimy 775-lecie nadania
miastu w 1235 roku praw miejskich przez
Margrabiego Miśni Henryka Ilustrisa. Po
raz pierwszy uroczystości jubileuszowe
odbyły się w 1985 r.
Mieszkańcy wówczas urodzeni i rozpoczynający naukę w szkołach, mają dziś od 25
do ponad 30 lat. Posiadając w swym archiwum bogatą dokumentację, w tym prasową, chciałbym w kolejnych odcinkach przypomnieć rok 1985, by można było go porównać z osiągnięciami, jakie następowały
przez 25 lat, aż do dnia dzisiejszego.
Celem organizacyjnego zabezpieczenia obchodów już w 1983 roku Miejska Rada Narodowa powołała Komitet Obchodów i zatwierdziła program.
W jego skład weszli: (warto przy okazji
poznać, kto pełnił różne funkcje) przewodniczący MRN - Stanisław Błażewicz (Franciszek Szachniewicz), Naczelnik Miasta - Stefan Ciszek (od IX.Kazimierz Dębicki), zastępca naczelnika
miasta - Bogumił Spytkowski, przewodniczący PRON - Tadeusz Dziewierski,
prezes ZSL - Władysław Koch, prezes
Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego - Tadeusz Jankowski, dowódca Garnizonu Gubin – płk dypl. Julian
Lewiński, zastępca dowódcy Garnizonu - ppłk mgr Jerzy Karwata, dowódca
jednostki WOP - Feliks Stępień, przewodniczący ZM ZSMP - Robert Nawrot,
komendant Hufca ZHP - Leszek Kalinowski, inspektor oświaty i wychowania - Włodzimierz Rogowski, komendant
KM MO - Marian Kaczmarek, prezes
GTK - Tadeusz Firlej, komendant Straży
Pożarnej - Romuald Bohatkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych - Józef
Bartkowiak, przewodniczący rady kultury przy naczelniku miasta - Zygmunt Traczyk, kierownik Klubu Garnizonowego
ppłk Antoni Grześkowiak, dyrektor Gubińskiego Domu Kultury - Roman Niparko, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji - Kazimierz Kowalski, dyrektor Lubuskich Zakładów Przemysłu Skórzanego (LZPS) „Carina”- Jerzy Opara, dyrektor Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Goflan” - Jan Chrobak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Edward
Wołoszyn, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych - Leon Letki, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 - Krystyna Gwoździańska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Józef Granda, kierownik Muzeum - Małgorzata Niparko, dyrektor Zakładów Metalowych „Kromet” - Wojciech Albinowski, dyrektor Zakładów „Diana” - Henryka Białostocka, p.o. dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy - Maria
Sibińska, dyrektor WSS „Społem” - Urszula Kondracik, dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia - Edmund
Rodziewicz, naczelnik gminy - Kazimierz

Dębicki, przewodniczący Gminnej Rady
Narodowej - Henryk Maćkowiak, przewodniczący miejskiego ZBOWiD - Mikołaj Gaczyński, prezes ZM Ligi Obrony
Kraju - Kazimierz Obara, przewodniczący
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
- Tadeusz Sawrasewicz, dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej - Jerzy Kostrzewa,
przewodniczący ZG ZSMP - Andrzej
Michalak, dyrektor PGKiM - Bogdan
Keller, dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej - Janusz Gurynowicz.
W1985 r. przypadały też 40. rocznice:
zdobycia Gubina, zwycięstwa nad faszyzmem i powstania Wojsk Ochrony Pogranicza.
W programie zadań do wykonania znalazło się wiele spraw, m.in. uporządkowanie Wzgórz Gubińskich, ciągu spacerowego nad Nysą, zagospodarowanie placu
przed odbudowanym Ratuszem. Także
zachęcenie mieszkańców do porządkowania wnętrz domów, podwórek, ogrodów przydomowych i balkonów, co miało
doprowadzić do upiększenia miasta i zaszczepić nawyk stałej dbałości o wygląd
otoczenia.
Ważnym kierunkiem, jaki wytyczył
sobie komitet, było wykonanie rzeczy
trwałych, niezbędnych mieszkańcom,
m.in.: poprawa zaopatrzenia miasta
w wodę, oddanie do użytku przychodni zdrowia, rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Zawodowych i budynków
szkół. W Szkole Podstawowej nr 3 dobudowano skrzydło, w którym znalazło
się osiem izb lekcyjnych, biblioteka z czytelnią, świetlica ze stołówką, szatnia. Zamiarem było także utworzenie w odbudowanym Ratuszu Miejskiego Centrum
Kultury z Gubińskim Domem Kultury,
Biblioteką Miejską i Izbą Historyczną
Miasta Gubina.
Bogaty był program imprez i przedsięwzięć przygotowanych przez komisję
kulturalno-oświatową i sportową. Zaplanowano wystawę dokumentów historycznych Gubina, turniej wiedzy o mieście, sesję popularno-naukową, wystawę
kronik zakładów pracy, szkół i organizacji społecznych, wydawnictw o Gubinie
(książek, prac magisterskich, publikacji
prasowych, pocztówek, plakatów, proporczyków, pucharów, medali, dyplomów za
działalność sportową i społeczną). Na wystawie miały być zaprezentowane wyniki
konkursów: fotograficznego i plastyczno-rzeźbiarskiego.
Wśród imprez rocznicowych zaplanowano - koncerty, wieczornice, przeglądy filmów, spektakle teatralne, spotkania z pionierami i ludźmi zasłużonym dla
miasta, konfrontacje zespołów artystycznych czy zlot turystów.
Dalsze szczegóły w następnym numerze.
Zygmunt Traczyk
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Siatkarski raport
W tegorocznych rozgrywkach Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej bardzo
dobrze spisują się chłopcy w drużynach
młodzieżowych – młodzik, aktualnie zajmują II miejsce w tabeli i najmłodsi siatkarze MLKS Volley Gubin biorących
udział w rozgrywkach zapowiadają walkę
o mistrzostwa w Lubuskiem i awans do
Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. II miejsce zajęli juniorzy, którzy zagrają w dniach
6-7 lutego dodatkowy turniej o mistrzostwo wojewódzkie. Już zapewnili sobie co
najmniej awans do 1/8 Mistrzostw Polski.
Kadeci jedną kolejkę przed zakończeniem
rundy zasadniczej zagwarantowali sobie
udział w dwóch dodatkowych turniejach czterech najlepszych drużyn w województwie lubuskim, które odbędą się
w lutym. Kadeci, podobnie jak młodzicy i juniorzy, będą walczyć o mistrzostwo

i awans bezpośrednio do ćwierćfinałów
Mistrzostw Polski. Czołowe lokaty drużyn
MLKS Volley Gubin w siatkówce chłopców są efektem wieloletniej ciężkiej pracy
zawodników i szkoleniowców. Za sukcesami drużyn idzie coraz większe uznanie
pracy gubińskich trenerów w środowisku
siatkarskim naszego województwa, którzy
przejmują pałeczkę od tak doświadczonych
szkoleniowców, jak chociażby Ireneusz
Szmit. Trener MLKS Volley Gubin Jacek
Gornow objął razem z bratem Tomaszem
Gornowem Kadrę Województwa Lubuskiego w siatkówce chłopców rocznik 95,
która pierwsze zgrupowanie miała podczas ferii zimowych w Gubinie. Chłopcy
z Gubina, Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp.,
Drezdenka, Sulechowa i Sulęcina przez tydzień przygotowywali się rozgrywek Kadry
Wojewódzkiej w 2010 roku.
jaw

Czwarta porażka z rzędu
Nie wiedzie się ostatnio gubińskim szczypiornistkom w rozgrywkach drugiej ligi.
W minioną sobotę Sparta uległa w wyjazdowym meczu Polonii Kępno 21:24. To dla
naszego zespołu czwarta porażka z rzędu.
Spotkanie w Kępnie było uzupełnieniem ósmej kolejki spotkań. Mecz został
przełożony ze względu na odbywającą się
w grudniowym terminie kursokonferencję trenerów w Kielcach, organizowaną
przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Gubinianki przystąpiły to tego meczu osłabione. Z różnych względów w składzie
zabrakło Aleksandry Kuźminów, Sylwii
Włodarczyk oraz Angeliki Wieczorek.
Początek meczu należał do naszego zespołu, który po bramkach Eweliny Szafrańskiej oraz Katarzyny Świstun objął
w czwartej minucie prowadzenie 2:0. Powinno ono być wyższe, ale zawodniczki
Sparty nie wykorzystały dwóch rzutów karnych z rzędu. Kolejne minuty przyniosły
bramki dla miejscowych. Polonia w 11 minucie objęła pierwsze w tym meczu prowadzenie 4:3. Dalszy ciąg pierwszej odsłony to gra „bramka za bramkę”. W 29 minucie na tablicy widniał remis 8:8. Ostatnim trafieniem w tej części spotkania popisała się K. Świstun i spartanki zeszły na
przerwę przy prowadzeniu 9:8.
Początek drugiej odsłony ustawił

praktycznie losy tego pojedynku. Od
33 minuty gry, przez kolejne 6 minut
bramki zdobywały tylko zawodniczki
z Kępna. Efekt przestoju gubinianek był
taki, że na tablicy pojawił się wynik 15:9
dla Kępna. Spartanki próbowały odrabiać straty. W 51 minucie po skutecznie
wykonanym przez E. Stachowiak rzucie
karnym, gubinianki przegrywały już
tylko dwoma trafieniami (16:18). Jednak
chwilę później naszą bramkarkę pokonały Daria Szymkowiak oraz Monika
Nowicka i miejscowe ponownie odskoczyły na cztery bramki różnicy. Dystans
bramkowy był na tyle bezpieczny, że zawodniczkom Polonii udało się utrzymać
przewagę do końca spotkania.
Szkoda tej porażki, bo przy odrobinie
skuteczniejszej gry Sparta mogła wywieźć
z Kępna komplet punktów. Oba zespoły
zagrały bardzo kontaktowo, czego efektem były kary wykluczenia (2 minuty) - 14
minut po stronie Polonii Kępno oraz 22
minuty Sparty.
Bramki dla Sparty zdobyły: Świstun K.
(7), Stachowiak E. (3), Zielińska M. (3),
Szafrańska E. (5), Sibińska K. (2), Bednarska J. (1).
Przebieg gry: I połowa: 0:2; 3:3; 4:3; 6:4;
7:6; 8:9; II połowa: 13:9; 15:10; 17:12; 18:15;
20:17; 24:21.
zbo

Ćwierćfinał Sparty
w Piotrkowie Trybunalskim
Po udanym sezonie rozgrywek wojewódzkich i zdobyciu mistrzostwa, juniorki Sparty będą reprezentowały Gubin
w dalekim Piotrkowie Trybunalskim. Już
w najbliższy weekend (4/7 luty br.) odbędzie się tam ćwierćfinał Mistrzostw Polski
, a nasz zespół zmierzy się z gospodyniami Piotrkowią i Zagłębiem Lubin (oba
zespoły to zaplecze drużyn z ekstraklasy)
oraz MOSM Tychy. Uzyskanie pierwszego lub drugiego miejsca premiowanego awansem do półfinałów będzie zadaniem trudnym, ale nie niemożliwym.
Jak poinformował Redakcję prezes Sparty
i jednocześnie trener juniorek, Kazimierz
Barłóg - dziewczyny obiecują ambitną
walkę o zakwalifikowanie się do najlepszej szesnastki w Polsce. Mistrzostwo
Województwa Lubuskiego juniorek
w piłce ręcznej wywalczyły następujące

zawodniczki: bramkarki – Wosik Pola
i Ławrecka Martyna oraz z pola Bednarska Justyna, Drzewiecka Karolina,
Chmurzewska Sylwia, Janczak Natalia,
Kuchta Gabriela, Łanicka Magdalena,
Sibińska Karolina, Stachowiak Ewa,
Świstun Katarzyna, Sykała Ala, Wieczorek Angelika, Zielińska Magdalena,
Piasecka Aleksandra. Jednak głównie ze
względów finansowych (koszt wyjazdu to
ok. 5,5 tys. zł) na zawody do Piotrkowa
pojedzie ekipa w ograniczonym składzie
i niektórych dziewcząt możliwość zagrania w tej rangi imprezie ominie.
Zarząd Sparty prosi sympatyków
i ewentualnych darczyńców o chociaż
drobne wpłaty na konto klubu:
W BS Gubin 42 8371 1019 4201 9246
3000 0010
M-B-T
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Czytelnicy redagują | Ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Gubin o statusie miejskim
1. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 49,00 m² położony w budynku mieszkalnym nr 9 przy ulicy Złotej w Gubinie
wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 189/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 380/9 o powierzchni 198 m², położonej w obrębie nr 3, objętej księgą wieczystą KW ZG2K/00007248/8.
Lokal położony jest na parterze budynku trzykondygnacyjnego, składającego się z 6 lokali mieszkalnych. Budynek o kubaturze
1580 m³, całkowicie podpiwniczony. Lokal składa się z 3 pokoi - o pow. 11,50 m2, 13,00 m2 i 13,90 m2, łazienki o pow. 5,30 m2,
kuchni o pow. 8,30 m2. Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 2,40 m2 i 9,90 m2 oraz jedno pomieszczenie gospodarcze (komórka) o pow. 4,80 m². Lokal jest w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. Lokal jest po pożarze, występują liczne
zacieki w kuchni i zarysowania na tynkach. Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona - ramy okienne uszkodzone i częściowo powybijane szyby. W przedmiotowym lokalu instalacja elektryczna została całkowicie zniszczona, natomiast instalacja wodna, gazowa i kanalizacyjna nadaje się do wymiany. Brak jest w lokalu ogrzewania (zdemontowano piece). Przedmiotowy lokal wolny jest
od obciążeń i zobowiązań
Cena lokalu mieszkalnego: - 9.673,00 zł.
Cena udziału w gruncie: - 1.363,00 zł.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.036,00 zł.
Wadium: 1.103,60 zł.
2. Lokal użytkowy nr 5 o powierzchni użytkowej 37,60 m² położony w budynku nr 1 przy ulicy Legnickiej w Gubinie wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 154/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we
współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 372/4 o powierzchni 99 m², położonej w obrębie nr 5, objętego księgą wieczystą KW ZG2K/00007005/3.
Lokal położony jest na parterze budynku czterokondygnacyjnego, składającego się z 3 lokali mieszkalnych i 2 użytkowych. Budynek
o kubaturze 1434 m³ jest częściowo podpiwniczony. Lokal składa się z sali sprzedaży o pow. 32,60 m2 i zniszczonego sanitariatu o powierzchni 3,10 m2. Wysokość pomieszczeń – 3,20 m. Stan techniczny lokalu jest mierny. Ściany i tynki w narożniku budynku są porażone grzybem. Podłogi i posadzki wykonane zostały z płytek ceramicznych o niskiej jakości. Stolarka okienna i drzwiowa wykonana jest
z wadliwych materiałów i nadaje się do całkowitej wymiany. Przedmiotowy lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań.
Cena lokalu użytkowego: - 23.121,00 zł.
Cena udziału w gruncie: - 848,00 zł.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23.969,00 zł.
Wadium: 2.396,90 zł.
3. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 55/1 o powierzchni 33 m³, położona
w obrębie 5 miasta Gubina, przy ul. Dąbrowskiego wraz ze sprzedażą budynku garażowego o powierzchni użytkowej 27,70 m², wyposażonego w instalację elektryczną. Budynek wolnostojący, przylegający południową ścianą do budynków gospodarczych, dach
jednospadowy kryty blachą, oddany do użytku w 1992 r. Księga Wieczysta nr ZG2K/00005536/0. Nieruchomość obciążona jest
umową najmu nr 20/2009 zawartą dnia 21 stycznia 2009 r.
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta”, zgodnie z którym położona jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Cena wywoławcza gruntu wynosi: 1.595,00 zł.
Cena wywoławcza budynku wynosi: 9.082,00 zł.
Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.677,00 zł.
Wadium: 1.067,70 zł.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 5 marca 2010 r. o godz. 11.00 w sali nr 308 Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 2 marca 2010 r. na konto PKO BP
S.A. o/Gubin nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).
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 sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone,
na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
Dla nieruchomości nie zostały sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej.
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu uczestnika musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje
przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 3 lutego 2010 r.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 - pokój nr 308, tel (068) 455 81 39, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl
Przedmiotowe nieruchomości lokalowe oglądać można w dniu 19 lutego 2010r. pod powyższymi adresami w godz.:
- poz. 1 od godz. 13.00 do 14.00
- poz. 2 od godz. 15.00 do 16.00
Przedmiotowe lokale oglądać można w dniu 15 lutego 2010r. pod powyższymi adresami w godz.:
12.00 - 13.00 - poz. 1,
14.00 - 15.00 - poz. 2,

W iadomości
__Gubińskie

13

Droga Redakcjo!
Nazywam się Anna Perska i chciałabym opisać, jak jesteśmy traktowani przez
urzędników MZUK w Gubinie.
Na ul. Rycerskiej mieszkam wraz z czwórką dzieci 3,5 roku. Dostałam mieszkanie
w bardzo złym stanie. Po miesiącu mieszkania zaczął odpadać sufit, gdyż tak malowali „fachowcy” z MZUK. W każdą zimę muszę oklejać grubą taśmą okna, bo się nie
domykają. Jest bardzo duża wilgoć, bo budynek wymaga remontu. Wiele razy zgłaszałam wszystko, ale tak naprawdę to nikogo nie obchodzi. Wszystko robią na koszt
własny, ale skąd brać na to pieniądze? W żadnym oknie nie ma parapetów. Latem
robiłam remont i niestety była to tylko strata pieniędzy, bo wilgoć znowu wyszła.
Moja toaleta znajduje się na klatce schodowej . Po wielu prośbach do kierownika
MZUK wymienili mi toaletę na nową, a na własny koszt wyremontowałam resztę.
25 stycznia zamarzła mi woda i po wielu zgłoszeniach przyszło dwóch „pracowników” MZUK. To co oni zostawili po sobie jest nie do opisania. Po prostu zdewastowali mi toaletę. Ściany popalone, muszla połamana i jeden wielki bałagan. Zastanawiam się, jak można coś takiego zrobić.
Pracownicy MZUK są ordynarni, chamscy, obgadują ludzi i zamiast pracować zajmują się czymś innym. Myślę, że w końcu ktoś się zajmie tym wszystkim i pomyśli o ludziach, którzy naprawdę potrzebują pomocy urzędników.
Anna Perska

Informuję, że w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2010r. zostanie przeprowadzony na terenie miasta Gubina spis próbny, poprzedzający narodowy spis powszechny
ludności i mieszkań zaplanowany na rok 2011. Spis zostanie przeprowadzony przez
20 rachmistrzów. Wszystkich zainteresowanych do podjęcia pracy rachmistrza w ramach umowy-zlecenia zapraszam do składania do dnia 11 lutego br. swoich ofert (
życiorysów zawodowych – c.v.) na adres: Urząd Miejski w Gubinie, ul.Piastowska
24 ( z dopiskiem: nabór na rachmistrzów) .
Zgodnie z instrukcją organizacyjną w/s sposobu przeprowadzenia spisu próbnego
rachmistrzem spisowym może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie ( preferowane będzie wykształcenie wyższe) oraz godna zaufania.
Jednocześnie kandydat na rachmistrza powinien:
- być w pełni sprawny fizycznie,
- posiadać łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, sprawnego
i skutecznego komunikowania się z respondentami,
- wzbudzać zaufanie wśród respondentów,
- być asertywny, opanowany, uprzejmy i cierpliwy,
Spis próbny będzie przeprowadzany przy pomocy urządzeń elektronicznych, dlatego
kandydaci na rachmistrzów winni posiadać dobrą znajomość obsługi komputera.
Burmistrz Miasta Gubina – Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta Gubina zatrudni w ramach umowy zlecenia audytora wewnętrznego Gminy Gubin o statusie miejskim. O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz podmioty wymienione
w art.279 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /
Dz. U Nr 157 poz 1240/, spełniające warunki określone w art.286 cyt.
ustawy. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.03.2010 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24. Wybór
oferty dokonany zostanie w terminie do dnia 31 marca 2010 r.
FUNDACJA WSPÓLNY DOM
Sprawozdanie ze „zbiórki publicznej - kwesty” na terenie Miasta
Gubina za rok 2009.
Zebrano następujące sumy:
Ze zbiórki publicznej w czasie „Wiosny nad Nysą” - 502.00
Ze zbiórek pozostałych w ciągu roku: - 1227.65
Rodzaj kosztów: 
Kwota wydana:
Energia elektryczna 
860.15
Materiały biurowe 
233.82
Zakup paliwa (transport) 
133.68
Częściowa opłata za autokar 
502.00
(wyjazd do Niemiec)
Razem kwota: 
1729.65
Wydana kwota jest udokumentowana fakturami, które są przechowywane w siedzibie Fundacji. Prezes zarządu – Edmund Śladowski

Drodzy Czytelnicy!
Od następnego numeru będziemy inaczej naliczać należności za reklamy. Podstawową jednostką będzie moduł reklamowy o wymiarach 46mm x 48mm. Koszt modułu: strony czarno białe - 75 zł plus
VAT, w kolorze - dopłata 35%, pierwsza strona - 45%.
Ogłoszenia ramkowe - Zwykła ramka: osoby fizyczne 10 zł plus
VAT, firmy 20 zł, ramka w kontrze: osoby fizyczne 12 zł plus VAT,
firmy 24 zł plus VAT, ramka z szarym tłem: osoby fizyczne 15 zł
plus VAT, firmy 30 zł plus VAT. Szczegóły nowego cennika zamieścimy w następnym wydaniu „WG”.
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Społeczeństwo

Coś pożytecznego
Z rzecznikiem prasowym Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, gubinianką Martą Czerwińską,
rozmawiał Andrzej Matłacki.
powinna nieustannie szukać czegoś
nowego w życiu. Chciałam poznać
nowych ludzi, zdobyć dodatkowe umiejętności i mieć poczucie satysfakcji z robienia czegoś pożytecznego.
Jakie w związku z tym spoczywają na
Tobie obowiązki?
Przede wszystkim muszę być na bieżąco
ze wszystkim sprawami, które dotyczą życia
uczelni i studentów. Uczestniczę w zebraniach Parlamentu Studenckiego i wszystkie tam podjęte decyzje staram się przekazać zainteresowanym w sposób najbardziej
optymalny i skuteczny. Poza tym odpowiadam za kontakty parlamentu z otoczeniem,
promuję Uniwersytet oraz odbieram od
moich studentów sygnały na temat spraw,
którymi powinniśmy się zająć.
Jak godzisz pełnienie tej funkcji z bieżącą nauką, egzaminami, itp.?
Jak dotąd nie miałam z tym żadnych
problemów. Mogę liczyć na wyrozumiałość prowadzących zajęcia, którzy wiedzą
o mojej działalności i gdy tylko zachodzi
taka potrzeba, służ mi pomocą i czasem.
Wszystko jest więc pod kontrolą.
Dzięki temu, że zostałaś rzecznikiem,
zapewne nawiązujesz wiele kontaktów,
które w przyszłości mogą okazać się bezCo było powodem, dla którego posta- cenne…?
nowiłaś zostać rzecznikiem prasowym?
Hmm… Nie będę ukrywać, że tak właCzłowiek jest istotą społeczną, która śnie jest. Spotykam wielu nowych ludzi,
Dlaczego zdecydowałaś się studiować
politologię?
O tym kierunku myślałam od bardzo
dawna. Wiele słyszy się opinii, że polityka nie interesuje przeciętnego Kowalskiego. A to nieprawda. Polityka jest
obecna w każdym aspekcie naszego życia
i w żaden sposób nie da się jej uniknąć.
Wybierając politologię, chciałam poznać
reguły rządzące światem polityki.

pełniących rozmaite funkcje. Te kontakty
dają mi wiele możliwości i szans.
Jak oceniasz polską scenę polityczną?
Jest na niej wiele sporów i kłótni, ale
ja, w przeciwieństwie do znacznej części
społeczeństwa, nie oceniam tego zjawiska,
jako coś wyjątkowo negatywnego. Moim
zdaniem istotą polityki są spory i wymiana poglądów. Ważne, aby odbywało się
to w cywilizowany sposób. Poziom bieżącej polityki nie jest odzwierciedleniem
moich wyobrażeń i marzeń, ale nie jest
również czymś całkowicie negatywnym
i pozbawionym racjonalności.
Twoja osoba może być dowodem na
to, że także gubinianie mogą się wybić
ponad przeciętność…
Zdecydowanie! Trzeba tylko odnaleźć
w sobie pasję, której realizowanie stanie
się naszym celem. Ważne jest również
spotkanie na swojej drodze ludzi, którzy
w nas uwierzą i nam zaufają. Ja takich
spotkałam, za co w tym miejscu chciałabym im serdecznie podziękować.
Jakie masz plany na przyszłość?
Są już dość skonkretyzowane, związane
z kierunkiem studiów i zainteresowaniami, ale nie chciałabym jeszcze ich ujawniać. Zapewniam jednak, że jeśli uda mi
się je zrealizować, to czytelnicy „WG” dowiedzą się o tym pierwsi.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Aktywne ferie z Miejskim Ośrodkiem Sportu
Śnieżne szaleństwa, jazda na kuligu,
rywalizacja sportowa, nawiązywanie
nowych znajomości… - tak wyglądały ferie zimowe z perspektywy uczestników zimowiska, których organizatorem
był Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie Szkół
Podstawowych nr 1 i nr 2 w Gubinie, a także
przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Łącznie w zimowisku wzięło udział 230 dzieci,
na które codziennie czekało wiele niespodzianek i nowych wyzwań. Dużo emocji
dostarczyły zajęcia sportowe w hali Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, gdzie
odbywały się zabawy z piłką, gry oraz konkurencje sprawnościowe. Najlepsze drużyny
otrzymały dyplomy i puchary ufundowane przez burmistrza Bartłomieja Bartczaka i dyrektora MOS-u Andrzeja Nowaka.
Myślę, że żadne z dzieci nie żałowało decyzji o udziale w naszym zimowisku. Staraliśmy się im urozmaicać czas w miarę naszych możliwości. Był czas zarówno na wysiłek
sportowy, jaki i ognisko połączone z grillowaniem - mówi Mirosław Skobel z MOS-u.
Co ważne, pogoda podczas ferii sprzyjała

zimowym szaleństwom oraz dobrej zabawie na świeżym powietrzu. Ferie minęły mi
super, zero nudy! A najbardziej podobała mi
się jazda na kuligu - zdradziła Kasia, jedna
z uczestniczek zimowiska.

z zadowoleniem będą wspominać okres,
który obfitował dla nich w wiele radosnych chwil i świetnych zabaw.
Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie
składa serdeczne podziękowania dyrek-

Nr 3 z 5.02.2010

Uzależnieniom mówią
stanowcze „Nie”!
Celem akcji profilaktycznych jest zapobieganie, za pomocą szeregu działań, rozwijaniu się niepożądanych zjawisk szkodzących i utrudniających życie nam oraz
naszym bliskim. Uzależnienia dotykają
i trapią coraz więcej ludzi. Niestety, problem ten w coraz większym stopniu dotyczy także młodych osób.

Pamiątkowe zdjęcie z K. Jaryczewskim
W środę 27 stycznia w Galerii „Ratusz”
odbył się finał konkursu „Jestem świadomy, jestem wolny”. Uczniowie przygotowywali plakaty, których tematem było
ukazanie sposobów przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom. Organizatorem
konkursu była pełnomocnik ds. uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Gubinie Urszula Jaryczewska oraz Gubiński
Dom Kultury. W konkursie udział wzięli
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej. Gościem specjalnym spotkania był Krzysztof „Jary” Jaryczewski,
który zagrał i zaśpiewał utwory z repertuaru „Oddziału Zamkniętego” oraz zespołu „Exces”. Ponadto tłumaczył młodym
słuchaczom, w jaki sposób rodzą się uzależnienia, jak się przed nimi chronić oraz
jak tragiczne mogą wywoływać skutki.
Warto pamiętać, że uzależnienia występują w każdym środowisku: dotyka to bogatych, biednych, młodych, starszych, profesorów, studentów… Powinniśmy z młodymi ludźmi rozmawiać na ten temat otwarcie, aby w przyszłości, kiedy będzie rodziła
się u nich pokusa, świadomie dokonywali

skiej, Dominice Macierzyńskiej, Weronice Koplin, Agacie Migranis, Kacprowi Migranis, Mateuszowi Bucholowi oraz Maksymilianowi Jarzewiczowi. Natomiast trzecie miejsce w konkursie zajęli: Michał Kulik, Marcel Niekraszewicz i Magda Rybak. Laureaci zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi
przez Urząd Miejski w Gubinie. W czasie
spotkania można było także obejrzeć plakaty na temat uzależnień przygotowane
przez gimnazjalistów.
„Narkotyki niszczą życie”, „Uzależnienie to krok ku śmierci”, „Uzależnienia
pozbawią cię złudzeń i marzeń”, „Nie
bądź więźniem nałogu” - to przykłady
haseł, jakie można było zobaczyć na przygotowanych przez uczniów plakatach.
Takie akcje profilaktyczne dają nadzieję, że młodzi ludzie nigdy nie przekroczą
pewnej granicy prowadzącej do bezsilności, samotności, cierpienia i bólu… Na
szczęście ich wiedza i świadomość o czyhających zagrożeniach i niebezpieczeństwach ze strony, jak powiedziała jedna
z uczestniczek konkursu - „tych okropnych
trucizn” - stale wzrasta. Co bardzo cieszy
i buduje…
Andrzej Matłacki

Współpraca nabiera rozpędu

dokończenie ze str. 1
W czasie spotkania ujawniono również,
To ważne, że zamiast siedzieć przed tele- torowi Zespołu Szkół Licealnych i Tech- iż w czasie obchodów 775-lecia Gubina
wizorem lub komputerem, nasze pociechy nicznych Mirosławowi Siergiejowi za odbędzie się wielki korowód historyczaktywnie spędziły dwa tygodnie zimowych udostępnienie hali sportowej.
ny, ukazujący miasto i jego społeczeństwo
Andrzej Matłacki z lat 1235-1367. W związku z tym wydaferii. Wracając do szkolnych obowiązków,
rzeniem pojawiła się prośba o zgłaszanie
się społeczników, którzy pomogą w realizacji tego przedsięwzięcia. W jaki sposób?
Choćby poprzez uszycie kostiumów, czy
zrobienie makiet określonych obiektów.
Liczy się zarówno pomoc finansowa, jak
i rzeczowa. Dyrektor Gubińskiego Domu
Strona internetowa www.gubin.com.pl i„Wiadomości Gubińskie” organizują konkurs„Zabawne minki”. Udział w zabawie może wziąć Kultury Janusz Gajda poinformował
każdy, kto uchwyci swoją pociechę w ciekawej pozie. Zdjęcia dzieci urodzonych po 2005 roku prosimy przesyłać na adres mailowy kon- także, że w tym roku w Parlamencie Europejskim będzie miała miejsce wystakurs@gubin.com.pl. Na swoich faworytów będzie można głosować w ankiecie zamieszczonej na stronie internetowej.
wa poświęcona gubińskiej farze. Będzie
się ona składać z trzech elementów: preNagrodą dla zwycięzcy jest profesjonalna sesja fotograficzna w Art Studio J.S. Orzeszko w Krośnie Odrzańskim. Więcej inforzentacji nowatorskiego komiksu Tademacji na www.gubin.com.pl.
usza Raczkiewicza ukazującego proces
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słusznego wyboru - stwierdził muzyk. Do
konkursu zostało zgłoszonych kilkanaście
plakatów. W ocenie jury ich poziom był
wyrównany i wysoki. Ostatecznie uznano,
że najlepsze były prace autorstwa: Klaudii Kobielskiej, Kacpra Turowskiego
oraz Patryka Janiaka i Natalii Bodnar.
Drugie miejsce przyznano Sylwii Lip-

Dzieci z zimowiska GDK podczas kuligu organizowanego przez MOS

odbudowy fary, projekcji filmu dokumentalnego oraz przedstawienia historiograficznych faktów i planów na przyszłość, uzupełnionych prezentacją nowej
makiety fary. Będzie to z pewnością istotne wydarzenie, które przyczyni się do
promocji naszego Euromiasta.
Na koniec ze strony uczestników konferencji padł apel o pomoc dla Konrada
Andrzejewskiego - 3,5-letniego chłopczyka chorego na raka. Ponieważ sytuacja materialna rodziców Konrada jest trudna, rodzinie potrzebne jest wsparcie finansowe,
przeznaczone choćby na podróż i nocleg
w Warszawie, gdzie chłopiec mógłby przechodzić odpowiednie badania i podjąć leczenie. Osoby zainteresowane pomocą proszone są o wpłacanie pieniędzy na konto:
PKO BP 82 1140 2004 0000 3202 4103 5544
Andrzej Matłacki

MIESZKANIE

WYNAJMĘ mieszkanie 60 m kw, 3
pokoje, I piętro. Tel. 603 773 240.
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.
DO WYNAJĘCIA umeblowana kawalerka. Tel. 502 558 569.
WYNAJMĘ umeblowaną kawalerkę. Tel.
504 203 398.
WYNAJMĘ mieszkanie, pokój, kuchnia,
łazienka. Tel. 791 127 765.
WYNAJMĘ mieszkanie, dwa pokoje,
aneks kuchenny. Tel. 695 706 999.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe na wsi po częściowym remoncie,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka o łącznej powierzchni użytkowej z pomieszczeniami przynależnymi 98,90 m kw.
Tel. 792 037 262.
SPRZEDAM mieszkanie 56 m kw, 3
pokoje po kapitalnym remoncie. Tel.
500 982 441.
WYNAJMĘ mieszkanie dwupoziomowe kompletnie wyposażone (3 pokoje,
kuchnia z jadalnią, 2 łazienki, garderoba) w centrum Gubina z ogródkiem
i parkingiem. Możliwość adaptacji na
biura. Tel. 502 150 208.
KUPIĘ mieszkanie 4-pokojowe w Gubinie. Tel. 665 225 312.
SPRZEDAM dom z dużym ogrodem w
Gubinie. Tel. 601 198 046.
SPRZEDAM mieszkanie, IV piętro, ul.
Wojska Polskiego, dwa pokoje, trzy szafy
wnękowe, meble kuchenne, okna plastikowe, 50,09 m kw. Tel. 607 809 892.
SPRZEDAM dom w okolicy Gubina. Tel.
602 556 405 lub 068 359 13 07.
ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe
bezczynszowe, dwa pokoje, aneks kuchenny, łazienka, WC, 32 m kw, piwnica, na większe, możliwa dopłata. Tel.
790 260 410.
WYNAJMĘ umeblowaną kawalerkę, CO,
gaz. Tel. 504 203 398.
WYNAJMĘ mieszkanie 3 pokojowe, z
kuchnią i łazienką, 75 m kw., ul. Oświęcimska. Tel. 695 407 499.
WYNAJMĘ pokoje, 1 i 2 osobowe z łazienką. Tel. 791 379 011.
WYNAJMĘ umeblowane mieszkanie
50 m kw, w kamienicy ul. Kosynierów.
Bardzo niskie opłaty. Tel. 606 636 569 lub
791 852 151 .
KUPIĘ mieszkanie komfortowe w bloku,
2 pokoje, parter lub I piętro do 40 m kw.
Tel. 793 036 119 lub 510 309 448.
SPRZEDAM mieszkanie, 3 pokojowe, 58,20 m kw na Os. E. Plater. Tel.
793 681 830.
SPRZEDAM mieszkanie 82 m kw i garaż.
Blok przy ul. Kosynierów. Tel. 695 37
47 99.

DZIAŁKI/LOKALE

SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromirowicach 21 arów. Tel. 503 160 380.
WYNAJMĘ lokale handlowo-usługowe,
o pow. 50 m kw, 36 m kw i 86 m kw. Tel.
510 266 034.
SPRZEDAM działkę budowlaną 670 m
kw. Róg ul. Miedzianej i Dzikiej, cena
41.000. Kontakt 606 695 029.
WYNAJMĘ lokal użytkowy przy ulicy
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Żymierskiego 30 m kw. Tanio. Kontakt
606 695 029.
WYNAJMĘ lokal handlowo-usługowy, pow. 36 m kw, w centrum. Tel.
695 700 536.
SPRZEDAM, wynajmę lub zamienię
obiekt 230 m kw po byłej piekarni, ul.
Żwirki Wigury 3. Tel. 606 636 569.
SPRZEDAM atrakcyjną działkę rolnobudowlaną o pow. 1,86 ha przy drodze
wojewódzkiej, idealną na każdą działalność, z domem lub bez. Tel. 511 663 785.
SPRZEDAM działkę 27 arów do odrolnienia przy ulicy Długiej 8 w Jaromirowicach. Tel. 609 519 061.
SPRZEDAM lub wydzierżawię obiekt
przemysłowo-handlowy nadający się na
każdą działalność o pow. całkowitej 3000
m kw, a powierzchnia zabudowy dwa razy
po 800 m kw, wszystkie media, 500 m od
przejścia granicznego. Tel. 728 36 56 29
lub 60 80 70 392.
SPRZEDAM działkę budowlaną 0,651
m kw. Tel. 607 721 973
SPRZEDAM pawilon z płyty obornickiej
34 m kw. Tel. 607 721 973.

MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM części Ford Fiesta 1,1 cm,
1994 r. oraz silnik ze skrzynią biegów i
komplet kół. Tel. 514 677 084.
SPRZEDAM motocykl Suzuki Maruder, poj. 125 cm zarejestrowany. Tel.
607 721 973.
SPRZEDAM Suzuki Swift na części. Tel.
785 231 811.
SPRZEDAM bus Renault Trafic 1.9
Diesel, rok produkcji 1997, kolor biały,
stan idealny. Tel. 697 668 666.
SPRZEDAM Mazdę Pickup B-2500,
napęd na cztery koła, rok 2002, zarejestrowana. Tel. 068 455 34 65.
SPRZEDAM Audi A4 19 TDI Avant 1999
r., bogate wyposażenie, czarne, w cenie
20.500 do uzgodnienia oraz Audi A4 2500
TDI Avant 1999r, granatowa, skóra, bogate
wyposażenie w cenie 14.500 do uzgodnienia. Tel. 515 354 735.

USŁUGI
KOMPUTERY naprawa, instalacja oraz
konfiguracja systemów Windows, sieci,
oprogramowanie, usuwanie wirusów, doradztwo przy zakupie komputera i inne.
Tel. 609 118 304.
Odzież używana,
ul. Żymierskiego 55 D
(obok garaży).
Wielka obniżka cen.
Kurtki i płaszcze – 5 zł,
pozostałe art. – 2 zł

SPRZEDAM tanio odkurzacz czyszczący i piorący, mało używany. Tel.
663 105 489. Proszę dzwonić po 20
PRZEWÓZ osób, wyjazd na lotniska krajowe i międzynarodowe Tel.
515 354 735.
SCHODY drewniane, balustrady - wyrób
i montaż. Komorów, ul. Młyńska 10. Tel.
609 351 799.

Biuro Rachunkowe oferuje
świadczenie usług w zakresie:
- prowadzenia KPiR
- rozliczania ryczałtu
- prowadzenia kadr z US i ZUS – Em
- zwrotu VAT-u budowlanego
- ROCZNE ROZLICZENIE PIT
Oraz inne rozliczenia według
indywidualnego zlecenia
Siedziba biura znajduje się w Gubinie przy ul. Wyspiańskiego 2F
(wejście pomiędzy sklepem
dziecięcym a cukiernią)
Czynne od Pn do Pt
w godz. 16.00 – 19.00
w sobotę w godz. 8.00 – 14.00
tel. 601 - 804 – 302

SPRZEDAJESZ lub wynajmujesz mieszkanie/dom? Potrzebne Ci świadectwo energetyczne? Dzwoń pod nr tel. 604 482 675.
MATEMATYKA, korepetycje.Tel. 889 137 910.
MATEMATYKA, korepetycje.Tel. 509 567 973.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEPROWADZKI, Tel. 888 806 385.
ELLEGANSA Kinga Gut
Pracownia biżuterii
ręcznie robionej
zaprasza
ul. Obrońców Pokoju 19
(budynek restauracji Lech
wejście od parkingu).
Pn – Pt 10.00-17.30,
Sob. 10.00-14.30

RÓŻNE

SPRZEDAM używane akumulatory. Tel.
607 721 973.
SPRZEDAM śrutownik w dobrym stanie.
Tel. 695 700 536.
SPRZEDAM suknię ślubną, tanio, rozmiar 42. Tel. 500 982 441.
SPRZEDAM małą lodówkę firmy Electrolux, 4 letnia. Tel. 697 668 666.
SPRZEDAM rożno elektryczne na 12
kurczaków. Tel. 068 455 34 65.
SPRZEDAM nowy piec do wypieku
pizzy. Tel. 068 455 34 65.
SPRZEDAM zbiornik ciśnieniowy
10 atm., 90 litrów. Cena : 150 zł. Tel.
514 677 084.
SPRZEDAŻ nowych agregatów prądotwórczych. Tel. 603 632 973.
ZAPRASZAMY do nowo otwartego stoiska z tanią odzieżą używaną (namiot
przy NETTO).
KUPIĘ wersalkę. Tel. 783 708 244.
SPRZEDAM wózek dziecięcy dla bliźniąt. Tel. 66 00 77 295.
Józefa Czyczyna, Wojciecha Fijałkowskiego i Alicję Skalarus monituję o zwrot
długu. Sprawę skieruję do sądu o wydłużenie i odszkodowanie. W.R.
KUPIĘ firmowy piec C.O. 14 kw węgiel,
drzewo. Tel. 068 356 36 40.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub starszą
osobą. Tel. 665 535 356.

PRACA

ZATRUDNIĘ emeryta do drobnych prac porządkowo-ogrodniczych. Tel. 510 266 030.

TOWARZYSKIE/matrymonialne

JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci odnaleźć „drugą połowę”.
Napisz, zadzwoń do redakcji! Tel. 68
455-81-92. Czekamy! Nie wstydź się,
przestań żyć samotnie!
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Burmistrz informuje o przygotowaniach do Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. W kwietniu i w maju 2010 r. przeprowadzony
zostanie spis próbny w 16 gminach w Polsce, wytypowanych jako reprezentatywne. Wśród nich znalazł się Gubin. Od lutego funkcjonować
będzie w Gubinie Biuro Spisowe. Przeszkolonych zostanie 20 rachmistrzów spisowych, którzy pracować będą na umowę zlecenie. Całość
prac koordynuje Maria Kużdżeń - Sekretarz Gminy. 
Ols

Klub radnych PRO zaprasza mieszkańców ulicy Wiśniowej i Małej na spotkanie w Szkole
Podstawowej nr 3, wtorek 9 lutego godzina
18.00. Celem spotkania jest przedstawienie
projektu wykonawczego budowy ulic.
Serdecznie zapraszamy!
Edward Patek, Waldemar Kowal,
Tomasz Kaczmarek, Danuta Andrzejewska
Dziękuję moim wspaniałym sąsiadom Joli i Jankowi Sabiłło za to, że
mogę zawsze liczyć na waszą pomoc.
Urszula Kondracik
TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 455 81 11
(w godzinach 7.00-15.30)
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Awarie wodne (PUM po godzinach pracy) 068 455 82 68
Telefon zaufania (pon. - pt. 15.00-17.00) - 9288

SZPITALE I PORADNIE
Szpital Gubin, ul. Śląska 35 - tel. 068 359-30-18
Szpital Krosno Odrzańskie - tel. 068 383-50-39
Poradnia, ul. Gdańska, tel. 068 359-57-91
WSPL - tel. 068 455-80-62, 068 455-80-77
Atol Centrum Medyczne - tel. 068 475-15-40
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tel. 068 455-82-52

TAXI
Euro Taxi - tel. 196-27, 0 800 202 020
Taxi Bis - tel. 068 359-33-31

INNE TELEFONY
Informacja PKS - tel. 068 359-32-97
Związek Nauczycielstwa Polskiego - tel. 068
455-42-98
Biuro PCK, ul. Gdańska 17, śr. 16.00 - 17.00
tel. 068 359-86-44
Bezpłatny Ogólnopolski telefon zaufania - tel. 0800
422 322
Punkt Konsultacyjny Uzależnień - tel. 068
359-68-26
Bezpłatna infolinia Placówki pomocy społecznej
Województwa Lubuskiego - 0 800 109 160
Pogotowie Kryzysowe Województwa Lubuskiego 24h
tel. (095) 7 214 215
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 24h
tel. 068 383 50 76
Gminne Centrum Zarządzenia Kryzysowego (8.00 14.00)
tel. 068 455 81 05
Usługi pogrzebowe, cmentarz - tel. 068 455-81-98

WAŻNE
DLA
MYŚLIWYCH
Minister Środowiska dokonał zmiany rozporządzenia
w sprawie określenia polowań
na zwierzęta łowne, które już
obowiązują (Dz.U.RP nr 163
z 2009 r.). Zmiany dotyczą
okresów polowań na:
- dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym
za warchlaki uznaje się dziki od
dnia urodzenia do 31 marca
następnego roku kalendarzowego - obecnie przez cały rok;
- lisy - od 1 czerwca do
31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występują głuszec lub cietrzew lub
prowadzono w ostatnich dwóch
latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
- norki amerykańskie, jenoty
i szopy pracze - przez cały rok;
- gęsi - zbożowe i białoczelne - od 1 września do 21 grudnia, a na terenie województw:
zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do 31 stycznia;
- gęgawy - od 1 września do
21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do
15 stycznia. Dla pozostałych
zwierząt łownych terminy pozostają bez zmian.
Z.T.

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.
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zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
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O Puchar Burmistrza
W dniach 16-31 stycznia w halach sportowych Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych odbył
się jubileuszowy X Turniej o Puchar Burmistrza, zorganizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Tomasza Romanowskiego i Leszka Grzegorzaka, przy
pomocy pracowników MOS-u Jacka Woźniaka i Patryka Sobolewskiego. To właśnie
podczas tych rozgrywek swoje umiejętności rozwijał w poprzednich latach m.in. piłkarz Feyenoordu Rotterdam Michał Janota.
Pierwszy dzień turnieju, który nosił imię wybitnego gubińskiego nauczyciela wychowania fizycznego Jerzego Gąsiora, był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.
Zawody zdominowali piłkarze reprezentujący SP nr 2 w Gubinie, którzy okazali się najlepsi we wszystkich kategoriach wiekowych,
czyli klas IV, V i VI. Drugi dzień turnieju
to rozgrywki dla szkół gimnazjalnych. Tu
triumfatorem okazała się drużyna FC Broklin, która w finale pokonała Gimnazjum
z Jasienia 3:1. Trzecie miejsce przypadło gimnazjalistom z Grabic. Kolejny dzień przyniósł
zmagania uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W meczu o pierwsze miejsce drużyna Łaga Czigi bez problemu pokonała Rozrzutnik Jasienicę 4:1. W finale pocieszenia
Pogoń Wężyska okazała się lepsza od Venus
Drink Bar wygrywając 3:0. Warto wspomnieć, że ogółem w całym turnieju szkolnym udział wzięły 52 drużyny, co dało łącznie liczbę ponad 400 zawodników. W ostatni
dzień stycznia odbyły się zawody w kategorii „Open”, gdzie do gry przystąpili zawodnicy bez ograniczeń wiekowych. I tym razem

nie brakowało emocji i meczów wzbudzających zainteresowanie publiczności. Ostatecznie najlepszą drużyną okazały się Cukiereczki, drugie miejsce przypadło Auto Eko
Gaz, a trzecie miejsce zajęli piłkarze z Jasienia. Uważam, że poziom zawodów był wysoki.
Widać było u chłopaków piłkarską pasję. A ilość
zgłoszonych do turnieju drużyn utwierdza mnie
w przekonaniu, że warto go kontynuować w kolejnych latach - stwierdził z satysfakcją jeden
z organizatorów zawodów T. Romanowski.
Uroczystego wręczenia nagród dla najlepszych
drużyn dokonał burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak. Za dwanaście miesięcy kolejna edycja turnieju. Oby co najmniej tak
udana, jak w tym roku. Pełna emocji, zwrotów akcji, nieszablonowych goli i ogromnego zaangażowania piłkarzy.
Najlepsze zespoły mogły być docenione
medalami, pucharami i nagrodami rzeczowymi dzięki szczodrości lokalnych władz
oraz lokalnych przedsiębiorców. Fundatorami byli: Burmistrz Gubina, Starostwo
Powiatowe, Rada Rodziców ZSO, PKM
Poniatowscy, Cukiernia Kremowa, Cukiernia Magdalenka, Hurtownia Ch.O.S.,
Auto naprawa Koyki, Pizzeria Rab, Pizzeria
Romano, Magiczne Naleśniki, McDonald
Gubin, Księgarnia Kościesza, PKS Zielona
Góra, Biuro rachunkowe M. Boguszewicz,
Bar Hammak, Bar Hamburger, Stacja kontroli pojazdów WBW. Ponadto organizatorzy
składają specjalne podziękowania za pomoc
i życzliwość przy organizacji turnieju Dyrekcji oraz katedrze wychowania fizycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz
Zespołu Szkół Rolniczych.Andrzej Matłacki

Nr 3 z 5.02.2010

W spotkaniu, w którym nie zabrakło emocji padł dość nietypowy jak na siatkówkę wynik - remis. Okazja była zaś niezwykła.

Mecz jubileuszowy

W roku szkolnym 2009/2010 Gimnazjum nr 2 w Gubinie obchodzi 10-lecie
swojego istnienia. Jubileusz ten był
okazją do organizacji meczu piłki siatkowej, w którym naprzeciwko siebie stanęli:
pierwsi absolwenci Gimnazjum z rocznika
2001/2002 (klasa siatkarska - wychowawca Grażyna Bartkowiak) i obecni nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 2.
Pomysłodawcą i organizatorem meczu był
nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz
Romanowski, pracujący w tej szkole od

z dyrekcją szkoły Haliną Bogatek i Anną
Januszkiewicz oraz G. Bartkowiak zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie. Po sportowych emocjach drużyna absolwentów
mogła odpocząć i powspominać szkolne
czasy przy małym poczęstunku zorganizowanym przez radę rodziców Zespołu
Szkół Ogólnokształcących.
Nauczyciele – Absolwenci 2001/2002 2:2
Nauczyciele: Robert Woszak, Tomasz
Romanowski, Leszek Grzegorzak, Sylwester Cichosz, Ryszard Zakrzewski, Karol
Smyk, Radosław Rzun.

Wspólne zdjęcie uczestników meczu
początku jej istnienia. Spotkanie odbyło
się 23 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych. Pierwsze dwa sety
po zaciętej walce należały do absolwentów, jednak w dwóch następnych więcej
sił zachowali nauczyciele i to oni zwyciężyli. Mecz był umówiony na 4 sety, więc
zakończył się wynikiem 2:2.
Po meczu obydwie drużyny wraz

Absolwenci: Piotr Flis, Łukasz Klucznik, Jakub Dzikuć, Tomasz Muth, Radosław Boratczuk, Jakub Zawadzki, Patryk
Sobolewski.
W czerwcu odbędzie się mecz piłki
nożnej na nowo wybudowanym boisku
szkolnym ZSO. Tym razem przeciwnikami nauczycieli będą pierwsi absolwenci
Gimnazjum z klasy piłki nożnej. TR

„Dwójka” wygrała w Jasieniu
VI Turniej Noworoczny w halowej
piłce nożnej chłopców odbył się 6 stycznia 2010 r. w Jasieniu. Wzięło w nim
udział 5 zespołów gimnazjalnych. Reprezentacja Gimnazjum nr 2, wygrywając
wszystkie swoje mecze, zajęła pierwsze
miejsce. Królem strzelców z 13 bramkami został Andrzej Donaj. Oto kolejność:
1.Gimnazjum nr 2 Gubin,2.Gimnazjum

Zwycięska drużyna w kategorii gimnazjów

Jasień, 3.Gimnazjum Lipinki Łużyckie,
4.Gimnazjum Lubsko, 5.Gimnazjum nr
2 Żary.
Drużyna z Gubina grała w następującym składzie: Andrzej Donaj, Justyn Puciata, Sebastian Keller, Michał Grzebielucha, Tomasz Musiał, Adrian Podgórski,
Piotr Nowicki, opiekun Tomasz Romanowski.
TR
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Zwycięzcy turnieju w Jasieniu
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Ireneusz Szmit

Sum ergo cogito
Styl życia to jest to
Jakby w korespondencji z moim
ostatnim felietonem, prasa podała,
iż powstała Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia. Z jej diagnozy wynika
niestety, że Lubuszanie żyją najkrócej w kraju. W naszym regionie znacznie wzrosła liczba zachorowań dzieci
i młodzieży. Powodem jest otyłość
(33% wzrostu), nowotwory (34%),
nadciśnienie (33%). Szef lubuskiego
oddziału NFZ obiecuje równomierny dostęp do świadczeń. A teraz najważniejsze. Uwaga! Na nasze zdrowie usługi medyczne wpływają tylko
w 10 procentach!! Najważniejszy jest
styl życia (50% wpływu na zdrowie),
środowisko (20%) i uwarunkowania
genetyczne (20%).
Na pewno styl życia polegający
na oglądaniu transmisji telewizyjnych z udziałem naszych reprezentacji w grach zespołowych zdrowia nie
poprawia. W szczególności dotyczy
to naszych szczypiornistów. Co oni
wyprawiają - włos się jeży, a nerwy są
napięte do ostatnich sekund spotkań.
Uf! Dawno tyle zdrowia nie zostawiłem przed telewizorem. W te długie
i jednostajne zimowe wieczory garstka adrenaliny się przydaje. Garstka
owszem. Ale po co od razu kontener? Ale Wenta się nie rozdrabnia.
On idzie na całość.
I. Akcja
Dlaczego jestem dziś taki spięty
Bo znowu grają chłopaki Wenty
Skrajne emocje już po raz enty
Z nerwów dostrzegam tylko fragmenty
Jurasik wrzuca te swoje wkręty
Bielecki strzela, słupek wygięty
Szmal znów dziś broni ostatkiem pięty
Michał Jurecki gra jak zaklęty
Trener w ekstazie już prawie wyje
A Rosińskiemu ktoś głowę szyje
Znów Chorwat jakiś Polaka bije
Polak Chorwata dusi za szyję
Żaden z nich nie gra, by zbierać baty
Tu idzie walka, że trzeszczą gnaty
Choć naprzeciwko Wiking brodaty
To nikt nie powie: ja chce do taty
II. Finał
I każdy widzi po Wenty twarzy
Że już nic złego się nie wydarzy
Już wielka ulga, walka skończona
Jeszcze nie dla nas złota korona
Hitchcocka wszystkie te kryminały
Jego dorobek filmowy cały
I te straszenia na nic się zdały
Bo Hitchcock przy Wencie jest mały

Plebiscyt Najpopularniejszy Sportowiec 2009

10
Imię*

Nazwisko*

Adres*

* - pola nieobowiązkowe
Pierwsze miejsce - 10 pkt, 2 - 9 pkt. itd. Kupony wysyłamy lub dostarczamy do redakcji - ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin

Po raz ostatni prezentujemy kandydatów w plebiscycie Najlepszy Sportowiec Gubina 2009. Kupony prosimy dostarczyć do redakcji do 10 lutego 2010. Wśród głosujących
czytelników rozlosujemy nagrodę rzeczową. Siatkówka plażowa - Jakub Sokółka, Damian Nikonow. Karate - Rafał Mielżyński, Błażej Dziurdziewicz, Łukasz
Bosak. Piłka ręczna (kobiety) - Katarzyna Świstun, Ewelina Szafrańska, Pola Wosik. Piłka ręczna (mężczyźni) - Paweł Kononowicz, Bartłomiej Bożyk,
Michał Szafrański. Siatkówka - Wojciech Kwiecień, Paweł Lorentowicz, Agata Nowak, Łukasz Biazik. Piłka nożna - Przemysław Fiedorowicz, Paweł
Piotrowski, Piotr Sobolewski. Lekkoatletyka - Piotr Kwapich, Dominik Guc, Daria Kuźnicka.
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