Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze
życzenia, zdrowia, uśmiechu i pogody ducha, a w nadchodzącym
2009 roku samych radosnych
dni, pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy
zawodowej składają wszystkim
Mieszkańcom Gubina

Szczegóły
Pierwszy inwestor w strefie!
str.8

burmistrz miasta
Bartłomiej Bartczak
przewodniczący RM
Leszek Ochotny

SAT

ul. Kresowa 9
66-620 Gubin
tel. (0 68) 359 48 08
mobile 509 517 444

Od lewej: starosta Jacek Hoffmann, wiceprezes KSSSE Roman Dziduch, prezes KSSSE Krzysztof Dołganow,
burmistrz Bartłomiej Bartczak z broszurą firmy DEPA, inwestorzy Jürgen Demmer oraz Volker Paffrath

SAT

Telewizja wysokiej
rozdzielczości

ul. Kresowa 9
66-620 Gubin
tel. (0 68) 359 48 08
mobile 509 517 444

O tym, że Gubin potrzebuje jakiegoś inwestora, który stworzy
duży zakład pracy mówiło się od
dawna - tylko że nikt nie wiedział,
jak to zrobić. Stworzenie podstrefy KSSSE w Gubinie w 2001 roku
miało być lekarstwem na bolączki
miasta po tym, jak wyprowadzono
wojsko i spadały przychody z handlu. Początkowo strefa mieściła
się w pobliżu dworca PKP przy ul.
Gen. Sikorskiego i liczyła nieco ponad 12 hektarów (Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 roku). Pozytywną stroną
tej lokalizacji była bliskość torów
kolejowych oraz uzbrojenie, natomiast słabością był dojazd; żeby
dotrzeć do ul. Sikorskiego, trzeba
praktycznie przejechać przez całe
miasto. Podjęto decyzję o zmianie lokalizacji strefy. Podczas gdy
w innych miastach tereny inwe-

Klub ISKRA organizuje:
- wesela
- komunie
- urodziny i imieniny
- studniówki
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 ołowinki
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do 140 osób, sala klimatyzowana, profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie, pokój
z łazienką dla młodej pary.
Konkurencyjne ceny!
Tel. 601 061 822
665 512 525

stycyjne tworzono przy obwodnicy, w miejscu łatwo dostępnym
i odpowiednio przygotowanym,
władze Gubina w 2004 roku przeniosły strefę na ulicę CmentarnąPoleską. Powstała nowa podstrefa
o powierzchni nieco ponad 13 hektarów. Niestety, blisko połowa tych
hektarów leży już po stronie gminy wiejskiej - tak więc inwestorzy
lokujący tam swoje fabryki będą
płacić podatki do gminy, a nie do
miasta. Natomiast uzbrojenie tego
terenu pozostaje zmartwieniem
miasta (potrzeba będzie na to kilka milionów). Nowa lokalizacja nie
posiadała ani uzbrojenia, ani drogi
i do tego działka leżąca po stronie
miasta była porośnięta drzewami,
a różnice w wysokości terenu wynosiły kilka metrów. Swego czasu
nowy prezes KSSSE Krzysztof
Dołganow żartował, żeby zrobić

tam skocznię dla Adama Małysza,
zamiast kusić tymi terenami inwestorów. Do tego, z niegdyś 12 hektarów objętych strefą, dziś w mieście pozostało tylko 6 ha.
Nowa władza, nowe nadzieje
W 2006 roku wybory na burmistrza Gubina wygrał Bartłomiej
Bartczak, a jego komitet wyborczy PRO Gubin uzyskał przewagę
w Radzie Miejskiej. Zarówno burmistrz, jak i radni z PRO Gubin
obiecywali nowych inwestorów.
18 grudnia 2008 roku, a więc po
7 latach od stworzenia gubińskiej
podstrefy, ta sztuka się powiodła.
Dlaczego nowej ekipie udało się
w 2 lata coś, czego nie zrobili poprzednicy w dwie kadencje? Jak się
właściwie ściąga inwestora?
dokończenie na str. 4
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 ajnowocześniejsze
urządzenia MEGASUN
*Łóżka w najbogatszych wersjach
*AQUA
*AROMA
*KLIMA
*Najwyższej klasy lampy
*Profesjonalne kosmetyki
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Na nieboskłonie gwiazda pierwsza
Sprowokowała mnie do wiersza.
Znów jak co roku zgodnie pospołu
Siądźmy do wigilijnego stołu.

Sesja po gospodarsku

W czwartek 18 grudnia w sali
narad Urzędu Miejskiego na rozpoczynającej się sesji w komplecie
stawili się radni, dyrektorzy placówek samorządowych, nieobecnego
I tak jak zawsze pamięta matka
Bronisława Lasotę zastępuje LeAby nie brakło świętego opłatka.
szek Linda, są przewodniczący rad
Wszyscy na dłoni mają serce
osiedli i właściwie... po raz pierwA w nocy klęczą na pasterce
szy nieobecny jest burmistrz. Co
tu jest grane? Nikt co prawda nie
Babcie, rodzice oraz rodzeństwo
Zachowaj Panie, daj bezpieczeństwo. pyta, ale na niektórych twarzach
widać zdziwienie, są też jakieś
I rozbrzmiewają stare kolędy.
szepty... Obrady otwiera przeI są zajęte wszystkie rzędy.
wodniczący Leszek Ochotny, wita
Ten prosty wierszyk jest nakazem:
obecnych i proponuje wycofanie
W tym dniu musimy się trzymać razem. z porządku obrad trzech kluczoA może to się na dłużej uda
wych punktów: informacji burmiPrzecież w wigilię dzieją się cuda.
strza, interpelacji radnych i odpoIreneusz Szmit wiedzi burmistrza na interpelacje,
ze względu na jego nieobecność.
Urodzenia
Radni spokojni jakby nigdy nic, po
Mikołaj Lisowiec, Maciej Ka- prostu normalka. Być może tylko
lus, Bartosz Łukasiewicz, Maciej ja nie jestem wtajemniczony. PoMusz, Filip Dancewicz, Julian rządek obrad z wyłączeniem trzech
Sobków, Maciej Żelazny, Miran- punktów przeszedł jednogłośnie.
da Żemło, Szymon Matusewicz,
Sesja przebiega planowo. Radni
Daria Gadecka, Kornelia Sernik, obradują nad zmianą statutu ŁuOliwia Hałupka, Nikola Żucho- życkiego Związku Gmin. Wojciech
wicz, Elżbieta Talar, Jakub Bie- Sendera, Danuta Andrzejewska
gaj, Nikola Lewandowska, Kinga i Andrzej Białek przypierają preDąbrowska, Bartosz Grzegorzak, zesa związku Mariusza Iżyka do
Andrzej Jarema, Sebastian Ko- muru ostrymi pytaniami o pozyskichan, Nikola Pawelec, Oliwier wanie funduszy unijnych, o sprawy
Kamiński i Michał Radomski.
organizacyjne, o statut, zgodność
działania z korzyścią dla środowiZgony
ska. Prezes Iżyk rzeczowo wyjaśnia
Jan Sapiela l. 94, Alina Waw- wnioski o dofinansowanie.
rzyniak l. 73, Józef Łanowy l. 49,
Zarząd spółki liczy 5 osób, do spółMaria Bielak l. 73.
ki należy 15 gmin, rada nadzorcza
składa się z 3 osób. Do rady nadzorczej został powołany gubinianin L.
Linda - wiceprezes PUM. Uchwała,
jak i większość następnych, przeGdy nadejdą Święta
szła 15 głosami.
niech nadzieja i radość
Wysokość diet radnych utrzymazastukają do Państwa drzwi,
no na poziomie dotychczasowym
od 2002 roku - w wysokości 760 zł
a Nowy Rok przyniesie
miesięcznie.
pomyślność, szczęście
Dopiero przy uchwale ustalającej
i piękny uśmiech każdego dnia. wysokość stawek podatku od nieAdam Malewicz ruchomości związanych z działalnością gospodarczą wywiązała się
dyskusja.
Radny Marcin Sikora w imieniu
klubu lewicy oświadczył, że jego
klub nie poprze tej uchwały, gdyż
są przeciwni corocznemu podnoszeniu podatków, szczególnie
w momencie kryzysu. Radny A.
Białek podkreśla, że jest to niełatwa decyzja. Jakub Bartczak
- przewodniczący komisji gospodarczej informuje, że komisja
głosowała zdecydowanie za podjęciem tej uchwały. Radny Waldemar Kowal stwierdza, że uchwała
ta jest krzywdząca dla podmiotów
Szanowni Gubinianie
gospodarczych. Czy podmioty goz okazji
spodarcze w mieście mają płacić
Świąt Bożego Narodzenia
za wszystkich? Mimo że szanuję
decyzję komisji J. Bartczaka, będę
Składam Państwu
głosował przeciw. Ryszard Jakunajserdeczniejsze
towicz popiera J. Bartczaka, gdyż
Życzenia zdrowia, sukcesów
tego wymaga dobro miasta.
Pod wszelkim jadłem on się ugina
A wokół nasza miła rodzina.
Obowiązkowo wspomnieć trzeba
Tych, którzy na nas patrzą z nieba.

Mieszkańcom Gubina

oraz wszelkiej pomyślności.
Niech te wyjątkowe Święta będą
Refleksyjne i szczęśliwe, a
Nowy Rok 2009
Spełni wszystkie oczekiwania
Życzy
Radna Rady Miasta
Halina Wojnicz

Uchwała przechodzi 10 głosami.
W czasie przerwy radni i goście
składają datki na pomoc lekarską
dla Nikoli Dubiel. O ich zbiórkę zaapelował wiceprzewodniczący rady
Zygfryd Gwizdalski.
Po przerwie pozostaje uchwalenie
budżetu na 2009 r. Skarbnik Danuta Błędowska zwięźle omawia prace nad budżetem w komisjach. W

2009 r. planuje się dochody w wysokości 45 mln zł, wydatki 52 mln
zł. Pokrycie 7 mln zł deficytu ma
pochodzić z emisji papierów wartościowych i pożyczek. Inwestycje
pochłoną 16 mln zł.
Komisja planu i budżetu - ustami
Edwarda Patka - uznaje budżet za
ambitny i popiera jednomyślnie, A.
Białek w imieniu komisji zdrowia,
ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego popiera budżet
w całości. Tomasz Kaczmarek
w imieniu komisji kultury i oświaty
wyraża pozytywną opinię dla budżetu i życzy wszystkim, żeby został
zrealizowany.
J. Bartczak podkreśla, że praca
nad budżetem przeszła pewne etapy: różnice zdań, dyskusji i sprzeczek, ale zdążała do konsensusu.
Spowodowało to dobre przygotowanie budżetu, którego ostateczny
projekt komisja poparła w całej rozciągłości. D. Andrzejewska stwierdziła, że wszyscy członkowie komisji rewizyjnej działają w komisji
planu i budżetu, dlatego mają pełne
przekonanie do poparcia projektu.
Radny Wojciech Sendera zapytał skarbnika gminy, czy wydatki bieżące nadal będą pokrywane
z kredytu. Uzyskał wyjaśnienie, że
nigdy nie pokrywano z kredytu wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. Kredyty finansowały
inwestycje.
Radny M. Sikora stwierdził, że
inwestycje w budżecie zawsze budzą obawy. Radni nie zawsze rozumieją, jakie są priorytety. Podał
przykład ulicy Bema, której remont do budżetu ujęto w ostatniej
chwili. Zapewnił, że klub radnych
lewicy poprze budżet. Radny T.
Kaczmarek poinformował, że komisja gospodarcza wraz z komisją
oświaty zobowiązały naczelnika
Krzysztofa Olifirowicza, żeby
uszeregował priorytety inwestycyjne. Radna Halina Wojnicz
podkreśliła burzliwą dyskusję nad
budżetem. Wnioskowała o większą dbałość o śródmieście Gubina. A. Białek wyraził wątpliwość,
czy większa dbałość o peryferie
miasta w inwestowaniu jest słuszna. Przewodniczący L. Ochotny
stwierdził, że największe inwestycje planowane są w śródmieściu.
W. Kowal - budżet jest dobrze
przygotowany, to wynik porozumienia radnych i społecznej ugody. Do meritum budżetu niczego
nie można dodać przy aktualnych
jego kwotach. Co do inwestowania
w centrum, rozumiem to tak: jeśli centrum w jakimś mieście jest
zwarcie zabudowane, ma rynek,
kamieniczki to należy je upiększać
- przykład Głogów. A w naszych
warunkach, czy mieszkańcy ulic
Kościuszki, Dolnej, Miedzianej
czy innych na peryferiach mają
w imię rozwoju centrum żyć w zapomnieniu? Każda część miasta
jest ważna. Mogę w tej chwili powiedzieć, że stawiam wszystkim
oranżadę mocno gazowaną - bo
budżet jest dobry i na pewno będzie przegłosowany.
Za budżetem głosowało 14 radnych. Radny W. Sendera wstrzymał
się od głosu.
dokończenie na str. 5
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Wspólne świętowanie

Pod hasłem „Dwa narody - jedna przyszłość” w przedświąteczny piątek i sobotę, w różnych miejscach Gubina i Guben odbywały się rozmaite kulturalne imprezy. Przed farą trwał świąteczny jarmark, w sali
GDK odbył się wspólny koncert gubińskiej i gubeńskiej szkoły muzycznej. Prezentowały się polskie i niemieckie stowarzyszenia. W pubie
„Retro” można było posłuchać jazzu w wykonaniu niemieckiego bandu
„Jazz Crusaders”.

Jarmark świąteczny przed gubińską farą
W sobotę odbył się turniej szachowy. Zaś o godzinie 18.00 wspólną wigilię rozpoczęli mieszkańcy Gubina i Guben. Uwieńczeniem dwudniowego
programu był koncert kolęd w wykonaniu „Urszula Dudziak Band”. (mz)

Śpiewa Urszula Dudziak z córkami

Przy wigilijnym stole

W niedzielne popołudnie 21 grudnia w restauracji „Różana” odbyła
się zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wigilia.
Uczestniczyło w nich 80 osób - samotnych, pensjonariuszy Domu
Dziennego Pobytu i klientów ośrodka. Osobom niepełnosprawnym
umożliwiono dojazd. W wigilii udział wzięli przedstawiciele władz
miasta oraz proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej Ryszard Rudkiewicz.
W części artystycznej wystąpiła młodzież ze studia wokalnego przy Gubińskim Domu Kultury. Na stole nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych
potraw: barszczu z uszkami, pierogów z kapustą i grzybami, smażonego karpia, śledzia, ciast oraz innych smakołyków.
(mz)

Gubińscy policjanci docenieni

Policjanci z komisariatu w Gubinie otrzymali z rąk burmistrza miasta
podziękowania i wyróżnienia za swoją pracę i osiągnięte w 2008 roku
wysokie wyniki.
W Komisariacie Policji w Gubinie odbyło się 12 grudnia 2008 r. uroczyste spotkanie burmistrza Gubina Bartłomieja Bartczaka z policjantami jednostki.
Spośród blisko pięćdziesięcioosobowej załogi komisariatu burmistrz
postanowił wyróżnić sześciu policjantów w pionie prewencji i kryminalnym, którzy w 2008 roku osiągnęli najlepsze wyniki na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku w tym przygranicznym mieście.
Z rąk burmistrza osobiste podziękowania odebrali: mł. asp. Mieczysław Fryga, mł. asp. Andrzej Kopociński, sierż. Marcin Żołędziewski, sierż. Arkadiusz Doliński, sierż. Arkadiusz Walczak oraz sierż.
Maciej Witczak.
Liczba przestępstw kryminalnych w 2008 roku w Gubinie, jak informuje oficer prasowy KP Policji w Krośnie Odrz. Dariusz Wyrwa, spadła do poziomu 93% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosła przy
tym ich wykrywalność do poziomu 64%, podobnie wysoko kształtują
się wyniki pionu prewencji, jego policjanci w 2008 roku i przeprowadzili 2170 interwencji i zatrzymali 222 osoby w momencie popełniania
przestępstwa.
Burmistrz, w imieniu mieszkańców Gubina, za dotychczasowe osiągnięcia podziękował wszystkim policjantom komisariatu, życząc kolejnych sukcesów i jak najmniej pracy.
MB-T
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Ogólnopolskie laury!
Niewiele jest dziedzin, w których wychowankowie naszego ośrodka
mogą na równi rywalizować ze swoimi tak zwanymi „normalnymi” rówieśnikami. Ale na szczęście jest sztuka, w której nie ma podziałów
i nikomu nie dodaje się etykietki ten normalny lub „specjalny”. Sukcesy, które w pierwszym semestrze osiągnęli nasi uczniowie, nieczęsto są
udziałem dzieci z innych szkół.
Uczennica Magdalena Kowal zdobyła III miejsce w Konkursie plastycznym „Twarze natury” w Głogowie, nagroda, którą zdobyła to
odtwarzacz DVD. Magdalena otrzymała także nagrodę w konkursie
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „ Bliżej siebie”, w tym konkursie wyróżniono także Przemka Mazieca.
Aneta Jakusik (na zdjęciu z lewej) jest zdobywczynią I miejsca w konkursie plastycznym „Podróż na księżyc”, nagrodą był profesjonalny teleskop do obserwacji nieba (na konkurs wpłynęło ponad 800 prac).
Uczeń Paweł Data zdobył V miejsce w ogólnopolskiej edycji konkursu
plastycznego, organizowanego przez TPD, „Dbam o piękno mojego domu
- Ziemi”. Nagrody wręczano w Ministerstwie Środowiska w Warszawie.
Na konkurs wpłynęło, w dwóch etapach, ponad pięć tysięcy prac.
Praca Pawła Krupińskiego została zakwalifikowana do ogólnopolskiej edycji konkursu plastycznego „Podróże Jana Pawła II” w Gdańsku, organizator NSZZ Solidarność. Właśnie 17.12.08 Paweł wspólnie z Piotrem Pieńkosem (wychowanek Ani Dyby) odbiorą nagrody
w Zielonej Górze.
Nasi wychowankowie od wielu lat osiągają wspaniałe sukcesy w tej
dziedzinie, ponieważ zgodnie z zasadami ortodydaktyki sztuka jest
dziedziną, która pozwala osiągać sukcesy wszystkim. Najpierw jednak
trzeba nauczyć się, jak to robić. Wymienione prace uczniowie wykonali
pod kierunkiem Jadwigi Polewskiej.
Również wychowankowie A. Dyby osiągnęli laury w tegorocznych
konkursach. Są nimi Alicja Kopeć, P. Pieńkos.
J.P.

Wręczono złote pióra

W poprzednim numerze pisaliśmy („Złote Pióra przyznane”,
autor Stefan Pilaczyński) o wynikach konkursu literackiego im.
Tadeusza Firleja, organizowanego po raz 11 przez Gubińskie Towarzystwo Kultury.
W sobotę 13 grudnia w czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej
laureatom wręczono nagrody.
Były łzy wzruszenia, gratulacje,
przemówienia. Całość poprowadził prezes GTK Stanisław
Turowski. Specjalnym gościem był regionalista i działacz
kultury z Nowej Soli Wojciech
Jachimowicz.
Uroczystość
uświetnili swoimi występami
młodzi gitarzyści z Państwowej
Szkoły Muzycznej w Gubinie,
uczniowie Jarosława Felkela
i Janusza Gajdy.
Poniżej prezentujemy wiersz
laureatki „Złotego Pióra” w dziedzinie poezji Anny Kędziory.

(mz)
Była jesień
rozstaliśmy się
łzy opłakane deszczem
spłynęły po moim policzku
były gorące i pełne smutku
ciemność przytuliła nas
do siebie
tak, abyśmy mogli poczuć

Laureatka Złotego Pióra
Anna Kędziora
***
jej rozpacz
roztargniony wiatr
biegał gdzieś bez celu
a niebo zmęczone cierpieniem
wydało okrzyk
tak bolesny
jak bolesna bywa prawda



Rozmowa z Młodzieżowym Burmistrzem Gubina
Kamilą Lelo

Zróbmy coś razem

- Na początku serdecznie gratuluję zwycięstwa w wyborach.
Zaskoczenie, czy raczej spodziewany sukces?
Oczywiście, że pełne zaskoczenie.
Liczyłam bardziej, że wygra Kasia
albo Wojtek. Nie jestem przecież
z Gubina i nie chodzę do żadnej
z gubińskich szkół, więc sukces tym
bardziej mnie zaskoczył.
- Rozumiem, że w pierwszych
dniach urzędowania będziesz starała się ułożyć jak najlepiej relacje
z Młodzieżową Radą Miasta oraz
aktywnie z nią współpracować?
Chyba, niestety, będę mogła zająć
się tym dopiero w styczniu. A członków Młodzieżowej Rady Miasta już
zdążyłam dobrze poznać, przynajmniej sporą część, więc układanie
dobrych kontaktów mam już za
sobą. Chciałabym też móc współpracować z ludźmi, którzy razem
ze mną kandydowali na Młodzieżowego Burmistrza Gubina. Mają
masę fajnych pomysłów i ambicje,
by je zrealizować. Zresztą, już to
obgadaliśmy z Kasią i Wojtkiem, że
nieważne, kto wygra, to i tak razem
będziemy coś zmieniać.
- Jesteś uczennicą Europaschule. Czy fakt, że nigdy nie uczęszczałaś do gubińskiej szkoły jest
dla Ciebie atutem (możliwość
zachowania obiektywizmu), czy
też raczej słabością (brak rozeznania w problemach gubińskich uczniów)?
W pewien sposób jest to atut, ponieważ nie podlegam żadnym nauczycielskim autorytetom w tym
mieście. A tak szczerze powiedziawszy, do mojej szkoły też przecież
chodzi młodzież, nieprawdaż? Nie
wiem czemu jesteśmy tutaj traktowani jako osobne, obce środowisko.
Kolejny raz spotykam się z tezą, że
nie zrozumiem gubińskiej młodzieży, a czy ona jest jakaś specyficzna?
To, że pochodzę z innego miasta i to,
że chodzę do niemieckiej szkoły nie
zmienia faktu, że do polskiej młodzieży się zaliczam. Świat chyba nie
zmienił się tak bardzo podczas tych
czterech lat, które tutaj spędziłam.
Przecież wciąż chodzę do szkoły
i borykam się z tymi samymi problemami, co moi rówieśnicy w Gubinie.
Chociaż fakt, jeśli chodzi o podejście
do kilku spraw, moje poglądy zostały nieco zgermanizowane.
- Co będzie Twoim priorytetem
w pracy jako Młodzieżowego
Burmistrza?
Pewnie to, co zawsze. Jako osoba,
która od zawsze zajmuje się współpracą z innymi ludźmi, nie dzielę
swoich zadań na te priorytetowe
i te mniej ważne. Przede wszystkim
zauważyłam tutaj dużą przepaść
pomiędzy dorosłymi a młodzieżą.
Chciałabym, żeby była ona nieco
mniejsza, a zrozumienie większe.
Chciałabym też, żeby młodzi ludzie
mieli gdzie pójść po lekcjach i gdzie
wypić herbatę, pogadać o czymś fajnym, czy mieć możliwość wzięcia
udziału w jakichś zajęciach. Tego tutaj brakuje. Gubin nie operuje zbyt
szerokim programem, jeśli chodzi
o kreatywne zajęcia pozalekcyjne.
I są tu przede wszystkim pizzerie,
nie ma jakiegoś fajnego klubu, ja-

kiegoś typowo młodzieżowego miejsca, gdzie ludzie się spotykają. Przynajmniej ja takiego nie znam. Ach,
i zachęcenie młodzieży do działania,
otwarcia im oczu na to, że w Gubinie
naprawdę można wiele rzeczy zorganizować, wystarczy tylko się ruszyć.
- W maju przyszłego roku zdajesz maturę i pewnie wybierasz
się na studia. A kadencja burmistrza trwa do grudnia 2009 r. Czy
to znaczy, że ostatnie pół roku
będziesz burmistrzem gubińskiej
młodzieży „na uchodźstwie”?
W maju? Kurczę, ja ciągle nie
wiem kiedy. Prawda jest taka, że
nie mam czasu o nich myśleć. Poza
tym obiecałam sobie, że jeśli wygram, to pójdę na prawo. W Polsce
jest taka tendencja - ludzie pchają
się na studia tylko po to, żeby móc
o sobie mówić per „student”. Od
jakiś dwóch lat notorycznie myślę
o mojej drodze życiowej, i wciąż
nie mogę się zdecydować. Obiecałam, że jak wygram, to tu zostanę
do końca roku, ewentualnie będę
studiować we Frankfurcie, a w Gubinie mieszkać. Wygrana nie pozostawiła mi wyboru. Ale czy faktycznie tam pójdę? Może zrobię sobie
małą przerwę w nauce, poza tym
studia zaczynają się dopiero w październiku. Moje wyobrażenie o życiu radykalnie się zmieniło, odkąd
jestem w Gubinie. Naprawdę. Chociaż pochodzę z o wiele większego
miasta, strasznie się do Gubina
przywiązałam. Studia mogę zacząć
z opóźnieniem, chwilowo nie są
dla mnie aż tak ważne. To przecież
tylko rok, przez który mogę zrobić
masę innych, dobrych rzeczy, zamiast siedzieć i spać na wykładach.
A one nie zając, nie uciekną.
- Aktywnie udzielasz się w różnych akcjach prospołecznych
i charytatywnych. Takie doświadczenie z pewnością przyda się podczas pełnienia funkcji
burmistrza?
- Są ludzie, którzy robią więcej. Chociaż jest to pewien atut. Ale przecież
każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Po debacie wielu ludzi mówiło,
że wygram, bo jako jedyna znam się
na tym i na tym. A to nieprawda. Akcje akcjami, ale pomyślmy, jak mała
część ludzi na nie przychodzi. Więc
ciągle coś jest nie tak, więc ciągle
czegoś nie umiemy, nie rozumiemy,
prawda? Najbardziej przydatna jest
umiejętność słuchania opinii innych
ludzi i znalezienie jakiegoś pomostu
łączącego dwa odrębne punkty patrzenia na świat.
- Jakieś przesłanie do gubińskiej młodzieży?
Prawda jest taka, że bez Was niczego nie zrobię. Bez Waszych pomysłów, idei, pasji. Chciałabym,
żebyście się tym wszystkim ze
mną jakoś podzielili. Przez e-mail,
naszą-klasę, gg, czy jakkolwiek. Po
prostu zróbmy coś razem dla tego
miasta, bo to my nim jesteśmy,
zarówno jego teraźniejszością, jak
i przyszłością. Mądre?
- Dziękuję za rozmowę oraz życzę powodzenia podczas sprawowania urzędu burmistrza
młodzieży.
rozmawiał Andrzej Matłacki

Kronika 997
W okresie od 1 do 9 grudnia
2008 r. na terenie miasta i gminy Gubin odnotowano następujące zdarzenia:
7 grudnia o 16.00 na drodze
Gubin-Żytowań kierowca samochodu renault 19, aby uniknąć
zderzenia z sarną, która wbiegła
na jezdnię, zjechał z drogi i uderzył w pobliskie drzewo, w wyniku zderzenia jedna z pasażerek
doznała złamania mostka, została przewieziona do szpitala;
7 grudnia o 11.00 w okolicy Wyspy Teatralnej młody mężczyzna
wyrwał przechodniowi saszetkę
i uciekł, poszkodowanym okazał
się obywatel Niemiec, w saszetce
prócz dokumentów, kart kredytowych i pieniędzy znajdował się
aparat fotograficzny marki Minox, lampa błyskowa oraz telefon
komórkowy marki Nokia, wartość
strat wyceniono na 750 euro;
7 grudnia o 22.00 w Gubinie
zatrzymano Marcina M. lat 21,
mieszkańca pow. żarskiego, przy
którym ujawniono woreczek
z porcją amfetaminy;
7 grudnia o 16.30 na ul. Podgórnej zatrzymano Mirosława B.
lat 46 kierującego samochodem
dostawczym, mającego w wydychanym powietrzu 2,25 promila
alkoholu;
8 grudnia z szatni pływalni
przy ul. II Armii skradziono telefon komórkowy marki Sony
Ericsson wartości 300 zł.
oficer prasowy
KPP Krosno Odrzańskie
podinsp. Dariusz Wyrwa
oprac. MB-T

Kronika PSP
6.12 punkt alarmowy straży
pożarnej otrzymał wezwanie do
pożaru przy do jednej z posesji na ul. Śląskiej. Po przybyciu
na miejsce strażacy stwierdzili
znaczne zadymienie. Przyczyną
okazał się brak wizyty kominiarza. Po raz kolejny straż apeluje
o wzywanie kominiarzy i sprawdzanie i udrażnianie kominów.
7.12 zastęp strażaków usuwał
przy ul. Budziszyńskiej nadłamany konar drzewa stwarzający
zagrożenie dla przechodniów.
8.12 strażacy - na prośbę załogi karetki pogotowia - pomagali
w przetransportowaniu osoby
wymagającej natychmiastowej
hospitalizacji.
11.12 na trasie Gubin-Zielona
Góra jadący na jubileusz instytucji pracownicy Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr ulegli wypadkowi. Do szpitali w Krośnie
Odrz. i Zielonej Górze z różnymi
obrażeniami trafiło 5 osób. Jedna
z nich przeszła operację w szpitalu wojewódzkim. Do miejsca
zdarzenia zostały zadysponowane trzy karetki pogotowia i zastęp strażaków. Samochód osobowy ford mondeo uległ niemal
całkowitemu zniszczeniu.
Informacje przekazał
z-ca dowódcy JRG PSP
w Gubinie
asp. sztab. Artur Bohatkiewicz.
Oprac. AB.

Miasto i okolice
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Pierwszy inwestor w strefie!
dokończenie ze str. 1
W kilka miesięcy po wyborach na
jednym ze spotkań burmistrz Bartczak oraz przewodniczący Leszek
Ochotny podeszli do Wadima Tyszkiewicza, prezydenta Nowej Soli
i zapytali, jak on to robi, że co chwilę otwiera nową fabrykę. Recepta
była prosta: dobry marketing terenów inwestycyjnych, kompetentni
urzędnicy i determinacja w dążeniu
do celu. Po jakimś czasie w Gubinie
pojawili się japońscy inwestorzy,
burmistrz pokazał najpierw tereny
strefy przy ulicy Cmentarnej, a później tereny miejskie przy ulicy Legnickiej (przy obwodnicy miasta)
i czekał na reakcję gości. Opinie
były jednoznaczne - bardzo dobre
ulgi podatkowe na obszarze strefy
(ul. Cmentarna), ale lepsze grunty
przy ulicy Legnickiej.
Znajomości pomagają
Od tego momentu burmistrz coraz głośniej mówił o utworzeniu
strefy na ulicy Legnickiej i Śląskiej,
do czego przekonał nawet prezesa strefy Dołganowa - równolegle
miasto zleciło w tym celu wykonanie odpowiedniej dokumentacji,
aby umożliwić wykonanie sieci

wodno-kanalizacyjnej. Kolejnym
krokiem była odpowiednia promocja terenów inwestycyjnych.
Burmistrz pewnego dnia pojechał
w tym celu wraz z menedżerem
KSSSE Arkadiuszem Kowalewskim do jednego z inwestorów
niemieckich w okolice Hamburga. Obaj płynnym niemieckim zachwalali walory przygranicznego
Gubina, niestety, i tym razem się
nie udało. Mimo wszystko panowie się nie zniechęcili i przyjęli za
punkt honoru ściągnięcie dobrego
inwestora, aby również w Gubinie
powstały fabryki.
Któregoś dnia zadzwonił A. Kowalewski ze strefy i powiedział, że
kręci się jakiś inwestor, więc Gubin powinien przygotować ofertę.
Burmistrz poprosił wydział europejski o przygotowanie odpowiedniej prezentacji w j. niemieckim.
Anna Wróbel z wydziału europejskiego i Ireneusz Korzeniewski
z wydziału nieruchomości oraz
Krzysztof Olifirowicz z wydziału inwestycji szybko zajęli się tematem i oferta poszła w świat.
Za jakiś czas A. Kowalewski zadzwonił ponownie i powiedział
burmistrzowi, że inwestorzy chęt-

nie przyjadą do Gubina przyjrzeć dalej na brakujące rozporządzenie
się bliżej oferowanym terenom. i robimy strefę przy obwodnicy, albo
wchodzimy na już istniejącą strefę
Oko w oko z inwestorem
przy ul. Cmentarnej. Inwestorzy poSpotkanie zaczęło się od wymiany prosili o trochę czasu i znów nastąpiuprzejmości. Okazało się, że inwe- ło oczekiwanie. W końcu zapadła destorzy są z Leverkusen koło Kolonii cyzja - korzystna dla Gubina, firma
- gdzie z kolei pracował kiedyś bur- Depa wchodzi na Cmentarną! Późmistrz, natomiast prokurent firmy niej była sesja i gotowość radnych do
Agnieszka Matusiak również stu- uzbrojenia tych terenów. Następnie
diowała na Viadrinie. Kilka opowie- Strefa negocjowała z inwestorem
ści o wspólnych tematach rozluźniło kupno działki. Nadszedł dzień, który
atmosferę i goście pojechali w teren. prawdopodobnie przejdzie do histoInwestorzy powiedzieli, że wejdą rii Gubina, 18 grudnia br. w siedzibie
chętnie do Gubina, ale poczekają, UM w Gubinie podpisano akt notagdy podstrefa powstanie na ulicy rialny i wydano zezwolenie na rozLegnickiej bądź Śląskiej. Cmentarna poczęcie działalności w gubińskiej
została najgorzej oceniona. Tak więc podstrefie pierwszemu inwestorowi.
był inwestor, ale w zasadzie go nie Burmistrz B. Bartczak zaprezentobyło. Przeniesienie bądź utworzenie wał inwestora na sesji rady miejnowej strefy przy ul. Legnickiej/Ślą- skiej, a potem na specjalnie w tym
skiej zbiegło się ze zmianą ustawy celu zorganizowanej konferencji
o specjalnych strefach ekonomicz- prasowej. Była TVP, Puls Biznesu,
nych, do której ciągle brakowało Wiadomości Gubińskie, Tygodnik
odpowiedniego rozporządzenia. Do Powiatowy, Radio Zachód i inne litego nadszedł kryzys gospodarczy, czące się media.
a inwestorowi zależało na czasie.
Burmistrz Bartłomiej Bartczak
zdradził nam, że od kilku miesięcy
Telefon prawdy
prowadzi zaawansowane rozmowy
Burmistrz postanowił zadzwonić z kolejnym inwestorem. Oby znów
do Leverkusen i powiedział szczerze, się powiodło!
jak wygląda sytuacja - albo czekamy
Antoni Barabasz

P o w i e d z i e l i
Prezes Zarządu TEKRA Sp. z o.o. (niemiecki inwestor) Jurgen
Demmer: widzieliśmy
wiele lokalizacji w Polsce. Jednak w Gubinie zastaliśmy najlepsze warunki.
Władze miasta dobrze nas przyjęły. Znaleźliśmy też odpowiednią
działkę w granicach strefy. Dużą
rolę odegrało także położenie
geograficzne Gubina. Wiemy, że
w Gubinie znajdziemy odpowiednią kadrę wykwalifikowanych pracowników.
Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.
Krzysztof Dołganow:
przełomowym momentem było
zakończenie przez nas negocjacji
z samorządem Gubina. Nie ma co
ukrywać - przez 6 lat nie mogliśmy
dojść do porozumienia. Ponieśliśmy
- jako strefa - określone nakłady na
przyszłą infrastrukturę. Natomiast,
nie mając do końca wsparcia w poprzednim samorządzie, nie było potrzeby zabiegania o inwestora, infrastrukturę drogową, około biznesową.
W momencie, kiedy osiągnęliśmy to
porozumienie, firma TEKRA podjęła decyzję, że chce w Gubinie inwestować. Czekamy teraz na drugi taki
krok związany z częściową zmianą
profilu szkolnictwa. W momencie,
gdy dojdziemy do porozumienia, to
w lutym przyszłego roku pojawi się
w Gubinie druga firma, a do końca
pierwszego półrocza 2009 - trzecia.
W ten sposób areał strefy - położony po prawej stronie lokalnej drogi
zostanie prawie w 80 procentach

wykorzystany. Musimy jeszcze porozmawiać z lokalnym samorządem,
w jaki sposób zagospodarować teren
po lewej stronie, gdyż z geodezyjnego punktu widzenia jest on niezbyt
korzystny. Będziemy się starali dokonać zamiany tego areału, wówczas
strefa będzie się mogła dynamicznie
rozwijać. Powtarzam jeszcze raz kluczowym momentem było tu porozumienie z samorządem dotyczące
budowy infrastruktury, najważniejszym tematem będzie teraz sprawa
odpowiednich profili nauczania, aby
absolwenci szkół średnich, i nie tylko, mogli mieć zatrudnienie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek
Ochotny: jest to niewątpliwie wielki sukces
nas wszystkich - gubińskich samorządowców. Będzie
jednak w pełni odczuwalny wówczas, gdy mieszkańcy miasta będą
mogli poczuć skutki finansowe tego
przedsięwzięcia. Każde miejsce
pracy stwarza kolejne dwa miejsca,
np. w sektorze usług, handlu i pokrewnych.
Jako przewodniczący Rady Miejskiej Gubina mam wielką satysfakcję,
że udało się nam pozyskać pierwszego inwestora. Jestem przekonany, że
za nim pojawią się następni.

n a m :

Burmistrz Gubina Barmiejskiej oraz obrady komisji - byletłomiej Bartczak: barby przyszły inwestor czuł się dowardzo się cieszę, że po wielu
tościowany. I takie postępowanie
miesiącach negocjacji inprzyniosło efekt!
westor zdecydował się na
Obecnie burmistrz prowadzi rozGubin. Teraz musimy się
mowy z kolejnymi dwiema firmami, miejmy nadzieję, że wkrótce skupić na uzbrojeniu strefy oraz przezapadną wiążące decyzje.
konaniu następnych do zainwestowania
w naszym mieście. To taki gwiazdkowy
Przewodniczący komi- prezent dla mieszkańców.
AB
sji działalności gospodarczej Jakub Bartczak
Z internetu: jak dadzą 4 tys.
- zawsze byłem głęboko brutto, idę, nawet mogę dojeżdżać.
przekonany o tym, że do Chyba że teraz pracodawca mi podGubina uda się ściągnąć wyższy wynagrodzenie. W Krośinwestora. Nadgraniczne położenie nie jest wielu spawaczy i ślusarzy,
miasta i korzystny dojazd (40 km) więc sądzę, że takie zakłady, jak np.
do autostrady tworzą dogodne wa- Krosno-Metal, które zapłacą 2000
runki dla inwestycji. Wierzę w to, że brutto (wiem, że zawyżam) pójdą
podpisana umowa da w efekcie tzw. z torbami; bo kto tam będzie chciał
„efekt domina” - pojawią się kolejni robić... za te grosze. KROŚNIANIN.
inwestorzy i być może znacząco rozJJACEK - Gratulujemy Gubinowiążemy problem bezrobocia.
wi! Tylko ciekawe, czy do Krosna

Radny powiatu krośnieńskiego Grzegorz
Świtalski: jest to tym
większy sukces dla
obecnej władzy, że
w czasie dzisiejszego kryzysu, gdzie
większość przedsiębiorstw wstrzymuje produkcję, w Gubinie pojawił
się pierwszy inwestor. Będą tym samym tworzone nowe miejsca pracy,
co jest niezwykle dobrym prognostykiem na przyszłość. I za to należą się
Edward Patek: podpi- gratulacje dla burmistrza miasta.
sanie aktu notarialnego
to niewątpliwie najMieszkanka Gubina,
większy sukces rządów
Pani Wiesia: jeżeli jest
burmistrza B. Bartczaprzemysł, to wzbogaci
ka; pokazał, że potrafi
się miasto, jestem zadorozmawiać ze „strefą” oraz inwestowolona, że „coś” nareszrami. Potrafi przełożyć spotkanie cie powstanie. Gubin przestanie być
z wojewodą, „zawalić” sesję rady kopalnią ludzi bezrobotnych.

zawita kiedyś jakiś inwestor, czy
też może Krosno stanie się czarną
dziurą na mapie Polski.
Mieszkaniec Gubina - mimo niekorzystnej lokalizacji strefy i kryzysu
gospodarczego na rynku światowym,
udało się nam pozyskać strategicznego inwestora. To wielka sprawa i jesteśmy z tego dumni.
Członek Lewicy - pomimo, że od
pokoleń jestem związany z lewicą,
chciałbym serdecznie pogratulować
Panu Burmistrzowi Bartczakowi
i jego otoczeniu, a także całej radzie
za to, że po raz pierwszy w Gubinie
udało się im ściągnąć inwestora,
który postawi swoją firmę w strefie ekonomicznej. Piszę to szczerze,
bez żadnych przesłanek partyjnych
i w imieniu wielu gubinian. Raz
jeszcze dziękuję, Panie Burmistrzu

Myśli
proste
i
zawiłe
Marcin Zajączkowski

Święta na co dzień?!

Nadchodzą święta! Być może
dla wielu to zarazem okres odpoczynku, nawet nieco dłuższego, bo sięgającego sylwestrowej
nocy, z perspektywą powrotu do
pracy dopiero w nowym roku.
Święta budzą w nas też raczej
zdecydowanie pozytywne odczucia. Kojarzą się ze spędzeniem
czasu w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, z miłą atmosferą, prezentami, szczególną
i smakowitą kuchnią etc.
Tak w sumie to trudno pewnie
dziś, w dobie mniejszego przywiązywania wagi do spraw religii, niektórym skonstatować, co
tak naprawdę świętujemy? Czy
z racji wolnego od pracy czasu
to święta „świętego spokoju”,
a może święta „miłej atmosfery
i dobroci” lub też „święta promocji i super okazji”.
Nie da się też ukryć, że wielu z nas bywa samym okresem
przedświątecznym i przygotowaniami do nich mocno zmęczonymi. Godziny spędzone
w kuchni, chudnący z dnia na
dzień portfel do tego stopnia,
że po świętach aż strach spojrzeć w rachunek bankowy, powodują, że trudno o spokój
i odpoczynek.
Nierzadko okazuje się, że o miłą
atmosferę też trudno, bo przecież nie wszyscy w rodzinie muszą pałać do siebie szczególnym
uczuciem. Jednak na ten jeden
szczególny wieczór, czy nieraz
cały okres świąt potrafią przywdziać maski pełne życzliwości,
uśmiechu.
Przed i w czasie świąt składamy
najserdeczniejsze życzenia nawet największym wrogom, w głębi serca życząc im wszystkiego…
najgorszego i równie łatwo, jak
łamać się z nimi opłatkiem, przyszłoby nam - gdyby nadarzyła się
taka okazja - połamać im kości.
A jeśli nawet atmosfera świąteczna nie jest sztuczna, to dobrze by było, żeby trwała na co
dzień, a nie kończyła się wraz
z drugim dniem świąt albo
nawet już zaraz po wigilijnej
wieczerzy.
I takiej prawdziwej, świątecznej atmosfery czytelnikom
„Wiadomości Gubińskich” życzę
oraz hucznego i jak najbardziej
udanego świętowania nadejścia
Nowego Roku, może i w wielu
przypadkach lepszego niż ten
mijający.

Wszystkim Czytelnikom
Wiadomości Gubińskich
życzymy Wesołych Świąt
Redakcja
Do zobaczenia
16 stycznia
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Wkurza mnie
Jaka Wigilia, taki cały rok. Bądźmy więc dla siebie dobrzy.
To pora serdeczności - rozciągnijmy ją na cały 2009 rok.
Będzie jak zwykle siano pod obrusem, jemioła pod okapem, na choince kolorowe bombki, złociste
orzechy i jabłka. Jeszcze ostatnie
przygotowania, tajemnicze szelesty, zapach lasu i piernika... Mrugają światła, zaraz zabrzmi kolęda.
Wracają wspomnienia z dzieciństwa. W ten niezwykły wieczór na
odświętnie przystrojonych stołach
pojawiają się potrawy, które zwykle jemy tylko jeden raz w roku. Nie
ma drugiego kraju na świecie, gdzie
Wigilię obchodzi się tak uroczyście,
jak w Polsce. Długo się do tych świąt
przygotowujemy, pieczemy, gotujemy, przystrajamy domy. Nasza bogata tradycja przetrwała niejedną
zawieruchę. Dzielimy się opłatkiem,
składamy sobie życzenia z głębi serca. Myślimy też wtedy o naszych
najskrytszych marzeniach. Podobno się spełniają. Mówią - jaka Wigilia, taki cały rok. Bo wigilijne światła
mają czarodziejską moc, ludzie przy
nich łagodnieją, znajdują dla siebie
ciepłe słowa i gesty. To pora serdeczności. Czas oczekiwania i spełnienia, zwycięstwa dobra nad złem.
Przebaczania... Chcemy być razem,
zapomnieć o codziennej szarości,
w której gubimy sprawy najważniejsze. Chcemy porzucić żale, przytulić
się, porozmawiać, żeby wszyscy poczuli ten niepowtarzalny nastrój.
Dwa tysiące lat chrześcijaństwa

nadało Bożemu Narodzeniu religijną wymowę, jednak do dziś, szczególnie na wsi, zachowało się wiele
elementów, które nawiązują do
pogańskich obrzędów związanych
z zimowym przesileniem, z dniem
narodzin Słońca. Dawni Słowianie
zamiast kolacji wigilijnej, celebrowali wieczerzę zaduszną na cześć
zmarłych, składającą się z potraw
postnych. Stoły nakrywano białym
obrusem, pod którym ścielono siano, które było ofiarą dla bożka Ziemiennika, a chrześcijanom przypominało miejsce narodzin Chrystusa
i siano w żłobku. Stół, podobnie jak
cały dom, dekorowano też gałązkami świerku. Liczba potraw wigilijnych powinna być nieparzysta,
natomiast liczba osób przy stole parzysta. Za najbardziej feralną uważana jest trzynastka, bowiem trzynastym biesiadnikiem na Ostatniej
Wieczerzy był Judasz. W wigilijnym
jadłospisie naszych przodków pojawiały się wszystkie płody rolne i produkty leśne. Z lasu „wzięto” grzyby,
jagody, orzechy i miód, z pola fasolę,
groch, jarzyny, zboża, owoce, a z rzek
i jezior - ryby. Szczegółowy dobór
potraw był uzależniony od regionalnej tradycji. Niezależnie jednak
od zamożności domu, stary zwyczaj
nakazywał biesiadnikom przynajmniej skosztować każdej potrawy,
gdyż tego, czego nie spróbowano

miało zabraknąć w następnym roku.
Wigilijne tradycje kulinarne przetrwały do dziś. Pamiętamy o sianku
pod obrusem, staramy się zachować
nieparzystą liczbę potraw i wszystkiego skosztować. Na naszych stołach pojawiają się podobne dania.
Zostawiamy też puste miejsce przy
stole. Piękna staropolska tradycja
przypomina, że w ten wieczór pełen
ciepła i miłości, nikt nie powinien
być sam. Dlatego przy wigilijnym
stole pozostawia się wolne miejsce
i puste nakrycie. Kiedyś wierzono, że jest to miejsce dla dusz osób
zmarłych, które odwiedzają swoich
bliskich w wigilijną noc. Z tego powodu również nie sprzątano zaraz
po kolacji, zostawiając zastawiony
stół do rana. Puste miejsce stało
się z czasem głównie symbolem pojednania i wspólnoty. Tradycyjnie
czeka na zabłąkanego samotnego
wędrowca, którego należy ugościć
i przyjąć jak brata. Jest też wyrazem
pamięci o bliskich, którzy nie mogą
spędzić świąt z rodziną. Tyle tradycja. A rzeczywistość? Ile pustych
miejsc przy naszych wigilijnych stołach zajmują samotni, bezdomni,
chorzy bez opieki?! Pięknej wigilii,
radosnych świąt, dużo pogody,
miłości, wszystkiego co najlepsze
i zapełnienia pustego miejsca przy
stole życzy
Kaśka Janina Izdebska

Jadwiga (lub Janina) Łuc mieszkała w latach 50. w Sękowicach wraz
z młodszym o 4-5 lat bratem oraz
ojcem, który był kowalem.
Bardzo maleńkiego synka oddała
do Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.
Dziecku zmieniono datę i miejsce
urodzenia. Dużo chorował... Tułał się
jako niemowlę po domach dziecka.
Trafił do Poznania, skąd 23 czerwca
1951 r. Fryderyka i Bolesław Mańkowscy ze Żnina zabrali Zbyszka do
siebie. Po kilku latach małżeństwo
adoptowało jeszcze dziewczynkę.
Dzięki tym ludziom Zbyszek przeżył
wspaniałe dzieciństwo, był rozpieszczany i bardzo kochany. Dzisiaj ma
już swoją rodzinę, kochającą żonę
Marię, która go wspiera w odkrywaniu przeszłości.
Wracając do lat młodzieńczych
Zbigniewa... Sielanka trwała do
owego feralnego dnia, gdy usłużna sąsiadka wyjawiła mu brutalną
prawdę. W młodym człowieku coś

Sesja po gospodarsku
dokończenie ze str. 2
Przewodniczący L.Ochotny zaapelował - bądźmy mądrzejsi na przyszłość.
Dziękował naczelnikom i pracownikom urzędu miasta za zaangażowanie,
radnym za poparcie dobrego budżetu. Ogłosił, że w przyszłym roku sesje
rady będą organizowane w środy.

kolejności mieszkańców Gubina.
Roman Dziduch z Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej podziękował burmistrzowi B. Bartczakowi
za szybką decyzję uzbrojenia gubińskiej podstrefy ekonomicznej i życzył
owocnej współpracy z nowym inwestorem. Tak więc nieobecność bur-

Przewodniczący komisji planowania i budżetu E.Patek (w środku)

W samo południe na salę wkracza
grupa eleganckich gentelmanów na
czele z burmistrzem Bartłomiejem
Bartczakiem. Goście zajęli miejsca
a burmistrz ogłosił, że przed chwilą podpisano akt notarialny zakupu
ziemi w gubińskiej podstrefie ekonomicznej. Firma TEKRA Sp. z o.o.
z Leverkusen k. Kolonii postanowiła
produkować w Gubinie budowlane
dźwigi samochodowe. Burmistrz
informując radę o tym wydarzeniu,
powiedział, że starania o inwestorów trwają od 2001 roku. Po 7 latach
chudych jest inwestor. Oby następne
7 lat było tłustymi. Firma rozpocznie
pękło, straszne myśli „chodziły” produkcję w połowie przyszłego
mu po głowie... Chciał uciec, coś ze roku. Zatrudniać będzie w pierwszej
sobą zrobić, czuł się odarty z jestestwa, jego cały świat legł w gruzach.
Ale zwyciężyła miłość do rodziców.
Wiedział, że nic nie mówili o przeszłości, bo bardzo kochali syna Już kolejny raz fani pisarskiego
i chcieli zaoszczędzić mu bólu.
kunsztu Alfreda Siateckiego, dzięki
Musiały minąć lata, Zbysiu wy- staraniom Miejskiej Biblioteki Pubrósł na Zbigniewa i postanowił od- licznej w Gubinie mogli zapoznać się
szukać matkę i rodzinę. Odwiedzał z jego najnowszą książką. Sala bibliomiejsca związane z dzieciństwem teczna zapełniła się w mig.
m. in.: Sękowice, Gubin i Gorzów Spotkanie ciekawie poprowaWlkp., rozmawiał z wieloma ludź- dził Roman Niparko - dyrektor
mi. Wie, że jakiś czas, po pożarze biblioteki.
domu w Sękowicach, matka miesz- Jak się okazało, gubinianie całkała u p. Bortkiewiczów (ul. Jed- kiem nieźle znają twórczość lubuności Robotniczej). Nadal poszuku- skiego pisarza.
je śladów matki.
Wiele szczegółowych pytań tykało
Wy, Państwo, możecie w tym po- poprzednich tytułów, jak również
móc. Czekam na Państwa telefony działalności dziennikarskiej autora,
i informacje.
który przez wiele lat sekretarzował
Małgorzata Borowczak-Turowska w „Nadodrzu”, a obecnie publikuje
Tel. 068 455-81-92
wiadomoscigubinskie@o2.pl

Jedna herbata... złamała mu życie!
Nie wie, kiedy dokładnie się urodził, nie wie, kim byli rodzice,
w ogóle niewiele wie o swoim dzieciństwie. Jednego jest pewien, że
miał wspaniałe dzieciństwo dzięki
kochającym rodzicom adopcyjnym.
Najprawdopodobniej nigdy by nie
dowiedział się o swojej mrocznej
przeszłości, gdyby nie „dobrzy ludzie”. Sąsiadka zaprosiła szesnastoletniego chłopca i powiedziała mu,
że jest adoptowanym dzieckiem
państwa Mańkowskich.
Od lat stara się dotrzeć do swoich
korzeni. Zbigniew Mańkowski, bo
on jest tu bohaterem, mieszkaniec
Chełmna, wie już sporo, ale jeszcze
pozostało wiele pytań.
Z dokumentów, do których dotarł
i z rozmów z wieloma ludźmi wynika,
że urodził się 18 lipca 1950 r. w Gubinie. Ochrzczony został 30 lipca 1950
r. w Parafii p.w. Trójcy Świętej. Z.
Mańkowski dowiedział się, że matka



mistrza na sesji wyjaśniła się sama,
usprawidliwienia nie musiał składać.
Na zakończenie sesji Z. Gwizdalski
poinformował radnych, że 250 kobiet skorzystało w 2008 roku z badań
profilaktycznych raka piersi, przeprowadzonych w Żarach. Dziękował
wszystkim, którzy w tym pomagali,
a najbardziej burmistrzowi za sponsoring i wspieranie tej inicjatywy.
Przewodniczący L. Ochotny życzył
wszystkim obecnym na sesji, a za
ich pośrednictwem mieszkańcom
Gubina - wesołych, rodzinnych
świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Szampany nie
strzelały.
Oleg Sanocki

Spotkanie autorskie
w „Gazecie Lubuskiej” - również od
niepamiętnych czasów.
Urodzony w Kostrzynie, całe swe
dorosłe życie związał z Zieloną
Górą, tutaj też odnosił kolejne sukcesy, do których zaliczyć można Lubuski Wawrzyn Literacki z 2000 r.
za powieść „Zmowa pułkowników”.
„A jednak będzie noc poślubna”
- ta prezentowana aktualnie powieść, chyba eksperymentalna,
kosztowała mnie jedną noc czytania do białego rana. Nie żałuję, bo
pochłonęła mnie zupełnie. Z czym
się kojarzy? No chyba z Kosińskim...
Ols

Aktywni i z kwalifikacjami
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w okresie od 1
lipca br. do 31 grudnia br. projekt
systemowy „Aktywne wsparcie rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gubinie”.
Wszystko to dzięki pieniądzom
z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt miał na celu zwiększenie
aktywności zawodowej osób bezrobotnych, które korzystają z pomocy

ośrodka poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie motywacji osób uczestniczących
w tym projekcie.
W okresie od 15 września br. do 5
grudnia br. 10 osób uczestniczyło
w szkoleniu umożliwiającym zdobycie kwalifikacji glazurnika.
W poniedziałek 15 grudnia, w siedzibie MOPS kierownik ośrodka
Teresa Dziedzic w obecności koordynatora projektu Anny Mirowskiej i pracownika socjalnego Iwony Dębskiej wręczyła uczestnikom

certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Kurs ukończyli
wszyscy uczestnicy projektu. Rozpiętość ocen - od celującej do dobrej z minusem.
Uczestnicy podkreślali, że udział
w projekcie był dla nich dużym wyzwaniem, choć przed rozpoczęciem
i w trakcie jego trwania mieli wiele
obaw. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna przyda się zapewne
w zdobyciu miejsc pracy. I tak dobiega końca pierwszy projekt MOPS
realizowany ze środków EFS. (mz)

Alfred Siatecki podczas spotkania autorskiego w Gubinie

Społeczeństwo



Sonda
Co byś chciał dostać jako prezent gwiazdkowy?
Violetta
Prokopowicz
właścicielka
saloniku
prasowego
Kosmetyki
z górnej półki.
Zestaw kremów, pomadki itp. To
jest bardzo praktyczny prezent,
który na pewno się przyda…
Milena
Mierzwiak
uczennica
Nie chcę niczego dostać…
I chyba na prezent nie zasłużyłam… Bo byłam bardzo niegrzeczna…
Eryk
Kowalik
przedszkolak
lat 3
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Teatr pełen niespodzianek
W ramach promocji szkoły w środowisku lokalnym, 28.11.2008 r.
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gubinie
rozpoczęła cykl spotkań z dziećmi
sześcioletnimi z gubińskich przedszkoli.
Nasza szkoła jest wesoła, więc
radością się dzielimy i dlatego
zapraszamy, w nasze progi w odwiedziny. Każdy przyszły uczeń
szkoły, niech nas pozna i pokocha,
wtedy trudy szkolnej pracy, nie są
trudne dla mistrzocha.
Tego dnia uczniowie klasy IIIa
z wychowawczyniami Jolantą Korzeniewską i Dorotą Suchomel
przygotowali dla przedszkolaków
przedstawienie pt. „W krainie baśni”. W krótkim konkursie dzieci wykazały się doskonałą wiedzą na temat
bajkowych postaci, za co od dyrektora szkoły Roberta Siegela otrzymały
drobne nagrody oraz słodycze.
Atrakcją była także możliwość
udziału w kiermaszu andrzejko-

wym, który klasa IIIa przygotowała z rodzicami i wychowawczyniami. Mali goście zwiedzali także
szkołę, w której najbardziej podobały się sala zabaw z suchym ba-

senem, salka terapeutyczna z nowoczesnymi pomocami oraz nowe
boisko sportowe.
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!
red

Uczniowie klasy III a podczas przedstawienia

Apelujemy do Zakładu Energetycznego i Gazowniczego! Pomóżcie tym lokatorom w jak najszybszym podłączeniu mediów! To tylko 10 rodzin, niech w miarę możliwości tegoroczne Boże Narodzenie spędzą już w nowych mieszkaniach!

Samochód policyjny i… drugi
samochód policyjny… i strażacki
też… Napisałem już list do Świętego Mikołaja w tej sprawie…
Maria
Kużdżeń
sekretarz
miasta
Zdrowie!
Zdrowie
jest
najważniejsze…
I spokój w rodzinie… To najcenniejsze prezenty na Święta Bożego Narodzenia.
Ola
Malcher
przedszkolak
lat 4
Zestaw. Taki
do sprzątania…
To jest takie
coś… I cukierki czekoladowe,
i naszyjnik… I cały zestaw pierścionków…

Prezent jak od Mikołaja!

Po odbiór kluczy do upragnionego, lepszego mieszkania państwo
Krystyna i Jan Ryndziewiczowie
przyszli do MZUK przy ulicy Piastowskiej w towarzystwie córki Bożeny i z miarą w torebce...
- Zaraz, zaraz, w tym miejscu stanie chyba regał; oj, córeczko weź
miarę i zmierz, czy będzie można
otworzyć drzwi na balkon. Ojej, ale
tu wysoko, trzeba będzie się jakoś
przyzwyczaić - mówi z kolei pani
Bożena - spoglądając z balkonu.
A pan Jan zaczyna się zastanawiać,
czy stawiając telewizor obok przyłącza antenowego w ścianie, będzie
wszystko jak należy. A w kuchni
(tzw. ślepej - bo jest to niechlubny
„standard” z czasów budownictwa
gierkowskiego) to trzeba będzie na
ścianie położyć nowe kafelki - to już
zrobi zięć państwa Ryndziewiczów,
i chyba kupić jakieś nowe szafki, bo
stare się nie zmieszczą - kuchenka
właściwie jest taka mała... Będą
przeprowadzać się w niedzielę, oby
jeszcze się udało załatwić wszelkie
formalności z podłączeniem gazu
i światła do świąt.

ponad 100 złotych - ale mieli tyle
niewygód. Na każdą zimę trzeba
było kupić ze 2 tony węgla i 4 metry
sześcienne drzewa - uzupełnia.
Jesteśmy bardzo zadowoleni
z decyzji burmistrza, że kupił od
wojska te mieszkania. Dla 10 rodzin w Gubinie to wspaniały prezent pod choinkę - szczerze mówi
Jan Ryndziewicz (na zdjęciu poniżej z córką Bożeną).
Sprawy nierozwiązane od lat.
- Problem lokali mieszkaniowych
występuje chyba wszędzie. Długo
staraliśmy się o możliwość zakupu
na początek przynajmniej 10 mieszkań z zasobów Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej - mówi „Wiadomościom” burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak - negocjacje trwały długo. W efekcie 15 grudnia w biurze
notarialnym Julity Żukowskiej
w Zielonej Górze została podpisana
stosowna umowa (na zdjęciu po prawej) z dyrektorem Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Zdzisławem Niedzielą.
Na początku pragnę uspokoić wielu niedowiarków. Rodziny, które

Stare opuszczamy bez żalu...
Dotychczas mieszkali przy ulicy
Śląskiej. Mieszkanie bez ubikacji
i łazienki, co z tego, że powierzchnia
56 metrów kw., stare piece kaflowe.
Teraz, mimo że powierzchnia jest
mniejsza, będzie wygodniej - dodaje
pan Jan. Za czynsz będą płacić 288
złotych, poprzednio płacili trochę

otrzymują te mieszkania - nie miały
dotąd problemów z pokrywaniem
czynszu. Wierzę, że tak będzie dalej. Wszystkim poprawią się warunki mieszkaniowe.
Natomiast lokale, które zostaną
opuszczone, będziemy remontować w koniecznym zakresie i tworzyć z nich lokale socjalne. Mimo

Katarzyna
Siewruk
uczennica
Prezenty nie są
najważniejsze…
Tylko
atmosfera… Wspólnie spędzony czas
w rodzinnym gronie… Z osobami, których nie widzi się na co
dzień. Jakże cudownie jest sprawić radość najbliższym, dając im
choćby najmniejszy prezent…

Mieszkańcom Miasta
Zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo szczęścia i radości
w Nowym Roku 2009
życzy
Rada Osiedla nr 1
w Gubinie

wszystko - w naszych gubińskich
warunkach - jest to rozwiązanie zdecydowanie tańsze niż np. budowa
od podstaw nowych bloków. Chcę
tu podkreślić fakt, że za metr kw.
powierzchni urząd zapłacił w granicach 1500-1700 złotych. Koszt 1
m. kw. powierzchni np. w budynku

uzyska całkiem dobre lokale, które
po odpowiednim remoncie trafią do
najbardziej potrzebujących. Obowiązek zapewnienia takim lokatorom
mieszkań spoczywa na gminie, łącznie z pokryciem czynszu na przykład
dla spółdzielni mieszkaniowej.
Na pewno nie jest to rozwiązanie

„Atrium” jest prawie dwukrotnie
wyższy. Nie bez znaczenia jest fakt,
że dla WAM-u należność za mieszkania jest płacona w dwóch ratach
i były one kupione z pominięciem
procedury przetargowej. Załatwienie formalności jeszcze w tym roku
pomniejszyło koszty o obowiązek zapłaty tzw. „audytu energetycznego”,
który będzie obowiązywał od 2009
roku. W efekcie, jeszcze w tym roku
polepszy się sytuacja mieszkaniowa
w sumie dwudziestu rodzin, które
otrzymają przydziały na uwolnione
lokale. Chcę podkreślić też fakt, że do
tej pory w Gubinie nic się nie działo
w kwestii mieszkań. Na początek nie
jest to dużo, ale będziemy się starali nadal rozwiązywać ten problem.
Zakupione mieszkania nie stanowią
- podkreślam - żadnych luksusów.
Tak szybko, jak to będzie możliwe,
do opuszczonych mieszkań będą eksmitowane te rodziny, które posiadają
sądowe wyroki za niepłacenie czynszów za zajmowane dotychczas lokale. Oczywiście, będą one posiadały
niższy standard, np. brak centralnego ogrzewania lub węzła sanitarnego, a miasto w wielu przypadkach

problemu do końca, nadal około 90
rodzinom należy zapewnić dach nad
głową. Prawdopodobnie w przyszłym roku zostaną wprowadzone
nowe regulacje prawne - w których
część kosztów związanych z pozyskiwaniem takich mieszkań będzie
pokrywało państwo.
Co dalej?
Potrzeby Gubina w chwili obecnej to 15 lokali komunalnych, 27
mieszkań tzw. tymczasowych, 41
mieszkań socjalnych (dla lokatorów mających zaległości z opłatami
czynszów i nie tylko) oraz 28 mieszkań eksmisyjnych.
Biorąc pod uwagę fakt, że niedawno Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przedłużyła umowy 60
dotychczasowym najemcom swoich
lokali, to nabrzmiały od lat problem
mieszkań komunalnych i socjalnych
ruszył z miejsca. Jest to spełnienie jednego z postulatów kampanii
wyborczej burmistrza B. Bartczaka
i jego osobisty sukces, że „coś drgnęło”. Być może w ciągu najbliższych
dwóch-trzech lat uda się rozwiązać
ten problem - podkreśla burmistrz.
Antoni Barabasz

Społeczeństwo
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Mściwoj Kiecoń, mieszkaniec wioski pod Gubinem, najlepszy w WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego).

Przeskoczyć świat

- Parę dni temu widziałam w telewizji twój udział w Międzynarodowych Zawodach Jeździeckich
w Holandii. Wygrałeś tam konkurs
skoków. Przyznam, że dla mnie scena była niebywale wzruszająca, kiedy po oddaniu swoich skoków na 2
m i 5 cm, jako drugi postanowiłeś
pokonać przeszkodę - mur 2,15 cm.
A oto ta scena:
Przez moment nic nie dzieje się
na ekranie, słychać tylko muzykę, szmer rozmów na trybunach,
głos spikera zapowiadającego, że
Mściwoj Kiecoń rozważa podjęcie
próby - potem skandowanie z trybun (a jest to Holandia) twojego nazwiska. Za chwilę na koniu Euforia
pojawiasz się ty, okrążasz przeszkodę dwa razy, publiczność dopinguje cię skandowanymi oklaskami,
przeskakujesz płotek, rozpędzasz
się do muru, w tym momencie cisza zalega trybuny, jedziesz pod
sam mur wysokości 2,15cm, lekko
wstrzymujesz konia i - skok. Przeszedłeś. Na ekranie widać, że jeszcze jest trochę przestrzeni między
koniem a murem. Na trybunach
brawa, krzyki, euforia. Niektórzy
wstają z miejsc. Ty zaraz po skoku
podnosisz obie ręce w górę, potem
zdejmujesz toczek i z gołą głową
objeżdżasz wiwatujące trybuny.
- Co wtedy czułeś - pytam Mściwoja, bohatera tej rozmowy. - Wielkie
szczęście - odpowiada skromnie.
- Czy też tak się czułeś w Algierii,
w październiku tego roku, kiedy
w trzyosobowej reprezentacji polskich studentów poleciałeś na sześć
dni do Algieru - stolicy Algierii?
- Tam zdobyliśmy brązowy medal
na Mistrzostwach Świata Studentów. Ze mną były dwie studentki
z uczelni w Gliwicach i Sopocie.
Mój wyjazd był w całości finansowany przez moją uczelnię, czyli

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, gdzie na wydziale turystyki i wypoczynku odbywam indywidualny tok studiów.
Bardzo częste wyjazdy (prawie
każdy weekend) uniemożliwiają
mi normalny tok studiów - mówi
zapytany. Mściwoj nieprzerwanie
od pięciu lat jest reprezentantem
Polski, członkiem kadry polskiej
w skokach przez przeszkody, najpierw jako junior, potem młodszy
jeździec, a od przyszłego roku przechodzi do seniorów.

daje mi się tak do końca bezpieczny - zwierzam się Mściwojowi ze
swoich obaw.
- Na każdym kroku mieliśmy
ochronę. W mistrzostwach wzięli udział zawodnicy z dwudziestu
krajów świata. Zabrakło tylko Amerykanów i Hiszpanów. Bali się zamachów. Nasza trzyosobowa ekipa leciała z Warszawy przez Rzym
(przesiadka) do Algierii. Z lotniska
powieziono nas specjalnym samochodem do Grand Hotelu 4-gwiazdkowego, myślę, że u nas przeciętny

miasta i amfiteatru. Tam też była
plaża. Całą drogę każdy autobus
konwojowały trzy policyjne motocykle i radiowóz.
W dalszej rozmowie pytam o karmienie zawodników. Co jedli? Czy
tradycyjne potrawy arabskie, czy
ogólnie przyjęte europejskie jedzenie. - Przez cały tydzień prawie to
samo - śniadanie bułka francuska
z dżemem, obiad kurczak i frytki.
W sklepach, jak na nasze warunki, bardzo tanio Za dziesięć euro
można było wynieść ze sklepu całą
siatkę artykułów spożywczych.
Centrum stolicy modernizowane,
ale już kilometr dalej biednie i bardzo dużo śmieci. Zresztą w mieście
czuć wilgoć pomimo wysokiej październikowej temperatury i niemiły
zapach.
- Jacy są Algierczycy? - Trudno
powiedzieć, bo kontakt mieliśmy
tylko z obsługą, a ta była usłużna
i miła.
A sama ceremonia otwarcia

Polska reprezentacja studentów w Algierii
W ciągu tych lat zdobył cztery medale Mistrzostw Polski oraz cztery
medale Halowych Mistrzostw Polski. Dwa razy reprezentował nasz
kraj na Mistrzostwach Europy
z dobrą lokatą oraz Mistrzostwach
Świata Studentów z brązowym medalem.

hotel jest bardziej ekskluzywny.
Mieliśmy pokoje jednoosobowe.
Przez cały czas naszego pobytu hotel był pod stałym nadzorem wojska
i policji. Nie mogliśmy sami wychodzić poza jego obręb. Każde wyjście
na zewnątrz było z obstawą policji.
Nawet do sklepu. Raz zawieźli nas
na plażę do miejscowości Tipoza,
Jak było w Algierii?
położonej 20 km od stolicy. Teren
Pytam, bo w dobie zamachów otoczony siatką był muzeum na poterrorystycznych ten teren nie wy- wietrzu z ruinami starorzymskiego

Mistrzostw Świata? - pytam.
Wszystko odbyło się w Wojskowym
Ośrodku Jeździeckim poza miastem.
Bardzo dobre warunki. Arabowie
kochają konie i to było widać na każdym kroku. Dosiadali koni przydzielonych na miejscu. Obcy koń też jest
dodatkową trudnością dla jeźdźca.
Sama ceremonia otwarcia i zamknięcia mistrzostw bardzo starannie
przygotowana z udziałem przedstawicieli rządu i wielu oficjeli. Były występy prezentujące kulturę Algierii,
pokazy na koniach. Wszędzie portrety prezydenta. Duże zainteresowanie
mediów. No i duże osiągnięcie polskiej reprezentacji - brązowy medal.
- Żeby osiągnąć to, co tobie się udało
w jeździectwie, jak długo trzeba trenować - pytam. Ja już w wieku sześciu lat zacząłem trenować pod okiem

mojego ojca, Rinalda Kieconia, który cały czas jest moim trenerem. Myślę, że moje osiągnięcia są dużą jego
zasługą. Poświęcał mi zawsze, i dalej
to czyni, każdą chwilę. Towarzyszy
mi nie tylko w treningach, ale także
we wszystkich zawodach. Dziennie
muszę poświęcić na trening osiem
godzin. Jestem zawodnikiem Klubu
Sportowego Agro-Handel w Śremie
koło Poznania. Klub jest też moim
sponsorem.
- W ostatni weekend widziałam
w telewizji twój udział w Międzynarodowych Zawodach w Katowickim
Spodku, znalazłeś się w konkursie
Grand Prix na 11 miejscu jako drugi
z Polaków. Podobno był to trudny
konkurs. - Tak! Udział brało 60
koni, a przyjechała cała czołówka.
W innych konkursach, w dniach
poprzednich byłem piąty i szósty.
- Myślę, że jedenaste miejsce to
duży sukces dla Mściwoja w tym
bardzo trudnym konkursie - kończy naszą rozmowę ojciec i trener
Rinaldo Kiecoń.
A my w imieniu redakcji życzymy
naszemu zawodnikowi wielu sukcesów w 2009 roku i dalszych latach. Cieszymy się, że Gubin dzięki
Mściwojowi mieści się w wielkim
świecie.
Najważniejsze konkursy z udziałem Mściwoja w 2008r.:
- Złoty Medal w Pucharze Świata
Studentów w Anglii; Puchar Świata Ligi Europy Centralnej; Puchar
Polski, Międzynarodowe Zawody
kolejno w Belgii, 2 x Austria, Włochy, Niemcy, Czechy, Francja, Holandia, Mistrzostwa Polski - Warszawa - główna nagroda o Puchar
Prezydenta RP w Międzynarodowych Zawodach. I wiele, wiele innych w Polsce i za granicą. Wszędzie medale albo puchary.
Kaśka Janina Izdebska

Mądre projektowanie przyszłości
W Galerii Gubińskiego Domu Kultury odbyła się 10 grudnia, pierwsza
nieformalna jeszcze, narada pomysłodawców i potencjalnych realizatorów projektu „Spotkania bliskich
nieznajomych”,
przygotowanego
przez Stowarzyszenie Lokalne ProGubin oraz Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben. Staraniem Waldemara Pawlikowskiego, szefa
galerii, zebrało się przy późnopopołudniowej kawie kilkanaście osób,
pozytywnie niespokojnych duchów
Gubina i Guben, m. in. Heike Rochlitz - dyrektor Muzeum Miasta
i Przemysłu w Guben, Stefan Pilaczyński - prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Jerzy
Czabator - honorowy prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Stanisław Turowski - prezes
Gubińskiego Towarzystwa Kultury, Tadeusz Raut - rzecznik spraw
przyrody, Krzysztof Starkiewicz
- związany ze środowiskami kultury
i profilaktyki uzależnień, dziennikarze i tłumacze z obu stron granicy, z redaktorem naczelnym „Wiadomości Gubińskich” Marcinem
Zajączkowskim, kilka uczennic
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Gubinie, z grupy dziennikarskiej
prowadzonej przez nauczycielkę

Alicję Tyl, Adam Rymkiewicz, który będzie pomagał młodym adeptom
sztuki medialnej obcować z warsztatem dziennikarskim podczas
zbierania potrzebnych materiałów
wspomnieniowych,
dokumentacyjnych, na przykład odznaczeń,
dyplomów, dawnych zdjęć. Inicjatorom projektu idzie w pierwszym
rzędzie o zobrazowanie losu jednostek, jednostek w tle historycznym
tuż powojennym, chodzi
o skutki świadomościowe
przesiedleń, dotyczące głównie
Polaków (wspólnoty najszerzej
narodowościowo
pojmowanej)
i Niemców. Uczennice próbujące dziennikarstwa dotrą przede
wszystkim do babć, dziadków, może
pradziadków (rzecz jasna - nie tylko
swoich). Wywiady zapiszą na cyfrowych nośnikach informacji. Organizatorzy tegoż projektu zwracają
się do czytelników o wskazanie osób
starszych i najstarszych, które dysponują jakimiś materiałami źródłowymi, dokumentami dotyczącymi
okresu masowych powojennych
przesiedleń; ogólnie mówiąc

bińskiego Domu Kultury. Uznanie budzi nietuzinkowość tematu
podjętego przez autorów projektu
i ich odwaga. Dlatego należy chyba
zasygnalizować ewentualne niebezpieczeństwa mogące wynikać z tej
szlachetnej inicjatywy. Wprawdzie
osób, które dostatecznie dokładnie pamiętają czas wędrówek przesiedleńczych, m. in. Białorusinów,
Ukraińców (wędrówek niezawinionych przez zwyczajnych obywateli),
tych żywych jeszcze świadków europejskiej, powojennej „wędrówki ludów”, z przyczyn naturalnych
ubywa. Stąd dla powodzenia planowanych w tym programie działań
dokumentacyjnych, przed bezpośrednim kontaktem z wybraną osobą dobrze byłoby się zorientować, na
jaką porcję informacji można liczyć
w danym przypadku. Wielce przydatnym byłoby uzbroić się w dużo
cierpliwości i serdeczności.

W trakcie rozmowy mniej dociekliwie badać wątki obustronnej
nienawiści, poczucia krzywdy; dokładniej drążyć momenty, zdarzenia zapamiętane „przynajmniej”,
świadczące o lepszej stronie ludzze wschodu na zachód.
kich zachowań. Zebrane wspoZgłoszenia - Galeria „Ratusz” Gu- mnienia dokumentuje się, żeby

pamiętać, czasem do nich wracać,
ale nie - żeby jątrzyć... Zadanie jest
tyleż trudne, co wymagające działań bardzo subtelnych. Idzie o to,
by rozmowy nie służyły rujnowaniu dobrze obecnie rozwijających
się stosunków między pokrzywdzonymi nacjami. Ostatecznie liczy się przyszłość, która wymaga
zgody i rozsądku. Sprawa ma specjalną wagę w naszych warunkach
regionalnych, przy granicy polsko-niemieckiej (wytyczonej traktatami przywódców zwycięskich
mocarstw, bez pytania o zgodę dzisiejszych mieszkańców, dajmy na
to, pogranicza wzdłuż Odry i Nysy
Łużyckiej); mówiąc zupełnie dokładnie oraz „miejscowo”, trochę
patetycznie - w euromieście Gubin-Guben, gdzie polsko-niemieckie pojednanie, na wielu płaszczyznach, układa się - kto wie, czy nie
modelowo. Warto mieć świadomość, że pamięć, nawet „odległa”,
bywa „tendencyjna”, przesadnie
precyzyjna; tym bardziej gdy rysuje się perspektywa publicznego wyeksponowania odtwarzanej
relacji. Cenne, wielce opłacalne
społecznie, byłoby dokładanie starań - tak w sytuacji bezpośrednich
rozmówców dokumentalistów, jak

i w sytuacji „sztabowego” opracowywania materiałów źródłowych
- dbanie o to, by jakimiś opisami,
detalami po latach
nie krzywdzić
kogoś z rozmówców lub kogoś,
o kim dana relacja mówi. Organizatorzy i uczestnicy przedstawianego
tu projektu nie są bowiem prokuratorami i nie ma konieczności, by
prokuratorów, nawet rasowych badaczy naukowców zastępowali. Jak
już wyżej wspominaliśmy, idzie nie
o rujnowanie czegokolwiek, a o budowanie wszystkiego, co budować
można. Oby podobnych projektów
realizowało się jak najwięcej, wszak
torują one drogę do pokojowej
przyszłości.
Mobilizującym do pozytywnego
myślenia motywem byłoby częstsze
spoglądanie między innymi na to,
co dzieje się z obiektem gubińskiego zabytkowego kościoła farnego.
Projekt dofinansowany przez
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej FWPN.
Stanisław Turowski
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Gubiński Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
wraz z Jurkiem Owsiakiem zaprasza na XVII Finał WOŚP
Sobota:
Koncert GDK i OTWARTE
na rzecz WOŚP
- Teoria Agrestu
- Jakoś to będzie…
- SchmidtSKAtze
- O.N.L.
- No Hands
- Method Massive
Klub „ISKRA”, 10 stycznia, godz. 19.27
Niedziela:
- wyczesany pokaz XIX-wiecznej mody
- roztańczone grupy dance
- rockowe granie
- magiczny wieczór z iluzjonistami
- pokaz barmański Mistrza Polski
- coś czego jeszcze nie było szczudlarze i żonglerzy
- etniczne klimaty przy ognisku - bębny,
bongosy
- niezapomniany pokaz 2 grup tancerzy

ognia czyli wielkie fire show w Gubinie
- kwasowe wizualizacje
- wielkie granie elektro Dr Mike i DJ
Sammy Fernandez
- Światełko do Nieba w formie, której
jeszcze nie było czyli stwórzmy razem
największe serce, które rozbłyśnie
rówierz dzięki tobie
- bogata loteria fantowa
- i wiele innych atrakcji

Scena plenerowa Gubińskiego Domu Kultury, 11 stycznia, godz. 15.00-20.00
Przyjdź! Weź udział w aukcji Gubińskiego Domu Kultury! Wylicytuj:
- kanapa z boskiej skóry od firmy „ZEWDIVANI”
- wykręcony telefon komórkowy NOKIA
1208 w sieci Play
- autografy Dody
- szałowa odzież z kolekcji firmy „VERA LUCA”
- biały kruk - „Alfabet gubińskich ulic”

- markowe gadżety WOŚP
- odlotowe płyty (z autografami) Twoich
ulubionych zespołów muzycznych
- wciągające obrazy sławnych artystów
- lukrecjowe torty z Piekarni Sikora
- wyczesane karnety na usługi fryzjerskie
- i mega niesamowite „niespodziewajki”

Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na
WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI
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Rozmowa z Elżbietą Strońską, ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala

To dobra akcja

- Czy zdaniem pani doktor,
WOŚP to dobra akcja?
- Moim zdaniem bardzo dobra,
bo zajmuje się tym, czym powinien
zajmować się polski rząd w ramach
ochrony zdrowia obywateli. Gdyby
nie ta opieka, wiele szpitali, wiele
dzieci, wiele osób byłoby pozbawionych możliwości pomocy. Nasza gubińska poradnia opieki paliatywnej,
hospicjum zdrowotne, które działa na
terenie Gubina, otrzymało od WOŚP
sporo sprzętu, a co najważniejsze otrzymaliśmy samochód, który służy
nam jako pracownikom, umożliwiając dojazd do potrzebującego w każdej chwili. Chorym natomiast gwarantuje przemieszczanie się między
domem a szpitalem, np. na badania
profilaktyczne. Takiego sprzętu od
nikogo innego byśmy nie dostali, bo
poradnia jest mała i niedofinansowana, w związku z tym zakup byłby
niemożliwy. Gdyby nie WOŚP, to nie
mielibyśmy tego, co mamy…
- W tym roku pieniądze zebrane
na WOŚP będą przeznaczone dla
dzieci chorujących na nowotwory. Czy ta choroba jest aktualnie
dużym problemem?
- Coraz większym. Rozpoznawane
są choroby nowotworowe, rozpoczynając od pierwszego roku życia,
a kończąc na 17. Pojawiają się w coraz większej ilości, zwłaszcza na terenie miasta i powiatu krośnieńskogubińskiego. Białaczki, nowotwory
mózgu, nowotwory kości. Pracuję
tu 30 lat i takiej ilości zachorowań

Zagrajcie razem z nami 10 i 11 stycznia 2009 roku
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy!!!

Frytki w hamaku
Ich przygoda z szybkimi, ale
i smacznymi posiłkami zaczęła się
16 lat temu. Od kebabu. Później,
z powodu trudności z mięsem,
„przerzucili” się na hamburgery.
Antoni Kurzawa i Jerzy Rydzewski prowadzili przez kilkanaście lat
„kultowy” punkt gastronomiczny
obok księgarni. Teraz ich drogi się
rozeszły, a przy ulicy Śląskiej 1 powstał nowy bar - „Hammak”.
- Wyszedłem naprzeciw klientom, którzy woleliby usiąść i zjeść
spokojnie posiłek w ciepłej i miłej
atmosferze - wyjaśnia A. Kurzawa,
właściciel nowego lokalu. Nazwę
wymyśliła żona Halina. Pierwsze litery imion członków rodziny utworzyły dźwięcznie brzmiący wyraz.
- „Hammak” to rodzinna firma tłumaczy pan Antoni.
Punkt gastronomiczny czynny jest

poza niedzielą od 9.15 do 20.00.
Już niebawem zamówienia będą
dowożone także do domu każdego,
kto poczuje głód i ochotę na zapiekankę, hamburgera, tosty, frytki,
pierogi lub tanie zestawy obiadowe. - Polecam wszystko, bo wszystko jest dobre, świeże i robione od
początku do końca na miejscu - zachwala swój punkt A. Kurzawa.
Kilkunastoletnia współpraca ze
sprawdzonymi dostawcami półproduktów, ceny posiłków konkurencyjne do innych sprzedawców oraz
zaufanie „starych” klientów ma być
kluczem do sukcesu nowego lokalu. Przyjemna sceneria wymyślona
przez profesjonalnego projektanta
wnętrz na pewno w tym pomoże
i zwolenników jedzenia w „Hammaku” będzie w dalszym ciągu
przybywać.
Teodor J.

A.Kurzawa w swoim nowym punkcie gastronomicznym

na choroby nowotworowe, jaka jest chemioterapia, znajdują się w dużych
w ostatnich dwóch latach, nigdy do miastach, więc z Gubina trzeba dotej pory nie było.
jechać do Poznania lub Wrocławia,

E.Strońska przy darze od WOŚP
- Czy leczenie choroby wiąże się
z dużymi kosztami?
- Niestety, z bardzo dużymi. Rodzice muszą przede wszystkim dojechać
do miejsca, w którym to leczenie jest
możliwe. W zależności od rodzaju nowotworu, czasami jest to wyjazd na
operację, czasem na radio i chemioterapię. Ale leczenie chemioterapią jest
długie i uciążliwe. Te dzieci wymagają
szczególnej opieki, szczególnej troski, bo w następstwie takiego leczenia spada odporność tych dzieci, one
muszą być chronione przed różnymi
środowiskami, zgromadzeniami ludzkimi. Ośrodki, w których odbywa się

często jest to również Warszawa. Pociąga to za sobą olbrzymie obciążenia
finansowe rodziców, i to nawet w rodzinach normalnie sytuowanych, nie
mówiąc już o tych biedniejszych. Naprawdę sprawia to duże trudności.
- Czy Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza pieniądze na leczenie?
- Na tzw. chemię tak. Rodzice
nie płacą za leki, które są używane
w chemioterapii. Ale jest to jedynie
kropla w morzu potrzeb.
- Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiała Natalia Skowron,
uczennica I klasy ZSO

Dla Nikoli
Trudno napisać o chorej na białaczkę nastolatce, gdy nie miało się bezpośredniej styczności z cierpiącymi
na chorobę nowotworową. Trudno
napisać o potrzebach i uczuciach Nikoli i jej rodziny, gdy nie przeżyło się
nawet chwili z codziennych zmagań
o dobro cierpiącej dziewczyny. Ale
w tym całym problemie uczennicy
gubińskiego gimnazjum można dostrzec drobny pozytyw - wspierają
Cię wszyscy ludzie z Gubina, Nikola!
I dziękują Ci za to, że jesteś…
Tak potężnej dawki zaangażowania, życzliwości i poparcia dla idei
imprezy charytatywnej nie widziałem chyba nigdy. Wszystkie osoby,
które w Gubinie poprosiliśmy o pomoc, nie tylko nam nie odmówiły,
ale do tego jeszcze dołączały się do
organizacji i „wciągały” następne
osoby. Każdy chętnie włączał się do
przedsięwzięcia poprzez sponsoring,
darowizny, tak potrzebny nakład
pracy. „Wbrew wszystkiemu wierzę
jeszcze, że ludzie są w głębi serca
naprawdę dobrzy…” - chciałoby się
cytować Annę Frank…
Dzięki temu wsparciu udało się
przygotować niezapomniane i niepowtarzalne show. Pełne głębokiego
współczucia i solidarnej, bezinteresownej pomocy. Mieszkańcy Gubina chętnie otwierali swoje serca
i portfele, wspomagając finansowo
leczenie chorej Nikoli. Niedzielny
wieczór był naprawdę magiczny…
Magda Mleczak i Janusz Rewers,
znani z telewizyjnej estrady, w dobrym smaku i z klasą poprowadzili
charytatywną galę. Na scenie z gracją i elegancją przeprowadzono po-

kaz mody, fryzjerskie show, występ
piosenkarki Eweliny Mech - zwyciężczyni Festiwalu Piosenki Francuskiej we Wrocławiu oraz pozostałych wokalistów. Charytatywną
imprezę rozpoczęły pokazy wschodnich sztuk walki i symboliczna walka Krzysztofa Dubiela z niewidzialnym przeciwnikiem. A na koniec
popis swoich cyrkowo-kawiarnianych umiejętności dał mistrz wśród
barmanów Marek Kochan.
Sceniczne wydarzenia były jedynie atrakcją marginalną, gdyż tego
dnia było coś zdecydowanie ważniejszego… Czas świąt zazwyczaj
sprzyja zatrzymaniu się na krótką
refleksję dotyczącą tego, co jest dla
nas piękne, dobre i wartościowe.
Niedzielny „wieczór cudów” udowodnił nam wszystkim, że wielkie
rzeczy dzieją się również blisko
nas. A nawet w nas samych... MG

organizator: Anna Kurzawa i Katarzyna Niekraszewicz oraz Ewelina
Serafin, Gabriela Kuchta (Młodzieżowa Rada Miasta), Dawid Tyrlik,
Marcin Gwizdalski (Otwarte), Gubiński Dom Kultury. n sponsorzy:
Agencja NOVUM, Drukpol, Art Grafik, Kwiaciarnia Alicji Szymczyszyn,
Sklep „Gabi”, Sklep „Sekret”, Sklep
„Matrix”, Sklep „Sylwia”, Sklep
„Dusia”, cukiernia „Magdalenka”,
cukiernia Dębowscy, cukiernia Sikora, Marcin Dobrowolski, Salon
„Blue”, Snackbar Hammak, restauracja Tercet, restauracja Retro, „Gospoda”, Rondo, Horex, Schneider,
Jawiński, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stanisław Kościesza, Radek
Budych, „Vera Luca”, M. i A. Frąckiewicz, Centrum Medyczne „Atol”,
Leszek Kobierecki, Zespół Szkół
Rolniczych, Komenda Policji, Marcin Sikora i Krzysztof Gierczyński.
n

Licytacje podczas fryzjerskiego show prowadzą M.Mleczak i J.Rewers

Kultura
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Mikołaju, Mikołaju…
Pojawił się ponownie. Jak co
roku… Święty Mikołaj przyleciał lotem czarterowym Laponia-Gubin.
Na swoich wielkich brązowo-złotych saniach ciągniętych przez rącze
renifery. Przybył, aby rozdać gubińskim dzieciom słodkie prezenty…
Dobroduszny starzec z Północy,
w asyście dwóch ślicznych Śnieżynek i roześmianego klauna, częstował gubińskie dzieci cukierkami
i smacznymi czekoladkami. Lekką
ręką rozdawał smakołyki grzecznym
pociechom, pytając o posłuszeństwo
względem rodziców, opiekunów
i dziadków. Z przyjazną zadumą wysłuchał piosenek, przedszkolnych
wierszyków, wziął udział w przeróżnych grach i zabawach. Rózg w tym
roku nie rozdawał. To dobrze świadczy o gubińskich dzieciach.

najbardziej odwzajemnione. Co
uwidoczniła uśmiechnięta twarz siwego dobroczyńcy.
Po spotkaniu ze Świętym Mikołajem najmłodsi obejrzeli atrakcyjne
widowisko teatralne - „Jaś i Małgosia”. Spektakl przygotowała pod
okiem Małgorzaty Skowron niezawodna grupa „Atrapa” z GDK - Natalia Maryniaczyk, Weronika Spyta, Magdalena Zawadzka, Natalia
Skowron, Jarek Ławnicki. Bajkowi
bohaterowie, a zwłaszcza czarownica
i wilk, oczarowali dziecięcą widownię, która nie pozwoliła swoim ulubionym postaciom opuścić sceny.
W trakcie przedstawienia, przybysz z Laponii niepostrzeżenie
zniknął. Zapewne pojechał do innego miasta, do innych dzieci. Ale
obiecał nam, szepcząc na ucho, że

Podczas zabawy z najmłodszymi
Worek ze słodyczami szybko został opróżniony. Potem drugi i trzeci. Widać w naszym mieście jest
mnóstwo dzieci bardzo kochających Świętego Mikołaja. A uczucie
miłości w tym przypadku było jak

Po gorącym okresie kampanii wyborczych, przyszedł w końcu sądny dzień 10 grudnia, kiedy to wszelkie wysiłki oraz nadzieje poszczególnych kandydatów zostały zweryfikowane.

Gubin ma Burmistrza Młodzieży!
I stało się. Gubin ma swojego
Burmistrza Młodzieży. Została nim
19-letnia uczennica Europaschule Kamila Lelo, która otrzymała
łącznie 199 głosów, wyprzedzając
drugą w kolejności Katarzynę
Siewruk o 23 głosy oraz trzecią
Kasandrę Gargalis o 66 głosów.
Pozostali kandydaci nie liczyli się
w walce o fotel Burmistrza Młodzieży. Niestety, frekwencja podczas wyborów pozostawia wiele
do życzenia (22,08%). Mogła być
o wiele większa, ale nie wszyscy
uczniowie potrafili zadbać o to,
aby mieć przy sobie jakikolwiek
dowód tożsamości. Wobec zaistniałej sytuacji wielu młodych ludzi
pozbawiło się możliwości oddania
głosu na swojego faworyta.
Lokale wyborcze były udostępnione we wszystkich gubińskich
szkołach ponadpodstawowych oraz
w internacie ZSO. Dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Gubinie, w poszczególnych placówkach
wyborczych udostępnione były
dla głosujących uczniów urny wyborcze. Ponadto powołane zostały
komisje obwodowe wraz z przewodniczącymi. Obserwatorem wyborów Burmistrza Młodzieży była
Młodzieżowa Rada Miasta. Z satysfakcją możemy dodać, iż wybory przebiegły w sposób sprawny
i bezproblemowy. W dużej mierze

w przyszłym roku na pewno pojawi
się ponownie.
MG
n organizator: Gubiński Dom
Kultury n miejsce: sala widowiskowa GDK n sponsorzy (pomoc
Mikołaja): HOREX, PCK, GDK

chcieli się między innymi dowiedzieć, w jaki sposób i na jakie projekty kandydaci chcą zdobywać
pieniądze pochodzące ze środków
unijnych oraz jakie mają pomysły
na zwiększenie imprez kulturalnych i sportowych przeznaczonych
dla młodzieży. Jak to bywa podczas
debat, niektórzy kandydaci dobrze
poradzili sobie z pytaniami lub
potrafili wyjść z opresji, używając
dyplomatycznego języka, inni natomiast troszkę błądzili...
Reasumując, debata wyborcza
była z pewnością dla wszystkich

było to możliwe dzięki uprzejmości
i wyrozumiałości dyrektorów gubińskich szkół.
Kamila Lelo została zaprzysiężona na Burmistrza Młodzieży
w Urzędzie Miejskim 17 grudnia 2008 r. Na tym uroczystym
spotkaniu obecni byli: burmistrz
Bartłomiej Bartczak, który serdecznie przywitał młodzieżowego
burmistrza, życząc mu wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do
celu, przewodniczący RM Leszek
Ochotny, sekretarz miasta Maria
Kużdżeń oraz członkowie Młodzieżowej Rady Miasta, w tym przewodniczący Patryk Wawrzyniak,
wiceprzewodniczące Justyna Piotrowska i Agnieszka Krawczyk.
Główna bohaterka uroczystości
zadeklarowała chęć współpracy
z radnymi, licząc na to, iż wspólnymi siłami uda się zrealizować
wiele cennych i interesujących dla
naszej młodzieży projektów.
Podsumowując, wybory już za
nami. Teraz czas na cierpliwe
oczekiwanie na owoce działalności Młodzieżowej Rady Miasta
oraz młodzieżowego burmistrza.
Ale już teraz możemy z całym
przekonaniem stwierdzić, że misja kształtowania postaw obywatelskich oraz propagowania
idei demokracji wśród młodzieży
przekroczyła kolejny ważny etap.

Projekt „Demokracja bez Wyjątku” nie odnosiłby sukcesów bez
dobrej woli i wsparcia ze strony
dyrektorów gubińskich szkół: Haliny Bogatek, Mirosława Siergieja, Krzysztofa Szymańskiego
oraz Genowefy Barabasz. Ponadto
serdecznie dziękujemy za wszelką
pomoc i zaangażowanie: Agnieszce
Tomczyk, Alicji Mazurek, Katarzynie Miazgowicz, Magdalenie
Zajkowskiej, Markowi Markowskiemu, Teresie Grajek, Edycie
Kantek, Ryszardowi Zakrzewskiemu, Monice Augul, Monice
Kuśmierek oraz Alicji Tyl.
Andrzej Matłacki
Statystyki w tabeli zostały opracowane na podstawie protokołu
zbiorczego komisji obwodowych.

Wyniki głosowania
na Burmistrza Młodzieży
(ogółem w %):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kamila Lelo
Katarzyna Siewruk
Kasandra Gargalis
Adam Kokoszka
Wojciech Hamada
Patrycja Dembowska
Mateusz Jerzyński

51,55 %
45,59 %
34,45 %
21,76 %
18,91 %
17,35 %
10,62 %

Miasto billboardów

Debata kandydatów
W Zespole Szkół Licealnych
i Technicznych w Gubinie odbyła
się 4 grudnia br. debata kandydatów w wyborach na Burmistrza
Młodzieży, którą poprowadził redaktor naczelny „Wiadomości Gubińskich” Marcin Zajączkowski.
Udział w niej wzięli kandydaci na
młodzieżowego burmistrza, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, młodzież z „Otwarte” oraz uczniowie gubińskich szkół.
Program debaty został podzielony
na cztery części. W pierwszej z nich
poszczególni kandydaci wygłosili przemówienia, podczas których
ukazali swoje główne założenia
programowe oraz cele, jakie sobie
postawią, pełniąc funkcję młodzieżowego burmistrza. Następnym
etapem debaty było rozwiązywanie
przez kandydatów testu na temat
historii Gubina oraz bieżącej sytuacji politycznej naszego miasta.
Największą wiedzą w tej dziedzinie wykazała się Kamila Lelo. Po
quizie przyszedł czas na wzajemne
pytania kontrkandydatów, którzy
wyraźnie starali się siebie oszczędzać, stroniąc od zadawania trudnych i niewygodnych pytań swoim
przeciwnikom. Inaczej natomiast
zachowała się publiczność, która
była niezwykle aktywna i chętnie
zadawała pytania poszczególnym
kandydatom. Obserwatorzy debaty



jej uczestników ogromnym przeżyciem. Padło wiele deklaracji
z ust poszczególnych kandydatów.
I choć początkowo byli oni nieco
spięci i zestresowani, to w dalszej
części debaty atmosfera stawała się
bardziej luźna i radosna. Być może
wyniesienie takich doświadczeń
z publicznych wystąpień oraz możliwość zaprezentowania na mównicy swoich poglądów może być dla
niektórych kandydatów pierwszym
ważnym etapem w drodze na polityczne salony.
Andrzej Matłacki

Na zdjęciu kandydaci i prowadzący debatę

Stop narkotykom - stop przemocy
- stop pijanym kierowcom!
„Miasto billboardów” to szeroko
zakrojona akcja profilaktyczna, której głównym zadaniem jest przedstawienie problemów młodych ludzi i społeczności lokalnej miasta.
Wszystko w formie wielkoformatowych billboardów i banerów. Choć
nie tylko…
- Wielkoformatową formę prezentowaną w głównych częściach
miasta chcemy użyć do zainicjowania dialogu społecznego - wyjaśnia
Dawid Tyrlik z Otwarte. - Chcemy
w ten sposób ostrzegać, jak i aktywizować społeczność lokalną do
zapobiegania i ukazywania światłu dziennemu patologii, takich jak:
przemoc w szkole i rodzinie, zażywanie narkotyków, pijani kierowcy na drogach, wandalizm, nietolerancja społeczna itd. - dodaje
Dawid kierujący całą akcją.
Autorem części projektów graficznych billboardów jest młodzież
z gubińskich szkół, która przez
właśnie takie akcje może wyczulić
się na zachowania niosące ze sobą
zagrożenia. Projekty młodych ludzi,
które już niebawem ukażą się gubińskiej społeczności, zostały wyłonione podczas konkursu. Autorami
najlepszych nagrodzonych prac są:
Radek Budych, Agnieszka Wojtkowiak, Hubert Gruszecki.
Wykonaniem pozostałej części projektów graficznych zajęła się grupa
Otwarte z Gubińskiego Domu Kultury oraz miejski komisariat policji
wraz z pełnomocnikiem miasta ds.
uzależnień w Gubinie. W akcję zaan-

gażowały się również Warsztaty Terapii Zajęciowej, które przygotowały
w ramach akcji swój własny baner.
Najlepszym sposobem dotarcia
do młodych ludzi z treścią dotyczącą uzależnień jest wizualizacja
problematyki. Dlatego też twórcy
akcji „Miasto billboardów” rozpoczęli profilaktyczne przedsięwzięcie od wielkiego maratonu filmowego, w ramach KASKu, z klasyką
wielkiego ekranu oraz super nowościami związanymi bardziej lub
mniej z problematyką i hasłami
przyświecającymi akcji. „Skazany na bluesa”, „Dzieci z Dworca
ZOO”, „Requiem dla snu” to tylko
niektóre z prezentowanych filmów.
W sumie - 12 godzin dobrego kina
z przesłaniem. A przed seansem na
scenie domu kultury zagrał jeszcze
zespół Exces z liderem Krzysztofem „Jarym” Jaryczewskim, który
każdą piosenkę poprzedzał krótką
i ciekawą historią o wstrząsającym
świecie uzależnień.
- Bardzo byśmy chcieli, by po
pomyślnym zakończeniu akcji nabrała ona charakteru odnawialnej
akcji tematycznej, która miałaby
za zadanie rozszerzyć cele profilaktyczne o tematykę promującą
młodych twórców z Gubina - obiecuje D. Tyrlik.
JO
n organizator: Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień, Gubiński
Dom Kultury, OTWARTE, miejski komisariat policji w Gubinie
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej
n patronat: Burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak n sponsorzy: Art
Grafik, Marco Polo
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Prawnie chronione - różanka

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb wymienia 24 gatunki ryb prawnie chronionych, które podlegają zakazowi połowów wędkarskich. Niektóre nazwy wydają się dziwne, nieraz egzotyczne i te ryby bardzo rzadko
się widzi. Na przykład: alosa, babka piaskowa, iglicznia, kur rogacz, śliz
czy wężynka. Jednym z gatunków chronionych jest różanka (Rhodeus
sericeus, Rhodeus amarus), ryba z rodziny karpiowatych. W literaturze
sprzed 20 lat wyczytałem, że wtedy nie podlegał ochronie.

Małe różanki w małży - skójce zaostrzonej. Odległość między kreskami
oznacza długość 1 mm

Ryba ta ma ciekawy sposób rozrodu. Różanka rozmnaża się w małżach
skójki (skójka zaostrzona, skójka malarska, skójka gruboskorupowa)
lub szczeżui. Samica składa jaja do skrzela małża, a następnie samiec
je zapładnia. Ryba zasiedla większość niepstrągowych wód, ale jej występowanie jest oczywiście uzależnione od obecności małży. Dorasta do
6-8 cm, ma barwę srebrzystą. Jej mięso jest gorzkie. Obecność różanki
w jeziorze świadczyć może o zaawansowanych procesach jego starzenia
się. Bywa hodowana w akwariach. Wtedy w celu rozmnożenia trzeba
umieścić w akwarium (do którego docierają promienie słoneczne) małża - skójkę lub szczeżuję, na czystym piasku o głębokości około 10 cm.
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Z Ziemi Gubińskiej

Widoki ze wzgórz i z powietrza
Na widokówce (1) z roku 1898 stary Gubin, wkomponowany w dolinę Nysy Łużyckiej, wygląda bardzo
malowniczo. Zdjęcie wykonano
z dzisiejszych Wzgórz Gubińskich,
czyli z północnej części miasta. Na
panoramie widzimy nawę i zbudowaną na planie kwadratu wieżę późnogotyckiego kościoła farnego, który w tej formie powstawał w latach
1508-1557 oraz historyczne centrum
miejskie na wschodnim brzegu Nysy
Łużyckiej. Na jej zachodnim brzegu
dostrzegamy dawne Przedmieście
Klasztorne, którego dominującymi
elementami w owym czasie była
wieża nowego Kościoła Klasztornego z roku 1862 oraz liczne kominy
fabryczne. Przeważnie były to fabryki sukna oraz kapeluszy, które
w obraz miasta wpisały się przede
wszystkim w drugiej połowie XIX
wieku. Ówczesne pruskie miasto
powiatowe Guben należało do dawnej Rejencji Frankfurckiej i w roku
1898 liczyło 32 500 mieszkańców.
Interesujący widok z lotu ptaka znajdujemy na widokówce (2)
z roku około 1930. Z jednej strony
w sposób naturalny zaskakuje na
niej sterowiec*, który w tym przypadku jest chyba fotomontażem,
pomyślanym jako ukłon w stronę

i ratusza oraz gęstą zabudową na
tym obszarze - starówki, której
struktura sięga średniowiecza.
*Zachowała się informacja o sterowcu rejsowym, widzianym nad
Gubinem 24 czerwca 1930 roku
o godzinie 9.38, który o godz.

( 2) gubińskie centrum z lotu ptaka – lata trzydzieste XX wieku
8.05 tego samego dnia wyruszył
w podróż z podberlińskiego Staaken. O godzinie 10.45 widziano go
nad Görlitz, gdzie zrzucono worki
z pocztą. Potem wziął kurs na Legnicę. W tym momencie lot mógł się

Merkuriusz regionalny
W czytelniczym obiegu funkcjonuje już szósty numer pisma społeczno-kulturalnego „Merkuriusz
Regionalny”. Wychodzi w Dworze
w Szybie, koło Nowego Miasteczka.
Wydawcą i redaktorem naczelnym
jest Wojciech Jachimowicz, znany regionalista, społecznik, bardzo aktywny na Ziemi Lubuskiej
i na Dolnym Śląsku. Bynajmniej
nie traktuje się go jako obcego
w innych częściach kraju. Organizacyjnie związany z Nowosolskim
Towarzystwem Humanistycznym
i Dolnośląskim Towarzystwem
Społeczno-Kulturalnym (z siedzibą
we Wrocławiu).
Wieś Szybę coraz szerzej rozsławia
swoiste minimuzeum instrumentów muzycznych „przygarniętych”
przez W. Jachimowicza i miejscowe ciekawe, „dworskie” wydarzenia
kulturalne, np. plenery malarskie
i fotograficzne o zasięgu pozawojewódzkim (można chyba powiedzieć
- o zasięgu pozakrajowym), organizowane dzięki inwencji wspomnianego właściciela Dworu.
Wracając zaś do „Merkuriusza”. We
wzmiankowanym najnowszym numerze (dostępnym w czytelni Miej-

skiej Biblioteki Publicznej) znaleźć
można m.in. informacje o wystawie
(rzecz jasna - w pomieszczeniach
dworskich) z okazji Europejskich
Dni Dziedzictwa 2008 „Instrumenty,
na których grali nasi rodzice”, uwagi
na marginesie pedagogiki Celestyna
Freineta (Agnieszka Jędrzejowska
„Czas wolny płynie szybko! Pomóż
mi go dobrze wykorzystać!”), sprawozdanie z uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ścianie
domu, w którym mieszkał Tadeusz
Firlej (W. Jachimowicz „Uroczystość w Gubinie”), o lubuskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa - przygotowanej w Żarach
(konferencja „Piękno zabytkowych
parków Łużyc i Kresów”; patronat
Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski
Wojewódzki Konserwator Zabytków), artykuł „Kryzys, kryzys i gospodarka głupcze…”, notę na temat
spotkania (w bibliotece kożuchowskiego Zamku) czytelników z W. Jachimowiczem, autorem książki „Legendy Wzgórz Dalkowskich”.
„Merkuriusz Regionalny” to ważny składnik życia kulturalnego na
Ziemi Lubuskiej.
Stanisław Turowski

Koncert noworoczny
Nadszedł radosny okres, czas pogodny, czas świętowania. Jak co roku, Chór „Gloria Domine” zaprasza mieszkańców na koncert noworoczny 10 stycznia 2009 roku
o godz. 19.00 do Kościoła p.w. Trójcy Świętej.
MB-T

(1) Gubin w dolinie Nysy Łużyckiej w roku 1898
pionierskich dokonań budowniczych statków powietrznych i ich
pilotów, przede wszystkich hrabiego Zeppelina (1838-1917). Z drugiej strony interesujący jest widok
historycznej starówki z centrum
miejskim wokół kościoła farnego

Mieszkańcom Gubina
Burmistrzowi
Wójtowi
Staroście
W Bożego Narodzenia dni urocze,
Niechaj szczęściem serce gra.
Niech zdrowie dobre Was otoczy,
przez wszystkie dni przyszłości trwa.
Niech te święta przyniosą wam Boże łaski,
spokój, radość i dostatek wszelki.
A Nowy Rok niech spełni marzenia
ukryte na samym dnie serca...
życzy
Prezes ZO ZNP
Krystyna Kaczmarek-Skóra

drans po godzinie 17.00 pojawił
się nad Zieloną Górą - nadleciał
od strony Nowej Soli. Jak zauważono w relacji, zawyły syreny zielonogórskich zakładów. Ratuszowy dzwon grzmiał sygnałem „na
trwogę”. Za chwilę nad miastem

zakończyć tragedią. Nad miastem
rozszalała się burza - główny wróg
sterowców ze względu na zbyt małą
sterowność maszyn w czasie silnych
wiatrów. Następnie zmienił kurs na
południe i zniknął w oddali.
W relacji wspomniano, że kwa-

W ten zaśnieżony,
wigilijny dzień,
kiedy w kościele
biją dzwony,
przyjmijcie Państwo
życzenia pełne radości,
a w 2009 roku
szczęścia, zdrowia
i pomyślności.
członkowie
Sojuszu Lewicy
Demokratycznej
W Gubinie

miał szybować dostojny sterowiec
o długości dwóch boisk piłkarskich. Na ulice wyległo kilka tysięcy mieszkańców. Najbardziej oblegane były wzgórza przy dzisiejszej
ulicy Słowackiego. Co odważniejsi,
nie zważając na niebezpieczeństwo, urządzili sobie punkty widokowe na dachach domów i kamienic. Wreszcie wielkie cygaro
nadleciało, jak już wspomniano,
od strony Nowej Soli. Ten moment
potomni mogli zapamiętać dzięki
obrotnym fotografom i wydawcom. Z okazji tego niezwykłego
wydarzenia wydano w nieprawdopodobnym nakładzie pamiątkową widokówkę. Widać na niej, jak
250 metrów nad miastem zawisł
„Graf Zeppelin” - cudo awiacji lat
trzydziestych minionego stulecia.
Sterowiec widziano przez 10 minut. To wystarczało, aby w prasie
ukazały się duże relacje reporterskie, poważne artykuły o podboju
nieba przez sterowce i zapowiedzi
rozwoju lotniczego ruchu pasażerskiego. Na pokładzie tego sterowca
znajdowało się 40 pasażerów.
Hrabia Ferdinand von Zeppelin
nie doczekał chwil, kiedy pod koniec
lat dwudziestych minionego wieku
świat oszalał na punkcie latających
cygar - zmarł w roku 1917.
Na podst. „Guben in historischen
Fotos” („Gubin na historycznej
fotografii”)
Opr. i przekład: K. Freyer

Zarząd klubu MLKS
„CARINA” Gubin
życzy wszystkim mieszkańcom naszego miasta
zdrowych, spokojnych,
radosnych i spędzonych
w rodzinnej atmosferze
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu pomyślności
w Nowym 2009 Roku.
Zarząd klubu
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XXXI Konferencja
Plastynarium tymczasowo zamknięte

GUBEN. Od stycznia 2009 roku do wiosny 2010 z powodu modernizacji gubeńskie plastynarium będzie zamknięte dla zwiedzających. Od momentu otwarcia instytucji w listopadzie 2006 roku
zwiedziło je ponad 100 000 osób, w tym medycy i zainteresowani
z 45 krajów.
Te rzesze zwiedzających sprawiły, że plastynarium stało się znaną na
cały świat instytucją naukową. Aby umocnić tę czołową pozycję jako
jedynej w swoim rodzaju instytucji, będzie przeprowadzona restrukturyzacja, po której w maju 2010 roku placówka zostanie otwarta jako
zmodernizowane anatomiczne centrum naukowe.
Jeszcze w roku 2009 baza obrazów z najlepszymi plastynatami zostanie umieszczona w Internecie. Będzie je można oglądać w wirtualnym gubeńskim plastynarium. Następnie ta elektroniczna baza zdjęć
będzie krok po kroku rozbudowywana w kierunku dydaktycznej platformy naukowej online. Za sprawą tej platformy Gunther von Hagens
chce przyczynić się do tego, aby miasto Guben zdobyło silną pozycję
jako miasto zdrowia.
Na podst. „Neiße-Echo” z 05.12.2008

Bezrobocie w Guben

GUBEN. Na koniec listopada zarejestrowanych było 2 032 bezrobotnych, czyli o 18 więcej niż w październiku. W porównaniu z rokiem minionym bezrobotnych jest mniej o 248. Stopa bezrobocia wynosi teraz
14,3 procent (przed rokiem 15,6 procent). Urząd dysponował w listopadzie 14 ofertami pracy.
Na podst. „Neiße-Echo” z 05.12.2008

Bal Społecznika

GUBEN. Sto osiemdziesiąt osób wzięło udział w gubeńskim Balu
Społecznika. Organizatorem i inicjatorem był Lutz Materne, który
w ten sposób chciał uhonorować osoby aktywne społecznie. Na początku tego roku, kiedy wpadł na ten pomysł, nie był pewny, czy bal
dojdzie do skutku. Miał przecież za zadanie poruszyć 100 stowarzyszeń, zrzeszających łącznie ponad 8 000 członków.
Gubeński burmistrz Klaus-Dieter Hübner z radością stwierdził, że
spojrzenia kierują się na tych obywateli, którzy angażują się społecznie,
którzy działają dla bliźnich albo jakiejś sprawy. W ten sposób nowe,
a zarazem stare wartości, ponownie stawiane są na pierwszym planie,
jeśli obywatele są aktywni na rzecz innych obywateli, powiedział Hübner. Są różne motywy pracy społecznej. Ale społecznicy mogą być pewni uznania mieszkańców i radnych miejskich.
Pozdrowienia premiera Brandenburgii Matthiasa Platzecka przekazał Dietmar Woidke, brandenburski minister rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska i konsumenta. Powiedział, że wszyscy tu
zgromadzeni to honorowi goście, na których miasto Guben jest zdane.
Ich pomysły i zaangażowanie są ważne. Ale również miasto musi być
świadome odpowiedzialności, aby bardziej wspierać stowarzyszenia
i wszystkich innych społeczników. W wymiarze społecznym koniecznie
trzeba więcej informować o pozytywnych działaniach społeczników,
aby nie pracowali tylko „w podziemiu”, powiedział minister, bo Guben
i wszystkie inne miasta w Niemczech nic by nie znaczyły bez swoich
społeczników.
Za zasługi i wieloletnią ofiarną pracę społeczną odznaczono siedmiu
przedstawicieli gubeńskich organizacji. Nagrodę specjalną otrzymał
inicjator i organizator balu L. Materne za niezliczone imprezy i swą
pracę społeczną w dziedzinie sportu, jak też za obecność w gubeńskim
życiu kulturalnym.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 01.12.2008

Liczenie zwierząt gospodarskich

Liczenie zwierząt gospodarskich, które odbyło się w gubeńskim okręgu miejskim na początku grudnia, przyniosło następujące rezultaty.
Zliczono 2733 zagrody, z których 953 miały stanowisko do trzymania
zwierząt gospodarskich. Gospodarstw domowych trzymających zwierzęta gospodarskie było 1016.
Zliczono: 627 sztuk koni, 894 sztuk rogacizny, 39 sztuk owiec i 1589
świń. Wyniki nieznacznie różnią się od obliczeń zeszłorocznych.
Na podst. „Gubener Zeitung” z 10.12.1908

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego 2009 roku, wszystkim byłym, obecnym, a także przyszłym kursantom
życzy
Szkoła Jazdy
Andrzej Pietsch

W Zielonej Górze odbyła się 11
grudnia kolejna konferencja euroregionu. Sprawozdanie z działalności od maja br. przedstawił prezes
konwentu Czesław Fiedorowicz,
informując, że aktualnie zrzesza 55
gmin i 7 powiatów jako członków
zwyczajnych.
Zakończona została realizacja
Funduszu Małych Projektów w ramach INTERREG III A 2004-2006,
na który przeznaczono 4.284.583
zł. Kwota wykorzystana została
w całości na 255 projektów, których
beneficjentami były przede wszystkim samorządy, ale także szkoły,
przedszkola, ośrodki sportu i kultury oraz organizacje pozarządowe.
Na uwagę zasługuje także działalność Jednostki Centralnej PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży, gdzie zrealizowano prawie 180
projektów na kwotę ponad 1.104
tys. zł, wzięło w nich udział 6.732
uczestników. Kierownik jednostki Krzysztof Zdobylak liczy, że
w roku 2009 kwota na realizację
będzie jeszcze większa.
Prezes konwentu i dyrektor biura
Bożena Buchowicz uczestniczyli
w różnych spotkaniach międzynarodowych i ogólnopolskich, jak
np. Polsko-Niemieckiej Komisji
Międzyrządowej ds. Współpracy
Regionalnej i Przygranicznej, Polsko-Niemieckim Kongresie Samorządów Lokalnych, Forum Polskich
Regionów Granicznych, Stałej Konferencji Współpracy Województwa
Lubuskiego. Euroregion aktywnie
uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny.
Do aktywnej działalności należy
też zaliczyć aktualizację koncepcji
ścieżek rowerowych, komunikacji wodnej na Odrze, jak również
poparcie dla budowy elektrowni
z kopalnią w gminie Gubin i Brody,
jako największego przedsięwzięcia
inwestycyjnego w województwie.
Jeszcze do końca roku podjęte zostanie w tej sprawie odpowiednie
stanowisko.
Podjęto decyzję, że składki członkowskie w roku 2009 pozostają bez
zmian. Członkowie zwyczajni płacą
0.93 zł od jednego mieszkańca, powiaty w zależności od liczby ludności, np. powiat krośnieński - 12.320
zł za rok.
Uchwalono budżet na rok przyszły, który wynosi 2.418.589 zł.
Zwiększenie wydatków to m. in.
remont kapitalny siedziby euroregionu, spłata kredytu, koszty spotkań i konferencji, zadań zleconych,
zwiększenie koniecznych etatów.

Uroczystości XV-lecia
euroregionu
Na jubileusz XV-lecia Euroregionu „Szprewa-Nysa-Bóbr”, który
obchodzono uroczyście 11 grudnia
w Filharmonii Zielonogórskiej,
przybyło wielu gości, m. in. sekretarz generalny Stowarzyszenia Regionów Granicznych Martin Guillermo Ramirez, przedstawiciele:
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Paweł Natkaniec oraz rzą-

du Brandenburgii - Gerhard Ringmann i Bernd Freistedt, marszałek
Województwa Lubuskiego Marcin
Jabłoński, przewodniczący Sejmiku Krzysztof Szymański, nadburmistrz Cottbus Frank Szymański,

do nawiązania ścisłej współpracy
między samorządami, szkołami,
strażakami, sportowcami czy organizacjami. Realizacja projektów
do 2013 roku z pewnością pozyska
i rozszerzy wiele partnerstw.

Burmistrz Bartczak wręcza kwiaty dyrektor biura Euroregionu w Gubinie
posłowie i senatorowie, przedstawiciele strony niemieckiej euroregionu z przewodniczącym zarządu
Dieterem Friese, zasłużeni w działalności euroregionu.
Podsumowania 15-letnich osiągnięć dokonał prezes konwentu Cz.
Fiedorowicz, wskazując na historyczną datę utworzenia Euroregionu, kiedy to 21 września 1993 roku
w Gubinie podpisano odpowiednią
umowę. Przypomniał wiele zdarzeń
i realizowanych przedsięwzięć, jak m.
in. wizytę prezydenta RFN Romana
Herzoga w biurze w Gubinie, organizację targów ekologicznych w Gubinie i Zielonej Górze. Powstanie
sześć nowych przejść granicznych,
w tym ostatnio w Gubinie z Wyspy
Teatralnej, to także główne przejście
Gubinek-Guben z obwodnicą Gubina i drogą E-32. Zrealizowano wiele
małych projektów, w których prekursorem był Festiwal Dzieci Niepełnosprawnych w Lubsku.
Aktywnie działa Jednostka Centralna PNWM, powstają szkolne
kluby europejskie realizujące program Młodzież, wraz ze stroną
niemiecką jesteśmy jedną drużyną w realizacji zadań służących
współpracy
polsko-niemieckiej,
a w dalszej perspektywie będzie
się jeszcze bardziej rozwijać przy
korzystaniu ze środków Programu Operacyjnego Współpracy
Polska (województwo lubuskie)Brandenburgia i Polska-Saksonia
2007-2013.
Wśród wielu występujących głos
zabrał również przewodniczący
zarządu D.Friese podkreślając,
że po obu stronach granicy zaszły
ogromne zmiany, stała się autentyczną granicą pokoju. Choć
nazywano ją tak za czasów NRD,
ale wtedy była szczelnie pilnowana. W ciągu XV-lecia realizowano
znaczące wspólne projekty służące współpracy, jak np. oczyszczalnia ścieków w Gubinie, mosty m. in. w Forst, a jest też taki
między Markosicami a Gross Gastrose, którego nie ma na mapie,
a wybudowali go mieszkańcy obu
miejscowości, by się częściej spotykać, uczą się też języka sąsiada.
Wiele projektów przyczyniło się

Uczestnicy wysłuchali też koncertu muzyków Filharmonii Zielonogórskiej.

Wyróżnienia i odznaczenia
Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Barbara Imiołczyk i przewodniczący Sejmiku Krzysztof Seweryn
Szymański wręczyli przyznane
za aktywną działalność samorządową „Świadectwa Dojrzałości
Samorządowca”, które otrzymały
42 osoby, m. in. Czesław Fiedorowicz, burmistrz Gubina w latach
1990-1998, założyciel euroregionu, Edward Aksamitowski - od
1990 wójt gminy Gubin; Andrzej
Chinalski - od 1990 r. zastępca,
a od 2002 r. burmistrz Krosna
Odrz; Piotr Palcat - 1990-1999
burmistrz Lubska, wicestarosta żarski; Anna Szcześniewicz
- 1992-1998 zastępca burmistrza
Gubina, przewodnicząca rady powiatu krośnieńskiego.
Odznaczenia „Za zasługi dla województwa lubuskiego” otrzymali partnerzy strony niemieckiej:
D.Friese - starosta powiatu Sprewa-Nysa, przewodniczący zarządu euroregionu, wiceprezydent
Stowarzyszenia
Europejskich
Regionów Granicznych; Kristina Neumann - pełnomocnik ds.
kontaktów
międzynarodowych
Cottbus; dr Klaus-Peter Schulze
- burmistrz Sprembergu.

Kurs dla tłumaczy
Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży (PNWM) we współpracy z Centrum Językowym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina organizuje od 24 lutego do 4 marca
2009 r kurs dla tłumaczy grupowych w wymianie młodzieży polsko-niemieckiej.
Koszt 200 zł (studenci 150 zł).
Zgłoszenie na specjalnym druku należy przesłać do 14 stycznia
2009 r.
Szczegóły
można
uzyskać
u kierownika PNWM K.Zdobylaka
w biurze euroregionu przy ul. Piastowskiej, tel. 068 455-8-053.
Zygmunt Traczyk
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Kościół
jak nowy
Dzięki ofiarności mieszkańców
Witaszkowa i okolicznych miejscowości, władzom, parafianom,
proboszczowi, Caritasowi i różnym
instytucjom kościół w Witaszkowie
został odnowiony.
Biskup Paweł Socha, w asyście
proboszcza Bogdana Kusiaka
i licznie przybyłych gości uroczyście poświęcił 14 grudnia br. ten
zabytkowy kościół.

Na tę wspaniałą uroczystość,
przygotowaną przez „zapaleńców”
z sołtysem Witaszkowa Małgorzatą Czernik na czele, przybyli m. in.
konserwator wojewódzki Barbara
Bielinis-Kopeć, inspektor nadzoru
Tadeusz Mochnacz z małżonką Eugenią oraz dziesiątki wspaniałych
ludzi, którzy wsparli finansowo odbudowę. Koncert żagańskiego chóru uświetnił święcenie kościoła.
- Cały poprzedni i bieżący rok to
prawdziwa pogoń za finansami, by
kościół mógł istnieć, a trzeba dodać, że jest to zabytek- powiedziała
sołtys M. Czernik. - Wciąż szukamy,
stukamy do różnych drzwi, prosimy o wsparcie... Jeszcze został nam
do odnowienia dach. Koszt remontu to 182 tysiące, konserwator dał
80 tys., Urząd Gminy 15 tys., własnych środków włożyliśmy prawie
65 tys., brakuje nam 21 tys. zł. A cóż
to są „środki własne”, skąd?
- Środki własne - to nic innego,
jak pieniądze pozyskane przez te
dwa lata z organizowanych zabaw
karnawałowych, andrzejkowych
czy festynów... Liczy się każda złotówka! - mówi M. Czernik.
I dlatego, jeśli Państwo możecie, to
przekażcie nawet złotówkę na konto:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.
Św. Jana od Krzyża w Starosiedlu. Starosiedle 39, 66-620 Gubin.
Bank BS Rzepin o/ Gubin nr 31
8371 1019 4200 5467 2000 0010.

Miłą jest świadomość, że mieszkaniec maleńkiego Gubina, zdobywa
w świecie najwyższe szczyty górskie i bywa w miejscowościach, do
których nie dociera przeciętny turysta.

Wyprawa Mekong

- Chcę się z tobą spotkać - słyszę w słuchawce głos Wieśka
Galewskiego - wyjeżdżam do
Kambodży. Chcę pogadać. O Boże!
Facet zwariował - to pierwsza myśl,
która przychodzi mi do głowy, bo
dla mnie Kambodża niezmiennie
kojarzy się z krwią, Czerwonymi
Khmerami i tym podobnymi potwornościami. Dopiera jak trochę
ochłonęłam, przypomniałam sobie zdjęcia w jakimś reportażu.
Przecudna przyroda i przecudne
zabytki. Orientalne świątynie kapiące złotem.
- Po co tam jedziesz? - zadaję
najgłupsze pytanie z możliwych,
wiedząc, że Wiesiek jest znanym
w kręgach podróżnikiem. Publiczność obejrzała już niejedną
wystawę fotograficzną z jego egzotycznych wojaży (jest świetnym
fotografikiem). Sama też pisałam
cykl artykułów o jego pobytach
w miejscach, do których nie dociera zwykły turysta.
- Bo jeszcze tam nie byłem - szelmowsko uśmiecha się Wiesiek.
Wylatują 9 lutego 2009 r. z Hamburga do Dubaju - przesiadka
- z Dubaju do Bangkoku, potem
regionalną awionetką do Hanoi,
a dalej wzdłuż Rzeki Czerwonej,
w kierunku najwyższej tamtejszej
góry (3140 m npm), po jej zdobyciu
spłyną rzeką Czerwoną do rzeki Mekong i wzdłuż tej rzeki chcą dotrzeć
do delty Mekongu. Jadą w ekipie
siedmioosobowej z Klubu Podróżnika „Condor” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, skupiającego

zapaleńców z całej Polski. W planie mają również zwiedzanie kilku
miast, m. in. Angkor. Naturalnie
zaliczą znany z filmu o tym samym
tytule most na rzece Kwai.
- Macie sponsorów? - pytam, bo
zdaję sobie sprawę z dużego kosztu takiego przedsięwzięcia. Może
ktoś was specjalnie ubiera na takie
wyprawy?
- Nie. Ubieramy się sami we
własnym zakresie. Ekwipunek
musi być bardzo dokładnie przemyślany, bo to i strój na górską
wspinaczkę, na ciepło i na zimno,
bo wychodzimy zawsze z tropików. Jeżeli chodzi o koszt - to nie
jest on jak na taką wyprawę - wygórowany. Chcemy się zamknąć
w kwocie 5 tys. zł na osobę. Nie
sypiamy w pięciogwiazdkowych
hotelach ani nie jadamy w drogich restauracjach. Wybieramy
wszystko co najtańsze. Jedziemy
w innym celu i z innym nastawieniem - odpowiada Wiesiek, a wie,
co mówi, bo zaliczył już szczyty
górskie (trzy razy) Kaukazu, trzy
szczyty Afryki Centralnej, Nepal,
Indie, Meksyk. Zaliczył Brazylię,
przejechał od RPA do Kenii.
Żegnając się z rozmówcą, życzę
mu i jego ekipie w imieniu naszych
czytelników i własnym osiągnięcia
zamierzonego celu i zapewniam,
że z niecierpliwością będziemy
czekać na ich powrót (9 marca
2009), a o wszystkim opowiemy
na łamach naszej gazety.
Szczęśliwej drogi.
Kaśka Janina Izdebska

Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska
(068) 455 81 92
malgorzatab-t@o2.pl

Na cmentarzu...

Mówi się, że na cmentarzu straszy... Ale nie o straszenie chodzi, ale
o bardzo prozaiczne, przyziemne sprawy. – 25 listopada byłam na
cmentarzu – powiedziała pani Stefania – gdy spadł pierwszy śnieg.
Płatki śniegu przykryły płytki, którymi wyłożono teren wokół grobu (kwatera V, cz. II.). Przechodząc obok grobów nadepnęłam na
te płytki i... stało się! Upadłam, mam rękę w gipsie – uważajcie,
Państwo, na takie pułapki! Bardzo głupie pomysły ludzie mają.
Niestety! Podobne płyty położone są na schodach i przed wejściem
do apteki przy ul. Basztowej czy do banku.
Takich pułapek czyhających na przechodniów jest w Gubinie sporo, ale żeby nawet na cmentarzu... Życzę szybkiego powrotu do
zdrowia.

Święta tuż...

Do redakcji przyszła czytelniczka, by przekazać Państwu informację, że w kilku gubińskich sklepach (adresy znane redakcji) kupiła
wędliny i mięso, które dosłownie - śmierdzą. W jednym z tych sklepów (w centrum miasta), ekspedientka bez słowa zwróciła pieniądze za zakupiony towar, gdyż czytelniczka wyraźnie pytała podczas
zakupu - czy towar jest świeży? Wniosek jest prosty - wiedziała...
co sprzedaje! - Zbliżają się święta, więc teraz jest odpowiedni moment, by „wypchnąć” wszystkie buble i „zalegające” na półkach
towary.
Gdy sytuacja się powtórzy - zaczniemy podawać adresy sklepów,
w których klienci są oszukiwani i oferuje się towary złej jakości. Zdrowa konkurencja zmusi do uczciwości.

Kolorowo...

- Proszę koniecznie pokazać w naszej gazecie przepiękny wystrój
sklepów przy ul. Basztowej. Wnętrze budynku jest bajkowe, o co postarali się właściciele znajdujących się tu dziesięciu sklepów. Całość
przygotowały Laura Matuienie i Anna Ćwiklińska – powiedziała
pani Krystyna.
Z ogromną przyjemnością pokazujemy Państwu przykłady „dobrej
roboty”. Należy dodać, że Gubin pięknieje z dnia na dzień, widać że
święta zbliżają się wielkimi krokami. Witryny sklepów otrzymały już
bożonarodzeniowy wystrój, na ulicach ozdoby, światełka, na baszcie
Mikołaje...
Wiesław Galewski na pograniczu Nepalu i Indii

Integracja wdów
W sąsiedzkie, bliskie kontakty
seniorów Guben i Gubina wpisuje się działalność Stowarzyszenia
Wdów Po Byłych Żołnierzach Zawodowych, której przewodniczy
Grażyna Garbacz.
Służyło temu integracyjne spotkaZ Państwa pieniędzy Firma LAPIS
z Żagania Marcina Furtaka będzie
mogła ukończyć remont. Już teraz jest pięknie, można podziwiać
odbudowany budynek kościoła,
porównać ze stanem sprzed kilku
lat... Kościółek w Witaszkowie to
perełka wśród zabytków, nie tylko
lubuskich.
Małgorzata Borowczak-Turowska

Nr 22 z 22.12.2008

nie z 14 grudnia 2008 r. w kawiarni
„Słoneczko” z udziałem gości z Niemiec. Z gubińskimi paniami spotkali się Horst Kühn, prezes Rady
Miejskiej Seniorów z Guben i wdowa Urszula Ostrowski z prezydium
RMS. Tłumaczami były panie:
Anna Roman z Guben i Stanisława Dymowska z Gubina. Bratnią
organizację - Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy Wojska Polskiego reprezentował Zygmunt Szcześniewicz.
Uzgodniono między innymi, że
w tradycyjnych już, comiesięcznych
spotkaniach w „Słoneczku” systematyczny udział będą brały dwie
wdowy z Guben.
(wł)

Listy ◆ Ogłoszenia

Nr 22 z 22.12.2008
Podwyżki wody i ścieków jednak nieuniknione

Na sesji Rady Miejskiej w Gubinie odbyło się 27 listopada 2008 r. głosowanie nad projektem uchwały nr 359 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wniosek w sprawie zatwierdzenia taryf opracowało przedsiębiorstwo w oparciu o art. 20 ust. 1÷5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (Dz. U. Nr 72 poz. 747
z późniejszymi zmianami) na podstawie ustalenia niezbędnych przychodów, uwzględniając:
1) koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem
planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy,
2) zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia.
Zestawienie sprzedaży wody i odbioru ścieków w poszczególnych latach:
1. 2000 rok - 955508 m sześc. wody / 817632 m sześc. ścieków; 2. 2001 - 918991 / 762594; 3. 2002 - 830188 / 699781; 4. 2003 - 842459 / 695353; 5. 2004 785087 / 667859; 6. 2005 - 776988 / 663623; 7. 2006 - 797084 / 656252; 8. 2007 - 751000 / 622000; 9. 2008 - 732785 / 606682; 10. 2009 - 700000 / 589000.
Z przedstawionych liczb wynika, że systematycznie spada sprzedaż wody i odbiór ścieków, co przy rosnących cenach energii elektrycznej, opłat środowiskowych, podatków oraz innych kosztach stałych wpływa zdecydowanie na koszt jednostkowy dostarczanej wody i odebranych ścieków.
W większości są to koszty niezależne od PUM-u, ale ich uwzględnienie w taryfach wynika z obowiązujących przepisów.
Skala proponowanych zmian w taryfach wynikała z faktu niedoszacowania kosztów świadczenia tych usług w poprzednich latach i wywieranie nacisków
na przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia korzyści politycznych, kosztem wyników finansowych spółki. Nie dotyczyło to niestety tylko działalności wodociągowo-kanalizacyjnej. Zarówno na usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku, jak i utrzymania zieleni miejskiej przychody nie pokrywały ponoszonych
kosztów tych działalności.
Przedsiębiorstwo podejmowało się świadczenia innych usług i szukało innych rozwiązań, aby zachować rentowność w ogólnym bilansie firmy.
Mówienie jednak o „programie naprawczym” dla firmy, a takie głosy na sesji padały, jest pewnym nieporozumieniem. Zawsze twierdziliśmy, że wystarczy
urealnić stawki na nasze usługi na rzecz miasta oraz wodę i ścieki, a przedsiębiorstwo stać będzie na właściwe utrzymanie infrastruktury miejskiej i odpowiednie funkcjonowanie.
Dlatego też wydaje się nielogicznym twierdzenie, że PUM sobie nie radzi, a z drugiej strony blokowanie przez radnych stawek opłat za świadczone przez
przedsiębiorstwo usługi.
W pierwotnej wersji opracowano i złożono do zatwierdzenia burmistrzowi Gubina taryfy uwzględniające 3% zysk dla przedsiębiorstwa, mając na względzie
znaczne potrzeby inwestycyjne w zakresie wymiany sieci i urządzeń wod-kan.
Na prośbę burmistrza Bartłomieja Bartczaka przedsiębiorstwo zweryfikowało swą propozycję, rezygnując całkowicie z zysku w tych działalnościach.
W takiej też wersji taryfy trafiły pod obrady Rady Miejskiej, która na XXV sesji nie podjęła uchwały o ich zatwierdzeniu. Rada Miejska nie podjęła też uchwały
o odmowie zatwierdzenia taryf w sytuacji, gdyby sporządzone one zostały niezgodnie z przepisami (art. 24 ust. 8 ustawy).
W związku z powyższym uznać należy, że Rada Miejska w Gubinie nie podjęła uchwały zarówno o zatwierdzeniu taryf, jak też uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf
ze względu na ich niezgodność z przepisami. W tej sytuacji zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy
Zarząd PUM w Gubinie
w wersji zweryfikowanej przez Burmistrza Miasta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku, tj. od 1 stycznia 2009 r.

Burmistrz Miasta Gubin
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
lokalu mieszkalnego nr 2A położonego w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 27 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu we współużytkowanie wieczyste w udziale 103/1000 działki nr 44 o pow. 501 m2, KW ZG2K/00006432/8.
Na działce tej położony jest budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny o kubaturze 2634 mł i powierzchni użytkowej z przynależnoúciami 656,10 m2, składajŕcym się z 8 lokali mieszkalnych i budynki gospodarcze o kubaturze 140 mł.
Przetargiem objęto lokal mieszkalny nr 2A, który położony jest na parterze i I piętrze, składajŕcy się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki
o pow. 33,20 m2, piwnicę o pow. 23,10 m2 i pomieszczenie gospodarcze o pow. 11,30 m2.
Cena lokalu mieszkalnego - 18.300,00 zł.
Cena udziału ( 103/1000 ) w gruncie - 2.300,00 zł.
Cena wywoławcza - 20.600,00 zł.
Przetarg odbędzie się 22 stycznia 2009 roku o godzinie 10.30 w sali narad (nr 15) Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.
Osoby biorące udział w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 19 stycznia 2009r. na
konto PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747 – liczy się data wpływu na rachunek bankowy.
Ponadto osoby biorące udział w przetargu muszą okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem.
Opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu ustala się w wysokości 1% wartości ceny wylicytowanej (plus VAT 22%) płatną do 31
marca każdego roku, z wyjątkiem I opłaty, która będzie wynosiła 15% ceny.
Wylicytowana cena nabycia lokalu mieszkalnego i I opłata z tytułu użytkowania wieczystego (15 % uzyskanej ceny udziału
w gruncie) podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra powoduje przepadek wadium.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Osobom, które nie nabyły praw do nabycia nieruchomości wadium zwraca się w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.
Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie wyznaczonym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 21/2008 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 czerwca 2008r.
Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego - pokój nr 9, tel 0684558139.
Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu 16 stycznia 2008 r. pod powyższym adresem w godz. 15.00 - 16.00.

KOMUNIKATY PUM
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr.72 poz.747 z późniejszymi zmianami) z dniem 1 stycznia
2009 roku wchodzą w życie nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zmiany taryf opracowane przez przedsiębiorstwo powodują wzrost opłat dla klientów o 19,74 % za wodę (z 2,28 zł/m³ na 2,73 zł/m³)
i 8,38 % za odbiór ścieków (z 3,58 zł/m³ na 3,88 zł/m³). Również wzrośnie abonament, na który składa się odczyt wodomierza głównego, rozliczenie (wody, ścieków), gotowość dostarczania wody i gotowość odbioru ścieków. Stawki za abonament są zróżnicowane
w zależności od średnicy wodomierza głównego. Wprowadzenie zmian w taryfie jest konieczne między innymi z powodu znacznego
wzrostu kosztów nośników energetycznych, opłat za korzystanie ze środowiska oraz podatkó i opłat niezależnych od przedsiębiorstwa.
Na tej podstawie opracowano nową cenę wody i ścieków na rok 2009.
Przedsiębiorstwo, wychodząc naprzeciw postulatom burmistrza Gubina Bartłomieja Bartczaka, zrezygnowało z zysku, by zmniejszyć
skutki wprowadzenia nowych taryf.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 68/4558270 - Zakład Obsługi Urządzeń Miejskich.
Podziękowania składamy wszystkim klientom, którzy na bieżąco regulują swoje zobowiązania wobec PUM-u i zachęcamy do dalszej
współpracy.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. zmianie ulegają stawki za świadczone przez przedsiębiorstwo usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta Gubina i gminy Gubin.
I. Teren miasta Gubina oraz Jaromirowice, Bieżyce, Komorów i Żenichów
1) 7,50 zł + VAT od 1 mieszkańca z dzierżawą pojemnika w stosunku miesięcznym,
2) 6,46 zł + VAT od 1 mieszkańca bez dzierżawy pojemnika w stosunku miesięcznym,
3) za jednorazowy wywóz pojemnika:
110 l - 6,54 zł + VAT
120 l - 7,13 zł + VAT
1100 l - 54,00 zł + VAT
7,0 m kw. - 260,00 zł + VAT
II. Teren Gminy Gubin
- za jednorazowy odbiór pojemnika 110-120 l – 9,55 zł + VAT
Zmiana stawek opłat spowodowana została znacznym wzrostem opłat z tytułu składowania odpadów na składowisku oraz potrzebą
wykonania programu dostosowawczego dla składowiska odpadów w Drzeńsku Małym.
Zarząd PUM w Gubinie

Burmistrz miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24, wywieszono na okres 21 dni od
dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę
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Do redakcji
Niebawem minie 20 lat od powrotu naszego kraju na drogę demokracji. Lata stalinizmu to już przeszłość półwieczna. Nadal jednak
wychowankowie tamtej epoki usiłują zaznaczyć swoją obecność. Ze
względu na pamięć ofiar, ból i strach represjonowanych, niedole i niewolę pozostałych ofiar stalinizmu należy odebrać możliwość jakichkolwiek wypowiedzi publicznych osobom, które swobody obywatelskie,
wolność słowa wykorzystują do szerzenia swoich poglądów, a tym
samym pozostawić ich samym sobie. Ich głos jest bowiem jeden.
Henryk Zygmunt Karykowski
Moje „Złote Pióro”
Konkurs literacki „O Złote Pióro” ogłaszany jest co roku i każdej jesieni ma miejsce jego rozstrzygnięcie. W tym roku po raz trzeci postanowiłam spróbować swoich sił i złożyłam swoje wiersze… „Moje
pisanie” towarzyszy mi od dawna i jest ze mną na co dzień, więc
postanowiłam, że jeśli tym razem się nie powiedzie, to powrócę do
pisania „do szuflady”.
27 listopada pan Stefan Pilaczyński jako pierwszy złożył mi gratulacje, chociaż nie bardzo wiedziałam, z jakiej okazji. Jeszcze tego
wieczoru (po małym śledztwie) udało mi się ustalić, że w jakiś przedziwny sposób zostałam laureatką nagrody głównej, czyli „Złotego
Pióra”. 13 grudnia miało się odbyć uroczyste wręczenie tej nagrody.
Te dwa tygodnie oczekiwania to był bardzo długi czas, ale wreszcie
nadszedł dzień mojego spełnienia. Było dostojne jury, laureaci i zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił mini koncert muzyczny. Miła
atmosfera i życzliwość zebranych osób sprawiły, że po moich policzkach popłynęły łzy szczęścia. Ten dzień i emocje z nim związane na
długo pozostaną w mej pamięci.
Na koniec po raz kolejny pragnę podziękować szanownemu jury,
wszystkim tym, którzy we mnie wierzyli i którzy mi gratulowali i razem ze mną cieszyli się moim małym sukcesem. Jest mi niezmiernie
miło, ponieważ oprócz każdorazowej przyjemności z pisania, wiem,
że są osoby, którym może się ono podobać. Za rok znów konkurs. Nie
wiem, czy będę brać w nim udział (niech inni wykorzystają swoją
szansę), ale jedno jest pewne - pisanie to sens moich przyszłych dni.
Jeszcze raz dziękuję za tegoroczne wyróżnienie!
To jedno małe, ale „Złote Pióro” sprawiło, że mogę latać…
Anna Kędziora

Cennik ogłoszeń drobnych,
ogłoszeń, reklam
i nekrologów w dwutygodniku
„Wiadomości Gubińskie”
OGŁOSZENIE DROBNE
Ogłoszenie zawierające maksymalnie do 16 słów. Cena ogłoszenia
drobnego wynosi 2 zł plus VAT. Ogłoszenie drobne w ramce (wymiar:
szerokość szpalty, wysokość - 3cm). Cena takiego ogłoszenia wynosi:
• od osoby fizycznej 10 zł plus VAT
• od firm i instytucji 20 zł plus VAT
NEKROLOG
Cena standardowego nekrologu prasowego (szerokość dwie szpalty, wysokość - 5cm) wynosi 20 zł plus VAT. Cena nekrologu o wielkości innej niż standardowa, jak przy odpłatnościach za reklamę,
w zależności od zajmowanej powierzchni.
OGŁOSZENIA I REKLAMY
Ceny reklam i ogłoszeń:
• strony czarno-białe: 2 zł plus VAT za cm2
• strony pełny kolor: strona pierwsza 7 zł plus VAT za cm2, pozostałe
5 zł plus VAT za cm2
• każda czwarta emisja reklamy (ogłoszenia) w cenie ogłoszenia
drobnego 2 zł plus VAT.
Ogłoszenia (zaproszenia, oświadczenia, życzenia,
podziękowania, informacje) instytucji samorządowych:
• Urząd Miasta Gubina, Urząd Gminy Gubin – opłata ryczałtowa
20 zł plus VAT
• pozostałe instytucje samorządowe i społeczne (jednostki i zakłady
budżetowe, placówki oświatowe, publicznej służby zdrowia, kultury, służby porządkowe i mundurowe, organizacje pożytku publicznego, związki wyznaniowe, kluby sportowe, związki zawodowe,
stowarzyszenia nieprowadzące działalności politycznej) – 0,10 zł
plus VAT za każde słowo. Za słowo uważa się wyraz, który zawiera
co najmniej trzy znaki.
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MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka,
c.o., osobne wejście. Tel. 790 474 922.
DO WYNAJĘCIA mieszkania w kamienicy
Gubin ul. Kołłątaja 18. Tel. 068 387-29-90.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 75 m kw. 3
pokoje, kuchnia, łazienka, centralne ogrzewanie, ul. Oświęcimska. Tel. 695 407 449.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie umeblowane,
2 pokoje, kuchnia, wc. Tel. 600 729 943.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 pokoje, w
centrum. Tel. 880 238 168, 068 359-7901.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 pokoje, z
telefonem i internetem. Tel. 509 437 389.
DO WYNAJĘCIA dom jednorodzinny. Kosarzyn. Piękne otoczenie, las, cisza, blisko
jezioro. Tel. 669 355 281.
DO WYNAJĘCIA dom, duże budynki gospodarcze, warsztat w Czarnowicach. Tel.
601 587 681.
SPRZEDAM kawalerkę 36 m kw. własnościowa, parter, po remoncie, umeblowana,
wyposażona, przy ul. Roosevelta. Tel.
500 135 910.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie w
Żarach. Tel. 501 509 731.
SPRZEDAM mieszkanie w bloku na ul.
Piastowskiej, 55 m kw., III piętro. Tel.
608 417 811, 606 685 343.
SPRZEDAM mieszkanie 64 m kw., wysoki
standard. Tel. 516 083 676.
SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, o pow.
51,7 m kw. Tel. 663 959 040.
SPRZEDAM mieszkanie - wysoki standard,
w bloku Os. E. Plater, 64 m kw., 3 pokoje,
kuchnia, oddzielnie wc. Tel. 604 104 683.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, na
osiedlu E. Plater. Tel. 515 312 061.
SPRZEDAM 3 pokoje, kuchnia, łazienka
wc na IV piętrze BONi Nieruchomości tel.
605 644 208.
SPRZEDAM duże mieszkanie na parterze w kamienicy o powierzchni 100 m
kw. po remoncie BONi Nieruchomości tel.
605 644 208.
SPRZEDAM domek jednorodzinny. Tel.
662 300 701.
SPRZEDAM dom w Gubinie ul. Bat. Chłopskich 13. Tel. 885 894 504 lub 068 455-61-12.
SPRZEDAM dom piętrowy 118 m kw., działka o pow. 568 m kw., Gubin ul. Sikorskiego
19. Tel. 068 359-38-62, 667 579 478.
SPRZEDAM dom o pow. 200 m kw.,
działka 6 arów, przy ul. Gdańskiej 10. Tel.
880 591 187.
SPRZEDAM dom z budynkiem gospodarczym na każdą działalność, 7 km od Gubina - Polanowice 6. Tel. 068 359-37-41.
SPRZEDAM dom w Jaromirowicach k. Gubina, ul. Krzywa 16, 70 m kw., co, ogród
10 arów, budynki gospodarcze, stodoła,
warsztat, kuchnia letnia. Cena 160 tys.
zł - do negocjacji. Tel. 068 359-65-55,
511 329 070.
SPRZEDAM dom do remontu ok. 100 m
kw., 3 pokoje, kuchnia, łazienka, na działce 770 m. kw. BONi Nieruchomości tel.
605 644 208.
ZAMIENIĘ lub sprzedam mieszkanie 100
m kw. - 4 pokoje, kuchnia, dwie łazienki
na ul. Kosynierów na 3 pokoje w okolicach katedry. BONi Nieruchomości tel.
0605644208
KUPIĘ dom lub działkę w Gubinie lub okolicy. Tel. 663 351 029.

SKLEP z płyty obornickiej pow. 30 m
kw. Sprzedam. Pułaskiego 41. Tel.
507 107 471.
DO WYNAJĘCIA sklep w centrum miasta.
Tel. 603 218 590.
DO WYNAJĘCIA dwa lokale użytkowe 39
m kw. i 80 m kw. w centrum miasta, parking. Tel. 068 359-00-10 do godz. 17.00.
SPRZEDAM kompletnie wyposażony
punkt gastronomiczny (kebab) w centrum
miasta. Tel. 691 612 412.
WYDZIERŻAWIĘ pawilon płyta obornicka
18 m kw. plus wiata 25 m kw. ul. Gdyńska
2A (wjazd do EKO). Tel. 068 359-43-78.
WYNAJMĘ HALĘ-GARAŻ O POW.
OK. 135 M KW. UL. KOŁŁĄTAJA 13.
DUŻE WROTA WJAZDOWE. IDEALNE NA WARSZTAT SAMOCHODOWY
I PODOBNE, UZBROJONE W WODĘ,
PRĄD 380 V, WC, BIURO. TEL.
663 083 986, 609 118 304.
DO WYNAJĘCIA lokal na parterze o powierzchni 240 m kw. z dużym parkingiem
przy głównej ulicy w centrum miasta, BONi
Nieruchomości tel. 605 644 208.

MOTORYZACYJNE
CZĘŚCI do wartburga 1,3 oryginalne z demontażu sprzedam. Tel. 507 107 471.
SPRZEDAM tanio audi A4, stan idealny,
1,8 benzyna, ABS, elektryczne szyby,
klimatronik, biała, 140 000 km, pierwszy
właściciel, 1995 r. Tel. 068 455-31-25.
SPRZEDAM komplet kół zimowych 16” do
mercedesa „okularnika” i komplet felg 16”.
Tel. 603 218 590.
GARAŻ murowany z kanałem przy ul. Żymierskiego sprzedam. Tel. 601 345 077.
GARAŻ własnościowy murowany ul. Królewska. Sprzedam, cena do uzgodnienia.
Tel. 503 947 112.

MIKOŁAJ DO WYNAJĘCIA
W WIGILIĘ.
TEL. 505 830 142, 504 399 348.
INSTALACJE hydrauliczne, kompleksowe
remonty. Tel. 509 519 227.
MONTAŻ paneli podłogowych, ściennych,
boazerii, glazury, sztukaterii, regipsy, malowanie, tapetowanie, szpachlowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414.
HOTEL ONYX ZAPRASZA
NA ZABAWĘ
SYLWESTROWĄ 2008/2009
Tel. 068 359-83-01
NAPRAWA,
regulacja,
konserwacja wszystkich pieców i podgrzewaczy
gazowych. Waldemar Kościów. Tel.
501 714 747.
KREDYT GOTÓWKOWY
DO 50.000 ZŁ W ŻAGIEL S.A.
BEZPŁATNY DOJAZD KONSULTANTA DO KLIENTA. PIENIĄDZE
NASTĘPNEGO DNIA.
TEL. 0605 909 377
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób
i montaż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel.
609 351 799.

ZDROWE I SKUTECZNE
ODCHUDZANIE - 30-DNIOWA
GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY.
TEL. 0791 417 761.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, instalacje sanitarne, hydraulika, murowanie, szpachlowanie, montaż okien i drzwi,
ścianki działowe, glazura, montaż paneli.
Tel. 068 455-13-78.
USŁUGI
J.NIEMIECKI - korepetycje. Tel. PODEJMĘ się robót budowlanych - budowa, remont. Tel. 603 383 173.
783 485 631.
NOWO
otwarte Studio Paznokci KAWON
MATEMATYKA - korepetycje. Tel.
Gubin
ul.
B. Chrobrego 8 MTV (obok
889 137 910.
przejścia
granicznego).
Zaprasza!
UCZENNICA Europaschule pomoże w j.
SKLEP
Medyczny
Gdańska
17 (NFZ,
niemieckim. Tel. 792 008 903.
PCPR, PFRON) z nowym rokiem szansa dla
FRYZJER ASI
niepełnosprawnych - rusza PEGAZ 2009,
BASZTOWA 1
wózki elektryczne. Tel. 517 122 333.
ZAPRASZA
TANIO, fachowo i kompleksowo sprzątam
Tel. 608 299 232, 068 359-50-77
mieszkania. Tel. 517 122 333.
LOTNISKA – kraj i Berlin. Tel.
888 806 385.
RÓŻNE
PRZEWÓZ osób międzynarodowy, Gubin
i okolice 24 h: dowóz do lotnisk, imprezy STUDIUJESZ zaocznie na Uniwersytecie
okolicznościowe, dowóz do pracy, dowóz Zielonogórskim i szukasz transportu? Zapod wskazany adres.
dzwoń 889 137 910.
Tel. 693 049 043.
SPRZEDAM sypialnię, stan bardzo dobry,
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli, itp. łóżko 180x200 cm. Tel. 663 864 246.
Tel. 888 806 385.
TANIO sprzedam ladę witrynową o wymiaMATEMATYKA - korepetycje. Tel. rach 1900-1130-1270 i regał szklany na
889 137 910.
ciastka i cukierki. Tel. 068 359-70-66 lub
785 724 210.
HURT – DETAL
SPRZEDAM drewno kominkowe i kozie
Wyroby śrubowe –luz, konfekcja
mleko. Tel. 609 138 452, 068 359-91-10.
- gwoździe budowl. – luz i op. 1 kg
- podstawy do słupków ogrodz. z ot- NOŻYCE krążkowe do blachy, wałek do
heblarki 80x250 z nożami i czopem na
worami fasolkowymi i okrągłymi,
uchwyt wiertarki i piłę+blachy na stół o
- uszy do przęseł ogrodzeniowych.
wym. 340x540, silnik 1,5 KW, 1420 obr.,
USŁUGI
380 V. Sprzedam. Tel. 504 370 020.
- szlifowanie głowic samochodowych
SPRZEDAM cegłę rozbiórkową oczysz- powierzchni płaskich, sitek i noży
- obróbka plastyczna metali na prasach czoną i kamień polny. Tel. 068 359-19-57.
SPRZEDAM maszynę do pisania Op„PROHAMET” 68-300 Lubsko
tima - sprawna oraz Continental prod.
Pl. Wolności 12 tel. 068/457 40 44
niemieckiej 1936 r. dla kolekcjonera. Tel.
0504 370 020.
504 370 020.
DZIAŁKI/LOKALE
DO WYNAJĘCIA lokal po remoncie POLBRUK układanie, konkurencyjne ceny! SPRZEDAM gwoździe zawiasowe 3x30,
zszywki do drewna 30x12, drut płaski w
na każdą działalność, ul. Nowa. Tel. Tel. 792 244 992.
604 560 978.
MONTAŻ, obróbka okien i drzwi oraz re- kręgach 3x1, plomby ołowiane fi 8,10+żyłSPRZEDAM działkę budowlaną przy ul. monty mieszkań. Tanio i fachowo! Tel. ka w pakietach. Tel. 504 370 020.
Kaliskiej, 3 tys. m kw. Tel. 600 819 639.
KUPIĘ nożyce do cięcia płaskownika, silnik
511 100 330.

Nr 22 z 22.12.2008
3 KW, 950 obr. Odpady płaskownika 30x4,
płytę poliestrową falistą. Tel. 504 370 020.
DREWNO KOMINKOWE
POŁUPANE, BRZOZA, DĄB.
TRANSPORT POWYŻEJ 4 M GRATIS! GUBIN, LEGNICKA 10.
TEL. 603 707 080
SPRZEDAM regały sklepowe, lady chłodnicze, klimatyzację, krajalnicę elektryczną, ogrzewacz wody bezciśnieniowy 10 l
- na gwarancji, grzejniki elektryczne. Tel.
603 081 771.
SPRZEDAM lodówko-zamrażarkę na gwarancji. Tel. 068 455-62-39.
SPRZEDAM kredensy, porcelanę, instrumenty muzyczne i inne - okres przedwojenny. Tel. 517 638 648.
SPRZEDAM tanio suknię ślubną rozmiar
42. Tel. 698 682 569.
SPRZEDAM cegłę rozbiórkową, oczyszczoną. Tel. 511 957 884 po 19.00.
WYPRZEDAŻ rowerów treningowych i orbitreków magnetycznych. Nowe bez gwarancji. Tel. 792 496 308 do godz. 17.00.
SPRZEDAM stół szklany plus 4 krzesła.
Tel. 695 988 062.
SPRZEDAM fabrycznie nowy wózek inwalidzki oraz magiel elektryczny - Tanio! Tel.
068 455-63-47.
SPRZEDAM meble do pokoju, komplet
wypoczynkowy, telewizor, lodówkę, pralkę.
Tel. 512 803 568.
SPRZEDAM tanio ławostół, kuchenkę gazową 4-palnikową i lodówkę. Tel.
609 507 709.

PRACA
PODEJMĘ pracę: mechanik, hydraulika
siłowa, uprawnienia koparko-ładowarki,
ładowarki ł-34, wózki widłowe, akumulatorowe, prawo jazdy B, T, bus 1,2 t, niemiecki
- komunikatywny, spawanie Mig-Mag - gazowe. Tel. 517 638 648.

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E,
DOŚWIADCZENIE UE, MINIMALNY
STAŻ PRACY 5 LAT, ZNAJOMOŚĆ
PODSTAW J. NIEMIECKIEGO. UMOWA O PRACĘ, WYNAGRODZENIE:
PODSTAWA+DIETY+PREMIA.
TEL. 698 682 569.
SZUKAM pracy w branży budowlanej.
Dużo umiem oraz jestem dyspozycyjny.
Tel. 511 100 330.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, wiek bez
znaczenia. Tel. 068 359-83-14.
HOTEL ONYX zatrudni kucharkę i przyjmie stażystów. Tel. 068 359-83-01.

TOWARSZYSKIE/MATRYMONIALNE
NIEMIEC 48/168 Z COTTBUS POSZUKUJE TOWARZYSZKI – ŻONY. MILE
WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ J. NIEMIECKIEGO W STOPNIU KOMUNIKATYWNYM.PANI MOŻE MIEĆ DZIECKO.
TEL. 0049 0355 527 4340
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie spędzać długich wieczorów? Pomożemy
Ci odnaleźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń
do redakcji! Tel. 068 455-81-92. Czekamy!
Nie wstydź się, przestań żyć samotnie!
ON SZUKA JEJ...
MŁODY 34-LETNI NIEMIEC SZUKA
SZCZUPŁEJ PANI, ZNAJĄCEJ J.
NIEMIECKI, DO WSPÓLNEGO ŻYCIA. TEL. 0049 01772405912.
NIEMKA 55/170 Z COTTBUS,
SZCZUPŁA, WYSPORTOWANA.
HOBBY: DOM, OGRÓD, KULTURA,
SZUKA PARTNERA ŻYCIA OD 50 LAT,
SPRAWNEGO, NIEPALĄCEGO, MÓWIĄCEGO TROCHĘ PO NIEMIECKU.
TEL. 0049 0162 1883020.

Mikołajkowo u seniorów
Święty Mikołaj odwiedza nie tylko
dzieci, obdarowując je prezentami.
Miła niespodzianka spotkała dorosłych - polskich gości, reprezentujących Miejską Radę Seniorów
z Gubina 6 grudnia 2008 r. u niemieckich przyjaciół.
Miejska Rada Seniorów z Guben
pod przewodnictwem Horsta Kühna ugościła serdecznie delegację
gubińską na czele z Jerzym Czabatorem. Szesnaście osób najpierw
wzięło udział w Kiermaszu przed Bożym Narodzeniem w Neuzelle. Przy
kawie i torcie w hotelu Waldow, na
przedmieściu Guben, H.Kühn podkreślił dobrą współpracę seniorów
obu przygranicznych miast. W 2009
r. MRS w Guben będzie obchodzić
już 15 lat działalności społecznej.
Dokonania seniorów gubeńskich, m.

in. pod poprzednim kierownictwem
Ericha Schlenziga i obecne, wpisują
się srebrnymi zgłoskami w integracji
społeczności euromiasta Guben-Gubin. O serdeczną atmosferę spotkania
oprócz wyżej wymienionych zadbali
m. in. gubenianie: Urszula Ostrowski oraz panowie Geller, Großmann, Richter. Niezawodnym tłumaczem była Ola Poraszka z Guben.
Kontakty niemiecko-polskie przechodzą w fazę bliższych, bezpośrednich kontaktów poszczególnych
organizacji wchodzących w skład
RMS. Wyrazem tego było zaproszenie przedstawicieli seniorów z Guben
przez Grażynę Garbacz i Idę Kaczanowską na spotkania wigilijne Stowarzyszenia Wdów po Byłych Żołnierzach Zawodowych i Stowarzyszenia
Pionierów Miasta Gubina.
(wł)
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 154/4 w obrębie 6 miasta
Gubina, położonej przy ul. Pułaskiego o powierzchni 588 m 2 wraz ze sprzedażą budynku usługowego- parterowego pawilonu
gastronomicznego w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 80,5 m 2, wyposaýonego w instalacjć elektryczną, wodnokanalizacyjną i telefoniczną, obciążona umową najmu nr 41/08 zawartą do dnia 31.12.2009 roku.
Cena wywoławcza gruntu wynosi: 42.000,00 zł netto
Cena wywoławcza budynku wynosi: 63.000,00 zł netto
Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 105.000,00 zł netto
Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej: 10.500,00 zł netto
I przetarg ustny nieo graniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Na nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 04.06.2008 roku nr GB-7331/37/2008-W. Wymagane wyłączenie z produkcji
rolnej, które nie podlega opłacie, na terenie działki znajduje się słup energetyczny wraz z napowietrzną linią energetyczną niskiego
napięcia.
1.p. Nr działki Powierzchnia (m2) Położenie Cena wywoławcza netto w złotych Wysokość wadium netto w złotych Termin przetargów odbytych
1. 129/2 1480 ul. Kościuszki 28 600,00 2 860,00 ------------na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Na nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.03.2007 roku nr GB-7331/2/2007-W. Wymagane wyłączenie z produkcji
rolnej, które nie podlega opłacie.
1. 83/22 1186 ul. Gen. Sikorskiego 50 600,00 5 060,00 -------------
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Urząd pracuje
krócej
Urząd Miejski informuje, że
w dniach 24 i 31 grudnia 2008 r.
Urząd Miejski w Gubinie będzie
czynny w godzinach od 7.00 do
13.00.

Dyrektor Gubińskiego
Domu Kultury składa
serdeczne podziękowania
Pani Agnieszce Kasprzak
z firmy ZEW DIVANI
za zasponsorowanie mebli
do Galerii „Ratusz” GDK

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno-usługowe. Na nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 15.07.2008 roku nr GB-7331/57/2008-W.
1. 10/5 27209 ul. Morska 382 000,00 38 200,00 ------------na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Na nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 26.02.2008 roku nr GB-7331/4/2008-W. Wymagane wyłączenie z produkcji
rolnej, które nie podlega opłacie, na terenie działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV
oraz znajduje się zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe.
1. 18/8 2327 ul. Rolna 32 900,00 3 290,00 ------------na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Na nieruchomość wydana
została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 06.05.2008 roku nr GB-7331/31/2008-W. Na działce znajduje się budynek przeznaczony do rozbiórki oraz ustanowiona jest służebność drogi koniecznej (dojazdowej do garażu).
1. 177/31, 181/2 796 ul. Piastowska 19 100,00 1 910,00 ------------na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
1. 128/1 481 ul. Dubois 20 800,00 2 080,00 -----------2. 190/4 556 ul. Oświęcimska 26 300,00 2 630,00 -----------3. 362/13 997 ul. Żółkiewskiego 24 000,00 2 400,00 ------------

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy za pomoc
w uzyskaniu funduszy na paczki dla dzieci i ubogich rodzin:
Burmistrzowi Bartłomiejowi
Bartczakowi, Firmie HOREX,
Firmie BOTO, radnemu
Edwardowi Patkowi oraz anonimowym darczyńcom.
Rada Osiedla nr 3

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowomieszkaniowe.
1. 160/4 4399 ul. Dolna 90 800,00 9 080,00 -----------na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
2. 143/5 501 ul. Barlickiego 19 900,00 1 990,00 ------------3. 143/7 511 ul. Barlickiego 20 300,00 2 030,00 ------------1)Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim, wolne są od obciążeń i zobowiązań.
2)Przetarg odbędzie się dnia 22 stycznia 2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
3)Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 stycznia 2009 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nr działki, 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.
4)Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr XXI/2008 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17
czerwca 2008 r.
5)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.
6)Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie
ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7)Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług w stawce 22% zgodnie z dnia 11 marca 2004 r. „o
podatku od towarów i usług” (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
8)|Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny (do której należy doliczyć
podatek VAT w wysokości 22%) uzyskanej w przetargu nabycia nieruchomości i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą odpowiednio: 1% (grunt przeznaczony pod budownictwo
mieszkaniowe) i 3% (grunt przeznaczony pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe) ceny wylicytowanej działki (plus VAT
22%) i są płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego na
skutek zmiany wartości rynkowej gruntów, nie częściej niż raz w roku. Termin rozpoczęcia zabudowy, tj. wybudowania fundamentów, ustala się w terminie dwóch lat, licząc od zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenie zabudowy, tj. wybudowanie
przynajmniej w stanie surowym zamkniętym, w terminie pięciu lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.
9)Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną 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, zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest
wymagana.
10)Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra powoduje
przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
11)Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
12)Uczestnik przetargu winien zapoznać się z warunkami uzbrojenia terenu, które uzyska u właścicieli sieci elektroenergetycznej
oraz wodnokanalizacyjnej.
13)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).
14)Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
15)Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie,
ul. Piastowska 24, tel. 068 4558133.

KOMINKI VOLCANO
Wykonujemy
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kominki
grille ogrodowe
wędzarnie
pokojowe
kuchenne
chlebowe
ceramiczne
kwaso i żaroodporne
jedno i dwuścienne
wkłady kominkowe
do budowy kominków, kominów, pieców itp.
Służymy fachową poradą
Gubin ul. Śląska 62
tel./fax 068 455 51 22

n materiały

Sum ergo cogito

Hierarchia wartości

Już minął rok od Bożego Narodzenia? Ech, życie. Czemu tak
szybko mkniesz? Przyhamuj, daj
się sobą nacieszyć, pozwól dłużej
kontemplować piękne chwile.
Życie pojedynczego człowieka –
jakże pasjonująca historia istnienia i jakże krótka. Nasze dorosłe
dzieci już są ukształtowane, już
„wszystko wiedzą” i my znamy
ich egzystencję i prawdopodobną przyszłość, ale fascynuje nas
przyszłość kolejnego pokolenia.
Patrzę na fotografie moich wnucząt. Jakie będzie ich życie? Co
im zaproponuje? Czy potrafią postawić sobie szczytne cele i choć
w części je zrealizować? Czy będą
uczuciowi i sentymentalni? A jeśli tak, czy nie przeszkodzi im to
w realizacji życiowych planów?
Czy będą kochać ludzi, a ludzie
ich? To bardzo skomplikowane.
Jak sobie poradzą z filozoficzną
rozterką: być czy mieć? A może
im się uda pogodzić te dwa aspekty ludzkiej egzystencji. Czy ich zaistnienie odbędzie się tak szybko
jak nasze? Takie myśli nawiedzają
mnie przed Bożym Narodzeniem.
Reporter telewizyjny zapytał
starszego Japończyka: Kiedy pan
ostatni raz powiedział żonie, że ją
kocha? Nie pamiętał. Żona cieszyła się, że była wreszcie z mężem
na wspólnym spacerze. Reporter:
szliście razem, pod pachę? Ależ
skąd, co to, to nie. Ale szliśmy
równym krokiem obok siebie,
a dotychczas zawsze szłam za mężem z tyłu. Nie naśladujmy Japończyków. Idźmy z bliskimi pod
rękę. Razem zwalczajmy problemy, razem cieszmy się życiem.
Adwent to dobry okres, aby zmienić zasady, by nasi bliscy nie byli
za nami, w cieniu. Byśmy tworzyli
prawdziwą, spójną, serdeczną rodzinę, byśmy maszerowali trzymając się za ręce.
Starsi Panowie śpiewali o rodzinie: lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Wigilia to ten czas,
kiedy odczuwa się to w sposób
wyjątkowy w ciągu całego roku.
Spotykają się przy jednym stole,
dzielą opłatkiem katolicy praktykujący, katolicy teoretyzujący, agnostycy, a także ateiści. Dlaczego
to robią? Czy to siła inercji, czy
jednak mniej lub bardziej uświadomiona potrzeba praktykowania
zachowań mających korzenie jak
najbardziej religijne? Czy może
tylko i aż oczekiwanie życzliwości
i serdeczności innych osób, które
dają wewnętrzną ciepłotę, poczucie bezpieczeństwa i radosne
przekonanie: jestem człowiekiem
tej społeczności, kochają mnie,
chcą być ze mną w tym pięknym
czasie wigilijnym. Wybaczmy nawet tym, których głównym celem
tego wieczoru jest napełnienie
brzucha. Wiele z pięknej atmosfery siłą rzeczy do nich dotrze,
zmusi do myślenia, odczuwania,
podjęcia próby ustalenia hierarchii wartości.
Mirosław Hermaszewski, polski
kosmonauta, powiedział niedawno: kiedy jesteś tam w górze, myślisz: Boże, cóż warte są ziemskie
problemy. A tutaj na ziemi wydaje ci się, że jesteś kimś. A jesteś
tylko drabinką we wszechświecie.
Wróciłem na ziemię. Ktoś tam na
górze musiał zdecydować, że tak
się stało. To zwierzenie sztandarowej postaci osiągnięć polskiego
komunizmu, to znak czasu. Trzydzieści lat temu takie oświadczenie byłoby nie do pomyślenia.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy,
spróbujmy ustalić hierarchię wartości. I zacznijmy ją realizować.
Już od wigilii.
Ireneusz Szmit
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O sytuacji w klubie przed wiosennymi rozgrywkami, z trenerem Cariny Gubin Andrzejem Jaworskim
rozmawia Tomasz Strzemieczny.

IV liga? Miasto musi pomóc

T.S. Runda jesienna zakończona.
Jak Pan ją oceni?
A.J. Rundę jesienną możemy podzielić na dwa okresy: od 15.08. do
1.10. i późniejszy. Pierwszy był bardzo dobry, gdyż na zajęciach miałem
14-16 zawodników i to procentowało
wynikami. W tym okresie przegraliśmy tylko jeden mecz, na trudnym
terenie w Bytomiu Odrzańskim i to
na dodatek w mocno rezerwowym
składzie. Od października sporo się
zmieniło. Pięciu zawodników podjęło
studia, dwóch jest w wojsku, a kolejnych dwóch mieszka poza Gubinem,
więc odpowiedź nasuwa się sama.
T.S. W klubie po cichu liczą na
awans do IV ligi, czy czwarte miejsce na półmetku rozgrywek to dobra pozycja startowa przed rundą
wiosenną?
A.J. Pozycja jest bardzo dobra,
gdyż mamy jedynie dwa punkty
straty do drugiego miejsca, które jest premiowane awansem, ale
z drugiej strony, mając taki budżet
do dyspozycji, moglibyśmy być
świadkami powtórki z 2005 roku,
a awansować, aby spaść? To nie
ma sensu. W tym momencie musiałyby paść jakieś deklaracje ze
strony władz miasta w sprawie finansów klubu.
T.S. Był taki okres, że nasz zespół
przewodził w stawce, lecz najpierw
pojawił się wstydliwy walkower za
mecz z Syreną Zbąszynek, a w końcówce rundy gubinianie nie grali
już tak skutecznie, jak na początku
sezonu. Czego zatem zabrakło, aby
przezimować w fotelu lidera?
A.J. Musimy wyjaśnić sprawę
tego walkowera, ponieważ tak
naprawdę nikt z nas nie zawinił,
a w błąd wprowadził nas Lubuski
Związek Piłki Nożnej. W biuletynie,
jaki otrzymaliśmy z PZPN-u, jest
wyraźnie napisane, że młodzieżowcem w sezonie 2008/2009 jest zawodnik, który nie ukończył 21 roku

życia, natomiast LZPN w wewnętrznym regulaminie zmienił te zasady,
postanawiając, że młodzieżowcem
jest zawodnik urodzony w 1988 r.,
a więc 20-letni. Sprawa ta nie jest
jeszcze zakończona.
Natomiast jeżeli chodzi o drugą
część pytania, to tak jak już mówiłem wcześniej. Trudności zaczęły
się w drugiej części rundy, kiedy
nie miałem już na treningach do
dyspozycji kompletnej kadry.
T.S. Czego w nowym roku oczekiwałby Pan od władz miasta?
A.J. Myślę, że zarząd klubu i całe
środowisko piłkarskie, obserwując
boom na budowę boisk osiedlowych, pragnęłoby, aby w budżecie
miasta znalazły się drobne pieniądze na modernizację płyty głównej stadionu miejskiego. Byłby to
bardzo dobry prezent pod choinkę
dla całego gubińskiego środowiska
piłkarskiego.
T.S. Jak wiadomo, klub jest zadłużony jeszcze po poprzednich
władzach, czy jest nadzieja, że
w niedługim czasie uda się „przeskoczyć” ten problem?
A.J. Ten problem istnieje tak długo, jak ja sięgam pamięcią. Bierze
się to z pieniędzy, jakimi dysponuje
klub. O ile środków przeznaczonych
z budżetu miasta wystarcza na bieżącą działalność, o tyle na płacę dla
kadry szkoleniowej już nie, czego
przykładem jest obecny rok. Trenerzy grup młodzieżowych opłacani
są ze środków prywatnych, natomiast szkoleniowiec pierwszego zespołu nie otrzymał pensji od ośmiu
miesięcy.
T.S. Zespół spisuje się dobrze,
a mimo to w Gubinie nie ma zbyt
wielu podmiotów, które chciałyby
sponsorować Carinę. Dlaczego tak
się dzieje?
A.J. Ten problem znam z autopsji, gdyż w rundzie jesiennej sam
odwiedziłem kilka firm z prośbą

Zakończyła się eliminacyjna
runda rozgrywek Gubińskiej Ligi
Siatkówki Amatorów rozgrywana
w ZSO w Gubinie, organizowana
przez Miejski Ośrodek Sportu.

Aktualne tabele lig siatkarskich

Koniec rundy
Do rywalizacji w tym sezonie stanęło 11 drużyn. W pierwszej rundzie
rozegrano 55 meczów. Od nowego
roku 6 pierwszych drużyn będzie
grać w GLSA I-A, pozostałe 5 będzie
grało w GLSA I-B. Dziewczęta od
tego sezonu rywalizują w osobnej
Gubińskiej Lidze Siatkówki Amatorek, w której gra 5 drużyn.
Pierwsza runda rozgrywek Gubińskiej Ligi Siatkówki Amatorów:
1. Otwarte 10 19 19:6, 2. Niepokorni z Natury 10 18 17:6, 3. BOT
SG Gubinek 10 18 17:6, 4. Spiderchrum 10 17 16:9, 5. Łep Szot 10
15 13:13, 6. Przyjaciele Żubra 10
15 12:13, 7. Volley 95 10 14 11:13, 8.
Młodzik 10 13 9:15 ,9. Nowy Folder
10 12 9:17, 10. Niepokonani 10 12
6:17, 11. Ekipa z Jedynki 10 12 6:18
Gubińskia Liga
Siatkówki Amatorek
Miejsca: 1. LO, 2. Gimnazjum-2
I, 3. Gimnazjum-2 II, 4. Gwiazdy
I Klasa 8, 5. ZSLiT 8 9 5:12
jaw

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wojewódzka Liga Młodzików
UKS Kasztelan Międzyrzecz
8
MLKS Volley Gubin
8
GSZS Gorzów Wlkp.
8
STS Olimpia Sulęcin
8
UKS Trójka I Sulechów
8
UKS Trzynastka Zielona Góra 8
MKST Astra Nowa Sól
8
UKS Trójka II Sulechów
8
UKS Jedynka Szprotawa
8

16
15
14
13
12
10
11
9
8

16:2
14:2
13:6
10:7
10:10
8:12
6:11
3:14
1:16

Wojewódzka Liga Kadetów II runda finał 
o miejsca I-IV w sezonie 2008/2009
1.
2.
3.
4.

UKS Trzynastka Zielona Góra
GSZS Gorzów Wlkp.
MLKS Volley Gubin
UKS Kasztelan Międzyrzecz

1.
2.
3.
4.

UKS Promień Żary
UKS Spartak Żagań
UKS Ares Nowa Sól
MLKS Volley Gubin

3
2
2
3

8
3
2
2

9:2
3:3
3:5
4:9

o wsparcie chociażby grup młodzieżowych. Do dnia dzisiejszego
niemal wszystkie, poza firmą państwa Poniatowskich, mimo obietnic
nie pomogły klubowi.
T.S. Należy się spodziewać jakichś zmian personalnych w kadrze zespołu?
A.J. Na takie deklaracje jest jeszcze za wcześnie, gdyż nie wiemy,
czy uda nam się pozyskać środki
zewnętrzne na taki cel. W budżecie
klubu takich pieniędzy na chwilę
obecną nie ma.
T.S. Powróćmy na chwilę do Pucharu Polski. Carina piłkarsko nie
odstawała od III-ligowej Tęczy. Po
prostu zawodnikom zabrakło sił.
Jak nasz zespół przygotowywał się
będzie do wiosennych zmagań?
A.J. W meczu Pucharu Polski do
siedemdziesiątej minuty nasz zespół
był drużyną lepszą, a w końcówce
faktycznie zabrakło sił, co jest efektem tego, że od trzech lat drużyna
gra bez przepracowanego wcześniej
obozu przygotowawczego. Niestety,
bez przygotowania motorycznego
walka o IV ligę będzie trudniejsza.
T.S. Mimo wszystko na koniec
zapytam. Czy po tej rundzie można już głośno powiedzieć, że celem
Cariny Gubin na rok 2009 jest
awans do IV ligi?
A.J. Celem drużyny zawsze jest
jak najwyższe miejsce w tabeli, ale
czy uda się zrealizować ten cel, to
już zależy od wielu czynników i niestety, część z nich nie leży w naszej
gestii.
Na koniec chciałbym w imieniu
zarządu klubu serdecznie podziękować nielicznym sponsorom,
którzy wsparli nas nie tylko dobrym słowem. Byli to panowie
Piotr Trzebny, Janusz Brzyszcz
i Andrzej Biliński oraz Państwo
Poniatowscy. Życzę im Wesołych
Świąt i wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III Liga
MLKS Volley Gubin
WKS Sobieski Żagań
MOW Orzeł Międzyrzecz
SPS Eurotax Lubsko
MKST Astra Nowa Sól
MKS Tęcza Krosno Odrz.
MKS Budowlani Gozdnica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wojewódzka Liga Juniorów
MOW Orzeł Międzyrzecz
7
STS Olimpia Sulęcin
10
GSZS Gorzów Wlkp.
7
UKS Trzynastka Zielona Góra 7
Intergeo Volley Gubin
8
MKST Astra Nowa Sól
9
MSKS Orion Sulechów
9

7 15 18:11
6 12 15:10
6 10 15:13
5 9 12:10
7 8 14:15
7 7 12:16
6 5 7:16

21
20
11
10
11
8
3

21:13
22:21
15:14
13:11
15:16
14:22
9:27

Wojewódzka Liga Kadetek Grupa Eliminacyjna A

5. UKS Świt Drzonków

6 15 16:4
7 15 15:8
6 12 13:6
6 6 7:17
6

0 2:18

Zarząd MLKS „Carina” w Gubinie składa podziękowanie Panu Józefowi
Domaniowi PSS „Społem” i Panu Marcinowi Sikorze Piekarnia „Sikora”
za udzieloną pomoc w zorganizowaniu zakończenia sezonu dla młodych
piłkarzy szkolonych w naszym klubie.

Gubinianin górą
W wydaniu mkołajkowym odbyła
się 6 grudnia br. II Edycja Turystycznego Rajdu Po Ziemi Krośnieńskiej.

Trasa II edycji rajdu przebiegała
malowniczymi drogami gminnymi i powiatowymi powiatu krośnieńskiego. Nie zabrakło odcinków
piaszczystych i lekko podmokłych
terenów przy Odrze. Odległość od
startu do mety to ponad 100 km.
Rajd był utrzymany w tendencji
turystyczno-krajoznawczej.
Uczestnicy jechali według roadbooków i zaliczali zadania oraz pod-

bijali pieczątki w punktach kontrolnych, potwierdzając je na kartach
startowych. Rajd nie jest „na czas”!
- oprócz wyznaczonych OS-ów.
Na uczestników rajdu czekały liczne zadania sprawnościowo-terenowe
(niektóre wymagały umiejętności posługiwania się bronią, sprzętem pływającym, orientacji w terenie itp.).
Około 7 godzin ciągłej jazdy przerywanej zadaniami terenowymi.
W rajdzie wzięło udział 17 załóg.
Na metę jako pierwszy dojechał
gubinianin Aleksander Urbaniak
z pilotem - pieskiem Perłą, na suzuki LJ.80 (na zdjęciu). Olek od roku
uczestniczy w rajdach i jest bardzo
zaangażowany w ich organizację, że
przypomnę rajd w okolicach Kosarzyna i Łomów. Cztery rajdy i cztery
puchary. Dwa razy był trzeci i dwa
razy pierwszy. W poprzedniej edycji Rajdu Po Ziemi Krośnieńskiej
również zajął I miejsce. Druga na
metę dojechała Agnieszka Gałza
z pilotem Łukaszem Gałzą na mercedesie G. Brawo pani Agnieszko,
widać „słaba płeć” nie taka słaba!
I trzecie miejsce - Janusz Cichy
z pilotem - małżonką Danutą, na
suzuki vitara.
Małgorzata BorowczakTurowska

Jeszcze dwa lata temu siatkarskie środowisko borykało się z problemami w klubie Carina, dzisiaj sukcesy nowego klubu MLKS Volley
Gubin pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Udany rok
Od powstania nowego klubu
przez ostatnie półtora roku nastąpił znaczący rozwój środowiska
siatkarskiego w Gubinie. Klub zajął się nie tylko pracą szkoleniową dzieci, młodzieży, chłopców
i dziewcząt, ale również zaangażował się w rozgrywki amatorskie,
organizację imprez, turniejów dla
najmłodszych adeptów siatkówki oraz tworzeniem środowiska
sympatyków klubu i siatkówki.
Praca działaczy i trenerów MLKS
Volley Gubin przekłada się na
wyniki w rywalizacji z klubami
siatkarskimi z całego województwa. Największą nadzieją w tym
sezonie jest najmłodsza drużyna
Volleya w kategorii młodzików
(trener Jarosław Kotapski), która rywalizuje o awans do rozgrywek centralnych. Warunkiem jest
zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc w wojewódzkiej Lidze Młodzików. Obecnie drużyna
z Gubina zajmuje drugie miejsce.
W grupie finałowej ligi wojewódzkiej o medal walczy starsza drużyna w kategorii kadetów (trener
Tomasz Lasota). W rozgrywkach
III ligi ekipa z Gubina po pierwszej rundzie zajmuje pozycję lidera i zapowiada walkę o czołowe
miejsce w tabeli. W nowym roku
zapowiadają się bardzo ciekawe
mecze w III lidze siatkówki mężczyzn, w której przy boku tak doświadczonych zawodników, jak
Paweł Lorentowicz, Łukasz Sobolewski, Łukasz Biazik, swoje
umiejętności podnoszą juniorzy,
a nawet kadeci. W ligach wojewódzkich grają również juniorzy

i od tego sezonu drużyna gubińskich dziewcząt w kategorii kadetek. Zawodnicy młodzieżowi
MLKS Volley w 2008 roku godnie
reprezentowali środowisko siatkarskie Gubina w kadrach wojewódzkich.
Klub myśli już o następcach,
szkoląc najmłodszych adeptów
siatkówki. Drużyny do nowego sezonu w przyszłym roku przygotowują w najmłodszych kategoriach:
Jacek Gornow (młodzicy) i Karol
Smyk (młodziczki). Trwa też intensywna praca z uczniami szkół
podstawowych. Volley swoim zapałem skupił wokół siebie grono
osób wspierających pracę klubu,
którzy tworzą obok sympatyków,
zawodników, trenerów i działaczy
znaczące środowisko w Gubinie.
MLKS Volley Gubin walczy też
o nadanie tej dyscyplinie sportowej w naszym mieście takiej rangi, jaką mają inne dyscypliny drużynowe. Trwają starania, aby od
przyszłego roku rada miejska na
siatkówkę przyznawała tyle samo
środków, co na inne dyscypliny.
Czy postulaty środowiska siatkarskiego zostaną wzięte pod uwagę?
To już zależy od rady miasta, komisji kultury, oświaty, młodzieży,
sportu i turystyki, no i samego burmistrza. Przebieg dokonań MLKS
Volley Gubin można prześledzić
na stronie internetowej www.volley.gubin.com.pl.
Środowisko siatkarskie życzy
wszystkim mieszkańcom Gubina
Wesołych Świąt, a w Nowym Roku
samych sukcesów.
jaw

