
Choć środki masowego przekazu 
ciągle przypominają Polakom o ata-
kującym kryzysie gospodarczym 
i finansowym, nasze społeczeństwo 
najwyraźniej niewzruszone, po 
raz kolejny pokazało wielką klasę. 
Już dziś wiemy, że padnie rekord 
zbiórki pieniędzy na konto fundacji 
Jurka Owsiaka (deklaracja ponad 
32 milionów złotych). Jeszcze raz 
przekonaliśmy się, jak mocno tkwią 
w nas rezerwy chęci ofiarowania 
pomocy i naszej dobroczynności. 
Być może postanowiliśmy działać 
w tym dniu w zgodzie z pewnym 
chińskim przysłowiem, iż „co jaw-
nie darujesz, potajemnie będzie ci 
zwrócone”.

W niedzielę 11 stycznia już po raz 

Orkiestra 
zagrała!

siedemnasty zagrała największa 
i najgłośniejsza orkiestra w Polsce, 
a może i we wszechświecie, czyli 
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Tym razem zebrane pienią-
dze zostaną przekazane na zakup 
sprzętu do wczesnego wykrywa-
nia nowotworów u dzieci. Tak jak 
w całej Polsce, również i mieszkań-
cy Gubina mogli wykazać się swoją 
szczodrością oraz chęcią pomaga-
nia innym. I - tak jak tego oczeki-
waliśmy - po raz kolejny gubinia-
nie spisali się na medal. Jesteśmy 
z Was dumni! Serdecznie dziękuje-
my! Z nieskrywaną radością może-
my poinformować, iż udało się nam 
zebrać 21 700 zł. 

dokończenie na str. 8

„A ten jest zwycięzcą, kto drugim da najwięcej światła od siebie” 
(Adam Asnyk)

21 700 zł
Wszystkim mieszkańcom Gubina 
szczęścia, zdrowia, zadowolenia, 
radości i wszelkiej pomyślności  
w całym 2009 roku

życzy
Anna Szcześniewicz

Przewodnicząca Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Nam odpowiedzi na pytanie o ewen-
tualne skutki ograniczeń dostaw gazu 
przez Rosjan udzielił Rafał Pazura 
z Biura Prasowego PGNiG:

„Z powodu braku dostaw gazu 
ziemnego z połączenia w Drozdo-
wiczach na granicy polsko-ukra-
ińskiej, do Polski z kierunku 
wschodniego trafia 84 proc. za-
kontraktowanego gazu. Pozosta-
łe dostawy gazu przez Białoruś 
i Rurociąg Jamalski są realizowane 
zgodnie z zawartymi kontraktami, 
a PGNiG, który na bieżąco reguluje 
wszelkie zobowiązania, jest wiary-
godnym partnerem biznesowym. 
Ponadto z kierunku zachodniego 
płynie do nas gaz z Niemiec (odbiór 
w punkcie Lasów). Bez zakłóceń 
przebiega także krajowe wydoby-
cie gazu ziemnego, które pokrywa 
ok. 1/3 zapotrzebowania Polski na 
ten surowiec. Istotnym elementem 
podnoszącym nasze bezpieczeń-
stwo są także podziemne magazyny 
gazu, których aktualne wypełnienie 
wynosi ponad 70 %.

Powyższa sytuacja w identyczny 
sposób dotyczy mieszkańców Gu-
bina i jego okolic, jak i całego kraju. 
Proszę pamiętać, że nie ma takiego 

pojęcia, jak np. „gaz Dolnego Ślą-
ska”. Gaz, który jest w sieci prze-
syłowej, jest własnością PGNiG, 
a PGNiG ma wielu klientów, o któ-
rych interesy dba w jednakowy spo-
sób. PGNiG na bieżąco monitoruje 
sytuację, jesteśmy gotowi na różne 
scenariusze. W Polsce obowiązuje 
cały czas „pierwszy stopień zasila-
nia” gazem, co oznacza, że wszelkie 
dostawy błękitnego paliwa są reali-

Gazu nie zabraknie

Przykręcenie kurków z gazem przez Rosjan na całe szczęście nie będzie miało wpływu na użytkowników 
tego surowca w naszym regionie. „Gazeta Lubuska” w kilku artykułach uspokajała czytelników z naszego 
województwa.

zowane bez ograniczeń i przeszkód. 
Klienci indywidualni PGNiG mogą 
być spokojni - nie zabraknie gazu do 
ich kuchenek, podgrzewaczy wody 
czy do ogrzania ich mieszkań. Op-
tymistycznie patrzymy w przyszłość 
i wierzymy, że już niebawem obie 
strony „konfliktu” dojdą do porozu-
mienia, które leży przecież w intere-
sie wszystkich krajów europejskich, 
także Rosji i Ukrainy”. (mz)

Nie zabraknie gazu do kuchenek, podgrzewaczy wody czy do ogrzania mieszkań

Chór miejski (na zdjęciu) i Folklo-
re Grupe z Guben oraz chór Gloria 
Domine z kościoła pw. Trójcy Św. 
w Gubinie, wraz z solistami instru-
mentalistami: Ronnim - trębaczem 
(z Guben) i Magdą - klarnecistką 
(z Gubina), wykonali w sobotni wie-
czór 10 stycznia br. kolejny (czwarty 
wspólny) noworoczny koncert. Chóry 
wystąpiły pod batutą jak zwykle nie-
zrównanej Haliny Nodzak! W reper-
tuarze znalazły się tradycyjne kolędy 
i pieśni związane z niedawno minio-
nymi Świętami Bożego Narodzenia, 
a koncert rozpoczął się wykonaniem 
kolędy „Wśród Nocnej Ciszy”, za-
śpiewanej na przemian po polsku 
i niemiecku. Po blisko dwugodzin-
nym występie, kolejne spotkanie za-
kończyło się wykonaniem wspólnie 
ze słuchającymi (jaka szkoda, że tak 

Niezapomniany wieczór
nielicznymi!) bezsprzecznie najład-
niejszej kolędy świata „Cicha Noc”, 
liczącej sobie prawie 300 lat! Na fi-
nał zaś chór miejski z Guben, przy 
wtórze pozostałych wykonawców, 
zaśpiewał znaną amerykańską me-
lodię „Jingle Bells”. Koncert został 
nagrodzony długimi brawami pol-
sko-niemieckiej widowni. Życzenia 
mieszkańcom euromiasta przekazał 
w imieniu ks. proboszcza Ryszar-
da Rudkiewicza i swoim własnym 
ks. Ireneusz, a pani dyrygent zo-
stała nagrodzona piękną wiązanką 
kwiatów. Nasze najbliższe wspólne 
plany to koncert 25 kwietnia - tym 
razem po stronie niemieckiej, w Gu-
ben. Co będzie w programie? A nie 
powiem! - mówi tajemniczo H. No-
dzak. Przyjdźcie, kochani słuchacze 
i posłuchajcie! Antoni Barabasz

Do wygrania 
najnowsza płyta 
Urszuli Dudziak

Co słychać na Gdańskiej - str. 5 - 6  ■  Taksówką do Niemiec - str. 5

Konkurs 
internetowy
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Urodzenia
Kornelia Sernik, Nikola Żucho-

wicz, Jakub Biegaj, Nikola Le-
wandowska, Kinga Dąbrowska, 
Tomasz Rukawisznikow, Bartosz 
Grzegorzak, Andrzej Jarema, Se-
bastian Kochan, Oliwier Kamiń-
ski, Alicja Paczkowska, Wiktor 
Sosnowski, Kamil Wieczorek, 
Karol Czerski, Emilia Sadowska, 
Kinga Reweda, Oliwia Uta, Do-
minik Ratajczak, Julia Spychała, 
Daniel Jakubczak, Kamil Ornaw-
ka, Szymon Zaborowicz, Tomasz 
Mila, Wiktoria Dziembowska, 
Ewa Siemianowska, Malwina 
Wójcicka, Kuba Krajewski, Mi-
chał Szczepański, Martyna Napie-
ralska, Amelia Jasinowska, Nata-
lia Bałut, Marcin Partocki, Paweł 
Motłoch, Jakub Ryba, Kuba Do-
pytała, Justyna Kufel, Oliwia Le-
wandowska, Kacper Mansz, Ro-
bert Grudziak, Mateusz Ziętek, 
Wiktor Śpiewak, Dorian Gutow-
ski, Stanisław Siarkiewicz.

W 2008 roku w Gubinie urodziło 
się 636 dzieci.

Zgony
Jan Nawrocki l. 80, Stanisław 

Kruck l. 70, Marian Łobocki l. 
72, Stanisław Chorzalski l. 63, 
Ryszard Rzepa l. 54.

W 2008 roku w gubińskim USC 
wydano 176 aktów zgonu.

Honorowi Dawcy Krwi 13 lute-
go br. o godz. 18.00 w Gubińskim 
Domu Kultury (sala widowiskowa) 
będą wybierali nowy zarząd.

Wszyscy członkowie HDK proszeni 
są o przybycie. MB-T

Wybory w HDK

Turyści z gubińskiego PTTK zorganizowali w sobotę 10 stycznia br. 
kulig w okolicach Kosarzyna. Koni użyczył Adam Zając z Łomów. Za-
bawa była przednia. Zainteresowanie duże. By wszyscy mogli poznać 
piękne okolice z zimowych sań, musiały się odbyć dwie tury objazdu 
po okolicznych lasach. Na zakończenie było ognisko i ciepły posiłek.

Zenpil

Turystyczny kulig

Nowy rozkład jazdy pociągów, jak już informowaliśmy, nie uwzględ-
nia niestety, póki co, połączeń do Gubina. Nie znaczy to, że na trasie 
kolejowej prowadzącej w stronę zachodnią do Niemiec, a na wschód 
w głąb naszego kraju nic się nie dzieje.

Oprócz sporego ruchu pociągów towarowych, w połowie listopada na 
odcinku z Guben do dworca Warszawa Grochów Polskie Koleje Państwo-
we testowały nowo zakupioną lokomotywę. Był to jeden z 10 zakupionych 
austriackich Taurusów produkowanych przez firmę Siemens. Lokomoty-
wa ta rozwija prędkość nawet powyżej 200 km/h! Testowana lokomoty-
wa w barwach PKP Inter City wraz z wagonem PKP IC oraz inną lokomo-
tywą wyruszyła na trasę z Guben o godz 21.00, w Gubinie była ok. 21.09, 
zaplanowano też w Gubinie 10-minutową przerwę. Potem pociąg ruszył 
już w kierunku Warszawy, do której planowo miał dotrzeć o godzinie 8.15 
(W-wa Grochów). Planowana średnia przejazdu wynosiła 70 km/h.

Pociąg z Guben do Warszawy?!

Informuję, że każda osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna bę-
dąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo 
posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udziele-
nie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.

Powyższe reguluje uchwała nr XXII/291/2008 Rady Miejskiej w Gubi-
nie z dnia 7 października 2008 roku w sprawie określania zasad udzie-
lania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z później-
szymi zmianami, która dostępna jest na stronie internetowej www.bip.
gubin.pl.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 455-81-
06 lub 068 455-81-34.

Burmistrz Miasta Bartłomiej Bartczak

Po raz czwarty w ramach projektu 
„Kół słuchaczy” szwajcarskiego ar-
tysty Joerga Montalty, realizowa-
nego przy współpracy z Fundacją 
Fara Gubińska Centrum Spotkań 
Polsko-Niemieckich, odbędzie się 
spotkanie osób zainteresowanych 
i biorących udział w projekcie. 
Zapraszamy w środę 21 stycznia 
o godz. 16.00 do Galerii Ratusz Gu-
bińskiego Domu Kultury. (m.z)

„Cieszymy się w oczekiwaniu 
na barwne historie. Serdecznie 
pozdrawiamy i życzymy wszyst-
kiego najlepszego w 2009 roku.”

Joerg Montalta i organizatorzy

Koło 
słuchaczy

Drugą grudniową sesję, w której 
z wyjątkiem radnego Janusza Mar-
ciniaka uczestniczył cały skład rady, 
otworzyła jej przewodnicząca. Ob-
radom przysłuchiwali się poseł na 
Sejm RP Marek Cebula PO, radni 
Sejmiku Wojewódzkiego Zdzisław 
Paduszyński i Lech Kowsz, dyrek-
tor szpitala SP ZOZ powiatu kroś-
nieńskiego Wojciech Rutkowski, 
dyrektorzy szkół, dla których po-
wiat jest organem prowadzącym 
i naczelnicy wydziałów starostwa. 
Jej rozpoczęcie zbiegło się z przy-
znaniem nagród i wyróżnień.

Dyrektor Zespołu Szkół Liceal-
nych i Technicznych w Gubinie 
Mirosław Siergiej otrzymał Od-
znakę Honorową PCK III stopnia, 
nadaną decyzją Zarządu Główne-
go Polskiego Czerwonego Krzyża, 
którą wręczył starosta Jacek Hoff-
mann. Oddział dziecięcy szpitala 
powiatowego wzbogacił się nato-
miast o bardzo nowoczesny apa-
rat medyczny - holter ciśnieniowy, 
który odebrali ordynator oddziału 
pediatrycznego Elżbieta Strońska 
i dyrektor W. Rutkowski. Aparat 
służący do całodobowego moni-
torowania ciśnienia małego pa-
cjenta niewątpliwie znajdzie swoje 
zastosowanie na oddziale - powie-
działa E. Strońska.

W następnym punkcie obrad do-
tyczących interpelacji radnych, Ma-
rian Duch zadał pytanie dotyczące 
badań prostaty wykonywanych 
w krośnieńskim szpitalu: dlaczego 
lekarz (zewnętrzny) mimo umó-
wionych terminów nie czeka na 
pacjentów? - pytał. Na gorąco wy-
jaśnień udzielił przysłuchujący się 
obradom dyrektor szpitala. Rad-
nego Włodzimierza Rogowskie-
go interesował problem remontu 
drogi nr 138 relacji Sulęcin-Gubin. 
W dalszej części interpelacji pytał 
o termin rozpoczęcia budowy mostu 
przez Nysę Łużycką pomiędzy miej-
scowościami Żytowań-Coschen. 
Najważniejszym punktem programu 
obrad minionej sesji było uchwale-
nie budżetu powiatu krośnieńskiego 
na 2009 rok. Projekty budżetu oraz 
stosowne opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze 
przedstawiła pełniąca obowiązki 
skarbnika Krystyna Kałuża. Wyda-
jąc opinię, RIO stwierdziła, że przed-
łożony projekt uchwały budżetowej 
spełnia wszelkie wymogi Ustawy 
o Finansach Publicznych. Pozytyw-
nie została również zaopiniowana 
możliwość sfinansowania deficytu 
powiatu w kwocie prawie 2 600 000 
zł. Tegoroczny projekt budżetu po-
wiatu został przez radnych przyjęty 
jednogłośnie! Po stronie dochodów 
znajduje się kwota 48 015 290 zło-
tych. Na wydatki zaplanowano ogó-
łem kwotę 50 422 733 zł; w tym na 
wydatki bieżące 44 026 012 zł i 6 
396 721 zł na wydatki majątkowe, 
a pozostałe kwoty odpowiednio na 
wynagrodzenia i pochodne, dotacje, 
wydatki na obsługę długu i z tytu-
łu poręczeń majątkowych i dotacji. 
Różnica pomiędzy wydatkami a do-
chodem zostanie pokryta z kredytu.

W następnej części obrad - uchwa-
łodawczej - został przedstawiony 

radzie i przyjęty pod głosowanie 
szereg uchwał; w tym uchwała 
dotycząca ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady wy-
nagradzania za pracę i zasady przy-
znawania dodatków dla nauczycieli 
placówek oświatowych prowadzo-
nych przez powiat krośnieński oraz 
uchwała dotycząca ustalenia regu-
laminu udzielania finansowej po-
mocy zdrowotnej dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej 
wraz ze wzorem wniosku decyzji 
dotyczącym jej przyznawania. Ko-
lejna uchwała określa z kolei zada-
nia z zakresu rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej w 2009 roku, na 
które są przyznane środki finanso-
we PFRON.

Dokonano także zmiany wcześniej-
szej uchwały dotyczącej regulami-
nu Organizacyjnego Starostwa Po-
wiatowego. Obecna zmiana dotyczy 
części administracyjnej starostwa 
i przybrała następujące brzmie-
nie: „Siedziba Starostwa mieści 
się w Krośnie Odrzańskim przy ul. 
Piastów 10B”, „Delegatura w Gubi-
nie przy ul. Obrońców Pokoju 20”. 
W załączniku nr 2 tejże Uchwały 
została wyszczególniona struktura 
organizacyjna, podległość służbo-
wa i ilość etatów administracyjnych 
i technicznych.

Sprawozdanie z działalności Ko-
misji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego za 2008 rok przed-
stawił starosta J. Hoffmann, 
a działalność komisji merytorycz-
nych i sprawozdania z ich prac 
w przeciągu roku zreferowali ich 
przewodniczący. A Szcześniewicz 
przedstawiła z kolei sprawozdanie 
z działalności Rady Powiatu za rok 
2008. Odbyło się 8 sesji, na których 
przegłosowano i przyjęto 63 uchwa-
ły, frekwencja radnych wynosiła 
98%. Podjęto próbę rozwiązania 
nabrzmiałych problemów służby 
zdrowia w powiecie. Zdawało się, 
że wszystko zmierza w dobrym 
kierunku Niestety, nie udało się 
dojść do tzw. „zerowego” progu 
rentowności szpitala. Udało się 
wprowadzić pewne zmiany dają-
ce duże oszczędności; należy mieć 
nadzieję, że awaryjny plan rządu 
przekształceń w służbie zdrowia 
powiedzie się i da podstawy pod 
zmiany organizacyjne i nową for-
mę prawną funkcjonowania SP 
ZOZ. Miejmy nadzieję, że do końca 
kadencji uda się także rozpocząć 
wiele nowych inwestycji i dokoń-
czyć te rozpoczęte - podsumowała 
A. Szcześniewicz.

W jednym z ostatnich punktów 
porządku obrad starosta udzielił 
odpowiedzi radnemu W. Rogow-
skiemu związanej z remontem dro-
gi nr 138. Pierwotnie jej remont 
miał przebiegać w latach 2008-
2012. Jednak po wejściu do realiza-
cji programu „Natura-2000”, droga 
będzie remontowana w odcinkach 
cząstkowych.

Antoni Barabasz

Uroczysta sesja poświęcona 10-
leciu istnienia powiatu krośnień-
skiego rozpocznie się o godz. 13.00 
w Zamku Piastowskim w Krośnie 
Odrzańskim 29 stycznia b.r.

Rada Powiatu Krośnieńskiego na ostatniej w 2008 roku sesji przy-
jęła i uchwaliła budżet powiatu na bieżący rok. Jest to budżet wybit-
nie inwestycyjny - podkreśliła przewodnicząca Rady Powiatu Anna 
Szcześniewicz.

Tyle wydamy

W okresie świątecznym Związek 
Nauczycielstwa Polskiego przekazał 
ok. 80 paczek rodzinom najbardziej 
potrzebującym pomocy. W gale-
rii GDK odbędzie się 20 stycznia 
o godz. 11.00 noworoczne spotkanie 
członków ZNP. Roczne sprawozda-
nie z działalności sekcji emerytów 
i rencistów przedstawi jej przewod-
nicząca Maria Kotapska.

W tym miejscu należy podziękować 
dyrektorowi GDK Januszowi Gaj-
dzie za udostępnianie galerii.  MB-T

Co nowego 
w ZNP

Wracając zaś do rozkładu jazdy, to PKP planuje od 1 czerwca br. uru-
chomić połączenie z Gubina do Zielonej Góry, obsługiwane przez szy-
nobus. W stronę Zielonej Góry szynobus wyjeżdżać będzie o 9.30 (ist-
nieje możliwość przesiadki w Czerwieńsku na pociąg do Gdyni) i 14.30 
(w tym przypadku w Czerwieńsku możemy się przesiąść na pociąg do 
Warszawy). (mz)
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W grudniu 2008 odbył się w klasach 0-III SP nr 2 w Gubinie Festi-
wal Kolęd i Piosenek Świątecznych. Każda klasa zaprezentowała jeden 
utwór muzyczny. Większość dzieci przebrana była za aniołki i Mikołaje. 
Między występami panie D. Balczyńska i B. Olejnik opowiadały o zwy-
czajach i tradycjach świątecznych, a potem „Cicha noc” zabrzmiała na 
200 głosów. Dla każdej klasy panie przygotowały słodki upominek i dy-
plom. Na zakończenie uroczystości dyrektor B. Wypych, wychowawczy-
nie i obecni rodzice zaśpiewali wspólnie „Wśród nocnej ciszy”.

D. Balczyńska

Festiwal kolęd

Od września 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kroś-
nie Odrzańskim przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedago-
giczną w Gubinie realizują Program „Pokonać strach - druga strona 
medalu”. Uczestnikami Programu są uczniowie klas szóstych SP1, SP2, 
SP3 w Gubinie oraz ich rodzice. Zajęcia z rodzicami były prowadzone 
przez psychologa Danutę Naglik oraz pedagoga Barbarę Woźniak-
Chromińską. Celem warsztatów kierowanych do rodziców jest wspar-
cie ich w rozwijaniu umiejętności wychowawczych poprzez realizację 
tematów z zakresu dobrej komunikacji, rozpoznawania, wyrażania 
i akceptowania uczuć, umiejętności budowania prawidłowych relacji 
dziecko-rodzic, a także radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami 
dziecka bez konieczności wymierzania kary. W zajęciach wzięło udział 
8 opiekunów. Zajęcia z uczniami są prowadzone przez pedagoga Mał-
gorzatę Sobczak i pedagoga Dorotę Jaworską-Wiśnik. Celem war-
sztatów kierowanych do uczniów jest nabycie nowych umiejętności 
społecznych, wzmocnienie przejawianych przez dzieci postaw prospo-
łecznych, nauka rozpoznawania, konstruktywnego wyrażania i akcep-
towania uczuć oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. W war-
sztatach bierze udział 18 dzieci. 

Pokonać strach

Tymi słowami po raz kolejny powitały się kobiety chorujące na raka 
piersi z nadzieją, że uda im się znowu spotkać za rok w pełnym składzie. 
Są Amazonkami, borykają się ze swoją chorobą, jednocześnie ciesząc 
się każdym dniem, a każdy z tych dni jest dla nich ważny. W tak wyjąt-
kowy w roku wieczór, gdy wszyscy gromadzą się przy stole, łamiąc się 
opłatkiem i one składały sobie życzenia. Nie zabrakło przy tym świą-
tecznym stole wiernych wypróbowanych przyjaciół Amazonek Krysty-
ny i Zygfryda Gwizdalskich. I popłynęły łzy, ale łzy radości, że mogły 
razem zasiąść do stołu z koleżankami z Guben. Śpiewały i słuchały kolęd 
przy wtórze muzycznym Danusi Kaczmarek i jej wnuczki Ani. Smako-
wały pysznych potraw przygotowanych przez „Tercet” Mirosława Wi-
tana i długo rozmawiały o życiu, o różnych jego aspektach.

Zgodnie z tradycją świąteczną, życzyły wszystkim gubinianom zdro-
wia (tu czasem musimy sobie sami pomóc, wykonując badania pro-
filaktyczne; podkreślały, jakie to ważne). I prosiły o otwarcie serc 
11 stycznia, kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grać będzie 
dla dzieci. Bo tylko chorzy na nowotwory i ich rodziny wiedzą, jak waż-
ne jest wczesne diagnozowanie schorzeń nowotworowych. Amazonki 
wiedzą to najlepiej!

Życzymy Amazonkom zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia...
Małgorzata Borowczak-Turowska

U Amazonek
„A kiedy ciszy pełen spłynie na nas wieczór
posłusznie niech się spełnią życzenia niełatwe
i najcieńszy opłatek naszego uśmiechu
gwiazda dobrej nadziei niech posypie światłem”

W okresie od 22 grudnia 2008 
r. do 12 stycznia 2009 r. na tere-
nie miasta i gminy Gubin odno-
towano następujące zdarzenia:

23 grudnia o 20.00 na ul. Ko-
synierów zatrzymano Wojciecha 
F. lat 29, który kierował samo-
chodem w stanie nietrzeźwym;

25 grudnia o 19.00 w Polano-
wicach zatrzymano nietrzeźwego 
motorowerzystę, Andrzej R. lat 
31 miał w wydychanym powie-
trzu 1,6 promila alkoholu;

28 grudnia około północy na 
ul. Kaliskiej spłonął zaparko-
wany samochód marki BMW, 
wartość strat oszacowano na 20 
tys. zł, zachodzi podejrzenie ce-
lowego podpalenia, Policja prosi 
o wszelkie informacje mogące 
pomóc w ujęciu sprawcy tego 
czynu;

30 grudnia o 10.30 w Bieży-
cach zatrzymano Marka C. lat 49, 
który kierował rowerem w stanie 
nietrzeźwym oraz wbrew zaka-
zowi orzeczonemu przez sąd;

31 grudnia/1 stycznia w za-
parkowanym przy ul. Pułaskiego 
fordzie orionie wybito tylną szy-
bę wartości 300 zł;

3 stycznia o 21.00 na ul. Budzi-
szyńskiej zatrzymano Łukasza C. 
lat 27, który kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwym;

3 stycznia z jeziora w Dąbiu 
wyłowiono ciało wędkarza, pod 
55-latkiem, mieszkańcem Przy-
lepu, załamał się lód, do zda-
rzenia doszło najprawdopodob-
niej w godzinach rannych dnia 
poprzedniego, o jego zaginięciu 
zgłoszono wieczorem. Apeluje-
my, aby nie wchodzić na niepew-
ny lód, szczególnie należy na to 
uczulić dzieci, które korzystają 
z dzikich lodowisk;

7 stycznia około 10.00 w Dą-
biu, do jednego z mieszkań we-
szły dwie kobiety narodowości 
romskiej, oferując do sprzedaży 
koce, mimo stanowczej odmowy 
kobiety nie wyszły z mieszkania, 
jego właścicielka zdecydowała 
się poszukać pomocy u sąsiadów, 
wyszła z mieszkania, a za nią po 
chwili kobiety, które wsiadły do 
stojącego przed domem samo-
chodu i odjechały; jak się okaza-
ło z mieszkania zginęły pieniądze 
w kwocie 300 zł; kobiety prze-
bywały w towarzystwie dwóch 
mężczyzn.

Policja ostrzega, aby nie wpusz-
czać do mieszkań podejrzanych 
osób handlujących obnośnie;

8 stycznia o 15.00 na gorącym 
uczynku kradzieży w sklepie 
Tesco przy ul. Budziszyńskiej 
zatrzymano 15-latka, Krzysztof 
Z. zamierzał ukraść maszynkę 
do golenia wartości 270 zł, jego 
sprawa trafi do Sądu Rodzinne-
go i Nieletnich;

9 stycznia na ul. Żymierskiego 
zatrzymano Grzegorza K. lat 62, 
który mimo orzeczonego przez 
sąd zakazu kierował rowerem.

Redakcji oraz Czytelnikom 
„Wiadomości Gubińskich” poli-
cjanci życzą wszystkiego dobrego 
w Nowym Roku.

Informacje przekazał oficer 
prasowy KPP Krosno Odrz. 

podinsp. Dariusz Wyrwa
Oprac. MB-T

Kronika 997

Z mocy prawa przejęto na własność gminy pięć pojazdów samochodo-
wych różnych marek. Jak przekazał kierownik referatu rolnego i gospo-
darki wodnej Jakub Piekarczyk, pojazdy zostały porzucone na drogach 
i różnych terenach gminy w pierwszym półroczu 2008 r. Są najczęściej 
niesprawne lub po wypadkach. Policja nie była w stanie ustalić ich właś-
cicieli. Po ustaleniu ich wartości ogłoszony zostanie przetarg lub przeka-
zane zostaną do złomowania. Z. Traczyk

Gmina Gubin

Budżet
Podczas sesji 30 grudnia 2008 r. uchwalony został budżet na rok bieżą-

cy, którego dochody wynoszą 16 680 tys. zł, w tym dotacje i subwencje to 
73,5%, a wydatki 21 180 tys. zł. Deficyt w wysokości 4 500 tys. zł pokryty 
zostanie z kredytów.

Największe wydatki przeznaczone zostały na oświatę 32,4%, opiekę 
społeczną 20,8%, budowę infrastruktury wodociągowej 16,7. Kończy się 
już budowa wodociągów, ostatnie w gminie to Żytowań-Budoradz oraz 
Chlebowo-Łomy-Kosarzyn. Realizowana będzie także modernizacja ujęć 
wody i sieci rozdzielczej.

Zaplanowano korzystanie ze środków Unii Europejskiej na współfinan-
sowanie projektów: m. in. Markosice - integracyjne dożynki i dzień dzie-
cka, poznaj język sąsiada oraz zakup sprzętu nagłaśniającego, również 
święto plonów w Sękowicach czy święto chleba w Chlebowie.

Ponad 160 tys. otrzymają OSP, na kulturę fizyczną i sport przeznaczono 
134 tys. zł. Zarezerwowano środki na realizację projektu unijnego „Od-
nowa wsi” - 1100 tys. zł, remonty zabytkowych kościołów i konserwację 
pomnika w Gębicach.

Są też środki - 70 tys. zł, na zadania z funduszu ochrony środowiska, 
m. in. na utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami, konkur-
sy ekologiczne, dofinansowanie koła pszczelarzy.

Przejęto pojazdy

Radni w Gubinie mają pełne ręce 
roboty. Dwa energetyczne projekty 
mogą zmienić znacznie krajobraz 
gminy. Z jednej strony działania na 
dłuższą metę związane z powsta-
niem kopalni węgla brunatnego na 
południu gminy, a tuż obok - blo-
ków energetycznych. Trzeba też 
przewidzieć tereny budowlane, gdyż 
mieszkańcy wsi z południa, których 
osady mieszkalne pochłonie kopal-
nia, gdzieś muszą mieszkać.

Pod tereny budowlane planuje 
się przeznaczyć rejon wsi Drzeńsk 
Mały - Wałowice. Może tutaj znacz-
nie zagęścić się zabudowa. Równo-
cześnie w trójkącie Drzeńsk Mały, 
Drzeńsk Wielki, Wałowice istnieją 
realne plany wybudowania wcale 
niemałej farmy wiatrowej. Podob-
no usytuowanie wiatraków ma być 
odległe od terenów zabudowanych 
co najmniej o 500 m, spełniając 
normy wymaganych stref ochron-
nych. Wśród mieszkańców Wało-
wic wiele osób ma obawy co do po-
godzenia tych dwóch przedsięwzięć 
inwestycyjnych. Rozumowanie jest 
proste, tereny wyznaczone pod bu-
downictwo mogą okazać się zbyt 
małe dla rozładowania uchodźstwa 
z południa gminy.

Każdy, kto przymusowo sprzeda 
swe domostwo na rzecz kopalni, 
chciałby zamieszkać w nie gor-
szych warunkach niż dotychczas. 

Czy wiatr górą?
Być może niektórzy wyemigrują do 
bloków, ale wtedy atrakcyjniejszy 
wydaje się być Gubin niż Wałowice. 
Wiatraki to energia odnawialna, na 
którą jest moda, a ich obecność nie 
degraduje środowiska naturalnego. 
Tylko czy muszą one akurat być lo-
kalizowane w zagęszczeniu i w po-
bliżu osad ludzkich?

Do niedawna panowało w gmi-
nie przekonanie, lansowane przez 
urzędników, że budowa elektrowni 
wiatrowych w pobliżu mającej po-
wstać elektrowni węglowej daje ob-
niżkę kosztów, chociażby przy moż-
liwości wykorzystania tych samych 
linii energetycznych. Tak więc linie 
energetyczne utworzone dla elek-
trowni wiatrowych mogą czekać na 
pobór prądu wytwarzanego z węgla, 
a po wyeksploatowaniu złóż węglo-
wych ich przydatność może okazać 
się niezbędna do dalszej rozbudo-
wy farm wiatrowych na terenach 
pokopalnianych. Dla gminy rozwi-
jająca się sieć energetyczna byłaby 
na długie lata źródłem dochodów 
w postaci podatków i opłat za ko-
rzystanie ze środowiska.

Chyba że kryzys gospodarczy 
pokrzyżuje plany inwestowania 
w kopalnie, bo w kryzysie zawsze 
inwestowanie maleje, wtedy wiatr 
będzie górą i w rzeczywistości, 
i w przenośni.

Ols

Wałowice - Drzeńsk Mały

W ramach powyższego programu, 18.12.2008 r. w Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Gubinie przygotowano dla uczestników za-
jęć spotkanie przedświąteczne, które rozpoczęło wspólne kolędowanie 
przy akompaniamencie Kamili Szwemin, uczennicy SP2 oraz Anity 
Tomiakowskiej, uczennicy SP3.

Organizatorzy imprezy przygotowali poczęstunek oraz konkursy 
i zabawy nawiązujące do tradycji Bożego Narodzenia. W radosnej, 
przedświątecznej atmosferze wszyscy miło spędzili czas. Na koniec 
spotkania każdy otrzymał słodki podarunek wraz z życzeniami z okazji 
zbliżających się Świąt oraz Nowego Roku. MB-T
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Pobożne życzenia
Od zawsze ludzie przywiązy-

wali wagę do dat czy też liczb. 
Ważne spotkanie? Ok. Byle nie 
13, bądź o godzinie 13. Najlepiej, 
żeby była 7 w dacie, ewentualnie 
8, jak planują wesele, to byle nie 
w miesiącu bez „r”.

Wróćmy do planowania. Jed-
ną z takich magicznych dat jest 
początek nowego roku. Bardzo 
często, cokolwiek planując czy po-
stanawiając, mówimy: „od nowe-
go roku”. Od nowego roku wezmę 
się w końcu za remont tego czy 
tego, od nowego roku zdrowiej 
się będę odżywiał, zapiszę się na 
jakieś zajęcia, więcej sportu. I tak 
można by wyliczać to, tamto. Dla-
czego nie od dziś, dlaczego nie od 
momentu postanowienia? Ano 
dlatego, że im bardziej wyznacza-
my sobie odległy termin realizacji 
zamierzenia, tym bardziej wydaje 
się on nam łatwiejszy do realizacji 
i tym łatwiej nawet trudne czy też 
radykalne plany i postanowienia 
nam zaakceptować. Jednak „life 
is brutal”, zatem większość z tych 
mniej lub bardziej wzniosłych pla-
nów pozostaje z nadejściem owe-
go magicznego terminu w sferze 
zamierzeń, ewentualnie przekła-
dane zostają na rok następny i po-
wstaje taki paranoiczny kołowrót, 
z którego się trudno nam wyrwać.

Dzieje się tak dlatego, że wiele 
z tych zamierzeń czy postanowień 
to jedynie pobożne życzenia. Był-
bym szczęśliwy, gdyby… I tu moż-
na by było dopisać to czy tamto. 
Brak jednak refleksji, jak dojść do 
tego, brak planu realizacji, wiem 
tylko, że chcę i nic poza tym. Dru-
gą sytuacją, która powoduje po-
zostawianie zamierzeń w sferze 
wiecznych planów jest brak odpo-
wiedzi „kiedy”. Wiemy, co chcemy, 
wiemy nawet mniej lub więcej, jak 
to czy tamto zrobić, ale nie wiemy 
kiedy. „Jeszcze nie czas”, „może 
za rok” i tak budujemy sobie ka-
nony wiecznie niezrealizowanych, 
wiecznie odnawianych postano-
wień. Czego zatem brakuje do 
względnego urealnienia naszych 
corocznych postanowień? Otóż 
pełna synchronizacja odpowie-
dzi na te trzy postawione kwestie: 
„co?”, „jak?”, „kiedy?” Właśnie to, 
a nie tamto! Tak, a nie inaczej, 
wtedy i wtedy albo od do. Określe-
nie konkretnych ram czasowych 
bywa w takim przypadku niemal 
gwarantem realizacji zamierzenia.

Większość naszych postanowień 
zaczynamy od „nie”. To „nie” z kolei 
odbierane jako forma samoogra-
niczenia stanowi zatem skutecz-
ną barierę mentalną w realizacji 
takiego postanowienia, np. „nie 
będę poświęcał aż tyle czasu na 
pracę przy komputerze”, a można 
by było zamiast tego postanowić: 
będę trzy razy w tygodniu chodził 
na basen, spacer, pobiegam. Za-
miast ograniczającego postano-
wienia, które podejmujemy dla 
poprawy naszej kondycji fizycznej 
i walki z przemęczeniem, wszak 
czas spędzany przy komputerze 
do zdrowego trybu życia ma się 
nijak, postanawiamy konkretne 
w tym celu działania (basen, spa-
cery, bieganie itd.) w określonym 
liczbą czasie (3 razy w tygodniu). 
Życzę zatem udanych i zrealizo-
wanych postanowień noworocz-
nych, które nie pozostaną tylko 
nieskończonymi i powtarzającymi 
się pobożnymi życzeniami!

Roman Dziduch - wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej spotkał się 7 stycznia w magistracie z burmistrzem 
Bartłomiejem Bartczakiem. Fakt, że coś się ruszyło w gubińskiej pod-
strefie skłania do refleksji na przyszłość. Po notarialnym nabyciu działki 
przez niemiecką firmę TEKRA - po stronie miasta praktycznie nie ma 
już atrakcyjnych terenów inwestycyjnych objętych strefą. Została działka 
o powierzchni około 1 hektara, która najbardziej nadaje się do poszerze-
nia w przyszłości działki TEKRY oraz 2-hektarowa działka, która w ogóle 
nie nadaje się do użytku (porośnięta drzewami i mająca kilkumetrowe 
różnice poziomu gruntów). Pozostała część terenu strefy (6,65 hektara) 
to obszar należący do gminy wiejskiej Gubin. Blisko trzygodzinne spot-
kanie przebiegło w bardzo rzeczowej atmosferze, jest obopólna zgoda co 
do lokalizacji nowych terenów inwestycyjnych w okolicach południowej 
części miasta (obok drogi Sękowice-Zielona Góra). Najbliższe miesiące to 
czas na wdrażanie odpowiednich procedur.

Czy MON pomoże?

teren sterfy należący do 
gminy wiejskiej Gubin

teren strefy nienadający 
się do zagospodarowania

teren firmy TEKRA

Plan przedstawiający rozmieszczenie terenów strefy

Ceny biletów komunikacji miejskiej obowiązują w Gubinie od 2004, na-
tomiast miesięcznych od 2000 roku. Ceny eksploatacji pojazdów, paliwa 
i amortyzacji stale rosną, stąd też oddział zwrócił się z propozycją zmian 
cen biletów i zwiększenia dopłat do funkcjonowania komunikacji z kasy 
miejskiej. Obecnie magistrat dopłaca niebagatelną kwotę 15 050 zł mie-
sięcznie do jej funkcjonowania, a zarząd firmy chciałby zwiększyć tę kwotę 
do 22 000 zł. Z inicjatywy Zarządu PKS Zielona Góra Sp. z o.o., 7 stycznia 
nastąpiło spotkanie jego przedstawicieli z wiceburmistrz miasta Justyna 
Karpisiak, przewodniczącym Rady Miejskiej Leszkiem Ochotnym, za-
stępcą naczelnika Wydziału Komunalnego i Inwestycji Alicją Ratowicz 
i radnymi: Andrzejem Białkiem, Waldemarem Kowalem, Zygfrydem 
Gwizdalskim, Danutą Andrzejewską, Ryszardem Jakutowiczem, Ja-
nem Skórą, Haliną Wojnicz, Edwardem Patkiem, Wojciechem Sende-
rą. Oddział PKS był reprezentowany przez wiceprezesa zarządu Bogdana 
Klima, kierownika działu przewozów osobowych Liliannę Krajewską 
i kierownika zakładu w Gubinie Bronisława Kulewicza.

Czy pojedziemy drożej?

Z udziałem burmistrza B. Bartczaka, wiceburmistrz J. Karpisiak, dyrek-
tora Domu Kultury Janusza Gajdy, działaczy i trenerów klubów sporto-
wych 5 stycznia odbyło się spotkanie organizacyjne poświęcone reakty-
wacji mającego kilkuletnią tradycję „Balu Sportowca”. W czasie dyskusji 
ustalono kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy typowaniu kandyda-
tów na najpopularniejszego sportowca roku 2008. Sylwetki kandydatów 
i kupon plebiscytowy jest zamieszczony na sportowej stronie gazety. Klu-
by sportowe natomiast wytypują ze swego grona - najlepszego sportowca. 
Bal został zaplanowany na ostatnią sobotę karnawału 2009 roku, rozwa-
żane są propozycje miejsca imprezy. O szczegółach będziemy sukcesyw-
nie informować w kolejnych wydaniach „Wiadomości”.

Będzie bal!

Wiceprezes KSSSE 
w Gubinie

Burmistrz B. Bartczak zwrócił się do wiceministra Obrony Narodowej 
Czesława Piątasa z prośbą o umożliwienie wykupu mieszkań rodzinom, 
które uzyskały tytuł prawny w trybie art. 29 Ustawy o Zakwaterowaniu 
Sił Zbrojnych RP. Przypomnijmy, że wcześniejsza interwencja władz 

miasta oraz posłów na Sejm RP zaowocowała blisko 60 tytułami praw-
nymi dla gubińskich rodzin. Niestety - są to ponownie umowy wydane 
na czas określony (2 lata), więc problem jest rozwiązany tylko częściowo. 
WAM twierdzi, że ich wewnętrzna regulacja nakazuje rozpatrywać wnio-
ski według kolejności ich złożenia, do tego został obniżony limit rocznego 
planu sprzedaży - co z kolei blokuje naszych mieszkańców przy wykupie 
mieszkań. W tej kwestii nastąpiła interwencja burmistrza u ministra i lu-
buskich parlamentarzystów. Ponieważ powszechnie są znane w mieście 
przypadki nabycia mieszkań ze stosownymi bonifikatami, wydaje się, że 
obecnie podobne potraktowanie 60 zainteresowanych wnioskodawców 
będzie dowodem konsekwencji działania WAM i odpowiedzią na oczeki-
wanie społecznej sprawiedliwości.

Spotkanie 
z parlamentarzystą

Burmistrz B. Bartczak w czasie ostatniego spotkania z posłem na Sejm RP 
Markiem Cebulą i jego asystentem Grzegorzem Garczyńskim. Tematów 
do dyskusji jest zawsze bardzo dużo - stwierdza burmistrz - od spraw zwią-
zanych z lobbingiem na rzecz rozwoju naszego powiatu w kuluarach sej-
mowych, poprzez wspólne działania związane z poszukiwaniem np. inwe-
storów, remontów i poprawy jakości dróg, do spraw związanych z kulturą 
i rozwojem dobrosąsiedzkich stosunków społecznych. Naturalnie nie uni-
kamy tematów politycznych związanych z województwem, bądź międzyna-
rodowych, jak ostatni kryzys rosyjsko-ukraiński dotyczący przesyłu gazu.

Jak nam wiadomo - temat ewentualnych zmian cen biletów komunika-
cji miejskiej zostanie rozpracowany po konsultacjach w komisjach rady, 
a na prośbę wiceburmistrz J. Karpisiak zostanie rozważona także moż-
liwość obniżenia cen biletów miesięcznych, jakie obowiązują na terenie 
działania gubińskiego zakładu. Większość tych biletów jest kupowana 
przez uczniów wszystkich typów szkół, co - w przypadku rodzin wielo-
dzietnych - stanowi bardzo duże obciążenie dla domowych budżetów. 
Ostateczne decyzje - w formie uchwały - po jej głosowaniu zapadną na 
jednej z najbliższych sesji rady miejskiej.
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Wkurza mnie
Nowy rok, niestety, nie niesie ze sobą nastrojów optymistycznych. 

Lepiej już było, teraz będzie trudniej.

Burzliwy. I nie mam tu na myśli 
wyładowań atmosferycznych. Eko-
nomiści, ci bardziej uczciwi (tak 
tak, punkt widzenia często zależy 
od punktu siedzenia), a także po-
litolodzy i psycholodzy społeczni 
uważają, że będzie to rok głębokie-
go kryzysu gospodarczego i skrajną 
nieodpowiedzialnością rządu jest to, 
że nie nakłania do zaciskania pasa. 
Nie grozi nam powszechny głód, ale 
zapanuje lęk i nie będzie większe-
go zdziwienia, jak jakaś radykalna 
partia wpadnie na pomysł zdobycia 
w ten sposób władzy. W ten sposób 
może nawet wzrosnąć poparcie dla 
partii Kaczyńskich, albowiem ludzie 
zwolnieni z pracy przestają myśleć 
racjonalnie.

Polityczna sytuacja w Polsce jest 
niedobra, bo już rozpoczęła się 
walka przedwyborcza. Protesty, 
strajki i inne zadrażnienia są wy-
korzystywane przez siły polityczne. 
Słaba złotówka przesunie w czasie 
inwestycje. Spada zapotrzebowanie 
na nasz eksport, coraz trudniejszy 
jest obrót między przedsiębior-
stwami a bankami. Będzie rósł 
wskaźnik bezrobocia i skończy się 
krótki okres tzw. rynku pracobior-
ców, kiedy to robotnicy budowlani 
mogli dyktować wysokość pensji. 
I tak paradoksalnie sytuacja będzie 

Jaki będzie rok 2009?
lepsza niż w innych krajach strefy 
euro z powodu naszych zaniedbań 
i porażek. Np. eksport Słowacji aż 
w 18% uzależniony jest od motory-
zacji, a u nas tylko w 3%, bo prze-
graliśmy batalię o budowę wielkich 
zakładów motoryzacyjnych, które 
teraz zbierają skutki kryzysu.

A co będzie dla nas korzystne?

Korzystne będzie przyhamowanie 
wzrostu cen (chociaż już wiemy, 
że będzie droższa energia, węgiel, 
woda, ścieki, wywóz nieczystości) 
- tanieć powinna ropa, w portfelach 
pozostanie więcej pieniędzy z uwagi 
na dwustopniową skalę podatkową.

W takich czasach należy się spo-
dziewać zwiększenia atrakcyjności 
rozrywki, sztuki, nawet nauki, bo-
wiem dla tych dziedzin życia im go-
rzej, tym lepiej.

Już od jakiegoś dłuższego czasu 
nastroje konsumentów są marne. 
A oto kilka wypowiedzi:

Niech nikt nie pisze, że trzeba się 
było uczyć - stwierdza pani Ania. - 
Jestem po szkole, pracuję w zawo-
dzie, robię to co lubię, ale co z tego? 
Moja pensja ledwie starcza na 
opłaty, a przecież jeszcze trzeba 
żyć. Przecież nie odmówię dziecku 
posiłku. Stworzyliśmy z mężem do-
brą rodzinę, pracujemy uczciwie, 

chcemy żyć w naszym kraju, ale 
ten kraj widocznie nas nie potrze-
buje. Druga żali się: - Najpierw stu-
diowałam, teraz podnoszę kwalifi-
kacje - i zarabiam tysiąc złotych. 
Powiem szczerze, że nieraz płaczę 
i się zapożyczam. 

Inny mój młody rozmówca mówi: 
- Mam 19 lat, próbuję mieszkać 
sam, ale na samą żywność wydaję 
150 zł tygodniowo. Na moich stu-
diach większość ludzi spoza War-
szawy żyje tylko dzięki pomocy 
rodziców.

A co mają powiedzieć emeryci 
i renciści mający np. 800 zł na mie-
siąc? - Jestem sama, z mojej eme-
rytury już na nic mi nie wystarcza 
- mówi starsza pani.

Jak te wypowiedzi mają się do 
średniej krajowej 3300 zł? Szcze-
gólnie w małych miejscowościach. 
Na dwustopniowym progu podat-
kowym najwięcej skorzystają ci 
najlepiej zarabiający.

Wkurza mnie, że w mediach poru-
sza się wielkie tematy, walczy z Chi-
nami, steruje Ukrainą i Gruzją, tylko 
nie mówi się o strategii mogącej zła-
godzić kryzys, który - jak przewidują 
mądrzy ludzie - może potrwać mini-
mum dwa lata, ale próbuje się nas 
uspokoić, że nie taki diabeł straszny.

Kaśka Janina Izdebska

Kiedy w lutym 2005 r. pisałam o pomocy samorządu dla swoich mieszkańców, w Domu Dziennego Pobytu w Gubinie było 20 osób. Teraz jest 28. Z noclegowni korzystało 6-8 
osób. Teraz jest jedenaście. Czy to o czymś świadczy?

Co słychać na Gdańskiej?
Tak się jakoś złożyło, że na Gdań-

skiej w Gubinie, w jednym budyn-
ku znajdują się dwa domy - dom 
dzienny i dom nocny. Ten pierwszy 
to Dzienny Dom Pobytu, ten drugi 
to noclegownia. Dwa domy nie-
zależne od siebie spełniają ważne 
społeczne role. Łączy je jedno - po-
moc potrzebującym, chociaż miesz-
czą w swoich podwojach zupełnie 
innych pensjonariuszy.

Dzienny Dom Pobytu

Mroźny styczniowy dzień. Niskie 
temperatury i gładkie nawierzch-
nie chodników wyganiają z domów 
tylko tych, którzy muszą z niego 
wyjść. Kto nie musi, nie wychodzi. 
Oni muszą. Bo tu ciepło, miło i to-
warzysko. Tu można pogadać ,po-
żartować, pograć w gry towarzy-
skie, pooglądać dużo programów 
w telewizji, bo dzięki ofiarowane-
mu przez państwa Gwizdalskich 
odbiornikowi telewizyjnemu z de-
koderem, poszerzył się ich świat. 
W domu tylko pierwszy i drugi 
program. Pensjonariuszy nie stać 
na większe luksusy. To emeryci 
i renciści, a tym wiadomo - w Pol-
sce się nie przelewa. Niewielkie 
pieniądze ledwie wystarczają 
na opłatę mieszkania, lekarstwa 
i skromne żywienie. Więc jeże-
li za śniadanie i obiad płacą tutaj 
tylko 10 zł, a jest też możliwość, 
w zależności od wysokości renty 
czy emerytury, dopłaty z Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 

wydającego decyzję o pobycie, to 
chętnie korzystają. Dobre, świeże 
obiady przywożone są z restaura-
cji „Lech” w Gubinie. W ubiegłym 
roku przez placówkę przewinęło 
się 28 osób. W tym roku będzie 
tak samo, a może i więcej potrze-
bujących - prorokuje pani Alicja 
Iwaszkiewicz kierująca domem 
już 20 lat, czyli od samego począt-
ku. Od ponad dziesięciu stałym 
bywalcem jest pan Stanisław, ży-
jący samotnie. Twierdzi, że to jego 
drugi dom. Pan Marek jest dzisiaj 
pierwszy dzień, ale widać, że jest 
już zadomowiony. - Dziewczyny 
takie ładne, że nie można od nich 
oderwać wzroku - żartuje. Siedzą-
ce vis-a-vis „dziewczyny” śmieją 
się zalotnie, dogadując panu Mar-
kowi. Gołym okiem widać, jak bar-
dzo potrzebna im jest wspólnota, 
towarzystwo, a czasem i pomoc 
medyczna, jak choćby pani Aldo-
nie, która ma już 84 lata i często 
musi mierzyć ciśnienie. Jej, i nie 
tylko jej, stałą „obsługą” medyczną 
jest pani Krystyna Gwizdalska, 
z zawodu pielęgniarka, z wybo-
ru wolontariuszka od siedmiu lat 
opiekująca się pensjonariuszami. 
Do niedawna pomagał jej w tym dr 
Zygfryd Gwizdalski, lekarz i mał-
żonek. Teraz robi to sporadycznie.

- Ludzie oprócz mierzenia ciśnie-
nia chcą pogadać o lekach, samopo-
czuciu, diecie, czasami o dzieciach 
i wnukach. Cieszy ich to, że mam czas 
ich wysłuchać. Wiem, że to starszym 

osobom jest potrzebne, czasami po-
magam wykupić lekarstwa, jak na 
nie zabraknie pieniędzy. Nic wiel-
kiego - mówi skromnie pani Gwiz-
dalska. Ja zaś myślę, że w dobie po-
goni za pieniądzem, brakiem czasu 
dla bliźniego - to duży format.

Tak więc mamy dom dzienny, do 
którego może przyjść każdy emeryt 
czy rencista, często samotni, ale nie 
tylko, bo i zdarzyły się małżeństwa. 
Ba! Nawet czasami powstają nowe 
związki partnerskie. Mieli taką parę 
w swoim Domu. Niestety, pani mu-
siała się znaleźć w domu opieki, a pan 
podobno szuka następnej partner-
ki - śmieją się pensjonariusze. Nic 
dziwnego, wspólne spędzanie czasu, 
czwartkowe wieczorki taneczne, wi-
gilie, sylwestra - zbliżają ludzi.

Noclegownia

Parę stopni w dół, w odpowiednio 
przygotowanych pomieszczeniach 
piwnicznych, od kilku lat mieści się 
noclegownia. Jest wieloosobowa 
sala sypialna, świetlica, malutka 
kuchnia, pomieszczenia gospodar-
cze i magazyny. W sumie 10 miejsc 
noclegowych, ale już w korytarzu 
stoi przygotowane dodatkowe łóż-
ko, a w magazynie czeka jeszcze 
kilka. To na wypadek, gdyby miejsc 
zabrakło.

Noclegownię odwiedzam o zmro-
ku i chociaż nie ma jeszcze go-
dziny 18.00, pensjonariusze są 
w komplecie.

- W duże mrozy działamy całą 

dobę, bo normalnie od październi-
ka do końca marca pomieszczenia 
przyjmują potrzebujących od 18.00 
do 8.00 rano - objaśnia Grzegorz 
Maziec, który tu pracuje i właśnie 
ma dyżur. Drugim zmiennikiem 
jest Edward Stępnik.

- Tu przebywają ludzie na podsta-
wie decyzji kwalifikacyjnej z MOPS. 
Prowadzenie noclegowni to zadanie 
własne gminy, więc stamtąd pocho-
dzą pieniądze na utrzymanie. Ale 
nie tylko, bo i marszałek coś dorzuci, 
i dodatkowe środki uda się zdobyć od 
wojewody. Koszt utrzymania jedne-
go pensjonariusza to 13,55 zł. W tym 
jest śniadanie i kolacja, opłaty, a tak-
że środki czystości. Obiady serwuje 
Caritas w ramach dotacji z budżetu 
miasta. Taki podział wziął się z prze-
targu ogłoszonego przez magistrat. 
Kościół Zielonoświątkowy Betlejem 
prowadzi noclegownię ze śniada-
niami i kolacjami, a obiady - Caritas 
przy kościele katolickim. Pensjona-
riusze nie płacą za nic. Jeżeli zdarzy 
się (a jest to rzadkością), że mają 
jakieś źródło dochodu, wtedy pokry-
wają w/w koszty. - W tej chwili jest 
taka osoba, która płaci, a mieszkać 
tu musi, bo ma kłopoty z zakwatero-
waniem - mówi pan Grzegorz.

Pierwsze, co mnie uderza po wej-
ściu do świetlicy, to widok kilku 
przyzwoicie ubranych mężczyzn 
oglądających program telewizyjny. 
Nijak się to ma do widoku brud-
nych, zaniedbanych panów z rekla-
mówkami, chodzących po Gubinie. 

Gdzie oni teraz są? - myślę, czemu 
tu ich nie ma. Może barierą jest obo-
wiązek trzeźwości w noclegowni?

W rozmowie dowiaduję się, jak to 
się stało, że obecni panowie są bez-
domnymi. Obiecuję anonimowość. 
Mają opory, są przecież z Gubina.

Zaczynam rozmowę z zootechni-
kiem, bo przypomina mi się jego 
twarz z mojego ostatniego tu po-
bytu w lutym 2005 r. Jak sobie ra-
dzi poza noclegownią? Pomieszka 
trochę u kolegów, popracuje do-
rywczo, a na zimę przenosi się do 
noclegowni.

- Taki przystojny mężczyzna 
nie może sobie znaleźć partnerki 
z mieszkaniem? - prowokuję. Nie 
chce. Ma kilka znajomych wdów, 
którym czasami coś pomoże zrobić, 
ale wiązać się nie chce. Mówi, że nie 
znalazł odpowiedniej partnerki dla 
siebie. Jak wielu pozostałych, tak 
i on wylądował w tym miejscu z po-
wodu alkoholu. Teraz próbują od-
naleźć się w nowej rzeczywistości. 
Nie wszyscy. - Ja nie mam z tym 
problemu - mówi następny roz-
mówca. Żyłem z partnerką parę lat, 
nie mieliśmy ślubu, miałem u niej 
stałe zameldowanie. Umarła pięć 
miesięcy temu, a jej córka wygoniła 
mnie z mieszkania, pomimo tego, 
że sama mieszka w Żarach - mówi 
zapytany. Gdzieś więc musi prze-
czekać. Liczy na to, że może uda mu 
się do niego wrócić. - Wynajmowa-
liśmy mieszkanie - mówi inny pan. 

dokończenie na str. 6

Spotkałem niezadowolonego właś-
ciciela taksówki. Dlaczego tak jest, 
że taksówkarze z Guben wożą pasa-
żerów do Gubina, a nam do Guben 
wozić nie wolno? Trudno bez wyjaś-
niania sprawy nie przyznać racji tak-
sówkarzowi. A jak jest naprawdę?

- W niedalekich Słubicach nie syg-
nalizowano takiego problemu, ale 
sprawdzę - mówi mi Mirosława 
Pawłowska z tamtejszego urzędu 
miasta. Wyjaśnia pokrótce, że obo-
wiązujące przepisy nie zezwalają na 
wykonywanie czynności przewozo-
wych taksówką na terenie innego 
kraju. Sprawdziłam w minister-
stwie infrastruktury. Ale przecież 
życie pisze inne scenariusze niż 
przepisy i zatem wożą. Taka jest 
potrzeba - dodaje.

W Guben czepiają się nas po-
licjanci niemieccy - mówi jeden 
z gubińskich taksówkarzy. Chyba 
zatem nie wolno - dodaje z nutką 
powątpiewania. 

Niemiecka policja potwierdza, że 
właścicielom gubeńskich taksówek 
także nie wolno wozić pasażerów 
do Gubina. Jeżeli wożą, to z pomi-
nięciem prawa. Policja dodaje, że 
polski taksówkarz, by wozić pasa-
żerów za Nysę, musi w Niemczech 
założyć jednoosobową firmę. To nie 
wymaga wielu zabiegów.

Należy odnotować, że problem do-
strzeżono w polskim parlamencie. 
Poseł Ryszard Zawadzki z Wodzisła-
wia Śląskiego w lutym 2008 r. złożył 
interpelację do ministra infrastruk-
tury w sprawie zniesienia koncesji 

polskich taksówkarzy na dowóz pa-
sażerów do państw strefy Schengen. 
Podkreślił w niej m.in., że pasażero-
wie chcący dojechać do określonej 
miejscowości w państwie ościennym 
muszą realnie liczyć się z tym, że tak-
sówkarz nie ma wykupionej dodat-
kowej licencji na kursy zagraniczne. 
Oczywiście w razie zaistnienia takiej 
sytuacji, pasażer musi liczyć się z tym, 
że taksówka zawiezie go tylko i wyłącz-
nie do granicy. Sytuacja ta jest także 
swoistym „patem” dla taksówkarzy 
indywidualnych, jak i dla korporacji. 
Na tym wszystkim najbardziej traci 
oczywiście klient. Zdaniem posła sy-
tuacja taka jest zaprzeczeniem tej jak-
że szczytnej idei integracji w ramach 
Unii Europejskiej. Sekretarz stanu 
Tadeusz Jarmuziewicz w odpowie-
dzi na interpelację uznał, że zgodnie 
z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. 
U. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) li-
cencji udziela się na określony obszar 
i pojazd. Przystąpienie przez Polskę 
do strefy Schengen oznacza ułatwie-
nie w przekraczaniu granicy z innymi 
krajami Unii Europejskiej i odnosi się 
wyłącznie do osób fizycznych, a nie 
do działalności gospodarczej w za-
kresie transportu drogowego osób. 
Nie ma zatem prawnych możliwości 
do wykonywania międzynarodowego 
przewozu drogowego osób taksówką.

Cóż dodać - życie sobie, przepisy so-
bie. Ale myślę, że to nie nowina. Jak 
na razie obie strony kombinują i dość 
często jest to jedyne rozwiązanie.

(sp)

Taksówką do Niemiec
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Sonda

- Jest Pan od wielu lat na eme-
ryturze, jednak Pan nie odpoczy-
wa (pewnie z braku czasu), lecz 
wciąż działa. Od kilku lat prowa-
dzi pan działalność na rzecz pro-
filaktyki, na rzecz walki z rakiem 
piersi. Jaka jest sytuacja w roku 
bieżącym?

Z.G. Będzie już z 10 lat i muszę na-
dal organizować wyjazdy na bada-
nia, bo z roku na rok wzrasta liczba 
zachorowań na raka piersi nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie.

- Ile przypadków tej groźnej cho-
roby dotąd wykryto u gubinianek?

Z.G. Co roku wykrywa się 2-3 
przypadki. Niestety, jest wciąż duża 
umieralność, szczególnie w Polsce 
(40-50%), gdy na Zachodzie liczba 
ta wynosi dla porównania 10-15%.

- Proszę podać przyczyny tak 
wysokiej umieralności...

Z.G. Zbyt późne wykrywanie tej 
choroby, mała świadomość, lekce-
ważenie i przekonanie „mnie to nie 
dotyczy” oraz wciąż nie najlepszy 
dostęp do badań. Kobiety polskie 
zbyt późno podejmują badania. 
Bezpłatnym badaniem objęte są ko-
biety między 50 a 60 rokiem życia, 
co może mylnie stwarzać przekona-
nie, że choroba rozwija się szcze-
gólnie w tym właśnie przedziale 
wiekowym.

- Kiedy więc kobiety powinny 
rozpoczynać badania?

Z.G. Choroba rozwija się nawet 
u bardzo młodych kobiet, dlatego 
przekonany jestem i nawołuję do 
rozpoczynania badań od 20. roku 
życia, z systematycznym powtarza-
niem badań co 2 lata.

- To znaczy, że musimy robić 
badania co 2 lata?

Z.G. Właśnie takie jest przekona-
nie, że badania co 2 lata są wystar-
czające. Jest to postawa błędna! 
Jest cykl badań; od samobadań 
raz w miesiącu, do badań przy każ-
dym badaniu ginekologicznym, do 
badań mammograficznych i USG. 
Tutaj trzeba podkreślić, że badania 
mammograficzne plus USG dają 
dużą pewność wykrycia wczesne-
go stadium choroby. Nie daje tego 
samo badanie mammograficzne.

Zadałam kilka pytań Zygfrydowi Gwizdalskiemu, znanemu kilku 
pokoleniom gubinianek ginekologowi, w przeszłości długoletniemu 
ordynatorowi oddz. ginekologiczno-położniczego w Gubinie i działa-
czowi społecznemu.

Badajmy się!
- Co Pan radzi w takim razie ko-

bietom?
Z.G. Kobiety powinny poddawać 

się badaniom w takich ośrodkach, 
które gwarantują zespolone bada-
nia (mammografia+USG).

- I to właśnie dlatego organizuje 
Pan wyjazdy do szpitala w Żarach?

Z.G. Właśnie tak! Dążę do stwo-
rzenia warunków dających gwaran-
cję wczesnego wykrywania choroby, 
a tym samym wczesnego rozpoczęcia 
leczenia, co daje pewność pełnego 
wyleczenia choroby.

- Dlatego upiera się Pan przy 
wyjazdowych badaniach?

Z.G. Stała współpraca z gubińskim 
kołem Amazonek obliguje mnie do 
tego. Staramy się nie tylko organi-
zować te wyjazdy, ale docierać do 
jak najszerszej rzeszy kobiet, nama-
wiając je do badań profilaktycznych, 
mimo kosztów. Kobiety nieobjęte 
programem NFZ, czyli młodsze, mu-
szą płacić za badania. Jednak koszt 
badania jest zdecydowanie niższy 
niż koszty leczenia.

- Czy na koniec naszej rozmowy, 
chce Pan jeszcze coś dodać?

Z.G. Z okazji nowego 2009 roku 
życzę wszystkim Paniom zdrowia, 
miłości i dbałości o zdrowie, by 
podjęły decyzję o rozpoczęciu ba-
dań profilaktycznych.

Dziękuję serdecznie sponsorom za 
pokrycie kosztów przejazdów na ba-
dania: kierownictwu Firmy VOLCA-
NO, W. Z. Poniatowskim, Wójtowi 
Gminy Gubin Edwardowi Aksami-
towskiemu, Zarządowi Powiatu Kroś-
nieńskiego, Burmistrzowi Miasta 
Krosno Odrz. Andrzejowi Chinalskie-
mu, Zenonowi Turowskiemu, a szcze-
gólnie gorąco Burmistrzowi Miasta 
Gubina Bartłomiejowi Bartczakowi 
za zrozumienie i stałą pomoc.

- Bardzo dziękuję za rozmowę.
Małgorzata 

Borowczak-Turowska
Przypominam Paniom, że wszelkich 

informacji związanych z wyjazdami 
na badania mammograficzne i USC 
udzieli Z. Gwizdalski tel. 068 455-
67-79 lub w biurze rady miejskiej 
w Urzędzie Miasta, w każdy ponie-
działek, w godz. 12.00-13.00.

W połowie grudnia ub.r., w sali 
widowiskowej Gubińskiego Domu 
Kultury z inicjatywy Platformy 
Obywatelskiej odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami Gubina, na które 
zostali zaproszeni poseł PO, gubi-
nianin z urodzenia, Marek Cebula 
(na zdjęciu z lewej) i radny woje-
wództwa Lech Kowsz (z prawej).

Po wstępie, podczas którego po-
litycy pokrótce przedstawili swoje 

Poseł w Gubinie
sylwetki i dotychczasową działal-
ność, przyszedł moment na przed-
stawienie spraw bieżących, którymi 
się zajmują. W punkcie kulminacyj-
nym to mieszkańcy mogli zadawać 
pytania politykom.

Przypominamy, że poseł M. Cebula 
prowadzi w Gubinie biuro poselskie 
przy ul Wyspiańskiego 8 (biurowiec 
Horexu), które jest czynne we wtorki 
między 12.00 a 18.00. (m.z)

Wpadła nam w ręce fotografia. 
Łatwo domyślić się, że ma sporo 
lat. Ile? Na niej znany polski aktor. 
A obok? No właśnie. Kto stoi obok? 
Daniel Olbrychski bawił przed laty 
z wizytą w naszym mieście. Ten 

Kto jest na tym zdjęciu?
popularny aktor zrobił sobie fot-
kę z kilkunastoletnią gubinianką. 
Może ktoś z Państwa ją poznaje? 
A może ona sama odezwie się i opo-
wie jak to było? Zapraszamy - cze-
kamy na odzew. (sp)

Daniel Olbrychski z tajemniczą nieznajomą

Postanowiłam, że nie będę kłó-
cić się z ludźmi… Że zacznę się 
uczyć systematycznie… Że dopro-
wadzę do końca wszystkie przed-
sięwzięcia, które rozpoczęłam…

Jakie masz postanowienia 
noworoczne?

Wojciech Roszak
pracownik gastronomii

Rzuciłem papierosy. Od sylwe-
stra nie palę. Postanowiłem po-
nadto być jeszcze bardziej szczęś-
liwym i wolnym człowiekiem.  
I dobrze się bawić… 

Maciej Ptak
pracownik biurowy

Żyję chwilą. Dlatego postano-
wienia mogą się pojawić w każ-
dej chwili, nie tylko z początkiem 
roku. Wiem też, że wielu spraw 
nie da się skorygować tak z dnia 
na dzień. A tego wymagają nowo-
roczne postanowienia.

Jerzy Marszał
bezrobotny

Nie robię noworocznych posta-
nowień. Nigdy ich nie miałem. 
I nie chcę mieć. Jest mi to nie-
potrzebne…

Irena Raszczuk
emerytka

Nie mam. Pić - nie piję. Palić 
- nie palę. Nigdy nie robię nowo-
rocznych postanowień. Cały czas 
staram się żyć uczciwie.

Ewelina Serafin
uczennica

dokończenie ze str. 5
- Właścicielka wypowiedziała nam 

lokal tuż przed świętami. Żona po-
szła do matki, a ja do noclegowni.

Najmłodszego z nich, 25-letniego 
mężczyznę matka wygoniła z domu, 
gdy skończył 18 lat. Od tego czasu 
mieszka w szopach, altankach, by-
wało, że i pod mostem. Ma jednak 
nadzieję wyjść z bezdomności, bo 
działa w Miejskim Ośrodku Inte-
gracji, a tam jest pierwszy na liście 
do jednego z czterech lokali przygo-
towanych dla pensjonariuszy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej prowadzi indywidualny pro-
gram wychodzenia z bezdomności. 
Na przestrzeni minionych lat jeden 
pensjonariusz znalazł się w ośrodku 
dla osób bezdomnych w Mirostowi-
cach koło Żar. Jest tam kierowni-
kiem ośrodka i studiuje resocjaliza-
cję. Dwójka pensjonariuszy dostała 
mieszkania w Gubinie.

Za zgodą burmistrza miasta po-

mieszczenia noclegowni wykorzy-
stywane są cały rok. W każdy wto-
rek grupa wsparcia w ramach misji 
religijnych Kościoła Zielonoświąt-
kowego pomaga potrzebującym. 
Mogą przyjść, wykąpać się, dostają 
odzież, mogą zrobić pranie. Można 
też pogadać o swoich problemach.

A tak przy okazji - noclegowni 
bardzo potrzebna jest automatycz-
na pralka. Gdyby ktoś miał taką na 
zbyciu, opiekunowie będą wdzięcz-
ni za darowiznę.

Za naszym pośrednictwem prze-
syłają również podziękowania dla 
Biura Rachunkowego „Alex” s.c. 
A.Błędowskiego za bezpłatne pro-
wadzenie spraw kadrowych noc-
legowni, pralni gubińskiej przy 
ul. Kresowej, Piekarni J.Sikora 
za udzielanie rabatu, społeczno-
ści Kościoła Zielonoświątkowego 
za pomoc i współpracę związaną 
z działalnością noclegowni.

Kaśka Janina Izdebska

Co słychać na Gdańskiej?

Sękowice 79
Tel. 068 359 10 04

OFERUJEMY CATERING

- catering w domu
- catering biznesowy
- catering na grilla
- catering na imprezy okolicznościowe
- catering na imprezy w plenerze

PEŁNA OBSŁUGA 
NA ŻYCZENIE

Na zamówienie proponujemy:

- Pieczonego prosiaka, dzika, indyka, 
kaczkę, chleb itp.

PIECZONE W PIECU 
CHLEBOWYM

- wyroby masarnicze własnej roboty

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ 
DO NASZEJ RESTAURACJI

Oferujemy m. in.:

- kuchnię staropolską
- dania ze strusia
- możliwość wynajęcia sali
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Autyzm to całościowe zaburzenie 
rozwoju, które całkowicie zaburza 
poznawanie rzeczywistości. Przeja-
wia się w zaburzeniach zachowania, 
braku mowy lub zaburzonej komuni-
kacji i nieumiejętności nawiązywania 
kontaktów społecznych i emocjonal-
nych z innymi. Zachowanie auty-
stów jest często niezgodne z ogólnie 
przyjętymi normami społecznymi. 
W zasadzie uniemożliwia to stworze-
nie normalnych więzi z otoczeniem, 
a często nawet z rodziną.

W byłym województwie zielo-
nogórskim takich osób jest około 
1000. W Gubinie, w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Autyzmu zor-
ganizowane zostało spotkanie pt. 
„Oswoić świat”, które odbyło się na 
początku grudnia ub. r. w auli Lice-
um Ogólnokształcącego w Gubinie.

Zaproszeni na nie zostali rodzice 
osób z autyzmem z naszego miasta 
i gminy, reprezentanci gubińskich 
szkół oraz przedstawiciele środo-
wisk i instytucji, które w swoim 
statucie mają obowiązek pomagać 
osobom niepełnosprawnym.

Celem spotkania było m. in. za-
poznanie uczestników z rodzinami 
osób z autyzmem z terenu mia-
sta i gminy Gubin - ich potrzeba-
mi, oczekiwaniami i marzeniami, 
uwrażliwienie środowiska na po-
trzeby rodzin osób z tą niepełno-
sprawnością, wymiana doświadczeń 
uczniów uczestniczących w war-

Oswoić świat
sztatach i spotkaniach na temat au-
tyzmu, spotkanie z przedstawicie-
lami władz i instytucji działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych, 
docenienie zaangażowania insty-
tucji lokalnych w pomoc i pracę na 
rzecz dzieci z autyzmem, zapozna-
nie się z działalnością Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom Autystycznym 
„Dalej Razem” oraz prezentacja 
twórczości matek dzieci niepełno-
sprawnych (audiobook i list).

Recital Patryka Sierakowskiego 
- chłopca z autyzmem – był wspa-
niałym uzupełnieniem spotkania.

W przyjacielskiej atmosferze, któ-
rą zawsze zapewnia życzliwa Dy-
rekcja Liceum Ogólnokształcącego, 
dzięki pomocy pedagog I. Pawli-
kowskiej i wspaniałej reakcji ucz-
niów przybliżony został problem 
osób z autyzmem.

Koordynatorką spotkania była 
Elżbieta Konopacka - terapeut-
ka Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Autystycznym „Dalej Razem” 
w Zielonej Górze, nauczycielka 
w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Gubinie.

Spotkanie to jest pierwszym z wy-
darzeń, które SPOA „Dalej Razem” 
przygotowało z okazji Tygodnia Au-
tyzmu. O innych przedsięwzięciach 
można przeczytać na stronie www.
autyzm.zgora.pl

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Patryk podczas swego recitalu, za który dostał owacje na stojąco!

- Która to Pana kadencja w radzie?
Już trzecia od 1998 r. Pamięta pan 

- zaczynaliśmy razem.
- Czy należy Pan do jakiejś par-

tii, organizacji społecznej?
Nie, do partii żadnej nigdy nie na-

leżałem. Aktualnie nie należę też 
do żadnej organizacji społecznej. 
Jestem cały w posiadaniu żony...

- Z Pana preferencji politycz-
nych wynika, że zdecydowanie 
nie jest Pan za lewicą...

To prawda, kiedy w Radzie Miej-
skiej była nas tylko trójka, co stano-
wiło 10% rady, chyba rozpoznawał 
mnie Pan jako przedstawiciela gru-
py ludzi niezależnych, samodzielnie 
myślących.

- Ma Pan poglądy prawicowe?
Raczej centrowe z sympatią na 

prawo.

Twój radny - Waldemar Kowal
- Czy miał Pan jakieś porażki?
Porażką było w poprzedniej ka-

dencji celowe uniemożliwienie 
utworzenia klubu radnych będą-
cych w mniejszości. Ówczesny sta-
tut zezwalał na tworzenie klubu 
przez minimum 4 radnych. Doko-
nano zmian, zwiększono liczbę do 
minimum 5 radnych, co zamknę-
ło ewentualną drogę do tworze-
nia klubu. Demokracja to przede 
wszystkim praca na rzecz każdej 
mniejszości. Najmniejszy też może 
wyrazić swe zdanie. Szczególną tro-
ską należy otaczać właśnie tę pod-
stawową jednostkę.

Stanowczo stwierdzam, że niewie-
le ma wspólnego z demokracją de-
cyzja większości obecnych radnych 
o objęciu przewodnictwa wszystkich 
komisji rady przez ugrupowanie, 
które uzyskało większość w ostat-
nich wyborach.

Moja wizja funkcjonowania rady 
została odrzucona... Uważam, iż 
tamte decyzje niepotrzebnie po-
dzieliły radnych. Staram się być 
zawsze w opozycji do błędnych, 
niewłaściwych decyzji, niezależnie 
od źródła, z jakiego inicjatywa po-
chodzi.

- Co daje Panu satysfakcję 
w pracy radnego?

Nie nazywałbym tego pracą. Jest 
to pokorne wsłuchiwanie się w gło-
sy mieszkańców i czerpanie z tego 
mądrości. Najczęściej trzeba wy-
słuchiwać narzekań - to zwiększa 
pokorę. Satysfakcję daje to, że ktoś 

czasem wyrazi zadowolenie z osiąg-
nięć rady czy też władzy w mieście. 
To potwierdza, że idziemy w do-
brym kierunku, osiągamy porozu-
mienia, działamy dla dobra wszyst-
kich, jak w rodzinie. Niestety, nie 
zawsze jako radni spotykamy się 
z pochwałami i zrozumieniem, czę-
sto musimy wysłuchiwać głosów 
krytycznych, z czego należy wyciąg-
nąć wnioski.

- A priorytety Gubina?
Zdrowie i dobra kondycja miesz-

kańców. Poszerzanie rynku pracy. 
Pierwsze jaskółki w strefie ekono-
micznej oznaczają, że idzie ku do-
bremu. Wszyscy radni uznają to za 
sukces i chwała jego twórcom. Ta 
decyzja - pierwszy inwestor - może 
okazać się magnesem dla Gubina. 
Rośnie nadzieja. Do nowych inwe-
storów musimy podchodzić z tro-
ską, szczególnie tych, co chcą pro-
dukować, ale nie można zapominać 
o podmiotach gospodarczych już 
funkcjonujących w Gubinie.

- Co jeszcze...
Jest czas szczególny, uchwaliliśmy 

właśnie ambitny budżet na 2009 
r., jest wiele ważnych spraw, koń-
czymy drugi rok kadencji, przed 
radą jeszcze sporo pracy. Niech 
więc w okresie noworocznym na-
rodzi się nadzieja. Nadzieję może 
nieść dobry wybór w sprawach co-
dziennych. Wszystkim i sobie życzę 
w roku 2009 trafnych wyborów, 
zdrowia i zadowolenia.

- Dziękuję za rozmowę. Ols

Uczestniczący w spotkaniu 18 grud-
nia 2008 roku maturzyści zostali 
zapoznani szczególnie z realizacją 
podstawowego prawa młodych ludzi 
- „prawa do nauki”. Uczniowie kla-
sy drugiej „d” gimnazjum pod kie-
runkiem mgr Marty Zakrzewskiej 
przedstawili w żartobliwy sposób, 
jak z tego prawa korzystali starożytni 
Egipcjanie, Grecy i Rzymianie. Mło-
dzież zapoznała się również z syste-
mami oświatowymi współczesnych 
państw, zarówno tych nam bliższych 
- jak kraje należące do Unii Europej-
skiej - po tak odległe, jak Japonia, 
Australia czy RPA. Został przytoczo-
ny również „Raport UNESCO: mi-
liony dzieci bez dostępu do oświaty”, 
z którego mogliśmy się dowiedzieć, 
że nawet współcześnie realizacja 
prawa do nauki nie jest rzeczą oczy-
wistą dla wszystkich dzieci.

Gościem tegorocznego spotkania 
był doktorant Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego mgr Piotr Pochyły, 
który przedstawił maturzystom, na 
jakich zasadach działają koła na-
ukowe na wyższych uczelniach oraz 
omówił możliwości pracy w kole 
naukowym praw człowieka i sto-
sunków międzynarodowych działa-
jącym na Uniwersytecie Zielonogór-
skim. Ostatnim punktem programu 
były warsztaty, w czasie których 
maturzyści mieli przygotować pla-
kat zachęcający swoich rówieśni-
ków do podjęcia trudu studiowania 

Prawo do nauki
Tradycyjnie już, w grudniu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się kolejne forum przedstawi-

cieli gubińskich szkół poświęcone szeroko rozumianym prawom człowieka. Powodem spotkania była 60. 
rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka…

na wyższych uczelniach. Prace nad 
plakatem przebiegały w radosnej 
atmosferze, bo każda z grup miała 
inną wizję korzyści, jakie daje solid-
ne wykształcenie. Dla jednych była 
to możliwość zagranicznych wojaży, 
dla innych wypoczynek na rajskich 
plażach, a dla jeszcze innych moż-
liwość awansu społecznego i wy-
sokich zarobków. Młodzież mogła 
również doświadczyć oceny swo-

Maturzyści przygotowali plakaty zachęcające do studiowania

ich prac przez wykładowcę wyższej 
uczelni, bo podsumowanie ich war-
sztatowej działalności poprowadził 
P. Pochyły, z którym być może część 
uczniów spotka się w październiku 
podczas zajęć na UZ. LO
n organizatorzy: nauczyciele ze-

społu historycznego ZSO: Joanna 
Matuszak, Żaneta Cichosz, Marta 
Zakrzewska, Teresa Grajek, Mi-
chał Bujnicki i Maciej Bocheński

Rokrocznie zabieram głos na te-
mat lokalnych dekoracji świątecz-
nych. Zatem i tym razem słowo na 
ten temat.

Nie ma wątpliwości co do tego, 
że zdecydowanie lepiej prezentują 
się niż przed laty. Ważne też, że co 
roku znajduje się „trochę grosza”, 
by dokupić nowe. Tak było i tym ra-
zem. Także ważne, że zdecydowana 
większość „przeżywa”, nie padając 
ofiarą wandali. A to już coś. Powta-
rzam jak co roku: do kompletu przy-
dałaby się jeszcze artystyczna wizja 
wykorzystania świecideł. Vide: ul. 
Berlińska w Guben. Wydaje się mi, 
że trochę u nas chaosu. Może war-
to by polecić którejś ze szkół (co 
roku innej) choinkę „centralną” na 
placu Jana Pawła II, może paniom 
od plastyki. Dlaczego? Ona jest 
zbyt piękna, a stojąc w szacownym 
miejscu, zasługuje nie tylko na „we-

Święta, święta 
i po świętach

lon” świetlny. Warto poświęcić jej 
więcej czasu, bo i na spacer, celem 
podziwiania, byłaby okazja.

I jeszcze jedna refleksja, zasłysza-
na od mieszkańca miasta. Jego zda-
niem burmistrz partycypuje najwię-
cej w dekoracje świąteczne miasta, 
dalej mieszkańcy dekorujący okna, 
balkony, całe posesje. A gdzież jaki-
kolwiek wysiłek np. banków, urzę-
dów i instytucji wszelakich, szkół, 
dworca PKS, restauracji? Jakże 
piękniej wyglądałoby centrum, 
gdyby gmachy użyteczności pub-
licznej, restauracje, banki przybra-
ły świąteczny wygląd. I wcale nie 
potrzeba na to kroci. A mielibyśmy 
wszyscy większą radość, bo im bar-
dziej kolorowo w tym czasie, tym 
świętowanie bardziej sercu miłe. 
Mieszkańcy spisują się coraz lepiej, 
kolej na innych. Warto przemyśleć, 
mamy na to rok. (sp)
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To jeszcze nie jest ostateczna 
suma, gdyż w internecie wciąż trwa 
licytacja sofy, z której dochód także 
zostanie przekazany na konto fun-
dacji WOŚP. Warto dodać iż zebra-
na suma jest w tym roku o ponad 
5000 zł wyższa niż w 2008 roku.

Impreza, która odbyła się w nie-
dzielne popołudnie wokół sceny ple-
nerowej Gubińskiego Domu Kultury, 
miała charakter regionalny. Patro-
nat honorowy XVII Finału WOŚP 
w Gubinie objął Marszałek Woje-
wództwa Lubuskiego przy wsparciu 
radnego powiatu krośnieńskiego 
Grzegorza Świtalskiego.

Aby podczas Finału WOŚP w Gu-
binie wszystko przebiegało spraw-
nie oraz impreza była ciekawa 
i przyciągała uwagę mieszkańców 
naszego miasta, potrzebny był 
wkład ogromnej pracy i poświę-
cenia gubińskiego sztabu WOŚP 
w składzie: Marcin Gwizdalski 
(szef sztabu), Andrzej Matłacki 
(z-ca szefa sztabu), Dawid Tyrlik, 
Kamila Lelo, Patryk Wawrzy-
niak, Gabriel Bakalarczyk i Ania 
Kawałek. Na wielką pomoc można 
było liczyć ze strony Stanisławy 
Łapkowskiej, która już od wielu 
lat dba i pilnuje, aby WOŚP w Gu-
binie przebiegała w sposób spraw-
ny i bezproblemowy. Praca sztabu 
polegała na wielu różnych czyn-
nościach, poczynając od dopięcia 
na ostatni guzik najdrobniejszych 
szczegółów, a kończąc na tak waż-
nych przedsięwzięciach, jak ściąg-
nięcie do naszego miasta artystów 
czy też zapewnienie publiczności 
podczas Finału WOŚP smacznego 
i ciepłego jedzenia i picia. Zreali-
zowanie tych wszystkich projektów 
kosztowało sztab wiele cennego 
czasu oraz niekiedy sporo nerwów, 
ale najważniejsze, że efekt pracy 
zespołu nie poszedł na marne!

Dzień wcześniej, przed niedziel-
nym finałem w klubie Iskra zorga-
nizowano koncert GDK i Otwarte 
na rzecz WOŚP. Zagrała Teoria 
Agrestu, Jakoś to będzie… (z Ir-
kiem Wereńskim - basistą Kultu), 
O.N.L., No Hands oraz Metod Mas-
sive. Zebrana publiczność dosko-
nale bawiła się w rytmach punk, 
ska i reggae. Po tak udanej impre-
zie coraz więcej czynników przema-
wia za kontynuowaniem w Gubinie 
tradycji w postaci koncertowania 
w ramach orkiestry już od soboty!

Kontynuacja dobrej zabawy i pozy-
tywnej energii nastąpiła oczywiście 
w niedzielę 11 stycznia. Wtedy bo-
wiem orkiestra zaczęła grać na ca-
łego. Tego dnia w naszych sercach 
odezwała się chęć niesienia pomo-

cy i okazania życzliwości bliźnim. 
W największej rozciągłości uaktywni-
ła się w nas idea społeczeństwa oby-
watelskiego. Ludzie stali się dla siebie 
bardziej mili, było jakby radośniej, 
niż w zwykły powszedni dzień. Rów-
nież pogoda okazała się być łaskawa, 
świeciło słonko i było, w porówna-
niu z poprzedzającymi finał WOŚP 
dniami, nieco cieplej. Taki stan rze-
czy z pewnością pomógł gubinianom 
podjąć decyzję o przyjściu na wielkie 
show na rzecz WOŚP. A atrakcji pod-
czas Finału, który o godz. 15.00 otwo-
rzyli burmistrz Bartłomiej Bartczak, 
dyrektor GDK Janusz Gajda, dyrek-
tor szpitala powiatowego w Gubinie 
Wojciech Rutkowski, ordynator Od-
działu Dziecięcego Szpitala Elżbieta 
Strońska oraz szef gubińskiego szta-
bu WOŚP Marcin Gwizdalski, nie 
brakowało! Zgromadzoną pod sceną 
publiczność zagrzewał do zabawy ze-
spół Teoria Agrestu oraz Tupot Bia-
łych Mew. Dla młodszej publiczności 
wystąpił zespół taneczny małej i du-
żej Etny. Za sprawą niesamowitego 
występu iluzjonistów z Poznania Ja-
kuba Walkowiaka i Piotra Tyczyń-
skiego oraz fenomenalnego pokazu 
grup tancerzy ognia fire show impre-
za przebiegała w przenośni i dosłow-

nie w gorącej atmosferze. Gdy komuś 
zrobiło się zimno, mógł przyjść na 
przygotowane ognisko, gdzie była 
możliwość nie tylko ogrzania się, ale 
także zjedzenia smacznej kiełbaski 
czy też skosztowania żurku bądź gro-
chówki. A gdy kogoś naszła ochota na 
coś słodkiego, mógł za symboliczną 
złotówkę (która również szła na kon-
to fundacji WOŚP) spróbować do-
mowych wypieków przygotowanych 
przez Klub Kobiet Niezależnych.

Wiele działo się również w Galerii 

Chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które wsparły organizację XVII Finału WOŚP w Gubinie, pomogły gubińskiemu 
sztabowi oraz wcieliły się w rolę sponsorów. W szczególności serdecznie podziękowania dla: Urzędu Miejskiego, PEKAO S.A. i PKO BP Oddział w Gubinie za 
liczenie gotówki na miejscu, Zespołu Szkół Rolniczych za przygotowanie pysznego żurku i grochówki, Firm Horex, Novum, Zew Divani, sklepów Słoneczko, ABC, 
Artek, Bekon, PSS nr 5, Duet, Max, DARiGO, Zielone Jabłuszko, Seba, PC Service Żurański, Satman, Karat, hurtowni owoców i warzyw Poziomka, supermarketów 
EKO, Netto, pawilonu Społem, pubu Azyl, Sklepu Złotniczego Maria Kwapich, Salonu Blue, Twoja Uroda, Vera Luca, Piekarni Sikora, salonu telefonii komórkowej 
Play, P.D. Security, Art Grafik, wypożyczalni płyt DVD ul. Wojska Polskiego, Księgarni Ryszarda Kościeszy, warsztatu elektrycznego, sklepów „u Grzegorza”, Monika, 
Sylwia, Dusia, Best Hits, Flora, ”1001 drobiazgów”, Auto „ADE”, Lotos, Cemark, M. D.J. Jubiler, Czerwone Jabłuszko, „IRCK”, Orlen, BP, Kosma bis, Maria, Elegant, Zakładu 
Fotograficznego Anny Franke, Przedsiębiorstwa Handlowego Marka Strzemiecznego, Zakładu Fryzjerskiego Anny Spalle, Józefa Żerko, Alicji Ratowicz, Rafała Wypycha, 
Tomka Selerskiego, Agencji Reklamowej Art - Merbung, gubińskich malarzy, Pro Guben, Reginy Waszkowiak, Krystyny Czesnowskiej, Pogotowia Ratunkowego, Biblioteki 
Miejskiej w Gubinie, WOPR, młodzieży z OTWARTE za pomoc w obsłudze, pracowników GDK, Stowarzyszenia Wdów po Byłych Żołnierzach Zawodowych, Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika, PUM-u w Gubinie, Policji i Straży Pożarnej, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja”, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ponadto serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Młodzieżowej Radzie Miasta, Jerzemu Ponikiewskiemu, Ewelinie Mroczkowskiej, 
Krystynie Gwizdalskiej oraz wielu ludziom dobrej woli, których pomoc okazała się bezcenna.

Nie możemy zapomnieć o szczególnych podziękowaniach dla wolontariuszy, naszych cichych bohaterów, którzy mimo zimna, dzielnie przez wiele godzin zbierali 
pieniądze i walczyli o jak największe zapełnianie puszek. To dzięki ich wytrwałości i optymizmowi uzbieraliśmy tak imponującą sumę. Wielkie dzięki!

Oczywiście, nie sposób wymienić wszystkich, którzy choćby w minimalnym stopniu przyczynili się do tego, iż XVII finał WOŚP w Gubinie zakończył się pełnym 
sukcesem oraz mieli swój wkład w dołożeniu swojej cegiełki do pobicia rekordu 32 mln zł, jakie udało się w tym roku zebrać w całej Polsce (co przez siedemnaście 
kolejnych lat dało łącznie zebraną sumę ponad 290 mln zł!). Po raz kolejny okazało się, że potrafimy w tych szczególnych momentach uaktywnić nasze piękniejsze 
cechy charakteru, wykazać się solidarnością z potrzebującymi. Dzięki takiej postawie darczyńcy mogą mieć świadomość, że to między innymi oni przyczynili się do 
uratowania życia choćby jednego dziecka. Oby tak dalej. Za rok. Za sto lat. Do końca świata i jeden dzień dłużej.

Ratusz, gdzie w miłej i sympatycz-
nej atmosferze przy kawie i pysz-
nych ciastach mogliśmy podziwiać 
pokaz XIX-wiecznej mody, pokaz 
udzielania pierwszej pomocy, ku-
pić m.in. obrazy oraz - coś miłego 
dla najmłodszych uczestników im-
prezy - posłuchać najpiękniejszych 
bajek czytanych przez Idę Kacza-
nowską ze Stowarzyszenia Pionie-
rów Miasta Gubina.

Tymczasem na scenie w najlep-
sze trwały występy kolejnych ar-
tystów, między którymi odbywał 
się kolejny niezwykle ważny ele-
ment Finału WOŚP w Gubinie, 
mianowicie licytacja. Co ciekawe, 
w rolę licytujących wcieliły się ta-
kie osobowości jak: E. Strońska 
i W. Rutkowski, J. Gajda, Janina 
Izdebska, M. Gwizdalski i Zygfryd 
Gwizdalski oraz Kamila Lelo. 
Licytowano m.in.: gitarę, kołys-
kę, telefon komórkowy, płyty CD 
z autografami, markowe gadżety 
WOŚP, pyszne torty oraz pięknie 
wydany „Alfabet gubińskich ulic”. 
Warto dodać, iż dzięki licytacji 
udało się zebrać 4700 zł. Ponad-
to wiele atrakcyjnych i ciekawych 
rzeczy można było wylosować pod-
czas loterii fantowej.

Dopełnieniem atrakcji artystycz-
nych był wieczorny występ DJ 
Samego Fernandeza, przy którym 
już nikt nie miał prawa odczuwać 
zimna. I wreszcie na sam koniec, 
kulminacyjny moment Finału 
WOŚP - punktualnie o godz. 20.00 
rozbłysło nad naszymi głowami 
Światełko do Nieba. Piękne kil-
kuminutowe widowisko na niebie 
zakończyło ten wspaniały i nieza-
pomniany dzień.

Andrzej Matłacki 

Wolontariusze przed zbiórką
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Zmiany na lepsze

Impreza miała dowieść, że współ-
praca polsko-niemiecka w Gubi-
nie i Guben rozwija się w dobrym 
kierunku i stanowi dobry wzór do 
naśladowania dla innych nadgra-
nicznych miast.

Szkoły, stowarzyszenia, instytu-
cje sportowe i kulturalne, ale co 
najważniejsze spotkania zwykłych 
mieszkańców udowodniły, że moż-
na budować mosty porozumienia, 

poszanowania odmienności kul-
tur, ale przede wszystkim wspól-
nego patrzenia w przyszłość. 

Adresatami projektu byli miesz-
kańcy Gubina i Guben, stowa-
rzyszenia i organizacje, które 
współpracują ze sobą na różnych 
płaszczyznach, od sportowej po 
kulturalną oraz zaproszeni na  
uroczystość goście. Wśród nich 
pojawili się przedstawiciele krę-
gów naukowych i samorządowych 
z Polski i z Niemiec.

W ramach imprezy odbyły się pre-
zentacje artystyczne współpracu-
jących ze sobą instytucji artystycz-
nych (Gubińskiego Domu Kultury, 
szkół muzycznych w Gubinie i Gu-
ben oraz wystawa retrospektywna 
prac twórców z partnerskich miast 
w Galerii „Ratusz”). Na koncercie 
szkół muzycznych wystąpiło 50 
młodych wykonawców, z czego 20 
osób stanowili Niemcy ze Szkoły 
Muzycznej z Guben. Na podsu-
mowanie koncertu wystąpił zespół 
„Trelinki” ze Szprotawy. Po kon-
cercie Polacy i Niemcy przenieśli 
się do Piwnicy Artystycznej „Re-
tro”, gdzie wysłuchali koncertu 
niemieckiego trio jazzowego „Jazz 
Crusaders” z Guben.

Prezentacje dorobku stowarzy-
szeń i innych organizacji dzia-
łających na terenie podwójnego 
miasta odbywały się 19 grudnia 
w pomieszczeniach Gubińskiego 
Domu Kultury oraz 20 grudnia 
w pomieszczeniach Starej Farbiar-
ni w Guben. Zaprezentowały się 
Pro Gubin i Pro Guben, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej 
oraz gubeński „Heimatbund”, gu-
beński Wasserwacht i gubiński 
WOPR, stowarzyszenia winiarzy 
z Gubina i z Guben, polsko-nie-
miecki klub fitness z Guben, pol-
sko niemieckie stowarzyszenie 
GUBIEN, Fundacja Odbudowy 
Kościoła Farnego z Gubina oraz 

Stowarzyszenie Wspierające z Gu-
ben, Kunstgilde z Guben oraz ar-
tyści gubińscy. Wszystkim orga-
nizacjom za udział w imprezie 
serdecznie dziękujemy! W Galerii 
„Ratusz” dzieci z gubińskich i gu-
beńskich przedszkoli wzięły udział 
we wspólnej „Ulicy majsterkowa-
nia” (Bastelstrasse), na której mo-
gły się nauczyć wielu przydatnych 
umiejętności.

Polsko-Niemiecki Jarmark Świą-
teczny, który odbywał się 19 i 20 
grudnia na placu Jana Pawła II 
koło kościoła farnego, zgromadził 
ok. 500 osób, w tym ok. 100 osób 
wystawiających, wśród których 
znalazły się: Warsztaty Terapii 
Zajęciowej z Gubina, Przedszkole 
Miejskie nr 1 z Gubina, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
z Gubina, gubińscy artyści plasty-
cy i rzeźbiarze, gubeńskie Kunst-
gilde, niemiecki wydawca Andreas 
Peter, Stowarzyszenie Wspiera-
jące Odbudowę Kościoła Farne-

go Guben, wytwórca rękawiczek 
z Guben, rzeźbiarz ze Świebodzi-
na, hodowca pszczół z Gubina oraz 
Stowarzyszenie Kobiet Polsko-
Niemieckich „Nysa”. Jarmarkowi 
towarzyszyła także „żywa szopka” 
oraz Mikołaj wraz z Aniołami.

Wspólna Polsko-Niemiecka Wi-
gilia odbywała się 20 grudnia na 
placu koło kościoła farnego. Dla 
blisko 500 Polaków i Niemców 
przygotowano ciepłe, darmowe 
potrawy wigilijne oraz program 
artystyczny, w którym znalazły się 
międzynarodowe kolędy w wyko-

naniu Kapeli Koźlarzy Kolędników 
z Dąbrówki Wlkp., chóru „Gloria 
Domine”, chóru PSM w Gubinie 
oraz zespołu, który na żywo wyko-
nywał wraz z publicznością kolędy. 
Łamano się opłatkiem, co w Niem-
czech nie jest znane, ale doskonale 
sprawdziło się w polsko-niemie-
ckiej formule wspólnej imprezy. 
Wcześniej, po niemieckiej stronie 
Euromiasta w Starej Farbiarni 
odbył się koncert polskich i nie-
mieckich przedszkolaków pod ha-
słem „Jesteśmy dziećmi jednego 
świata” oraz „Oratorium Bożona-
rodzeniowe” J.S. Bacha w kościele 
klasztornym w Guben.

Imprezą towarzyszącą, która tak-
że weszła w skład dwudniowego 
święta współpracy był II Między-
szkolny Turniej Szachowy szkół 
Gubina i Guben o puchar burmi-
strza miasta Gubina. W turnieju 
wzięło udział 40 czynnych zawod-
ników, z czego prawie połowę sta-
nowili Niemcy.

Uniwersalność muzyki jazzowej 
skłoniła organizatorów do zapro-
szenia uznanego po obu stronach 
granicy wykonawcy z tego obszaru 
muzycznej stylistyki. 20 grudnia, 
o godz. 20:00 w kościele p.w. Trój-
cy Św. wystąpiła Urszula Dudziak 
z zespołem warszawskich muzy-
ków jazzowych. Towarzyszyły jej 
dwie córki, Amerykanki - Kasia 
i Mika Urbaniak. W repertuarze 
zespołu znalazły się m.in. najpięk-
niejsze polskie, niemieckie i ame-
rykańskie kolędy. Kościół szczel-
nie wypełniła ponad 400-osobowa 
międzynarodowa publiczność. Za-
kończenie koncertu, a tym samym 
dwudniowej imprezy polsko-nie-
mieckiej, to blisko 5-minutowa 
owacja na stojąco na cześć arty-

stów. Szczególne podziękowania 
należą się księdzu proboszczowi 
Ryszardowi Rudkiewiczowi za 
mecenat, którym objął to niezwy-
kłe muzyczne wydarzenie. Cała 
impreza została dofinansowana 
ze środków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. gaj

Mosty porozumienia
W dniach 19 i 20 grudnia w Gubinie oraz Guben odbywało się Święto Współpracy Polsko- Niemieckiej 

pod hasłem „Dwa narody - jedna przyszłość”.

Przedszkolaki podczas występu w Guben

Koncert kolęd w wykonaniu Urszuli Dudziak

Budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej 
w Gubinie konsekwentnie modernizowano. Większość prac została 
wykonana dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, dołożyło się również Starostwo Powiatowe, 
a dużą inicjatywę w pozyskaniu funduszy wykazała dyrektor ośrodka 
Halina Butkiewicz-Łachowska.

Po wielu miesiącach zabiegów 
dużo zostało zrobione - mówi dyr. 
H. Butkiewicz-Łachowska. Nastą-
piła prawie kompletna przebudowa 
kuchni, która spełnia teraz wymogi 
HACCAP. Całość tych prac została 
sfinansowana przez starostwo, koszt 
to ok. 200 000 zł. Wspomniany 
PFRON przekazał środki na remont 
węzłów sanitarnych, w dwóch łazien-
kach zostały zainstalowane wanny 
z hydromasażem, Koszt wszystkich 
wykonanych prac również sięga 200 
000 zł. W ubiegłym roku zainstalo-
wana została winda przystosowana 
do wózków inwalidzkich i zlikwido-
wano w budynku wszystkie bariery 
architektoniczne, w tym dojazd do 
stołówki. Zmiany dotyczą też wypo-
sażenia klas lekcyjnych w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt, komputery 
i oprogramowanie do pracy z dziećmi 
niedosłyszącymi i niedowidzącymi.

Zmiany na lepsze widać także 

w przyszkolnym internacie - wymie-
nia jednym tchem dyr. Butkiewicz-
Łachowska. Dzięki PFRON-owskie-
mu wsparciu ośrodek zakupił całkiem 
nowe wyposażenie do sal sypialnych, 
przy okazji uległo zmianie wyposaże-
nie stołówki. Do ośrodka w Gubinie 
uczęszcza 108 uczniów, w tym 6 po-
ruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Kadra to 44 pedagogów, wśród 
których jest psycholog, logopeda, 
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, 
rehabilitant. Skoro mowa o progra-
mie rehabilitacyjnym, to bardzo du-
żym wzięciem wśród uczniów cieszą 
się wycieczki rowerowe, a szkoła 
pozyskała 15 jednośladów z pełnym 
oprzyrządowaniem. Jeździmy wokoło 
miasta (naturalnie po ścieżkach rowe-
rowych), do Kosarzyna, to wszystko 
dzięki naszym wychowawcom - Kry-
stynie Tumiłowicz, Iwonie Koliń-
skiej i Bartoszowi Bezdziczkowi.

dokończenie na str. 14
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Ciekawostki wędkarskie
redaguje Wiesław Łabęcki

Z Ziemi Gubińskiej

Dwa przyczółki jednego mostu

Rodzinie Zmarłego Mariana Łobockiego, lat 71, wyrazy szczerego 
współczucia składają koledzy wędkarze z Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego nr 4 w Gubinie.

Trochę informacji i liczb
Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze działa pod wzglę-

dem terytorialnym w zasadzie w granicach byłego województwa zie-
lonogórskiego. Zrzesza 20 802 członków w 122 kołach terenowych. 
W Gubinie są cztery koła (także cztery w Krośnie Odrzańskim). Okręg 
nasz gospodarzy, a właściwie można napisać, że gospodarujemy na po-
nad 6 200 ha rzek, jezior, zbiorników zaporowych i wód. Akweny są 
zarybiane corocznie około 30 tonami materiału zarybieniowego, po-
chodzącego przede wszystkim z naszych ośrodków hodowlanych w Za-
borze i Trzebulach.

Okręg zielonogórski wchodzi w skład tzw. I strefy, tj. porozumie-
nia kilku okręgów zachodniej Polski w sprawie wzajemnego hono-
rowania składek za wędkowanie. Oprócz nas strefę tworzą Okręgi 
PZW: Jelenia Góra, Legnica, Koszalin, Piła, Słupsk, Szczecin, Wał-
brzych. Na 2009 rok zawarto ponadto porozumienia dwustron-
ne z Okręgami PZW: Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Kalisz, 
Leszno, Poznań.

Walne w „Jedynce”
Zarząd Koła PZW nr 1 zaprasza swoich członków na zebranie spra-

wozdawczo-wyborcze 31 stycznia (sobota) na godzinę 16.00. Walne 
odbędzie się tradycyjnie w świetlicy Przedsiębiorstwa Usług Miejskich 
przy ul. Piastowskiej 2.

Zarząd Koła PZW nr 3 zaprasza swoich członków na zebranie, które 
odbędzie się 31 stycznia 2009 r. (sobota) o godzinie 14.00 w Galerii 
Gubińskiego Domu Kultury (ul. Westerplatte).

Walne w „Trójce”

Opłaty w „Trójce”
Skarbnik Koła PZW nr 3 w Gubinie składki wędkarskie na rok 2009 

będzie pobierał w dniach: 16, 20, 24, 28 stycznia 2009 r., w siedzibie 
Rady Osiedla nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 31, w godz. 10.00-12.00.

Marian Łobocki (junior l. 47), skarbnik Koła PZW nr 4 przyjmu-
je opłaty codziennie od godziny 10.00 do 16.00 w warsztacie samo-
chodowym przy ul. Dubois 1, następnie od godz. 17.00 do 20.00 przy 
ul. Piastowskiej 39/7. 

Wędkarzu! Chcesz zapłacić w domu - zadzwoń na numer 507 108 775.

Ósmego lutego zebranie w „Czwórce”
Zarząd Koła PZW nr 4 w Gubinie zaprasza członków na zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze. Walne odbędzie się 8 lutego 2009 r. (nie-
dziela) o godzinie 9.00, tradycyjnie w siedzibie SLD, przy ul. Wojska 
Polskiego 31. Skarbnik Koła PZW nr 4 zaprasza

Zmarł Marian Łobocki

Opłaty w „Czwórce”

Na fotografii (1) z roku około 1880 
widzimy drewniany most na Ny-
sie Łużyckiej oraz zabudowę na jej 
wschodnim brzegu. 

Konstrukcję drewnianą zastąpio-
no w latach 1922/23 obiektem be-
tonowym, który wysadzono w po-
wietrze podczas działań wojennych 
w roku 1945. 

Dziś stoi tu drogowy most granicz-
ny pomiędzy Gubinem a Guben. 

Fotografię wykonano z ówczes-
nego hotelu „Książę Karol z Prus” 
(„Prinz Karl von Preußen”) na za-
chodnim brzegu Nysy. Obecnie 
w tym miejscu stoi inny budynek, 
w którym znajduje się siedziba nie-
mieckiej straży granicznej. 

Na prawo od mostu stoi barokowy 
budynek dawnego młyna miejskie-
go z mansardowym dachem. Młyn 
spłonął w 1889 roku. Na jego miej-
scu powstała znana nam elektro-
wnia wodna, która od 1905 zasilała 
miejską sieć elektryczną. 

Na wprost widzimy fabrykę sukna 
Driemel’a. Jeszcze wcześniej w tym 

miejscu znajdowały się fortyfikacje 
dawnej Bramy Klasztornej, a do 

niedawna polska część przejścia 
granicznego. W roku 1836 forty-
fikacje nabył angielski fabrykant 

William Cockerill, posiadający 
prawa mieszkańca miasta od 1816. 

Zakup był konieczny w celu ich 
wyburzenia (w 1837), aby w tym 

miejscu móc wznieść dwa budynki 
fabryczne.

Na fotografii (2) ze zbliżonego okre-
su uwieczniono ten sam most i bu-
dynki po zachodniej stronie rzeki. 

Po lewej stronie mostu widzimy 
wejście do młyna miejskiego. Na 
lewo od zachodniego przyczółka 
mostu obszar, na którym jeszcze 
przed rokiem znajdowała się nie-
miecka część drogowego przejścia 
granicznego. 

Na prawo od tego przyczółka stoi 
wspomniany powyżej hotel, z które-
go wykonano pierwszą fotografię. 

Po prawej stronie zdjęcia znajduje 
się nowy kościół klasztorny, oddany 
do użytku w roku 1862, oraz frag-
ment nieistniejącej już zabytkowej 
zabudowy mieszkalnej z przełomu 
XVIII i XIX wieku.

Na podst. „Guben in historischen 
Fotos” („Gubin na historycznej 

fotografii”)
Opr. i przekład: K. Freyer

(1) Stary most na Nysie, młyn miejski i fabryka sukna Driemel’a 
z roku około 1880, widok z zachodniego brzegu Nysy

(2) Ten sam most, widziany ze wschodniego brzegu rzeki

Ukazał się trzeci numer biuletynu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Gubińskiej, a w nim szereg cieka-
wych i wartych zauważenia artyku-
łów i informacji.

Redakcja publikuje w całości 
wystąpienie prof. Grzegorza Do-
mańskiego z Wrocławia na mię-
dzynarodowej konferencji nauko-
wej (Gubin 6-8 listopada 2008 r.) 
zatytułowane „Początki Gubina 
i jego fary”. Wiesław Łabęcki w ar-
tykule „Szabrownictwo” obszernie 
i ciekawie porusza problematykę 

Nowy numer 
„Gubin i okolice”

„zagospodarowywania” Ziem Za-
chodnich po zakończeniu II wojny 
światowej. Również wiele cieka-
wych wiadomości wynika z tekstu 
tego samego autora, a poświęcone-
go wizycie w Starosiedlu. Bo mało 
kto wie, że pracuje tam np. elektro-
wnia wodna.

Poza tym w biuletynie szereg in-
formacji z życia stowarzyszenia, 
Izby Muzealnej czy też z historii 
Ziemi Gubińskiej. Biuletyn moż-
na otrzymać w Izbie Muzealnej. 
Zapraszamy do lektury. (sp)

Miło jest mi poinformować Sza-
nownych Czytelników, iż od paru 
miesięcy Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej posiada włas-
ną stronę internetową. Na stronie 
www.spzg-gubin.pl można poczy-
tać o aktualnych działaniach i pla-
nach SPZG. Strona jest uzupełnia-

na na bieżąco nowymi zdjęciami 
i tekstami (można spotkać wiele 
stron nieaktualnych). Nowa strona 
SPZG mogła zaistnieć dzięki bez-
interesownej uprzejmości Kamila 
Winiszewskiego, za co tą drogą 
jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

(sp)

www.spzg-gubin.pl

Szampanem powitali 2009 rok gu-
bińscy numizmatycy na spotkaniu 
w Galerii Gubińskiego Domu Kul-
tury. Prezes koła numizmatyków 
działającego przy GDK, Jan Andru-
chowicz przy toaście podkreślił, iż 
w listopadzie dojdzie do uroczyste-
go zebrania z okazji dwudziestolet-
niej działalności. Na ręce dyrektora 
GDK Janusza Gajdy wręczył na 
rzecz licytacji XVII finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy „za-
bytkowy” zegarek kieszonkowy.

Za wielką aktywność, zaangażo-
wanie w działalności organizacji 
prezes serdecznie podziękował 
upominkami skarbnikowi Romu-
aldowi Nalepie (klaser Fischera) 
i Janowi Leńczukowi (katalog mo-
net 2009 Fischera). Sponsorami 
nagród byli: Ryszard Kościesza 
i Witold Rogatka. Miłym akcen-
tem było także docenienie społecz-
nej pracy J. Andruchowicza, które-
mu R. Kościesza  wręczył Poradnik 
zdrowia. Apteka natury.

Nowemu członkowi Przemysła-
wowi Krasuckiemu wręczono legi-
tymację członkowską.

Stuknie dwudziestka
Podczas spotkania omówiono 

między innymi organizację wysta-
wy numizmatyczno-filatelistycznej 
w trakcie Wiosny nad Nysą i plan 
emisji srebrnych monet na 2009 r.

Dyrektor Gubińskiego Domu Kultury Janusz Gajda w chwilę po otrzymaniu zegarka  
na WOŚP. Obok prezes Jan Andruchowicz i skarbnik numizmatyków Romuald Nalepa

Koło numizmatyczne liczy 35 
członków (w tym z Niemiec), ze-
brania odbywają się w Galerii GDK 
w pierwszą sobotę miesiąca o go-
dzinie 11.00. (wł)
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

GUBEN. Mieszkańcy Atterwasch, Grabko i Kerkwitz, wsi zagrożo-
nych przez kopalnię węgla brunatnego Jänschwalde-Nord, zorgani-
zowali marsze protestacyjne, w których wzięło udział około 450 de-
monstrantów, jak poinformował koordynator akcji referendalnej 
„Żadnych Nowych Kopalni Odkrywkowych” Falk Hermenau.

Częścią zasadniczą było wezwanie do przejawiania większej inicja-
tywy za zachowaniem małej ojczyzny, wezwanie do większej liczby 
akcji przeciwko dewastacji i do większego uczestnictwa w referen-
dum. Do marszu, który rozpoczął się w trzech wymienionych wio-
skach, przyłączyło się wielu mieszkańców regionu, między Joachim 
Speichert z Guben, który od dłuższego czasu obserwuje dyskusję 
o redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery. We wzroście 
ogólnoświatowej emisji dwutlenku węgla widzi zagrożenie dla ludzi 
i środowiska.

Eberhard Schneider ze wsi Schlagsdorf i Karl-Heinz Helm z Groß 
Gastrose pracują w regionalnym rolnictwie i widzą wielkie zagrożenie 
dla gospodarki wodnej. Coraz większa susza negatywnie wpłynie na 
plony. 

Ponadto miejscowości położone na skraju kopalni odkrywkowej będą 
w najtrudniejszej sytuacji. Z powodu planowanej kopalni odkrywkowej 
na wschód od Nysy K.-H. Helm obawia się jeszcze więcej uciążliwości 
dla tego wąskiego pasma ziemi wzdłuż Nysy.

Dla sołtysa Kerkwitz Rolanda Lehmanna demonstracja jest zna-
kiem tego, że mieszkańcy tej wsi nie popierają planów dalszej eks-
ploatacji kopalni. Będziemy walczyć o swoje wsie - powiedział Leh-
mann. Krajobrazu i przyrody dalej niszczyć nie można. Musimy 
być świadomi, że klimatu nie da się uratować za pomocą kopalni 
odkrywkowych i elektrowni węglowych, jak to ciągle chce się nam 
wmówić. Nie potrzebujemy nowych kopalni odkrywkowych, po-
trzebujemy naszej małej ojczyzny i naszych wsi. Nikomu nie przy-
sługuje prawo, aby nas stąd wypędzać i podstawę naszej egzysten-
cji niszczyć w gigantycznych rozmiarach ze względu na profit.

Podobnie argumentowali mówcy z innych wsi.
Pastor Mathias Berndt z ewangelickiej gminy kościelnej w Guben 

powiedział, że udział w tych marszach to wielka rzecz. Uważam, że jest 
to wspaniałe, że przybyło tak wielu i że wielu mieszkańców z okolicz-
nych wsi okazuje swoją solidarność. Jest to dla mnie znak, że coraz 
więcej ludzi ma nadzieję, powiedział pastor Berndt.

Dla koordynatora akcji referendalnej „Żadnych nowych kopalni od-
krywkowych - za przyszłościową polityką energetyczną” F. Hermenau 
udział w referendum jest sprawą kluczową. Referendum trwające 
do drugiego lutego 2009 r. potrzebuje pilnie wsparcia wszystkich 
mieszkańców Brandenburgii, powiedział.

Już przygotowywany jest następny marsz protestacyjny.
Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 05.01.2009

Gubeńscy drogowcy odpierają zarzuty
GUBEN. W Guben toczy się spór na temat jakości pracy drogow-

ców po nagłym ataku zimy. Reakcje obywateli są różne - od wyro-
zumiałości aż po ostrą krytykę. Miasto Guben dokonało pierwszej 
oceny. Gubeński burmistrz Klaus-Dieter Hübner spotkał się z Kar-
lem Kruse, kierownikiem firmy Agrodienst, odpowiedzialnej za 
zimowe utrzymanie dróg.

W trakcie rozmowy okazało się, że firma zaczęła odśnieżanie mia-
sta tuż po spadnięciu śniegu, jak powiedziano w informacji z urzędu 
miejskiego.

Okazało się, że usuwanie śniegu i rozsypywanie mieszkanki piaskowo-
solnej rozpoczynano już o godzinie 3.00 nad ranem. Główne ulice od-
śnieżano jednocześnie dwoma pojazdami w celu uzyskania najlepszego 
efektu.

W ciągu tylko dwóch dni wysypano na ulice Guben około 280 ton 
mieszkanki piaskowo-solnej i jeszcze 12 ton soli. To, że ze względu na 
warunki ekstremalne te działania nie zawsze się sprawdzają, nie jest 
spowodowane zaniedbaniem człowieka. Ponieważ takie sytuacje po-
wstają wyłącznie w wyniku działania praw natury, szanse na polepsze-
nie sytuacji w przyszłości są raczej niewielkie.

Gubeńskim drogowcom z pomocą przyszli ich koledzy z powiatowego 
Forst.

Na podst. „Lausitzer Rundschau” z 09.01.2009

Marsze protestacyjne

Ostanie dni grudnia 1908 roku były śnieżne i bardzo mroźne. Każde-
go dnia było coraz zimniej i dzisiaj termometr pokazuje minus 12 stop-
ni C. Zimny wiatr daje się we znaki. Wody pokryte są warstwą lodu; 
jeżeli zimno utrzyma się jeszcze kilka dni, to niebawem będzie wolno 
jeździć na łyżwach po Nysie - będzie można oddać się najwspanialszej 
zimowej dyscyplinie sportu.

Na podst. „Gubener Zeitung” z 29.12.1908

Atak zimy

Listopadowa konferencja nauko-
wa, traktująca szeroko problem 
ruin zabytków sakralnych, wnosi 
wiele nowych wątków odnośnie po-
czątków miasta Gubina. Niezwykle 
śmiałe, acz i przekonujące są tu hi-
potezy prof. Grzegorza Domańskie-
go. Profesor Domański w czasie 
swego wystąpienia znacznie śmie-
lej określił początki Gubina niż 
w przedłożonym wcześniej refera-
cie „Początki Gubina i jego fary”.

Dotychczasowe domniemania ist-
nienia Gubina w X-XI w. profesor 
określa li tylko mianem mitu. Dę-
bowe belki wykopane w Gubinie 
na krakowskiej AGH oceniono jako 
drewno ścięte w 1206 i 1213 r. To są 
dowody materialne. Analiza doku-
mentów wskazuje, że gród Niemcza 
(obecnie Polanowice) był o około 
200 lat starszy od Gubina.

Istnieje wiele dowodów na to, że 
wraz z upadkiem Niemczy wyłania 

Domniemane początki Gubina
się istnienie Gubina. Przypuszcze-
nia idą w tym kierunku, że o wie-
le większy gród Niemcza - 400 m 
obwodu fortyfikacji - trudniejszy 
był do utrzymania i konserwacji. 
Ponieważ istniała dużo wcześniej, 
to i fizyczne zużycie jego fortyfika-
cji było znacznie dalej posunięte. 
Istnieją domniemania, że Niemcza 
na przełomie XII-XIII w. była za-
dłużona, stacjonowała w niej zało-
ga książęca. Łatwiejszym przedsię-
wzięciem okazało się wybudowanie 
w latach 1207-1210 nowego grodu 
- kasztelanii w Gubinie, niż utrzy-
mywanie podupadłej Niemczy.

Rzekomą przynależność Gubina do 
Marchii Miśnieńskiej profesor Do-
mański uważa za fikcję. Natomiast 
przychyla się do wersji przynależ-
ności Gubina do Księstwa Śląskie-
go. Uważa, że do Księstwa Śląskiego 
mogła należeć część etniczna Łużyc, 
ale nie należały do niego Łużyce 

w pojęciu administracyjnym. Po-
twierdza jednak władztwo Gubina 
ze strony Henryka Brodatego, który 
w 1222 roku nadaje przywilej roz-
wożenia śledzi i soli z Gubina.

Omówił też pewne analogie hi-
storyczne, architektoniczne i po-
lityczno-administracyjne między 
pobliskim Szydłowem a Gubinem. 
Wzrost znaczenia Gubina wiąże się 
również z upadkiem grodu Lubusz.

Interesujące jest stwierdzenie ja-
koby: „zniszczenie prawie w całości 
naziemnych części budynków sta-
rego miasta stwarza wspaniałe wa-
runki dla rozpoznania jego począt-
ków metodami archeologicznymi. 
Do dzisiaj brak generalnej koncep-
cji takich badań”.

Może jednak doczekamy się grun-
townych planowych badań archeo-
logicznych zarówno w obrębie fary, 
jak i całego starego miasta.

Ols

Na ostatniej w 2008 roku, XXIV 
Sesji Rady Powiatu Krośnieńskie-
go, Uchwałą nr 177/2008 z dn. 
30.12.2008 radni wyrazili stanowi-
sko rady w/s możliwości dyslokacji 
Siedziby Lubuskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Ze względu na wagę tematu, tekst 
uchwały i jej uzasadnienie przed-
stawiamy w całości.

Na podstawie §15 ust.3 pkt 2 Sta-
tutu Powiatu Krośnieńskiego sta-
nowiącego załącznik do Uchwały nr 
III/8/98 Rady Powiatu Krośnień-
skiego z dnia 29 grudnia 1998 roku 
w związku z art. 4 pkt 17 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1952 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§1. Rada Powiatu Krośnieńskiego 
wyraża negatywne stanowisko do-
tyczące możliwości likwidacji sie-
dziby Straży Granicznej w Krośnie 
Odrzańskim.

§2. Rada Powiatu zobowiązuje 
Zarząd Powiatu do przesłania ni-
niejszej uchwały Radzie Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej, Komen-
dantowi Głównemu Straży Granicz-
nej w Warszawie wraz z załącznikiem 
uzasadniającym niniejszą uchwałę.

§3. Wykonanie uchwały powierza 
się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 
XXIV/177/2008 Rady Powiatu 
Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 
2008 roku.

W miesiącu grudniu Rada Powiatu 
Krośnieńskiego powzięła informację 
o toczących się dyskusjach dotyczą-
cych „Założeń wieloletniej koncepcji 
funkcjonowania Straży Granicznej 
2009-2015”. Jedna z zapowiedzi 
przedstawia możliwość likwidacji 
Lubuskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej w Krośnie Odrzańskim i rów-
nocześnie lokalizację nowo utworzo-
nego Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Szczecinie.

Rozumiemy, że struktury Stra-
ży Granicznej muszą podlegać re-
strukturyzacji. Nie możemy jednak 
zrozumieć, że decyzja likwidacyjna 

O ewentualnych decyzjach związanych z przeniesieniem siedziby 
Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej tzw. „wieść gminna” szeptała 
od dawna...

Zdecydowane nie!
może dotyczyć „krośnieńskich po-
graniczników”. Krośnieński oddział 
jest położony w środkowej części 
granicy zachodniej, posiada dosko-
nałą, zmodernizowaną nakładem 
wielu milionów złotych bazę, obsłu-
guje położone w niedużej odległości 
lotnisko w Poznaniu i zlokalizowa-
ny jest nieopodal siedziby niemie-
ckich pograniczników we Frank-
furcie nad Odrą. Ponadto posiada 
powszechną akceptację w środowi-
sku lokalnym.

Powiat krośnieński liczy około 57 
tysięcy mieszkańców. Głównym 
źródłem utrzymania mieszkańców 
powiatu jest zatrudnienie w usłu-
gach i sferze budżetowej. W po-
wiecie, poza trzema jednostkami 
wojskowymi, Lubuskim Oddziałem 
Straży Granicznej i jednostkami 
organizacyjnymi samorządów tery-
torialnych, funkcjonują pojedyncze 
zakłady przemysłowe.

Stopa bezrobocia obecnie wyno-
si 25% i jest jedną z najwyższych 
w Polsce. Zmiany społeczno-gospo-
darcze w ostatnich latach w Polsce 
spowodowały trudną sytuację wie-
lu naszych mieszkańców. Obszar 
naszego powiatu został dotknięty 
likwidacją Państwowych Gospo-
darstw Rolnych, restrukturyzacją sił 
zbrojnych, upadkiem przemysłu lek-
kiego. Argumentem w wielu kluczo-
wych decyzjach dla naszego powiatu 
było jego graniczne położenie.

Mając powyższe na uwadze, dla 
blisko 200 funkcjonariuszy i pra-
cowników cywilnych oraz ich ro-
dzin likwidacja oddziału będzie 
prawdziwą katastrofą. Znalezienie, 
w krótkim okresie czasu, pracy dla 
tak znacznej liczby bezrobotnych 
w naszym powiecie jest rzeczą pra-
wie niemożliwą.

Wyrażamy przekonanie, że wzglę-
dy społeczno-ekonomiczne obok 
centralnej lokalizacji są zasadni-
czymi argumentami w usytuowaniu 
Nadodrzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

W związku z powyższym apeluje-
my o podjęcie decyzji spełniających 
oczekiwania społeczności powiatu 
krośnieńskiego. AB

KOMINKI VOLCANO
Wykonujemy

n kominki 
n grille ogrodowe
n wędzarnie

n pokojowe
n kuchenne
n chlebowe

n ceramiczne
n kwaso i żaroodporne
n jedno i dwuścienne

n wkłady kominkowe 
n  materiały do budowy komin-

ków, kominów, pieców itp.
Służymy fachową poradą

Gubin ul. Śląska 62
tel./fax 068 455 51 22

TWP 
Szkolenia BHP i P. Poż.

n dla pracodawców
n  stanowisk kierowniczych i ro-

botniczych (wszystkie zawody)
n  oraz inne usługi z tym zwią-

zane

Os. E. Plater 9c/8
66-620 Gubin

Tel. 068/455-60-09 
po godz. 16.00

Tel. 0503 732 097

BAL SPORTOWCA

21 lutego

Sala PUM ul. Grunwaldzka

50 zł od osoby

Karnety do nabycia: 
Sekretariat GDK
i redakcja WG
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Podpatrzone, zasłyszane...
Redaguje Małgorzata Borowczak-Turowska 

(068) 455 81 92
malgorzatab-t@o2.pl

Naszą tożsamość kształtuje prze-
szłość. Z niej wyrastamy i często 
z nostalgią wspominamy różne oso-
by, sytuacje z dzieciństwa i młodości. 
W kontekście spotkania z okazji wrę-
czenia nagród Gubińskiego Towa-
rzystwa Kultury w XI edycji „Złotego 
Pióra”, gdzie widać było piszące mło-
de i starsze pokolenie, pani Zenona 
Dyrbusch zwróciła uwagę na jed-
no ciekawe zdarzenie z przeszłości.

Bieżyckie gody
Chodzi o gody. Nazwa gody obecnie 

jest rzadko używana. A co oznacza? 
Gody - uroczystości, zwłaszcza we-
selne, połączone zwykle z wystaw-
nym przyjęciem, z tańcami. Gody 
weselne - w Kanie Galilejskiej. Gody 
to także Boże Narodzenie i dnie od 
Bożego Narodzenia aż do Trzech 
Króli, jak tłumaczył Aleksander 
Brückner w 1927 roku, w „Słowniku 
etymologicznym języka polskiego”. 

Stara fotografia prezentuje obraz 
na tle domu Kazimierza Borkow-
skiego, naprzeciwko obecnego 
mieszkania Wernerów. Panna mło-
da była kuzynką Wernerów. Annie 
i Janowi Kulbom urodził się syn 
(niepełnosprawny), mieszkali na 
granicy Bieżyc i Gubina. A może 
ktoś z Państwa uzupełni tę historię 
i przybliży innych uczestników we-
sela? Pamięć jest zawodna... Tylko 
ci co piszą, budują, malują, foto-
grafują i tworzą - utrwalają dziedzi-
ctwo kulturowe.

(wł)

„Już żeś się ożenił,
już żeś się ucieszył,
 już żeś swoją kawalerkę 
na gontach powiesił”

Gubin i Guben jest miastem spe-
cyficznym nie tylko ze względu na 
złożoną historię, ale także ze wzglę-
du na położenie geograficzne i wie-
lokulturowość jego mieszkańców. 
Wejście Polski do Strefy Schengen 
świadczy o namacalnym zacieraniu 
się granic przynajmniej w sferze geo-
graficznej. Lecz podział nadal istnieje 

- tylko w innym obszarze. A dokład-
nie w naszych umysłach. Historia, 
która wytyczyła granice obu państw, 
skrzywdziła wiele rodzin. Minęło 
sporo lat i rany się powoli zabliźnia-
ją, ale co najgorsze, niezakłamana 
żywa historia tamtych czasów od-
chodzi z tego świata. Odchodzą nasi 
najbliżsi. Dziadkowie, babcie - od-
chodzą ci, którzy na własnej skórze 
doświadczyli koszmaru tamtych dni, 
zabierając ze sobą prawdziwą histo-
rię. Często niezaangażowani bezpo-
średnio w polityczne rozgrywki, byli 
mimowolnymi świadkami wyda-
rzeń i ich ofiarami. Aby iść wspólnie 
w przyszłość, nie możemy zapomnieć 
o przeszłości i naszych korzeniach, 
zarówno Polaków, jak i Niemców. 
Aktualna i wciąż żywa jest tematyka 
ustanowienia granic na Odrze po II 
wojnie światowej, co doprowadziło 

do masowych przesiedleń. Jest to 
tematyka delikatna i budząca wiel-
kie emocje w Polsce i w Niemczech. 
Próby pojednania często odbierane 
są przez Polaków i Niemców z dy-
stansem i rezerwą. Powodów takiego 
stanu rzeczy jest wiele, a odpowiedzi 
na pojawiające się pytania wymagają 
przedstawienia i skonfrontowania hi-

storii, faktów i ludzi. Niestety, poru-
szanie powyższych zagadnień budzi 
częściej nieporozumienia, niż chęć 
wspólnego zrozumienia i współpra-
cy. Pomysłodawcy mają nadzieję, że 
projekt pt. „Spotkania bliskich nie-
znajomy” - opowieści przesiedlonych 
Polaków i Niemców przyczyni się do 
przełamania tych barier i rozwiąże 
wiele nagromadzonych przez lata 
pytań i problemów. Poprzez jego rea-
lizację uczestnicy projektu chcą bez-
pośrednio dotrzeć do przesiedleńców 
i wypędzonych - świadków tamtych 
czasów. Ludzi często zapomnianych, 
którzy nauczyli się milczeć w latach 
nieprzyjaznych dla zabierania głosu, 
i ludzi, którzy daleko stąd zostawili 
swoje dzieciństwo i ziemie ojców.

W Galerii „Ratusz” 19.12.2008 
w świątecznej atmosferze odbyło się 
pierwsze oficjalne spotkanie orga-

nizatorów projektu z mieszkańcami 
obu sąsiednich miast i władzami sa-
morządowymi. Bohaterem tego wie-
czoru był Klaus Bramburger - arty-
sta mieszkający w Guben, urodzony 
w obecnym Gubinie, który opowia-
dał historię swego życia. Dzięki temu 
zgromadzona tłumnie publiczność 
poznała bliżej losy jego rodziny. 
Spotkaniu towarzyszyło otwarcie re-
trospektywnej wystawy malarstwa, 
która w pełni uzupełniła sylwetkę 
artysty. Prace, które mieliśmy okazję 
podziwiać, powstały na przestrzeni 
30 lat i można je traktować jako swo-
istą kronikę zapisu codzienności. Był 
to wieczór wyjątkowy, gdyż w świą-
tecznej oprawie przy dźwiękach ko-
lęd i pastorałek unosił się duch po-
jednania. Idąc za przysłowiem „przez 
żołądek do serca”, goście zza Nysy 
mieli okazję do degustacji tradycyj-
nych polskich potraw wigilijnych. 
Tego rodzaju spotkania przyczynia-
ją się do zaciśnięcia więzów między 
naszymi mieszkańcami i dobrze 
prorokują na przyszłość podobnym 
inicjatywom. Już teraz organizatorzy 
zapraszają na kolejne spotkanie, któ-
re odbędzie się w sali widowiskowej 
GDK 31.01 br. o godz. 17.00. Tym 
razem bohaterem wieczoru będzie 
mieszkaniec Bieżyc Harry Kebsz, 
który podzieli się swoją ciekawą opo-
wieścią. W programie przewidziana 
jest projekcja filmu dotycząca życio-
rysu bohatera, a także koncert, który 
umili nam niecodzienne spotkanie 
z bliskim nieznajomym.

Projekt został złożony przez Sto-
warzyszenie Inicjatyw Lokalnych 
PRO GUBIN przy współudziale 
Muzeum Miasta i Przemysłu w Gu-
ben oraz Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej. Dofinansowa-
nia na realizację projektu udzieliła 
Fundacja Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. wp

„Spotkania bliskich nieznajomych”

W nawiązaniu do powyższego chce-
my przekazać informację o pierw-
szym weselu w Bieżycach po II 
wojnie światowej. Ożenił się wtedy 
(około 1948/49 r.) Jan Kulba z pan-
ną Anną. Na wesele przyszli wszyscy 
mieszkańcy wsi, nawet gdy nie byli 
proszeni. Pani Zenia, w tym czasie 
uczennica I klasy Liceum Pedago-
gicznego w Sulechowie, pamięta 
jedną z przyśpiewek:

Klaus Bramburger z Guben w towarzystwie Leokadii Firlej z Gubina

Myśliwskiej już nie ma
W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia spłonęła „Myśliwska” - 

była gospoda przy ul. Zwycięstwa. Nasz czytelnik, Wojciech J. nadesłał 
fotografie dotyczące tego smutnego wydarzenia.

Ludzie listy piszą...
- Ale nie otrzymują... - jak powiedziało nam kilka osób zamieszkałych 

w obrębie ulic Westerplatte, Roosevelta, Plac Katedralny. I ja otrzymy-
wałam korespondencję do mnie tylko dzięki uprzejmości mieszkańca 
placu Katedralnego. Ostatnio rachunek za telefon otrzymałam w po-
dartej kopercie i oczywiście już po terminie zapłaty, no cóż...

Ale chcę uspokoić Czytelników, obecny pan dostarczający korespon-
dencję przeprosił za poprzednika i teraz już będziemy terminowo do-
stawać wszelkie przesyłki - rachunki też!

- Czy nie mogą jeździć wolniej pługami odśnieżającymi? - pyta pan 
Tadeusz. - Widziałem pług odśnieżający ulicę Kujawską, który jechał 
z szybkością ponad 50 km na godzinę. Zgarniany śnieg i błoto znala-
zło się na elewacjach budynków! Odśnieża się tylko do Ronda, a dalej 
„po łebkach”, to już nie Gubin?

Dobrze, że zima nie trwa w Gubinie długo, problemy znikną.

Wolniej...

Podczas remontu mieszkania i wymiany drzwi mieszkaniec Strzego-
wa Andrzej Rybkowski natrafił na wspaniałe znalezisko, które nam 
dostarczyła żona pana Andrzeja. W futrynie drzwi tkwiły kawałki ga-
zety Gubener Zeitung z 5 kwietnia 1914 roku! Jest to więc egzemplarz 
sprzed I wojny światowej. 

Dziękujemy...

W dzień wigilijny nasze Tesco rozpoczęło przygotowania do Wielka-
nocy. Na jednym ze stoisk znaleźliśmy Mikołaja z metką jak na foto-
grafii. W dobie olbrzymiej konkurencji markety walczą o klienta. Tylko 
patrzeć jak wkrótce w Netto rozpocznie się atrakcyjna sprzedaż zniczy 
listopadowych. (sp)

Z przymrużeniem oka
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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 ogłosze-
nia informacji w prasie, wyka-
zy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Gubin o statu-
sie miejskim przeznaczonych do 
sprzedaży, oddania w użytkowa-
nie wieczyste, najem i dzierżawę

Cennik ogłoszeń drobnych, 
ogłoszeń, reklam 

i nekrologów w dwutygodniku 
„Wiadomości Gubińskie”

OGŁOSZENIE DROBNE

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

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

NEKROLOG

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY

Ceny reklam i ogłoszeń:

• strony czarno-białe: 2 zł plus VAT za cm�

•  strony pełny kolor: strona pierwsza 7 zł plus VAT za cm�, pozostałe 
5 zł plus VAT za cm�

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

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

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

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

ULOTKI

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

Z całego serca 
serdecznie dziękuję 
bratowej Elżbiecie za 
wszystko, co zrobiła za 
życia, w chorobie i po 
śmierci mojego męża

Ireneusza Smala 
Przyjaciołom, 
znajomym i sąsiadom 
za udział w pogrzebie 
dziękuję

Żona Maria 
z córkami i rodziną

Dziękujemy za udział 
w pogrzebie naszego 

TATUSIA
Śp.  IRENEUSZA 

SMALA

Dyrekcji i Nauczycielom 
Zespołu Szkół 

im. M. Kopernika

Wychowawczyni 
Renacie 

Andrzejczyk

Koleżankom 
i kolegom z klasy 

IV b 

dziękuje Adriana

Wychowawczyni 
Adriannie Korsak

Koleżankom i 
kolegom z klasy 

VI b 

dziękuje Ola

Burmistrz Miasta Gubina ogłasza nabór na wolne stanowisko 
pracy audytora gminy Gubin o statusie miejskim

1/Wymagania niezbędne:
a/  obywatelstwo polskie,
b/  dobry stan zdrowia,
c/  brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe,
d/  wykształcenie wyższe,
e/  następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego: 

- certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Pro-
fessional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA) Association of 
Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE) Certi-
fication in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor 
(CFSA) lub Chartereo Financial Analyst (CFA) lub

-  ukończona aplikacja kontrolerska i złożony egzamin kontrolerski z wynikiem 
pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli, lub

-  złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko 
inspektora kontroli skarbowej, lub

- uprawnienia biegłego rewidenta,
f/  co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej.
2/  wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
3/  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
a/  niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli gminy Gubin o statusie miej-

skim oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym procedur kontroli finansowej,
b/  czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie 

funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych,
c/  ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązują-

cymi w gminie i jej jednostkach procedurami wewnętrznymi,
d/  ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie syste-

mów zarządzania i kontroli,
e/  ocena wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu.
4/  Wymagane dokumenty:
a/  życiorys zawodowy /CV/,
b/  dokumenty poświadczające wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe,
c/  kwestionariusz osobowy,
d/  oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, 
Gubin, ul .Piastowska 24 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Dotyczy naboru 
na stanowisko audytora gminy Gubin o statusie miejskim” w terminie do dnia 
31 stycznia 2009r. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie 
nie będą rozpatrywane.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin realizował projekt 
pn: „Nie przegap szansy na lepsze jutro w Gminie Gubin”.

Celem głównym projektu była realizacja działań na rzecz integracji społecznej i za-
wodowej osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, wy-
magających kompleksowego wsparcia łączącego aktywizację zawodową i społeczną.

Celami szczegółowymi projektu były:
1.  działania w zakresie aktywnej integracji adresowane indywidualnie do osób wy-

magających wsparcia,

2.  wzmocnienie potencjału OPS w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji i 
pracy socjalnej.

Grupę docelową projektu stanowili klienci OPS Gminy Gubin, korzystający z 
pomocy społecznej, niepracujący i będący w wieku aktywności zawodowej, zareje-
strowani jako osoby bezrobotne, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Czas trwania projektu od dnia 1 marca do 31 grudnia 2008r.

21 lutego br. podczas Balu Karna-
wałowego, którego organizatorem 
jest Łużyckie Stowarzyszenie Go-
spodarcze, wręczone zostaną wyróż-
nienia II edycji konkursu o Gubiń-
ską Nagrodę Gospodarczą.

Informacje o zaproszeniach na 
bal - tel. 607 125 668 lub na stronie 
internetowej www.luzyckie-stowa-
rzyszenie-gospodarcze.com.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w balu, cena biletu 200 zł 
od pary. MB-T

Zapraszamy 
na bal

Burmistrz Miasta Gubina 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PODINSPEKTORA WYDZIAŁU ORGANIZACJI 
I SPRAW OBYWATELSKICH

1.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) wysoka kultura osobista,
c) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
2.Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) komunikatywność,
c) biegła obsługa komputera,
d) gotowość podnoszenia kwalifikacji,
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
obsługę Centrum Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Gubinie
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
b) życiorys zawodowy (CV),
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie i przebyte szkolenia,
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnoś-
ciach,
f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne,
g) zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na określonym 
stanowisku,
h)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów rekrutacji.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty 
w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24, 
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora Wydziału Organizacji i 
Spraw Obywatelskich” w terminie do dnia 27 stycznia 2009r.
Informacje dodatkowe:
1.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wskazanym terminie nie 

będą rozpatrywane.
2.  Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym za-

kwalifikowali się do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostanie 
ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gubi-
nie (www.bip.gubin.pl)

3.  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o termi-
nie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

4.  Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona  w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie (www.bip.gubin.pl),

5.  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do 
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną odesłane pocztą.
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MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA pokój osobie odpowiedzialnej. 
Tel. 068 455-65-55.
DO WYNAJĘCIA pokój, kuchnia, łazienka. Tel. 
781 127 765.
DO WYNAJĘCIA duży umeblowany pokój. Tel. 
504 203 398.
DO WYNAJĘCIA mieszkania w kamienicy Gubin 
ul. Kołłątaja 18. Tel. 068 387-29-90.
DO WYNAJĘCIA kawalerka, osobne wejście. Tel. 
068 455-65-55.
DO WYNAJĘCIA kawalerka w Gubinie, dla mał-
żeństwa na rok, 36 m kw. umeblowana. Tel. 
500 135 910.
DO WYNAJĘCIA kawalerka. Tel. 504 203 398.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 pokoje, z telefo-
nem i internetem. Tel. 509 437 389.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, kuchnia, łazienka. 
Tel. 781 127 765.
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje z kuchnią w domku 
jednorodzinnym. Osobne wejście. Gubin, ul. 1 
Maja 11. Tel. 068 455-63-20.
DO WYNAJĘCIA firmie mieszkanie 68 m kw., 4 
pokoje, parter. Tel. 662 085 499.
DO WYNAJĘCIA dom, duże budynki gospodar-
cze, warsztat w Czarnowicach. Tel. 601 587 681.
NOCLEGI dla firm. Tel. 781 127 765.
SPRZEDAM kawalerkę 36 m kw. własnościowa, 
parter, po remoncie, umeblowana, wyposażo-
na, przy ul. Roosevelta. Tel. 500 135 910.
SPRZEDAM mieszkanie w bloku na ul. Pia-
stowskiej, 55 m kw., IV piętro. Tel. 608 417 811, 
606 685 343.
SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, o pow. 51,7 m 
kw. Tel. 663 959 040.
SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, 44,07 m kw. 
Tel. 793 582 364.
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, 58 m kw. os. 
E. Plater. Tel. 600 714 602, 606 894 508.
SPRZEDAM domek jednorodzinny. Tel. 
662 300 701.
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 - Polano-
wice 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, kuch-
nia letnia. Cena 160 tys. zł - do negocjacji. Tel. 
511 329 070.
SPRZEDAM domek jednorodzinny piętrowy 112 
m kw. (560 m kw. działki), do remontu, Sikor-
skiego 19, Gubin. Tel. 359-38-62, 667 579 478.
KUPIĘ dom lub działkę w Gubinie lub okolicy. 
Tel. 663 351 029.

DZIAŁKI/LOKALE
DO WYNAJĘCIA lokal po remoncie na każdą 
działalność, ul. Nowa. Tel. 604 560 978.
WYDZIERŻAWIĘ pawilon płyta obornicka 18 m 
kw. plus wiata 25 m kw. ul. Gdyńska 2A (wjazd 
do EKO). Tel. 068 359-43-78.
SPRZEDAM kompletnie wyposażony punkt 
gastronomiczny w ścisłym centrum Gubina (ke-
bab). Tel. 691 612 412.
LOKAL do wynajęcia, po remoncie, 52 m 
kw., ogrzewanie gazowe, ul. Roosevelta. Tel. 
500 190 051, 068 359-34-86.
DZIAŁKĘ budowlaną ul. Kaliska 3 tys. m kw. 
Sprzedam. Tel. 793 250 670.
DZIAŁKĘ budowlaną 4200 m kw. sprzedam. Tel. 
603 218 590.
WYDZIERŻAWIĘ lub sprzedam stodołę do roz-
biórki w Gubinie. Tel. 695 286 922.
SPRZEDAM ziemię z przeznaczeniem pod budo-
wę. Tel. 662 300 701.

MOTORYZACYJNE
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 simsona, 4-biegowy sprawny, 
zarejestrowany, opłacony. Cena 1 tys. zł. Tel. 
601 172 018.
SPRZEDAM samochód osobowy mercedes 
C-220 diesel, rok prod. 1997 oraz mitsubishi 
pajero 2,5TDI, rok prod. 1991. Tel. kontaktowy 
507 107 181.

USŁUGI
J. NIEMIECKI - korepetycje. Tel. 783 485 631.
MATEMATYKA - korepetycje. Tel. 889 137 910.
J. ANGIELSKI - korepetycje. Tel. 068 359-31-62, 
793 681 149.
J. ANGIELSKI - korepetycje. Tel. 880 160 339.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEWÓZ osób międzynarodowy, Gubin i oko-
lice 24 h: dowóz do lotnisk, imprezy okolicznoś-
ciowe, dowóz do pracy, dowóz pod wskazany 
adres.
Tel. 693 049 043.
PRZEPROWADZKI - przewóz mebli, itp. Tel. 
888 806 385.
KOMPLETNE remonty kuchni i łazienek, pro-
jektowanie, hydraulika, elektryka, malowanie, 
rigipsy, panele, glazura itp. Tel. 509 519 227.
GLAZURA, hydraulika, regipsy, panele ścienne 
i podłogowe, ścianki działowe, szpachlowanie, 
malowanie, tapetowanie i inne. Tel. 068 455-
45-98.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i mon-
taż. Komorów ul. Młyńska 10. Tel. 609 351 799.

HURT – DETAL 
Wyroby śrubowe - luz, konfekcja

- gwoździe budowl. - luz i op. 1 kg
-  podstawy do słupków ogrodz. z 

otworami fasolkowymi i okrągłymi,
- uszy do przęseł ogrodzeniowych.

USŁUGI
-  szlifowanie głowic samochodowych,
- powierzchni płaskich, sitek i noży,
- obróbka plastyczna metali na prasach

„PROHAMET” 68-300 Lubsko
Pl. Wolności 12 tel. 068/457 40 44

0504 370 020
POLBRUK układanie, konkurencyjne ceny! Tel. 
792 244 992.
MONTAŻ paneli podłogowych, ściennych, boa-
zerii, glazury, sztukaterii, regipsy, malowanie, 
tapetowanie, szpachlowanie. Solidnie! Tel. 
504 669 414.
MALOWANIE, tapetowanie, regipsy, instalacje 
sanitarne, hydraulika, murowanie, szpachlo-
wanie, montaż okien i drzwi, ścianki działowe, 
glazura, montaż paneli. Szybko, tanio! Tel. 
068 455-13-78.

RÓŻNE
SPRZEDAM rower stacjonarny, łóżeczko z mate-
racem, fotelik samochodowy, podgrzewacz do 
butelek. Tel. 512 247 601.
STUDIUJESZ zaocznie na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim i szukasz transportu? Zadzwoń 
889 137 910.
SPRZEDAM drewno kominkowe (brzoza), za-
pewniamy transport. Tel. 068 359-20-23.
SPRZEDAM drewno kominkowe i kozie mleko. 
Tel. 609 138 452, 068 359-91-10. 
NOŻYCE krążkowe do blachy, wałek do heblar-
ki 80x250 z nożami i czopem na uchwyt wier-
tarki i piłę+blachy na stół o wym. 340x540, 
silnik 1,5 KW, 1420 obr., 380 V. Sprzedam. Tel. 
504 370 020.
SPRZEDAM lodówko-zamrażarkę na gwarancji, 
cena 450 zł. Tel. 068 455-62-39.
SPRZEDAM maszynę do pisania Optima - 
sprawna oraz Continental prod. niemieckiej 
1936 r. dla kolekcjonera. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM tanio hydrofor 300 l. Tel. 068 359-
94-29.
SPRZEDAM gwoździe zawiasowe 3x30, zszywki 
do drewna 30x12, drut płaski w kręgach 3x1, 
plomby ołowiane fi 8,10+żyłka w pakietach. 
Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM meble do kuchni, zlew dwukomo-

rowy z ociekaczem, stół szklany do jadalni + 4 
krzesła, łóżeczko dla dziecka firmy „Drewex” + 
materac gratis. Tel. 695 980 062.

DREWNO KOMINKOWE
POŁUPANE, BRZOZA, DĄB.

TRANSPORT POWYŻEJ 4 M GRATIS! 
GUBIN, LEGNICKA 10.

TEL. 603 707 080
KUPIĘ nożyce do cięcia płaskownika, silnik 3 
KW, 950 obr. Odpady płaskownika 30x4, płytę 
poliestrową falistą. Tel. 504 370 020.
SPRZEDAM tanio suknię ślubną rozmiar 42. Tel. 
698 682 569.
KUPIĘ kuchnię westfalkę. Tel. 068 359-94-29.

PRACA
ZATRUDNIĘ w gospodzie ul. Pułaskiego pracow-
nika do rozwożenia posiłków. Tel. 603 970 545.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem (2 dzieci), warunki 
idealne, posprzątam, itp. Tel. 068 455-65-55, 
665 769 797.
PODEJMĘ pracę na weekendy (opieka nad dzie-
ckiem, sprzątanie, itp.). Tel. 665 638 851.
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel. 781 937 246.
PODEJMĘ się robót budowlanych - budowa, re-
mont. Tel. 603 383 173.
ZAJMĘ się osobą starszą lub dzieckiem. Mam 
doświadczenie. Tel. 068 359-42-94.
ZATRUDNIĘ sprzedawcę do prowadzenia skle-
pu internetowego. Tel. 790 428 386.

TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjemnie 
spędzać długich wieczorów? Pomożemy Ci od-
naleźć „drugą połowę”. Napisz, zadzwoń do re-
dakcji! Tel. 068 455-81-92. Czekamy! Nie wstydź 
się, przestań żyć samotnie!

ON SZUKA JEJ... MŁODY 34-LETNI 
NIEMIEC SZUKA SZCZUPŁEJ PANI, 

ZNAJĄCEJ NIEMIECKI, DO WSPÓLNEGO 
ŻYCIA. TEL. 0049 01772405912

PRZEMIŁA 45-latka umili czas samotnemu męż-
czyźnie. Tel. 602 772 626.
POTRZEBUJESZ relaksu? 33-latka zapewni ci 
go w pełni. Tel. 515 356 393. 
PRZYJMĘ koleżankę, mogę zapewnić zakwate-
rowanie. Tel. 515 356 393.

dokończenie ze str. 9
Bardzo naszym dzieciom przyda-

łaby się sala gimnastyczna, można 
byłoby w oparciu o nią stworzyć cen-
trum rehabilitacji dla naszych pod-
opiecznych - mówi z żalem w głosie 
pani dyrektor - ale to mało realne, 
gdyż koszt całej inwestycji byłby nie-
bagatelny - rzędu 5 mln zł.

Drugą ważną sprawą jest poło-
żenie nacisku - co już częściowo 
robimy - na praktyczne przygoto-
wanie naszego wychowanka do sa-
modzielnej pracy w gospodarstwie 
domowym. Temu celowi służą np. 
dwie kuchenki z kompletnym wy-
posażeniem. Chcemy, aby nasi wy-

Spotkanie wigilijne w ośrodku to czas prezentów, odwiedzin strażaków z zaprzyjaźnionej 
Jednostki OSP ze Strzegowa, ks. Ireneusza i... Świętego Mikołaja!

chowankowie mogli samodzielnie 
startować w dorosłe życie i nie mu-
sieli liczyć zawsze na pomoc rodzi-
ców, których kiedyś może po prostu 
zabraknąć...

Od września, w ramach tzw. progra-
mu wspomagającego rozwój dziecka 
objęto opieką wszystkie dzieci na te-
renie miasta i gminy w przedziale wie-
kowym od roku do chwili rozpoczęcia 
nauki. Są to indywidualne programy 
pracy z dzieckiem i jego rodzicami, 
decydującą opinię ma tu Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna. Aktu-
alnie ośrodek ma pod swoją opieką 
7 dzieci w wieku 3-6 lat.

Antoni Barabasz

Zmiany na lepsze

W Filharmonii Zielonogórskiej 
wystąpi 31 stycznia br. Urszula 
Dudziak, promując swoją najnow-
szą płytę, zrealizowaną z Jerzym 
Szymaniukiem i Big Bandem UZ, 
a wydaną przez Zielonogórskie Sto-
warzyszenie Jazzowe.

Płyta stanowi rodzaj muzycznego 
wspomnienia po czasach minionych, 
które zostały muzycznie utrwalone 
w specjalnie na tę okazję stworzo-
nych minikompozycjach. Płyta do-
stępna jest we wszystkich dobrych 
sklepach i księgarniach muzycz-
nych w całym kraju. Kupicie ją także 
w wybranych punktach lubuskich 
miast, w tym także w Gubinie.

Dla czytelników WG przygotowali-
śmy także specjalny konkurs, w któ-
rym mogą wziąć udział wszyscy, 
którzy zechcą zabawić się z nami, 
odpowiadając na proste pytanie.

Wielka kariera Urszuli Dudziak 
rozpoczęła się od pewnego histo-
rycznego przesłuchania, jakie mia-
ło miejsce w Restauracji Piastow-
ska w Zielonej Górze, w latach 60. 

Przesłuchującym był wówczas pol-
ski jazzowy pianista i znany kom-
pozytor muzyki filmowej. Jak nazy-
wa się ów wielki odkrywca talentu 
Urszuli Dudziak?

Trzech pierwszych czytelników 
WG, którzy przyślą na adres wiado-
moscigubinskie@o2.pl prawidłową 
odpowiedź, otrzyma egzemplarz 
najnowszej płyty Urszuli Dudziak 
„Forever Green - Zawsze Zielona” 
wydanej przez Zielonogórskie Sto-
warzyszenie Jazzowe.

A.W.

Nowa lubuska płyta 
Urszuli Dudziak

Mieszkańcom Gminy i Miasta Gubin wszystkiego najlepszego, zdrowia 
i wielu chwil radości oraz spełnienia wszelkich pragnień w Nowym 2009 
Roku

życzy Wójt Edward Aksamitowski 
oraz Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Fudyma

Przedmiotem konkursu jest wy-
konanie jednego zdjęcia porusza-
jącego tematykę bezpiecznego spę-
dzania wolnego czasu w czasie ferii 
zimowych. Regulamin konkursu 
dostępny na stronie www.lubuska.
policja.gov.pl (zakładka „konkur-
sy i turnieje”). Informacji udziela 
również mł. asp. Mieczysław Fryga 
z KP w Gubinie, tel. 0-68 4763435, 
662 851 088.

Organizator konkursu przewidział 
wartościowe nagrody rzeczowe, 
m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne. 
Należy dodać, że uczniowie gubiń-
skich szkół brali już udział w kon-
kursach organizowanych przez po-
licję i zdobywali w nich najwyższe 
laury oraz cenne nagrody.

Życzymy powodzenia. MB-T

Fotokonkurs

Referat Prewencji Komisariatu 
Policji w Gubinie zachęca ucz-
niów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych do wzięcia udziału 
w zorganizowanym przez Wydział 
Prewencji Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
i fundację Contra Crimen, kon-
kursie fotograficznym pn. „Moje 
Bezpieczne Ferie”.
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Tradycyjnie mocne gubińskie 
sporty młodzieżowe: lekka atlety-
ka, piłka ręczna dziewcząt i siat-
kówka chłopców w ostatnich la-
tach spuszczają z tonu. Można to 
bez problemu stwierdzić, śledząc 
tabele współzawodnictwa sporto-
wego dzieci i młodzieży. Zdoby-
wają mniej punktów niż kiedyś, 
ale przede wszystkim brakuje 
spektakularnych wyników, jakimi 
są w grach zespołowych awans do 
finału krajowego (najlepsza ósem-
ka), a w lekkiej atletyce medale 
imprez centralnych.

Wysokie osiągnięcia młodzieży 
były motorem napędowym, ale 
i wizytówką sportu w naszym mia-
steczku. Zjazd w wymienionych dy-
scyplinach po równi pochyłej widać 
od kilku lat. I tu nic się nie zmieni 
z dnia na dzień. Nikt w Krośnie, 
Brodach czy Maszewie nie zechce 
pracować na nasze konto, jak 
mógłby sobie wymyślić ten czy ów 
kombinator. Może więc poszukaj-
my niszowej dyscypliny, której nikt 
w województwie nie uprawia. Bę-
dziemy od razu najlepsi na Ziemi 
Lubuskiej. Inne rozwiązanie to or-
ganizacja meczów wspomnienio-
wych albo imprez centralnych ze 
wspaniałą oprawą, ale bez udziału 
naszych sportowców.

Tylko że te działania nie zastą-
pią niekompetencji oraz braku 
koncepcji i mądrego zarządzania 
gubińskim potencjałem tkwiącym 
w dzieciach i młodzieży. Jednak 
pojawiły się symptomy odwróce-
nia złej tendencji. Te jaskółki na-
leży dostrzec. Ludzi, którzy mają 
dobre pomysły i chęć działania, 
trzeba pilnie wesprzeć.

Wielokrotnie w latach ubiegłych 
powoływano Społeczne Rady 
Sportu, które miały mieć poważ-
ne plany oraz wpływy, dawać im-
puls, koordynować, rozstrzygać 
i kontrolować. Te zbożne założenia 
pozostawały zawsze wyłącznie na 
papierze. Radę na zasadzie „w koło 
Macieju” tworzyły wciąż niemal te 
same osoby.

Także kilku kandydatów do Rady 
Miasta, a obecnie już radnych, jako 
główny punkt programu dekla-
rowało działanie na rzecz gubiń-
skiego sportu. Ciągłe obawy przed 
jakimikolwiek zmianami, przede 
wszystkim w zakresie zasad finan-
sowania, należy nazwać po imie-
niu. To oportunizm. Ustawiczne 
podtrzymywanie status quo to ce-
cha ludzi bojaźliwych. Taka posta-
wa nie popycha spraw do przodu. 
Podstawy finansowania gubińskie-
go sportu ustalono kilka lat temu. 
Czy tak trudno dostrzec, że od tam-
tego czasu wiele się zmieniło?

W końcówce 2007 roku napi-
sałem felieton na poruszany po-
wyżej temat. Wówczas jedynym 
odzewem na mój tekst był anoni-
mowy paszkwil, który pojawił się 
w szatni przed treningiem moich 
siatkarzy. Oczywiście nie na taką 
reakcję liczyłem. Ze smutkiem 
i rozczarowaniem stwierdzam, 
iż minął ponad rok, a, delikatnie 
mówiąc, wszystkie wątpliwości 
pozostały. Mój artykuł „I znowu 
b.z.” z dnia 3.12.2007 r. można 
by dzisiaj przytoczyć niemal bez 
zmian. Ireneusz Szmit

Rozczarowanie

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych 

ze sfery pożytku publicznego w roku 2009

Zadanie nr 1 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej
Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  organizowania imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym,
2.  rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak: praca zespołowa, tolerancja, 

wytrwałość, walka fair play,
3.  promowania edukacyjnych walorów sportu poprzez zainteresowanie młodych ludzi 

piłką nożną oraz umożliwienie im korzystania z tej formy aktywności ruchowej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 58 300 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 58 300 zł
Zadanie nr 2 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  organizowania imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym,
2.  rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak: praca zespołowa, tolerancja, 

wytrwałość, walka fair play,
3.  promowania edukacyjnych walorów sportu poprzez zainteresowanie młodych ludzi 

piłką siatkową oraz umożliwienie im korzystania z tej formy aktywności ruchowej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 42 900 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 42 900 zł
Zadanie nr 3 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej
Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  organizowania imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym,
2.  rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak: praca zespołowa, tolerancja, 

wytrwałość, walka fair play,
3.  promowania edukacyjnych walorów sportu poprzez zainteresowanie młodych ludzi 

piłką ręczną oraz umożliwienie im korzystania z tej formy aktywności ruchowej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 51 700 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 51 700 zł
Zadanie nr 4 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki
Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  organizowania imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym,
2.  rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak: praca zespołowa, tolerancja, 

wytrwałość, walka fair play,
3.  promowania edukacyjnych walorów sportu poprzez zainteresowanie młodych ludzi 

lekką atletyką oraz umożliwienie im korzystania z tej formy aktywności ruchowej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 36 300 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 36 300 zł
Zadanie nr 5 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego
Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  organizowania imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym,
2.  rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak: praca zespołowa, tolerancja, 

wytrwałość, walka fair play,
3.  promowania edukacyjnych walorów sportu poprzez zainteresowanie młodych ludzi 

pięciobojem nowoczesnym oraz umożliwienie im korzystania z tej formy aktywności 
ruchowej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 5 500 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 5 500 zł
Zadanie nr 6 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie karate
Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  organizowania imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym,
2.  rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak: praca zespołowa, tolerancja, 

wytrwałość, walka fair play,
3.  promowania edukacyjnych walorów sportu poprzez zainteresowanie młodych ludzi 

karate oraz umożliwienie im korzystania z tej formy aktywności ruchowej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 13 200 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 13 200 zł
Zadanie nr 7 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie boksu
Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  organizowania imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym,
2.  rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak: praca zespołowa, tolerancja, 

wytrwałość, walka fair play,
3.  promowania edukacyjnych walorów sportu poprzez zainteresowanie młodych ludzi 

boksem oraz umożliwienie im korzystania z tej formy aktywności ruchowej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 4 400 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 4 400 zł
Zadanie nr 8 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jeździectwa
Preferowane będą oferty dotyczące: 
1.  organizowania imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym,
2.  rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak: praca zespołowa, tolerancja, 

wytrwałość, walka fair play,
3.  promowania edukacyjnych walorów sportu poprzez zainteresowanie młodych ludzi 

jeździectwem oraz umożliwienie im korzystania z tej formy aktywności ruchowej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 7 700zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 7 700 zł

Kandydatka zgłoszona przez czytelników „WG”
Anna Adamczyk - handball uprawia od 1991 roku, w roz-

grywkach II ligi startuje od 1996 roku na niewdzięcznej pozycji 
bramkarza. Mężatka, czas wolny poświęca głównie rodzinie.

Piotr Konopacki - 19 lat, uczeń ZSR w Gubinie, od lat czoło-
wy junior województwa w biegach długich i przeszkodowych. 
W 2008 roku Mistrz Województwa na 1500 m, I miejsce z re-
prezentacją ZSR w sztafecie 10x1000m. Piotrek legitymuje 
się 11 wynikiem w Polsce na 2000 m z prz.

Ewelina Szafrańska - szczypiorniaka trenuje od 13 lat. Pod-
stawowa zawodniczka drużyny II-ligowej od 6 sezonów i czo-
łowa zdobywczyni bramek w bieżącym sezonie. Aktualna Mi-
strzyni Polski Młodzieży Szkolnej LZS.  

Aleksandra Kuźminów - handball trenuje od 13 lat. Podsta-
wowa zawodniczka drużyny II-ligowej i czołowa strzelczyni od 
6 sezonów. Aktualna Mistrzyni Polski Młodzieży Szkolnej LZS. 

Ewa Stachowiak - piłkę ręczną trenuje od 9 lat. Od sezonu 
2006/07 gra w II lidze, w 2008 roku z klubowym zespołem ju-
niorek zajęła IX miejsce w Mistrzostwach Polski i jako juniorka 
młodsza 17. miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
Uczennica ZSLiT, kl. II technikum ekonomicznego. 

GMTS Sparta Gubin

Paweł Piotrowski - 25 lat. Od roku jest zawodnikiem klubu 
sportowego „Carina Gubin”. Gra w sekcji piłki nożnej na po-
zycji obrońcy, gdzie wyróżnia się swoimi zdolnościami. Jest 
bardzo koleżeński i lubiany przez kolegów.

Carina Gubin
Przemysław Fiedorowicz - 23 lata. Od 14. roku życia jest za-

wodnikiem klubu sportowego „Carina Gubin”. Od trzech lat peł-
ni funkcję kapitana drużyny. Jest wyróżniającym się zawodni-
kiem, dobrym i życzliwym kolegą. Przemysław studiuje na AWF 
w Gorzowie Wielkopolskim. Nie przeszkadza mu to w godnym 
reprezentowaniu naszych barw klubowych i miasta Gubina.

Daniel Szydłowski - 21 lat. Od 14. roku życia jest zawod-
nikiem klubu sportowego „Carina Gubin”. Jest bardzo do-
brym napastnikiem i zdobywcą największej ilości bramek. 
Daniel to zdyscyplinowany gracz. Jest lubiany przez kole-
gów i kibiców.

LLKS Gubin
Mateusz Sokalski - 19 lat, absolwent ZSO w Gubinie, obec-

nie student AWF Gorzów. Od 3 lat czołowy płotkarz (400 
mppł) w Polsce w kategorii junior. W 2008 roku zajął VII 
miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów w Toruniu, III miej-
sce w Mistrzostwach Polski LZS w Słubicach na 400 mppł.

Piotr Kwapich - 16 lat, członek kadry województwa juniorów. 
W 2008 roku zajął I miejsce w Mistrzostwach Województwa 
na 800 metrów, w sezonie halowym osiągnął najlepszy wynik 
w Polsce na 600 metrów w kategorii junior młodszy. 

Paweł Lorentowicz l.29, sierżant Straży Granicznej w Krośnie 
Odrzańskim, kapitan zespołu III ligi męskiej MLKS „Volley” Gubin. 
Przygodę z siatkówką rozpoczął w szkole podstawowej pod okiem 
Tomasza Lasoty, trenerem klubowym był Ireneusz Szmit. Grał 
w klubach: Carina Gubin, USV Cottbus, WKS „Sobieski” Żagań od 
2 lat zawodnik „Volley” Gubin. Wielokrotny medalista Mistrzostw 
Województwa Lubuskiego w piłce siatkowej halowej i plażowej, me-
dalista Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych (I, III miejsce). W 2007 
roku zdobył mistrzostwo Polski Straży Granicznej.

Marcin Dobrowolski l. 24, reprezentant Polski, zawodnik Mię-
dzyszkolnego Klubu Sportowego „Aquatic” przy ZSO w Gubinie, 
wychowanek Ziemowita Patka. W 2008 r. wywalczył podczas Mi-
strzostw Europy INAS_FID w Ostrowcu Świętokrzyskim złoty me-
dal na 50m stylem dowolnym, srebrne na 100m stylem dowolnym 
i w sztafecie 4x50m stylem zmiennym, brązowy na 200m stylem 
dowolnym. Rozegrane w Gubinie Mistrzostwa Polski PTSS „Spraw-
ni – Razem” przyniosły dwa złote medale i cztery rekordy Polski.

Bartosz Guzik l. 18, uczeń II klasy Zespołu Szkół Licealnych 
i Technicznych w Gubinie. Przygodę z siatkówką rozpoczął 
w Szkole Podstawowej Nr 2 pod okiem Tomasza Lasoty, trene-
rem klubowym był Ireneusz Szmit. Kapitan zespołu juniorów 
MLKS „Volley” Gubin, czołowy zawodnik w zespole III-ligowym. 
W roku 2008 wspólnie z kadrą woj. lubuskiego wywalczył wice-
mistrzostwo Polski w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Plebiscyt 2009 - kandydaci
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Ćwierćfinał piłki ręcznej
Gospodarzem zawodów jest Sparta 

ZSLiT, która dzięki zajęciu w zeszłym 
sezonie 9. miejsca w Polsce otrzyma-
ła organizację tej imprezy od Związ-
ku Piłki Ręcznej w Polsce. Warto za-
znaczyć, że z ubiegłorocznego składu 
zespołu większość zawodniczek pod-
jęła studia poza Gubinem, a tylko 
pojedyncze z nich uczące się w czte-
roletnich technikach grają w druży-
nie drugoligowej Sparty i niestety 
już jako seniorki nie pomogą swym 
młodszym koleżankom.

Awans do 32 najlepszych ekip klu-
bowych w Polsce to spory sukces 
dziewcząt i działaczy Sparty. Oprócz 
gubinianek, będą zespoły zaplecza 
ekstraklasowych klubów AZS AWF 
Gdańsk, Zagłębia Lubin lub Car-
losa Jelenia Góra i szczypiornistki 

z Nowego Sącza (I liga). Zajęcie I-II 
miejsca w tym turnieju daje awans 
do półfinału MP - a spartanki obie-
cują ambitnie walczyć o tę premię. 
Podopieczne Ewy i Kazimierza 
Barłóg wywalczyły ćwierćfinał w na-
stępującym składzie: bramkarki - 
Pola Wosik i Martyna Ławrecka, 
w polu Justyna Bednarska, Ewa 
Stachowiak, Angelika Wieczorek, 
Gabriela Kuchta, Małgorzata Wo-
ryta, Magdalena Zielińska, Karo-
lina Sibińska, Katarzyna Świstun, 
Patrycja Kuźminów, Karolina 
Drzewiecka, Ala Sykała, Karolina 
Urban, Katarzyna Dembowska, 
Magdalena Łanicka oraz maskotka 
ekipy Karolina Kindra.

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Eliminacje woj. młodziczek, gr. A

1. Sokół Żary 3 6 85:36
2. Lider Świebodzin 3 4 72:35
3. Czarni Żagań 3 4 76:50
4. Sparta Brody Żar. 4 2 49:99
5. Sparta ZS1 Gubin 3 0 25:86

Najwięcej bramek dla ZS 1 zdoby-
ły: K. Kindra - 10, N. Gornow - 4, S. 
Grabowiecka - 4

Paweł Zborowski

Piłka ręczna kobiet II liga
1. Finefarm Jelenia Góra 7 12 214:136
2. Arot Leszno 7 10 180:149
3. Zagłębie II Lubin 7 10 169:139
4. Sparta ZSLiT Gubin 7 10 182:166
5. Polonia Kępno 7 8 153:161
6. MOS Gniezno 7 4 143:168
7. Victoria Świebodzice 7 2 142:172
8. Rega Bierzwnica 7 0 106:198

Najwięcej bramek dla Sparty zdo-
były: A. Kuźminów - 52, E. Szafrań-
ska - 41, S. Włodarczyk - 25

III liga seniorek
1. ZSLiT Gubin 4 6 70:62
2. Czarni Żagań 4 4 56:56
3. Zorza Kowalów 4 2 49:57

Najwięcej bramek dla ZSLiT zdo-
były: J. Kostka -15, E. Stachowiak 
- 15, J. Bednarska - 14

Eliminacje woj. juniorek
1. Sparta ZSLiT Gubin 5 9 123:88
2. Iskra Kowalów/Rzepin 4 3 75:83
3. Czarni Żagań 3 2 66:65
4. Sokół Żary 4 2 73:100

Najwięcej bramek dla Sparty zdo-
były: K. Sibińska - 25, A. Wieczorek 
- 14, M. Zielińska - 12

Eliminacje woj. jun. młodszych
1. Lider Świebodzin 4 6 122:88
2. Czarni Żagań 4 6 109:95
3. Sparta ZSLiT Gubin 5 6 126:119
4. Iskra Kowalów 4 2 82:88
5. Sokół Żary 5 2 96:145

Najwięcej bramek dla Sparty zdo-
były: K. Świstun - 23, K. Drzewie-
cka - 22, A. Sykała - 16

W hali ZSLiT w Gubinie 11 grud-
nia 2008 r. został rozegrany po raz 
pierwszy integracyjny turniej pił-
ki nożnej halowej o Mikołajkowy 
Puchar Zdobywców. Po oficjalnym 
otwarciu, powitaniu drużyn przez 
organizatorów rozpoczęto grę w sy-
stemie każdy z każdym. W turnieju 
wzięło udział 5 drużyn: Nauczyciele 
ZSLiT, Uczniowie ZSLiT, Internat 
ZSLiT, Gimnazjum Nr 1 i Powiato-
wy Dom Dziecka. Poziom prezen-
towany przez poszczególne zespoły 
był wysoki - nie brakowało twardej 
walki i emocji.

Zawody trwały ponad trzy godzi-
ny, aż wyłoniono zwycięzców. Za 
rok przechodniego Mikołajkowego 

Turniej w ZSLiT
Pucharu Zdobywców będzie broniła 
drużyna Domu Dziecka w Gubinie. 
Dla wszystkich drużyn ufundowano 
atrakcyjne nagrody, które osobiście 
wręczył dyrektor ZSLiT Mirosław 
Siergiej.

Wyniki klasyfikacji końcowej:
1.  Powiatowy Dom Dziecka w  

Gubinie
2. Nauczyciele ZSLiT w Gubinie
3. Internat ZSLiT w Gubinie
4. Uczniowie ZSLiT w Gubinie
5. Gimnazjum Nr 1 w Gubinie

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy za udział oraz wspa-
niałą grę w turnieju. 

Organizatorzy: Krystian Kosiń-
ski, Łukasz Ziemba  gj

W dniach 5-8 lutego w Gubinie odbędzie się ćwierćfinał Mistrzostw 
Polski juniorek w piłce ręcznej. Aktualne tabele 

piłka ręczna kobiet

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych ze 

sfery pożytku publicznego w roku 2009

Zadanie nr 9 - wypoczynek letni dzieci i młodzieży
Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  organizowania wypoczynku dla dzieci z rodzin żyjących w trudnej sytuacji materialnej,
2.  wyjazdowych form wypoczynku letniego
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 16 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 6 000 zł
Zadanie nr 10 - wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych 
poprzez propagowanie idei trzeźwościowej
Preferowane będą oferty dotyczące organizacji:
1.  zajęć rehabilitacyjno-opiekuńczych dla rodzin dotkniętych problem alkoholowym, w 

formie wykładów psychoedukacyjnych i grup wsparcia,
2.  zajęć warsztatowych dla osób uzależnionych o charakterze przeciwdziałania 

nawrotom choroby,
3.  konsultacji specjalistycznych w zakresie uzależnień.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 10 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 10 000 zł
Zadanie nr 11 - organizowanie integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze 
trzeźwościowym
Preferowane będą oferty dotyczące organizacji:
1.  wyjazdów na rekolekcje trzeźwościowe,
2.  wyjazdów na Ogólnopolskie Spotkania Abstynenckie w Ośrodku Apostolstwa 

Trzeźwości w Zakroczymiu,
3.  wyjazdów na ogólnopolskie mitingi Anonimowych Alkoholików oraz wszelkiego 

rodzaju imprezy zrzeszające abstynentów w Polsce.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 9 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 9 000 zł
Zadanie nr 12 - organizowanie uroczystości i imprez abstynenckich na terenie 
miasta Gubina
Preferowane będą oferty dotyczące organizacji:
1.  festynów promujących zdrowy styl życia i trzeźwość,
2.  trzeźwościowych świąt i uroczystości,
3.  wypoczynku letniego dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową w postaci obozów 

terapeutycznych,
4.  rajdów lub maratonów trzeźwościowych.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 6 000 zł 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 6 000 zł 
Zadanie nr 13 - wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych 
naszego regionu
Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych poprzez 

organizowanie wystaw i ekspozycji,
2.  organizowanie różnorodnych form edukacji historycznej i regionalnej dzieci i 

młodzieży,
3.  gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym eksponatów historycznych 

dokumentujących dziedzictwo kulturowe naszego regionu.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 10 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 10 000 zł
Zadanie nr 14 - wspieranie działań ratownictwa wodnego
Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  organizowania różnorodnych imprez sportowo-rekreacyjnych dotyczących 

ratownictwa wodnego,
2.  prowadzenia akcji edukacyjnych propagujących idee ratownictwa wodnego.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2008 - 0 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 
2009 - 6 000 zł
- Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność 
pożytku publicznego oraz do osób prawnych i jednostek kościelnych, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie Gubin o statusie 
miejskim lub przez nią nadzorowanych.
- Termin realizacji zadań ustala się od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
- Warunkiem realizacji zadań jest adresowanie ich do mieszkańców miasta Gubina.
- W postępowaniu konkursowym uwzględniane będą tylko oferty złożone zgodnie 
z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w/s wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
- Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gubinie w 
zapieczętowanych kopertach do dnia 12 lutego 2009 r. Na kopercie z ofertą winny być 
umieszczone następujące informacje: „Otwarty konkurs ofert. Zadanie nr ...”
- Przy dokonywaniu wyboru ofert będą stosowane następujące kryteria:
1)  ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot,
2)  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania,
3)  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4)  analiza i ocena realizacji zadań zleconych danemu podmiotowi w poprzednim 

okresie, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania 
otrzymanych środków.

- Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz 
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub wsparcia zadania wraz z 
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
- Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem dotacji lub przyznaniem dotacji w 
oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
- Po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego wykaz wybranych oferentów.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 
068 455-81-37

Ministerstwo Sportu i Urząd Mar-
szałkowski woj. lubuskiego ogłosiły 
wyniki ogólnopolskiego i wojewódz-
kiego współzawodnictwa sportu 
młodzieży za 2008 rok.

Wśród 14 lubuskich powiatów 
krośnieński zajął 9. miejsce z dorob-
kiem 119,28 pkt. Na tę pulę punkto-
wą zapracowała młodzież i trenerzy 
głównie z Gubina. Piłkarki ręczne 
Sparty uzyskały 48,34 pkt., lekko-
atleci LLKS - 28, siatkarze Volley 
-27,5 pkt. Karatecy dołożyli jeszcze 
2 pkt., a pływacy z Aquatic 1. Po-
zostałe 12,44 punktów dla naszego 
powiatu uzyskały Energetyk Dy-

Gubin dobry w sporcie 
młodzieżowym

chów (8), Odra (3) i Tęcza (1,44) 
z Krosna.

Spośród 264 klubów lubuskich na 
30. miejscu sklasyfikowano Spartę 
Gubin, 42 - LLKS, 44 - Volley, 130 
- Kyokushin, 138 - Aquatic.

Gubin za zajęcie 8 miejsca w wo-
jewództwie wśród gmin wyróżnio-
ny został pucharem od Marszałka 
Lubuskiego.

Serdecznie gratulujemy sportow-
com gubińskim i ich trenerom. Bra-
wo! Gubińscy sportowcy sięgają po 
laury w Polsce i na zawodach poza 
granicami kraju. Małgorzata 

Borowczak-Turowska

Kupon plebiscytowy
Najpopularniejszy 
Sportowiec Gubina
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10. ................................
Pierwsze miejsce - 10 punktów, drugie - 9 
itd. Kupony wysyłamy na adres redakcji
ul. Westerplatte 14 , 66-620 Gubin
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