
Chcemy i potrafimy pomagać!

Jest taki jeden dzień w roku, w którym 
mimo mrozu panuje gorąca atmosfera. 
Dzień, kiedy stajemy się dla siebie ser-
deczni i więcej się uśmiechamy. Dzień, 
kiedy budzi się w nas piękniejsza stro-
na ludzkiej natury… Nie, nie chodzi 
o Wigilię Bożego Narodzenia. Takie 
cuda działy się 10 stycznia podczas 
grania największej orkiestry świata, 
która zgodnie z tradycją również w tym 
roku zawitała do Gubina!

Przypomnijmy, że tym razem pie-
niądze zbierane były dla dzieci z cho-
robami onkologicznymi, a dokładnie 
na doposażenie klinik onkologicznych 

w sprzęt wysokospecjalistyczny. Nie-
dzielny Finał Wielkiej Orkiestry w Gu-
binie został poprzedzony tradycyjnym 
już koncertem rockowym. W sobotni 
wieczór wolontariusze, ludzie z naj-
większymi i najgorętszymi sercami, 
mogli wybrać się w podróż do krainy 
orientu. Klimat dalekiego wschodu 
zapewniły nie tylko stylizowana de-
koracja, zapach kadzideł i migoczący 
blask świec. Na scenie prezentował 
się teatr z buddyjskim przesłaniem 
i scenariuszem Natalii Maryniaczyk. 
„Dawny mistrz powiedział: Wspią-
łeś się na szczyt stustopowego słupa. 

Teraz wspinaj się dalej…” mówili ge-
stem i ciałem uczniowie gubińskiego 
„ogólniaka”. Dalekie Indie to również 
filozofia wedyjska oraz odprężająca et-
niczna muzyka Hare Kryszna. To także 
kuchnia wegetariańska przygotowana 
i rozdawana przez wielbiących Krysz-
nę. - Jurek Owsiak od lat współpra-
cuje z wyznawcami tej filozofii… Łą-
czy nas wspólny cel pomagania innym. 
Hare Kryszna jest też zawsze obecna 
na Przystanku Woodstock - wyjaśnia 
Marcin Gwizdalski, szef gubińskiego 
sztabu WOŚP. 

dokończenie na str. 8

Wolontariusze po raz kolejny spisali się na medal, dzięki czemu udało się zebrać ponad 20 000 zł
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Parkowa
Zaprasza klientów 

na otwarcie
30.01.2010 r. (sobota)

od godziny 10.00
Dancing 

od godziny19.00

Restauracja

Tak mroźnego i śnieżnego stycznia nie 
było już od wielu lat. Sylwester był piękny, 
nowy rok też. Aż tu wieczorem 8 stycz-
nia zaczęło sypać, początkowo powoli 
i z przerwami. W sobotę i w niedzielę 
nie było już żartów. W poniedziałek wy-
jazd samochodów w wielu przypadkach 
stał się niemożliwy. Wprawdzie pługi 
śnieżne pojawiły się już w nocy z piątku 
na sobotę, jednak duże hałdy odgarnię-
tego śniegu zatarasowały wyjazdy z po-
sesji. Wiele bocznych ulic pozostawało 
nie odśnieżonych. Cały sprzęt PUM-u 
w niedzielę od rana odśnieżał śródmie-
ście.Odśnieżanie chodników przez właś-
cicieli posesji  nie budziło zachwytów. 
Walka ze śniegiem na dobre zaczęła się 
w poniedziałek. Burmistrz Bartłomiej 
Bartczak raniutko zwołał sztab anty-
kryzysowy. Był to strzał w dziesiątkę. 
Byli przedstawiciele administratorów 
budynków, spółdzielni mieszkaniowych, 
wspólnot organów porządkowych… 

Musimy działać ostro, bo jeszcze je-
den lub dwa dni takich opadów i mia-
sto może zostać sparaliżowane - po-
wiedział burmistrz.

Rafał Wypych dostał pełnomocni-
ctwa do użycia wszelkich środków, 
łącznie z najęciem zewnętrznych pod-
miotów do odśnieżenia dróg oraz oto-
czenia szkół i przedszkoli.

Burmistrz wysłuchał informacji 
o podjętych działaniach: prezesa PUM 
Leszka Lindy i Romana Gąsiora- kie-
rownika MZUK. Cieszę się, że pługi 
odśnieżne wyjechały już w sobotę, mo-
bilizacja sił PUM-owskich zasługuje na 
uznanie.

dokńczenie na str. 2 

Zima 
trzyma

Dość nieoczekiwany przebieg miało 
spotkanie przedstawicieli wszystkich rad 
osiedli miejskich z Burmistrzem Gubina 
Bartłomiejem Bartczakiem, Przewodni-
czącym Rady Miejskiej Leszkiem Ochot-
nym,  radnymi miejskimi, które odbyło 
się 14 stycznia. W spotkaniu uczestniczył 
komendant komisariatu policji w Gubinie 
nadkomisarz Dariusz Łytkowski i dzielni-
cowi oraz przedstawiciel Straży Miejskiej 
Mieczysław Kita. Najbardziej zapalnym 
punktem  dla przedstawicieli rad osiedlo-
wych był brak pomieszczeń, gdzie mogą 
się odbywać co miesięczne spotkania rad 
i niskie diety dla ich przewodniczących.

O ile Rada Osiedla nr 1 ma miejsce spot-
kań w GDK, to już przedstawiciele rad 
osiedli nr 2 Zbigniew Buczkowski i nr 3 
Jadwiga Małolepsza kwestionowali brak 
pomieszczeń specjalnie dla nich wydzie-
lonych. Na kontrę burmistrza, że Rada 
Osiedla nr 2 ma miejsce spotkań w SP-2, 
a osiedla nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 3. 
Z kolei Ryszard Wojtuń - sugerował, że 
zebrania rad i spotkania z mieszkańcami 
winny odbywać się wieczorami, a w szko-
łach nie ma nadzoru (J. Małolepsza mówi-
ła o obawie dewastacji i kradzieży mienia 
szkolnego) – brak w tym jednak logiki. 
Każda szkoła podstawowa jest otwarta 
do godziny 22, gdyż personel sprzątają-
cy pracuje od godziny 14. Kwestię celnie 
zripostował radny Wojciech Sendera 
– zadając rzeczowe pytanie w jakim celu 
rada ma spotykać się wieczorami? Czyż-
by w celach towarzyskich?

Dziwnymi wydają się być preten-
sje skierowane do władz miasta przez 
radną Halinę Wojnicz, że jej małżonek 
nie został zaproszony na spotkanie no-
woroczne organizowane przez Urząd 
Miejski w 2009 roku.

dokończenie na str. 12 

Siedmioro 
wybiera 
siedmiu

Z założenia Rady Osiedli winny sta-
nowić gremia, które udzielają pomo-
cy dla działań włodarzy miasta i rad-
nych miejskich. Jak wiemy jest bardzo 
nikłe zainteresowanie mieszkańców 
pracą tych Rad. Sytuacja jest często 
patowa - gdyż jak trafnie określił rad-
ny Jan Skóra „iż dochodzi do takiej 
sytuacji podczas zebrań sprawozdaw-
czo - wyborczych rad osiedli, że sied-
mioro mieszkańców osiedla wybiera 
siedmiu członków rady osiedla”.

Oświadczenie 
Przewodniczącego 
Rady Gminy 

czytaj na str. 2

Konkurs - Samorządowe 
Wydarzenie 2009

czytaj na str. 3
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Urodzenia

Zgony

Publikujemy list Marszałka Województwa Lubuskiego skierowany do Prze-
wodniczącego Rady Gminy Gubin z dn. 06.01.2010 r.:

Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiadając na Pana pismo z dnia 
18.12.2009 r. znak: RG.0150/121/2009 w sprawie uwzględnienia w działa-
niach gminy wyniku referendum gminnego z 8 listopada 2009r., uprzejmie 
informuję, że ze względu na ponadregionalne znaczenie budowy elektrowni 
zasilanej węglem brunatnym wydobywanym w planowanej kopalni - doku-
menty planistyczne gmin na terenie, których ta inwestycja jest zaplanowana, 
muszą ją uwzględniać.

Działania planistyczne gminy, prowadzone na podstawie ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mają za 
zadanie m. in. na podstawie art. 10, ust. 1 pkt 11 oraz ust. 2 pkt 7 i art. pkt 4, 
uwzględniać inwestycje celu publicznego w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Poli-
tyka Energetyczna Polski do 2030 r. (Uchwała nr 202/2009 Rady Ministrów) 
przewiduje wykorzystanie węgla brunatnego, m. in. ze złóż Gubin-Brody, do 
produkcji energii elektrycznej, jako jedno ze strategicznych działań Rządu 
RP w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz jako inwestycję celu 
publicznego o znaczeniu ponadregionalnym. W związku z powyższym do 
obowiązków samorządów: wojewódzkiego i gminnego, należy uwzględnienie 
działań z tym planem związanych w swoich planach zagospodarowania prze-
strzennego i zabezpieczenia terenów pod niezbędne inwestycje. Ze względu 
na to została także udzielona koncesja Ministra Środowiska Nr 39/2008/P na 
rozpoznanie zasobów złóż węgla brunatnego Gubin-Zasieki-Brody.

Mając na względzie przytoczone wyżej okoliczności, staje się koniecznym 
przestrzeganie ww. prawa oraz stosowanie założeń Polityki Energetycznej Pol-
ski do 2030 r. przy opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego również Gminy Gubin.

Pragnę również jeszcze raz podkreślić, że przedmiotowe inwestycje są po-
strzegane jako historyczna i niepowtarzalna szansa rozwoju gospodarczego 
i społecznego całego województwa lubuskiego.

Z poważaniem Marcin Jabłoński

Marszałek Odpowiada

Obligowany obowiązkiem wynikają-
cym z ustawy o samorządzie gminnym 
oraz Statutu Gminy Gubin, w związku 
z wyrażonym przez obywatelską grupę 
inicjatywną zamiarem przeprowadzenia 
referendum w sprawie odwołania Wójta 
i Rady Gminy Gubin oświadczam, że za-
rzuty podniesione w uzasadnieniu ww. 
pisma są bezpodstawne i nie znajdują 
uzasadnienia w obowiązującym porząd-
ku prawnym i stanie faktycznym, a jed-
nocześnie naruszają godność osobistą 
radnych i podważają zaufanie wyborców 
do pracy Rady Gminy Gubin.

Podejmując w roku 2008 uchwałę 
w sprawie zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gubin, co miało 
związek z planowaną na terenie gminy 
Gubin budową kopalni węgla brunatne-
go oraz elektrowni, Rada Gminy postę-
powała zgodnie z wymaganiami ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym, 
kierując się realną szansą podniesienia 
poziomu rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego Gminy Gubin.

Procedura uchwałodawcza w zakre-
sie planowania przestrzennego uregu-
lowana została ustawą z dnia z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.). Ze względu na 
to, że uchwalone w studium zasady za-
gospodarowania nieruchomości mają 
szczególne znaczenie dla praw miesz-
kańców gminy, ustawa gwarantuje spo-
łeczeństwu prawo udziału w procesie 
planowania. 

Przystępując do uchwalenia studium, 
zgodnie z art. 11 pkt 1 Wójt zobowią-
zany jest podać do publicznej wiado-
mości informację o podjęciu uchwały, 
o przystąpieniu do sporządzania stu-
dium, określając formę, miejsce i ter-
min składania wniosków.

Każdy obywatel ma prawo przedkładać 
propozycje i postulaty dotyczące rozwią-
zań planistycznych, a Wójt Gminy zobli-
gowany jest wnioski te rozpoznać. 

Następnie po uzyskaniu przepisanych 
opinii i uzgodnień, w myśl art. 11 pkt 10 
ustawy, Wójt Gminy ogłasza o wyłoże-
niu projektu studium do publicznego 
wglądu i wykłada ten projekt wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko na 
okres co najmniej 30 dni. W tym czasie 
organizuje dyskusję publiczną nad roz-
wiązaniami przyjętymi w projekcie stu-
dium i przyjmuje wnioski i uwagi.

Dopiero po dokonaniu tych czyn-
ności, wprowadzeniu i uwzględnieniu 

wnioskowanych poprawek, projekt 
studium wraz z listą nieuwzględnio-
nych uwag zostaje przedstawiony ra-
dzie gminy do rozwagi i ewentualnego 
uchwalenia.

Podobna procedura, gwarantująca 
społeczeństwu prawo czynnego udzia-
łu w każdym stadium postępowania, 
przewidziana jest dla czynności sporzą-
dzenia planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Powyższe oznacza, że podniesiony 
przez obywatelską grupę inicjatywną 
zarzut lekceważenia opinii społecznej 
jest bezzasadny. Podejmując uchwałę 
w sprawie przystąpienia do zmiany stu-
dium, Rada Gminy nie miała obowiązku 
przeprowadzania konsultacji społecz-
nych, gdyż konsultacje te są prawnie za-
gwarantowane na każdym etapie proce-
dury planowania przestrzennego i każda 
zainteresowana osoba fizyczna, prawna 
oraz jednostka organizacyjna nie posia-
dająca osobowości prawnej może w tym 
procesie czynnie uczestniczyć.

Wynik przeprowadzonego w listo-
padzie 2009 r. referendum lokalnego 
obrazuje stanowisko części biorącej 
w nim udział społeczności lokalnej 
wobec budowy kopalni, jednakże nie 
obliguje organów gminy do uchylenia 
podjętej już uchwały w sprawie przystą-
pienia do zmiany studium tym bardziej, 
że stanowi ona zaledwie wstępny etap 
planowania. Dotychczasowe czynności 
nad zmianami w studium nie stano-
wią decyzji w zakresie budowy kopalni 
i elektrowni. Opracowywany dokument 
zostanie przedłożony opinii publicznej 
i dopiero po spełnieniu warunków prze-
pisanych ustawą, a więc przeprowadze-
niu konsultacji społecznych i rozpatrze-
niu wniosków i uwag, przedstawiony 
zostanie pod obrady Rady Gminy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
występujące na terenie gminy Gubin 
złoża węgla brunatnego skutkują zalicze-
niem budowy kopalni oraz elektrowni do 
tzw. inwestycji celu publicznego, które, 
zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zagospo-
darowaniu przestrzennym, muszą być 
uwzględnione w studium i planach zago-
spodarowania przestrzennego gminy. 

Na posiedzeniu Rady Ministrów 
w dniu 10 listopada 2009 r. przyję-
to Politykę Energetyczną Polski do 
2030 r., w której przewidziano wyko-
rzystanie węgla brunatnego między 
innymi ze złóż Gubin-Brody, do pro-
dukcji energii elektrycznej - jako dzia-
łanie strategiczne Rządu RP w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego kraju 
oraz jako inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadregionalnym.

Bezczynność organów gminy w za-
kresie podjęcia i przeprowadzenia po-
stępowania w sprawie sporządze-
nia i uchwalenia studium bądź też 
ignorowanie obowiązku uwzględnie-
nia w uchwalonym studium zamierzeń 
planistycznych naczelnych i central-
nych organów administracji rządowej 
oraz samorządu województwa grożą 
zastosowaniem przez wojewodę środka 
nadzoru o charakterze pozytywnym, 
jakim jest zarządzenie zastępcze. 

Wymienione zarządzenie zastępcze 
skutkuje tym, że Wojewoda z mocy 
prawa sporządza studium i plan prze-
strzenny, uwzględniając w nim in-
westycje celu publicznego (kopalnia, 
elektrownia) w sposób, na który Rada 
Gminy oraz mieszkańcy nie mają 
wpływu, a kosztami obciąża w całości 
gminę, której dotyczy zaniechanie.

Rada Gminy, jako organ wybrany 
w wyborach powszechnych, podej-
mując decyzje w zakresie rozwoju go-
spodarczego gminy, musi kierować się 
potrzebami społeczności jako całości. 
Rozwój przemysłu energetycznego sta-
nowi dla Gminy Gubin niepowtarzalną 
szansę, a uzyskane środki finansowe 
przeznaczone zostaną na poprawę ja-
kości życia mieszkańców, w tym na 
inwestycje w zakresie infrastruktury 
(kanalizacja) i oświaty, których koszty, 
jak dotychczas, przekraczały możliwo-
ści budżetowe gminy Gubin. 

Na uwagę zasługuje fakt, że do głów-
nych narzędzi realizacji polityki ener-
getycznej należy zaliczyć między innym 
zhierarchizowane planowanie przestrzen-
ne, zapewniające realizację priorytetów 
polityki energetycznej. Oznacza to ogra-
niczenie władztwa jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie planowania 
przestrzennego i obowiązek dostosowa-
nia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go do założeń polityki energetycznej.

Dlatego też zasadnym jest podję-
cie stosownych uchwał w aktualnie 
obowiązującym porządku prawnym, 
w którym Rada Gminy i mieszkańcy 
mają jeszcze wpływ na sposób zago-
spodarowania terenów, na których zlo-
kalizowane są złoża węgla brunatnego.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Fudyma

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Gubin

Krystyna Żaglewska l. 78, Zbigniew 
Skowronek l. 52, Kacper Piecuch, 
Leon Kusko l. 88, Marian Kozaczyń-
ski l. 73, Pelagia Kapusta l. 88.

Lena Smoleńska, Maja Filipczak, 
Jakub Jasiński, Ksawery Maciaszczyk, 
Jakub Stojanowski, Julia Zawadz-
ka, Jakub Grzegorzewski, Alexander 
Wiatrowski, Dominik Brzeziński, Ka-
rol Miller, Adrian Jędraszak, Fabian 
Krawczyk.

dokończenie ze str. 1
Jednak sytuacja może skomplikować 

się w każdej chwili. Jeśli nie ma innych 
możliwości rozwiązania problemu, 
trzeba  będzie zatrudnić doraźnie po-
siadaczy spychów czy innego specja-
listycznego sprzętu. Dziś odśnieżamy 
szkoły, a jutro dojazdy do pozostałych 
urzędów i instytucji. Gotowość należy 
utrzymać przez następne dni, bo nie 
wiadomo jakie figle spłata jeszcze po-
goda- zakończył burmistrz. 

O 14.00 R. Wypych informował bur-
mistrza o odśnieżonych drogach do 
szkół i przedszkoli.

Burmistrz zmobilizował wszystkich 
pracowników magistratu, by utrzy-
mywali kontakty z mieszkańcami 
w sprawie odśnieżania. Każdy sygnał 
od mieszkańców jest ważny.

Prezes Linda sygnalizował, że naj-
większym utrudnieniem w odśnieża-
niu są stojące na ulicach samochody 
uniemożliwiające odśnieżanie. 

Straż Miejska wyruszyła na poszuki-
wanie właścicieli samochodów. Było 
różnie, nie wszyscy rozumieli problem. 
Popołudniowa narada wykazała, że nie 
wszyscy wypełniają swoje obowiązki, 
szczególnie właściciele prywatnych 
posesji. Do akcji wkroczyła Straż Po-
żarna. Ponadto policja wspomagała 
Straż Miejską. Strażacy podjeżdżali ze 
specjalistycznym sprzętem, by usunąć 
sople z okapów i nawisy śniegu. We 
wtorek od rana zaczęto wywozić nad-
miar śniegu ze śródmieścia. Udrożnio-
no parkingi. W poniedziałek burmistrz 

Bartczak wydał też specjalny komu-
nikat z prośbą o aktywność miesz-
kańców w odśnieżaniu. Komunikaty 
znalazły się na klatkach schodowych, 
co zmobilizowało wielu mieszkańców 
i wspólnoty mieszkaniowe do większej 
aktywności. Z żalem należy stwierdzić, 
że nie wszystkich. Właściciele i zarząd-
cy nieruchomości mają ustawowy obo-
wiązek usuwania śniegu przed domem, 
z chodnika i z dachu.

W środę Komisja Bezpieczeństwa 
Rady Miasta poprosiła burmistrza 
o sprawozdanie z akcji odśnieżania. 
Komisja dobrze oceniła przebieg 
akcji odśnieżania w mieście. Prze-
wodniczący komisji Andrzej Białek 
powiedział z dumą w głosie, że w Gu-
binie sytuacja opanowana została le-
piej i szybciej niż w Lubsku, Żarach, 
Krośnie Odrz. czy Zielonej Górze. 
Podkreślano aktywność R. Wypycha. 
Jedyne opóźnienie wystąpiło na dro-
gach powiatowych.

Powiatowy Zarząd Dróg rozpo-
czął odśnieżanie dopiero w czwartek 
14 stycznia. W tym czasie niektóre uli-
ce były już odśnieżone przez PUM.

Zima może szybko nie odpuścić, ale 
mamy już doświadczenie. Każdy na-
stępny nawrót zimy powinien być ła-
twiejszy do opanowania - powiedział 
burmistrz.

Radny Ryszard Jakutowicz zauważył 
potrzebę udrożnienia kratek kanaliza-
cyjnych na jezdniach, żeby w razie roz-
topów ułatwić odwadnianie.

Ols 

Zima trzymaDrodzy czytelnicy!

Od następnego numeru, ze względu na wymianę maszyny, na której druko-
wana jest nasza gazeta będziemy wydawać gazetę w nieco zmienionym for-
macie. Plusem jest to, że otrzymacie Państwo cztery strony w kolorze więcej. 
Minusem, że wzwiązku z tym będziemy zmuszeni podniść cenę o 0,10 zł, 
nowa cena „WG” będzie wynosić 1,90 zł. Kolejne wydania „WG” planowane 
są z datą: w lutym 5 i 19, w marcu 5 i 19, w kwietniu 2 i 16, w maju 7 i 21, 
w czerwcu 4 i 18. 

Redakcja
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1.  Pierwsza fabryka w gubińskiej 
podstrefie 

Wielomiesięczne negocjacje 
z inwestorem przyniosły skutek.

W Gubinie stanął nowoczesny 
zakład należący do koncernu 
DEPA, zajmujący się produkcją 
komponentów do budowy dźwi-
gów wysokościowych. Docelo-
wo w firmie TEKRA znajdzie 
zatrudnienie nawet  sto kilka-
dziesiąt osób. Oficjalne urucho-
mienie produkcji już wkrótce.

2.  Gubin miastem akademickim - 
Łużycka Wyższa Szkoła  
Humanistyczna 

Po kilkumiesięcznych przygoto-
waniach – 26 września Prorektor 
Uczelni prof. dr hab. Wiesław Ja-
mrożek w towarzystwie Kanclerz 
ŁWSH mgr inż. Izabeli Kumor-Pi-
larczyk uroczyście zainaugurowali 
rok akademicki. Studia licencjackie 
w systemie zaocznym na dwóch 
kierunkach nauczania podjęło pra-
wie 50 studentów. 

3. Wykup mieszkań od WAM
Po wielomiesięcznej batalii bur-

mistrzowi udało się wynegocjo-
wać i odkupić z zasobów Oddziału 
Regionalnego Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej ponad 50 mieszkań. 
Biorąc zaś pod uwagę kupione rok 
wcześniej 10 lokali WAM-owskich, 
jeden z głównych problemów Gu-
bina, jakim był brak mieszkań, zo-
stał niemal rozwiązany.

4. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Urząd Miejski oraz Gubiński 

Dom Kultury powołali do życia 
Uniwersytet dla Seniorów. Chęt-
nych do uczestnictwa w zajęciach 
jest ponad 50 osób pragnących 
poszerzyć swoje horyzonty, zdo-
być nową wiedzę, a przede wszyst-
kim miło i ciekawie spędzić czas.

 
5. Aktywnie i zawodowo

Szansa dla energicznych osób. 
Trzydziestu uczestników projek-
tu otrzymało dotacje w wysoko-
ści do 40 tysięcy złotych na uru-
chomienie własnej działalności 

gospodarczej. Na jego realiza-
cję miasto wspólnie z Urzędem 
Pracy pozyskało niebagatelną 
kwotę około 2 milionów złotych 
ze środków unijnych. 

6.  Boisko przy Zespole Szkół  
im. Mikołaja Kopernika 

Nowoczesne boisko ze sztuczną 
nawierzchnią zostało zbudowane 
w ramach projektu „Blisko Boi-
sko”. Na jego budowę udało się 
pozyskać 300 tys. zł.

7.  Boisko wielofunkcyjne przy 
Szkole Podstawowej nr 2 

Uczniowie tej szkoły od nowego 
roku szkolnego mogą grać w pił-
kę siatkową, ręczną, koszykówkę, 
a także w piłkę nożną na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią.

8.  Nowoczesny obiekt rekreacyjno-
treningowo-szkoleniowy  
przy Zespole Szkół  
Ogólnokształcących
Wybudowano go przy 85% 

wsparciu z Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej (EWT) za 
ok. 1,4 mln. zł. Gubin - jako jed-
no z niewielu miast w regionie 
- może się poszczycić tak dużą 
ilością nowoczesnych boisk 
sportowych. 

9. Ciąg pieszo rowerowy
Eurodeptak - otwarty został 14 

grudnia. Prowadzi on od mostu 
granicznego na Nysie Łużyckiej 
do Baszty Ostrowskiej. Jest to 
pierwszy etap inwestycji w ra-
mach dużego projektu „Zielona 
ścieżka”, który w 85% finanso-
wany jest z środków unijnych 
w ramach programu EWT.

10.  Utworzenie obszaru aktywności 
gospodarczej w Gubinie

Oprócz strefy ekonomicznej 
przy ul. Cmentarnej, Gubin ofe-
ruje dzisiaj inwestorom uzbrojo-
ne tereny przy ul. Legnickiej. In-
westycja współfinansowana była 
z Lubuskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, a jej całko-
wity koszt to prawie 4 mln. zł. red

Konkurs z nagrodami 
Samorządowe 
Wydarzenie 

2009
Szanowni Czytelnicy, po raz drugi przedstawiamy najważniej-

sze naszym zdaniem samorządowe wydarzenie roku 2009. Ci 
z Państwa, którzy wezmą w nim udział, mają możliwość wyloso-
wania cennych naród. Na pierwszych 50 uczestników konkursu 
czeka piękny kalendarz miejski. Wśród wszystkich uczestników 
zostaną rozlosowane nagrody w postaci sprzętu RTV oraz lokal-
ne monety - „6 Gubinek”.

Wystarczy wybrać jedną z propozycji, a następnie wysłać mail 
na adres: um@gubin.pl. W mailu prosimy o kilka słów komenta-
rza, dlaczego głosujemy właśnie na to wydarzenie, proszę podać 
także swoje dane (imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz zgo-
dę na przetwarzanie danych osobowych), jeśli chcecie Państwo 
wziąć udział w konkursie. Głosujemy do połowy lutego.

Listę osób nagrodzonych opublikujemy w lutowym wydaniu 
Wiadomości Gubińskich. Nasze propozycje:

fot. 1 - pierwsza fabryka w gubińskiej podstrefie K-SSSE

fot. 2 - powstanie wydziału Łużyckiej Wyżeszj Szkoły Humanistycznej

fot. 3 - wykup mieszkań od WAM

fot. 4 - powstanie Uniwersytetu III Wieku

fot. 5 - projekt „Atywnie i Zawodowo” na otwarcie własnego biznesu

fot. 6 - nowoczesne boisko przy Zespole Szkół im. M. Kopernika

fot. 7 - boisko wielofunkcyjne przy SP-2

fot. 8 - nowoczesne boisko przy ZSO

fot. 9 - ciąg pieszo-rowerowy „Zielona Ścieżka”

fot. 10 - uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy ul. Legnickiej
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z magistratu 

Informacje zebrał Antoni Barabasz

Czy powstanie kolejny 
„Orlik”?

Przygotowania 
do wystawy w toku

z parkiem, Park Mickiewicza oraz Plac Chrobrego. Pomysłowość, 
rozwiązania i dobór roślin oraz zastosowanie nowoczesnych roz-
wiązań sprawiło, że wszyscy obecni na spotkaniu byli zachwyce-
ni tym, co zobaczyli. W myśl tego projektu planuje się nasadzenia 
w ten sposób, aby roślinność cieszyła oczy mieszkańców przez cały 
rok. Radni zadawali pytania i podsuwali projektantce dodatkowe 
rozwiązania, które na pewno wpłyną na jakość projektu. Jego reali-
zacja z pewnością będzie korzystnie odbierana przez mieszkańców 
Gubina.

Mówi Przewodniczący Komisji T. Kaczmarek - wspomnę, że 
w projekcie znajdują się sauny oraz basen odkryty z różnymi atrak-
cjami. Rozbudowa basenu na pewno urozmaici wypoczynek dzieci 
i młodzieży oraz będzie kolejną atrakcją dla mieszkańców i gości 
naszego miasta.

Spotkanie z Radą 
Nadzorczą PUM 

Burmistrz miasta spotkał się 14 stycznia 2010 r. z Radą Nadzor-
czą Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o. W trakcie spotka-
nia poruszono tematy związane z akcją odśnieżania miasta. Prezes 
firmy Leszek Linda przedstawił prace, jakie do chwili obecnej zo-
stały podjęte: Aktualnie całodobowo (w systemie dyżurów) pracu-
je 26 pracowników etatowych i 3 mechaników, ponadto z PUM-
em współpracuje zewnętrzna firma „Roboty Ziemne” Zdzisława 
Piaseckiego. Najważniejsze jest odśnieżanie jezdni i chodników 
- mówi prezes przedsiębiorstwa - problemem jest też zapewnie-
nie utrzymania technicznej sprawności posiadanego sprzętu, a ten 
w tak trudnych warunkach potrafi po prostu „stanąć”. Nasi mecha-
nicy dokonują często „cudów” w zakresie napraw bezpośrednio na 
trasie. Do 20 stycznia nasza firma zużyła około 450 ton piasku z za-
pasu wynoszącego 600 t. Mamy zamówione dodatkowe 500 t pia-
sku, który jest sukcesywnie dostarczany na miejsca składowania. 
Z posiadanych 250 t soli zużyliśmy około 70 t, ponadto zamówione 
jest jeszcze dodatkowe 80 t, które otrzymamy do końca stycznia. 
Zapas soli jest mieszany z piaskiem, ponadto jest wytwarzany 20% 
roztwór solanki, która jest bardzo skuteczna do usuwania śniegu 
z jezdni do temperatury około - 10 stopni Cesljusza. Przez 20 dni 
tego roku zima kosztowała naszą firmę około 120 tysięcy złotych. 
W budżecie przedsiębiorstwa na akcję odśnieżania było zaplano-
wanych miesięcznie 26 tys. brutto. Miasto przekazało dla PUM-u 
dodatkowo 50 tysięcy złotych.

Burmistrz 
apeluje 

W związku z zaistniałą sytuacją proszę wszystkich mieszkańców 
o włączenie się w miejską akcję odśnieżania. Przypominam, że na 
właścicielach i zarządcach nieruchomości (wraz z przyległościami) 
spoczywa obowiązek odśnieżania posesji oraz usuwania zalegają-
cego na dachach i chodnikach śniegu, a także usuwania sopli lodu. 
W celu zapewnienia płynności komunikacyjnej proszę o jak najw-
cześniejsze przystępowanie do rannego odśnieżania. W związku 
z dużą ilością śniegu przy odśnieżaniu chodników - tam, gdzie jest 
to możliwe - proszę o jego składowanie na pasach zieleni. Przypo-
minam również, że warunkiem odśnieżania dróg miejskich przez 
powołane do tego służby jest ich przejezdność. Dlatego proszę 
o usuwanie samochodów osobowych parkujących w pasie dróg 
publicznych, które stanowią nie tylko istotne przeszkody w komu-
nikacji drogowej, ale bardzo często uniemożliwiają przeprowadze-
nie skutecznej akcji odśnieżania.

Obecnie w mieście jest 6 kompleksów sportowych. Każda szkoła po-
siada już boisko ze sztuczną nawierzchnią. Również osiedla Emilii Pla-
ter i w Komorowie posiadają swoje obiekty sportowo-rekreacyjne. 

Do sfinalizowania obietnicy przedwyborczej burmistrza Bartło-
mieja Bartczaka, zakładającej powstanie obiektu sportowo-rekre-
acyjnego w każdej części miasta, pozostała jeszcze inwestycja przy 
ul. Roosevelta (osiedle nr 1). Jego budowa została zaplanowana 
w budżecie miasta na rok 2010.

Paradoksalnie - nie poparli budżetu radni Rady Miejskiej z ra-
mienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wśród nich ci wybrani 
z osiedla nr 1: Halina Wojnicz i Jan Skóra. 

Czy zatem „Orlik” na tym osiedlu zostanie zbudowany? Do realizacji 
inwestycji jest konieczne pozyskanie z zewnętrznych środków w kwo-
cie 666 tysięcy złotych. Pozostała kwota została zaplanowana w budże-
cie miasta. Jeżeli miasto nie będzie miało możliwości pokrycia swoich 
wydatków, to nie uda się pozyskać środków zewnętrznych...

Warto dodać, że w projekcie tego boiska (który jest już opraco-
wany), przewidziane jest duże boisko do piłki nożnej, koszyków-
ki i siatkówki. Byłby to więc jedyny obiekt sportowy w mieście 
- oprócz stadionu miejskiego - posiadający tak nowoczesną infra-
strukturę sportową wraz z miejscami dla widzów.

Wielu radnych jest zdziwionych takim wynikiem głosowania nad 
tegorocznym budżetem - mówi radny Tomasz Kaczmarek, Prze-
wodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Młodzieży, Sportu i Turystyki 
- W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy informację, że jest szansa na 
dofinansowanie budowy boiska przy ul. Roosevelta z programu „Or-
lik”. Jest to bardzo dobra wiadomość dla naszej społeczności i całego 
sportowego Gubina. Należy wspomnieć, iż lokalizacja tego obiektu 
w tym miejscu jest bardzo udana. Patrząc na rozwój bazy sportowej 
Gubina i ilości uczniów oraz osób dorosłych korzystających z obiek-
tów już istniejących, zostało nam tylko czekać na wyniki sportowe 
młodzieży i poprawę kondycji mieszkańców miasta Gubina. Dlatego 
nie mogę zrozumieć postawy radnych (SLD) z tego okręgu wybor-
czego, którzy nie poparli budżetu na rok 2010, mającego wpisane 
w inwestycje dofinansowanie budowy boiska przy ul. Roosevelta 
oraz budowę tzw. „Zielonej Ścieżki”. 

Co o tym projekcie myśli Andrzej Białek, Przewodniczący Ko-
misji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska i Bezpie-
czeństwa Publicznego? - Wychowałem się na tym osiedlu, bawiłem 
się jeszcze na placu budowy, gdy były robione wykopy pod jego 
fundamenty. Będąc już radnym Rady Miejskiej, jednym z moich 
celów było i jest doprowadzenie do realizacji budowy kompleksu 
boisk zlokalizowanych w rejonie ul. Konopnickiej i Roosevelta.

Centrum miasta jest zarazem największym miejskim osiedlem, tu 
mieszka najwięcej dzieci i młodzieży, którym poprzez sport możemy 
zapewnić wychowanie i bezpieczeństwo. Pomożemy być może „wy-
kluć się” sportowym talentom nie tylko na miarę województwa.

 Sport może być właśnie tą pasją, która pozwoli wypełnić „ni-
cość” na tzw. blokowiskach, aby nie doszło do kolejnej tragedii. 
Boisko takie stanowić będzie także wspaniały element infrastruk-
tury, wpływający na jej estetykę. W połączeniu z mającą się zacząć 
niedługo przebudową ul. Chrobrego wraz z planowaną przystanią 
kajakową na Nysie Łużyckiej, oddanym do użytku tzw. eurodepta-
kiem i Wyspą Teatralną, stanowić to będzie całkiem inne centrum 
miasta. Tu ma szansę powstać swoisty ministadion i centrum spor-
towo-kulturalne w dolnej części miasta. Żałuję jednak, że nie wszy-
scy radni Rady Miejskiej z tego osiedla popierają ten projekt... 

O komentarz poprosiliśmy również burmistrza: Mimo wszyst-
ko będę się starał doprowadzić do wybudowania boiska. Na tym 
osiedlu mieszka dużo dzieci i młodzieży. Obiekt budujemy właśnie 
dla nich - przyszłości Gubina - podkreśla B. Bartczak. 

To będzie w tych dniach jedyna ekspozycja w największej sali 
gmachu Europarlamentu. Przygotowania miasta są mocno zaawan-
sowane. - akcentuje dyrektor Gubińskiego Domu Kultury Janusz 
Gajda - Mamy szansę zaistnieć na forum europejskim nie tylko 
jako Gubin, ale też jako miasto posiadające jeden z największych 
zabytków sakralnych. Do siedziby Parlamentu Europejskiego poje-
dzie więc okazała makieta ruin fary, której autorem jest jeden z zie-
lonogórskich rzemieślników. Będzie również zaprezentowany film, 
nad którego powstaniem prace trwają od już dłuższego czasu. 

Nawiązuje on fabułą do cyklu spotkań „Bliscy Nieznajomi” rea-
lizowanego w ruinach fary jesienią ub. roku, mającego przybliżyć 
znaczenie kontaktów polsko-niemieckich, w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, dla mieszkańców obu części euromiasta. 

Na planszach zaprezentowany zostanie komiks związany tematycz-
nie z Kościołem Farnym, którego autorem jest gubinianin Tadeusz 
Raczkiewicz - Mój komiks jest tematycznie związany z farą, a jego 
fabuła kończy się w czasie wojny. Część rysunków jest przygotowana 
w odcieniu sepii, a nieliczne będą barwne. - mówi jego autor.

Bardzo ważne z architektonicznego punktu widzenia jest też za-
gadnienie odbudowy samej fary i jej zadaszenie. Obecnie coraz 
więcej mówi się o takim rozwiązaniu technicznym, aby tzw. bilans 
energetyczny obiektu był maksymalnie zbliżony do zera. Zwolen-
nikiem takiego rozwiązania architektonicznego jest między innymi 
prof. dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger (która jest profeso-
rem architektury na uniwersytetach w Karlsruhe, Berlinie i ostat-
nio na Uniwersytecie Zielonogórskim).

Pokładamy duże nadzieje w pozyskaniu środków finansowych na 
rzecz fary - podkreśla burmistrz B. Bartczak - Wystawa jest konse-
kwencją wygranych przez europosła Artura Zasadę wyborów. Po 
zwycięstwie poprosiłem Go o możliwość zorganizowania w siedzi-
bie Europarlamentu wystawy poświęconej gubińskiej farze. Chcę 
zaznaczyć, że każdy eurodeputowany podczas swojej kadencji 
może zaprezentować tylko jedną wystawę.

Fara gubińska - jak się okazuje - jest świetnym „towarem ekspor-
towym” naszego miasta i to dzięki niej Gubin ma szansę pokazania 
się na arenie europejskiej. Całość przygotowań koordynuję osobi-
ście wraz z dyr. Gajdą. 

Będzie to jedyna w tym czasie wystawa, która jest zaplanowana 
w dniach 27-29 kwietnia 2010 r. Mamy nadzieję, że zaszczyci nas 
swoją obecnością prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego.

W najbliższy piątek 22 stycznia odbędzie się spotkanie grupy ro-
boczej z przedstawicielami biura eurodeputowanego A. Zasady. 

Dyskusja o „Zielonej Ścieżce” 
Obradująca w dniu 13 stycznia pod przewodnictwem Tomasza 

Kaczmarka Komisja Kultury, Oświaty, Młodzieży, Sportu i Tury-
styki omawiała projekty dotyczące wizualnej rozbudowy miasta 
oraz rewitalizacji istniejących już parków i skwerów zielonych. Na 
jej posiedzenie została zaproszona dr Monika Edyta Drozdek, 
główny projektant tzw. „Zielonej Ścieżki” w mieście. W bardzo 
obrazowy sposób przedstawiła członkom komisji wizję tego przed-

sięwzięcia. W trakcie dyskusji omówiono kolejno miejsca, w któ-
rych zostaną przeprowadzone prace rewitalizacyjne. Są to: egzota-
rium przy ul. Piastowskiej, fontanna u zbiegu ulic Grunwaldzkiej 
i Piastowskiej, amfiteatr wraz ze skarpą, tzw. Willa Wolfa wraz 

Duże zagrożenie dla pieszych na chodnikach stanowią zalegający śnieg 
i niebezpieczne sople zwisające z dachów i rynien

Wspaniale położony plac w ścisłym centrum miasta ma szansę stać 
się prawdziwym ministadionem. Do jego powstania jest potrzebna 
akceptacja ze strony wszystkich radnych...

Projekt zrewitalizowanego skweru z fontanną przy ul. Piastowskiej
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Wkurza mnie Prawo na co dzień
prowadzi prawnik Adam Ziętka

Cud gospodarczy!
Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie umowy o pracę, a następnie po dwóch 
dniach je cofnął. Czy anulowanie bez mojej zgody oświadczenia złożonego 
przez pracodawcę jest dopuszczalne?

Kodeks pracy nie precyzuje, kiedy dochodzi do skutecznego cofnięcia złożone-
go podwładnemu wypowiedzenia stosunku pracy. Posiłkując się rozwiązaniami 
przewidzianymi w art. 61 § 1 kodeksu cywilnego, należy jednak podkreślić, iż wy-
cofanie oświadczenia woli będzie skuteczne wyłącznie wtedy, gdy dotrze do pra-
cownika równocześnie z wypowiedzeniem umowy o pracę lub wcześniej. Ponieważ 
oświadczenie pracodawcy o wycofaniu wypowiedzenia dotarło do Pani później, 
więc dla swojej skuteczności wymaga zgody pracownika. W przypadku nie wyra-
żenia zgody na powyższe, przysługuje Pani prawo do odwołania się do Sądu Pracy, 
jeżeli pracodawca przy wypowiedzeniu naruszył przepisy prawa pracy.
 
W lokalu mieszkalnym, którego jestem wyłącznym najemcą, mieszka również 
moja była żona. Czy obciąża ją również obowiązek zapłaty czynszu?
 
Oczywiście. Obowiązek solidarnego ponoszenia opłat wynika bezpośrednio 
z art. 6881 kodeksu cywilnego. Zgodnie z przytoczonym przepisem zasadą jest, 
że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą 
stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Należy jednak podkreślić, iż od-
powiedzialność tych osób, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat 
należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. 

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

Szybki rozwój krajów należących do 
Unii Europejskiej zależy już nie tylko 
od efektów prac i decyzji podejmowa-
nych „na górze”. Dziś, oprócz korzyst-
nych wiadomości płynących z Parla-
mentu Europejskiego czy też Komisji 
Europejskiej, istotną rolę odgrywają 
działania władz samorządowych, choć-
by w obrębie przygranicznych miast 
partnerskich. Społeczeństwo oczekuje 
od lokalnych władz, aby wykorzysty-
wały jak największą ilość środków po-
chodzących z funduszy unijnych, które 
zostaną przeznaczone na inwestycje 
i modernizacje. W tym momencie 
ważną rolę odgrywają spotkania, na 
których prowadzone są dyskusje ma-
jące na celu ustalenie priorytetowych 
działań oraz poznawanie oczekiwań 
mieszkańców. 

I właśnie tym celom służyła organiza-
cja czwartej już Debaty Miejskiej Gu-
ben-Gubin, która odbyła się 11 stycznia 
w Gubińskim Domu Kultury. Tym ra-

zem dotyczyła ona przedstawienia po-
mysłów oraz rozwiązań zmierzających 
do szybkiego rozwój obu miast. Na 
spotkanie przybyło wielu gości, m.in.: 
burmistrz Gubina Bartłomiej Bart-
czak, burmistrz Guben Klaus-Dieter 
Hübner, przedstawiciele Euroregionu 
„Sprewa-Nysa-Bóbr”, dyrektorzy szkół 
oraz radni z Gubina i Guben. 

Zanim przystąpiono do głównego 
programu debaty, zdano relację z efek-
tów prac trzech poprzednich miejskich 
spotkań oraz przedstawiono przykłady 
wspólnych działań polsko-niemieckich. 
Ustalono m.in., iż w 2012 r. ruszy wy-
miana stażystów i praktykantów z obu 
stron Nysy Łużyckiej oraz rozwinięta 
zostanie wspólna polityka edukacyjna. 
Istotnym elementem spajającym oba 
narody jest również istnienie Uniwer-

sytetu III Wieku oraz utworzenie kur-
sów języka polskiego dla naszych za-
chodnich sąsiadów. Pojawiła się także 
propozycja, aby w przyszłości gubińska 

fara stała się centrum informacji oraz 
spotkań polsko-niemieckich.

Następnie doszło do prezentacji dwóch 
referatów. Pierwszy z nich pt.: Zakres 
transgranicznego rozwoju Euromiasta Gu-
ben-Gubin autorstwa Giseli Mehlmann 
z Ministerstwa Gospodarki i Spraw 
Europejskich, którą na debacie repre-
zentowała Ilona Petrick z Euroregionu 
„Sprewa-Nysa-Bóbr” z Guben, dotyczył 
zasygnalizowania priorytetowych działań, 
jakie powinny podjąć władze obu miast. 
Kluczem do sukcesu jest jak najszersze 
wykorzystanie środków z programu In-
terreg. Warto dodać, iż na modernizację 
Euromiasta z programu Interreg II A wy-
korzystano 1,9 mln euro, a z programu 
Interreg III A 15,6 mln euro. Ponadto 
istotne są dalsze kroki na rzecz wspiera-
nia działań urbanistycznych i socjalnych 
oraz polepszenia sytuacji na rynku pracy. 
W najbliższej przyszłości dużą wagę na-
leży przywiązać do takich przedsięwzięć, 
jak: wspieranie zasobów ludzkich, rozbu-
dowa dróg, ścieżek rowerowych i obwod-
nic, czy też rewitalizacja określonych ob-
szarów miast. Istotną kwestią jest również 
równomierny rozwój Gubina i Guben. 
Jako wzór doskonałych rozwiązań w tej 
kwestii podano przykład miast Słubice 
i Frankfurt nad Odrą. 

Z kolei Prezes Euroregionu „Sprewa-
Nysa-Bóbr” w Gubinie Czesław Fie-
dorowicz, w referacie Gubińskie wizje 
historycznego śródmieścia podkreślił 
wagę, jaką powinno się przyłożyć do 
promocji obu miast, a także ożywienia 
przemysłu turystycznego oraz poszuki-
wania dalszych inwestorów. Niezbędne 
jest uaktywnienie społeczeństwa, co 
wciąż pozostaje dość dużym proble-
mem. Za świetny przykład komunika-
cji między Gubinem i Guben wymienił 
Wyspę Teatralną, która powinna stać 
się w najbliższej przyszłości wizytów-

ką i dumą Euromiasta. Prezes Eurore-
gionu wymienił także kilka pomysłów 
w zakresie zacieśnienia współpracy, na 
przykład stworzenie projektów ener-
getycznych (choćby poprzez wspólny 
system grzewczy), budowa mostu pół-

nocnego, powstanie dużego centrum 
usługowo-handlowego oraz praca nad 
nowymi rozwiązaniami komunikacyj-
nymi (przywrócenie w Gubinie tram-
wajów, ale napędzanych energią sło-
neczną, przyspieszenie uruchomienia 
szynobusu przebiegającego przez Gu-
bin i Guben). Cz. Fiedorowicz wyraził 
także pogląd, iż tak ważne i prestiżowe 
imprezy kulturalne, jak na przykład 
„Wiosna nad Nysą”, powinny zostać 
jeszcze bardziej spopularyzowane, aby 
stały się one ofertą ponadregionalną. 

Po wysłuchaniu referatów eksper-
ci wraz z publicznością przystąpili do 
wewnętrznych dyskusji. Jedna grupa 
robocza rozmawiała na temat wspól-
nych projektów obu miast, natomiast 
druga grupa przedstawiała argumenty 

IV Debata Miejska o rozwoju Euromiasta Guben-Gubin
na rzecz kontynuowania organizacji 
kolejnych tego typu debat. Wszyscy 
uczestnicy spotkania byli zgodni co do 
tego, iż potrzebne są wspólne działania, 
bez których nie ma szans na rozwój 
infrastrukturalny miast oraz podwyż-

szenie poziomu życia mieszkańców. 
Podkreślono, iż współpraca powinna 
przebiegać w duchu europejskim i mieć 
charakter budowy stabilnej platformy 
wspólnych projektów i inicjatyw.

Warto podkreślić fakt, że działania na 
rzecz rozwoju Euromiasta leżą nie tyl-
ko w gestii samorządowców. To proces, 
w którym istotną rolę powinni odgry-
wać także mieszkańcy, choćby poprzez 
kreowanie i kształtowanie zmian. Ba-
riery graniczne odeszły w zapomnienie, 
teraz nastał czas aktywności społecznej. 
A takie debaty jak ta, na których prowa-
dzone są merytoryczne dyskusje, z pew-
nością pomagają ustalać priorytety i cele 
partnerskiej współpracy. Oby w przy-
szłości więcej takich przedsięwzięć.

Andrzej Matłacki

Mieszkańcy Euromiasta z uwagą wysłuchali referatów nt. rozwoju miast partnerskich

Pokłóciłam się z mężem. Przyjaciółki 
„wychodziły z siebie”, żeby mi wytłuma-
czyć, a ja i tak nie mogę zrozumieć pew-
nych społeczno-ekonomicznych zjawisk. 
Moja percepcja umysłowa kończy się 
w pewnym momencie. Nijak, ale to nijak 
nie mogę zrozumieć, jak to się dzieje, że 
w momencie likwidacji zakładów, czy-
li miejsc pracy, czyli funduszy na życie, 
w tak małym mieście jak Gubin propor-
cjonalnie zwiększa się ilość placówek 
handlowych. W ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat nie ostał się żaden z gubińskich 
zakładów, odjechało wojsko (też miej-
sca pracy), za to wkroczyło bezrobocie 
(z którym walczy się na różne sposoby), 
zwiększyła się populacja emerytów (i tych 
wcześniejszych, i tych w wieku), zaś ilość 
rencistów mogłaby sugerować, że jeste-
śmy chorowitym narodem. W Gubinie, 
gdzie było kiedyś kilka sklepów spożyw-
czych PSS i GS oraz tyleż przemysłowych, 
odzieżowych, trochę prywatnych, naraz 
znalazły miejsca sklepy firmowe „Netto”, 
„Biedronka”, „Tesco”, duże prywatne mar-
kety, a w ostatnim czasie dołączył „Ross-

Problem, który spędza mi sen z oczu, może być wyjaśniony chyba tylko w sposób metafizyczny.

mann”. Do tego wiele sklepów i butików 
prywatnych, no i dwa duże targowiska. 
- Jak oni wszyscy wychodzą na swoje? - 
martwię się nie o mój biznes. Mało tego 
- gubinianie korzystają też z niemieckiego 
„Kauflandu” i zielonogórskich marketów. 
- Za co? - zupełnie nie rozumiem, bo 
przecież jeżeli już ktoś ma pracę - kal-
kuluję - to i tak, jak wykazują statystyki, 
mieścimy się w grupie województw naj-
mniej zarabiających.

Moi wyżej wymienieni rozmówcy ar-
gumentowali to dla mnie niezrozumia-
łe zjawisko tak:

Kiedyś w sklepach było mało towaru. 
Pralkę czy lodówkę kupowało się raz na 
parę, albo paręnaście lat, nie było tak 
łatwo osiągalnych kredytów. Kupiłaś 
sweterek raz na trzy miesiące, a teraz 
możesz kupić codziennie (ha, ha, jesz-
cze trzeba mieć za co). Wielkie sklepy 
sieciowe nie muszą tutaj mieć zysku, bo 
mają w dużych miastach itd., itd.

A już najgłupszym dla mnie argu-
mentem jest umiejętność oszczędzania 
przez nasze gubińskie społeczeństwo.

- Z czego? - krzyczę do męża, bo 
już nie wyrabiam - Jeżeli ktoś zarabia 
900 lub 1100 zł, a za samo ogrzewa-
nie mieszkania w zimie płaci 400 zł. 
A gdzie światło, a czynsz, a jedzenie, 
ubrania dzieci do szkoły?

Jak rozmawiam z przeciętnym gubi-
nianinem (przepraszam za „przecięt-
ny”) to dziwi się, że średnia krajowa 
wynosi około 3400 zł. Ja się nie dziwię, 
mając świadomość, że wlicza się w to 
zarobki 10 tys. do 120 tys., bo też takie 
i większe są w kraju. 

Mało. Znam rodziny żyjące z zasiłku po-
mocy socjalnej i rodzinnego, gdzie każdy 
członek rodziny (włącznie z dziećmi) ma 
komórkę, a na podwórku stoi samochód. 
I znowu ktoś powie - samochód można 
kupić już za 500 zł, a komórkę za 1 zł. Ale 
żeby to utrzymać, trzeba mieć za co.

Ponieważ nie potrafię sobie tego lo-
gicznie wytłumaczyć, uciekam się do 
zjawisk metafizycznych.

To po prostu CUD. Cud gospodarczy 
nad Nysą i Odrą. Ale tylko po naszej 
stronie. Kaśka Janina Izdebska

Jeden z prelegentów debaty - Cz. Fiedorowicz w rozmowie z reporterem tvgubin.pl
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Sonda
Jak zamierzasz spędzić ferie?

Gmina Gubin

Bożena Albinowska
samodzielny referent z ZSO

Pracuję w administracji, więc 
mnie ferie nie dotyczą. Sekretariat 
szkolny pracuje w stałych, określo-
nych godzinach, mimo że uczniowie 
mają wolne. Na ten czas przydałby 
się urlop wypoczynkowy, ale wolę 
go przełożyć na lato.

Dorota Kaciunka
uczennica 

Będę odpoczywać od nauki. Zajmę 
się moim hobby - fotografowaniem. 
Dwa, trzy dni spędzę u siostry we 
Wrocławiu. Zamierzam tam posza-
leć na zakupach. Spędzę dużo czasu 
z koleżankami, bo ferie nie oznacza-
ją zerwania kontaktów ze znajomy-
mi - przeciwnie, można w tym cza-
sie poświęcić im więcej czasu.

Wiktor Bukowski
uczeń 

Do mnie co roku w czasie ferii 
przyjeżdża kolega znad morza. On 
się wyprowadził z Gubina, ale jest 
dla mnie jak brat. Lubimy spędzać 
ze sobą czas, będziemy dużo bawić 
się na dworze. Razem na pewno coś 
wymyślimy i będzie fajnie.

Mateusz Kędziora
uczeń 

Ferie spędzę w domu, ale będę 
chodził z siostrą na zimowisko do 
GDK. Program zapowiada się inte-
resująco: projekcje filmów i bajek, 
wyjazd do teatru, zajęcia na basenie 
i wiele innych. Mam nadzieję, że nie 
będę się nudził. A. K.

Rada Gminy zaakceptowała „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Progra-
mów Alkoholowych na lata 2010-2012”. Realizować go będą m.in.: przewodni-
cząca gminnej komisji Grażyna Hrabska i koordynator przy SP ZOZ w Stargar-
dzie Gubińskim Jadwiga Kobierecka. Budżet na rok bieżący wynosi 59.450 zł, 
a jego wysokość uzależniona jest od opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych.

Według badań przeprowadzonych w 2009 r. można oszacować, że liczba doro-
słych mieszkańców gminy przejawiających symptomy choroby alkoholowej w róż-
nych jej fazach wynosi około 300 osób. W latach 2001-2008 z leczenia w Ośrod-
ku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gubinie korzystało: 
w 2006 r. - 39 osób, w 2007 – 39 osób, w 2008 - 37 osób, natomiast współuzależnio-
nych było: w 2006 i 2007 po 13 i w 2008 - 16 osób.

Podstawą do realizacji Programu są działania zmierzające do ograniczenia 
spożycia napojów alkoholowych, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mają-
cych na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania 
na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwanie 
następstw nadużywania alkoholu, również wspieranie działalności organizacji 
społecznych. Ponadto tworzenie nowych i rozwój dotychczasowych organizacji, 
których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby 
nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, a także współ-
działanie z kościołami oraz związkami wyznaniowymi.

W Programie dużą uwagę zwraca się na prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej oraz edukacyjnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, mającej na 
celu m.in. zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, prowadzenie za-
jęć opiekuńczo-wychowawczych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, różnych form 
spędzania czasu wolnego, organizację i prowadzenie świetlic opiekuńczo-wycho-
wawczych, punktów świetlicowych, organizację lub dofinansowanie obozów profi-
laktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoho-
lowym, także prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży.

Pielęgniarki w szkołach będą prowadziły pogadanki o tematyce przeciwalkoho-
lowej, dostarczą informacji o substancjach uzależniających, a także będą organi-
zowały konkursy. Z.Traczyk

Gminny program profilaktyki

Inicjatywna Grupa Obywatelska - Gmina Gubin ds.Referendum w Sprawie Od-
wołania Wójta i Rady Gminy zbiera już podpisy osób popierających ten wniosek. 
Aby przedłożyć go Komisarzowi Wyborczemu, na listach muszą się podpisać 
584 osoby. Po zebraniu tej liczby głosów i złożeniu wniosku do końca lutego 
Komisarzowi Wyborczemu nastąpi ich weryfikacja, którą przeprowadzą pracow-
nicy biura Komisarza, korzystając z dokumentów znajdujących się w Urzędzie 
Gminy Gubin (sprawdzą m.in. dane dotyczące urodzenia, miejsca zamieszkania 
czy PESEL). Wszystkie te dane są dla Komisarza jawne. Po weryfikacji ustalona 
zostanie data referendum.

Aby było ważne, do urn musi przyjść 3/5 biorących udział w ostatnich wybo-
rach samorządowych, tj.1 641 osób, bo w wyborach, które odbyły się 12 listopa-
da 2006 r., głosowało w gminie 2 735 uprawnionych. Z.Traczyk

Referendum - zbierają podpisy

Czytelnicy pytają
Lampy świecą w ciągu dnia

W poprzednim tygodniu czytelniczka z ul. Różanej zadzwoniła do redakcji z 
pytaniem: „Dlaczego na ulicy, w środku dnia świecą lampy?” 

Poprosiliśmy o wyjaśnienie przedstawiciela firmy, która zajmuje się konser-
wacją oświetlenia na terenie miasta, Józefa Wieczorka:

„Miasto jest podzielone na siedem rejonów. Aby wymienić uszkodzone oprawy 
oświetleniowe prace muszą być wykonywane w dzień, w związku z tym w całym  
w danym obsługiwanym rejonie, musimy mieć włączone wszystkie latarnie. Na-
tomiast wymiany źródła oświetlenia(żarówek) prowadzone są w nocy”.

W SP nr 3 z oddziałami integracyjny-
mi zaistniała potrzeba zakupu nowego 
wyposażenia - mebli. W realizacji tego 
planu wzięły udział władze naszego mia-
sta, które wygospodarowały niezbędne 
środki z ubiegłorocznego budżetu. 

Meble zostały zamówione w olsztyń-
skiej firmie Cezas-Glob. Umeblowane 
zostały wszystkie gabinety: w klasach 
IV-VI, w oddziale przedszkolnym, a kla-
sy I-III otrzymały krzesełka z regulowa-
ną wysokością. Wszędzie stoją nowe 
stoliki. Wyposażono także stanowiska 
pracy nauczycieli. Nowe meble znajdują 
się także w obu salach komputerowych. 

W szkolnej ławie…
Starsi uczniowie z ochotą pomagali je 
wnosić, ale wszyscy (niezależnie od wie-
ku) są z nich bardzo zadowoleni. 

Poniesione koszty to 95 tys. zł, ale jest 
to kwota wydana z myślą o przyszłości 
dzieci. To nie tylko estetyka, ale przede 
wszystkim komfort (meble posiadają 
certyfikat jakości), dzięki czemu dzieci 
będą mogły uczyć się, dbając przy tym 
o prawidłową postawę ciała.

Sprawdzili to osobiście burmistrz 
miasta Bartłomiej Bartczak i wice-
burmistrz Justyna Karpisiak podczas 
krótkiej wizyty w szkole.

Anna Kędziora

Wałdze Gubina w nowych, ergonomicznych ławkach

UWAGA!
Strona internetowa www.gubin.com.pl 
i „Wiadomości Gubińskie” organizują konkurs 
„Zabawne minki”. 

Udział w zabawie może wziąć każdy, kto uchwyci 
swoją pociechę w ciekawej pozie. Zdjęcia dzieci 
urodzonych po 2005 roku prosimy przesyłać na 
adres mailowy konkurs@gubin.com.pl. Na swoich 
faworytów będzie można głosować w ankiecie 
zamieszczonej na stronie internetowej.

Nagrodą dla zwycięzcy jest profesjonalna sesja 
fotograficzna w Art Studio J.S. Orzeszko w Krośnie 
Odrzańskim. Więcej informacji na www.gubin.com.pl.

Niemieckie Liceum 
Pestallozi w Guben 

ogłasza nabór 
na rok szkolny 2010/2011

Wszystkich chętnych 
gimnazjalistów zapraszamy 
na dni otwarte 13.02.2010 r. 
w godz. od 10.00 do 12.00.

Informacje również 
na str. www.gymguben.de

Tel. 0049 3561 54 88 55 

Miasta wielkości Gubina nie mają ba-
senów. Kiedy Julian Kasowski wyszedł 
z inicjatywą budowy krytego basenu 
w Gubinie nikt nie wierzył w realność 
tego pomysłu. Kasowski przekonywał, 
że rezerwy ciepła z „Cariny” się marnu-
ją, a basen może uzyskać ciepło niemal 
za darmo. Zwolenników przybywało. 
Kiedy nastąpiło otwarcie, pierś do me-
dali wypinało już wielu.

W początku tego wieku kryta pły-
walnia już sypała się na dobre. Podjęto 
decyzję o jej odbudowie i rozbudowie. 
Dziś mamy obiekt funkcjonalny, które-
go nie trzeba się wstydzić. Szkoda, że 
ówczesna władza nie poszła „za cio-
sem” i nie realizowała konsekwentnie 
projektu zagospodarowania otoczenia 
basenu, który jako koncepcja istniał.

Nie zrealizowano ośrodka terapii roz-
wojowej, nie wybudowano kortów te-
nisowych. Nie rozwinięto też koncepcji 
„Small Marketu”. Jeśli chodzi o korty 
tenisowe to budowano je w Gubinie 
niejednokrotnie. Z prawdziwego zda-
rzenia powstały onegdaj przy Zespole 
Szkół Zawodowych staraniem dyrekto-
ra Leona Letkiego, czy też przy Zespole 
Szkól Rolniczych. Po pewnym czasie 
obiekty te siadały z braku konserwa-
cji, a może i z braku entuzjastów tego 
sportu.

Wszyscy dostrzegają w Gubinie lukę- 
brak basenu otwartego. Kiedyś wojsko 
udostępniło basen przystosowany jako 
tako do pływania, niedaleko dworca 
kolejowego. Ale wraz z wyjściem woj-
ska kąpielisko padło.

Kiedy w lecie przestaje działać kryta 
pływalnia zaczyna się problem. Lud 
Gubina wędruje za wodą: a to do Ko-
sarzyna, to znów do zabagnionego 
Bronkowa... Jakąś szansą jest zatłoczo-

ny basen w Guben. We wszystkich wy-
mienionych miejscach występują prob-
lemy z parkowaniem samochodów. 
Wzbogacenie krytej pływalni o dalsze 
przemyślane, zintegrowane kompo-
nenty obiektów sportowych, jest nie 
lada szansą rozwojowo - rekreacyjną 
dla mieszkańców Gubina.  

Dlatego z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców spotkała się inicjatywa 
burmistrza Bartłomieja Bartczaka zakła-
dająca budowę odkrytego basenu przy 
krytej pływalni. Kąpielisko otwarte przy 
krytej pływalni to jakby obiekty siostrza-
ne, lepiej się komponują jak z kortem 
tenisowym a ekonomiczne myślenie po-
piera pomysł jednoznacznie.

Jako się rzekło... jest już koncepcja ot-
wartego kąpieliska wraz z pawilonem, 
która uniezależnia organizacyjnie ten 
obiekt. Mało tego oprócz: przebieralni, 
pryszniców i pomieszczeń technicznych 
planuje się uruchomienie sauny suchej 
i mokrej, siłowni a także placu zabaw.

Projekt opracowany przez „PRO 
– ARCH – 2” z Czechowic – Dziedzic, 
firmę specjalizującą się w tego typu 
obiektach,  był przedmiotem dysku-
sji dwóch komisji Rady Miasta, któ-
re obradowały pod przewodnictwem 
radnego Tomasza Kaczmarka. Radni 
wykazali duże zainteresowanie sprawą. 
Szczególnie interesowała ich zgodność, 
nie kolizyjność przedstawionej koncep-
cji z poprzednimi zamiarami. Pytania 
zadawali: Waldemar Kowal, Halina 
Wojnicz, Andrzej Białek i Marcin Si-
kora. Niejasności rozwiewał naczelnik 
Krzysztof Olifrowicz. 

Jest to kolejna szansa dla mieszkań-
ców Gubina, która chociaż jeszcze 
mało znana zdobywa zwolenników 
i powszechne poparcie. Ols 

Koncepcja 
basenu
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O sobie samym...
Redaguje Andrzej Matłacki

Michał 

Janota
piłkarz Feyenoordu Rotterdam

Uważam, że nasze miasto...
Jest bardzo fajnym i przyjaznym miej-

scem, do którego, jak tylko mam okazję 
i czas, chętnie wracam.

Moje ulubione miejsce w Gubinie to...
Będę tu sentymentalny - stare osiedle, 

na którym kiedyś mieszkałem.
Mój największy sukces...
Debiut w pierwszej drużynie Feyeno-

ordu w wieku 18 lat.
Mój największy błąd...
No cóż… Tego największego błędu nie 

pamiętam, ale z pewnością było ich kil-
ka. (uśmiech)

Denerwuje mnie...
To, że nie mogę być częściej przy swo-

ich bliskich i oczywiście w Gubinie.
Często myślę o...
Swojej przyszłości, zarówno w aspekcie 

prywatnym, jak i w kwestii dalszej ka-
riery piłkarskiej.

Szkołę wspominam...
Jak najbardziej pozytywnie i z nostal-

gią - to był fantastyczny czas! 
W przyszłości planuję...
Osiągnąć coś wielkiego w piłce nożnej 

oraz założyć rodzinę. 
Muzyka, film czy książka? Wolny 

czas spędzam...
Słuchając muzyki Michaela Jacksona. 

Poza tym lubię oglądać filmy, czytać książ-
ki, wolny czas spędzam też przed kompute-
rem i na spotkaniach ze znajomymi.

Tradycyjna polska kuchnia czy...
Zdecydowanie wybieram kuchnię pol-

ską! Trochę mi jej brakuje za granicą…
Mam słabość do...
Słodyczy. (uśmiech)
Moja dewiza życiowa brzmi...
Iść przez życie zawsze do przodu i nie 

wracać do tego, co było w przeszłości złe.

Wojciech Rutkowski - dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnień-
skiego - po ponad 10-letnim kierowaniu 
placówką przeszedł na zasłużoną eme-
ryturę. Uroczyste pożegnanie dokonane 
przez: Starostę Powiatu Jacka Hoffman-
na, Przewodniczącą Rady Powiatu Annę 
Szcześniewicz, radnych obradujących 
na ostatniej w 2009 roku - 34 sesji, miało 

Przeszedł 
na emeryturę

miejsce 30 grudnia 2009 r. Dziękując za 
życzenia, wiązanki kwiatów i upominek 
od radnych w postaci gustownego bu-
janego fotela, W. Rutkowski podkreślił, 
iż obecnie będzie miał czas dla rodziny 
(szczególnie wnuka) i na odpoczynek.

A tak bardziej poważnie, to wrócę do 
zawodu farmaceuty - zapowiedział na 
koniec uroczystości.

AB

Odbyło się spotkanie administrato-
rów systemu sieci SISMS, który został 
zakupiony wspólnie przez gminę Gu-
bin o statusie miejskim, Przedsiębior-
stwo Usług Miejskich sp. z o.o. i firmę 
Horex A. i E. Horoszkiewicz sp. jawna. 
O samej firmie i założeniach projekto-
wych systemu szeroko mówił Marek 
Skowroński - konsultant.

W czasie szkolenia skierowanego do 
administratorów sieci została praktycz-
nie zademonstrowana możliwość wysła-
nia określonej wiadomości, która została 
jednocześnie dostarczona do dotychczas 
zarejestrowanych odbiorców.

Na przykład dla dyrektorów szkół 
istotna była informacja, że są prowa-
dzone zaawansowane prace umożli-
wiające wprowadzenie e-dziennika 
lekcyjnego, dzięki któremu rodzice 
będą automatycznie otrzymywali oce-
ny uczniów. Jest to bardzo ciekawe 
rozwiązanie - mówi dyrektor Zespołu 
Szkół im. Mikołaja Kopernika Geno-
wefa Barabasz - dzięki niemu rodzice 
będą mogli na bieżąco śledzić postę-
py swoich dzieci w nauce i nic nie da 
ukrywanie prawdziwych ocen.

Inne zastosowanie, które niebawem 
zacznie funkcjonować, to automatycz-
ny serwis turystyczny dla tych gmin 
i miejscowości, które będą jego użyt-
kownikami. System z założenia będzie 
aktualizowany co dwa miesiące, a idea 
funkcjonowania będzie polegała na 
tym, że turysta, wjeżdżając do danej 

miejscowości, wysyła SMS na numer 
umieszczony na tzw. „witaczu” i zwrot-
nie otrzymuje niezbędne wiadomości 
z historii, kultury, o obiektach sporto-
wych, trasach spacerowo-turystycznych 

Przeszkolono 
administratorów 

sieci SISMS

SERWIS INFORMACYJNY KOD REJESTRACYJNY KOD WYREJESTROWUJĄCY
E-komunikaty dla mieszkańców Gubina Tak.fkr01 Nie.fkr01
Wydarzenia Kulturalne Tak.fkr01k Nie.fkr01k
Wydarzenia Sportowe Tak.fkr01s Nie.fkr01s
Serwis Zdrowie Tak.fkr01z Nie.fkr01z
Przetargi Tak.fkr01p Nie.fkr01p
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tak.fkr01ps Nie.fkr01ps
Bezrobotni Tak.fkr01b Nie.fkr01b
Mieszkańcy Osiedla nr 1 Tak.fkr01o1 Nie.fkr01o1
Mieszkańcy Osiedla nr 2 Tak.fkr01.o2 Nie.fkr01o2
Mieszkańcy Osiedla nr 3 Tak.fkr01o3 Nie.fkr01o3
Mieszkańcy Osiedla nr 4 Tak.fkr01o4 Nie.fkr01o4

Przez ile kadencji piastuje Pani ho-
nory radnego?

Może nie zawsze są to tylko honory. 
Gubinianie zaufali mi już po raz piąty. 
Przez dwie kadencje pełniłam funkcję 
radnego w mieście, a już trzecią kaden-
cję jestem radną w powiecie. 

Czy łatwiej być radnym miejskim 
czy powiatowym?

Zdecydowanie więcej satysfakcji daje 
funkcja radnego miejskiego. Tutaj de-
cyduje się o sprawach bliskich, zna-
nych, najczęściej widocznych, jakby 
namacalnych. W powiecie jest więcej 
decyzji o podłożu abstrakcyjnym.

Może poproszę o przykład?
Przykładowo podział środków na 

remont, odbudowę czy przebudowę 
dróg. Radny zna te drogi, po których 
jeździ i tutaj jest kompetentny w po-
dejmowaniu decyzji. Nie bardzo znam 
potrzeby w gminie Bobrowice, Masze-
wo czy Bytnica, ale muszę o potrzebach 
i tych mieszkańców decydować.

Czyżby mniejsze gminy chciały po 
równo?

Być może, choć nie zauważyłam tutaj 
drastycznych żądań. Akurat w tym przy-
padku można mówić o sprawiedliwym 
podziale środków z subwencji drogowej. 
Zapewne są decyzje, które cieszą?

Coraz mniej rzeczy może cieszyć, gdy 
coraz częściej brakuje pieniędzy. Popraw-
nie przydzielana jest subwencja dla szkół. 
Działalność socjalna w powiecie jest do-
bra. Pani Zofia Mielcarek jest na tyle wy-
soce kompetentna, jak aktywna. Pisane 
przez nią projekty dają coraz więcej pie-
niędzy dla naszego powiatu. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie działa wzo-
rowo. Przykładem świeci Ośrodek Wyspa 
na ulicy Pułaskiego. Dwa pokoje wynaję-
te w Zespole Szkół Rolniczych są azylem 
dla osób, które nie mogą znieść przemocy 
w rodzinie. Właściwie funkcjonuje i ma 
dobre wyniki wychowawcze Państwo-
wy Dom Dziecka w Gubinie, podobnie 
Dom Opieki Społecznej dla mężczyzn 
w Szczawnie. Terapia zajęciowa pomaga 
wielu ludziom. Wiele osób korzysta z tur-
nusów rehabilitacyjnych. 

Ponad 10 lat jest pani ordynatorem 
Oddziału Dziecięcego, zapewne jest 
to wynik kompetencji w zawodzie?

Objęłam funkcję po pani Mochnacz, 
osobie z niekwestionowanym autory-
tetem i determinacją w działaniu. Za-
pewne w niejednym ją naśladowałam. 
Głównie w momentach, gdy wchodzą 
w grę względy humanitarne i etyczne. 
Dlatego coraz częściej powtarzam, że 
istnieje aktualnie potrzeba innego limi-
towania świadczeń szpitalnych, szcze-
gólnie w odniesieniu do dzieci. W tym 

biednym społeczeństwie często nie 
mam serca kierować kogoś do innego, 
w naszym przypadku odległego szpita-
la, bo i tak tam nie pojadą. Oto przy-
kład, jeden z wielu - wypisuję dziecko 
podleczone w ogólnym stanie dobrym, 
wymagające leczenia pulmonologicz-
nego. Daję skierowanie na oddział spe-
cjalistyczny. Matka mówi, że nie może 
z tego skorzystać, bo nie ma pieniędzy 
na podróż.

A działalność w komisjach?
Angażuję się tylko w pracę Komisji 

Zdrowia, Opieki Socjalnej i Środowiska. 
Zapewne zechce pani kompetentnie 

wypowiedzieć się w kwestii prze-
kształceń naszego szpitala?

Mnie to nie bardzo się podoba. Powiat 
ma ustawowy obowiązek prowadzenia 
szpitala. Ma zapewnić mieszkańcom 
świadczenia szpitalne. Gdy szpital bę-
dzie prowadzić spółka zewnętrzna, 
to w moim odczuciu sprawowanie tej 
opieki wymyka się spod kontroli po-
wiatu. Zapytałam więc na wrześniowej 
sesji Rady Powiatu, jakie są gwarancje, 
że po wdrożeniu opcji „B” prowadze-
nia szpitala otrzymamy pieniądze na 
oddłużenie szpitala. Starosta odpo-
wiedział, że otrzymał ustne zapewnie-
nie otrzymania tych pieniędzy w 2010 
roku. Wiemy, że NFZ w przyszłym 
roku otrzyma na kontrakty ze szpita-
lami 10% mniej pieniędzy. Czy te 10% 
ma pokryć straty szpitali?

Dlatego jako jedyna głosowałam 
przeciw uchwale przekształcającej szpi-
tal powiatowy w spółkę. Mam czyste 
sumienie, chociaż z całego serca życzę 
powodzenia w realizacji tego celu. 

Zapewne poznaliście jakieś atuty tej 
spółki?

Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. powstała 
we współpracy z bodaj jednym z najbar-
dziej doświadczonych i renomowanych 
podmiotów, jakim jest Konsorcjum-Za-
kład Usług Konsultingowych „Know-
how” Sp. z o.o. ze Szczecina. Adam 
Rosiński i Marcin Szuliński w swych 
wystąpieniach zrobili wrażenie kom-
petentnych. Mają pozytywne wyniki 
w przekształceniu kilkunastu szpitali 
w Polsce. Ujawnili również, że w jed-
nym wypadku ponieśli klęskę. Co ozna-
czałaby likwidację spółki z o.o., gdy 
powierzono jej w użytkowanie na 20 lat 
środki trwałe. Nie możemy przewidzieć 
jaki byłby w tym przypadku finał.

A jak ma wyglądać struktura nowe-
go szpitala?

W Gubinie będzie Oddział Ginekolo-
giczny, Dziecięcy, OIOM i powróci Chi-
rurgia. Do Krosna ma być przeniesiony 
Oddział Wewnętrzny. Powołano nowego 
dyrektora, którym jest pani Anna Żywica 
- absolwentka Politechniki Szczecińskiej, 
na której skończyła Wydział Zarządzania 
i Marketingu, jest w trakcie Podyplomo-
wego Studium Zarządzania Jednostkami 
Służby Zdrowia. Nowa dyrektor zrobiła 
dobre wrażenie, kompetentnej i zdecy-
dowanej osoby. Pojawiły się nieformalne 
informacje, że pani dyrektor poszukuje 
wśród miejscowej kadry osób do pomo-
cy we wdrażaniu restrukturyzacji. Po-
chwalam tę myśl, gdyż jej realizacja może 
ułatwić nowej pani dyrektor osiągnięcie 
celu, czego jej serdecznie życzę.

Ja, dziękując za wywiad, życzę Pani 
dalszych sukcesów zawodowych i na 
niwie społecznej. Oleg Sanocki

Twój radny - Elżbieta Strońska

itp. Jak podkreślił konsultant, w przy-
szłości zostanie wdrożony tzw. kanał 
otwarty, za pomocą którego adresaci 
będą mogli udzielać odpowiedzi na za-
dane pytanie. Ten system będzie wdro-
żony do końca II półrocza br.

Na początku uprawnienia do zarządza-
nia w określonych grupach otrzymało 
ponad 20 administratorów systemu.

System SISMS umożliwia selektywne 
wysyłanie informacji do określonej czę-
ści mieszkańców lub grupy użytkowni-
ków tzw. „zamkniętych” - ze względu 
na pełnioną funkcję bądź wykonywany 
zawód. 

Ideą projektu jest jego funkcjono-
wanie równolegle z dotychczasowymi 
mediami (także Internetem). Do chwili 
obecnej brakowało skutecznego środka 
powiadamiania skierowanego do okre-
ślonej grupy mieszkańców lub osób 
funkcyjnych.

Koszty funkcjonowania systemu będą 
się w przyszłości obniżać z powodu ob-
niżenia taryf na wysyłanie wiadomości 
tekstowych - SMS.

Poniżej przedstawiamy kody dostępu 
dla tych z Czytelników, którzy chcą się 
zarejestrować w systemie i otrzymywać 
informacje z wybranego serwisu infor-
macyjnego. 

Uwaga: Koszt SMS za zarejestrowanie 
lub wyrejestrowanie z systemu jest zgod-
ny z cennikiem właściwego operatora 
telefonii komórkowej, w którym Użyt-
kownik posiada telefon komórkowy.

Nie istnieje techniczna możliwość re-
jestracji telefonu, którego operatorem 
jest inny niż polski operator telefonii 
komórkowej.

Antoni Barabasz

Drodzy Czytelnicy!
Czekamy na Wasze propozy-
cje osób, które chcielibyście 
zobaczyć w rubryce 
„O sobie samym”. 

Czekamy na maile: 
wiadomoscigubinskie@go2.pl
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dokończenie ze str. 1
Harinam i oryginalne instru-

menty pochodzące z dalekiego 
wschodu to nie jedyne muzycz-
ne atrakcje sobotniego wie-
czoru. Na scenie Klubu Iskra 
zadebiutował zespół Damage, 
świetnie radzący sobie z cove-
rami kultowej kapeli Metallica. 
Natomiast klimatycznym reg-
gae, wspomaganym niespotyka-
nymi w Polsce instrumentami, 

błysnęła grupa Mate. Było zatem 
mocno nietuzinkowo i bardzo, 
bardzo pozytywnie…

Dla gubińskiego sztabu WOŚP 
ten weekend był wyjątkowo pra-
cowity. Po sobotniej orkiestro-
wej „wigilii”, już od niedzielnego 
poranka trwały gorące ostatnie 
przygotowania do wielkiego fi-

nału. Niestety, już na wstępie 
pogoda spłatała nam psikusa… 
Wystarczyło wyjrzeć w ten dzień 
przez okno, żeby zorientować się, 

Chcemy i potrafimy pomagać!
co działo się na dworze. Wszyst-
ko było zaśnieżone, na dodatek 
wiał silny wiatr. Nie było szans na 
zorganizowanie finału na scenie 
plenerowej - wyjaśnił Piotr Bi-
licz, członek gubińskiego sztabu 
WOŚP, zapytany o powody prze-
niesienia imprezy do sali widowi-
skowej Gubińskiego Domu Kul-
tury. Mimo to, część programu 
odbyła się zgodnie z planem na 
świeżym powietrzu (pokaz stra-

żacki, światełko do nieba). Rola 
oficjalnego otwarcia XVIII fina-
łu WOŚP w Gubinie przypadła 
doktor Elżbiecie Strońskiej oraz 
burmistrzowi Gubina Bartło-
miejowi Bartczakowi. Co waż-
ne, mimo zmiany miejsca grania 
orkiestry, publiczność dopisała, 
a co najważniejsze, nie szczędzi-

ła grosza podczas aukcji, które 
poprowadzili dziennikarz Radia 
Zachód Andrzej Winiszewski 
oraz dyrektor Gubińskiego Domu 

Kultury Janusz Gajda. A było co 
licytować! Ekskluzywne gadżety 
WOŚP, obrazy, biżuteria, koszulka 
piłkarska z autografem Grzego-
rza Lato, posążek faraona prosto 
z Egiptu, czarny pas Krzyszto-
fa Dubiela, możliwość zostania 
burmistrzem Gubina na jeden 
dzień - to tylko niewielka część 
niespodzianek, jakie czekały na 
licytujących. Wytchnieniem od 
emocji aukcyjnych były występy 

artystyczne. Nieco starsi odbiorcy 
z pewnością docenili występ rea-
gowej kapeli Las Melinas oraz blu-
es-rockowej Instant Blues. Z kolei 
dla młodszych widzów atrakcją 
był występ grupy tanecznej Etna 
oraz popisy szkolnych wokalistek. 
Oprócz atrakcji muzycznych, wi-
downia podziwiała: występ nie-

mieckiej grupy tanecznej, która 
przedstawiła szczególną formę 
aerobiku Tae Bo, pokaz walk ka-
rateków z gubińskiego klubu ka-

Chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom za wsparcie organizacji XVIII Finału WOŚP w Gubinie: Urząd Miejski w Gubinie, Art Grafik Dagmara Kamiń-
ska, Państwo Poniatowscy, Sklep spożywczo-warzywniczy Marek Polaszyk, PWE Gubin, Supermarket Horex, Agencja Nieruchomości City Incest Karolina i Kamil Kałuziak, Salon fryzjerski 
VIVA Teresa i Mariusz Duź, Grażyna Nowosielska, Irena Będkowska, Maria Łyszczyńska, Sklep Sekret Państwo Komarczuk, La Via Katarzyna Zbroińska, Mateusz Prus - Myjnia samochodowa, 
Księgarnia Państwo Kościesza, Centrum Nurkowe AQUA, Karat II Ewa Dmytrów, Agencja Reklamowa „Novum”, Bank PEKAO, Bank PKO BP, Bank Zachodni WBK, Agencja Ochrony Max, P.D. 
Security, Komisariat Policji w Gubinie, PCK Gubin, Biblioteka Miejska, MTB Gubin, Pizzeria Palmiarnia, Restauracja Gospoda, Auto Kasacja Sylwester Bagiński, Gubińscy Artyści i Malarze, JRG 
PSP w Gubinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Integracja”, „Wiadomości Gubińskie”, www.tvgubin.pl, www.gubin.pl, www.gubin.com.pl, Kwiaciarnia p. Szymczy-
szyn, Art-merbung Agencja Reklamowa, państwo Gwizdalscy, grupa młodzieżowa OTWARTE, Stowarzyszenie Przyjaciół ziemi Gubińskiej, Barbara Sawicz-Rutkowska, SDK KLEMM Guben, 
Market Rondo, Supermarket Eko, PSS Społem Gubin, Sklep Żabka, Sklep Saba, Sklep Ogólnospożywczy Grażyna Wichrowska, Sklep Smaki Polskie, Handel hurtowy i detaliczny Andrzej Megier, 
Sklep Zyguła, Firma Usługowo-Handlowa Irena Machcińska, Sebastian Legutko, PUM w Gubinie, Państwo Tecław, MediaExpert, Ellegansa Kinga Gut, Marta Nittmann, Fajerwerki Agnieszka 
i Jarek ul. Wojska Polskiego, pracownicy GDK, Allegro.pl, Arkada - pracownia dekoratorsko artystyczna Ewelina Mroczkowska, GS Gubin, Piekarnia Wężyska, sklep spożywczo-masarniczy 
Janina Filipczak, Sklep Kaprys, Allure (fryzjerstwo, spa, kosmetyka ), Maciuś (sklep odzieżowy), Sklep Satman, Sz. P. Agnieszka Dziel, Yashmine (sklep odzieżowy i solarium), Kolporter (salon 
Julia), Przedsiębiorstwa Handlowe (Sz. P. Marek Strzemieczny), Reichem Plus FH, Kwiaciarnia H. Mazur, Azymut (męski sklep odzieżowy), Maluch (sklep dziecięcy), Ania (sklep odzieżo-
wy), Hair Studio (salon fryzjerski), Pani Małgorzata Rolbiecka, Sklep Odzieżowy (Alicja Sikorska), Sklep Eden, Sklep Zofia, Bar Hammak, Art. Zoologiczne „Zoo Euro”, Pizzeria Romano, Salon 
Fryzjerski Viva, Sklep Meloman, wielu innych darczyńców, Sztab WOŚP 2010 (Piotr Bilicz, Marcin Gwizdalski, Andrzej Matłacki, Kasia Niekraszewicz, Justyna Piotrowska, Tomasz Selerski).

W akcję włączyli się nie tylko dorośli, ale również dzieci

Mieszkańcy Gubina podczas licytacji nie szczędzili grosza Atrakcją wieczoru był efektowny występ barmanów

Muzyczną zabawę zapewnił zespół Las Melinas

rate Kyokushin oraz niezwykle 
widowiskowy występ barmanów, 
którzy czarowali żonglerskimi 
umiejętnościami. Tuż przed go-
dziną dwudziestą wszyscy uda-
liśmy się na zewnątrz, aby po-
dziwiać światełko do nieba. Tym 
razem miało ono niecodzienną 
formę. Oprócz pokazu fajerwer-
ków, na niebie można było uj-
rzeć niezwykłe lampiony. Piękne 
świetlne widowisko symbolicznie 

podsumowało atmosferę magicz-
nej niedzieli…

Dzięki Państwa szczodrości 
udało się zebrać łącznie ponad 
20 000 zł. Warto w tym momen-
cie serdecznie podziękować rów-
nież wszystkim wolontariuszom, 
którzy mimo niesprzyjających 
warunków pogodowych, dzielnie 

„oblegali” z puszkami miasto oraz 
pobliskie miejscowości, aby spot-
kać na swojej drodze ludzi z wiel-
kim sercem.  Andrzej Matłacki

Już w sprzedaży!
Kalendarz na rok 2010 wydany na 775-lecie miasta.

- 12 pięknych zdjęć współczesnego Gubina
- 775 lat w pigułce

DOSKONAŁY UPOMINEK!

Cena: 24 zł

Do nabycia w Gubińskim Domu Kultury 
oraz Księgarni Ryszarda Kościeszy

Uciekając
od swojego
dotychczasowego
życia...

Dla wszystkich osób, które nie wzięły udziału w aukcji podczas XVIII Finału 
WOŚP, mamy dobrą wiadomość. Wciąż pozostało wiele interesujących rze-
czy do wylicytowania, m.in. obrazy, zestaw mebli, płyty muzyczne, książki 
oraz autografy bohaterów seriali „M jak Miłość” i  „Pierwsza miłość”. Szcze-
góły znajdują się na: 

http://aukcje.wosp.org.pl/show_user_auctions.php?uid=237069

18.00

28 stycznia (czwartek)

wstęp wolnyGDK

K.A.S.K
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W piątek 15 stycznia odbyła 
się uroczysta inauguracja prac 
II kadencji Młodzieżowej Rady 
Miasta. Przypomnijmy, że organ 
ten został powołany w grud-
niu 2008 roku. Celem MRM 
jest zapoznanie młodych osób 
z zasadami działań administra-
cji samorządowej oraz zdobycie 
wpływu na decyzje dotyczące lo-
kalnego środowiska młodzieżo-
wego, dzięki czemu radni mogą 
zapewniać swoim rówieśnikom 
ciekawe sposoby na spędzanie 
wolnego czasu. 

W Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Gubinie zwo-
łano sesję, na której pożegna-
no ustępujących radnych oraz 
przeprowadzono ślubowanie 
nowych radnych. W spotkaniu 
uczestniczyli: burmistrz Gubina 
Bartłomiej Bartczak, Przewod-

II kadencja Młodzieżowej Rady Miasta
niczący Rady Miejskiej Gubina 
Leszek Ochotny oraz Sekretarz 
Gminy Maria Kużdżeń. 

Na początku sesji B. Bartczak 
serdecznie podziękował wszyst-
kim radnym za wkład pracy 
i zaangażowanie w działalność 
MRM. Z pewnością była to dla 
nich ważna życiowa lekcja, umoż-
liwiająca również budowanie 
podstaw zaistnienia w seniorskiej 
polityce. Zdobyli cenną praktykę 
oraz udowodnili, że młodzi lu-
dzie potrafią aktywnie włączać 
się w ważne inicjatywy - stwier-
dził burmistrz. Każdy z radnych 
na pożegnanie otrzymał dyplom 
oraz drobne upominki. Przewod-
niczący I kadencji MRM Patryk 
Wawrzyniak krótko podsumo-
wał roczną działalność rady. Do 
najważniejszych sukcesów zali-
czono: wsparcie finansowe dla 

Młodzieżowi radni z entuzjazmem rozpoczęli II kadencję

Otwarcie wystawy pochodzą-
cego z Gubina artysty zgroma-
dziło w piątek 15 stycznia w Ga-
lerii „Ratusz” GDK spore grono 
publiczności. Obrazy, które mo-

Obraz nie zawsze musi zastanawiać, ale w przypadku twórczości Andrzeja Czabatora niemal 
zmusza do myślenia, czy głębszej refleksji dotyczącej, ludzkiej egzystencji, przemijania i sensu 
życia. Nie dziwi to, wszak autor jest z wykształcenia filozofem.

Metafizyczne malowanie
zna było oglądać powstawały na 
przestrzeni dwóch ostatnich lat. 
Trzeba wspomnieć, że to część 
twórczości A. Czabatora znane-
go również z grafik czy rysun-

A. Czabator na tle swoich obrazów

W wielką wyprawę dookoła 
świata wybrali się młodzi uczest-
nicy zimowiska w Gubińskim 
Domu Kultury. Oczywiście pod 
okiem zawodowych instrukto-
rów. Nie zabraknie zatem wielu 
atrakcji i zwiedzania bardzo ta-
jemniczych miejsc...

Na początek z uczestnikami ferii 
w GDK spotkał się gubiński poli-
cjant Mieczysław Fryga, który 
poruszył ważne kwestie związane 
z bezpieczeństwem, w związku 
z planowaną wielką wyprawą 
w nieznane… A potem przyszedł 
czas na wzajemne zapoznanie 
się i przydzielenie zadań według 
zainteresowań - grupa prasowa, 
plastyczna, teatralna.

Wtorek to pierwsze wyzwania 
dla najmłodszych, czyli teatral-
ne próby sceniczne, malowanie, 
śpiewanie oraz tworzenie praw-
dziwej gazety feryjnej. Wszyst-
ko osnute eskapadowymi mo-
tywami. A w południe kolejna 
wyprawa. Tym razem w krainę 
bajek i animowanych filmów dla 
dzieci i młodzieży.

Środa była dniem zajęć w gru-
pach pod okiem instruktorów. 
Powstały pierwsze malarskie 
arcydzieła, za teatralną grupą 

W ferie dookoła świata
pierwsze doświadczenia aktor-
skie. Młodzi dziennikarze nato-
miast starannie pracowali nad 
idealnym formatem i doskonałą 
treścią swojej gazety. Ale środa to 
także szaleństwa wszystkich pod-
opiecznych na basenie - zjeżdżal-
nia, piłka wodna, różnorakie gry.

Czwartek to tradycyjna cele-
bracja Dnia Babci. Rewelacyjny 
koncert z dedykacją od wnucząt 
przygotowany przez Małgorza-
tę Skowron z GDK przeniósł 
małych artystów oraz ich babcie 
i dziadków do krainy miłości 
i szacunku. Popołudnie pełne 

Wodne zabawy to jedna z licznych atrakcji zimowiska w GDK

ków. Sylwetkę autora przedstawił 
Waldemar Pawlikowski z GDK, 
po czym sam artysta opowiadał 
o swoich obrazach, spojrzeniu 
na otaczającą go rzeczywistość 
i odpowiadał na pytania pub-
liczności. Można było dowie-
dzieć się o jego inspiracjach 
i fascynacjach dziełami Francisa 
Bacon’a czy Salvadora Dalle-
go. Na pytanie o cierpienie czy 
ból dostrzegany na niektórych 
obrazach A. Czabator wyjaśniał, 
że jest to swoiste oczyszczenie 
wewnętrzne i należy to postrze-
gać jako zjawisko terapeutyczne. 
Wystawę będzie można oglądać 
do końca lutego.

mz

WOŚP, organizację loventynek, 
tematycznych maratonów filmo-
wych i zawodów kolarskich MTB, 
wizytę w Szczecinie na zjeździe 
młodzieżowych rad Zachodniej 
Polski, wycieczkę do Sejmu RP 
oraz sprowadzenie na Wiosnę 
Nad Nysą 2009 kultowej kapeli 
Farben Lehre. A jak odchodzący 
radni wspominają swoją kaden-
cję? Bardzo pozytywnie, wynie-
śliśmy z działań w radzie duży 
bagaż doświadczeń oraz przy-
czyniliśmy się do zaoferowania 
młodzieży wielu interesujących 
spotkań i imprez - powiedziała 
Gabrysia Kuchta. Jednym z waż-
niejszych punktów obrad było 
zaprzysiężenie przez przewodni-
czącego L. Ochotnego radnych 
powołanych na drugą kadencję. 
Teraz przed nimi szereg nowych 
wyzwań, nadziei oraz planów. 
O co będą walczyć dla gubińskiej 
młodzieży? Chcemy kontynuować 
kierunek działań obrany przez na-
szych poprzedników. Sam jestem 
ciekaw, jak to wszystko będzie wy-
glądało w praktyce, ale z pewnoś-
cią powalczymy o jak największą 
ilość interesujących imprez kultu-
ralnych i sportowych - zdradził 
świeżo upieczony radny Adam 
Kokoszka. Życząc nowym rad-
nym wielu sukcesów i wytrwa-
łości w dążeniu do celu, wypada 
mieć nadzieję, iż tak jak ich po-
przednicy, podejdą do swojej roli 
z pasją i zaangażowaniem. 

Andrzej Matłacki

wzruszeń i szczerego autentycz-
nego rodzinnego uczucia…

To dopiero pierwszy tydzień 
odkrywania przez najmłodszych 
nieznanych terenów, obszarów 
życia kulturalnego czy własnych 
możliwości. W drugim będzie 
równie ciekawie - wycieczka 
w tajemnicze miejsce Euromia-
sta, spotkanie z gubińskim prze-
wodnikiem, wyjazd do Teatru 
Lubuskiego w Zielonej Górze 
i śnieżna wyprawa z ogniskiem 
i kiełbaskami. Ale o tym w na-
stępnym numerze „WG”…

Rajmund Rajkowski

TATO
Z okazji 80 urodzin życzę Ci 
wszystkiego dobrego, czego 
jeszcze nie doświadczyłeś 
w ciągu swojego życia.

Kocham Cię, bądź zawsze 
moją latarnią, która wskazuje 
dobre drogi… Gwizdo

Kochany Panie Zygfrydzie!
Chwycił nas Pan wszystkich za serce!

Kwiaty i drzewka w Integracji jeszcze hibernują, ale wiosną 
rozkwitną tak szybko, jak nasza wdzięczność i zainteresowanie 
na Pańskich wykładach. Życzymy zdrowia. Ciepło i miło będzie 
wyjść przed „zielony dom”... Ciekawie i przyjemnie wysłuchać 
kolejnego mądrego słowa... Z szacunkiem i wdzięcznością 
przesłać te życzenia...

„Integracjanie” oraz studenci gubińskiego UTW

Czas karnawału, to także czas 
tradycyjnych „studniówek”. W tym 
roku towarzyszyliśmy tradycyjnej 
imprezie karnawałowej uczniom 
klas maturalnych Zespołu Szkół 
Rolniczych w Gubinie.

Rozpoczęli oni „odliczankę” do 
matury od tradycyjnego Polone-

za, potem był czas na oficjalne 
podziękowania dla dyrekcji, wy-
chowawców i przede wszystkim 
rodziców, po czym rozpoczęło 
się karnawałowe szaleństwo, któ-
re trwało niemal do świtu.

Z redakcyjnego obowiązku odno-
towujmy, że uczniowie klas matu-

ralnych Zespołu Szkół Licealnych 
i Technicznych swoja imprezę 
zorganizowali w Guben – 9 stycz-
nia, a uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących bawić się będą 
w najbliższą sobotę – 23 stycznia.

A jak się bawili? Spójrzmy po 
prostu na zdjęcia. AB.  

Od Poloneza do „Rock and Rolla”
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Zima w dawnym Gubinie

Na fotografii (1) z okresu międzywo-
jennego widzimy dawną gubińską sta-
rówkę w zimowej szacie. Zdjęcie wyko-
nano z ówczesnego Wzgórza Fryderyka 
(Friedrichshöhe), czyli z wzniesienia w 
bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszego 
Placu Bolesława Chrobrego, niedale-

ko Zespołu Szkół Rolniczych. Mocno 
ośnieżone gałęzie drzew na pierwszym 
planie nadają temu miejscu bardzo ro-
mantyczny, a nawet baśniowy charak-
ter. Mnóstwo zaśnieżonych dachów 
budynków, a w wielu miejscach nawet 
ciągi dachów, uświadamiają wnikli-
wemu obserwatorowi, jak zwarta była 
niegdyś zabudowa starówki w dolinie 
Lubszy i Nysy Łużyckiej. Podobnie jak 
na wielu innych zdjęciach starówki, 
również i tu nad otoczeniem dominuje 
gigantyczna bryła kościoła farnego, a 
w szczególności jego ośnieżony dach, 
z daleka przypominający piramidę. O 
przemysłowym charakterze zachodniej 
części miasta przypominają fabryczne 
kominy, widoczne na drugim planie, na 
prawo od bryły kościoła farnego.

Zimowe motywy uwieczniono na wi-
dokówce z przełomu XIX i XX wieku 
- ośnieżony ratusz miejski, dawny urząd 
powiatowy (dzisiejszy Urząd Miejski w 
Gubinie) oraz Nysa z Wyspą Teatralną. 
Motyw dzieci na ślizgawce dowodzi, że do 
najbardziej ucieszonych zimą od zawsze 
należeli najmłodsi mieszkańcy miasta.

Zdarzało się, że Nysa zamarzała tak 
głęboko, że można było jeździć po niej 
na łyżwach – prawdziwe zimowe sza-
leństwo, przysparzające niezwykłej ra-
dości (foto 2).

Albert Bauer wspomina, że zima w 
dawnym Guben miała, podobnie jak 
w innych miejscach, dwa oblicza: ze-
wnętrzne i wewnętrzne. 

-To zewnętrzne kojarzyło się z siar-
czystym mrozem i wiatrem ze wscho-
du, przynoszącym dużo śniegu, ze 
„szklanymi mostami” łączącymi brzegi 

Dla wielu dorosłych mieszkańców Gubina jest powodem do narzekania, ale chyba dla prawie wszystkich dzieci źród-
łem radości - nasza zima, która za sprawą specyficznego klimatu i malowniczego położenia miasta w rzecznej dolinie 
wydaje się być wyjątkowa, przynajmniej na skalę naszego regionu. W tym miejscu można by zapytać, jak wyglądała 
zima w dawnym, jeszcze nie zniszczonym wojną Gubinie? Jak mocno przydawała blasku dawnej Perle Dolnych Łu-
życ? Odpowiedzi, jak w wielu wypadkach, dostarczają stare fotografie i wspomnienia dawnych mieszkańców.

jezior, stawów i rzek, dzięki którym nie-
kiedy suchą nogą można było przejść 
nawet na drugą stronę Odry, z polem 
działania dla śniegowych chmur, któ-
re pokrywały ziemię zwartą i wysoką 
śnieżną kołdrą, z przemianą lasów i 
zarośli w przecudowne baśniowe two-

ry, które uszczęśliwiały młodzież i ob-
darowywały fotografów w niezwykle 
rzadkie i cudowne motywy. To oblicze 
zewnętrze uświadamiało ludziom, że 
piece były wynalazkiem bardzo poży-
tecznym, ale też bardzo żarłocznym. 
Dzięki temu obliczu ludzie stawali się 
zdolni do zrozumienia istotnego faktu, 
że bez prawdziwej zimy i zimowego 
„przestoju” w cyklu przyrodniczym nie 

może być mowy o prawdziwej wiośnie 
i lecie z jego całym bogactwem.

-W obliczu wewnętrznym zapisane 
było wszelkie bogactwo tamtych uro-
czystych i radosnych chwil spędzonych 
na parkiecie, z odświętnymi żyrandola-
mi ponad głowami i ciepło świecącymi 
lampami, miłych chwil kołysania się i 

(2) –  łyżwiarze na zamarzniętej Nysie w sąsiedztwie elektrowni wodnej,  
okres międzywojenny, foto: Lutz Materne, Guben

unoszenia w rytm tańca. To chwile ob-
leczonych blaskiem dziewczęcych oczu, 
delikatnej miłosnej gry, szarmanckości 
zgodnej z regułami dworu i z obycza-
jami. Bogactwo pełnych rozkoszy kon-
certów wokalnych i instrumentalnych, 
niezapomniane i na zawsze wzbogaca-

jące umysł teatralne wieczory. Chwile 
radosne spędzone w towarzystwie, 
zabawna i filuterna maskarada, ale też 
długie, spokojne i pozbawione pośpie-
chu wieczory w kręgu całych rodzin, 
zakrapiane i wesołe rundy skata, in-
teresująca lektura tomów ze wspania-
łej i zadziwiająco obszernej książnicy 
miejskiej. Rozmaite kursy odbywane w 
szkole ludowej i wykłady gościnne na 

wysokim poziomie.
Bycie mieszkańcem dawnego Gubina 

A. Bauer uznał za wielkie szczęście, za 
którego dostąpienie odrobinę wdzięcz-
ności należało okazać każdego dnia.

Opr. i przekład: K. Freyer
Na podst. „Gubener Heimatbrief” 2/2004 

(„Gubeński List Regionalny”)

(1) –  starówka w zimowej szacie, widok z wzniesienia w sąsiedztwie dzisiejszego Placu Bolesława Chrobrego, okres międzywojenny

Polski język migowy jest zupełnie 
inny niż polski język mówiony. Cha-
rakteryzuje się zupełnie inną składnią. 
Czytanie z ruchu warg jest dla osób 
niesłyszących bardzo trudne, jeśli ich 
pierwszym językiem jest język migowy, 
gdyż większość dźwięków powstaje we-
wnątrz jamy ustnej - trudno jest czytać 
z ruchu warg w drugim języku.

Osoby niedosłyszące porozumiewają 
się jednak w języku polskim. Słysząc 
w ograniczonym stopniu, wspomagają 
się aparatem słuchowym i/lub patrzą 
na usta swojego rozmówcy, aby ułatwić 
sobie komunikację.

Istnieje wiele sposobów i stylów komu-
nikowania się stosowanych przez osoby 
z utratą słuchu. Należy wspomnieć, że 
większość dorosłych, którzy niedawno 
utracili słuch, nie posługuje się językiem 
migowym, lecz polskim i w komunika-
cji wspomaga się urządzeniami do pisa-
nia lub wspomagającymi słuch. Osoby z 
implantami słuchowymi, tak samo jak 
osoby z innymi formami utraty słuchu, 
informują zwykle swoich rozmówców, 
jak najlepiej się z nimi porozumieć.

Jeżeli wymiana informacji ma być 
skomplikowana, np. podczas rozmowy 
w sprawie pracy, wizyty u lekarza czy 
powiadomienia o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa, najskuteczniejszym 
sposobem komunikowania się z osobą 
posługującą się językiem migowym jako 
pierwszym językiem jest pomoc wykwa-
lifikowanego tłumacza tego języka. W 
prostych interakcjach, takich jak składa-
nie zamówienia w restauracji czy wynaj-
mowanie pokoju hotelowego, zwykle wy-
starczy pisanie komunikatów na kartce.

Aby dowiedzieć się, czy dana osoba 
chce porozumiewać się w języku mi-
gowym, za pomocą gestów, pisząc czy 
mówiąc, obserwuj jakie daje ci sygnały. 
Jeżeli nie rozumiesz co mówi osoba nie-
słysząca lub niedosłysząca, poinformuj 

ABC 
Niepełnosprawnego

Urszula Kondracik

Prezes TWzK 
koło w Gubinie

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące
ją o tym. Jeśli podczas rozmowy obecny 
jest tłumacz języka migowego, patrz na 
osobę niesłyszącą i utrzymuj z nią kon-
takt wzrokowy. Zwracaj się bezpośrednio 
do niej („czego się napijesz?”), a nie do 
tłumacza („zapytaj czego się napije”).

Nie podejmuj decyzji za osoby niesły-
szące, należy je włączać w proces po-
dejmowania decyzji ich dotyczących.

Zanim zaczniesz mówić do osoby 
niesłyszącej lub niedosłyszącej, upew-
nij się, że na ciebie patrzy. W zależności 
od sytuacji możesz zamachać ręką, do-
tknąć jej ramienia lub włączyć i wyłą-
czyć światło.

Jeżeli osoba niesłysząca lub niedosły-
sząca nie rozumie któregoś zdania, nie 
powtarzaj go, a ujmuj to, co chcesz po-
wiedzieć, inaczej.

Mów z twarzą zwróconą w kierunku roz-
mówcy. Cichy, dobrze oświetlony pokój 
jest najlepszy do skutecznej komunikacji. 
Jeżeli stoisz przy źródle światła, np. przy 
oknie i jesteś zwrócony do niego plecami, 
blask może spowodować, że twoja twarz 
będzie niewyraźna, co uniemożliwi oso-
bie niedosłyszącej czytanie z ruchu warg.

Mów wyraźnie. Większość osób nie-
dosłyszących pomaga sobie w zrozu-
mieniu wypowiedzi patrząc na usta roz-
mówcy. Gdy mówisz, nie żuj gumy, nie 
pal papierosów ani nie zasłaniaj ust.

Nie musisz krzyczeć do osoby niesły-
szącej lub niedosłyszącej. Jeśli osoba 
ta używa aparatu słuchowego, jest on 
na pewno dostosowany do normalne-
go poziomu głosu i twój krzyk będzie 
przez to zniekształcony.

Opracowanie na podstawie „Praktycz-
nego poradnika savoir-vivre wobec osób 
niepełnosprawnych” Judy Cohen’a.

Towarzystwo Walki z Kalectwem i Sto-
warzyszenie Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane pełni wspólne dyżury w każdy 
wtorek od godz. 10.00 do 13.00 w biurze 
przy ul. 3 Maja (w podwórzu WDT). 

Tradycyjny już V Koncert Noworoczny 
połączonych chórów: Parafialnego „Glo-
ria Domine” z kościoła pw. Trójcy Św., 
Stadt Chore i wyjątkowo Tanz Gruppe 
z Guben pod batutą Haliny Nodzak, 
miał miejsce w kościele parafialnym 
9 stycznia br. Wiernych (szkoda, że nie-
licznych), którzy po mszy św. zdecydo-
wali się pozostać na koncercie, w imieniu 
proboszcza parafii ks. Ryszarda Rudkie-
wicza powitał ks. Ireneusz Wilk - prze-
kazując życzenia noworoczne. W pro-

Mały jubileusz
gramie koncertu znalazły się tradycyjne 
kolędy śpiewane po polsku i niemiecku. 
Duże wrażenie wywarły układy taneczne 
w wykonaniu gubeńskich seniorek, które 
zebrały rzęsiste brawa.

Zaskoczeniem był występ radnego Jana 
Skóry w charakterze wokalisty, śpiewające-
go przy akompaniamencie chóru „Gloria 
Domine” własną kolędę. Chór parafialny 
17 stycznia brał udział w XII spotkaniach 
kolędniczych Sulęcin 2010, które miały 
miejsce w tej miejscowości. AB. 

Gubeńskie seniorki otrzymały rzęsiste brawa za swoje układy taneczne
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Wieści zza Nysy
opracowanie i przekład: Krzysztof Freyer

Za mały odstęp - dostaniesz karę!

Kronika 997

Kronika PSP

Szczególnie w warunkach zimowych, czyli przy wydłużonej drodze ha-
mowania i bardzo często zmniejszonej widoczności, ważne jest, aby za-
chować bezpieczny odstęp od pojazdu jadącego przed nami. Odstęp ten, 
mierzony w metrach, ma liczbowo wynosić połowę prędkości.

Kary ostrzegawcze
Naruszenie tej zasady przy prędkości do 80 km/h skutkuje 25 euro kary ostrze-

gawczej, jeśli dojdzie do utrudnienia ruchu drogowego, kara ostrzegawcza wy-
nosi 30 euro, natomiast w przypadku spowodowania zagrożenia - 35 euro.

Kara ostrzegawcza w przypadku prędkości większej niż 80 km/h, przy odstę-
pie od 1/4 do mniej niż 1/2 prędkości wynosi 35 euro.

Grzywny
W tym miejscu kończą się kary ostrzegawcze, a zaczynają grzywny. Przy 

prędkości powyżej 80 km/h, w zależności od stopnia naruszenia odstępu, pła-
ci się grzywnę w wysokości 75 euro za jazdę w odstępie mniejszym niż 5/10 
połowy prędkości, ale już 320 euro grzywny w przypadku odstępu mniejszego 
niż 1/10 połowy prędkości.

W przypadku prędkości powyżej 130 km/h te same naruszenia odstępu 
skutkować będą grzywnami odpowiednio w wysokości 100 i 400 euro.

Gwałtowne hamowanie bez ważnego powodu też może kosztować. Jeśli za 
nami porusza się inny pojazd, to za takie nieuzasadnione hamowanie zapła-
cimy karę ostrzegawczą w wysokości 20 euro w przypadku zagrożenia ruchu 
i 30 euro, jeśli doszło do uszkodzenia rzeczy. 

Źródło: Kodeks ruchu drogowego RFN

Funkcjonowanie organizacji społecz-
nej z reguły opiera się na funduszach 
pochodzących z kilku źródeł. Jednym 
z nich jest pozyskanie dla potrzeb orga-
nizacji 1% odpisu z podatku, jaki pła-
cą fiskusowi podatnicy. Wielu miesz-
kańców naszego miasta, dostrzegając 
i doceniając działania Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, przekazu-
je 1% podatku na realizację przedsię-
wzięć tej organizacji. 

Co zrobiliśmy za pieniądze pozyskane 
z odpisów podatkowych w minionym 
roku? Udało się urządzić stanowisko 
przygotowujące pozyskane muzealia 
do ekspozycji. Najczęściej bywa tak, że 
przekazane do naszej dyspozycji przed-
mioty noszą znamiona nadwyrężenia 
czasem, potrzebują „nowego ducha”, by 
się pokazać w Izbie Muzealnej. Przy po-
mocy zakupionych narzędzi i środków 
chemicznych, rękoma opiekuna Izby 
Muzealnej Tadeusza Buczka nabie-
rają blasku. Wielu przedmiotom trze-
ba dorobić brakujące elementy, część 
wymaga regularnej konserwacji (np. 
kilkusetletnie belki dawnych domów 
trzeba malować specjalnym pokostem, 
elementy metalowe farbą przeciw rdzy 
itp.). Do tej pory nie było takiego miej-

Prosimy o wsparcie naszych działań
sca i oprzyrządowania - dzięki pozy-
skaniu funduszy z 1% można było takie 
zamierzenie zrealizować. 

Izba Muzealna dorobiła się projektora 
multimedialnego. Zwiedzający mogą 
oglądać na dużym ekranie stare wido-
kówki, filmy o mieście czy własnoręcz-
nie wykonane prezentacje.

Udało się wyeksponować wszystkie 
zgromadzone w SPZG kroniki - to 
dzięki dużemu regałowi zakupionemu 
też z 1%. Umożliwia on wszystkim za-
interesowanym łatwy dostęp do kro-
nik, a jest co oglądać.

Część pieniędzy darczyńcy 1% skie-
rowali na sfinansowanie zakupu no-
wego zegara na Baszcie Ostrowskiej. 
Łącznie wydano na te przedsięwzięcia 
prawie 4 tys. złotych. Pozostałą kwotę 
ok. 1,2 zł postanowiono przeznaczyć 
na realizację przedsięwzięć związanych 
z 775 rocznicą powstania miasta. 

Dziś kolejny raz prosimy Państwa 
o wsparcie. Bez pieniędzy pozyskanych 
z 1% nie uda się nam zrealizowanie 
wielu ambitnych - naszym zdaniem 
- przedsięwzięć. Chcielibyśmy uczcić 
jubileusz miasta 2-4 wydawnictwami. 
Bardzo liczymy na Państwa pomoc.

Prezes SPZG Stefan Pilaczyński

W 2008 r. burmistrz Bartłomiej Bart-
czak postanowił przywrócić wyspie jej 
dawną funkcję użytkową. Należało 
ocenić stan przyrodniczy wyspy, stan 
zachowania walorów wzbogaconego 
krajobrazu i przydatność fragmentów 
pozostałej infrastruktóry.

W okresie ponad 60 lat, kiedy to za-
przestano pielęgnacji parku na Wyspie 
Teatralnej, zaszły poważne - nawet nie-
odwracalne - zmiany w istocie założe-
nia parkowego. Brak jest materiałów 
pisanych i planów, a nieliczne zdjęcia 
tylko częściowo przywracają obraz. 

Identyfikację egzemplarzy oparto 
głównie na ocenie wieku drzew. Bez-
sporne jest, że okazałe: dęby, wiązy, 
lipy, buki, jawory, graby, nieliczne 
wierzby, topole białe, robinie, kaszta-
nowce, osiki tworzyły drzewostan par-
kowy. Dziś można rozpoznać już tylko 
resztki ciągów pieszych i alei oraz kęp 
czy też grup drzew.

Wiek najstarszego dębu, niestety już 
martwego, szacować można na blisko 
400 lat. Wiek większości drzew z pierwot-
nego założenia przekroczył 100 lat. Istnie-
ją egzemplarze, szczególnie kilku dębów, 
które przekroczyły 200 lat. Park osiągnął 
stadium dojrzałości biologicznej.

Nadchodzi czas wymiany i uzupełnie-
nia jego elementów. Celowym wydaje 
się wprowadzenie gatunków iglastych, 
niezbędnych w aspekcie zimowym 
parku. Bardzo ważne jest utrzymanie 
zwarcia drzewostanu od strony zachod-
niej, a to w celu zapobieżenia szkodom 
ze strony panujących wiatrów.

Aby przywrócić pierwotny charakter 
wyspy, koniecznym okazało się podjęcie 
próby zinwentaryzowania roślinności, 
szczególnie drzew i krzewów. Dopiero 
wyniki inwentaryzacji mogły przesą-
dzic o przebiegu prac projektowych.

Wśród rosnących na terenie wy-
spy 350 drzew zinwentaryzowanych 
stwierdzono 150 egzemplarzy robinii 
akacjowej, co stanowi 45%.

Powyższe porównanie wskazuje na 
problem ekspansji tego gatunku. Propo-
zycje wycięcia musiały objąć poszcze-
gólne drzewa z powodu bezpieczeństwa 
ludzi i pielęgnacji innych gatunków 
oraz ze względów sanitarnych.

Ilość występujących krzewów, zarów-
no jeśli chodzi o liczbę gatunków, jak 
i zajmowanej powierzchni, jest bar-
dzo niewielka. Jeśli nie liczyć jeżyny 
moroszki, stwierdzono występowanie 
trzynastu gatunków krzewów łącznie 
z pnączami. Większość z nich mogła 
występować w pierwotnym założeniu 
parkowym. 

Występowanie krzewów, szczególnie 
w zachodniej części wyspy sugeruje, że 
strzelnica mogła być izolowana żywo-
płotem.

Wyjątkowego potraktowania wymaga 
występowanie gatunku Hedera helix L. 
- bluszczu, gdyż jest to gatunek chro-
niony. Z gatunków iglastych pozostały 
tylko 2 cisy.

Bluszcz jest na wyspie najbardziej 
rozpowszechnioną rośliną. Wynika to 
zarówno z odpowiedniej wilgotności 

powietrza w okresie wegetacyjnym, 
odpowiednio żyznej i wilgotnej gleby, 
jak i dużej przestrzeni w ocienieniu.

Wyspa w 2/3 powierzchi od północy 
pokryta jest kobiercami bluszczu.

Ponieważ bluszcz jest rośliną ustawo-
wo chronioną, a ochronie podlegają 
egzemplarze kwitnące, zestawiono nu-
mery drzew, na których one rosną.

W trakcie penetracji terenowej wyspy 
zinwentaryzowano, zebrano i ozna-
czono około 100 bylin i roślin jedno-
rocznych. Dokonano oceny wartości 
zebranych materiałów. Dla rozjaśnie-
nia obrazu przyrodniczego wyspy od-
rzucono wszystkie gatunki pospolite, 
chwasty i gatunki ruderalne. Analiza 
występowania roślinności runa do-
prowadziła do owocnych uogólnień. 
Gatunki charakterystyczne dla danych 
naturalnych zespołów i asocjacji ro-
ślinnych najlepiej zachowały się w stre-
fie nabrzeżnej wyspy. W głąb wyspy ich  
udział maleje.

Samo obrzeże wyspy (pas szerokości 
do 1 m wraz z częścią wód płynących) 
to w przeważającej większości trzcino-
wiska o dużej zmienności komponen-
tów. Występują tu gatunki runa.

Zaistniała potrzeba ustalenia zdro-
wotności drzew z pierwotnego zało-
żenia parkowego i ustalenia potrzeb 
leczenia poszczególnych egzemplarzy. 
Połowę drzew przeznaczonych do le-
czenia stanowią potencjalne pomniki 
przyrody. Pozostałe to drzewa z pier-
wotnego założenia parkowego o wyso-
kich walorach: kompozycyjnych, przy-
rodniczych i dekoracyjnych. Trzy 
egzemplarze mogą pochłonąć duże 
koszty leczenia, a efekt zabiegów może 
okazać się nieosiągnięty.

Żadna rewitalizacja czy restauracja 
parku nie jest możliwa bez uregulo-
wania w składzie gatunkowym udziału 
robinii akacjowej.

W wielu miejscach wyspy widać 
wpływ, najczęściej wybujałych egzem-
plarzy robinii, dlatego szczegółowe 
uwagi przy każdym egzemplarzu zain-
wentaryzowanej robinii w zestawieniu, 
wraz z propozycją idnywidualnego 
rozwiązania problemu, winny pomóc 
w podjęciu decyzji uregulowania skła-
du gatunkowego drzewostanu. Propo-
zycje wycięcia poszczególnych robinii 
należy rozumieć jako plan minimum.

Wskazane wydaje się oszczędzenie 
drzew poza robinią na obrzeżach, ze 
względu na ich rolę wiatrochronną.

Podkreślić należy, że plany moder-
nizacji i rewaloryzacji parku mogą 
nie być zbieżne z wnioskami opra-
cowania inwentaryzacyjnego, jednak 
powinny być uzgodnione na etapie 
planowania z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków. Jest to szczególnie 
istotne odnośnie 30 drzew zdrowych 
o parametrach pomników przyrody: 
17 wiązów, 5 dębów, 2 jaworów i po 
jednym: cis, klon jesionolistny, lipa 
drobnolistna, robinia, osika i topola 
biała. W każdym razie inwentaryzacja 
przyrodnicza jest punktem wyjścia do 
prac planistycznych. Ols

Roślinność 
wyspy

10.01. Na os. Emilii Plater zastęp 
strażaków „uwalniał” z zaspy śnież-
nej karetkę pogotowia ratunkowego 
przewożącą chorego. Po usuniecie 
przez strażaków śniegu, ciężki sa-
mochód wyholował pechową karet-
kę na odśnieżony odcinek.

15.01. Zastęp strażaków gasił 
palący się samochód osobowy na 
ul. Barlickiego.

16.01. Na jednej z posesji w Jaro-
mirowicach zapaliły się sadze w ko-
minie. Po przybyciu na miejsce stra-
żacy wygasili piec i przewietrzyli 
pomieszczenia.

Ze względu na obfite opady śniegu 
strażacy usuwali nawisy śnieżne i lo-
dowe sople z dachów szkół, przed-
szkoli i innych budynków instytucji 
użyteczności publicznej.

Informacje przekazał 
zastępca dowódcy 

JRG-PSP w Gubinie 
asp. Wojciech Liczbiński. 

Oprac. AB.

W okresie od 12 do 20 stycznia 2010r. 
na terenie miasta i gminy Gubin od-
notowano następujące zdarzenia:

12.01. Na Placu Katedralnym w Gu-
binie nieustalony sprawca zabrał 59-
letniej kobiecie torebkę, w której 
znajdowały się dokumenty, telefon 
komórkowy i pieniądze. Policjanci 
prowadzą czynności w tej sprawie.

13.01. W Gubinie nieustalony spraw-
ca skradł z niezamkniętego volkswage-
na radio samochodowe wartości 360 zł.

W okresie od 12 do 20 stycznia 
gubińscy policjanci zatrzymali 1 nie-
trzeźwego kierującego oraz dwóch 
posiadających sądowy zakaz kiero-
wania pojazdami.

Policjanci uczą bezpieczeństwa 
podczas ferii

Pięćdziesięcioro dzieci w wieku od 
6 do 12 lat, uczestników gubińskiego 
zimowiska, wzięło udział w spot-
kaniu z policjantami prewencji Ko-
mendy Powiatowej Policji w Krośnie 
Odrzańskim, które odbyło się 18 
stycznia br.

Już od pierwszego dnia ferii zimo-
wych policjanci uczestniczą w spot-
kaniach z dziećmi, które spędzają 
swój wolny czas na zimowisku zor-
ganizowanym przez Gubiński Dom 
Kultury. Policjanci podczas zabawy 
uczyli bezpiecznego zachowania na 
śniegu. Przypomnieli również o wa-
runkach korzystania z zamarzniętych 
naturalnych zbiorników wodnych. 
W trakcie tych spotkań policjanci 
omówią też zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu. W ponie-
działek każdy z uczestników zabawy 
otrzymał odblaski przekazane przez 
KWP w Gorzowie Wlkp. w ramach 
działań „Słońce na drodze”. 

Oficer Prasowy
KPP Krosno Odrzańskie 

Norbert Marczenia
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Zaczął się okres, w którym króluje 
taniec i dobra zabawa. Świętować chcą 
także gubińskie maluchy z Przedszkola 
Miejskiego nr 1, które w środę 13 stycz-
nia doskonale bawiły się na balu kar-
nawałowym. W imprezie udział wzięły 
dzieci wraz z rodzicami. Takie wyda-
rzenia sprawiają naszym podopiecznym 
wielką frajdę i radość. Bardzo lubimy 

Karnawał przedszkolaków
sprawiać im niespodzianki - mówi dy-
rektorka przedszkola Grażyna Hrab-
ska. Wyobraźnia dzieciaków jest nie-
ograniczona, dzięki czemu na balu 
pojawiły się przedszkolaki przebrane 
m.in. za spidermana, królewnę, ty-
grysa, żółwia, kowboja, św. mikołaja, 
czarodzieja, czy też Harry Pottera. Na 
wszystkich uczestników zabawy czeka-

W godzinach przedpołudniowych 
w sobotę 9 stycznia punkt alarmowy 
straży pożarnej w Gubinie otrzymał 
zgłoszenie o podłożeniu ładunku wy-
buchowym w sklepie sieci Media Ex-
pert przy ul. Wyspiańskiego. 

Na miejsce zdarzenia został skie-
rowany jeden zastęp strażaków oraz 
pogotowie ratunkowe - zgodnie 
z obowiązującymi w takich wypadkach 
procedurami. W międzyczasie teren 
sklepu został objęty czynnościami ope-
racyjnymi policji. Działania zastępu zo-
stały ukierunkowane na zablokowanie 
możliwości przejazdu jedną z ważniej-
szych miejskich ulic - Wyspiańskiego 
od głównego skrzyżowania do objaz-
du poprzez parking sklepu Horex. Po 
kilkugodzinnej akcji poszukiwawczej 
z użyciem psa Straży Granicznej szko-
lonego do wykrywania materiałów 
pirotechnicznych i dokładnym prze-
szukaniu sklepu przez policjantów, na 
szczęście żadnych niebezpiecznych 
substancji i materiałów nie znaleziono.  

Po prostu głupota

Blokada odcinka jednej z najruchliwszych miejskich ulic - Wyspiańskiego - stanowiła 
spore utrudnienie dla kierowców

Koszt całej akcji wyniósł kilkanaście 
tysięcy złotych. Do tego dodać należy 
zaangażowanie kilkudziesięciu osób 
ze służb mundurowych, operacyjnych 
i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
w mieście z ramienia Urzędu Miejskie-

„W każdym Człowieku jest coś, co 
jest lepsze od Ciebie” - to motto, któ-
re jest wyznacznikiem pozwalającym 
dotrzeć i znaleźć osoby poświęcające 
się dla innych, często bez rozgłosu, bo 
nie należą one do tych pokazywanych 
przez media.

To właśnie z myślą o nich już piąty rok 
Klub Kobiet Niezależnych w Gubinie ho-
noruje wybranych laureatów. Każdego 
roku w połowie stycznia na gali w restau-
racji „Tercet” wręczane są statuetki „Ko-
biety z sercem” i złote serduszka. Drugi 
rok kapituła KKN uhonorowała „Męż-
czyznę z sercem”, wychodząc z założenia, 
że niezależnie od płci serce się ma lub 
nie. Wśród kwiatów, nastrojowych świec, 
w pięknie przygotowanych pomieszcze-
niach restauracji „Tercet” (podziękowa-
nia i ukłony dla pana Mirosława Witana) 
wśród wzruszeń i gratulacji, przy udziale 
wokalistek z GDK, tegoroczne statuetki 
odebrali: pani Maria Kowal ze Stargar-
du Gubińskiego i pan Gerhard Schulz 
z Niemiec. Tak się złożyło, że oboje są 
emerytowanymi nauczycielami. 

Maria Kowal przez lata uczyła w szko-
le. Uczniowie bardzo ją cenili za wiedzę, 
ciepło i sprawiedliwość. Bo pani Maria 
nie ograniczała się tylko do szkolnych 
zajęć. Prowadziła drużynę harcerską. 
Uczyła młodzież współpracy, stawania 
się coraz lepszym - wszystkich harcer-
skich zasad. Po przejściu na emeryturę 
nie wystarczyło jej gospodarstwo z kro-
wą i drobiem, nie ograniczyła się też 
do miłości dziesięciorga wnucząt i pra-

Śnieg miał być w święta, ale spadł po 
terminie. W nadmiarze. Wielu licyto-
wało się jakiś czas, kogo bardziej zasy-
pało i kto bardziej jest winnym takiej 
sytuacji. Wszyscy uważali, że maszyna 
odśnieżająca powinna przyjechać do 
nich w pierwszej kolejności. A odśnie-
żających było jak na lekarstwo. Zbioro-
wo staramy się zapominać o obowiąz-
ku odśnieżania. 

Jeden z czytelników w telefonie do 
redakcji sugerował potrzebę przypo-
mnienia obowiązków właścicieli pose-
sji. Powszechnie wiadomo, że: mają oni 
obowiązek sprzątania błota, śniegu i lodu 
z chodników wzdłuż posesji przed swoi-
mi domami. Jeżeli w budynku jest wiele 
mieszkań, obowiązki właściciela przejmu-
ją osoby zarządzające, które zatrudniają 
firmę zajmującą się dbaniem o porządek. 

Klub Kobiet Niezależnych w Gubinie po raz piąty uhonorował laureatów.

Bez rozgłosu robią swoje!
wnuczki. Nadal miała pasję życia i dzia-
łała. Była prezesem oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, dziś jest se-
kretarzem w zespole Caritas. Wie komu 
pomoc się należy. Współorganizuje fe-
styny w Starosiedlu i Witaszkowie, do-
żynki gminne. Organizuje konkursy dla 
dzieci. Żadne środowiskowe działania 
nie obywają się bez niej, a często staje się 
ich inicjatorką. Fotografuje, pisze wier-
sze. Ciągle ma głowę pełną projektów, 
którymi zaraża innych. A najważniejszą 
dla niej zapłatą jest uśmiech i zadowole-
nie innych.

Gerhart Schulz przez wiele lat uczył. 
Był też dyrektorem szkoły podstawowej 
w Funfeichen koło Eisenhüttenstadt. Te-
raz mówi, że nie potrafi być tylko eme-
rytem, nie potrafi tylko odpoczywać. 
Od ponad szesnastu lat wspomaga dzie-

Zima zaskoczyła nie tylko drogowców

dokończenie ze str. 1
A takie zaproszenie zostało przesłane do 

Biura Euroregionu S-N-B, która to insty-
tucja zarządza środkami europejskimi.

Przewodnicząca Radny Osiedla nr 4 
w Komorowie Leontyna Kaczor po-
wiedziała bez ogródek, że ma na swoją 
siedzibę miejsce w jednym z pomiesz-
czeń na boisku, a przez rok na jej dyżur 
„zawitały aż 2 osoby”!!! Czy wobec tego 
zasadne jest istnienie rad osiedli, skoro 
nie ma zainteresowania mieszkańców 
ich pracą?

Wiele żalu „wylała” – przewodnicząca 
Rady Osiedla nr 3, na brak zainteresowa-
nia pracą osiedlowego samorządu przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Przewodniczący RM zaznacza, że bez-
pośrednio po wyborach samorządowych 
w 2006 roku – współpraca z Radami 
Osiedli układała się dobrze, odbywa-
ły się spotkania i były prośby o pomoc 
z ich strony; natomiast od jakiegoś 
roku brak jest po prostu inicjatywy rad.
Twierdzenie, poprzedniego burmistrza, 
że brak jest ze strony Przewodniczącego 
RM zainteresowania pracami oraz pyta-
nie czy możliwe jest podniesienie diet 
radnych, też nie jest do końca zasadne. 
To przecież radni poprzedniej kadencji 
ustalili takie stawki jeszcze w 2001 roku 
– odpowiedział radny Edward Patek.  
Przy okazji spraw finansowych Stani-
sław Wojnicz – Przewodniczący Rady 
Osiedla nr 1 poruszył temat wysoko-
ści diet przewodniczących rad osiedli 
w Gubinie, które wynoszą 100 złotych 
miesięcznie, a w Krośnie prawie 500 zł 
- pytał dlaczego? 

Czy wobec tego praca społeczna win-
na być wynagradzana? 

W dalszej części komendant D. Łyt-
kowski przedstawił informację o stanie 
bezpieczeństwa w mieście: jego stan fak-
tycznie się poprawia, spada ilość prze-
stępstw. Jest to stan faktyczny, pomijam 
w tym momencie statystykę - podkre-
ślił. J. Skórę interesowały zagadnienia 
zapobiegania narkomanii w szkołach 
i współpraca policji ze strażą miejską.

Poproszony o przedstawienie stanu 
utrzymania miasta w okresie zimowym 
Prezes PUM – Leszek Linda przedsta-
wił zakres prac, jakie podjęto. Omówił 

zaangażowane siły i środki, aby miasto 
mogło funkcjonować w tym okresie 
bez większych niedociągnięć.

Narzekania przedstawicieli rad osied-
li na złe prowadzenie akcji odśnieża-
nia miasta i to, że śnieg jest wywożony 
między innymi na tereny zieleni, w tym 
na place miały swój celny komentarz 
w wypowiedzi radnego Marcina Si-
kory, że nie jest to zwyczajna zima, ale 
zima wyjątkowa , która stwarza wyjąt-
kowe trudności. 

Gorącą atmosferę na spotkaniu zna-
cząco skomentowała radna Danuta 
Andrzejewska, nazywając to „politycz-
ną hucpą” – po czym opuściła miejsce 
spotkania rezygnując z udziału w jego 
dalszej części. Nie dziwi zniesmaczenie 
radnej, ponieważ nie trudno odnieść 
wrażenie, że niektórzy członkowie rad 
osiedli traktują tę działalność jako od-
skocznię do realizacji swoich politycz-
nych planów i celów.

Antoni Barabasz
Dlaczego zrezygnowałem z prac 

w Radzie?
Szanowni Czytelnicy. Od ostatnich wybo-

rów Rad Osiedli pełniłem funkcję wiceprze-
wodniczącego Rady Osiedla Nr 1. Jednak 
tematy poruszane podczas co miesięcznych 
spotkań nie zawsze merytorycznie prze-
kładały się na rzeczową pracę w radzie. 
Podejmując się pracy społecznej byłem 
przekonany, że nasza praca ma  stanowić 
pomoc dla funkcjonowania Rady Miejskiej 
i Burmistrza Miasta, a sama rada osiedla 
nie powinna stanowić politycznej opozycji.

Niestety stało się inaczej – bezprece-
densowe ataki na redakcję „Wiadomości 
Gubińskich”, nieprzychylne komentowa-
nie decyzji podejmowanych przez radnych 
miejskich, których my – mieszkańcy wy-
bieraliśmy – wyrażane przez Przewod-
niczącego Rady Osiedla Nr 1 przekonało 
mnie do złożenia rezygnacji z prac w tej 
Radzie. Decyzja o rezygnacji dojrzewa-
ła od dłuższego czasu. Nie chcąc wysłu-
chiwać małostkowych wręcz zarzutów 
i komentarzy wygłaszanych przez radę, 
przewodniczącego i niektórych człon-
ków przestałem uczestniczyć w jej pra-
cach. Oficjalnie zrezygnowałem z tejże 
funkcji na spotkaniu w dniu 14 stycznia 
2010 roku Antoni Barabasz.

Siedmioro 
wybiera siedmiu

Oblodzone chodniki należy posypać solą 
i piaskiem. Należy również usuwać z da-
chów i gzymsów obiektów budowlanych 
bezpośrednio sąsiadujących z drogami 
i chodnikami sople lodowe i nawisy śnie-
gu, niezwłocznie po ich powstaniu. Obo-
wiązki te wynikają z przepisów ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Właś-
ciciele posesji nie muszą sprzątać ani od-
śnieżać dróg. Utrzymanie porządku na 
nich należy do właściciela drogi. Czy za 
niedopełnienie tych obowiązków grozi 
kara? Za nieodgarnięty śnieg płaci się do 
100 zł, za nieusuwanie sopli do 500 zł. 

Przy okazji - za jazdę nieodśnieżonym 
autem grozi nam mandat do 500 zł. 

Straż miejska w Gubinie chodzi i po-
ucza tych, którzy nie wykonują swych 
obowiązków.  (sp) 

ły atrakcje, „potańcówki”, słodkie po-
częstunki oraz konkursy z nagrodami. 
Bajkowa i kolorowa oprawa balu spra-
wiła, że każdemu dopisywał humor, 
a zadowolone i uśmiechnięte miny 
maluchów pozwalają sądzić, iż warto 
organizować kolejne przedszkolne bale 
przebierańców. 

Andrzej Matłacki

go. Policja prowadzi czynności docho-
dzeniowe, a „żartowniś” miał po prostu 
swoje głupie „5 minut”. Sprawcy „żar-
tu” grozi zwrot kosztów akcji i odpo-
wiedzialność karna.

Antoni Barabasz

ci i kadrę Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Gubinie. Kil-
kanaście razy w roku przywozi paczki, 
ubrania, pomoce dydaktyczne, zabawki, 
materiały piśmienne, kleje. Nawet wó-
zek, jeżeli jest potrzebny dla konkretne-
go dziecka. Za pośrednictwem ośrodka-
szkoły pomaga też innym placówkom. 
Ponieważ w okolicy znane są jego dzia-
łania charytatywne, od lat ludzie znoszą 
do niego różne rzeczy, telefonują właści-
ciele sklepów, pomagają towarami skle-
py firmowe. Swoją działalność przenosi 
też poza granicę Polski, na Węgry, gdzie 
przywozi rzeczy dla maluszków cho-
rych na porażenie mózgowe. Wspoma-
ga biedne rodziny niemieckie.

Bo dobroć nie zna granic, a dobre ser-
ce nie zależy od płci.

Kaśka Janina Izdebska 

Uścisk dłoni laureatów tegorocznej nagrody G. Schulza i M. Kowal
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Do reDakcji

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

Cennik ogłoszeń drobnych, 
ogłoszeń, reklam 

i nekrologów w dwutygodniku 
„Wiadomości Gubińskie”

OGŁOSZENIE DROBNE

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

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

NEKROLOG

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY

Ceny reklam i ogłoszeń:

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

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

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

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

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

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

ULOTKI

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

ZARZĄDZENIE nr 346/2009
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 22 grudnia 2009 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie stawek czynszu za wy-
najem komunalnych lokali mieszkalnych
 
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2005r Nr 31 poz. 266 z póź. zm.) 
w związku z uchwałą nr XIII/139/2007 r. Rady Miejskiej w Gu-
binie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania zasobem Gminy Gubin na lata 2007-
2012 (Dz.Urz.W.L. Nr 126 poz.1685) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 373/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w spra-
wie stawek czynszu za wynajem komunalnych lokali mieszkal-
nych w § 1 zdanie wstępne i ustęp 1 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Ustalam następujące stawki czynszu za 1m2 powierzchni 
użytkowej lokali mieszkalnych w 2010 r.:

1. Stawka bazowa czynszu wynosi: 3,02 zł za m2” 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału 
Komunalnego i Inwestycji i Kierownikowi Miejskiego Za-
kładu Usług Komunalnych.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 
01 marca 2010 r.

§ 4.  Zarządzenie winno być zamieszczone w „Wiadomościach Gu-
bińskich” i rozplakatowane w budynkach komunalnych oraz 
budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

Sklep odzieżowy 
& Solarium

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

0,80 zł/min,
•  Atrakcyjna, niepowtarzalna kon-

fekcja damska,
•  Wyszukane dodatki,
•  Profesjonalna obsługa 

po kursie wizażu i stylizacji

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

sob. od godz. 10.00-15.00

ul. Śląska 10 (deptak),
66-620 Gubin

Tel. kom. 660 80 90 08

Burmistrz Miasta Gubina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Inspektora-architekta miejskiego w Urzędzie Miejskim w Gubinie

1/ Wymagania niezbędne:
a/  obywatelstwo polskie,
b/  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c/  brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
d/  wykształcenie wyższe o profilu architektura lub urbanistyka,
e/  uprawnienia zawodowe z zakresu architektury lub urbanistyki,
f/  przynależność do izby samorządu zawodowego architektów lub urbanistów.
 
2/  Wymagania dodatkowe:
a/ co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w administracji architektoniczno-budowlanej, 
b/  znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: kpa, ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego.

3/  Wymiar czasu pracy : 
1/2 etatu

4/ Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności: 
a/  przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokali-

zacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim,
c/  współpraca z jednostkami uczestniczącymi w procesie przygotowywania inwestycji na tere-

nie gminy Gubin o statusie miejskim oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

5/ Wymagane dokumenty:
a/  oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
b/  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe,
c/  kwestionariusz osobowy,
d/  kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
e/  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
f/  oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwo 

skarbowe umyślne.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego  
Gubin, ul. Piastowska 24 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stano-
wisko inspektora-architekta miejskiego w Urzędzie Miejskim w Gubinie” w terminie do dnia 
28 stycznia 2010 r. 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Droga redakcjo!

Byłem i nadal jestem czytelnikiem „Wiadomości Gubińskich”. Może będę nadal je czytał. Mam jednak jeden problem, 
który się pojawił w ubiegłym roku. Jest on związany z budową kopalni odkrywkowej i elektrowni w gminie Gubin. To, 
co czytałem o kopalni w ubiegłym roku, jest zbyt jednostronne. Liczy się zyski, korzyści, walkę z bezrobociem, ale nikt 
nie bierze pod uwagę mieszkańców gminy, którzy stracą na tym interesie. 

Owszem przybędzie miejsc pracy, ale dla kogo? Dla biur: urzędów związanych z przygotowaniem do wydobycia, 
firm przygotowawczych. Nie jestem ani przedsiębiorcą, ani handlarzem, ale piszę to, co myślę. Jestem zdecydowa-
nym przeciwnikiem kopalni odkrywkowej, bo wszyscy dobrze wiemy, jak to wygląda za Nysą. Posiadam tylko dom 
i ogród i chciałbym jeszcze trochę pożyć w takich warunkach, w jakich żyłem dotychczas. W jednej rozmowie nawet 
usłyszałem, że nie mamy wiele do powiedzenia, wyjdzie ustawa urzędowa i czy chcemy, czy nie, kopalnia będzie. To ja 
się pytam po 20 latach od przywrócenia niepodległości: wracamy do minionej epoki byłego PRL-u? To właśnie w po-
czątkach PRL rozpoczęto budowę kopalń odkrywkowych, skutecznie dewastujących środowisko. Znam ten sposób 
wydobywania węgla od 1960 r., gdy jako młody junak rozpocząłem pracę w kopalni odkrywkowej, w firmie PRK 7 
w okolicy Turoszowa, w kopalni Turów. Widok rzeczywiście był imponujący i tysiące ludzi znalazło zajęcie. W czasie 
odwiedzin tow. Gomółki nowa chłodnia kominowa zmieściła nas około 12 tysięcy osób. Czy to nie piękne? Dziś wraca-
my do dawnej epoki, epoki archaicznego wydobycia złóż węgla brunatnego. Urzędnicy w gminie Gubin są niezmiernie 
zachwyceni niedaleką przyszłością zniszczenia naturalnego środowiska, środowiska którego nigdy wcześniej nie zało-
żyli, osobników, którzy już czują duże pieniądze zdobyte kosztem mieszkańców gminy. Wobec świetlanej przyszłości, 
co kogo obchodzi los mieszkańców. Kogo obchodzą straty indywidualnych obywateli. Chcę powiedzieć jeszcze, że 
w gminie odbyło się referendum, którego wynik jest korzystny dla mieszkańców gminy. Dowiaduję się jednak, że to 
referendum to było tylko „wstępnym” i nie jest wiążące. A w gminie Brody było wiążące? Było oczywiście. 

Na zakończenie mojej skargi proszę, nie drukujcie takich bzdur, bo jeśli wójt i rada gminy nie wezmą inicjatywy 
w swoje ręce i nie pozyskają środków unijnych, jak to czyni burmistrz Gubina, to i kopalnia nigdy nam nic nie pomoże, 
a tylko zaszkodzi. Nikt nie zabrania pozyskiwania zasobów, ale z tym można poczekać do znalezienia lepszych rozwią-
zań. Węgiel w ziemi nie zgnije.

Łączę pozdrowienia
Piotr Poczta
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MIESZKANIE
WYNAJMĘ mieszkanie 60,0 m kw, 3 po-
koje, I piętro. Tel. 603 773 240.
SPRZEDAM nowy dom parterowy z gara-
żem, pow. całkowita 150 m kw, użytkowa 
116 m kw , z częściowym wyposażeniem, 
działka 841 m kw. Cena: 380 tys. do uzgod-
nienia. Tel. 691 566 245.
SPRZEDAM kawalerkę 39 m kw, okolice 
Wojska Polskiego, tel. 793 478 227.
WYNAJMĘ kawalerkę. Tel. 068  455 65 
55 lub 665 769 797.
WYNAJMĘ mieszkanie, pokój, kuchnia, 
łazienka. Tel. 791 127 765
DO WYNAJĘCIA umeblowana kawaler-
ka. Tel. 502 558 569.
ZAMIENIĘ mieszkanie komunalne 2 po-
kojowe na 3 pokojowe lub większe. Tel. 
607 29 32 85
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe na 
wsi po częściowym remoncie, dwa poko-
je, kuchnia, łazienka o łącznej powierzch-
ni użytkowej z pomieszczeniami przyna-
leżnymi 98,90 m kw. Tel. 792 037 262.
WYNAJMĘ mieszkanie dwupoziomo-
we kompletnie wyposażone (3 pokoje, 
kuchnia z jadalnią, 2 łazienki, gardero-
ba) w centrum Gubina z ogródkiem i par-
kingiem. Możliwość adaptacji na biura. 
Tel. 502 150 208.
WYNAJMĘ  kawalerkę umeblowaną, CO, 
gaz. Tel. 504 203 398.
KUPIĘ mieszkanie 4-pokojowe w Gubi-
nie. Tel.  665 225 312.
SPRZEDAM dom z dużym ogrodem w 
Gubinie. Tel. 601 198 046.
SPRZEDAM dom w okolicy Gubina. Tel. 
602 556 405 lub 068 359 13 07.
POSZUKUJĘ kawalerki lub mieszkania 
2-pokojowego. Tel. 793 588 363.
ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe w 
centrum miasta 37,7 m kw (2 pokoje, 
kuchnia, łazienka) na parterze na więk-
sze. Tel. 697 994 552.
ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe, dwa pokoje, aneks kuchenny, 
łazienka, WC, 32 m kw, piwnica, na więk-
sze, możliwa dopłata. Tel. 790 260 410.
WYNAJMĘ  ładny pokój dla odpowie-
dzialnej osoby. Tel. 068  455 65 55 lub 
665 769 797.
WYNAJMĘ mieszkanie 3 pokojowe, z 
kuchnią i łazienką, 75 m kw., ul. Oświę-
cimska. Tel. 695 407 499.
WYNAJMĘ pokoje, 1 i 2 osobowe z ła-
zienką. Tel. 791 379 011.
WYNAJMĘ dom 7-pokojowy o pow. 500 
m, mieszczący 15 osób - dla firm. Tel. 
791 379 011.

DZIAŁKI/LOKALE
SPRZEDAM działkę 27 arów do odrol-
nienia przy ulicy Długiej 8 w Jaromirowi-
cach tel, 609 519 061.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Bieży-
cach. Tel. 607 29 32 85.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaro-

mirowicach 21 arów. Tel. 503 160 380.
WYNAJMĘ lokale handlowo-usługowe, 
pow. 50 m kw, 36 m kw i 86 m kw. Tel. 
510 266 034.
OKAZJA – sprzedam działkę pod budo-
wę w Czarnowicach, 12 zł za m kw. Tel. 
609 006 619.
SPRZEDAM lub wydzierżawię obiekt 
przemysłowo-handlowy nadający się 
na każdą działalność o pow. całkowitej 
3000 m kw, a powierzchnia zabudowy 
dwa razy po 800 m kw, wszystkie media, 
500 m od przejścia granicznego. Tel. 728 
36 56 29 lub 60 80 70 392.
WYDZIERŻAWIĘ stanowisko dla tipser-
ki w bardzo dobrym punkcie miasta (plac 
Poltrag). Tel. 510 266 030.
SPRZEDAM działkę usługowo-mieszka-
niową, 4 razy. Tel. 503 947 952.  
SPRZEDAM działkę budowlaną 0,651 m 
kw. Tel. 607 721 973
SPRZEDAM pawilon z płyty obornickiej 
34 m kw. Tel. 607 721 973.

MOTORYZACYJNE
SPRZEDAM  VW Golfa III, 1,9 TDI elek-
tryczne szyby, centralny zamek, klimaty-
zacja rok 1996, stan idealny granatowy, 
tel. 068 455 31 25.
SPRZEDAM części Ford Fiesta 1,1 cm, 
1994 r. oraz silnik ze skrzynią biegów i 
komplet kół. Tel. 514 677 084
SPRZEDAM motocykl Suzuki Maru-
der, poj. 125 cm zarejestrowany. Tel. 
607 721 973.

USŁUGI
KOMPUTERY, naprawa, instalacja oraz 
konfiguracja systemów Windows, sieci, 
oprogramowanie, usuwanie wirusów, 
doradztwo przy zakupie komputera i 
inne. Tel. 609 118 304.

Odzież używana, 
ul. Żymierskiego 55 D 

(obok garaży). 
Wielka obniżka cen. 

Kurtki i płaszcze - 5 zł, 
pozostałe art. - 2 zł

SPRZEDAM tanio odkurzacz czyszczący i 
piorący, mało używany. Tel. 663 105 489. 
Proszę dzwonić po 20.00
PRZEWÓZ osób, wyjazd na lotniska. Tel. 
515 354 735.
INSTALACJE  elektryczne, montaż , re-
mont, doradztwo. Tel. 607 374 165.
SPRZEDAJESZ lub wynajmujesz 
mieszkanie/dom? Potrzebne Ci świade-
ctwo energetyczne? Dzwoń pod nr tel. 
604 482 675.
NA ZAMÓWIENIE piekę ciasta, gotuję pie-
rogi, krokiety, dewolaje, gołąbki oraz różne 
rzeczy. Tel. 068 455 65 55 lub 665 769 797.

ELLEGANSA Kinga Gut 
Pracownia 

biżuterii ręcznie robionej 
zaprasza ul. Obrońców Pokoju 19 

(budynek restauracji 
Lech wejście od parkingu) 

Pn – Pt 10.00-17.30, 
Sob. 10.00-14.30

SCHODY drewniane, balustrady, wyrób 
i montaż. Komorów, ul. Młyńska 10. Tel. 
609 351 799.
J. ANGIELSKI dla początkujących. Tel. 
507 532 902.
MATEMATYKA, korepetycje. Tel. 889 137 910.
MALOWANIE, tapetowanie, rigipsy, in-
stalacje sanitarne, murowanie, szpach-
lowanie, montaż, paneli, okien, drzwi, 
ścianki działowe, glazura. Szybko, tanio! 
Tel. 068 455-13-78.
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEPROWADZKI, Tel. 888 806 385.
PRZEWÓZ osób, wyjazd na lotniska. Tel. 
515 354 735. 
NAPRAWA, regulacja, konserwacja wszyst-
kich pieców i podgrzewaczy gazowych. Wal-
demar Kościów. Tel. 501 714 747.

RÓŻNE
SPRZEDAM używane akumulatory. Tel. 
607 721 973.
SPRZEDAM zbiornik ciśnieniowy 10 atm., 
90 litrów. Cena: 150 zł. Tel. 514 677 084.
SPRZEDAM pawilon z płyty obornickiej, 
wagę, regały sklepowe, ladę chłodniczą. 
Tel. 068 359 62 91.
KUPIĘ firmowy piec C.O. 14 kw węgiel, 
drzewo. Tel. 068 356 36 40.  
POSZUKUJĘ dojazdu do Zielonej Góry 
do pracy. Tel. 604 482 675.
SPRZEDAM-NOŻYCE krążkowe do blachy, 
wałek do heblarki 80x250 z nożami i czo-
pem na uchwyt wiertarski i piłę + blachy 
na stół o wym. 340x540, Silnik El. 1,5 KW, 
1420 obr.380 V, tel.504 370 020.
SPRZEDAM szczenięta rasy wachtel-
hund (płochacz niemiecki). 
SPRZEDAM szczenięta po chempionach pol-
ski. Psy o łagodnym usposobieniu, towarzy-
skie, wierne i czujne. Doskonale nadają się do 
stróżowania jak i zabawy. Tel. 793 478 227.

PRACA
ZATRUDNIĘ emeryta do drobnych prac po-
rządkowo-ogrodniczych. Tel. 510 266 030.

TOWARZYSKIE/MATRYMONIALNE
JESTEŚ SAMOTNY, nie masz z kim przyjem-
nie spędzać długich wieczorów? Pomożemy 
Ci odnaleźć „drugą połowę”. Napisz, za-
dzwoń do redakcji! Tel. 68 455-81-92. Czeka-
my! Nie wstydź się, przestań żyć samotnie!

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 455 81 11 (w godzinach 7.00-15.30)
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Awarie wodne (PUM po godzinach pracy) - 068 455 82 68
Telefon zaufania (pon. - pt. 15.00-17.00) - 9288

SZPITALE I PORADNIE

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

TAXI

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

INNE TELEFONY

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

Gorące podziękowania dla pana 
doktora Andrzeja Wilkina za 
wielkie serce i uratowanie mojego 
psiego życia.

Wdzięczna foksterierka Sonia

Dyrektor N ZOZ Nowy Szpital Po-
wiatu Krośnieńskiego pragnie 
poinformować o działalności 

na terenie miasta i gminy Gubin 
Hospicjum Domowego.

Rejestracja podopiecznych;
Wtorek 10.00 - 11.30, 13.00 - 14.00

Czwartek 13.00 - 14.30

Informacja telefoniczna - 605 192 661 
codziennie w godz. 8.00 - 18.00

Serdecznie dziękuję w imieniu członków 
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych 
Pro-Gubin, tym wszystkim z Państwa 
którzy, wsparli finansowo zbiórkę pieniężną 
zorganizowaną przez naszą organizację na 
rzecz Gubińskiej Nagrody Edukacyjnej im. 
Urszuli Dudziak. Zebrana kwota w wyso-
kości 1236 zł zasili pulę nagród i zostanie 
przekazana  dla najbardziej uzdolnionej 
młodzieży  naszego miasta. Mamy nadzieję 
że tego rodzaju wyróżnienia jeszcze bardziej 
zmotywują młodzież do wytężonej pracy 
twórczej.

Z poważaniem
Waldemar Pawlikowski prezes SIL PRO-GUBIN
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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 zainteresowa-

nie młodych ludzi piłką nożną oraz umożliwienie im korzystania 
z tej formy aktywności ruchowej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2009 - 58 300 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2010 - 65 000 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 zainteresowa-

nie młodych ludzi piłką siatkową oraz umożliwienie im korzysta-
nia z tej formy aktywności ruchowej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2009 - 42 900 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2010 - 54 000 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 zainteresowa-

nie młodych ludzi piłką ręczną oraz umożliwienie im korzystania 
z tej formy aktywności ruchowej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2009 - 51 700 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2010 - 54 000 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 zainteresowa-

nie młodych ludzi lekką atletyką oraz umożliwienie im korzystania 
z tej formy aktywności ruchowej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2009 - 36 300 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2010 - 36 000 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 zainteresowa-

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

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2009 - 5 500 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2010 - 11 000 zł

Zadanie nr 6 – wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależ-
nień 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 prze-

ciwdziałania nawrotom choroby, 
3.  konsultacji specjalistycznych w zakresie uzależnień. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2009 - 10 000 zł 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2010 - 9 000 zł 

Zadanie nr 7 - organizowanie integracyjnych imprez wyjazdo-
wych 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 2009 - 9 000 zł 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2010 - 8 000 zł 

Zadanie nr 8 – organizowanie uroczystości i imprez abstynen-
ckich na terenie miasta Gubina  
Preferowane będą oferty dotyczące organizacji: 
1.  festynów promujące zdrowy styl życia i trzeźwość, 
2.  trzeżwościowych 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 2009 - 6 000 zł 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2010 - 5 000 zł 

Zadanie nr 9 – wspieranie działań na rzecz kultywowania trady-
cji historycznych naszego regionu
Preferowane będą oferty dotyczące:
1. rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kultural-
nych poprzez organizowanie wystaw i ekspozycji,
2. organizowanie różnorodnych form edukacji historycznej i regio-
nalnej dzieci i młodzieży,
3. gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym eksponatów historycz-
nych dokumentujących dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2009 - 10 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2010 - 15 000 zł

Zadanie nr 10 – 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 2009 - 6 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania w roku 2010 - 6 000 zł

- Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzą-
cych działalność pożytku publicznego oraz do osób prawnych i jed-
nostek kościelnych, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. 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 2010r. do 31 
grudnia 2010r.

- 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 rozporzą-
dzenia 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 Gubi-
nie w zapieczętowanych kopertach  do dnia 26 stycznia 2010r. 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 zeczowego zadania,
3)  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4)  analiza i ocena realizacji zadań zleconych danemu podmiotowi 

w poprzednim okresie, z względnieniem rzetelności i terminowo-
ści oraz sposobu rozliczania otrzymanych środków,

- Zlecanie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykona-
nia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realiza-
cji lub wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowa-
nie 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 opubli-
kowany 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

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

ze sfery pożytku publicznego w roku 2010

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
przypomina otwarty konkurs ofert na realizację 

następujących zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2010

Zadanie nr 1 – zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym przez  
prowadzenie jadłodajni

Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  wsparcia poprzez urozmaicone formy dożywiania osób dorosłych i dzieci,
2.  pięciodniowego w ciągu tygodnia zapewnienia posiłków osobom potrzebującym

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2009 - 30 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2010 - 30 000 zł

Zadanie nr 2 – zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym po-
przez prowadzenie noclegowni

Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  zabezpieczenia w okresie jesienno-zimowym noclegu osobom dorosłym, bezdomnym.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2009 - 19 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2010 - 22 000 zł

Zadanie nr 3 – wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatyw-
nego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sy-
tuacji życiowej

Preferowane będą oferty dotyczące:
1.  dystrybuowania w formie nieodpłatnej pośród osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej odzieży i żywności,
2.  pozyskiwania  z różnych źródeł w formie darowizny  odzieży i żywności z przeznaczeniem 

dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2009 - 8 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2010 - 10 000 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 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003r. 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 2010r. do 31 grudnia 2010r.

- 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 Polityki Społecznej z dnia 8 marca 
2005r. w/s wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427)

- Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gubinie w zapieczętowanych ko-
pertach   w terminie do dnia 26 stycznia 2010r. Na kopercie z ofertą winny być umieszczone 
następujące informacje: „Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej. 
Zadanie nr ......”

- Przy dokonywaniu wyboru ofert będą stosowane następujące kryteria:
1)  ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot,
2)  jakość działania i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania,
3)  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania,
4)  zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację 

działania,
5)  analiza i ocena realizacji zadań zleconych danemu podmiotowi w poprzednim okresie, 

z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych środ-
ków,

6)  wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
 
- Zlecanie realizacji zadania nastąpi w formie udzielenia dotacji na finansowanie lub dofinan-
sowanie  zadania 

- 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 interneto-
wej 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

Ta złota rybka,
choć jeszcze mała,
będzie życzenia Babci spełniała.

Niech pływa rybka
w przejrzystej wodzie
i trzy życzenia
niech spełnia co dzień.

A ja przynoszę buty bajkowe,
lekkie, wygodne – siedmiomilowe.
Takie akurat na Babci nogę,
żeby do sklepu skracały drogę!

A ja stoliczek bajkowy mam,
który się zawsze nakrywa sam!
Na tym stoliczku – na zawołanie –
zjawi się obiad albo śniadanie.

Pani Jadwidze Kowalskiej
Dziękują za wszystko i życzą dużo zdrowia

Przedszkolaki i panie z Przedszkola Miejskiego nr 3
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Wybieramy 
najlepszych!

Tak jak w poprzednim roku i tym 
razem czytelnicy, głosując na gubiń-
skich sportowców, wybiorą najlepszych 
w poszczególnych dyscyplinach. Po-
niżej prezentujemy listę kandydatów, 
które zostały zgłoszone przez przedsta-
wicieli klubów sportowych z Gubina.

Do prezentowanej już wcześniej listy 
sportowców dołączamy siatkarzy pla-
żowych, przedstawiając ich osiągnięcia: 

Siatkówka plażowa: Jakub Sokółka 
- Mistrz Województwa Lubuskiego 
2009r. w kategorii Juniorów w siatków-
ce plażowej. Półfinalista Klubowych 
Mistrzostw Polski Juniorów w siatków-
ce plażowej - Milicz 2009.

Damian Nikonow - Mistrz Wojewódz-
twa Lubuskiego 2009r. w kategorii Junio-
rów w siatkówce plażowej. Półfinalista 
Klubowych Mistrzostw Polski Juniorów 
w siatkówce plażowej - Milicz 2009. 

Karate - Rafał Mielżyński, Błażej 
Dziurdziewicz, Łukasz Bosak. 

Piłka ręczna (kobiety) - Katarzyna 
Świstun, Ewelina Szafrańska, Pola   
Wosik. 

Piłka ręczna (mężczyźni) - Paweł Ko-
nonowicz, Bartłomiej Bożyk, Michał 
Szafrański - rozgrywający III ligowej 
Sparty. 

Siatkówka - Wojciech Kwiecień, Pa-
weł Lorentowicz, Agata Nowak, Łu-
kasz Biazik. 

Piłka nożna - Przemysław Fiedoro-
wicz, Paweł Piotrowski, Piotr Sobo-
lewski. 

Lekkoatletyka - Piotr Kwapich, Do-
minik Guc, Daria Kuźnicka.

Miejski Ośrodek Sportu
Plan ferii zimowych

Piątek 22.01.2010
10.00 - 12.00 Hala ZSLIT - zajęcia sportowe - świetlica wych.

10.00 - 12.00 Stadion - kulig - zimowisko nr 2
Poniedziałek 25.01.2010

10.00 - 12.00 Hala ZSLiT - zajęcia sportowe - zimowisko nr 1
Wtorek 26.01.2010

10.00 - 12.00 Hala ZSLiT - zajęcia sportowe - zimowisko nr 2
Środa 27.01.2010

10.00 - 12.00 Hala - zajęcia sportowe - zimowisko nr 1
12.00 - 14.00 Stadion - kulig - świetlica wych.

Czwartek 28.01.2010
10.00 - 12.00 Hala ZSLiT - turniej zimowisk - finał

Piątek 29.01.2010
Zabawa karnawałowa w GDK

Plan sparingów Cariny
Poznaliśmy przeciwników, z którymi Carina Gubin 
zmierzy się podczas przygotowań do rundy wiosennej.

06.02: TS Przylep 
13.02: Sparta Grabik 
27/28.02: Start Płoty

Dogrywane są szczegóły spotkania z Łużyczanką 
Lipinki Łużyckie. Wiadomo, że Carina rozegra także 
mecz sparingowy z Koroną Kożuchów.
Na dzień dzisiejszy nie wiadomo gdzie i w jakich 
godzinach rozegrane zostaną wyżej wymienione 
mecze. Trener Andrzej Jaworski nie wyklucza, że 
z powodu fatalnych warunków atmosferycznych 
przynajmniej niektóre z nich mogą odbyć się na 
boisku ze sztuczną nawierzchnią w Zielonej Górze. 

Tomek Strzemieczny

Kolejne drugoligowe spotkanie roze-
grały piłkarki ręczne Sparty Gubin, ule-
gając przed własną publicznością eki-
pie MKS MOS Gniezno 31:33 (15:19). 
To czwarta porażka naszego zespołu, 
trzecia odniesiona we własnej hali.

Cała pierwsza połowa meczu przebie-
gała pod dyktando zespołu z Gniezna. 
Dynamicznie grający zespół przyjezd-
nych raz po razie skutecznie atakował. 
Gubinianki miały ogromne problemy 
z odparciem ofensywy gnieźnianek. 
Sytuacji nie zmieniły początkowe czę-
ste roszady w składzie dokonywane 
przez trenera Kazimierza Barłóg.

Wynik otworzyła Sylwia Włodarczyk, 
dając prowadzenie 1:0. Jak się później 
okazało, było to jedyne prowadzenie 
spartanek w tym meczu. W kolejnych 
minutach pierwszej połowy zaryso-
wała się przewaga MKS MOS, który 
w 10 minucie objął prowadzenie trze-
ma trafieniami 8:5. W 16 minucie, po 
skutecznym rzucie Aleksandry Kuź-
minów, gubinianki odrobiły część strat 
i przegrywały już tylko 11:12. Kolejne 
9 minut gry to całkowity brak skutecz-
ności po stronie naszego zespołu. Ten 
fragment meczu Sparta przegrała aż 1:7 
i MKS objął najwyższe w tym meczu 
prowadzenie 19:12. Na szczęście końco-
we trzy minuty tej odsłony należały do 
gubinianek, które trzy razy z rzędu wpi-
sywały się na listę strzelców. Na przerwę 
oba zespoły schodziły przy prowadze-
niu MKS MOS Gniezno 19:15.

Początek drugiej połowy to skuteczne 
trafienia Leny Burdzyńskiej i Joanny Ża-
bierek po stronie MKS MOS oraz Alek-
sandry Kuźminów i Ewy Stachowiak dla 
Sparty. Kolejna minuta gry przyniosła 

aż trzy wykluczenia (2 minuty kary) 
dla Sparty. Na ławkę kar w odstępie 
kilku sekund usiadły: Aleksandra Kuź-
minów, Justyna Kostka oraz Katarzyna 
Świstun. Wydawało się wówczas, że ze-
spół z Gniezna dorzuci kilka kolejnych 
bramek, grając w liczebnej przewadze. 
Stało się coś wręcz odwrotnego. Kil-
ka znakomitych interwencji w bramce 
Sparty zaprezentowała Anna Adamczyk, 
chroniąc swój zespół od utraty bram-
ki, a dodatkowo grające na boisku trzy 
spartanki tak rozegrały jedną ze swoich 
akcji, że udało im się pokonać bramkar-
kę z Gniezna. Od tego momentu mecz 
stał się bardzo wyrównany i emocjonu-
jący. Nasze panie rozpoczęły odrabianie 
strat, a efekt osiągnęły na pięć minut 
przed końcową syreną. Po bramce Ewy 
Stachowiak na tablicy widniał remis 
29:29. Trzy minuty później był kolejny 
remis 31:31. Ostatnie dwa trafienia stały 
się jednak dziełem zawodniczek z Gnie-
zna. Joanna Żabierek skutecznie zamie-
niła rzut karny na bramkę, a na sekun-
dy przed końcem meczu wynik ustaliła 
Lena Burdzyńska.
n Bramki w meczu zdobywały: Spar-
ta: Stachowiak E. (4), Świstun K. (2), 
Wieczorek A. (5), Szafrańska E. (3), 
Kostka J. (1), Kuźminów A. (10), Wło-
darczyk S. (6). n MKS MOS: Tubacka 
M. (7), Witkowska M. (1), Urbańska 
M. (6), Żabierek J. (8), Burdzyńska L. 
(3), Tarczyńska A. (6), Podrzycka K. (2).
n Kary: Sparta: 3 upomnienia, 16 minut 
wykluczeń n MKS MOS: 2 upomnie-
nia, 12 minut wykluczeń n Przebieg 
gry: I połowa: 2:4; 6:8; 9:11; 11:14; 12:17; 
15:19; n II połowa: 17:21; 20:23; 23:26; 
26:27; 29:29; 31:33. pzb

Przegrana Sparty

16 stycznia w Zielonej Górze odbył 
się zjazd z okazji sześćdziesięciolecia 
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

Swoją obecnością uświetnili go przed-
stawiciele Polskiego Związku Piłki Noż-
nej (Grzegorz Lato, Henryk Kasper-
czak, Stefan Majewski i inni), którzy 
- korzystając z okazji - przyznali odzna-
czenia ludziom związanym z lubuską 
piłką. Nasz zespół w Zielonej Górze 

PZPN docenił Carinę!
reprezentował trener Andrzej Jawor-
ski, który otrzymał brązową odznakę 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, przy-
znaną za całokształt działalności na 
rzecz piłki nożnej i gubińskiego sportu. 
Warto dodać, że odznaczenie otrzymał 
także były kierownik Cariny Gubin Mi-
rosław Skobel z Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

Tomek Strzemieczny

Trener Cariny A. Jaworski na pamiątkowym zdjęciu z H. Kasperczakiem

Chory się ima

Sum ergo cogito

Kupon plebiscytowy | Najlepszy Sportowiec Gubina 2009
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Pierwsze miejsce - 10 pkt, 2 - 9 pkt. itd. Kupony wysyłamy lub dostarczamy na adres redakcji - ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin

Imię* Nazwisko* Adres*

* - pola nieobowiązkowe

Cholesterol nie ma żadnego wpływu na rozwój miażdżycy czy na zawał ser-
ca, a jego zbijanie może doprowadzić do nowotworu i do zgonu. Tak twier-
dzi prof. dr hab. Walter Hartenbach, autor książki „Mity o cholesterolu”. Wg 
niego cholesterolu we krwi nie da się obniżyć. Jest on zależny od obciążenia 
organizmu. U niektórych osób może dochodzić do 350mg/dl a nawet wyżej 
i jest oznaką wzmożonej witalności organizmu. Lekarze niemieckiej kliniki 
ustalili, że wszyscy chorzy z nowotworami mieli bardzo niski poziom cho-
lesterolu we krwi. Hartenbach podsumowuje: antycholesterolowe szaleństwo 
jest największą mistyfikacją stulecia. Zaniżone normy powodują zyski mafii 
cholesterolowej (takiego określenia używa profesor), idące w miliardy.

Anonimowy internauta idzie dalej. Nazywa oszustwem posługiwanie się na-
zwą służba zdrowia.. wg niego ludziom wmówiono, że nie można żyć bez leków. 
Najcenniejszy skarb, jakim jest zdrowie, powierzyli tym, którzy nie są zaintere-
sowani wyleczeniem chorego, ponieważ z tych chorób się utrzymują. Ocenia, 
że zdrowie pojawi się wówczas, gdy lekarzowi zacznie się płacić nie za leczenie, 
lecz za wyleczenie pacjenta. Tak jak mechanikowi płaci się za naprawienie auta. 
Układ immunologiczny człowieka jest mądrzejszy niż wszyscy lekarze świata ra-
zem wzięci. Dalej internauta pisze dosadnie, że korzystając z ignorancji ludzkiej, 
wprowadzono żałosny system zwany służbą zdrowia. Obywatele dali się wmane-
wrować w przekonanie o nieuleczalności setek chorób przewlekłych.. a tak na-
prawdę liczą się interesy ludzi finansowo związanych ze służbą zdrowia, a efekty 
leczenia nie są tak istotne. W podsumowaniu autor stwierdza: strajkują szpitale, 
przychodnie ledwie zipią. A kto słyszał o kryzysie w firmach farmaceutycznych? 
Niech ludzie się tłuką o pieniądze. I tak wszystkie wylądują u nich.

Czterdzieści lat temu w Gubinie była jedna apteka. Potem dwie. Dzisiaj jest 
osiem albo i więcej. I właściciele wszystkich mają się dobrze. To znamienne.

Co w kontekście przedstawionej sytuacji możesz zrobić zagubiony, zdez-
orientowany petencie służby zdrowia? Jak mówi przysłowie: Bądź tu mądry 
i pisz wiersze. No więc piszę.

Chora różnych sposobów się ima
A poprawy jak nie było, tak ni ma.
Już ma w domu połowę apteki
W każdej szafce walają się leki
Stosy recept, wizytówki i metki
I na tony spożywane tabletki.

U dwudziestu już była lekarzy
Już pytała się weterynarzy
Już w trzech bankach nabrała pieniędzy
Już rodzina na skraju jest nędzy.
Chora różnych sposobów się ima

A poprawy jak nie było, tak ni ma.
I od roku co ósma niedziela
Regularnie do uzdrowiciela
Wzorem setek i ona też bieży
A magowi się przecież należy.

To niestety nie była cud-dieta
I terapia okazała się nie ta
Raz kolejny się znów okazało
Że pieniędzy jest ciągle za mało
Chora różnych sposobów się ima
Ale zdrowia... i pieniędzy już ni ma

P.S. Wnikliwy czytelnik zorientował się, że tytuł poprzedniego felietonu „ni 
przypiął, ni przyłatał” do jego treści. To chochlik. Ireneusz Szmit


