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Reagujmy!

Zwierzęta są istotami zdolnymi 

docenić wartość swojego życia. 

Odczuwają także cierpienia. O 

naszych czworonożnych przyja-

ciołach rozmawiamy z Agnieszką 

Maternik.                         czytaj str. 16

3 listopada w dniu św. Huberta 

patrona myśliwych obchodzi się 

tzw. Hubertowiny. Myśliwi świętu-

ją. Ilu jest ich w naszym mieście? 

Pytamy znawców.

                                               czytaj str. 14

Uderzył w drzewo 

12 listopada na drodze krajowej 

D-32 koło Gubina doszło do wy-

padku drogowego, w wyniku 

którego zginął 40-letni kierowca 

bmw. Jak doszło do tragedii?

                                               czytaj str.14

Stulatek 

Pan Stanisław Smolenkiewicz z 

Gubina 22 listopada skończy 100 

lat. Dzięki uprzejmości Tadeusza 

Dziewierskiego możemy poznać 

historię jego życia.

 czytaj str.4

Publikujemy pierwszą część ar-

tykułu poświęconego działalno-

ści NSZZ „Solidarność” . O jego 

początkach w naszym mieście 

wspomina Grzegorz Perlak.

czytaj str.  11

Historia „Solidarności”

Zamknięcie interesu...
W poprzednim numerze gazety o konsekwencjach pandemii rozmawialiśmy z 

gubińskimi restauratorami. Dzisiaj próbujemy to samo pytanie zadać właścicie-

lom sal balowych funkcjonujących w Gubinie i Gubinku. Czy w podobny sposób 

dotykają ich skutki wirusa? Najczęściej odpowiadają krótko: sala zamknięta, nie 

ma wesel, imienin, urodzin itp.                                                                        Czytaj str. 10

Chcę 
dożyć 

kolejnych 
urodzin!

Czytaj str. 10

Powracają 
wspomnienia...
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Powszechny Spis Rolny zbliża się do końca
Za nami dwa i pół miesiąca trwania 

Powszechnego Spisu Rolnego 2020, 

więc rolnicy, którzy jeszcze tego nie 

zrobili, powinni jak najszybciej wy-

wiązać się z obowiązku spisowego. 

Dlaczego nie warto zostawiać tego 

na ostatnią chwilę?

PSR 2020 potrwa wprawdzie do 

końca listopada, ale można się już 

pokusić o pierwsze oceny jego prze-

biegu w województwie lubuskim. W 

naszym mieście do tej pory stosow-

ny formularz wypełniło ponad 70% 

użytkowników gospodarstw rolnych, 

co oznacza, że wciąż są osoby, które 

nie wywiązały się ze swojego obo-

wiązku. – Jest to bardzo zaskakujące, 

bo to właśnie rolnicy są największy-

mi beneficjentami tego badania 

– mówi Robert Wróbel z Wojewódz-

kiego Urzędu Statystycznego w 

Zielonej Górze. - Rolnicy mają dużo 

pracy w gospodarstwie i dysponują 

ograniczoną ilością wolnego czasu – 

nikt temu nie przeczy. Ale pobłażliwy 

stosunek do spisu rolnego może się 

na nich zemścić.

Dane zebrane podczas Powszech-

nego Spisu Rolnego będą wyko-

rzystywane podczas planowania i 

realizacji polityki rolnej na każdym 

szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość 

zebranych danych będzie niewy-

starczająca do prezentacji wyników 

np. na poziomie gmin, stracą na 

tym wszyscy. Grozi to niemożliwo-

ścią prowadzenia polskiej polityki 

rolnej dostosowanej do szczegól-

nych potrzeb gmin na co najmniej 

10 lat, bo w takim odstępstwie cza-

su przeprowadza się pełne badanie 

polskiego rolnictwa. - Dzięki zebra-

nym w spisie danym możliwe jest 

odpowiednie kształtowanie polityki 

rolnej na szczeblu gmin, powiatów, 

województw i kraju. Jeśli w trwają-

cym spisie zbyt mało rolników spi-

sze swoje gospodarstwo, istnieje 

zagrożenie, że precyzja danych spi-

sowych nie pozwoli na publikowa-

nie wyników na niskich poziomach 

terytorialnych – dodaje R. Wróbel.

To z kolei może oznaczać, że rząd 

będzie zmuszony podejmować de-

cyzje dotyczące np. konkretnego 

rodzaju hodowli zwierząt lub upraw 

bez dokładnych informacji o tym, 

gdzie prowadzi się taką działalność 

i ile osób jest tam zatrudnionych. 

Brak miarodajnych danych spiso-

wych może też utrudnić wsparcie 

zagrożonych gałęzi rolnictwa albo 

konkretnych obszarów w kraju, a 

także mieć wpływ na podział unij-

nych funduszy dla rolników w kolej-

nych latach. Dane spisowe są prze-

kazywane do Europejskiego Urzędu 

Statystycznego i na podstawie tych 

Informujemy, że do dnia 04.12.2020 r. 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Gu-

binie pracują w trybie pracy zdalnej.

W Urzędzie na bieżąco można za-

łatwić sprawy wymagające bezpo-

średniego kontaktu z interesantem 

dotyczące:

- ewidencji ludności i dowodów oso-

bistych (tel: 68 455 81 44 i 68 455 81 12),

- rejestracji stanu cywilnego (tel: 68 

455 81 40),

- działalności gospodarczej (tel: 68 

455 81 38).

W pozostałych sprawach pracowni-

cy Urzędu są do Państwa dyspozycji 

po wcześniejszym umówieniu wizy-

ty telefonicznie lub poprzez pocztę 

elektroniczną. Wykaz najważniej-

szych numerów telefonów:

- Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 

455 81 00,

- Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,

- Wydział Finansowy – sprawy po-

datkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,

- Wydział Komunalny i Inwestycji – 

dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17, 

odpady komunalne: 68 455 81 22, in-

westycje: 68 455 81 45, zajęcie pasa 

drogowego: 68 455 81 42,

- Wydział Organizacji i Spraw Oby-

watelskich – stypendia: 68 455 81 23, 

ewidencja ludności: 68 455 81 44, 

działalność gospodarcza: 68 455 81 

38, dowody osobiste: 68 455 81 12,

- Wydział Nieruchomości i Współ-

pracy Zagranicznej – dzierżawa, na-

jem gruntu, decyzje o warunkach 

zabudowy, zbywanie nieruchomo-

ści, sprzedaż lokali, garaże oraz użyt-

kowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 

68 455 81 33,

- Pełnomocnik ds. Uzależnień – 68 

455 81 13,

- Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej – 

68 455 83 00.

Podania, wnioski, pisma przyjmu-

jemy również e-mailem na adres: 

um@gubin.pl lub za pośrednic-

twem poczty ePUAP pod adresem:  

/p8826qemuz/skrytka.  Korespon-

dencję do Urzędu można złożyć tak-

że do skrzynki pocztowej umiesz-

czonej w holu Urzędu.

Jednocześnie informujemy, że kasa 

Urzędu Miejskiego w Gubinie jest 

czynna w godzinach: 8:00 – 14:00 (do 

odwołania). Istnieje także możliwość  

wniesienia opłat za pośrednictwem 

przelewów bankowych   na podane 

niżej numery kont bankowych (w 

przypadku wpłaty w banku PKO BP 

nie będzie pobrana prowizja):

- Konto dochodów: 06 1020 5402 

0000 0502 0027 7418

- Konto depozytów: 13 1020 5402 0000 

0502 0027 8747 (np. wadia, opłata za 

udostępnianie danych osobowych).

wyników formułowana jest unijna 

polityka rolna. Im więcej danych, 

tym lepszy budżet i zasady finanso-

wania polskich rolników.

Spis jest potrzebny polskiemu rol-

nictwu i polskiej wsi – to nie ulega 

wątpliwości. Dlatego rolnicy nie po-

winni z tym dłużej zwlekać, szcze-

gólnie że mają do dyspozycji kilka 

możliwych sposobów wypełnienia 

tego obowiązku. Wystarczy wybrać 

najwygodniejszą dla siebie metodę. 

Najłatwiej zrobić to przez internet. 

Wystarczy wejść na stronę https://

spisrolny.gov.pl i wypełnić formu-

larz. Procedura jest intuicyjna i po-

radzą sobie z nią także osoby, któ-

re nie są biegłe w sieci. Do tego ci, 

którzy wybiorą tę metodę, wezmą 

udział w loterii z nagrodami. Druga 

metoda to spis przez telefon – za 

pośrednictwem infolinii pod nume-

rem 22 279 99 99. Tam wybieramy 

kanał „1” i zgłaszamy chęć spisania 

gospodarstwa rolnego. Podczas 

rozmowy z rolnikiem rachmistrz 

wypełni za niego formularz spisowy. 

Jeśli rolnik nie zdecyduje się na sa-

mospis, powinien czekać na telefon 

od rachmistrza. Ostatnia metoda to 

wywiad bezpośredni. Pamiętajmy, 

że spis rolny to obowiązek, a rach-

mistrzowi nie można już odmówić 

udziału w spisie.

Zmiana w pracy magistratu
Parę tygodni temu informowali-

śmy o wielu inwestyjach, które w 

najbliższym czasie mają rozpocząć 

się w mieście. Jednym z takich za-

dań jest budowa parkingów przy 

Budują parking
ul. Konopnickiej. Przedsięwzięcie 

rozpoczęło się w poniedziałek (16 

listopada), co oznacza, że w tym 

miejscu wprowadzono tymczaso-

wą organizację ruchu.

Burmistrz Miasta Gubina, 
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje,  
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ulicy 

Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21 dni od dnia  
ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim 
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 

wieczyste, najmu i dzierżawy.
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Bądźmy czujni i reagujmy!

Szanowni Pańtswo,
Fotowoltaika, to doskonały sposób

na połączenie dbałości o środowisko
naturalne z korzystnym pozyskiwaniem

energii na potrzeby gospodarstwa domowego,
przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego czy

wspólnoty mieszkaniowej. Instalacje tego typu
w gospodarstwie domowym są nielicznymi,

które gwarantują zwrot nakładów w określonym
czasie. Przedsiębiorcy, w tym także rolnicy,

mogą zaliczyć je w koszty działalności,
finansując w postaci kredytu lub leasingu.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem
szerszej informacji na temat budowy

instalacji PV, jej parametrami,
zasadami finansowania czy ceną

ZAPRASZAMY do kontaktu drogą telefoniczną
lub mailową.

TO SIĘ OPŁACA!!!

BeFe Group SC

Raport 998

Stulatek!

Podczas pory jesienno-zimowej po-

winniśmy być szczególnie wyczule-

ni na zwracanie uwagi na osoby, 

które mogą od nas oczekiwać po-

mocy. - Przed wiatrem, deszczem 

i chłodem bezdomni chronią się 

często w pustostanach, altankach, 

czy też garażach, narażając się nie-

jednokrotnie na wychłodzenie or-

ganizmu. Pamiętajmy jednak, że 

ofiarami wychłodzenia mogą rów-

nież być osoby chore, czy też nie-

trzeźwe, które nie są w stanie same 

dotrzeć do miejsca zamieszkania – 

mówi podkomisarz Justyna Kulka, z 

Komendy Powiatowej Policji w Kro-

śnie Odrzańskim. Mając na wzglę-

dzie, iż takie sytuacje mają miejsce, 

policjanci powiatu krośnieńskiego 

kontrolują zarówno pomieszczenia, 

w których mogą przebywać osoby 

bezdomne, jak i miejsca spotkań 

towarzyskich pod chmurką. Funk-

cjonariusze odnajdując takie osoby, 

pomagają im, a także proponują 

przejście do noclegowni i wskazują 

miejsce gdzie mogą otrzymać dar-

mową żywność.

Pamiętajmy, że nigdy nie mamy 

pewności z jakiego powodu dana 

osoby leży na ziemi. Czy jest to spo-

wodowane nadużyciem alkoholu, 

czy może chorobą. Dlatego zawsze 

warto zatrzymać się i poświęcić 

chwilę drugiemu człowieku. Te kil-

ka minut, może uratować komuś 

życie. 

Wraz z nadejściem chłodnych dni 

nie zapominajmy także o osobach 

starszych, samotnych, czy też nie-

zaradnych,  które z różnych przy-

czyn nie mogą poradzić sobie z na-

paleniem w piecu, czy też z innymi 

codziennymi czynnościami. Jeśli 

wiemy, że w okolicy zamieszkuje 

taka osoby, możemy ten fakt zgło-

sić pracownikowi opieki społecznej, 

czy też dzielnicowemu danego re-

jonu, który nie pozostawi tej osoby 

bez pomocy. 

(red)

03.11. Do neutralizacji gniazda os 

„zamieszkałych” w jednym z bu-

dynków mieszkalnych w Jaromi-

rowicach – zadysponowano jeden 

zastęp strażaków z Jednostki Ra-

towniczo – Gaśniczej w Gubinie.

04.11. Dwa zastępy strażaków za-

bezpieczały przy ul. Wyczółkow-

skiego lądowanie śmigłowca Lot-

niczego Pogotowia Ratunkowego.

05.11. Do zadymienia w jednej z po-

sesji przy ul. Piastowskiej – wywoła-

nej niedrożnością przewodu komi-

nowego - został zadysponowany 

jeden zastęp strażaków.

05.11. W tym dniu z kolei do fałszy-

wego - przy ul. Roosevelta - alarmu 

zadysponowano aż dwa zastępy 

strażaków

06.11. Kolejny fałszywy alarm – 

prawdopodobnie spowodowany 

złą instalacją urządzeń alarmowych 

– spowodował konieczność ewaku-

acji osób korzystających z zakupów 

w Galerii „Hosso”.

07.11. Do pożaru wiaty przy ul. Ślą-

skiej zadysponowano dwa zastę-

py strażaków, policję i pogotowie 

energetyczne. Straty nim wywoła-

ne oszacowano na około 5 tys. zł.

08.11. W Markosicach miejscowa 

Jednostka OSP usuwała konar 

drzewa zwisającego nad jezdnią.

12.11 Do pożaru sadzy w przewodzie 

kominowym w jednej z posesji w 

Żenichowie zadysponowano dwa 

zastępy z JRG w Gubinie i jeden za-

stęp z Krosna Odrz.

12.11 Do wypadku na Drodze Krajo-

wej Nr 32 – w którym zginęła jedna 

osoba, a druga została ranna (prze-

transportowana następnie śmi-

głowcem LPR do zielonogórskiego 

szpitala); zadysponowano dwa za-

stępy strażaków z Gubina, ponadto 

Jednostki OSP ze Starosiedla i Wę-

żysk oraz 4 radiowozy policji i dwie 

karetki pogotowia. Straty oszaco-

wano na około 10 tys. złotych, a jego 

przyczyną było niezachowanie za-

sad bezpiecznej jazdy.

12.11. W tym dniu jeden zastęp za-

bezpieczał lądowanie śmigłowca 

LPR przy ul. Sikorskiego.

13.11. Na drodze przebiegającej 

przez „Kolonię Wałowice” doszło do 

zderzenia samochodu osobowego 

z ciężarowym, jedną ranną osobę 

załoga pogotowia ratunkowego 

przetransportowała do szpitala, a 

na miejscu zdarzenia działania pro-

wadziły trzy zastępy strażaków z 

Jednostki w Gubinie.

Informacje przekazał Dowódca 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 

PSP w Gubinie mł. Bryg Dariusz 

Wojtuń.

Oprac. AB.

Z panem Stanisławem Smolenkie-

wiczem kilka tygodni temu spotkał 

się w jego domu na Kaliskiej Tade-

usz Dziewierski. Wiekowość – co 

zrozumiałe – utrudnia kontaktowa-

nie.  – Tyle co mi się udało – prze-

kazuję.

Urodził się 22 listopada 1920 roku 

w powiecie Oszmiańskim (powiat 

guberni wileńskiej). Nazwy wsi nie 

pamięta. Rodzicie mieli 30 hekta-

rów ziemi, cztery konie i kilkanaście 

krów, tuczniki, sporo owiec – duże 

gospodarstwo. Ojciec – powiedział 

pan Stanisław – zaginął i nigdy nie 

dowiedziałem się jak i gdzie. Miesz-

kał z matką i siostrą. Jak wojna 

wybuchła przyszli Rosjanie, potem 

przyszli Niemcy i potem znowu 

przyszli Rosjanie. W listopadzie 

1944 roku został wcielony do 1 Dy-

wizji Wojska Polskiego, pamięta, 

że był to 1 pułk i 1 batalion. Pełnił 

służbę w Białymstoku. Nie szkolił 

się, był przydzielony do grupy, któ-

ra jeździła po wioskach i zdobywa-

ła jedzenie dla wojska. Potem dy-

wizja pomaszerowała w kierunku 

Warszawy. Pododdział, w którym 

służył chronił na prawym brzegu 

Wisły mienia państwowego. Potem 

ochrona objęła teren całej stolicy. 

Tu zastał go koniec wojny. Zwol-

niony do rezerwy we wrześniu 1946 

roku nie za bardzo wiedział co dalej. 

Matka z siostrą została na wsi. Tam 

wrócił. Wówczas  namawiano Po-

laków na powrót do Polski (były to 

już tereny radzieckie). Transportem 

kolejowym pojechali na zachód. 

W Białymstoku ogłoszono postój. 

Zaproponowano im by pojechali 

na polskie Ziemie Zachodnie. Wio-

sną 1947 doczekali się wreszcie na 

transport. Z matką, siostrą i jedną 

krową wyruszyli w kilkudniową po-

dróż. Pociąg zatrzymał się w Wa-

łowicach. Proponowano im osie-

dlenie w Chlebowie. Za kilka dni z 

jakiegoś powodu wyrzucono ich z 

zajętego gospodarstwa. Wożono 

ich po Ziemi Gubińskiej, by znaleźli 

sobie dom. Wreszcie na dobre za-

trzymali się w Zawadzie. Tu mia-

ło być miejsce ich przeznaczenia. 

Pan Stanisław, mama i siostra. Tu 

żył ponad 30 lat. Tutaj poznał żonę, 

tu urodziła się córka. Po 30 latach 

sprzedał dom w Zawadzie i kupił 

gospodarstwo przy ulicy Kaliskiej, 

gdzie do dziś mieszka. Tu dożył 100 

rocznicy urodzin. Szczęśliwe miej-

sce. Wszystkiego Najlepszego Pa-

nie Stanisławie!                               (sp)
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Ścieżka rowerowa i nowa droga z Jaromirowic do 
Żytowania – powstaje dokumentacja techniczna 

Szpital powiatowy przestał być „covidowym”

Na tę drogę mieszkańcy północnej części gminy Gubin czekali od dawna. Jeszcze w poprzedniej kadencji samorządowej pisali prośby o remont, skła-
dali pisma, tworzyli grupy inicjatywne. Po latach starań sprawa ruszyła. W Starostwie Powiatowym podpisano umowę na stworzenie dokumentacji, 
która będzie pierwszym, milowym krokiem do remontu. 

Ten, kto jechał drogą powiatową 

między Jaromirowicami a Żytowa-

niem, w gminie Gubin doskonale 

wie jak ona wygląda. Jeden pas ru-

chu, wyboje, dziury, asfalt w opła-

kanym stanie. Z roku na rok jezdnia 

ulega większej degradacji, a jak pod-

kreślają mieszkańcy – wzmógł ten 

proces ruch w kierunku granicy. Nie 

chcąc się tylko przyglądać sytuacji, 

powołali grupę inicjatywną, która za-

częła pisać uzasadnienia do remon-

tu. Droga stanowi obwodnicę Gubi-

na do Niemiec przez most graniczny 

w Coschen, a wnioskowana budowa 

ścieżki rowerowej umożliwi połą-

czenie z bardzo dobrze rozwiniętą 

siecią ścieżek po niemieckiej stro-

nie, stanowiąc dodatkową atrakcję 

i możliwości turystyki transgranicz-

nej. Wicestarosta Ryszard Zakrzew-

ski zaznacza, że turystyka w nowym 

„rozdaniu” unijnym 2021-2027 będzie 

mocno wspierana finansowo. Do-

dajmy, że liczba mieszkańców połą-

czonych 4 sołectw leżących przy tej 

drodze jest niebagatelna, to prawie 

900 mieszkańców. 

Zaangażowanie lokalnej społeczno-

ści jest tutaj wzorcowe – W grupie 

inicjatywnej jest również radny po-

wiatowy i zarazem członek Zarządu 

Powiatu, Roman Gancarz, który z 

podziwem opisuje działania zaan-

gażowanych mieszkańców i lidera 

grupy, której przewodzi doktor Bo-

gusław Gracz, mieszkaniec Drzeńska 

Wielkiego.  W skład grupy wchodzą 

m.in.: Edyta Puchałko - Sołtys Drzeń-

ska Małego, Monika Czapla - Sołtys 

Drzeńska Wielkiego, Kazimierz No-

wicki – Sołtys Żytowania, Dariusz 

Kaźmierczak - Sołtys Wałowic.  Z 

funduszu sołeckiego Drzeńska Wiel-

kiego i Małego przekazano pienią-

dze, sołtys Żytowania zebrał wśród 

mieszkańców ponad 2 tysiące zło-

tych. To coś wyjątkowego. 

# Wąska, wyboista droga asfaltowa 

w formie jednego pasa ruchu, w 

złym stanie technicznym, po licz-

nych prowizorycznych naprawach 

– piszą o 1154F mieszkańcy gminy 

Gubin. Ich petycje znalazły odzew w 

Starostwie. Powstaje dokumentacja 

na remont drogi

Konkretne rozmowy i spotkania za-

częły się rok temu. Przekonani do 

remontu Wicestarosta Zakrzewski i 

radny Gancarz podjęli wyzwanie. An-

gażowano coraz szerszy krąg samo-

rządowców. W jednym ze spotkań 

uczestniczyli radni miasta Gubina 

Mirosław Rogiński i Teresa Zajkow-

ska. Odbyło się również spotkanie 

Bogusława Gracza z burmistrzem 

Gubina, Bartłomiejem Bartczakiem. 

Remont musi odbyć się na odcinku 

7 kilometrów, do połączenia z wy-

remontowaną drogą wojewódzką 

nr 138 Jaromirowice-Wałowice, a z 

drugiej strony łącząc Żytowań i most 

graniczny  – dodaje Roman 

Gancarz, dla którego inwestycja jest 

priorytetem. Zrobię wszystko, by 

przebudowa doszła do skutku, a jed-

nym z elementów całego procesu 

jest przygotowanie dokumentacji, 

która zostanie przygotowana przez 

Powiat – mówi radny Gancarz. Umo-

wa została podpisana, a co ważne, 

nie tylko droga zostanie odnowio-

na. Tak jak wnioskowali mieszkań-

cy - powstanie także projekt ścieżki 

rowerowej umożliwiający staranie 

się o pieniądze unijne. Remont tak 

długiego odcinka drogi zostanie 

podzielony na etapy. W pierwszej 

fazie zostaną wykonane odcinki 

między miejscowościami, które są 

w najgorszym stanie technicznym.  

Całość dokumentacji, wraz z opra-

cowaniem mapy do celów projek-

towych, wyniesie 150 tys. zł. Termin 

oddania dokumentacji wraz z po-

zwoleniem na budowę to 16.05.2021.  

Do połowy maja ma powstać dokumentacja i pozwolenie na przebudowę drogi. Umowa została podpisana

Bogusław Gracz i sołtys Kazimierz Nowicki przekonują, że przy drodze musi powstać także ścieżka rowerowaWizja lokalna – droga jest w coraz gorszym stanie, degradacja nawierzchni postępuje bardzo szybko

Oddział wewnętrzny w Krośnie Od-

rzańskim przestał być oddziałem 

„covidowym”, a szpital nie pełni roli 

szpitala II poziomu zabezpieczenia 

COVID-19. To najważniejsze informa-

cje dotyczące powrotu „do normal-

ności” szpitala powiatowego

Pacjenci chorzy na koronawirusa 

zostali przewiezieni do szpitala w 

Drezdenku. W placówce pozostało je-

dynie kilku pacjentów, podłączonych 

do respiratorów. Trzeba podkreślić, 

że na oddziale „covidowym” w więk-

szości leczeni byli pacjenci spoza na-

szego powiatu.  Po pełnej dezynfekcji 

szpital wrócił do normalnej pracy. 

Oddział wewnętrzny, chirurgiczny, 

położniczo-ginekologiczny i opie-

kuńczo leczniczy wróciły „do dyspo-

zycji” mieszkańców powiatu i dzia-

łają normalnie. Starosta Krośnieński 

Grzegorz Garczyński podkreśla, że 

od początku prowadzono rozmowy 

z Wojewodą oraz Narodowym Fun-

duszem Zdrowia, aby szpital pozostał 

szpitalem „czystym”, przeznaczonym 

dla pacjentów cierpiących na inne 

choroby. Starosta prowadził również 

rozmowy dotyczące otwarcia punktu 

testowania podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem w Gubinie. Wkrótce 

ma ruszyć drugi punkt „wymazowy” 

w powiecie.

Materiały sponsorowane przez Powiat Krośnieński
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Kocha sport 

Zbuduj swoją odporność
Okres przeziębień i grypy ruszył z 

pełną mocą i nie zamierza zwol-

nić. Co zrobić, by nie dać się do-

paść chorobom, na które nie ma 

konkretnych lekarstw i z którymi 

nasz organizm musi walczyć sam? 

Naszą odporność obniża przede 

wszystkim zła dieta, niedosta-

teczna ilość snu, brak aktywno-

ści fizycznej, palenie tytoniu czy 

nadużywanie alkoholu. 

Lekcja patriotyzmu

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Gubinie - mimo trwającej pandemii - dzieci uczciły Święto Niepodległości, uczestnicząc w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„Szkoła do hymnu”. We wtorek, 10 listopada, dokładnie o godzinie 11.11, każda grupa w swojej sali (ze względów bezpieczeństwa) odśpiewała hymn Polski w 
całości, a więc cztery zwrotki. Ponadto dzieci przygotowały kotyliony i chorągiewki w naszych narodowych barwach. Na zdjęciu grupa starszaków pod kierunkiem 
Aliny Zając. (red)

Od najmłodszych lat uwielbiała być 

w ciągłym ruchu. Ewelina Michno-

wicz - kobieta kochająca sport. Jak 

treningi wpływają na jej życie? Czy 

miewa kryzysy oraz jak zachęciła 

dzisiejszą młodzież, aby poszła w jej 

ślady?

Sport był dla niej ważny od dzieciń-

stwa. Lubiła wyjść z chłopakami na 

podwórko, pokopać z nimi piłkę... 

Pierwsze sportowe starty zaczęły 

się w szkole podstawowej. Były to 

głównie przełaje i biegi sztafetowe. 

- Wtedy myśl o ściganiu się budziła 

we mnie bardziej stres i niepokój. 

Nigdy nie lubiłam robić czegoś pod 

presją – w żadnym wypadku nigdy 

nie chciałam zawieść swoich koleża-

nek z drużyny. - Czasy gimnazjum i 

liceum były momentem, kiedy sku-

piała się bardziej na nauce, niż na 

zawodach. Jednak zawsze znalazła 

czas, aby pójść na siłownię: - Wysi-

łek fizyczny oczyszczał mój umysł i 

duszę. Po każdym treningu nacho-

dziła mnie konkluzja: „właśnie tego 

mi brakowało. - Apogeum nastąpiło 

na studiach. Wtedy wykupiła sobie 

kartę AZS i była stałą bywalczynią na 

studenckich obiektach sportowych. 

Na swoim koncie ma zwycięstwa 

np. w Lubuskiej Lidze Biegowej i Zie-

lonogórskiej Grand Prix w Biegach 

Długodystansowych. W tym roku, 

przez sytuację związaną z wirusem, 

dopadł ją kryzys. Brak możliwości ry-

walizowania z innymi sportowcami 

oraz ograniczone możliwości zwią-

zane z trenowaniem skutkują spad-

kiem formy. - W czerwcu wzięłam 

udział w kilku lokalnych zawodach. 

Po zeszłorocznej formie biegowej 

ani śladu... I to nie jest tak, że przez te 

miesiące lockdownu nic nie robiłam. 

Ćwiczyłam sporo, ale widocznie nie 

żyłowałam się jak wcześniej. Ciężko 

jest mi się z tym pogodzić, bo wiem 

jak mozolny i ciężki był to dla mnie 

proces, aby w końcu takie uliczne 

10 km przebiec w 42 minuty - mówi 

Ewelina. 

A co sądzi o aktywności fizycznej 

młodzieży? - Smuci mnie fakt, że 

młodzi ludzie zamiast wykorzysty-

wać wolny czas na budowanie praw-

dziwych relacji, dotlenianie organi-

zmu poprzez aktywność fizyczną, 

wolą wirtualny świat pełen niedości-

gnionych ideałów z Instagrama. Jed-

nak nie można generalizować. Znam 

dużo młodych ambitnych, znających 

umiar ludzi, wychodzących z chęcią 

na przysłowiowe podwórko. Ostatnio 

sama często wychodzę na treningi z 

17-letnią dziewczyną i widzę w niej 

ogromny głód treningu, który stara-

my się zaspokajać poprzez wspólne 

bieganie lub ogólnorozwojowe tre-

ningi w parku.

Martyna Pawelska

  

Dlatego, jak czytamy w artykule 

„Dieta na przeziębienie - co jeść aby 

wzmocnić organizm”, który opu-

blikował portal Medicover, powin-

niśmy wzbogacić naszą dietę o ta-

kie warzywa jak cukinia, brukselka, 

cykoria, szpinak czy czerwona pa-

pryka. „Wszystkie są źródłem ß-ka-

rotenu. To prowitamina witaminy 

A. Ta z kolei odgrywa niebagatelną 

rolę w tworzeniu naturalnej odpor-

ności organizmu. Szpinak to także 

źródło żelaza i kwasu foliowego. 

Znajdziemy je także w innych li-

ściastych warzywach: sałacie, nat-

ce pietruszki, rzodkiewce i różnego 

rodzaju fasolach.” Innym źródłem 

żelaza są również: czerwone mię-

so, soczewica, i wątróbka. Warto 

też zaopatrzyć swój organizm w 

witaminę B2, a znajdziemy ją w 

wołowinie, cielęcinie, jajkach i na-

biale. Konieczne jest prawidłowe 

nawadnianie organizmu. Dorosły 

człowiek powinien spożywać od 1,5 

- 2 litrów wody, lub innych napoi, 

dziennie. 

Jednak jak wiemy, nie zawsze 

dietą jesteśmy wstanie uzupełnić 

wszystkie niedobory witamin. Cza-

sami potrzebna jest suplemen-

tacja. Jeśli chodzi o odporność 

farmaceuci polecają witaminę D 

oraz C. Są to najczęściej stosowa-

ne suplementy w okresie jesien-

no-zimowym. Jak dowiedzieliśmy 

się od Pani z apteki: „Naukowcy 

zalecają profilaktyczną suplemen-

tację witaminy D od września do 

końca kwietnia, a jeśli brak nam 

dostatecznej ekspozycji na słońce 

w okresie letnim, to powinniśmy 

brać ją przez cały rok.”.

Ogromną rolę w budowaniu od-

porności ma aktywność fizyczna. 

WHO zaleca dorosłemu człowie-

kowi 150 min umiarkowanej albo 

75 min intensywnej aktywności 

fizycznej w tygodniu. A co jeśli za-

chorujemy, ale nie chcemy fasze-

rować się chemią, którą polecają 

w co drugiej reklamie? Z pomocą 

przychodzą nam domowe sposo-

by, które uwielbiały nasze babcie. 

Jak podaje dział Zdrowie i Medycy-

na portalu Wprost, na kaszel bab-

cie zawsze polecają syrop z cebuli. 

Oczyszcza on drogi oddechowe i 

pomaga podczas przeziębienia i 

grypy. Wystarczy drobno posiekać 

trzy cebule, dodać pięć łyżek mio-

du, odstawić na dobę i odcedzić. 

Stosować 3-4 razy dziennie po jed-

nej łyżeczce. Na katar skuteczne są 

naturalne inhalacje olejkami ete-

rycznymi, czyli olejkiem eukaliptu-

sowym, sosnowym czy miętowym. 

Jeśli doświadczymy gorączki, w 

walce z nią pomoże nam napar z 

lipy, który jest napotny. Po jego wy-

piciu koniecznie trzeba położyć się 

w łóżku i wygrzewać. Na ból gardła 

zbawienne są naturalne płukanki z 

ziół, np. rumianku. Zioła sprawdza-

ją się jako naturalny antybiotyk.

Martyna Pawelska
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Zapraszamy do nowo otwartego Butiku 

kwiatowego na ul. Obrońców Pokoju 9 c 
(były sklep Denis).

Oferujemy: oprawę eventow, ślubów, imprez 
okolicznościowych, wedding planner, 

flowerboxy, bukiety, florystyka funeralna, 
poczta kwiatowa, transport okolicznościowy, 

fotografowanie i kamerowanie wesel oraz 
imprez, dodatki i dekoracje do domu, 

wszelkiego rodzaju kwiaty cięte, 
kwiaty doniczkowe.

Nasz Facebook: @Popielatoflowers-
Box&Bouquet. Instagram: PopielatoFlowers_

boxbouquet
Tel. 534 413 914

Otwarte od 9-17 od poniedziałku do soboty

Przyjmę pomocnika do stolarni 
posiadającego prawo jazdy 

Tel. 790 892 363

Gubin, ul. Platanowa 13

Pon. - Pt. 14:00-19:00

- kompleksowe usługi krawieckie
- przeróbki i naprawy odzieży
- szycie miarowe
Facebook: Pracownia Krawiecka Gubin

Burmistrz Miasta Gubina, 
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje,  
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ulicy 

Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21 dni od dnia  
ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim 
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 

wieczyste, najmu i dzierżawy.

Uciekał przed policjantami 
W niedzielę, 1 listopada, wieczorną 

porą policjanci Zespołu Patrolowo

-Interwencyjnego Komisariatu Poli-

cji w Gubinie zauważyli samochód 

marki audi, którego kierowca na 

widok policjantów zaczął przyspie-

szać. Mundurowi podjęli decyzję 

o jego kontroli. - Włączyli sygnały 

świetlne i dźwiękowe nakazujące 

kierowcy zatrzymanie się. Ten zaczął 

uciekać, nie zważając na to, iż swo-

im zachowaniem stwarza zagroże-

nie dla innych uczestników ruchu 

drogowego. Mężczyzna podczas 

ucieczki ulicami Gubina nie zasto-

sował się do sygnalizacji świetlnej 

i przejechał na czerwonym świe-

tle, wyprzedzając przy tym stojący 

przed światłami pojazd. Ponadto 

wyprzedzał ciąg pojazdów, przekra-

czając linie podwójnie ciągłą oraz 

przejście dla pieszych. W wyniku 

nieopanowania pojazdu, ucieczkę 

zakończył na słupie energetycznym, 

który uszkodził, doprowadzając do 

awarii prądu na jednej z ulic. Jak 

się okazało kierujący, to dobrze im 

znany 23-letni mieszkaniec Gubina. 

Pojazd, którym kierował nie miał ak-

tualnych badań technicznych. Po-

licjanci zabezpieczyli - będący jego 

własnością - plastikowy pojemnik, 

wewnątrz którego znajdowało się 

dziesięć zawiniątek z białym prosz-

kiem, a który to próbował ukryć 

przed mundurowymi. Badanie te-

sterem potwierdziło, że jest to am-

fetamina. Prokurator Rejonowy w 

Krośnie Odrz. po zapoznaniu się z 

aktami sprawy skierował do sądu 

wniosek o zastosowanie wobec 

mężczyzny tymczasowego aresz-

towania. Decyzją sądu kolejne dwa 

miesiące w areszcie. Samochód zo-

stał zabezpieczony na policyjnym 

parkingu – informuje podkomisarz 

Justyna Kulka z Komendy Powiato-

wej Policji w Krośnie Odrz.           (red)
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Spotkanie z szalonym naukowcem
W naszym mieście powstał 

pierwszy escape room. Mieści się 

on przy ulicy Racławickiej. Jest to 

efekt projektu realizowanego w 

Gubińskim Domu Kultury, który 

trwał od stycznia br. Wszystko 

odbyło się w ramach programu 

„Równać Szanse” Polsko-Amery-

kańskiej Fundacji Wolności reali-

zowanego przez Polską Fundację 

Dzieci i Młodzieży.

Praca czeka Nowa odsłona
W poniedziałek, 26 października, odbyła się w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie 
kolejna edycja Jesiennych Impresji Literackich. 
Tym razem w nowej odsłonie.

Czujność 
działkowca 

Najnowsze oferty pracy znajdu-

jące się w Powiatowym Urzędzie 

Pracy – Filia w Gubinie (ul. Obroń-

ców Pokoju 20, pokój nr 9, tel. 68 

455 22 72 i pokój nr 6 tel. 68 455 

82 12), stan na 13.11.2020 r.: kasje-

r-sprzedawca, spawacz, stolarz

-montażysta, mechanik pojazdów 

samochodowych, autoelektronik 

kierowca C+E, piekarz, wychowaw-

ca, szwaczka, tapicer, spedytor, 

brukarz, operator koparki, krojczy 

skóry, stolarz, ankieter, kierowca 

samochodu dostawczego, kierow-

ca samochodu dostawczego – po-

mocnik spawacza.

Wolne miejsca stażu na dzień 

13.11.2020 r.: sprzedawca, wycho-

wawca, pracownik biurowy, sprze-

dawca. Więcej szczegółowych 

informacji: PUP – Filia w Gubinie: 

pokój nr 9, tel. 68 455 22 72 i pokój 

nr 6 tel. 68 455 82 12.                    (am)   

Plan zakładał zakoń-

czenie przedsięwzięcia 

w czerwcu, ale „dzięki” 

pandemii  ostatecznie 

został sfinalizowany w 

październiku.

„

Społeczeństwo

Plan zakładał zakończenie przed-

sięwzięcia w czerwcu, ale „dzięki” 

pandemii  ostatecznie został sfina-

lizowany w październiku. - Miałam 

już chwile zwątpienia. Wiadomo, te 

wszystkie ograniczenia i obostrze-

nia... Nie mogliśmy się regularnie 

spotykać i wspólnie działać. Nie 

wszystko da się przecież załatwić 

on-line. Na szczęście pod długim 

czasie ostatecznie wszystko zaczęło 

się układać, tak jak sobie to zapla-

nowaliśmy – nie kryje zadowolenia 

Daria Raszyk, koordynator projek-

tu i zarazem Młodzieżowa Liderka 

Programu „Równać Szanse”. 

Poszczególne etapy powstania 

escape roomu dotyczyły między in-

nymi dekoracji wnętrz i pisania sce-

nariusza. Istotna była jednak moż-

liwość nauki współpracy w grupie, 

co nie zawsze jest łatwe. Najpierw 

przygotowano mini escaperoom w 

kulisach sali widowiskowej Gubiń-

skiego Domu Kultury, gdzie można 

było niejako przetestować tworze-

nia ciekawego escape roomu. A 

jaka jest ostatecznie jego tematy-

ka? - Nie chcę za wiele zdradzać, ale 

są to dość mroczne klimaty, gdzie 

szalony naukowiec prowadzi swoje 

dziwne badania w swojej piwnicy... 

W ramach projektu „Escape room 

– rum tum tum” wzięło udział około 

30 osób w wieku 13-19 lat z Gubina 

i okolic. - Myślę, że dla nas wszyst-

kich realizacja tego projektu była 

ciekawym wyzwaniem i szansą 

współpracy z innymi, aby razem 

osiągnąć wspólny cel. Uczyliśmy się 

po drodze, jak radzić sobie z zupeł-

nie nową rolą oraz jak wykorzysty-

wać zupełnie nowe kontakty, które 

nawiązaliśmy. Najważniejsze w tym 

wszystkim było odkrywanie umie-

jętności oraz dobra zabawa - doda-

je na zakończenie Daria.

Przypomnijmy, że escape room 

to inaczej pokój zagadek - nowy 

rodzaj rozrywki, który w Polsce w 

ostatnich latach stał się bardzo 

popularny. To gra, w której uczest-

nicy przenoszą się do tematycznie 

przygotowanych pokojów, z któ-

rych muszą się wydostać. Aby tak 

się stało, należy zmierzyć się z przy-

gotowanymi wcześniej zagadkami: 

logicznymi, na spostrzegawczość, 

na kreatywność, a także wymaga-

jącymi odrobiny sprytu. 

Andrzej Matłacki

Jesienią sprzątamy nasze ogródki 

działkowe po sezonie i spędzamy wię-

cej czasu w domu. Jednak czy pamię-

tamy o tym, aby wszystko zabezpie-

czyć? Największą zmorą działkowicza 

są złodzieje. A najbardziej przynoszą-

cym zysk łupem są narzędzia ogrodo-

we. Warto na koniec sezonu zabrać je 

ze sobą oraz chociaż raz w tygodniu, 

odwiedzić swoją działkę. Przespace-

rować się po niej. Przy okazji zerknąć 

na działkę sąsiada. Poprosić go, aby 

ten robił to samo. Jak informuje nas 

podkomisarz Justyna Kulka: - W sytu-

acji, gdy widzimy jak nieznana osoba 

chodzi między działkami, zainteresuj-

my się kto to jest. Jeśli osoba przyszła 

na teren ogródków z zamiarem kra-

dzieży, czy też dewastacji jest duże 

prawdopodobieństwo, że zrezygnuje 

z tego w obawie, że później może 

zostać rozpoznana. Jeśli to możliwe 

zwróćmy także uwagę na wygląd tej 

osoby i jej ubiór. Pamiętajmy, że do-

bry sąsiad to nie tylko stróż naszego 

domu czy mieszkania, ale także na-

szych ogródków działkowych. Warto 

też pomyśleć o okratowaniu okien 

oraz wyposażeniu altanki bądź dom-

ku, w mocne drzwi z odpowiednimi 

zamkami. Naszym problemem może 

być także zapominalstwo. Nie każ-

dy pamięta aby kosiarki elektryczne 

oczyścić z resztek trawy i błota, na-

ostrzyć ostrza, a potem zabezpieczyć 

je środkiem antykorozyjnym. Pamię-

tajmy o systemie nawadniającym. 

Rury, węże, krany i zbiorniki należy 

opróżnić z resztek wody, ponieważ w 

czasie mrozów woda zamarza, zwięk-

sza objętość, co może skutkować roz-

sadzeniem instalacji wodnej.          mp

Dlaczego zmieniona została for-

muła tego ważnego wydarzenia 

kulturalnego w ZSO tłumaczyć 

chyba nie trzeba. Winien korona-

wirus. Ale jakoś uczniowie sobie 

z tym poradzili. W ramach tego 

projektu przygotowali prezenta-

cje, portfolia, plakaty poświęcone 

Ewie Demarczyk i jej twórczości. 

Pisali także listy do artystki, przy-

gotowali swoje interpretacje jej 

piosenek oraz prezentowali jej 

„żywą” postać. Efekty swoich dzia-

łań zaprezentowali w formie on - 

line na lekcjach języka polskiego. 

Każdego roku ta cykliczna impre-

za pozwala realizować różne cele. 

Tym razem umożliwiła: przybliże-

nie uczniom sylwetki Ewy Demar-

czyk i jej twórczości, zaintereso-

wanie wierszami polskich poetów, 

między innymi: J. Tuwima, M. 

Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, K. 

K. Baczyńskiego i ich muzycznymi 

wersjami.  Najbardziej cieszy to, że 

młodzież po raz kolejny wykazała 

się kreatywnością i miała okazję 

pochwalić się swoimi talentami. 

Organizatorom bardzo brakowa-

ło gości, którzy od lat przyjmowali 

zaproszenie na tę imprezę i chęt-

nie brali w niej udział jako pu-

bliczność i nie tylko. Ale cóż, takie 

mamy czasy... 

(red)
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Kino „Relax”

Do dyspozycji była tylko jedna 

sala –  sala widowiskowa GDK. 

W połowie 2003 r. zamon-

towano na niej 105 krzeseł i 

zakupiono  profesjonalny zau-

tomatyzowany ekran. Począt-

kowo filmy wyświetlano na 

wypożyczonych projektorach, 

które umieszczono w kabinie 

projekcyjnej – pomieszczeniu 

zaadaptowanym do tego celu 

z magazynu. Kinooperatorami 

zostali pan Józef Chmielewski 

(pracujący wcześniej w kinie 

Grunwald) i Robert Fedoro-

wicz, który skończył w Pozna-

niu kurs operatorski. Ambicją 

dyrektora było stworzenie w 

Gubinie filii Lubuskiego Lata 

Filmowego. Na dobry począ-

tek latem 2003 r. na Wyspie 

Teatralnej wakacje zainaugu-

rowano imprezą Gubińskie 

Filmowe Lato. Na przenośnym 

projektorze wyświetlono trzy 

filmy biorące udział w prze-

glądzie LLF. Równolegle został 

ogłoszony konkurs na nazwę 

kina. Wybrano „Relax” – a zwy-

ciężczynie konkursu Monika 

Jakutowicz i Jolanta Junce-

wicz otrzymały w nagrodę 

podwójne karnety na seanse 

filmowe w 2004 r. 

Uroczyste otwarcie kina na-

stąpiło 5 grudnia 2003 r z 

udziałem burmistrza Lecha 

Kiertyczaka i Andrzeja Kawalli 

– Dyrektora Lubuskiego Lata 

Filmowego. Marzenie o kinie 

w centrum Gubina i filii LLF 

w pełni się spełniło. Kino było 

czynne w godzinach wieczor-

nych od piątku do niedzieli. W 

związku ze zmianami organi-

zacyjnymi i ekonomicznymi w 

systemie dystrybucji filmów, 

który zaczął stawiać na no-

Okres działalności GDK przypadający na dyrektorowanie Jerzego Zięby zaznaczony został wyraźnie dzięki autorskiemu pomysłowi dyrektora na 
powołanie do życia kina działającego w sali gubińskiego ratusza. Wcześniej dyrektor Zięba był kierownikiem Klubu Garnizonowego oraz kina „Grun-
wald”. Zdobyte doświadczenie mógł więc wykorzystać w realizacji swojego pomysłu.

woczesne multipleksy niemal 

zupełnie pomijając kina zloka-

lizowane w małych miastach, 

ostatecznie w 2007 roku kino 

w GDK zakończyło swoją dzia-

łalność.

Jednym z ciekawszych przed-

sięwzięć wykorzystującym 

potencjał kina „Relax” był 

konkurs „Pogranicze w ama-

torskiej kamerze”. Powstał z 

inicjatywy dyrektora i S. Łap-

kowskiej, która całość zrealizo-

wała z pracownikami GDK. Z 

założenia chodziło o pokazanie 

wspólnej historii tworzonej na 

co dzień w ostatnim 30 leciu 

na pograniczu polsko - nie-

mieckim. Projekt zakładał re-

alizację krótkiego filmu, który 

po zajęciach warsztatowych 

miał zostać zaprezentowany 

na specjalnym premierowym 

pokazie. W jury zasiedli twórcy 

filmowi i animatorzy środowi-

ska filmowego z Zielonej Góry. 

Dzięki międzynarodowemu 

charakterowi, realizacja pomy-

słu została dofinansowana ze 

środków Euroregionu Sprewa-

Nysa-Bóbr.

Dni Kultury Alternatywnej

Pomysł na tę imprezę powstał 

kilka lat wcześniej, lecz sprzyja-

jące klimaty na jego realizację 

pojawiły się dopiero w 2003 r. 

Zakładał prezentację różnych 

form nie-mainstreamowej 

muzyki, plastyki i teatru. Wy-

konawcami byli w większości 

amatorzy, ale także profesjo-

nalni twórcy, którzy nie stronili 

od niszowych tematów (hip 

hop, graffiti). Trzydniowe wy-

darzenie odbywało się raz w 

roku latem. W ramach DKA, 

w sobotę odbywał się też kon-

cert Dark Side of The Island, 

którym od 2000 r. zajmował 

się Tomasz Selerski. W ramach 

imprezy do roku 2005 prezen-

towały się zespoły: New Stage, 

kwartet Jorgi, zespół hiphopo-

wy Zachodnia Strona, GEBEN, 

kabaret Trzy Ofiary oraz zespół 

bluesowy Tortilla Flat. Mocnym 

punktem programu był Ainu 

– artysta prezentujący na et-

nicznych instrumentach orygi-

nalne brzmienia muzyki Abo-

rygenów i Indian. W ramach 

DKA lider zespołu Oddział Za-

mknięty Krzysztof Jaryczewski 

(ówczesny mieszkaniec pod 

gubińskiego Pleśna) prowadził 

warsztaty muzyczne dla mło-

dzieży muzykującej. Odbyły się 

także warsztaty tekściarskie z 

zielonogórzanką Ewą Lewan-

dowską. Pozostałe działania 

warsztatowe prowadzili in-

struktorzy GDK. Pieniędzy w 

budżecie wystarczyło  tylko na 

trzy edycje imprezy. Szkoda, bo 

było to wydarzenie „bez zadę-

cia” i w dużej mierze edukacyj-

ne. Być może warto będzie do 

niego wrócić?

Galeria G.I.E.Dek

Od 2001 roku w gmachu ratu-

sza zaistniała nowa przestrzeń 

wystawiennicza - hall na dru-

gim piętrze placówki. Miejsca 

było niewiele, ale na pokazanie 

rysunku satyrycznego  wystar-

czyło. Pomysłodawcami tego 

projektu byli  Dorota Chwałek 

i Tomasz Wołoszyn. Dzięki ich  

staraniom w galerii prezen-

towano  prace światowej ran-

gi artystów m.in. B. Kovarika 

(Czechy), R. Penwilla (UK) M. 

Gerencera (Chorwacja) M. Zlat-

kowskiego (Rosja), C. Collinsa 

- (UK)  , A. Lernera (Niemcy), 

H. Cakmaka (Egipt), Xu Xiao 

(Chiny) oraz G. Klajica (Bosnia 

i Hercegowina). Z krajowych 

rysowników warto wymienić 

S. Bednarskiego, M. Graczyka, 

G. Sobczaka, R. Mirowskie-

go, S.Kościeszę, M. Hajnosa, 

W. Bołtryka, M. Krzyśkowa, 

A. Graniak, S. Sadurskiego, J. 

Hnidziejko, D. Pietrzak, A. Or-

łamowskiego. Do historii prze-

szły już wernisaże organizowa-

ne w luźnej atmosferze przy 

przyrządzonym własnoręcznie 

przez Dorotę chlebie ze smal-

cem i ogórkiem. 

Zajęcia merytoryczne

W opisywanych latach w Gu-

bińskim Domu Kultury działały 

następujące sekcje prowadzo-

ne przez instruktorów: studio 

wokalne (L. Biedziuk), estrada 

dziecięca – taniec, teatr (M. 

Skowron), Formacja „Magic” i 

grupa rock’n’rolla akrobatycz-

nego (M. Skubakowska), pra-

cownia rękodzieła artystyczne-

go i doradztwa projektowego 

(N. Kądej), zajęcia z fotografii 

artystycznej (D. Kebsz), zajęcia 

plastyczne (D. Chwałek), szkół-

ka malarska dla młodzieży (W. 

Pawlikowski), studio nagrań (P. 

Bardzik), grupa młodzieżowa 

„Otwarte” (M. Gwizdalski). 

Początkowo „Otwarte” był to 

miesięcznik, do którego teksty 

pisała młodzież. Adresowany 

do młodzieży i nie tylko szyb-

ko zyskał renomę. Z czasem 

grupa odeszła od wydawania 

gazetki i zaczęła organizować 

imprezy angażując się także 

w liczne akcje charytatywne, 

co dzieje się po dziś dzień. W 

tym czasie Gubiński Dom Kul-

tury był także organizatorem 

letnich obozów dla dzieci z 

zespołów artystycznych dzia-

łających w placówce, które 

odbyły się trzykrotnie w Lub-

niewicach.

Wydarzenia

Wzorem lat ubiegłych w GDK 

organizowano nadal festyny 

osiedlowe, Finały Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy, 

szczeble powiatowe Przeglą-

dów Działalności Twórczej 

Dzieci i Młodzieży „PRO ARTE” 

oraz Ogólnopolskiego Konkur-

su Recytatorskiego. Imprezy te 

koordynowała S. Łapkowska 

przy współpracy instruktorów 

teatru i muzyki.

We wrześniu 2003 r. na placu 

Katedralnym odbył się koncert 

Orkiestry Reprezentacyjnej 

Straży Granicznej  z Nowego 

Sącza. Zespół był w drodze na 

szereg koncertów w Holan-

dii. Gubinianie mieli szczęście, 

bowiem już dawno tak wielka 

orkiestra wojskowa nie prezen-

towała się w naszym mieście. 

W maju 2005 r. na zaproszenie 

GDK, po raz pierwszy w Polsce, 

a dokładnie w Gubinie,  wystą-

piła orkiestra Armii Zbawienia 

VASA-Band ze Sztokholmu. 

Koncert odbył się na stałej 

scenie plenerowej zakupionej 

przez GDK zlokalizowanej na 

skwerze przy placu Katedral-

nym.

We wrześniu 2006 r. Kapitu-

ła Rady Powiatu przyznała 

nagrody pieniężne paniom 

Stanisławie Łapkowskiej i Ma-

rii Skowron doceniając tym 

samym pracę animacyjną na 

rzecz powiatu krośnieńskiego.

Remont budynku ratusza

Stan techniczny budynku ratu-

sza od zawsze był piętą achil-

lesową. Całe lata trwało i trwa 

usuwanie poważnych uchy-

bień powstałych przy odbu-

dowie tego obiektu w latach 

1975 – 1985 r. Na początku lat 

90. trzeba było zmienić pokry-

cie dachowe, ponieważ da-

chówka mniszka przy każdym 

silniejszym podmuchu wiatru 

spadała na ulicę stwarzając 

zagrożenie dla przechodniów. 

Za zgodą Lubuskiego Kon-

serwatora Zabytków – dach 

pokryto karpiówką. Od strony 

północnej budynku wykonano 

podcinkę, ponieważ tu ściana 

była najbardziej zawilgocona 

i wilgoć doszła już do szczytu 

budynku. Ponieważ Gubiński 

Dom Kultury nie miał pienię-

dzy na konieczne poważne re-

monty Urząd Miasta w Gubinie 

podjął się tego zadania w ra-

mach projektu unijnego. Prace 

rozpoczęto w grudniu 2005 r. 

od wymiany stolarki okiennej 

w całym budynku. Założono 

też elektrody osuszające mury 

w pomieszczeniach piwnicz-

nych. Wiosną 2006 r. rozpo-

czął się remont zewnętrznych 

ścian. Także ta inwestycja nie 

została wykonana prawidłowo. 

Złe obróbki blacharskie opie-

rzeń z czasem doprowadziły 

do niekontrolowanej penetra-

cji tynku przez wodę, co przy 

współdziałaniu  warunków at-

mosferycznych doprowadziło 

do odwarstwiania się tynku. 

Błędów w sztuce murarskiej 

było więcej i do dziś przywró-

cenie budynku do pożądane-

go stanu wizualnego wyma-

ga dziesiątek jeżeli nie setek 

tysięcy nakładu finansowego. 

Dyrektor Zięba przestał pełnić 

funkcję 24 czerwca 2007 roku. 

Janusz Gajda 
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Chcę dożyć kolejnych urodzin!

Pani Joanna ma 46 lat. Jakiś czas temu dostała „wyrok”: nowotwór pier-

si z przerzutami do kości i narządów wewnętrznych. Na szczęście dziel-

na mieszkanka Gubina się nie poddaje. A jej córka Małgorzata mówi 

wprost: Mama musi żyć! Jest dla nas wszystkim!

Zamknięcie interesu...

Koszmar na jawie

Niestety z dnia na dzień przybywa co-

raz więcej osób, które dowiadują się, 

że mają raka. Taka informacja jest po-

tężnym zaskoczeniem. Najpierw po-

jawia się niedowierzanie, ból, gniew, 

bezsenne noce… Ale później można 

sobie uzmysłowić, że ma się wpływ 

na swoje życie i zdrowie. Choroba ta 

z jednej strony jest doświadczeniem 

trudnym, a z drugiej powoduje, że 

można przekroczyć swoje ogranicze-

nia. Oddajmy głos naszej bohaterce, 

Joannie Korsak: - Moje życie od pół 

roku przypomina koszmar na jawie. 

Bardzo chcę się obudzić, ale kiedy 

zamykam i otwieram oczy, zdaję so-

bie sprawę, ze to nie sen. To rzeczywi-

stość, z którą muszę się zmierzyć. Nie 

wiem, co było gorsze, czekanie na 

diagnozę, czy informacja, że lekarze 

nie widzą zbyt dużych szans na ra-

tunek. Ich brak nadziei był niezwykle 

bolesny, ale też mobilizujący.

Błądzenie we mgle

Z kolei jej córka Małgorzata doda-

je: - Kiedy mama zauważyła w piersi 

guza, w naszych głowach zapaliła 

się czerwona lampka. Niestety, pan-

demia, zamknięcie ośrodków nie 

pomagały nam znaleźć odpowiedzi 

na pytanie, co się dzieje z mamą, a 

kolejne informacje przekazywane 

podczas teleporady brzmiały jak błą-

dzenie we mgle. Proces oczekiwania 

na diagnozę zdawał się dłużyć w nie-

skończoność. Mimo stosowania się 

do wskazówek lekarzy mama czuła 

się coraz gorzej.

W końcu nadeszła dla Pani Joanny 

tragiczna wiadomości: rak. I to na 

dodatek najwyższy stopień zaawan-

sowania. Choroba zaatakowała kości, 

szczególnie kręgosłup, a także wątro-

bę i płuca... 

Terapia za wszelką cenę

Oddajmy jeszcze raz głos pani Mał-

gorzacie: - Pamiętam słowa lekarza, 

kiedy przyjechałyśmy rozpocząć le-

czenie. Powiedział, że życzy mamie 

powodzenia w dotrwaniu do kolejnej 

dawki. Wyniki nie pozostawiały złu-

dzeń. Sytuacja stała się dramatyczna. 

Zaczęłyśmy z siostrą poszukiwania. 

Przecież musi być ktoś, kto leczy po-

dobne przypadki, kto mógłby chociaż 

skonsultować wyniki. Tak trafiłyśmy 

na klinikę w Niemczech i specjali-

stów, którzy podczas pierwszej wizyty 

przywitali mamę zszokowani. Okazu-

je się, że wyniki jasno wskazywały, że 

bez wzmocnienia, mama nie miałaby 

szans przeżyć kolejnej chemioterapii! 

Mama po pierwszej wizycie czuła się 

dobrze, nie odczuwa wreszcie bólu. 

Pierwszy raz od momentu diagnozy 

zobaczyłyśmy ją taką.  

Dla wszystkich był to jasny i czytelny 

sygnał: terapia wspomagająca musi 

być za wszelką cenę kontynuowana. 

Tyle tylko, że każda wizyta w klinice 

to ogromne koszty. Wysokość opłat 

może sięgnąć nawet 300 tysięcy zło-

tych! To dla nich kosmiczna suma. 

Ale od czego są wielka serca miesz-

kańców Gubina i okolic. - Nie mogę 

zapewnić mamie tego, co potrzebu-

je najbardziej, czyli pomocy. Dlatego 

z całego serca proszę, aby każdy kto 

może pomógł mojej mamie zdobyć 

szansę na życie, bez bólu, bez strachu 

o to, czy kolejnego dnia będzie mogła 

spojrzeć w niebo. Dla nas to batalia o 

najwyższą stawkę.

Pomagajmy!

Jak można pomóc? Jest kilka możli-

wości. Dowolne dary pieniężne moż-

na wpłacać na specjalne konto. Wię-

cej informacji na ten temat znajduje 

się na stronie siepomaga.pl/joanna

-korsak. Poza tym warto odwiedzić 

stronę na Facebooku: Licytacje dla 

Joanny Korsak. Można tam zdobyć 

między innymi vouchery, ciasta oraz 

wiele różnych przedmiotów. Pamię-

tajmy – liczy się każda złotówka.

Na koniec oddajmy głos Pani Joan-

nie: - Choć jest ciężko, to jednak czuje, 

że żyję, a nie wegetuję. Po krótkim 

momencie zawahania dostrzegłam 

jak wielką wartość ma życie! Teraz 

marzy mi się to, na co nikt jeszcze 

jakiś czas temu nie dawał mi szans. 

Chciałabym dożyć kolejnych urodzin 

i świętować z całą moją rodziną. Bez 

strachu, jakby jutra miało nie być... 

Mama musi żyć!

Pamiętajmy - dramatyczna walka 

trwa. Toczy się bój o życie, a drugiej 

szansy nie będzie. Wierzymy, że Pań-

stwa wsparcie będzie dla tej rodziny 

nadzieją na to, że jutro będzie nowym 

początkiem. Bo jak podkreśla Pani 

Małgorzata: - Mama musi żyć! Mama 

jest dla nas wszystkim!

Andrzej Matłacki

W poprzednim numerze gazety o 

konsekwencjach pandemii rozma-

wialiśmy z gubińskimi restaurato-

rami. Dzisiaj próbujemy to samo 

pytanie zadać właścicielom sal ba-

lowych funkcjonujących w Gubinie 

i Gubinku. Czy w podobny sposób 

dotykają ich skutki wirusa?

Najczęściej na nasze pytanie od-

powiadają krótko: sala zamknięta, 

nie ma wesel, imienin, urodzin itp. 

W zasadzie wszystko jasne i moż-

na by w ten sposób zakończyć te-

mat. Ale czy to pełna odpowiedź 

na zadane pytanie? Okazuje się, że 

nie. Najpierw pytanie do pana Ja-

rosława Nogaja – właściciela jednej 

z największej sali zabaw w okolicy 

zlokalizowanej w Gubinku. - Pyta-

nie w zasadzie mnie nie dotyczy. Po 

pierwszych doświadczeniach z co-

videm pod koniec zimy postanowi-

łem się po raz drugi z nim nie mie-

rzyć. Ostatnia impreza w dużej sali 

odbyła się gdzieś w lutym. Potem 

post i wkrótce zaczęły obowiązywać 

obostrzenia. Wówczas przemyśla-

łem sytuację i przyszłość. Założyłem 

taki rozwój sytuacji, że koronawirus 

wróci. Los mój, najbliższych, pra-

cowników obiektu co jakiś czas bę-

dzie stawał pod znakiem zapytania. 

A żyć z czegoś trzeba. Postanowi-

łem zamknąć interes. I od tej decyzji 

minęło już kilka miesięcy. Do ga-

stronomii raczej nie wrócę. Oprócz 

wirusa także dużym problemem 

jest brak rąk do pracy. Potrzebuję 

kucharzy, którzy znają się na kuch-

ni szeroko pojętej. Potrafią przyrzą-

dzić różne potrawy, udekorować, 

podać w niecodziennej oprawie. 

Sala zabawowa na około 150 osób 

stoi pusta. Wcześnie odbywało się 

tu co najmniej 30 dużych imprez 

rocznie. Co dalej? Zdecydowałem, 

że wszystkie pokoje, które wcześniej 

wykorzystywali goście weselni będę 

wynajmował na potrzeby tych , co 

gdzieś spać muszą. Obecnie służę 

noclegami dla 16 obywateli ukraiń-

skich, którzy pracują w Niemczech. 

To bardzo spokojna i uczynna grupa 

ludzi. Co ponadto? By wykorzystać 

potencjał kuchni „produkujemy” z 

żoną pierogi, które można zamówić 

telefonicznie, przyjechać po nie, lub 

ja dowiozę. Można nas znaleźć na 

Facebooku. I to mój nowy sposób 

na życie...

Inaczej radzi sobie współwłaściciel 

Hotelu i restauracji „Onyx”. – Restau-

racja, zgodnie z decyzjami rządu zo-

stała zamknięta – mówi Rafał Ogo-

nowski. Nie ma wyjścia. Skoro ma być 

zamknięte, to tak jest. Pokoje nocle-

gowe są do dyspozycji gości, będą-

cych w delegacji służbowej. Możemy 

w razie potrzeby ich nakarmić. Po-

nadto świadczymy usługi związane z 

dowozem posiłku według złożonego 

zamówienia z dowozem pod wskaza-

ny adres. Czy ponosimy konsekwen-

cje wirusa? To pytanie retoryczne, bo 

ponosi je każdy obywatel. 

Hanna Janczak pracownica restaura-

cji „Bistro” z trzema salami zabawo-

wo-imprezowymi poinformowała, że 

świadczą jedyni usługi cateringowe. 

Można zamówić posiłki i dowiozą. 

Sale mogące pomieścić łącznie po-

nad 150 osób świecą pustką. Nie ma 

urodzin, imienin, wcześniej komunii, 

nie ma stypy po obrzędzie pogrzebo-

wym. 

Wszyscy próbują jakoś sobie radzić i 

przeżyć. Ale na jak długo starczy sił i 

środków?                                              (sp)   
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historia I społeczeństwo
Międzynarodowo„Solidarność” w Gubinie (cz.1)

Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy „Solidarność” powstał 

w Polsce w 1980 roku w konse-

kwencji fali strajków przetacza-

jących się przez kraj. Związek 

odegrał niezwykle istotna rolę 

w najnowszej historii Polski i na-

szej części Europy. Był masowym 

ruchem społecznym, mającym 

ogromny wpływ na kształtowanie 

stosunków społecznych w kraju. 

Zapoczątkował okres walki o pra-

cownicze prawa do wolności, nie-

podległości, godnego wynagro-

dzenia i bezpiecznej pracy. 

O początkach gubińskiej „Solidar-

ności” wspomina Grzegorz Per-

lak – jeden z czołowych działaczy 

Związku. Sierpień 1980 roku był dla 

załogi LZPS „Carina” miesiącem 

urlopowym. Do Gubina zaczęły 

docierać informacje o narastają-

cych w kraju protestach. Media 

wspominały lakonicznie, o wielu 

sprawach nie mówiono w ogóle. 

W gronie znajomych zadawali-

śmy sobie pytanie: czy w „Carinie” 

mamy podobne problemy, czy jest 

potrzeba by zakładać nowy zwią-

zek – wspomina po latach Grze-

gorz Perlak. Było to już czas gdy w 

Gdańsku rząd podpisał z „Solidar-

nością” pamiętne 21 porozumień 

sierpniowych. Jeden z postulatów 

gwarantował tworzenie wolnych 

związków zawodowych. – Zakłado-

wa lista członków nowego związku 

była jeszcze tajna. Zapoczątkowały 

ją nazwiska pracowników z działu 

kontroli jakości. Nosiliśmy listę pod 

fartuchem roboczym. Powstał Ko-

mitet Założycielski NSZZ „Solidar-

ność” w skład którego weszli m.in.:  

Andrzej Adamczyk, Mirosław Mróz, 

Witold Szela, Antoni Kurzawa, Ma-

rek Bartoszek, Waldemar Kleszcz, 

Halina Pytiak, Genowefa Grzywacz, 

Ryszard Kamiński, Bożena Koluch, 

Zbigniew Lewandowski, Barba-

ra Dymińska, Rudolf Marchut  i 

Grzegorz Perlak, który został prze-

wodniczącym. Udaliśmy się do dy-

rektora zakładu Jerzego Opary, by 

zapoznać go z postulatami załogi. 

Postulowaliśmy o udostępnienia 

pomieszczenia z telefonem, dostę-

pu do radiowęzła i faxu, poprawę 

warunków bhp w zakładzie. Na 

powitanie dyrektor zaskoczył nas 

stwierdzeniem: - Czekałem na was 

- wspomina G. Perlak.

8 grudnia 1980 roku w stołówce 

Lubuskich Zakładów Przemysłu 

Skórzanego „Carina” odbyło się 

spotkanie władz polityczno-ad-

ministracyjnych miasta (naczelni-

kiem miasta był wówczas Stefan 

Ciszek) z nowo powstałą Miejską 

Komisją Porozumiewawczą NSZZ 

„Solidarność”. Kilka dni później 19 

grudnia odbyły się wybory Komisji 

Zakładowej przy zakładzie „Kro-

met” Zakład nr 2 w Gubinie. W jej 

skład weszli: Mieczysław Górny, 

Jerzy Pogłodziński, Eugeniusz Ka-

miński, Bogusław Mrówka, Cze-

sław Czyżowski, Kazimierz Jandy. 

W krótkim czasie w siedzibie KZ 

NSZZ „Solidarność” przy LZPS 

„Carina” doszło do spotkania prze-

wodniczących komitetów zakłado-

wych nowo powstałych związków. 

W spotkaniu udział wzięli przed-

stawiciele reprezentujący nastę-

pujące zakłady pracy: LZPS „Ca-

rina” Grzegorz Perlak, Stanisław 

Wawrzyniak,  Żarskie ZPO „Goflan” 

Józef Winiszewski (przewodniczą-

cy), Spółdzielnię Inwalidów „Pokój” 

Stanisław Koluch (przewodniczą-

cy), Zakłady Przemysłu Dziewiar-

skiego „Diana” Stanisław Wolniak 

(przewodniczący). Przedstawiciele 

Komitetów Założycielskich NSZZ 

„Solidarność” zostali wcześniej 

uznani przez dyrekcje poszcze-

gólnych zakładów pracy. Posta-

nowili powołać Międzyzakładowy 

Komitet Założycielski NSZZ „Soli-

darność” (MKZ) w następującym 

składzie: Stanisław Wawrzyniak 

– przewodniczący MKZ, Jerzy Po-

głodziński – wiceprzewodniczący, 

Józef Winiszewski – sekretarz, Sta-

nisław Wolniak, Bronisław Koluch, 

Grzegorz Perlak – członkowie.

Postanowiono wystąpić do władz 

miasta i władz gminy z wnioskiem 

o uznanie Międzyzakładowego Ko-

mitetu Założycielskiego „Solidar-

ność” oraz przydzielenie pomiesz-

czenia na potrzeby MKZ łącznie z 

wyposażeniem biurowym oraz te-

lefonem opłacanym przez Urzędu 

Miasta.

Pierwsze zebranie członków „Soli-

darności” w LZPS „Carina” odbyło 

18 stycznia 1981 roku. W tajnym gło-

sowaniu wybrano władze nowych 

związków zawodowych na czele 

których stanął Waldemar Kleszcz. 

NSZZ „Solidarność” w gubińskiej 

„Carinie” była pierwszą nową orga-

nizacją związkową w naszym mie-

ście zarejestrowaną pod pozycją 14 

w zielonogórskim wykazie komisji 

zakładowych Zarządu Regionu w 

Zielonej Górze.               (oprac. jz sp)

PODZIĘKOWANIE
Jako przewodniczący Ruchu na rzecz remontu drogo Żytowań-
Jaromirowice dziękuję serdecznie Panu Sołtysowi Kazimierzowi 
Nowickiemu za zbiórkę pieniędzy w wysokości 2.300 PLN na 
współfinansowanie projektu drogi. Szczególne podziękowanie 
kieruję do wszystkich darczyńców, niżej wymienionych 
mieszkańców Żytowania: Irena Stępień, Artur Bruchajzer, Halina 
Synytycz, Kazimierz i Regina Nowiccy, Agnieszka Wolanin, 
Władysław Niepiekły, Aleksandra Wolak, Sebastian i Lucyna 
Bruchajzer, Roman i Danuta Śliwińscy, Kazimierz i Wioletta 
Trzebni, Franciszek Simiński, Anna Ośródek, Waldemar i Lilianna 
Znaj, Krzysztof Juskowiak, Edward i Danuta Cieślikiewicz, 
Edward i Halina Bruchajzer, Jan Ilnicki.  

Dr. n. med. Bogusław Gracz, Drzeńsk Wielki, 15.11.2020

Po mimo panującej pandemii 

udało się przeprowadzić działa-

nia projektowe związane z reali-

zacją Międzynarodowego Plene-

ru Plastycznego – Głębokie 2020, 

który odbył się w dniach 30 wrze-

śnia – 11 października br.

Odbył się on w Pensjonacie „Pod 

Strzechą” położonym nad Jezio-

rem Głębokie koło Międzyrzecza. 

Gospodarze ośrodka zapewni-

li wspaniałe warunki do pracy i 

rekreacji. Realizatorem projektu 

było Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych Pro – Gubin oraz Sto-

warzyszenie Wspierające Odbu-

dowę Kościoła Farnego w Gu-

binie z Guben. Głównym celem 

projektu była integracja artystów 

z Polski i Niemiec. W międzyna-

rodowym plenerze uczestniczyło 

trzydzieścioro artystów z Polski i 

zagranicy. Obok zawodowych ar-

tystów-plastyków, posiadających 

wieloletni artystyczny dorobek, 

uczestniczyli w tym roku także 

artyści amatorzy i przedstawi-

ciele młodego pokolenia. Oprócz 

pracy twórczej uczestnicy mie-

li także zapewnione atrakcje w 

formie wycieczki autokarowej 

szlakiem lubuskich zabytków, a 

także ognisko integracyjne. Ple-

nerowe zmagania zwieńczyła 

wspólna wystawa, która odbyła 

się 10 października w „Pensjo-

nacie pod Strzechą”. Pomimo 

panującej pandemii i zagroże-

nia zarażenia się koronawirusem 

frekwencja dopisała i do pensjo-

natu dotarło nadspodziewanie 

dużo gości. Wszyscy przybyli w 

sposób zdyscyplinowany, w ma-

seczkach na twarzach. Można 

było podziwiać powstałe w róż-

nych stylistykach prace plastycz-

ne. Wernisaż uświetnił występ 

zespołu Ex Nonet prezentujący 

repertuar z kręgu poezji śpiewa-

nej. Na tę uroczystość został tak-

że wydany dwujęzyczny katalog 

zawierający sylwetki artystów i 

ich prace. Z pewnością artyści z 

pleneru wyjechali nie tylko bo-

gatsi o nowe doświadczenia arty-

styczne, ale także bogatsi o nowe 

przyjaźnie. Międzynarodowy Ple-

ner Plastyczny – Głębokie 2020, 

można było zrealizować dzięki 

wsparciu finansowemu ze środ-

ków Funduszy Małych Projektów, 

realizowanego przez Euroregion 

Sprewa- Nysa – Bóbr w ramach 

Programu Współpracy INTER-

REG V A Brandenburgia – Polska 

2014-2020.

Waldemar Pawlikowski
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BURMISTRZ  MIASTA GUBINA OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej                           z przeznaczeniem pod budownictwo 
produkcyjno-usługowe. Nieruchomość gruntowa położona                 w obrębie 9 m. Gubina przy ulicy Legnickiej, oznaczona jest jako działka nr 80 o pow. 
2,2552 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie prowadzi Księgę Wieczystą 
nr ZG2K/00011598/7.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI – 685.600,00 zł /netto/
WADIUM – 68.560,00 ZŁ

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Numer ewidencyjny,  
powierzchnie 

nieruchomości, 
położenie

Działka nr  80 o powierzchni 2,2552 ha.
Nieruchomość położona jest w południowej części miasta przy ulicy Legnickiej (droga wojewódzka nr 286). Teren inwestycji położony jest około 2,5 km od 
centrum miasta i około 1 km od drogi krajowej nr 32 łączącej Zieloną Górę z granicą państwa. W sąsiedztwie nieruchomości położone są tereny inwestycyjne 
o powierzchni około 25 ha.   

Stan zagospodarowania 
nieruchomości

Działka niezabudowana, wykorzystywana rolniczo – bezumownie. Wzdłuż działki nr 80, jej północnej granicy z działką nr 79 przebiega rów melioracyjny, 
który pełni funkcję odwodnienia terenu.

Kształt nieruchomości
Teren płaski, kształtem przypominający wielobok nieforemny pozwalający na racjonalne zagospodarowanie nieruchomości.

Przeznaczenie w 
obowiązującym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego / 

decyzja o warunkach 
zabudowy

Północno - wschodnia część nieruchomości objęta jest obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubin uchwalonego 
przez Radę Miejską w Gubinie uchwałą nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r., oznaczona jest w planie symbolem P,KS,IT jako teren lokalizacji 
obiektów o funkcji produkcyjno – technicznej, gdzie powierzchnia sprzedażowa obiektów handlowych nie może przekroczyć 1000 m², teren lokalizacji 
obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Na teren nie objęty obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzennego (zachodnia część działki) została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB.6730.40.2011.W z dnia 18.04.2011 roku 
dla inwestycji polegającej na budowie obiektów produkcyjno – usługowych.

Infrastruktura 
techniczna

Dojazd do działki drogą wojewódzką nr 286 o nawierzchni utwardzonej połączoną z drogą krajową nr 32 łączącą Zieloną Górę z granicą państwa. 
Infrastruktura techniczna w ulicy: sieć elektryczna, wodno – kanalizacyjna, telefoniczna. 

Teren nieruchomości położony jest w Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako Kompleks nr 3, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 roku. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie 
miejskim. Przetarg odbędzie się dnia 28 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 stycznia 2021 r. na 
konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W 
przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu 
uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych informacji, nabywca 
odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych 
niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się 
ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym 
nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną, w tym z ustaleniami obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. oraz z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.40.2011.W z dnia 18.04.2011 roku. Zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego 
zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym 
zamierzeniom inwestycyjnym. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na ww. działce, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca 
nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia 
technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na 
nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z 
zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.
Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem 
gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  i leśnych). Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na 
własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje 
zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin 
zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku 
od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym 
nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności 
przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, 
winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych 
wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 
3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub               z notarialnie 
poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu 
do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, 
pełnomocników tych jednostek/osób);
- z cudzoziemcem w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W 
przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać 
Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie 
zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej 
wiadomości na okres dwóch miesięcy, począwszy od dnia 19 listopada 2020 r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. 
Piastowska 24, tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej 
„Wiadomości Gubińskie”.
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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej budynku usługowego.

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m²)

Położenie Cena wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin  przetargów  
odbytych Uwagi

1 363/123 200 m²
ul. 

Kosynierów
obręb 3

16.400,00 zł.- cena gruntu 
(do ceny wylicytowanej 
w przetargu zostanie 
doliczona wartość 

nakładów w kwocie 
46.900,00 zł.)

1.640,00 zł -----

Przedmiotowa działka położona jest w pośredniej strefie miasta Gubina, 
przy ulicy Kosynierów. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.  Kształt działki nieregularny, zbliżony do 
prostokąta. Teren płaski, nieogrodzony. Nieruchomość zagospodarowana, 
w części centralnej posadowiony jest budynek handlowo – usługowy o pow. 
zabudowy 36,98 m2, pow. użytkowa 28,15 m2, kubatura 70 m3. Nieruchomość 
objęta umową najmu nr 9/19/n do dnia 31 grudnia 2021 r.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG2K/00013428/9. Przetarg odbędzie się dnia  28.01.2021 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 25.01.2021 
r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747  (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W 
przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje 
się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych informacji, 
nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków 
faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego 
oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego 
uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub 
koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po 
dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości 
zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej 
inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu 
na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w 
przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia 
na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie 
granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie 
wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty 
przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna 
ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 
miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu 
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/
osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie 
nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku 
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt 
kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. 
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.  Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 19 listopada 
2020 r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest 
zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”.

Publikujemy drugą cześć rozmo-

wy z Bogusławem Wypychem.

Czy zdobytą wówczas niepod-

ległość – możemy określić jako 

swoistą „pracę zbiorową” róż-

nych środowisk?

Tak! Zasługą Józefa Piłsudskie-

go było natomiast przekonanie 

ówczesnych władz Cesarstwa 

Austro – Węgier o konieczności 

tworzenia polskich organizacji 

paramilitarnych jak „Sokół”, „To-

warzystwo Strzelec” i innych, któ-

rych członkowie stali się wkrótce 

żołnierzami I Kadrowej i innych 

polskich formacji wojskowych. 

Jego plan wydaje się dość pro-

sty i logiczny: wkroczyć na tereny 

ówczesnego królestwa, wywołać 

ogólnonarodowe powstanie, po-

wołać tym samym rząd narodowy 

według własnej wizji. W rzeczy-

wistości – po wkroczeniu na ziemie 

Królestwa – jego oddziały spotkały się 

z nieprzyjaznym przyjęciem, a nawet 

wrogością miejscowych Polaków. 

Piłsudski – z momencie pojawienia 

się  Rosjan musiał się szybko wyco-

fać. Idea się nie sprawdziła i władze 

Austrii musiały – używając określenia 

wojskowego – rozformować „I. Ka-

drową”... Natomiast właściwą zasługę 

tworzenia   polskich sił zbrojnych na 

terenie Austro – Węgier przypisuje się 

powstałemu w Krakowie Naczelne-

mu Komitetowi Narodowemu, którą 

to władzę Piłsudski musiał szybko 

poprzeć, chcąc ratować oddziały 

strzeleckie. Przypisywanie mu, że do-

wodził Legionami – mija się również 

z prawdą historyczną. Znamienny 

był zamysł utworzenia dwóch Le-

gionów – wschodniego we Lwowie i 

zachodniego w Krakowie. Z różnych 

przyczyn m.in. szybkiego wkrocze-

nia Rosjan do Lwowa,  nie doszło do 

utworzenia Legionu Wschodniego. 

Piłsudski w rzeczywistości  dowodził 

tylko jedną z brygad w Legionie Za-

chodnim sformowanym w Krako-

wie, który składał się z trzech brygad 

– mianowicie I. Brygadą. Nawiązując 

zaś do początkowego okresu ich for-

mowania –  oddziałami dowodzili 

głównie oficerowie wywodzący się z 

armii Austro – Węgierskiej.

Jaki był Piłsudski jako osoba pry-

watna? 

Jako młody chłopak był za działal-

ność polityczną  aresztowany, osą-

dzony i skazany na tzw. katorgę przez 

władze Carskiej Rosji na Syberii. Tam 

też przeżył swoją pierwszą miłość 

– była nią Leonarda Lewandowska. 

Ona pierwsza powróciła z zesłania; 

utrzymywali ze sobą kontakt listowny 

jeszcze przez jakiś okres. Ale z per-

spektywy czasu widać, że młody Pił-

sudski nie traktował tego związku po-

ważnie. W listach do niej podkreślał, 

że zawiera coraz to nowe znajomości. 

Po powrocie do Wilna w 1892 roku – 

poznał swoją pierwszą żonę – Marię  

Juszkiewiczową. O jej względy rywali-

zował z Romanem Dmowskim – rów-

nie znaną postacią związaną z walką 

o odzyskanie Niepodległości. Pani 

Maria była wyznania protestanckiego 

w przeciwieństwie do późniejszego 

Marszałka, który był katolikiem. Aby ją 

poślubić – zmienił wyznanie na prote-

stanckie, a ten fakt był bardzo skrzęt-

nie ukrywany w czasie dwudziesto-

lecia międzywojennego. Piłsudski 

nie był typem amanta filmowego. 

Sama późniejsza małżonka Marszał-

ka – wiele razy zastanawiała się nad 

swoim wyborem. Być może ważną 

rolę odegrała tu charyzma i entu-

zjazm późniejszego „Komendanta 

na Kasztance”. Jednak sama rywa-

lizacja o jedną kobietę i jej względy 

między Dmowskim, a Piłsudskim, 

zaważyły w pewnym sensie, na ich 

późniejszych, politycznych stosun-

kach. Już w trakcie tego małżeń-

stwa – Piłsudski znalazł sobie nową 

miłość. Jego prawowita małżonka 

nigdy nie wyraziła zgody na prze-

prowadzenie rozwodu, a dopiero 

po jej śmierci mógł poślubić nową 

ukochaną, z którego to związku 

miał dwie córki. Ale też w czasie 

tego małżeństwa miał kolejny ro-

mans z lekarką. Przekazy mówią 

też o jego kolejnym romansie w 

ostatnich latach swojego życia – 

tym razem z pielęgniarką... 

Dziękuję za interesującą rozmowę.

Jaki był Piłsudski?
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3 listopada w dniu św. Huberta patrona myśliwych obchodzi się tzw. Hubertowiny. Łowom w tym dniu nadaje 

się uroczysty charakter. Myśliwi świętują. „Darz Bór” i niech zabrzmi róg lub trąbka, wielowiekowa tradycja 

wzbogacająca obrzędy związane z łowami.

Uderzył w drzewo 
W czwartek (12.11) na drodze krajowej D-32 koło 
Gubina doszło do wypadku drogowego, w wy-
niku którego zginął 40-letni kierowca bmw. Jak 
doszło do tragedii?

Nieodpowiedzialne 
zachowania 

Powracają wspomnienia...

Pomimo licznych apeli o odpowiedzialność na drodze, 

wciąż nie brakuje kierowców, którzy lekceważąco pod-

chodzą do przepisów i stwarzają zagrożenie w ruchu.

Ilu jest w naszym mieście myśliwych? 

Zapytamy znawców przy okazji. Jak 

zostaje się myśliwym wspomina 

bodajże najstarszy po Tadeuszu Ju-

chaczu – już nieczynny jak przyznaje 

- z tego grona Zygfryd Gwizdalski. - 

Jak wyglądał mój „romans” z myśli-

stwem? Był niespodziewany i trwał 

niespodziewanie długo, bo aż  58 lat. 

A wszystko zaczęło się od psa o imie-

niu Aza. Skończył się też „pod psem”, 

bo mój, a właściwie moja „Fifka”, 

panicznie boi się huku. To znak, że i 

ja powinienem zakończyć tę swoją 

przygodę z lasem i łowiectwem. Nie 

było to łatwe! 

W mej duszy powracają wspomnie-

nia, słyszę głos trąbki, czuję zapach 

lasu i … bigosu, a przy nim widzę ro-

ześmianych, żartujących kolegów 

myśliwych, przypominam nocne czu-

wania na polach, by dziki nie robiły 

szkód na zasiewach rolników i słyszę 

najpiękniejszy dźwięk lasu - rykowi-

sko - jak poetycko ktoś ujął „[...] zwierz 

rozgrzany rują, noc rykiem napełnia, 

byk stęknął, zagulgotał i wtem z głę-

bi gardła targnął basem zawiesistym, 

oto zwierz głosi miłość”. Czuję tę ra-

dość polowania, ale czy ja naprawdę 

chciałem być myśliwym?  

Aza, pies rasy wyżeł niemiecki, trafiła 

do mnie nie przypadkowo, a raczej 

podstępnie. Doktor Kozieł, nie mogąc 

mnie namówić na polowania, zaczął 

od psa, podarował mi go. Z Azą chyba 

od razu się polubiliśmy. Nie mogłem 

pozwolić, żeby tkwiła w domu, więc 

spacerowaliśmy po łąkach i polach, a 

potem zainteresowały nas kaczki. I to 

był celny strzał doktora Kozieła. Moje 

początki to podprowadzanie zwierzy-

ny z psem - uczyłem się łowiectwa. 

Egzamin zdałem razem z psem, bo-

wiem wtedy pies był towarzyszem w 

polowaniach. Moja Aza obdarowała 

mnie swoim dzieckiem, pies wabił 

się Ami i był cudownym „myśliwym”, 

pies legenda, niezawodny tropiciel i 

aporter. Wiele było różnych przygód. 

Jedna z nich to polowanie zbiorowe, 

na którym „spotkaliśmy” jelenia - 

piękna sztuka. W lesie całkowita cisza, 

nie słychać ani naganki, ani głosów 

psów, raptem z zagajnika wychylił się 

łeb jelenia-byka z pięknym porożem, 

dziesiątka z koroną. Byk w pewnej 

chwili trzema susami pokonał drogę, 

stanął i wykonywał dziwne ruchy. Po-

deszliśmy -  byk porożem utkwił mię-

dzy dwoma drzewkami i nie mógł się 

uwolnić. Postanowiliśmy mu pomóc, 

nie było to łatwe. Po wielu trudach 

udało się. Byk zaraz skierował się w 

kierunku wysokiego lasu, ale w poło-

wie drogi stanął, skręcił łeb w nasza 

stronę i podniósł go  w podziękowa-

niu. Kolega widział, że dwukrotnie 

go pochylił. Podziękowanie zostało 

przyjęte ale uraz kciuka ręki lewej do 

tej pory przypomina mi o przygodzie. 

Inna opowieść, tym razem dzik. Po-

lowanie zbiorowe, przy przejściu na 

stanowisko utknąłem w rowie melio-

racyjny. W tym czasie ruszyła nagan-

ka i w moim kierunku w rowie biegł 

duży dzik. Nerwowo złożyłem się do 

strzału i… chybiłem. W tym momen-

cie miedzy mną, a dzikiem  pojawił 

się Ami. Chcąc mnie ratować zaata-

kował dzika od przodu, a ten jednym 

ruchem przerzucił go za siebie. Pies 

ponownie zaatakował tym razem 

od tyłu, przyczepił się, zawisł na nim. 

Dzik z bólu zmienił kierunek i skiero-

wał się do lasu. Pies odpadł od dzika, 

dzik padł martwy od strzału kolegi. Ja 

wyszedłem cało, a Ami poraniony ze 

złamanymi żebrami. 

Chyba trzeba jeszcze wspomnieć, 

że dawnymi czasy bywali w naszym 

obwodzie generałowie, wiceminister 

spraw wewnętrznych i  inne pomniej-

sze szychy. Też było wesoło, a nawet 

bardzo - niezależnie od tego,  jaki był 

efekt polowania. Las i przyroda, i spo-

tkania z myśliwymi, którzy puszczają 

wodze fantazji - „kto jest myśliwym, 

ten musi umieć hodować, strzelać i … 

opowiadać”  - dawały  tu chwile od-

poczynku.

W dniu św. Huberta, patrona myśli-

wych, łowom nadaje się uroczysty 

charakter. A nam „starym” pozostaje 

dom i wspomnienia. Smutno. (sp)

„Znów lat dawnych w duszy mej 

Wspomnienie wydzwania:

Bije zapach starych kniej,

Radość polowania.

Słyszę jak gra ciemny bór,

Trąbki głos rozbrzmiewa,

Dolatuje gończych chór,

Aż serce rozgrzewa.     

[ …..]

Hej Hubercie! Gdzie ten bór, 

Z naganki chłopacy? 

Gdzie prawdziwych łowów wzór,

Wzór hodowcy pracy?” 

Autor wiersza: Józef Władysław Koby-

lański − publicysta, działacz  Polskiego 

Zwiazku Łowieckiego

Około godziny 19:00 na łuku drogi, 

kierujący pojazdem marki BMW nie 

opanował pojazdu, zjechał na prze-

ciwległy pas ruchu, a następnie na 

pobocze, gdzie uderzył w drzewo. - 

Na miejscu jako pierwsi pojawili się 

policjanci ruchu drogowego, którzy 

wydostali z samochodu dwie osoby, 

którym udzielali pierwszej pomocy 

do czasu przyjazdu straży pożarnej 

i karetki pogotowia ratunkowego. 

Pomimo przeprowadzonej akcji ra-

tunkowej nie przywrócono czynno-

ści życiowych 40-letniemu kierowcy. 

Nieprzytomna 34-letnia pasażerka, 

przetransportowana została Lotni-

czym Pogotowiem Ratunkowym do 

szpitala w Zielonej Górze. Na miejsce 

przybyli policjanci pionu kryminalne-

go wraz z technikiem kryminalistyki, 

którzy przy udziale Prokuratora Rejo-

nowego z Krosna Odrzańskiego pro-

wadzili czynności procesowe, a także 

zabezpieczali wszelkie ślady, które 

pomogą ustalić okoliczności tego tra-

gicznego wypadku – wyjaśnia pod-

komisarz Justyna Kulka z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Odrzań-

skim.

Od początku bieżącego roku na tere-

nie powiatu krośnieńskiego doszło do 

czterech wypadków drogowych, w 

wyniku których zginęły cztery osoby. 

W trzech zdarzeniach śmierć ponie-

śli kierujący, w jednym piesza. Policja 

apeluje do kierowców o ostrożność, 

zachowanie pełnej koncentracji na 

drodze, a przede wszystkim o wolniej-

szą jazdę. Ma to szczególne znaczenie 

jesienią, kiedy są zmienne warunki 

atmosferyczne. 

(red)

Wobec takich osób policjanci pod-

chodzą bardzo stanowczo, eliminując 

ich z ruchu. A jak wyglądają statysty-

ki? - Od początku roku podczas pro-

wadzonych kontroli funkcjonariusze 

udaremnili dalszą jazdę blisko 280 

kierowcom, wśród których znala-

zły się osoby, które zdecydowały się 

usiąść za kierownicę pod wpływem 

alkoholu, narkotyków, jechać z nad-

mierną prędkością w terenie zabu-

dowanym, na zakazie, czy też bez 

uprawnień. Takie zachowanie stano-

wi zagrożenie na drodze, na które nie 

ma i nie będzie przyzwolenia - pod-

kreśla podkomisarz Justyna Kulka z 

Komendy Powiatowej Policji w Kro-

śnie Odrzańskim.

Od początku roku policjanci kro-

śnieńskiej drogówki zatrzymali 65 

praw jazdy, w tym 18 przypadków 

dotyczyło przekroczenia prędkość o 

50 km/h w obszarze zabudowanym, 

a także udaremnili dalszą jazdę kolej-

nym 260 kierowcom. Wśród zatrzy-

manych do kontroli kierowców, 60 

znajdowało się w stanie nietrzeźwości 

bądź pod wpływem środków odurza-

jących,  a 11 w stanie po użyciu alkoho-

lu. Kolejni zatrzymani pod znacznym 

działaniem alkoholu to rowerzyści - 

87 osób.                                                    (red)
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TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 419-
75-81 

- Szpital Krosno Odrzańskie  Tel. 68 383-
50-39 

- NZOZ “Markis” ul. Gdańska
  Tel. 68 359-30-83 

- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77 

- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej 
W Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz 7.30 9.30, 11.00, 
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.30, 
18.00 
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubi-
nie, Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: 
Godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni 
Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni 
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy 
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79 
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00

Radio Taxi Gubin  Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31 

Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna 
Telefon (0-68) 455-81-66

Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11 

Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Biuro Pck Ul. Gdańska 17 Tel. 68 359-86-44 

Pełnomocnik Ds. Uzależnień I 
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie 
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I 
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób 
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz 
Tel. 68 455-81-98
Ośrodek Terapii “Grunwald” - spotkania 
grupy AA, wtorki godzina 17.00

rózne
 USlUGI

ogłoszenia I społeczństwo

Dyżury aptek w godzinach 8.00-23.00  
01-04 każdego miesiąca, Apteka „Familijna”, ul. Śląska 39 a, tel. 68 359 38 32 

05-08 każdego miesiąca, Apteka  „W Galerii”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45 

09-12 każdego miesiąca, Apteka  „Z Misiem”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 539 

13-16 każdego miesiąca, Apteka  „Centrum”, ul. Chopina 4, tel. 68 359 39 52 

17-20 każdego miesiąca, Apteka „Pod Basztą”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40 

21-24 każdego miesiąca, Apteka „Przy Szpitalu”, ul. Śląska 37, tel. 68 359 51 59 

25-27 każdego miesiąca, Apteka „Nasza”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59 

28-31 każdego miesiąca, Apteka „Nowa”, ul. Kinowa 2, tel. 68 539 49 75

mIeSzKanIa, loKale

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN
Zadbaj o swoje dywany 

i kanapy, jak również o 

samochody.  Możliwy dojazd 

do klienta.

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

Tel. 516 452 270
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USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

Zareklamuj się w 
Wiadomościach

Gubińskich  

Telefon: 721 032 705
wiadomoscigubinskie@o2.pl

NOCLEGI tanie, Gubin, centrum. TV, WI-FI, kuchnia. 
Tel. 601 815 860 lub 609 138 452. 
KUPIĘ lub wydzierżawię działkę, łąkę, nieużytek, 
pole w Gubinie lub okolicy. Tel. 609 138 452.

NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych (kotły 
c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzowany Serwis 
„Termet” Wojciech Sendera. Tel. 502 64 30 30 lub 
68 359 55 55.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż. 
Tel. 609 351 799.
FIRMA „Błysk” oferuje usługi: sprzątanie miesz-
kań, klatek, pomieszczeń biurowych, hal produkcyj-

SPRZEDAM opony zimowe i letnie, różne rozmiary, 
od 13 do 18 cali. Alufelgi aluminiowe do różnych 
marek aut oraz akumulatory. Tel. 607 721 973.
SZUKAM spawacza ogrodzeń metalowych. Tel. 660 
721 300. 
SPRZEDAM działki budowlane z pełną dokumen-
tacją, w atrakcyjnym miejscu. Tel. 68 359 10 34. 
SPRZEDAŻ - pszenica, 100 kg/80 zł; kukurydza 
100 kg/120 zł, siano, słoma, obornik bydlęcy, 
króliki - ekologiczne gospodarstwo rolne. Gubin, ul. 
Legnicka 53 A. Tel. 781 899 011.

Dla niemowląt 
W Zachodnim Centrum 
Medycznym - w ramach 
Poradni Ortopedycznej 
- pojawiła się nowa 
usługa, tj. badanie USG 
bioder u dzieci między 
2 - 3 tygodniem życia. 
W poradni przyjmuje 
dr Marcin Krupnicki – 
specjalista ortopedii i 
traumatologii narządu 
ruchu. Do poradni 
obowiązuje skierowanie 
od lekarza POZ lub 
specjalisty. Rejestracja 
małych pacjentów 
pod nr telefonu: 68 
419 79 00 (wew. 1) - 
rejestracja do Poradni 
Specjalistycznych. (red)

nych. Dodatkowo pranie dywanów, wypoczynków 
oraz tapicerek samochodowych, także u klienta. Tel. 
500 646 294.
ELEKTRYK z uprawnienia. Montaż instalacji 
domowych i przemysłowych oraz kuchenek 
indukcyjnych. Tel. 883 544 142.

ZATRUDNIĘ szlifierza do ogrodzeń metalowych. 
Tel. 660 721 300.
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Reagujmy, kiedy trzeba!
Zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego życia. 

Odczuwają także cierpienia... Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochro-

nę i opiekę. Czy zawsze tak jest? Niestety nie. I dlatego nie możemy być obo-

jętni na ich los. O między innymi naszych czworonożnych przyjaciołach roz-

mawiamy z miłośniczką zwierząt i społecznikiem – Agnieszką Maternik. 

Mają nowy wóz

Załóżmy, że wiemy, iż ktoś z na-

szego otoczenia źle traktuje zwie-

rzęta. W jaki sposób powinniśmy 

zareagować? 

Często zgłaszają się do mnie oso-

by, które są świadkami złego trak-

towania zwierząt lub porzucenia 

zwierzaka i nie za bardzo wiedzą co 

mają robić. A mogą zrobić bardzo 

wiele. Każdy może zadzwonić na po-

licję lub do straży miejskiej. Można 

również zadzwonić do urzędu mia-

sta lub gminy i prosić o rozmowę z 

urzędnikiem, który zajmuje się bez-

domnymi zwierzętami (w Gubinie w 

referacie ochrony środowiska) i zgło-

sić złe traktowanie zwierzęcia. Na 

podstawie Art 7 ust. 3, w przypadku 

gdy zagrożone jest życie lub zdrowie 

zwierzęcia, policjant lub strażnik ma 

prawo odebrać zwierzę właścicie-

lowi, jednocześnie zawiadamiając 

o tym fakcie właściwe władze (czyli 

wójta lub burmistrza). 

Co się później dzieje z takim zwie-

rzęciem?

Przede wszystkim powinno być 

umieszczone w bezpiecznym miej-

scu. Zwierzaki z terenu naszej gminy 

zazwyczaj trafiają pod moją opiekę. 

Mimo rosnącej wśród opiekunów 

psów świadomości na temat zdrowia 

i potrzeb domowych czworonogów, 

wciąż w wielu miejscach można na-

tknąć się na psy, które w różny spo-

sób są zaniedbane przez właścicieli. 

Niedożywione, trzymane na zbyt 

krótkich łańcuchach, a często nawet 

z widocznymi już na pierwszy rzut 

oka objawami ciężkich chorób, które 

towarzyszą im aż do śmierci. Jedyną 

nadzieją dla zaniedbanych psów sta-

ją się więc zgłoszenia od osób, które 

nie są w stanie przejść obojętnie 

obok zwierzęcego cierpienia. 

Czy schroniska dla zwierząt po-

trzebują naszej pomocy?

Oczywiście! W polskich schroni-

skach przebywa ogromna ilość 

zwierząt. Szacuje się, że może ich 

być blisko 200 tysięcy. Utrzymanie 

ich jest kosztowne i wymagające, 

zwłaszcza że często trafiają tam 

chorzy, czy zaniedbani podopieczni. 

Każda złotówka jest ważna i potrzeb-

na. Dzięki wsparciu można utrzymy-

wać bezdomne zwierzaki i zapewnić 

im odpowiednie warunki. Jeśli ktoś 

chce wesprzeć finansowo, może 

to zrobić w schronisku na miejscu, 

przelewem bankowym lub wspar-

ciem rzeczowym. Karma (wspomnę, 

że lepiej kupić mniej, ale lepszej jako-

ściowo), koce, środki czystości - każde 

schronisko chętnie przyjmie. Trudno 

wskazać jedno konkretne schro-

nisko. Każde potrzebuje wsparcia. 

A co się dzieje z naszymi lokalnymi 

bezdomnymi zwierzakami?

Czytelnicy „Wiadomości Gubińskich” 

zapewne wiedzą, że w naszym mie-

ście schroniska nie ma. Psy i koty 

w potrzebie znajdują schronienie 

u mnie. Tylko w tym roku było ich 

blisko 40. I w tym miejscu pragnę 

podziękować wszystkim, którym 

los tych zwierząt nie jest obojętny. 

Ostatnio przedszkolaki z Racławic-

kiej zorganizowały zbiórkę karmy, 

którą nauczycielki dostarczyły do 

mnie. Piękna lekcja empatii!

Jak wygląda skuteczność karania 

osób, które źle traktują zwierzęta? 

Jest poprawa w tym względzie?

W 2012 roku weszła w życie noweli-

zacja Ustawy o Ochronie Zwierząt. 

Wprowadziła ona nowe obowiązki 

na właścicieli oraz zaostrzyła kary za 

złe traktowanie zwierząt. Wymiar 

sprawiedliwości poważnie traktuje 

zgłoszenia. Nawet w tych trudnych 

czasach odbywają się sprawy w są-

dach i zapadają wyroki. Nie zawsze 

kary są zadowalające, ale najważniej-

sze, że ludzie przestali być bezkarni. 

Niedawno Rząd pracował nad nową 

wersją Ustawy, lecz na zmiany bę-

dzie trzeba jeszcze poczekać. 

A jak wygląda temat adopcji zwie-

rząt?

Cóż, to poważna decyzja. Pomysł 

musi być omówiony z całą rodziną. 

Osoba adoptująca powinna zdawać 

sobie sprawę, że przyjmuje pod swój 

dach stworzenie na długie lata. Opie-

ka nad psem, czy kotem wymaga 

czasu, cierpliwości, nakładów finan-

sowych (karma, weterynarz, zabawki 

itp.). Zwierzaka można adoptować ze 

schroniska, punktu przetrzymań lub 

z domu tymczasowego. Dotychcza-

sowy opiekun zazwyczaj sprawdza 

warunki w jakich miałoby zamiesz-

kać zwierzątko, długo rozmawia z 

przyszłym właścicielem, podpisuje 

umowę adopcyjną. Przed wydaniem 

psa czy kota do adopcji, zwierzak jest 

badany przez weterynarza, podda-

wany zabiegowi kastracji (jeśli nie 

ma przeciwwskazań do zabiegu), 

szczepiony i zaczipowany. Przyszły 

właściciel powinien wyrazić zgodę 

na wizytę poadopcyjną.                   (am) 

Pod koniec października w re-

mizie strażaków ze Starosie sta-

nął nowy wóz strażacki. Z kolei w 

ubiegłym roku nowy wóz otrzy-

mali strażacy z Chlebowa. 

Jak udało się kupić wóz w tym 

roku? Mówi Ireneusz Solecki, Kie-

rownik Referatu w Urzędzie Gmi-

ny Gubin. - Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej  Górze dołożył 

380 tys. złotych, 80 tys. złotych z 

Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego i wkład własny gminy 

350 tys. złotych. Dlaczego samo-

chód trafił do Starosiedla? – Jed-

nostka funkcjonuje w krajowym 

systemie ratowniczo-gaśniczym 

i wynika potrzeba wyposażenia 

jej w sprzęt o najwyższym pozio-

mie technicznym. Gmina to spora 

liczba jednostek strażackich. W 

miarę możliwości pozyskiwania 

funduszy nowy sprzęt trafi do ko-

lejnych wsi gminy. Dziś rozpiętość 

wiekowa sprzętu strażackiego to 

ponad 30 lat.

Kolejka do nowego sprzętu spora. 

Kto będzie następny - pytam wój-

ta Zbigniewa Barskiego. – Wszel-

kie oceny wskazują na to, że teraz 

na samochód w pierwszej kolej-

ności czekają strażacy ze Strzego-

wa. Warunki  i załoga strzegowska 

jest przygotowana na przyjęcie 

profesjonalnego samochodu, co 

nie znaczy, że są jedyni. Tam gdzie 

do tej pory mogliśmy, tam po-

mogliśmy. W ciągu ostatnich lat 

wiele zmieniło się w strażackim 

sprzęcie, ale technika zmienia się 

i staramy się ciągle gonić postęp. 

W remizie Starosiedla stoi nowiut-

ki ratowniczo-gaśniczy MAN z na-

pędem na wszystkie koła wyko-

nany w siedzibie kieleckiej firmy 

Moto Truck. Oby sprawdził się w 

rękach strażaków ze Starosiedla. 

(sp)   


