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20 lat temu...

W temacie likwidacji gubińskiego 

garnizonu powiedziano wiele. Już w 

1997 r. pojawiły się pierwsze nieofi-

cjalne informacje, że w Gubinie nie 

będzie wojska.

                                                czytaj str. 10

To będzie jedna z większych inwe-

stycji w naszym mieście w tym roku. 

Chodzi o rewitalizację parku przy 

ulicach Dąbrowskiego i Obrońców 

Pokoju.

czytaj str. 14

Wrócił do łask 

Był taki czas, w którym szewc zaczął 

przechodzić w zapomnienie. Dziś 

zawód ten znów wraca do łask. Wie 

coś na ten temat Józef Moczulski. 

                                             czytaj str.5

Dokumentalista  

W kwietniu minęło 95 lat od jego 

narodzin. Już za młodu stał się gu-

bińską legendą. Tuż po wojnie był 

przewodnikiem dla dziennikarzy 

nieobeznanych z tutejszymi realia-

mi.                                              cztyaj str.11

... do awansu! MKP Carina Gubin na-

dal jest liderem w IV-ligowych roz-

grywkach. Mało tego, pomału rośnie 

przewaga nad innymi ekipami. 

 

              czytaj str.  8

Coraz bliżej... Co będzie w parku?

O willi Wolfa znowu głośno
Uroczyście rozpoczęto 27 kwietnia prace archeologiczne na Wzgórzu Kamin-
sky’ego gdzie przed 95 laty gubeński producent sukna Erich Wolf postawił 
willę według projektu Ludwika Miesa van der Rohe. Gospodarzem spotka-
nia był burmistrz Bartłomiej Bartczak, który powitał licznie zebranych gości 
na czele z Florianem Mausbachem, architektem z Berlina.           czytaj str. 3

Ruszyła budowa mieszkań!

czytaj str. 3
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1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię 
spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii 
i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt 
spisowy.

3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu 
czytaj pytania i odpowiedzi.

4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na 
kolejną stronę formularza.

5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci 
i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6. Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. 
Poinformuj je o tym.

7. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować 
się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych 
danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które 
nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek 
spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) 
albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój 
obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie 
zadzwonić w tej sprawie.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Spis trwa do 30 września!

10 porad spisowych dla seniorów
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Ruszyła budowa mieszkań pod wynajem!

Regionalne Towarzystwo Budownic-

twa Społecznego rozpoczęło budo-

wę trzykondygnacyjnego budynku 

z 18 mieszkaniami na kameralnym 

osiedlu w Gubinie przy ul. Sportowej. 

Powstaną tam mieszkania na wyna-

jem z możliwością dojścia do wła-

sności po określonej ilości lat.

Działka, na której powstaje obiekt, 

znajduje się w bezpośrednim są-

siedztwie boiska i jest na tyle duża, 

że w najbliższych latach mogą tam 

stanąć kolejne podobne budynki. – 

Nasze plany zakładają stworzenie 

czterech bloków, ale zaczynamy 

od jednego, gdyż nie wiemy jakie-

Znane polskie przysłowie mówi, że 

„do trzech razy sztuka”. Być może ono 

w tym przypadku będzie miało rację 

bytu. Uroczyście rozpoczęto prace 

archeologiczne na Wzgórzu Kamin-

sky’ego gdzie przed 95 laty gubeński 

producent sukna Erich Wolf postawił 

willę według projektu Ludwika Miesa 

van der Rohe. 

Dlaczego „do trzech razy sztuka”? Po-

dobne działania były prowadzone w 

2001 i 2010 roku, lecz okazały się one 

być niewystarczające, by rozpocząć 

prace mające na celu rekonstrukcję 

obiektu. Gospodarzem spotkania był 

burmistrz Bartłomiej Bartczak, który 

powitał licznie zebranych gości na 

czele z Florianem Mausbachem, ar-

chitektem z Berlina, który w sprawie 

odbudowy willi gościł w Gubinie kilka 

razy. F. Mausbach przybliżył postać 

nader ważną w temacie willi – dziś 

światowej sławy architekta - Ludwika 

Miesa van der Rohe. Wśród obecnych 

był Burmistrz Guben Fred Mahro, dy-

rektor Muzeum Środkowego Nadod-

rza dr Arkadiusz Michalak i dowódca 

krośnieńskiego Batalionu Saperów 

ppłk Maksymilian Libelt. 

Burmistrz Bartczak podkreślił, że w 

momencie podjęcia się rekonstruk-

cji willi, należy mieć bardzo dokład-

ne badanie tego, co jest pod ziemią. 

Ponieważ na świecie są miasta, gdzie 

można spotkać ślady architekta Mie-

O willi Wolfa znowu głośno
sa an der Rohe, marzy się nam by do 

Barcelony i Nowego Jorku dołączył 

Gubin z zrekonstruowaną willą. - W 

najbliższym czasie chcemy wykonać 

program funkcjonalno-użytkowy, 

który pozwoli starać się o środki unij-

ne, potrzebne do odbudowy Willi 

Wolfa. To jeszcze nie będzie projekt 

budowlany z pozwoleniem na bu-

dowę, ale  ten program da nam już 

podstawy do sięgania po dofinanso-

wania z Unii Europejskiej w ramach 

tego zadania – powiedział burmistrz. 

Za badania archeologiczne odpowia-

dać będzie Muzeum Archeologiczne 

Środkowego Nadodrza w Świdnicy. 

Dyrektor Muzeum dr Arkadiusz Mi-

chalak powiedział gazecie: - Bada-

niami, które rozpoczynamy, chcemy 

się wpisać w odkrywanie przeszłości 

Gubina. Istnieje nawet dziedzina na-

zwana „archeologią współczesności”. 

To badania nad działaniami człowie-

ka w nieodległej przeszłości. My bę-

dziemy starali się do historii miasta 

dołożyć jakiś mały puzzle, powiedzieć 

coś więcej - jak willa wyglądała i tak-

że o wielu konkretnych rzeczach, np. 

z jakich cegieł była zbudowana, jaka 

była zaprawa, jakie tynki, ponadto 

będziemy szukali odpowiedzi na jesz-

cze inne pytania. Przeprowadzane 

przez nas badania mają przynieść 

odpowiedź na dokładną lokalizację 

willi. Posiadanie dokumentacji pro-

jektowej nie zawsze pokrywa się z 

realizacją w terenie. Mamy zrobić do-

kumentację dostępną dla wszystkich 

i niezbędną do dalszych działań. Pla-

nujemy zamknąć działania na terenie 

Gubina w około miesiąc. Same prace 

wykopaliskowe potrwają minimum 

dwa tygodnie - podaje dr A. Michalak. 

Teren jest duży, planujemy również 

rozeznać, w jaki sposób został osa-

dzony fundament Willi Wolfa, dlate-

go konieczne będą głębsze wykopy.

Co będą robili saperzy? Ppłk M. Li-

belt zabierając głos poinformował, 

że żołnierze sprawdzą teren pod 

względem występowania materia-

łów wybuchowych i niebezpiecznych, 

głównie z czasów II wojny światowej. - 

Będziemy tu pracowali tydzień czasu. 

Wykorzystamy nasz sprzęt do poszu-

kiwań pod powierzchnią na niewiel-

kiej głębokości. Głębsze sprawdzenie 

będzie realizowane przy samych fun-

damentach.

Na spotkaniu pojawił się także dr 

Jarosław Lewczuk, archeolog z Zie-

lonej Góry. Należy do bardzo wąskiej 

grupy osób, posiadających obszer-

ną wiedzę o willi. To on stał na czele 

grupy, która 20 lat temu prowadziła 

niemiecko-polskie badania arche-

ologiczne w miejscu, w którym znaj-

dowała się Willa Wolfa. Wspomina 

ten czas mówiąc m.in., że wówczas 

prace trwały około tygodnia. – Od-

słoniliśmy korony murów, mnóstwo 

gruzu, spalenizny, bryły przetopio-

nego szkła. Nasze działania to swe-

go rodzaju sondaż. Dzisiaj cieszę się, 

że badania będą kontynuowane po 

wielu latach. 

(sp) 

go zainteresowania możemy się 

spodziewać – twierdzi Adam Żyro-

lis, prezes RTBS. - Każde z miesz-

kań będzie posiadać wygodną i 

przestronną loggię oraz dostęp do 

komórki lokatorskiej. W budynku 

funkcjonować będzie winda, co jest 

pionierskim rozwiązaniem w Gubi-

nie. Teren wokół bloku zostanie w 

pełni zagospodarowany, gdyż wy-

budowana zostanie wewnętrzna 

droga dojazdowa do parkingów, 

chodniki, skwery, a także plac za-

baw dla dzieci.

Jakich mieszkań mogą spodziewać 

się potencjalni zainteresowani? Na 

każdej z kondygnacji znajdować 

się będą dwa lokale dwupokojowe 

o powierzchni ok. 50 m² oraz czte-

ry mieszkania trzypokojowe o po-

wierzchni ok. 63 m² z niezależnym 

gazowym systemem centralnego 

ogrzewania i podgrzewania wody 

użytkowej - piece dwufunkcyjne. 

Co najważniejsze, zadanie zostanie 

zrealizowane przy udziale kredytu 

z Banku Gospodarstwa Krajowe-

go dysponującego środkami „Pro-

gramu popierania budownictwa 

społecznego”, wsparciu ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa oraz Funduszu Do-

płat, o które wystąpiło Miasto Gu-

bin, co pozwoli znacznie ograniczyć 

wysokość partycypacji przyszłych 

najemców oraz wysokość czynszu. 

- Mieszkania na wynajem i ogólny 

rozwój gospodarki mieszkaniowej 

w naszym mieście to jedno z prio-

rytetowych zadań - mówi burmistrz 

Bartłomiej Bartczak. – Taka forma 

będzie zupełnie nową opcją dla 

mieszkańców, którzy nie chcą lub 

nie mogą brać kredytu. Wszystko 

wydaje się tym bardziej atrakcyjne, 

że lokale przy ul. Sportowej po np. 15 

latach staną się własnością najem-

ców, którzy zaangażują swój wkład 

własny i spłacą kredyt w czynszu. 

Wszystkich zainteresowanych wy-

najęciem mieszkania zapraszamy 

do osobistego kontaktu z Regional-

nym Towarzystwem Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w 

Zielonej Górze przy ulicy Niecałej 2G 

lub telefonicznie pod numer 68 452 

87 01. Dodajmy, że pozyskane przez 

Urząd ankiety od zainteresowanych 

zostały już przekazane do spółki, a 

pierwszy blok powinien już być do-

stępny dla nowych lokatorów już w 

przyszłym roku. (kaka)



4    czwartek 13.05.2021 społeczeństwo
Raport 998  

Ukochana lub nienawidzona...

Jest coraz lepiej!
„Wyjątkowo” ostatnie dwa tygodnie 

dla funkcjonariuszy z gubińskiej Jed-

nostki Ratowniczo – Gaśniczej były 

bardziej spokojne.

27.04. Do pożaru sadzy w przewodzie 

kominowym przy ul. Budziszyńskiej 

zadysponowano trzy zastępy straża-

ków. Strat nie odnotowano.

28.04. W Czarnowicach do kolizji 

dwóch samochodów – Audi i Vol-

kswagena zadysponowano dwa za-

stępy strażaków, radiowóz policyjny i 

karetkę pogotowia. Wszystkie podró-

żujące nimi osoby opuściły pojazdy 

jeszcze przed przybyciem służb ra-

tunkowych.

28.04. Do groźnie wyglądającego 

zdarzenia doszło w warsztacie samo-

chodowym w Jaromirowicach. Zapa-

liła się konstrukcja dachu; na miejsce 

zdarzenia zadysponowano trzy zastę-

py z jednostki w Gubinie i jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych z 

Chlebowa i Wężysk. Straty powsta-

łe w wyniku pożaru oszacowano na 

około 2 tysiące złotych, a uratowano 

mienie warte jest około 700 tysięcy!

28.04. Do płonącej sadzy w przewo-

dzie kominowym w jednej z posesji 

przy ul. Obr. Pokoju zadysponowane 

zostały trzy zastępy strażaków. Działa-

nia polegały na wygaszeniu paleniska 

pieca.

29.04. Do przewróconego na drogę 

w Budoradzu drzewa zadysponowa-

no jeden zastęp strażaków z Gubina.

30.04. Do płonącego na ul. Przemy-

słowej samochodu osobowego Audi 

A – 3 zadysponowano jeden zastęp, 

straty oszacowano na około 5 tys. 

złotych, a jego przyczyna nie została 

ustalona. 

05.05. Jeden zastęp został zadyspo-

nowany do usunięcia w Dzikowie 

przewróconego na jezdnię konara 

drzewa.

07.05. Do płonącej sadzy w przewo-

dzie kominowym w jednej z posesji 

przy ul. Dzikiej „obligatoryjnie” zadys-

ponowano trzy zastępy strażaków. 

Strat nie odnotowano.

Informacje przekazał Zastępca Do-

wódcy Jednostki Ratowniczo – Ga-

śniczej PSP w Gubinie st. asp. Marcin 

Murawa.

Oprac. AB.

Aż 170 minut mieli tegoroczni matu-

rzyści na rozwiązanie pisemnych za-

dań z „Królowej Nauki” – matematyki. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Gubinie  – z zachowaniem reżimu 

sanitarnego i wytycznych Central-

nej Komisji Egzaminacyjnej - w tym 

roku do obowiązkowego pisemne-

go egzaminu maturalnego, z trzech 

przedmiotów (j. polski, matematyka i 

wybrany j. obcy) przystąpiło w sumie 

45 uczniów, tj. wszyscy, którzy zostali 

dopuszczeni do egzaminu dojrza-

łości. Tegoroczną maturę zdawało 

też kilkoro absolwentów z ubiegłego 

roku i lat poprzednich, którzy – z róż-

nych względów – nie mogli do niej 

przystąpić uprzednio lub chcieli po-

prawić uzyskane oceny. Tradycyjnie, 

jako pierwsze, w dniu 4 maja b. r. po-

jawiły się pisemne egzaminy z j. pol-

skiego wraz z wypracowaniami. Będą 

się one odbywały – na poziomach 

podstawowym i rozszerzonym aż do 

19 maja – kończąc się egzaminem pi-

semnym z informatyki. 

Mówi dyr. ZSO Małgorzata Kijewska: 

- Z mocy prawa tegoroczne egzami-

ny maturalne odbywają się jedynie 

z formie pisemnej, z zachowaniem 

ścisłego  reżimu sanitarnego – stąd 

nasza rozmowa odbywa się przed 

budynkiem szkoły. Przysłuchując się 

„giełdzie uczniowskiej” zauważyłam, 

że nasi maturzyści z klasy humani-

stycznej wyszli po ukończeniu pisania 

zadowoleni. Natomiast po egzaminie 

z matematyki nie wszyscy czuli się 

usatysfakcjonowani. Mimo wszystko 

muszę podkreślić, że nasza młodzież 

dobrze się przygotowała do tegorocz-

nego egzaminu! Wyniki będą znane 

dopiero 5 lipca. Tegoroczna matura 

odbywa się (w przeciwieństwie do 

ubiegłorocznej – czerwcowej) zgod-

nie z podanym na początku roku 

szkolnego harmonogramem. Nie 

będzie to kolidowało ze składaniem 

wniosków na przyjęcie na studia. 

Maturzystom życzę dostania się na 

wymarzone uczelnie – podkreśla dyr. 

Kijewska.                         Antoni Barabasz  

Tydzień bibliotek
Znajdziesz mnie w bibliotece to hasło 

XVIII Tygodnia Bibliotek. A w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej w Gubinie 

„znajdziesz”: 1. Kiermasz książek, 2. Ku-

piłeś, przeczytałeś - przyjdź i wymień 

na inną, którą też ktoś kupił i już prze-

czytał, 3. Znajdź mnie w bibliotece i 

zabierz do domu: - w budynku MBP 

ukryliśmy 20 książek ( poza regałami 

bibliotecznymi), - kto znajdzie książkę 

staje się jej właścicielem. Lista ukry-

tych książek: „Hashtag” Remigiusz 

Mróz, „Wielka namiętność” Jayne Ann 

Krentz, „Dziesięć powodów” Emily 

Carrie Gerlach, „Jak uczyć się szybko 

i skutecznie” Christian Drapeau, „Ko-

biety u władzy” Christine Ockrent, 

„Mistyfikacja” Sandra Brown, „Pra-

gnienie” Jo Nesbo, „Album rodzinny” 

Danielle Steel, „Imię róży” Umberto 

Eco, „Dziennik Bridget Jones” i „W 

pogoni za rozumem” Helen Fielding, 

„Kocia kołyska” Kurt Vonnegut, „Ali 

Baba i czterdziestu rozbójników”, 

„Ciekawe dlaczego wschodzi Słońce”, 

„Chatka Puchatka” A.A. Milne, „Malo-

wanie. Naklejanie; Akademia 5-latka”, 

„Nowe kolorowanki-litery”, „Alche-

mik” Paulo Coelho, „X-Men” 3 komik-

sy, Pakiet wydawnictwa Tormont 

– „Piotruś Pan”, „Czarnoksiężnik z Kra-

iny Oz”, „Robin Hood”. Zapraszamy 

do zabawy od 10 do 14 maja, życzy-

my powodzenia. 4. Biblioteka(rz) w 

literaturze ( akcja na FB ) Podaj tytuły 

książek, których akcja dzieje się w bi-

bliotece lub jednym z bohaterów jest 

bibliotekarz. 5. Nie uczestniczyłeś „na 

żywo” we wrześniowym spotkaniu w 

naszej bibliotece z Zofią Mąkosą - te-

raz masz okazję online -10 maja, godz. 

16.00 FB Mediateka Szklana Pułapka 

(Zielona Góra)

Franuś robi maleńkie, a zarazem dla 

nas bardzo duże postępy. Dzielnie 

walczy! Potrafi samodzielnie usiąść, 

przemieszcza się jak malutki króli-

czek po całym pokoju, jest wesoły, 

lubi być stawiany, a jeszcze nie daw-

no bardzo płakał z tego powodu. Te-

raz wręcz sam się tego domaga, lubi 

oglądać książeczki - mówi Justyna 

Ryba. Tak doskonałe wieści są efek-

tem ciężkiej i regularnej rehabilitacji 

oraz wyjazdów na turnusy rehabilita-

cyjne. - Niedawno po długim czasie 

poszukiwań trafiliśmy do specjalisty 

od chorób rzadkich. Informacje, jakie 

nam udzielił, pokryły się z tym, co już 

wiedzieliśmy, ale dzięki temu trafili-

śmy na grupę z dziećmi i ich rodzica-

mi, którzy borykają się z tym samym 

schorzeniem, co Franiu. Nawiązali-

śmy kontakt z kilkoma rodzinami. Wi-

dzimy, że nasz wysiłek, a szczególnie 

synka nie poszedł na marne. Mama 

4-latka podkreśla jedną rzecz: aby 

można mu było zapewnić regular-

ność w jego intensywnej rehabilitacji, 

powstały zbiórki i różne inne formy 

wsparcia. Na Facebooku utworzona 

została grupa „Licytacje dla Franu-

sia”, gdzie można przekazywać i licy-

tować. Poza tym cały czas trwa akcja 

„Nakręteczka dla Franeczka”. Moż-

na je wrzucać do „serduszkowych” 

pojemników, znajdujących się m.in. 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 

2, Przedszkola Miejskiego nr 3, obok 

budynku Kościoła Zielonoświątkow-

ców przy ul. Paderewskiego, blisko 

marketu Horex przy ul. Platanowej, 

czy też niedaleko Urzędu Miejskiego. 

Miejsca i serca, w których nakrętki są 

zbierane dla Franusia, oznaczone są 

plakatem akcji. Kolejną formą pomo-

cy jest wpłacanie darowizny na sub-

konto Frania dla Fundacji Dzieciom 

„Zdążyć z pomocą”. Wpłaty można 

Franek to młody mieszkaniec Gubina, u którego zdiagnozowano rzadką cho-
robę genetyczną, jaką jest hipoplazja mostowo-móżdżkowa typ 2a. Jest to 
choroba neurodegeneracyjna, której objawem jest małogłowie postępujące. 
Co obecnie słychać u 4-latka?

kierować na konto, Alior Bank S.A., nr 

rachunku: 42 2490 0005 0000 4600 

7549 3994. Tytułem: 34109 Ryba Fran-

ciszek darowizna na pomoc i ochronę 

zdrowia.  Jak podkreśla na zakończe-

nie pani Justyna: - Gdyby nie pomoc, 

często nieznanych nam ludzi i ich 

darowizn, to nie bylibyśmy w stanie 

zapewnić naszemu synowi tak inten-

sywnej rehabilitacji. Mam nadzieję, że 

nadal znajdą się dobrzy ludzie, którzy 

pomogą nam w tym, aby Franuś miał 

możliwość dalszego rozwoju i choć 

trochę był samodzielny.                    (am)
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Remont budynku szpitalnego  
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomoder-
nizacji budynku „A” Zachodniego Centrum Medycznego w Gubinie. Co do-
kładnie zakłada harmonogram prac?

Wrócił do łask 
społeczeństwo

W lutym 2018 roku, Powiat Krośnień-

ski złożył wniosek o dofinansowanie 

tej inwestycji w konkursie RPO Lu-

buskie 2020, który następnie musiał 

zostać zaktualizowany i ponownie 

złożony na początku 2019 roku. In-

formacja, która przyszła z Urzędu 

Marszałkowskiego niestety nie była 

pozytywna. Projekt nie został zakwali-

fikowany do dofinansowania, uzyskał 

zbyt niską liczbę punktów. Trafił na 

listę rezerwową. 

Na szczęście na początku ubiegłego 

roku pojawiła się informacja o moż-

liwości zwiększenia środków w kon-

kursie i w efekcie w marcu 2020 r. 

nasz powiat otrzymał pismo informu-

jące o przyznaniu dofinansowania 

dla projektu w kwocie 1.314.364.,25 zł. 

- Kwota przyznana przez Urząd Mar-

szałkowski jest tylko wsparciem. Cał-

kowity koszt termomodernizacji jest 

w tej chwili trudny do oszacowania. 

Zależy to w dużej mierze od kosztów 

zastosowania rozwiązań technolo-

gicznych, które były nieco inne na 

etapie składania wniosku - podkre-

śla Ryszard Zakrzewski, wicestarosta 

krośnieński. Ze względu na brak ofert 

i unieważnione postępowania prze-

targowe na zadanie w technologii 

„zaprojektuj i wybuduj” Powiat Kro-

śnieński decyduje się na etapowanie 

tej inwestycji: Etap I - Dokumenta-

cja Projektowa,  Etap II - roboty bu-

dowlane. 27 kwietnia br. podpisano 

umowę z wykonawcą dokumentacji 

projektowej. - Przypomnijmy, iż bu-

dynek „A”  jest w rejestrze zabytków 

i dość czasochłonne są uzgodnienia 

konserwatorskie. Miejmy nadzieję, iż 

jesienią tego roku dokumentacja bę-

dzie gotowa - dodaje R. Zakrzewski. 

Harmonogram prac zakłada realiza-

cję zadania, wraz z robotami budow-

lanymi do 30 czerwca 2022 roku. Ak-

tualny koszt zadania będzie możliwy 

do oszacowania po wykonaniu doku-

mentacji budowlanej w formie kosz-

torysów, które są elementem umowy 

na prace projektowe. Dodajmy, że 

oprócz ocieplenia ścian, dachu, wy-

miany stolarki okiennej zastosowa-

nych będzie kilka nowoczesnych roz-

wiązań. Piec centralnego ogrzewania 

zastąpi gruntowa pompa ciepła, sys-

tem będzie sterowany automatycz-

nie mając w swoich zasobach także 

instalację fotowoltaiczną. Oświetlenie 

będzie energooszczędne typu LED 

(wymienionych zostanie ponad 560 

lamp). Do tego odpowiednie rozwią-

zania techniczne umożliwią rekupe-

rację, czyli odzyskiwanie energii. 

(AB)

www.dorotajaworskawisnik.pl          ul.Nowa 5 w Gubinie

Od dawien dawna usługi szew-

skie były codziennością i trudno 

było sobie wyobrazić życia bez 

szewca, krawca, piekarza, itp. 

Był jednak taki czas, do niedaw-

na, w którym szewc zaczął prze-

chodzić w zapomnienie. Dziś za-

wód ten znów wraca do łask. 

Wprawdzie, w naszym mieście, 

górę biorą usługi fryzjerskie, ale 

szewców (z szyldem) jest co naj-

mniej dwóch. Jednym z nich jest 

Józef Moczulski, który naprawia 

buty w budynku „Poltragu” przy 

ulicy Obrońców Pokoju. Łagod-

nymi schodami schodzimy do 

pomieszczenia w piwnicy, gdzie 

funkcjonuje punkt przyjmowania 

odzieży do prania, a urzędująca tu 

pani może przyjąć obuwie do na-

prawy. Za ścianą pan Józef przy-

wraca sprawność butom. Skąd 

pomysł na szewcowanie – pytam 

pana Józefa? - Karierę obuwni-

czą rozpocząłem w Carinie, choć 

skończyłem szkołę o charakterze 

technicznym. Nie było wolnego 

miejsca w zakładzie pracy, więc 

postanowiono mnie przyuczyć na 

obuwnika. Szło mi nieźle, choćby 

dlatego, że z kolegami potrafili-

śmy zrobić sobie buty. Do mecha-

niki w Carinie wróciłem, nie na 

długo, bo w 1997 roku zostałem 

bez pracy z powodu likwidacji 

zakładu. Mówią, że nie ma tego 

złego, co by na dobre nie wyszło. 

Zostałem bez pracy, ale buty po-

trafiłem zrobić. Nie, nie zosta-

łem szewcem, właśnie wtedy na 

szewców mody nie było. Zostałem 

woźnym w szkole podstawowej 

przy Racławickiej. Po kilku latach 

otrzymałem propozycję prowa-

dzenia usług szewskich w miej-

scu, w którym jestem do dzisiaj. 

W październiku minie 13 lat. - Wy-

daje się, że chętnych do naprawy 

butów jest niewielu. Tanie buty 

np. chińskie, których na rynku nie 

brakuje sprawiają, że może za-

stanawiamy się czy lepiej kupić 

nowe, niż naprawiać zużyte? – Na 

moje szczęście sprawy mają się 

inaczej. Na brak roboty nie narze-

kam. Teraz trochę się to spowolni-

ło, z powodu pandemii. Bywa, że 

mam jednorazowo 8-10 par bu-

tów do naprawy. Jeżeli buty nie 

„rozleciały” się całkowicie, można 

naprawić wszystkie. Spora gru-

pa klientów, to sąsiedzi zza rzeki. 

Dbają o to, bym się nie nudził i 

muszę przy okazji dodać, że zleca-

ją dość skomplikowane naprawy, 

są wymagającymi klientami i tak 

łatwo nie zmieniają butów. Szcze-

gólnie starsze pokolenie. Co mogę 

zrobić z butami? – Prawie wszyst-

ko. Najczęściej są to nowe obca-

sy, mogę w razie potrzeby zszyć, 

mogę nadać butom „powiew 

świeżości”. W butach, które prze-

szły przez moje ręce, klient jeszcze 

sporo czasu pochodzi. 

- A konkurencja? Wiem, że w gór-

nej części miasta jest szewc, też 

dawny pracownik Cariny, w cen-

trum jestem ja i myślę, że oboje 

zabezpieczamy potrzeby miesz-

kańców w usługi szewskie.                                                   

(sp)  

Jak się zarejestrować 
na szczepienia ?
Rejestracje i szczepienia przeciw-

ko Covid-19 ruszyły pełną parą. 

Przypominamy, że masowy punkt 

szczepień w naszym mieście znaj-

duje się w sali sportowej Europej-

skiego Centrum Kształcenia Zawo-

dowego i Ustawicznego przy ulicy 

Pułaskiego 3 (dawny „Rolniczak”). 

Stanowiska obsługuje Zachodnie 

Centrum Medyczne. W jaki sposób 

można się zarejestrować na szcze-

pienie? Jest na to kilka sposobów: 

1. Całodobowa i bezpłatna infolinia 

989, 2. Elektroniczna e-Rejestra-

cja: pacjent.erejestracja.ezdrowie.

gov.pl, 3. Wysłanie SMS-a na nu-

mer 664 908 556 lub 880 333 333 

o treści: SzczepimySie, 4. Telefon 

517 062 735 lub 516 453 849 od po-

niedziałku do piątku w godz. 8.00-

12.00. 

(red)
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Rekordowa flaga! Powrót do normalności...

Od 4 maja obowiązują łagodniej-

sze restrykcje związane z kulturą, 

handlem, kultem religijnym i edu-

kacją, przy utrzymującym się ni-

skim poziomie zachorowań.  Lista 

łagodniejszych zasad jest dość ob-

szerna. Zajmijmy się gastronomią. 

Efekt współpracy

2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi 

RP. W poprzednich latach, podczas 

Pikniku na Wyspie Teatralnej, miesz-

kańcy wspólnie świętowali ten wy-

jątkowy dzień poprzez stworzenie 

„żywej flagi”. Pandemia wymusiła 

na organizatorach, aby wydarzenie 

przeniosło się do sieci. Dom Kultu-

ry zachęcał w niedzielę (02.05) do 

wspólnego obchodzenia święta, po-

przez próbę pobicia rekordu długo-

ści gubińskiej flagi. - Niestety, przez 

pandemię Covid-19 nie mogliśmy 

się spotkać w przestrzeni publicznej, 

więc musieliśmy skorzystać z dobro-

dziejstw Internetu. W dniu Flagi RP 

o godzinie 10.00 na Facebookowym 

profilu GDK rozpoczęliśmy „wyda-

rzenie”. Użytkownicy mogli udostęp-

niać na nim swoje zdjęcia z flagą lub 

zdjęcia samej flagi wraz z podaniem 

informacji o jej długości. Podane 

centymetry były sumowane. Do 

udziału w „wydarzeniu” zaprosiliśmy 

nie tylko mieszkańców naszego mia-

sta, ale także gminy oraz powiatu 

- podsumowuje Janusz Gajda, dy-

rektor. GDK Po południu podano ofi-

cjalne wyniki. - Okazało się, że udało 

się pobić rekord! Długość Flagi RP 

w Gubinie wyniosła 106,07 metrów. 

Tym samym pierwsza edycja dobie-

gła końca i zakończyła się sukcesem. 

Flagi internautów, zarówno te duże 

(4 m), jak i mniejsze (23 cm) razem 

stworzyły imponujący wynik. Dzię-

kuję bardzo wszystkim uczestnikom 

akcji za przesłane zdjęcia. - dodaje 

nasz rozmówca.                                

 (am)

Od 15 maja gastronomia zewnętrz-

na (na świeżym powietrzu) – otwar-

te  zostaną ogródki restauracyjne z 

działalnością w ścisłym reżimie sani-

tarnym – m.in. zachowany bezpiecz-

ny dystans między stolikami oraz 

limitem osób na stolik. Od 29 maja 

uruchomiona zostanie gastronomia 

wewnętrzna  – zostaną otwarte  re-

stauracje z maksymalnym obłożenie 

lokalu do 50 proc. Wraca możliwość 

imprez okolicznościowych we-

wnątrz – możliwość zorganizowania 

m.in. wesela i komunii w limicie do 

50 osób.

Do „życia”, a raczej do 50% możli-

wości wrócą gubińskie restauracje, 

wśród nich „Retro” przy ulicy Chopi-

na. Mariusz Kasowski pytany o goto-

wość tak mówi gazecie. - Ostatniego 

klienta pożegnałem w połowie paź-

dziernika. Potem zaczęły się ograni-

czenia. Przez kilka miesięcy nie zaj-

mowaliśmy się sprzedażą posiłków 

na wynos. W poprzednich „falach 

wirusa” ten rodzaj usługi się u nas 

nie sprawdził. Klient szukał dania 

szybkiego i trafiał do McDonalds’a 

lub tam gdzie sprzedają np. kebaby. 

W marcu próbowaliśmy wrócić do 

sprzedaży na wynos. Ale to spadek 

dochodu o około 80%, czyli raczej 

„gra nie jest warta świeczki”. 

Czy przez czas pomiędzy paździer-

nikiem a majem odpoczywaliśmy? 

– Oczywiście, że nie. Myślę, że wyko-

rzystaliśmy ten czas maksymalnie. 

Było go na tyle dużo, że zajrzałem we 

wszystkie możliwe kąty i zakamarki, 

wiele miejsc poddaliśmy remontom 

i co muszę dodać: wirus ma ujemne i 

dodatnie strony. Dodatnie? Niemoż-

liwe? Mogłem wreszcie wypocząć, 

odespać zaległy niedospany czas, 

nacieszyć się najmłodszą 5 – letnią 

pociechą. Był czas, by zrobić wresz-

cie to, na co przeważnie brakowało 

czasu. Ważne: nikogo nie zwolniłem 

z restauracyjnej załogi, otrzymywali 

zapłatę - co prawda zmniejszoną. I 

jeszcze jedno o czym muszę powie-

dzieć – państwo pomogło finanso-

wo. W moim przypadku pieniądze z 

tzw. „tarczy” pomogły. 

Co dalej? – Intensywnie kończymy 

wszystkie remonty i małe inwestycje 

podnoszące poziom usług. Otworzy-

my dwa ogródki na zewnątrz. Jeden 

nowy, który nazwaliśmy „Koloseum”.  

Mamy nadzieję, że po otwarciu loka-

lu 29 maja, nasza restauracyjna dzia-

łalność zacznie wracać do czasu, kie-

dy naszym obowiązkowym zajęciem 

była obsługa klienta. A wirus?  Mam 

nadzieję, że pamiętać o nim trzeba 

będzie dalej, ale nie będzie już pierw-

szoplanowym zmartwieniem. 

(sp) 

Zatrzymanie mężczyzny było efek-

tem współpracy policjantów z Polski 

i Niemiec. Dzięki szybko podjętym 

działaniom odzyskany przez funkcjo-

nariuszy pojazd o wartości 45 tysięcy 

złotych powrócił do właściciela. Spra-

wa wraz z aktem oskarżenia trafiła 

do Sądu.

Sprawa prowadzona przez krymi-

nalnych z gubińskiego komisariatu 

wspólnie z Prokuraturą Rejonową 

w Krośnie Odrzańskim znalazła fi-

nał w Sądzie. - Praca śledczych i 

zgromadzony materiał w sprawie 

dał podstawy do sporządzenia aktu 

oskarżenia przeciwko 23-latkowi, 

podejrzanemu o to, że w nocy z 21 

na 22 stycznia bieżącego roku na 

terenie Niemiec dokonał kradzieży z 

włamaniem do pojazdu marki Audi, 

a następnie kierował nim, będąc pod 

wpływem metamfetaminy i amfe-

taminy oraz mimo obowiązującego 

go zakazu kierowania pojazdami 

mechanicznymi - informuje podko-

misarz Justyna Kulka, z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Odrzań-

skim. Mężczyzna został zatrzymany 

w Gubinie, krótko po otrzymaniu 

informacji z Polsko – Niemieckiego 

Centrum Współpracy Służb Granicz-

nych, Policyjnych i Celnych w Świec-

ku, o pojeździe marki Audi, który na 

terenie Niemiec nie zatrzymał się do 

kontroli drogowej i po pokonaniu 

kolczatki wjechał na teren Polski. 

Policjanci prewencji, w wyniku pod-

jętych działań, odzyskali skradziony 

pojazd o wartości 45 tysięcy złotych, 

a także zatrzymali po pościgu podej-

rzewanego o związek ze zdarzeniem 

mężczyznę. Prokurator po zapozna-

niu się z materiałami sprawy, wy-

stąpił z wnioskiem o zastosowanie 

wobec 23-letniego mieszkańca po-

wiatu lubińskiego tymczasowego 

aresztowania, do którego przychylił 

się Sąd. Mężczyźnie grozi nawet do 

10 lat pozbawienia wolności. 

(red)
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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.

Robi duże postępy!Dzień awansów 
4 maja w siedzibach Państwowej 

Straży Pożarnej; tj. w Komendzie Po-

wiatowej w Krośnie Odrz. i Jednostce 

Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Gubi-

nie miały miejsce  uroczystości. Wzię-

ły w nich udział zmiany służbowe i 

pracownicy tzw. systemu codzien-

nego. Funkcjonariuszy i pracowni-

ków cywilnych przywitał Komendant 

Powiatowy PSP st. bryg. Andrzej 

Kaźmierak. Został między innymi od-

czytany okolicznościowy list z życze-

niami, nadesłany przez Komendanta 

Głównego tej formacji. To święto jest 

też tradycyjnym dniem awansów na 

kolejne stopnie służbowe. W JRG w 

Gubinie otrzymali je: w korpusie ofi-

cerów na stopień kapitana mł. kpt. 

Przemysław Skoneczny. Na stopień 

st. ogniomistrza Marcin Bekala i To-

masz Matuszak. Do stopnia ogniomi-

strza awansowano Adama Alejuna, 

Piotra Karolczaka, Andrzeja Kopcia, 

Tomasza Kwiatkowskiego, Łukasza 

Leszczyńskiego. Krzysztofa Modrzy-

ka, Wojciecha Naglika, Bartosza Szo-

stakiewicza, Pawła Szweda, Rafała 

Wójcika. Na stopień st. strażaka zo-

stali awansowani Tomasz Grzelak i 

Damian Sosnowski                               AB

Mikołaj to dzielny chłopiec, który 

choruje na obustronny niedosłuch. 

Postanowiliśmy sprawdzić, jak się 

miewa. 

Mikołaj wrócił do przedszkola po 

dwutygodniowej przerwie, ponieważ 

był chory. - Miki zrobił bardzo duży 

postęp, mówi dużo i na tyle wyraźnie 

że można go już zrozumieć. Zrobił 

się bardziej wyciszony i spokojniejszy. 

Umie liczyć do pięciu i co bardzo nas 

cieszy - poznaje już literki. Ogólnie je-

steśmy pozytywnie zaskoczeni. Pra-

cujemy jeszcze nad jego zachowa-

niem. W przedszkolu też radzi sobie 

w miarę dobrze. Dla Mikołaja bycie 

w tak dużej grupie jest troszkę cięż-

kie. Ostatnio ściszyliśmy mu implant, 

ponieważ był bardziej pobudzony. W 

czerwcu mamy wyjazd do Warszawy, 

odnośnie drugiego implantu. Niedłu-

go, bo 21 maja, miną dwa lata jak ma 

pierwszy implant. Chciałabym przy 

okazji jako mama doradzić, że jeśli 

ktoś waha się z decyzją o wczepie-

niu implantu ślimakowego, to moje 

zdanie jest na tak. Nie ma nad czym 

się zastanawiać! Sama nie wierzyłam, 

że nasz syn będzie kiedyś słyszał i 

mówił - podkreśla mama Mikołaja, 

dodając, że chciałaby podziękować 

wszystkim, którzy przekazali 1% dla jej 

syna. Jeśli ktoś nadal chce wspierać 

Mikołaja w walce z chorobą, to może 

to zrobić poprzez przekazanie daro-

wizny na subkonto Mikołaja 64 1140 

1850 0000 2096 6400 1200            (am)

Międzynarodowy konkurs
Ostatniego dnia kwietnia ogło-

szono wyniki Międzynarodowego 

Konkursu Literackiego dla Dzieci i 

Młodzieży Twórcza Polska i Polonia, 

Ustka 2020/21. Celem konkursu było 

między innymi rozbudzenie zainte-

resowań literackich dzieci i młodzie-

ży, rozwijanie umiejętności pisania 

tekstów poprawnych językowo i 

stylistycznie oraz zachęcanie dzieci 

i młodzieży do prezentowania wła-

snej twórczości. Zadanie konkurso-

we można było realizować w dowol-

nej tematyce w kategorii proza lub 

poezja, na poziomie szkoły podsta-

wowej i ponadpodstawowej. Wśród 

235 nadesłanych prac byli autorzy z 

całej Polski i placówek polonijnych 

w USA. W tych międzynarodowych 

zmaganiach Aleksander Wójcik z 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Gubinie zdobył wyróżnienie. Do kon-

kursu zgłosił trzy utwory poetyckie: 

Game over, Przyjaciółka, Ukryta w 

niebie. Jurorzy, oceniając prace, bra-

li pod uwagę ich twórczy charakter, 

oryginalność, poprawność stylistycz-

ną i językową tekstu.                      (red)
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To już jest koniec...
30 kwietnia zakończył się rok 

szkolny 2020/21 dla absolwentów 

liceum w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących w Gubinie. Nie zdą-

żyli oni wrócić do nauki stacjonar-

nej, ale chociaż mogli spotkać się 

„na żywo” i pożegnać się ze swo-

imi kolegami i wychowawcami.

Praca czeka „Bitwa Regionów”
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza 
koła gospodyń wiejskich do udziału w konkursie 
kulinarnym „Bitwa Regionów”. Dlaczego warto 
wziąć w nim udział?

Coraz bliżej...

Najnowsze oferty pracy znajdu-

jące się w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Krośnie Odrzańskim - Filia 

w Gubinie (stan na dzień 7 maja 

br.) : kierowca samochodu do-

stawczego – pomocnik spawacza, 

operator maszyn i urządzeń do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

kierownik robót budowlanych, 

budownictwo, nauczyciel języka 

angielskiego, nauczyciel języka 

niemieckiego, nauczyciel logope-

da, nauczyciel nauczania począt-

kowego, piekarz, monter elemen-

tów zabudowy, elektryk, nauczyciel 

matematyki, nauczyciel języka 

polskiego, pracownik socjalny, 

pedagogika specjalna, cukiernik, 

piekarz, kierownik działu produkcji 

nóżek metalowych, spedytor, kie-

rowca auta dostawczego, księgo-

wa/y. Więcej informacji: tel. 68 455 

22 72 lub 68 455 82 12.                  (am)

Po części oficjalnej był 

czas na ostatnie wspólne 

zdjęcia oraz na krótkie 

spotkanie z wychowaw-

cami. Dla wszystkich był 

to szczególny dzień

„

Społeczeństwo

Wszystko odbyło się z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa: w masecz-

kach i z podziałem na klasy. Absol-

wenci spotkali się w auli, gdzie zo-

stali pożegnani przez dyrekcję oraz 

wychowawców. Dyrektor Małgorza-

ta Kijewska życzyła im powodzenia 

na maturze oraz realizacji marzeń i 

sukcesów na kolejnym etapie ich ży-

cia. Następnie podsumowała wyniki 

uczniów, osiągnięcia i zaangażowa-

nie w pracę na rzecz szkoły. Wręczo-

no nagrody i wyróżnienia, podzięko-

wania i listy gratulacyjne dla rodziców 

oraz upominki od uczniów klas II. 

Tytuł Najlepszego Absolwenta przy-

padł Patrykowi Kalinowskiemu, na-

grodę finansową ufundowała Rada 

Rodziców. Patryk otrzymał także na-

grodę rzeczową od Burmistrza. Naj-

lepszym Absolwentem Sportowcem 

został Arkadiusz Gwara, zaś Adriana 

Szkołudę i Oliwię Szczepańską wy-

różniono za osiągnięcia sportowe. Ali-

cja Świderska, Magdalena Tomczak, 

Weronika Domańska i Eryk Przybyl-

ski otrzymali nagrody finansowe za 

wysokie osiągnięcia w nauce. Spe-

cjalną nagrodę otrzymała Weronika 

Domańska za pracę redaktora na-

czelnego gazetki K.I.T. Nagrodami 

książkowymi ufundowanymi przez 

Radę Rodziców uhonorowano: za wy-

niki w nauce, zaangażowanie w pra-

cę na rzecz klasy i szkoły, działalność 

w Samorządzie Uczniowskim, pracę 

w gazetce szkolnej, reprezentowa-

nie szkoły w konkursach i zawodach 

sportowych oraz oprawę artystyczną 

szkolnych uroczystości (Magda Tom-

czak, Julia Samociuk, Natalia Sikora, 

Kamil Kozłowski, Klaudia Urban, Ir-

mina Kapłon, Natalia Palińska, Mar-

tyna Maziec, Klaudia Gancarz, Sylwia 

Szubert, Michał Pietras, Kacper Kry-

gowski, Arek Gwara, Adrian Krasucki, 

Eryk Przybylski, Martyna Kobierska, 

Norbert Iwanicki, Victoriia Mechnyk). 

Tradycyjnie odsłonięto pamiątkową 

tablicę z listą tegorocznych absol-

wentów. Młodsi koledzy przygotowali 

prezentację, która wzbudziła wśród 

kończących naukę wiele radości i 

wspomnień z pobytu w murach 

szkoły przy ul. Piastowskiej. Przedsta-

wiciel absolwentów - Arek Gwara - 

wygłosił wzruszające podziękowanie 

dla dyrekcji, wychowawców, nauczy-

cieli, rodziców i swoich rówieśników. 

Po części oficjalnej był czas na ostat-

nie wspólne zdjęcia oraz na krótkie 

spotkanie z wychowawcami. Dla 

wszystkich był to szczególny dzień. A 

4 maja przyszedł długo wyczekiwany 

dzień, czyli pierwszy egzamin matu-

ralny... Oby następny rok szkolny, dla 

maturzystów i nie tylko, wyglądał już 

znacznie normalniej. Bez pandemii i 

związanego z nią zamieszania. 

(red)

... do awansu! MKP Carina Gubin na-

dal jest liderem w IV-ligowych roz-

grywkach. Mało tego, pomału rośnie 

przewaga nad innymi ekipami. 

Najpierw 1 maja nasi piłkarze zre-

misowali na wyjeździe z Czarnymi 

Żagań 1:1. Bramkę do Cariny zdobył 

Mateusz Hałambiec. Nasi zawodnicy 

trochę „przespali” pierwsze 45 mi-

nut. Dopiero po przerwie zaczęło się 

dziać coś pozytywnego. Po szybko 

strzelonej bramce wyrównującej wy-

dawało się, że kolejne gole są kwestią 

czasu. Niestety - zabrakło skuteczno-

ści.

W ostatni weekend (08.05) MKP 

Carina Gubin pokonała na własnym 

stadionie Meprozet Stare Kurowo 

3:0. Gole zdobyli: Przemysław Ha-

raszkiewicz `20, Gracjan Komarnic-

ki `60 oraz Ireneusz Butowicz `83. 

Pewne zwycięstwo pozwoliło pod-

opiecznym trenera Kopernickiego 

podskoczyć rywalom w tabeli. Obec-

nie po 25 kolejkach nasz zespół ma 

koncie 60 punktów (18 zwycięstw, 

6 remisów, 1 porażka) i drugą Ilankę 

Rzepin wyprzedza 8 punktów. Trze-

ci w tabeli Dąb Sława Przybyszów 

uzbierał 51 oczek.  

Następne mecze: 16 maja, godz. 

12:00, Lechia II Zielona Góra - MKP 

Carina Gubin, 19 maja, godz. 17:30, 

MKP Carina Gubin - Korona Kożu-

chów, 22 maja, godz. 17:00, Dąb Sła-

wa Przybyszów - MKP Carina Gubin. 

(am)  

W Bitwie Regionów reprezentacje 

Kół Gospodyń Wiejskich przygoto-

wują regionalną potrawę w opar-

ciu o własną recepturę i rodzime 

produkty. Zgłoszenia trzyosobo-

wych reprezentacji Kół można wy-

syłać do 30 czerwca br. za pomocą 

formularza dostępnego na stronie: 

bitwareionow.pl, tam także znaj-

duje się regulamin konkursu. Jego 

uczestnikami mogą być także sto-

warzyszenia skupiające kobiety z 

terenów wiejskich, których celem 

statutowym działania jest między 

innymi promocja i pielęgnowa-

nie lokalnych tradycji kulinarnych, 

działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, 

rozwój kultury ludowej, w tym w 

szczególności kultury lokalnej i 

regionalnej. Pierwszy etap tego-

rocznej edycji będzie odbywał się 

w warunkach trwającej pandemii 

COVID-19, co spowodowało zmia-

nę dotychczasowej formuły i czę-

ściowe przeniesienie konkursu do 

przestrzeni wirtualnej. W sprawie 

konkursu można kontaktować się 

z: Joanną Wojciechowską-Smół-

ką, tel. 95 714 61 21, e-mail: joanna.

wojciechowska-smolka@kowr.

gov.pl lub Justyną Jaszczowską, 

tel. 95 714 61 20 e-mail: justyna.jasz-

czowska@kowr.gov.pl

(red)
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60 - 70 - 80 - 90+ (strona aktywnego seniora)

Ważne kontakty 
Telefon zaufania – tel. 92 88 (15,00-17,00)

Pomoc prawna – obowiązują zapisy – tel. 507 025 963 

(pon.-piątek, 8,00 – 15,00)

Gubińska Rada Seniorów – Urząd Miasta  - 68 455 81 00

Wszystkie służby ratunkowe – tel.112

Strony online – abcsenior.com

Opr. strony- S.Łapkowska

Bliżej kosmosu

Bieżnia w domu

Warto wiedzieć

Moda na walking przyszła z USA. 

W czasach pandemii jest to jedna z 

najpopularniejszych aktywności fi-

zycznych naszych rodaków. Walking 

to propozycja nie tylko dla seniorów. 

Należy się zastosować do trzech pod-

stawowych zasad: odpowiedni strój, 

zaplanowana trasa i równy rytm. 

Trzeba również dostosować strój do 

pogody. Wystarczą buty sportowe, 

najlepiej, aby nie miały zbyt wysokiej 

podeszwy. No i oczywiście nie zapo-

minamy o butelce wody. Początku-

jący powinni planować trasy np. 2-3 

km i powoli zwiększać dystans. Po 

kilku minutach marszu należy się za-

trzymać, chwilę pogimnastykować i 

sprawdzić tętno. Najbezpieczniej jest 

trenować w przedziale 120-150 HR 

(uderzeń na minutę). Technika wal 

kingu, rozumiana jako aktywność 

fizyczna, polega na maszerowaniu 

po linii - stopa stawiana przed stopą. 

Sylwetka musi być wyprostowana, a 

ugięte pod kątem ok. 90 stopni ra-

miona poruszają się równolegle do 

kierunku przemieszczania się ciała. 

Krok zaczynamy od pięty, a kończy-

my – po wykorzystaniu do napędu 

całej długości stopy – na samym 

jej czubku, czyli palcach. Ważne, by 

noga, na której się opieramy, była 

wyprostowana w kolanie. To pozwa-

la napiąć mięśnie dwugłowe uda 

oraz pośladki. Naturalnie napięte są 

też mięśnie brzucha i miednica. An-

gażowane są też inne partie mięśni 

np. grzbietu i ramion, co prawidłowo 

stabilizuje całe ciało. Walking to bez-

pieczny sport, który nie powoduje 

kontuzji. Pozwala zadbać o kondycję 

fizyczną i kompleksowo kształtuje 

naszą sylwetkę. Dzięki systematycz-

nym marszom ze znajomymi, bli-

skimi lub przyjaciółmi mamy możli-

wość wzmacniać relacje i wspólnie 

motywować się do kolejnych wy-

zwań. Dzięki temu budujemy rów-

nowagę ciała i ducha. Walking od 

wielu lat promuje Robert Korze-

niowski. Przydatna aplikacja <MAP 

MY WALK>.

Zdrowie na talerzu

Podgatunkiem kapusty właściwej 

jest Czarna Rzepa. Roślina ta, to praw-

dziwa skarbnica związków leczni-

czych i odżywczych. Korzeń zawiera 

cenne związki siarki, które poprawiają 

ukrwienie skóry, wzmagają wydzie-

lanie śliny, żółci i soków trawiennych, 

działając zbawiennie i bakteriobój-

czo na przewód pokarmowy. Rzepa 

jest źródłem dużych ilości witamin C, 

B1, B2, PP i soli mineralnych, a także 

potasu, żelaza, wapnia, magnezu i 

fosforu. Taki zestaw witamin świetnie 

wspomaga leczenie m.in. kaszlu, za-

palenia górnych dróg oddechowych, 

kamicy moczowej, niedokrwistości, 

chorób wątroby, bóli mięśni i  stawów. 

Poprzez wcieranie we włosy soku z 

rzepy – wzmacniamy je i pobudzamy 

do intensywnego wzrostu. Czarna 

rzepa może być dodatkiem do sała-

tek i surówek.

Znacie? Nie znacie? Poznajcie.

Większość obywateli Polski, zapyta-

na o nazwiska polskich laureatów 

Nagrody Nobla, wymieni: Henryk 

Sienkiewicz, Władysław Reymont, 

Maria Skłodowska-Curie, Lech Wa-

łęsa, Czesław Miłosz, Wisława Szym-

borska i ostatnia to Olga Tokarczuk 

- zapewne jeszcze niezapamiętana 

tak, jak wyżej wymienieni. A czy wie-

cie państwo, że laureatów tej presti-

żowej nagrody było jeszcze dziesię-

ciu? Jak to się stało, że o nich w kraju 

się nie mówi? Warto więc przypo-

mnieć ich sylwetki. 1. Józef (Joseph) 

Rotblat (1908-2005), urodzony w 

Warszawie; Pokojową Nagrodę No-

bla, za wysiłki w celu zredukowania 

broni jądrowej na świecie, otrzymał 

w 1995r. Mówił po polsku, podkre-

ślając, że jest Polakiem z brytyjskim 

paszportem. 2. Tadeusz Reichstein 

(1897-1996) urodzony we Włocławku, 

chemik. W 1950 r. otrzymał Nagro-

dę Nobla z medycyny i fizjologii za 

odkrycie kortyzonu. 3. Izaak Singer 

(Isaac Bashevis Singer), (1904 -1991) 

urodzony w Leoncinie. Do 1935r 

mieszkał w Polsce. W 1978 r. otrzy-

mał Nagrodę Nobla z literatury. 4. 

Mieczysław Biegun (Menachem Be-

gin), (1913 – 1992) urodzony w Brze-

ściu nad Bugiem, wyjechał z Polski 

w 1940 r. Był szóstym premierem 

Izraela. Za podpisanie traktatu z 

Egiptem otrzymał Pokojową Nagro-

dę Nobla (1978r). 5. Leonid Hurwicz 

(1917 -2008). W 1919 r zamieszkał w 

Warszawie, gdzie ukończył studnia 

prawnicze. W 1940 r. wyemigrował 

do USA, a w 2007r otrzymał Nagrodę 

Nobla z ekonomii. 6. Szymon Perski 

(Szimon Peres) 1923 - 2016 r., z Polski 

wyjechał w 1934 r. Został dziewią-

tym prezydentem Izraela, a w 1994 r. 

otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. 

7. Jerzy Szarpak (Georges Charpak) 

(1924 - 2010), urodzony w Dąbrowicy, 

wyjechał do Francji w 1931r. Nagrodę 

Nobla z fizyki otrzymał w 1992 r. 8. 

Andrzej Wiktor Schally (Andrew Vik-

tor Schally) urodzony w 1926 r. w Wil-

nie. Pochodził z żydowsko-szwedzko

-francusko-polskiej rodziny. Ocalał z 

masakry Holokaustu, ukrywając się 

w Rumunii. Nagrodę Nobla z me-

dycyny – za odkrycie zjawiska wy-

dzielania hormonów w podwzgórzu 

mózgu, dało to początek neuroen-

dokrynologii - otrzymał w 1977 r. 9. 

Roald Hoffman, urodzony w 1937 r.  

w Złoczowie (woj.lwowskie), wyemi-

grował do USA w 1949 r. Otrzymał 

Nagrodę Nobla z chemii w 1981r , a 

od 1965r pracuje na Cornell Univer-

sity. 10. Albert Abraham Michelson 

(1852-1931). Laureat Nagrody Nobla z 

fizyki w 1907 r. za konstrukcję inter-

ferometru. Ośmiu z nich posiadało 

obywatelstwo polskie i zdobywało 

w Polsce wykształcenie. Język pol-

ski był dla nich językiem macierzy-

stym lub drugim. Pamiętajmy, że 

Skłodowska-Curie nigdy nie miała 

polskiego obywatelstwa (początko-

wo była obywatelką Rosji, a potem 

Francji). Czesław Miłosz przez wie-

le lat posiadał tylko obywatelstwo 

litewskie, a pisał głównie w języku 

angielskim. Dlaczego zatem Polska 

przyznaje się do Skłodowskiej i Mi-

łosza, a nie przyznaje się do wyżej 

wymienionych? Czy powodem jest, 

niestety fakt, że są pochodzenia 

żydowskiego? Niemcy szczycą się 

wszystkimi swoimi laureatami No-

bla, z których wielu było niemiec-

kimi Żydami. Wielu Noblistów jest 

jednocześnie zaliczanych do dwóch 

narodowości. Dlaczego w takim ra-

zie nie możemy uznać np. Perskiego 

i Bieguna za polsko-izraelskich no-

blistów?/źródło:OMZRiK/

Z szuflady...
Zaproszenie (Hanka Bilińska -1971)

Jak cicho… Tylko czasem liście zaszeleszczą

i sosnowa gałązka, nadepnięta – trzaśnie.

Las patrzy w niebo – zbiera ostatki promieni,

wygrzewa stare kości, nim pod śniegiem zaśnie.

Jak miękko… Pod stopami ściele się kobierzec

tkany z ciepłych kolorów: brązu i czerwieni,

i złota, układany w piękne ornamenty

ręką wspaniałej pani, Królowej Jesieni.

Jak pięknie… Z mchu wystaje czerwony muchomor,

dumnie dźwiga kapelusz na wysmukłej nodze.

Przemknął szarak. Bzyknęła na gałęzi mucha,

przygląda się z podziwem tej jesiennej drodze.

Jak dobrze… Wiewiórka orzech do dziupli niesie,

tylko miga wśród liści śmieszna kitka ruda…

Zapraszam cię do lasu na długą wycieczkę,

pokażę ci te wszystkie kolorowe cuda.

Brak ruchu w czasie pandemii po-

woduje nasze gorsze samopoczu-

cie i braki w kondycji fizycznej. Jeśli 

nie mamy możliwości uprawiania 

np. walkingu w plenerze, to istnieje 

możliwość zakupu bieżni do domu. 

Jest niewielka, można ją postawić w 

pokoju - bowiem do chodzenia wy-

starczy bieżnia o długości 100 cm i 

40 cm szerokości, a szybkość przy 

chodzeniu 2-4 km/h jest wystarcza-

jąca.

Urządzenie jest wyposażone w wy-

łącznik bezpieczeństwa – przycisk 

lub kluczyk z tasiemką przypinany 

do ubrania. Dla seniora lepszy jest 

kluczyk – w wypadku zachwiania, 

kluczyk jest wyrywany z konsoli i 

bieżnia natychmiast się unierucha-

mia. Gwarancja na dwa lata.

W roku 2021 miłośników astrono-

mii czeka wiele wrażeń. I tak już w 

marcu mieliśmy możliwość  zaob-

serwować w jednej linii Merkurego, 

Jowisza i Saturna. A 25 listopada z 

bliskiej odległości obejrzymy Wenus, 

Saturna i Jowisza. Spadające gwiaz-

dy były widoczne w kwietniu i będą 

jeszcze  z 11/12 sierpnia. Natomiast już 

26 maja i 4 listopada pojawi się Super

-Księżyc! Nasz satelita będzie wtedy 

najbliżej Ziemi. Zaćmienie Księżyca 

nastąpi 26 maja i 19 listopada, a za-

ćmienie Słońca  w dniach 10 czerwca 

i 4 grudnia. Wyjątkowo piękne wido-

wisko będzie miało miejsce z 13 na 14 

grudnia. Właśnie wtedy przewiduje 

się, że spadnie aż 120 meteorów na 

godzinę! To będzie najbardziej ak-

tywny deszcz spadających gwiazd,  

występujący w ciągu całego 2021 

roku.

EKO sprawy
Jeśli nie wiesz co i gdzie wyrzucić, 

pomoże w tym wyszukiwarka od-

padów. Wejdź na stronę:

www.marszow.pl  i kliknij na wy-

szukiwarkę odpadów lub bezpo-

średnio – www.segregacja.mar-

szow.pl  Z wyszukiwarki można 

korzystać również przez telefon 

– wpisz: segregacja.marszow.pl, a 

w prawym górnym rogu na „Dodaj 

do ekranu głównego”. 
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Dwadzieścia lat temu...

W temacie likwidacji gubińskiego garnizonu, można rzec, powiedzia-

no wiele. Wspomnijmy. Ponad dwadzieścia lat temu we wrześniu 1997 

roku pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje, że w Gubinie nie 

będzie wojska. Każdy wyższy szczebel dowodzenia zaprzeczał tej infor-

macji, choć dziś wiadomo, iż decyzje były już podjęte.

Krzesiński Park Krajobrazowy

Kolejne wydarzenia, a raczej tem-

po w jakim one po sobie następo-

wały, były na tego dowodem. Już 2 

grudnia 1997 rozpoczął się proces 

rozformowania oddziałów 5. Kre-

sowej Dywizji Zmechanizowanej. 

Jednak część jej jednostek zosta-

ła podporządkowana 4. Lubuskiej 

Dywizji Zmechanizowanej w Kro-

śnie Odrzańskim. Choć niektóre 

z nich stacjonowały w naszym 

mieście, to organizacyjnie nie były 

już podległe gubińskiej dywizji. 

Te, które pozostały „nasze” miały 

określoną przyszłość, albo inaczej 

– nie miały już przyszłości. Wkrót-

ce zostały rozwiązane. 30 grudnia 

1998 roku płk dypl. Lech Kamiński 

złożył meldunek gen. Aleksandro-

wi Topczakowi - zastępcy dowód-

cy Śląskiego Okręgu Wojskowego 

o rozwiązaniu 5. Kresowej Dywizji 

Zmechanizowanej im. Króla Bo-

lesława Chrobrego. W garnizonie 

pozostał 73. pułk zmechanizowany 

i 5. pułk przeciwlotniczy, ale jako 

jednostki podporządkowane do-

wódcy 4. Lubuskiej Dywizji Zme-

chanizowanej. 

W nadziejach przekazywanych z 

Warszawy informowano żołnierzy 

i władze Gubina, że nie ma wiel-

kich powodów do zmartwień, bo 

wkrótce w Gubinie zostanie po-

wołana do życia 5. Brygada Zme-

chanizowana. 1 stycznia 1999 roku 

powstała 5. Brygada Zmechanizo-

wana. Wkrótce (15 września 1999) 

brygadzie nadano tytuł wyróżnia-

jący „Kresowa”, przekazano zwią-

zane z tym insygnia i honory, a rok 

później (15 września 2000) przed-

stawiciel Prezydenta RP wręczył 

dowódcy sztandar, ufundowany 

przez społeczeństwo Gubina. Nie-

uchronność likwidacji garnizonu 

wisiała na włosku. 

Piszącemu przypomina się wy-

prawa w lutym 2001 roku gubiń-

sko-krośnieńskiej delegacji do 

Kancelarii Prezydenta, na czele 

z burmistrzami Kiertyczakiem i 

Borkiem. – Było nas kilka osób. 

Jechaliśmy z nadzieją, że ktoś nas 

tam wysłucha, zrozumie, wesprze. 

Przyjęcie w progach gmachu ro-

biło wrażenie, tkwiące w pamięci 

do dziś. Miałem wrażenie, że jeste-

śmy traktowani, jak chłopi, którzy 

przyjechali do pana po dobre sło-

wa. Po długim oczekiwaniu przyjął 

nas prezydencki minister, Andrzej 

Śmietanko, doktor nauk rolnych, 

wcześniej minister rolnictwa. O 

wojsku, garnizonach i nadziejach 

na ich pozostanie miał takie poję-

cie, jak druga strona dyskutantów 

o lotach w kosmos. Ktoś inny miał 

być gospodarzem spotkania, ale 

ten ktoś „utknął w korku” i nie było 

wiadomo, czy i kiedy dojedzie. Jak 

zauważył towarzyszący nam gubi-

nianin, pracownik Kancelarii Pre-

zydenta RP, tak zawsze oficjalnie 

usprawiedliwiano człowieka, który 

nie chciał spotkać się z proble-

mami trudnymi. Spotkanie miało 

żenujący przebieg. Dlaczego że-

nujący? Otóż Prezydentem RP był 

wówczas Aleksander Kwaśniewski 

i miał podporządkowanych mu 

oficerów, którzy nie bardzo potrafi-

li (lub nie mogli) porozumieć się w 

wielu sprawach z oficerami Szta-

bu Generalnego – jedni podlegali 

Prezydentowi, drudzy podlegali 

Ministrowi Obrony - Bronisławowi 

Komorowskiemu. A ci bywało, że 

pływali kursem kolizyjnym. Roz-

prawialiśmy o przysłowiowej części 

ciała Maryni i w sumie zmarnowa-

nych zostało kilkadziesiąt (łącznie 

z podróżą) godzin. Wracaliśmy do 

Gubina z bardziej pustymi rękoma 

niż wówczas, gdy jechaliśmy do 

Warszawy. Rozwiązanie jednostek 

pozostałych w Gubinie i likwidacja 

garnizonu była decyzją nie do od-

wołania. 16 marca 2001 dowódca 

okręgu wydał rozkaz o likwidacji 

jednostek i zniesieniu garnizonu 

Gubin do 30 czerwca 2002.

14 września 2001 na placu obok 

ruin fary władze i społeczeń-

stwo pożegnali wojsko gubińskie. 

„Światło zgasił” dowódca brygady 

płk Zbigniew Smok, a niemal nie-

zastąpiony i często najlepszy w si-

łach zbrojnych garnizon przeszedł 

do historii.     dokończenie na str. 11

Wiele wskazuje na to, że wiosna 

rozkręca się na dobre. By dobrze 

wykorzystać tę piękną porę roku 

warto opuścić dom, by zobaczyć 

co posiadamy, a nie znamy. Za-

fundujmy sobie i bliskim wyciecz-

kę do Krzesińskiego Parku Krajo-

brazowego. Samochodem, może 

rowerem? 

Gubinianin Julian Lewandowski, 

znawca przyrody, a przede wszyst-

kim ptactwa wszelakiego, tak 

mówi o parku:

- Park powstał rozporządzeniem 

Wojewody Zielonogórskiego w 

lipcu 1998 roku. Objął obszar 8546 

hektarów, wzdłuż doliny Odry 

od 528 km (Czarnowo) do 552 

km (okolice Papic), a także doli-

nę Nysy Łużyckiej od je ujścia do 

Odry (Ratzdorf) po okolice Budo-

radza na południu. Leży na tere-

nie dwóch lubuskich powiatów: 

krośnieńskiego (gm. Maszewo i 

gm. Gubin) oraz słubickiego (gm. 

Cybinka). Jego lwia część znaj-

duje się na terenie naszej gminy. 

Nazwa parku pochodzi od małej 

miejscowości Krzesiny, leżącej 

w gminie Cybinka. Z ogólnej po-

wierzchni parku 8546 ha na gmi-

nę Gubin przypada - 4766 ha, na 

gm. Cybinka – 1961 ha, a na gm. 

Maszewo - 1819 ha. Terenami le-

śnymi zajmuje się Nadleśnictwo: 

Cybinka – 879 ha oraz Gubin 

– 2250 ha. W Krzesińskim Par-

ku Krajobrazowym stwierdzono 

występowanie 675 gatunków ro-

ślin naczyniowych, 218 gatunków 

ptaków, 13 gatunków płazów i 6 

gatunków gadów. Planując let-

nią wycieczkę po terenie parku 

warto odwiedzić „bocianią” miej-

scowość Kłopot. Znajduje się tam 

największa w zachodniej Polsce 

kolonia bociana białego. Gniazdu-

je tu ok. 20 par (badania wykazały, 

że w przeszłości gniazdowało w 

tym miejscu do 35 par). Niestety, 

nie odwiedzimy Muzeum Bociana 

Białego, bowiem zlikwidowano je 

w 2018 r. Poza tym na obszarze 

gm. Cybinka znajduje się rezerwat 

przyrody Młodno (chroniący torfo-

wisko niskie i fragmenty łąk), oraz 

jezioro Krzesińskie o długości 1700 

m i szerokości 100 – 150 m. 

Na terenie Parku znajdują się tra-

sy turystyczne np.: Szlak rowero-

wy: Żytowań-Kosarzyn-Chlebowo

-Połęcko (atrakcyjna przeprawa 

promowa) - Maszewo – Bytomiec 

– Kłopot (ok. 29 km), lub szlak 

pieszy wokół jeziora Borek (ok. 6 

km).  To największe jezioro na te-

renie parku, a zlokalizowane tam 

ośrodki rekreacyjny, stwarzają 

dobre warunki do wypoczynku 

wodnego. Warto wymienić użytki 

ekologiczne, które dla zachowa-

nia różnorodności biologicznej i 

ekologicznej powstały na terenie 

Nadleśnictwa Gubin, a znajdu-

ją się w granicach Krzesińskiego 

Parku Krajobrazowego: Babrzy-

sko, Głębno, Łomy, Łoza, Płocie, 

Rosiczka, Sumiki, Szuwar, Wrzo-

siec. Idąc lub jadąc drogą polną 

od Żytowania - w stronę Nysy 

Łużyckiej - zobaczymy ok. 30 do-

rodnych dębów rosnących przy 

drodze. 

Wspomnieć przy okazji należy, że 

poza parkiem, o którym mowa wy-

żej, na terenie naszej gminy, znaj-

dują się trzy rezerwaty przyrody: 

Dębowiec – chroni starodrzew dę-

bowy i rzadkie owady, Gubińskie 

Mokradła – chroniące cenne siedli-

sko ornitologiczne oraz Uroczysko 

Węglińskie – chroniące naturalny, 

wielogatunkowy starodrzew. 

(jlsp)
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Świątynia w remoncieDokumentował Gubin 

dokończenie ze str. 10 

Upadającemu miastu warszaw-

skie władze wojskowe dołożyły 

kolejny „gwóźdź do trumny”. Po-

zostałe solidne budynki koszaro-

we, „pilnowane” przez ochronę, 

były regularnie rozkradane. 

I na koniec historyjka, o której 

mało kto wie. Ostatnim oficerem 

opuszczającym garnizon (zgod-

nie z postawionymi zadaniami) 

był kapelan ojciec kpt. Edward 

Olech. Był to koniec czerwca 2002 

roku. Przed jego wyjazdem z Ża-

gania miał przybyć kapelan, bu-

dujący tam kościół, by zobaczyć 

jakie przedmioty przydadzą się z 

naszego Kościoła Garnizonowego. 

Będący na miejscu płk Z. Smok 

(jako były dowódca garnizonu, 

jeszcze bez przydziału nowego 

miejsce służby) przygotował sto-

sowną delegację, która miała 

wytłumaczyć przybywającemu 

księdzu, żeby wracał z niczym i na 

nic nie liczył. To wszystko na co on 

miał apetyt było „nasze” i to my 

zdecydujemy o dalszych losach 

przedmiotów, nie biskup generał 

Głódź. I tak się stało. Wiele rzeczy 

wyposażenia służy kościołowi do 

dziś. A ks. kapelan? Otrzymał od 

biskupa skierowanie do służby 

w jednostce wojskowej, którą w 

1997 na wskutek zniszczeń  powo-

dziowych rozwiązano. Ale biskup 

generał nie musiał o tym wiedzi

eć.                                                      (sp) 

Dwadzieścia lat temu ...

Dziś, po latach, można śmiało rzec, 

że był nie tylko postacią godną 

wzmianki, lecz także niezrówna-

nym przewodnikiem dla dzienni-

karzy nieobeznanych z tutejszymi 

realiami, komentatorem zacho-

dzących zjawisk, inspiratorem no-

wych poszukiwań. 

Urodził się 1 kwietnia 1926 r. w 

małej góralskiej wsi Męcina koło 

Limanowej. Nie miał łatwego dzie-

ciństwa. Wszak ojciec posiadał tyl-

ko morgę górskiej, nieurodzajnej 

ziemi. Potem była szkoła, do której 

trzeba było iść 15 km. Miłość do gór 

wyssał z mlekiem matki. Chodze-

nie po górach rozpoczął już od naj-

młodszych lat. Był jeszcze małym 

szkrabem, gdy usłyszał od księdza, 

że Pan Bóg jest wszędzie, nawet 

na tej najbliższej górze. Polazł więc 

wraz z rówieśnikiem i towarzyszem 

zabaw na jego poszukiwania. Dwaj 

malcy wspięli się na wysokość po-

nad 900 m, ale poza przeraźliwym 

zimnem niczego tam nie spotkali.

Po zakończeniu II wojny światowej 

trafił na Opolszczyznę, a stamtąd 

młody Tadeusz wyjechał „do szkół” 

– najpierw do Zabrza, a następnie 

do Wrocławia. Później zaś trafił do 

Gubina. Obowiązywały wówczas 

tzw. nakazy pracy, ale decyzja wy-

jazdu właśnie do naszego miasta 

była jego świadomym wyborem. 

Z wielu powodów przeszedł do 

gubińskiej historii. „Warszawka” 

pisała o jego „salonie literackim”. 

To jeden z pokojów w prywatnym 

mieszkaniu Tadeusza Firleja, zwa-

nym także „firlejówką”. Do salonu 

mógł zajrzeć każdy, kogo choć 

trochę interesowała literatura. Go-

śćmi salonu byli również znani lite-

raci: Marian Brandys, Jerzy Lovell, 

Alojzy Sroga, Jerzy Putrament i Eu-

geniusz Paukszta oraz cała plejada 

twórców lubuskich. Tu powstała 

między innymi sekcja literacka Gu-

bińskiego Towarzystwa Kultury.

Bywalcy firlejówki utworzyli Klub 

Miłośników Literatury, będący jed-

ną z sekcji Gubińskiego Towarzy-

stwa Kultury. To właśnie w czasie 

dyskusji w salonie literackim po-

wstał pomysł zorganizowania sta-

łej, cyklicznej imprezy kulturalnej. 

Ktoś zaproponował nazwę „Święto 

Kwitnącej Magnolii”, ale doliczo-

no się w mieście zaledwie kilku 

egzemplarzy tego egzotycznego 

drzewa i trzeba było zmienić miano. 

Tak powstała „Wiosna Gubińska”, 

przekształcona wkrótce na „Wiosnę 

nad Nysą”. Sam Firlej publikował 

swoje utwory w „Nowej Kulturze”, 

„Przeglądzie Kulturalnym”, „Życiu 

Literackim”, „Dzienniku Zachod-

nim” i oczywiście „Nadodrzu”. Ma 

też na swoim koncie wydawnictwa 

książkowe: „Almanach poezji gu-

bińskiej”, „Wiersze i aforyzmy” oraz 

„Zarys Historii Gubińskiego Towa-

rzystwa Kultury”. 

Był jednym z pierwszych miesz-

kańców naszego miasta doku-

mentujących fotograficznie lo-

kalną historię, życie miasta i jego 

mieszkańców. W 1957 roku w Po-

wiatowym Domu Kultury z jego 

inicjatywy powstała sekcja foto-

graficzna. Do dziś zachowały się 

filmy i fotografie autorstwa T. Firle-

ja. Sekcja dokumentowała wszyst-

ko, ale najwdzięczniejszym tema-

tem była „Wiosna nad Nysą”. 

Był także zapalonym turystą. Przez 

wiele lat aktywnie uczestniczył w 

działalności gubińskiego Oddziału 

PTTK wędrując, budując, fotogra-

fując i dokumentując. Z młodzieżą 

szkolną zjeździł rowerami bez mała 

całą Polskę. Oprócz wszystkich 

imprez turystyczno-kolarskich, 

organizowanych na Ziemi Lubu-

skiej, członkowie klubu wyjeżdżali 

w Bieszczady, do Sopotu, Wałcza, 

Koszalina i Kołobrzegu. Wiele cza-

su, szczególnie gdy lat przybyło, 

poświęcił gubińskiej przyrodzie. O 

jej osobliwościach, wyjątkowych 

okazach drzew i krzewów mógłby 

opowiadać godzinami. W swoim 

położonym na urwistym zboczu 

ogródku hodował rzadkie gatunki 

drzew i krzewów. 

Miasto, doceniając jego zasłu-

gi, nadało mu tytuł Honorowego 

Obywatela.

Kilka miesięcy po 80. rocznicy uro-

dzin jego stan zdrowia nagle po-

gorszył się. Zmarł 12 czerwca 2006 

roku. Został pochowany na gubiń-

skim Cmentarzu Komunalnym.

 (spsk) 

W kwietniu minęło 95 lat od jego narodzin. Już 
jako młody człowiek stał się gubińską legendą. 
Gdy nasze miasto zaczęli odwiedzać przedsta-
wiciele mediów z tzw. „warszawki” i odkrywać 
„dziki zachód” w relacjach z Gubina najczęściej 
opisywaną postacią był Tadeusz Firlej.

- To już drugie odnawianie: ma-

lowanie wnętrza kościoła para-

fialnego pw. Trójcy Św. za mojej 

kadencji. Natomiast remonty, 

zarówno większe jak i mniejsze 

są przeprowadzane niemal bez 

przerwy - podkreśla ks. prob. Ry-

szard Rudkiewicz. - W ostatnich 

latach musieliśmy niemal ad hoc 

wykonać remont wieży kościoła, 

gdyż duże jej fragmenty zostały 

uszkodzone, bądź zerwane przez 

silne wiatry. Tym samym została 

wymieniona duża część pokrycia 

wieży i wymienione tzw. żaluzje 

na jej szczycie. Innym problemem 

był sam remont klatki schodo-

wej w kościele, a to ze względu 

na wymagania stawiane przez 

Państwową Straż Pożarną, doty-

czące bezpieczeństwa. Aktualnie 

wewnątrz kościoła odbywa się 

malowanie oraz konserwacja i 

naprawa ławek w nawie głównej. 

W wielu miejscach drewno, z któ-

rego są wykonane ławki (prawdo-

podobnie są to oryginały, z cza-

sów budowy świątyni), jest bardzo 

mocno zużyte – miejscami wręcz 

spróchniałe. Remontem zajmują 

się dwie firmy, z których jedna jest 

miejscową. Niestety, problemów 

technicznych i co najważniejsze 

– finansowych - jest bardzo dużo 

do pokonania – mówi dalej prob. 

Rudkiewicz. - Jeżeli chodzi o spra-

wowanie liturgii, to są odprawiane 

dwie msze święte, a nabożeństwa 

majowe odbywają się na placu 

przed kościołem. Dla wiernych 

wystawiamy ławeczki do siedze-

nia przed wejściem do świątyni. 

Sam remont i wszelkie prace po-

rządkowe musimy zakończyć do 

połowy maja, tj. do czasu rozpo-

częcia komunii świętych.           AB.

Według nowych zasad
Jak się dowiedzieliśmy - w związ-

ku z obostrzeniami pandemicz-

nymi tegoroczne komunie świę-

te będą się odbywały w nieco 

zmienionej formie. Mówi ks. prob. 

Ryszard Rudkiewicz: - Wstępnie 

są zaplanowane trzy terminy uro-

czystości przyjęcia przez dzieci 

do swojego serca Pana Jezusa 

tj. 22, 23 maja i 19 czerwca. Nie 

jest wykluczone, że „awaryjnie” 

będzie brany jeszcze pod uwa-

gę dodatkowy termin. Na razie 

do komunii przystąpi w sumie 7 

grup dzieci liczących od 2 do 18 

osób. Biorąc pod uwagę wszelkie 

obostrzenia – w czasie uroczysto-

ści komunijnych w świątyni pro-

simy o udział jedynie dzieci wraz 

z rodzicami.                                   AB.

Stowarzyszenie Strzelecko – Obronne, Gubiński 
Klub Sportowy informuje swoich członków i 
sympatyków o terminie dorocznego walnego 
zebrania sprawozdawczo – wyborczego, które 
zostało zaplanowane na sobotę - 29 maja b. 

roku. Początek o godz. 16.00. 
Miejsce zebrania – strzelnica przy ul. 

Koszarowej.
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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe.

Lp. Nr 
działki

Powierzchnia 
(m²)

Położenie
Cena 

wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość wadium
Termin  przetargów  

odbytych Uwagi

1 14/13 4099 m²
ul. 

Koszarowa
obręb 2

303.200,00 zł 30.320.00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta, przy ul. 
Koszarowej. Kształt zbliżony do prostokąta. Na dzień wizji przedmiotowa 
nieruchomość jest niezagospodarowana, w znacznej swojej powierzchni 
porośnięty samosiejkami krzewów i drzew iglastych i liściastych – stan do 
usunięcia. Wzdłuż granicy działki od strony wschodniej przebiega instalacja 
wodna W-80 i telefoniczna.
Sposób zagospodarowania i zabudowy ustalono w decyzji o warunkach 
zabudowy nr NWZ.6730.10.2020.W z dnia 25.09.2020 r. dla inwestycji 
polegającej na budowie budynku usługowego i budynku magazynowego 
wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 14/10 (numeracja 
przed podziałem) obręb nr 2 położonej w Gubinie przy ul. Koszarowej. 
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, 
które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

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/00008229/6. Przetarg odbędzie się dnia  24.06.2021 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 21.06.2021 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. Prawo pierwokupu w stosunku do przedmiotowej nieruchomości będzie 
przysługiwało na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1655). 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 Zarządzenia 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. 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).
Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990). 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 13 maja 2021r. 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 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr 
działki

Powierzchnia 
(m²)

Położenie Cena wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin  
przetargów  
odbytych

Uwagi

1 65/4 3101 m²
ul. Jana 

Sobieskiego
obręb 2

203.700,00 zł 20.370.00 
zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta, przy ul. Jana Sobieskiego. 
Kształt zbliżony do prostokąta. Przez teren nieruchomości (poprzecznie) z zachodu na wschód 
przebiega napowietrzna linia energetyczna NN. Działka w znacznej części porośnięta jest 
drzewami owocowymi i krzewami ozdobnymi.
Sposób zagospodarowania i zabudowy ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
NWZ.6730.22.2020.W z dnia 12.05.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce 
nr ewid. 65/1 (numeracja przed podziałem) obręb nr 2 położonej w Gubinie przy ul. Jana 
Sobieskiego. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które 
zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

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/00013387/9. Przetarg odbędzie się dnia  24.06.2021 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 21.06.2021 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 Zarządzenia 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. 1990). 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 13 maja 2021r. 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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Ten nieformalny klub piłkarski to ewenement w naszym mieście. Grupa miłośników futbolu spotyka się regu-

larnie od wielu lat, aby pograć w piłkę i wspólnie spędzić aktywnie czas.

Co będzie w parku?
To będzie jedna z większych inwestycji w na-
szym mieście w tym roku. Chodzi o rewitaliza-
cję parku przy ulicach Dąbrowskiego i Obroń-
ców Pokoju. 

Międzynarodowa 
akcja dała efekt  

Drużyna z pasją!

W środę (28.04) kryminalni z Komisariatu Policji w Gu-

binie zatrzymali 33 - latka, poszukiwanego Europej-

skim Nakazem Aresztowania. Co mu się zarzuca?

W tym roku Grafit, bo o nich 

mowa, obchodzi 10-lecie istnienia. 

Jakie były jego początki? Wspo-

mina Radosław Majchrzak, jeden 

z założycieli drużyny. - Razem z 

moim wieloletnim przyjacielem, 

Marcinem Niesiobęckim, pew-

nego dnia postanowiliśmy zało-

żyć drużynę. Poszliśmy na basen, 

gdzie zbierano zapisy do wiosen-

nego sezonu Gubińskiej Ligi Piłki 

Nożnej. Po jakimś czasie zebrali-

śmy ekipę, a reszta jest już histo-

rią (uśmiech). Pierwsze treningi 

odbywaliśmy w sali gimnastycz-

nej w Czarnowicach. Warunki były 

dość ekstremalne. Małe boisko, a 

bramki trzeba było namalować na 

ścianie, bo tych prawdziwych nie 

było. Aż trudno uwierzyć, że to już 

tyle czasu minęło... Planujemy w 

tym roku zaprosić zaprzyjaźnione 

drużyny i zorganizować  turniej z 

okazji 10-lecia Grafitu. 

Przez te wszystkie lata przez dru-

żynę przewinęło się kilkadziesiąt 

osób, w różnym wieku i stopniu 

umiejętności piłkarskich. Swoich 

sił w Graficie próbowali zarów-

no piłkarze mający za sobą grę 

w niższych ligach, jak i totalni la-

icy. Ale nie to było najważniejsze, 

lecz chęć gry, dobra atmosfera i 

waleczność. Co istotne - łączy ich 

nie tylko sama piłka. Na co dzień 

są kolegami, pomagają sobie, 

wspierają, często utrzymują kon-

takty towarzyskie. Ich początki 

w Gubińskiej Lidze Piłki Nożnej 

były trudne, ale o rezygnacji i za-

łamaniu nie mogło być mowy. - 

Mimo, że porażki były na porząd-

ku dziennym, to chęć grania nie 

gasła. Cały czas się zgrywaliśmy 

i walczyliśmy do upadłego. Choć 

zdarzały się sezony bardzo trud-

ne, to nie rezygnowaliśmy. Zawsze 

zgłaszaliśmy Tomkowi Romanow-

skiemu chęć grania w lidze lub w 

okazjonalnych turniejach i memo-

riałach - podkreśla R. Majchrzak. Z 

czasem przyszły także pojedyncze 

sukcesy. - W lidze po jakimś cza-

sie, gdy się już ograliśmy, potrafili-

śmy pokonać silne ekipy, takie jak 

Enea, Szkoła Jazdy Pietsch, Hydro, 

Pocztylion, czy też Prezesi Team. 

A w sezonie 2014/15 sprawiliśmy 

ogromną niespodziankę, wygry-

wając w finale zimowego Pucha-

ru Ligi po rzutach karnych - doda-

je nasz rozmówca.

Niestety, kilka lat temu Gubińska 

Liga Piłki Nożnej przestała istnieć. 

Coraz mniejsze zainteresowanie 

ze strony innych ekip spowodo-

wało, że wieloletni projekt GLPN 

przeszedł do historii. Wiele osób 

schowało korki i koszulki do piw-

nicy. Ale nie zawodnicy Grafitu. 

Wręcz przeciwnie! - Cały czas, 

najczęściej w niedzielne przedpo-

łudnie spotykamy się, aby pograć 

w piłkę. A często, gdy czas na to 

pozwala, organizujemy sparingi 

w środku tygodnia. Zimą szlifuje-

my formę na halach sportowych, 

a gdy się robi cieplej, na orliku. Na 

frekwencję osób przychodzących 

na treningi nie narzekamy. Co ty-

dzień pojawia się około 12-15 osób. 

Emocji nie brakuje, a każdy daje z 

siebie wszystko. I tak już od dzie-

sięciu lat... - dodaje na zakończe-

nie R. Majchrzak. 

Warto wspomnieć, że średnia 

wieku osób grających w tej dru-

żynie jest całkiem wysoka. Wielu 

zawodników przekroczyło już 40. 

rok życia lub się do niego zbliża. 

Mimo to, pasji do grania im nie 

brakuje. To pokazuje, że miłość 

do piłki nożnej nie zna granic. A 

historia Grafitu może być przykła-

dem dla innych. 

(AB)

Na początku warto zaznaczyć, że re-

witalizacja tego parku wraz z rewita-

lizacją terenu rekreacyjnego przy ul. 

Konopnickiej tworzą wspólny projekt, 

na który miasto otrzymało dofinan-

sowanie w wysokości 50% ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu 

Współpracy INTERREG VA Bran-

denburgia-Polska 2014-2020. Mówi 

Naczelnik Wydziału Komunalnego i 

Inwestycji, Krzysztof Olifirowicz-Kali-

nowicz: - W grudniu ubiegłego roku 

ogłosiliśmy przetarg nieograniczony 

na wykonanie robót budowlanych, 

związanych z rewitalizacją parku oraz 

terenu rekreacyjnego przy ul. Konop-

nickiej w Gubinie. Odnowienie terenu 

rekreacyjnego zostało już zrealizowa-

ne. Natomiast część postępowania, 

dotycząca parku przy ul. Obrońców 

Pokoju i ul. Słowackiego, została w 

marcu bieżącego roku unieważnio-

na. W najbliższym czasie zostanie 

ponownie ogłoszone postępowanie 

na przeprowadzenie robót w przed-

miotowym parku. Zakres tych prac 

obejmie między innymi: wykonanie 

„labiryntu” z krzewów, montaż latar-

ni parkowych oraz stolików do gry w 

szachy, czy też elementów zabawo-

wych, takich jak trampolina czy bu-

jak. Ciekawostką mogą być budki lę-

gowe dla ptaków i wiewiórek, domek 

dla owadów, czy budka dla trzmieli. 

Zostaną także wykonane nasadze-

nia różnego rodzaju roślinności. No i 

bardzo istotna rzecz dla wielu miesz-

kańców - w planach jest wykonanie 

fontanny typu dry plaza, czyli mokry 

chodnik lub inaczej fontanna bez 

lustra wody. Pozostaje uzbroić się w 

cierpliwość i czekać na efekt prac. 

(am)

Sprawę przeciwko mężczyźnie pro-

wadzi policja niemiecka. O ewen-

tualnej ekstradycji podejrzanego 

zdecyduje Sąd. - Kryminalni z gubiń-

skiego komisariatu zapukali do drzwi 

mieszkańca gminy Gubin, który we-

dług ich wiedzy, jest poszukiwany 

na podstawie Europejskiego Naka-

zu Aresztowania przez policję nie-

miecką. Według ustaleń, 33-latkowi 

zarzuca się dokonanie przestępstw 

przeciwko mieniu, zagrożonych karą 

10 lat pozbawienia wolności. Mężczy-

zna trafił do policyjnego aresztu. W 

ostatnim czasie jest to kolejne zatrzy-

manie osoby, ukrywającej się przed 

organami ściągania, za którą wyda-

no Europejski Nakaz Aresztowania 

- podkreśla podkomisarz Justyna 

Kulka, z Komendy Powiatowej Poli-

cji w Krośnie Odrzańskim, dodając, 

że wiele takich spraw znajduje swój 

szczęśliwy finał dzięki międzynarodo-

wej współpracy. Szybko uzyskiwana 

i przetwarzana informacja między 

stroną polską, a niemiecką sprawia, 

że grupy przestępcze, działające w 

pasie trans granicznym, są skutecz-

nie rozbijane. Przykładem na to jest 

Polsko-Niemieckie Centrum Współ-

pracy Służb Granicznych, Policyjnych 

i Celnych w Świecku oraz Biuro Mię-

dzynarodowej Współpracy Komendy 

Głównej Policji.
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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

ogłoszenia I społeczństwo

Dyżury aptek w godzinach 8.00-23.00  
01-04 każdego miesiąca APTEKA „NOWA”, ul. Kinowa 2, tel. 68 359 49 75 

05-08 każdego miesiąca APTEKA „FAMILIJNA”, ul. Śląska 39a, tel. 68 359 38 32 

09-13 każdego miesiąca APTEKA „W GALERII”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45 

14-18 każdego miesiąca APTEKA „Z MISIEM”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 539 

19-23 każdego miesiąca APTEKA „POD BASZTĄ”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40 

24-27 każdego miesiąca APTEKA „ PRZY SZPITALU”, ul. Śląska 37, tel. 68 359 51 59 

28-31 każdego miesiąca APTEKA „NASZA”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59

OgłOSzenIa drObne

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN

Świadczy usługi:

pranie dywanów, czyszczenie 

kanap, mycie i czyszczenie 

wnętrza samochodu, 

wymiana szyb oraz 

polerowanie lamp i lakieru.

Możliwy dojazd do klienta 

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

Tel. 516 452 270

WYDAWCA - Gubiński Dom Kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 69 - czynna poniedziałek - piątek godz. 09.00-16.00. 
 Redaktor naczelny - Andrzej Matłacki  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (68) 455 8203  Antoni Barabasz - redaktor  Stale współpracują z redakcją: Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Krzysztof 
Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Agora S.A. Oddział Piła | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany 
tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.

USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

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) – Autoryzo-
wany 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 
mieszkań, klatek, pomieszczeń biurowych, hal 
produkcyjnych. Dodatkowo pranie dywanów, 
wypoczynków oraz tapicerek samochodowych, 
także u klienta. Tel. 500 646 294.
SPRZEDAM opony zimowe i letnie, różne 
rozmiary, od 13 do 18 cali. Alufelgi aluminiowe 

do różnych marek aut oraz akumulatory. Tel. 
607 721 973
SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie w bloku na 
osiedlu Emilii Plater w Gubinie - 58 m2, balkon, 
piwnica, wc i łazienka oddzielnie. Mieszkanie na 
1 piętrze, ciepłe, nie szczytowe. Cena: 210 tys. zł 
(możliwość negocjacji). Tel. 572 103 022.
SPRZEDAM mieszkanie o pow. 117m2 w domu 
dwurodzinnym, ul. Batalionów Chłopskich 30. 
Mieszkanie dwupoziomowe - 1 piętro; 4 pokoje, 
kuchnia ze spiżarką, łazienka z WC i korytarz. 2 
piętro - poddasze 2 pokoje, WC. Pomieszczenia 
przynależne; strych-duży, 4 piwnice, 2 komórki 
w podwórzu. Podwórko wspólne z możliwością 
parkowania samochodu. Mieszkanie posiada 
instalację wodno- kanalizacyjną, gazową, elek-
tryczną . Ogrzewanie piecowe. Mieszkanie do 
remontu nawet podczas zamieszkiwania. Cena: 
200 000 zł (niewielka  negocjacja ceny). Termin 

zasiedlenia od zaraz. Możliwość obejrzenia po 
uzgodnieniu terminu. Tel. 723 667 832 lub 661 
013 927.
SPRZEDAM kompletne CO piec, na węgiel, 
sterownik, dmuchawę, pompę wody, grzejniki, 
barometr, termometr, rurki miedź, zbiorniki wy-
równawcze i na ciepłą wodę. Wszystko sprawne 
technicznie, szczelne, gotowe do montażu. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 535 290 222.
SPRZEDAM działkę, grunt rolny, o pow. 1,26 
hektara, na wsi koło Gubina. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 722 105 317. 
REMONTY, malowanie, szpachlowanie, 
tapetowanie, sufity, podwieszanie, tynki, 
montaż drzwi, okien, paneli, glazury, regipsy, 
sztukaterii, instalacje elektryczne. Solidnie, ceny 
umowne. Gubin i okolice. Tel. 799 294 844 
NAPRAWA mebli tapicerowanych, On-lInE. 
TEl. 794 936 314.

Wynajmę mieszkanie 
w Gubinie 28 m. 

kw. na II. piętrze w 
bloku, po remoncie, 
idealny stan. Jeden 

pokój z kuchnią, 
łazienką, przedpokój, 

kompletnie 
umeblowane 
i całkowicie 
wyposażone 
we wszystkie 

urządzenia. Jest 
też miejsce na 
zaparkowanie 
samochodu. 

Wynajmę chętnie 
dla firm. Czynsz 

miesięczny w kwocie 
1300 zł., w tym 
ryczałt. Kaucja 

trzymiesięczna. Tel. 
0048 883 005 775.  
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Kilka pytań do...
Z właścicielami firmy Horex Spółka Jawna – Andrzejem i Edwardem Horosz-

kiewiczami rozmawia Antoni Barabasz.

Czytelnicy pytają...
Co jakiś czas dzwonią do redakcji Czytelnicy z pytaniami typu: - Kiedy w 

końcu wyremontują ulicę „x” lub „y”? - bo mieszkają na niej lub w okoli-

cach i uważają, że powinno się to zrobić jak najszybciej. I choć to pytanie 

bardziej do urzędników miejskich, to postaraliśmy się dowiedzieć, jakie 

są plany wobec różnych zakątków naszego miasta. 

Ciężkie warunki 

Pierwsza sprawa: teren przy ul. 

Widok, Bronowickiej i Leśnej. Gmi-

na w 2019 roku zleciła wykonanie 

wielobranżowej dokumentacji bu-

dowy wymienionych dróg wraz z 

uzbrojeniem. W związku z faktem, 

iż jest to dość duży zakres prac, wiele 

uzgodnień wielobranżowych należy 

jeszcze uzyskać, a termin wykonania 

przewiduje się na koniec bieżącego 

roku. 

Druga sprawa: co z ulicami w cen-

trum miasta? W grudniu ubiegłe-

go roku Gmina zleciła wykonanie 

dokumentacji projektowej przebu-

dowy dróg w ciągu ulic: 3-go Maja 

(na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Obrońców Pokoju do skrzyżowania z 

ul. Dąbrowskiego/ul. Roosevelta), Sło-

wackiego, Krasińskiego i Kunickiego 

(na odcinku od mosty w ul. Słowac-

kiego do skrzyżowania z ul. Wyspiań-

skiego) w Gubinie. Dokumentacja 

wraz z pozwoleniem na budowę po-

winna być gotowa pod koniec 2021 

roku. Wówczas Gmina będzie mogła 

wnioskować o dofinansowanie za-

dania.

Sprawa trzecia: sytuacja ulic Żwirki 

i Wigury i Złotej? Tutaj wszystko wy-

gląda podobnie jak w powyższym 

przypadku. Dokumentacja na prze-

budowę ul. Żwirki i Wigury (na odcin-

ku od skrzyżowania z ul. Różaną do 

skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. 

Złotą została zlecona na koniec 2020 

roku. W bieżącym roku zostanie ona 

ukończona i jeśli wszystko pójdzie 

zgodnie z planem, to gmina otrzyma 

pozwolenie na budowę.                 (am)

W niedzielę, 9 maja, na rzece Bóbr 

odbyły się Mistrzostwa Koła Wędkar-

skiego nr 4 w Gubinie. W zawodach 

wzięło udział 18 osób. Z uwagi na to, 

że poziom wody był dość wysoki to 

warunki do wędkowania nie były 

zbyt korzystne. Mistrzostwa wygrał 

Przememysław Kalinowski, drugi 

był Adam Stefaniak, a trzeci Zdzisław 

Sobisz. Następne zawody zaplano-

wane są na 6 czerwca na łowisku 

„Moczydło” koło Osiecznicy. Bieżące 

informacje o działaniach koła moż-

na uzyskać pod numerem telefonu 

504 491 848 lub poprzez Facebooka 

- Wędkarstwo koło nr 4 Gubin. Koło 

zaprasza wszystkich 28 maja, do akcji 

wiosennego sprzątania brzegu Nysy. 

Zbiórka o godzinie 17:00 na przystani, 

za restauracją McDonald’s.          (am)

Za kilka tygodni Wasze Przedsię-

biorstwo – Firma będzie obcho-

dziła jubileusz 30-lecia powstania. 

Jakie były jej początki?

Andrzej Horoszkiewicz: Czas upływa 

bardzo szybko... W dniu 26 czerwca 

b. roku będziemy obchodzić bardzo 

ważną rocznicę naszej działalności 

biznesowej. W tym dniu urucho-

miliśmy naszą pierwszą inwesty-

cję – stację paliw przy ul. Kresowej. 

Zainwestowaliśmy w tę budowę 

wszystkie posiadane przez nas środ-

ki finansowe, ale i tak musieliśmy się 

„posiłkować” kredytem na jej dokoń-

czenie i uruchomienie. O ile sobie 

przypominam – z uzyskaniem tego 

kredytu z jednego z ówczesnych 

banków nie mieliśmy żadnych pro-

blemów. Przed przystąpieniem do 

realizacji tak ważnej inwestycji – za-

pewne rozważaliście Państwo wszel-

kie „za i przeciw”. Kto wobec tego był 

inicjatorem jej budowy, a następnie 

remontu pomieszczeń po byłym 

przedsiębiorstwie „Nowa Era” i stwo-

rzenia pierwszego w mieście marke-

tu spożywczego pod własną nazwą?

A.H: Z inicjatywą jej budowy wysze-

dłem ja. Był to 1991 rok i początki 

szybkiego rozwoju po transforma-

cji ustrojowej naszego „rodzimego” 

- kapitalizmu. Prowadziłem wów-

czas swój własny sklep odzieżowy, 

a jedyna tzw. stacja benzynowa 

znajdowała się przy ul. Lubelskiej. 

Mało tego – pomijając niedobór, ko-

lejki i „kartki” na paliwo, tak znane w 

dekadach lat 80 - 90 – tych, tamta 

„stacja” była czynna „aż” do godziny 

18!  Prowadząc sklep odzieżowy na 

własny rachunek, kończąc swoją 

pracę wsiadałem do samochodu 

i jechałem „w Polskę” poszukując 

towar. Miałem taki epizod, że gdy 

podjechałem na te stację kilka mi-

nut przed jej całkowitym zamknię-

ciem, aby zatankować, nie zostałem 

obsłużony, mimo, że pracowali na 

niej moi koledzy, a ja miałem kartki 

na jego zakup... Na szczęście zna-

jomi kierowcy z postoju taksówek 

odsprzedali mi kilka litrów paliwa. 

Jakoś dojechałem do Zielonej Góry. 

Pojawił się pomysł, aby w Gubinie 

– mieście przygranicznym (mówiło 

się coraz bardziej o otwartych gra-

nicach) jest konieczność powstania 

„normalnej” całodobowej stacji pa-

liw, takiej z prawdziwego zdarzenia. 

Po poszukiwaniu odpowiedniego 

miejsca – nasz wybór padł na dział-

kę przy ulicy Kresowej, gdzie istnieje 

ona do chwili obecnej. Uruchomi-

liśmy jednocześnie mini – market 

spożywczy i część restauracyjną. 

Natomiast remont pomieszczeń 

po byłej „Nowej Erze” i myśl o po-

wstaniu w tym miejscu marketu 

spożywczego była niejako pochod-

ną powstania tego sklepiku przy ul. 

Kresowej. Sprzedaż była nadspo-

dziewanie dobra, stąd zaczęliśmy 

realizować kolejną inwestycję, tym 

bardziej, że ten obiekt znajdował się 

niemal w centrum miasta przy uli-

cy Wyspiańskiego. Był to chyba rok 

1992. Tak powstał największy wów-

czas w mieście sklep spożywczy. 

Mieliśmy też okazję nabyć obiekt po 

byłej bazie PKS przy ul. Śląskiej; na-

rodził się pomysł, aby podobną sta-

cję, wraz z marketem spożywczym 

uruchomić w południowej części 

miasta. O ile sobie przypominam, 

było to w połowie lat 90-tych. Pro-

wadziliśmy też – jedyny w Polsce! 

– prywatny parking celny na ulicy 

Kresowej,  który powstał dzięki zaan-

gażowaniu ówczesnego burmistrza 

miasta i Posła na Sejm RP Czesła-

wa Fiedorowicza. Potem nabyliśmy 

budynek w górnej części miasta w 

miejscu gdzie swego czasu mieścił 

się tzw. sklep „PEWEX”, powstał tam 

kolejny market spożywczy, a celowo 

na budynku zachowaliśmy ten na-

pis. Zrealizowaliśmy również inne 

inwestycje, jak budowę podobnej 

stacji paliw w Lubsku. Stopniowo 

nasz przedsiębiorstwo się rozrastało 

i nadal rozrasta. Mamy od około 20 

lat obiekt handlowy składający się z 

super – marketu i galerii handlowej 

w Krośnie Odrzańskim. Nasza dzia-

łalność została również poszerzona 

poprzez kolejne inwestycje, m.in. z 

branży paliwowej aż na teren Dolne-

go Śląska i pod granice z Czechami.

Potem zaczęliście Państwo realizo-

wać inne inwestycje, w tym z bran-

ży rolniczej?

Edward Horoszkiewicz: Tak, mając 

kilka marketów spożywczych, siłą 

rzeczy postanowiliśmy zainwesto-

wać nasze środki w branżę rolniczą. 

Nabyliśmy kilka upadłych obiektów 

po byłych obiektach Państwowych 

Gospodarstw Rolnych, jak np. w pod 

zielonogórskim Łagowie. Poprzed-

nio ten obiekt podupadał, był de-

wastowany, rozkradany bo nie miał 

właściciela. Prowadzimy tam chów 

na własne potrzeby bydła i uprawę 

płodów rolnych. Większość naszej 

produkcji zwierzęcej eksportujemy 

na Zachód i Południe Europy, aż 

do państw Bliskiego Wschodu. Ten 

obszar jest także perspektywiczny 

ekonomicznie z powodu bliskości 

Zielonej Góry.

Z biegiem lat firma Horex rozwi-

nęła się w duże przedsiębiorstwo 

inwestycyjne?

A.H.: Nie ukrywam, że stoimy w do-

brej kondycji finansowej. Owszem 

– odczuwamy obecnie mniejsze 

obroty, głównie z powodu braku 

niemieckich klientów w naszych 

marketach, ale pandemia chyba 

nie będzie trwała wiecznie. Myśląc 

perspektywicznie – nie staramy się 

być zorientowani na jedną dziedzi-

nę działalności gospodarczej. Nego-

cjujemy też kilka umów związanych 

np. z inwestycjami pod duże farmy 

związane z fotowoltaiką. Wybiegając 

w przyszłość – niebawem jedna z na-

szych pochodnych firm, już prowa-

dzonych przez naszych następców; 

nowe pokolenie – zadebiutuje na 

polskiej giełdzie w tzw. branży „e-co-

mers”. 

Jesteście Panowie ludźmi sukce-

su. Biorąc pod uwagę tak duży 

rozmach inwestycyjny i wielobran-

żowa działalność -  czego Panom 

można życzyć?

Chyba tego, co wszystkim – zdrowia, 

szczególnie w tak trudnym okresie 

pandemicznym, gdzie wiele firm 

boryka się z trudnościami ekono-

micznymi.

Dziękując za bardzo ciekawą roz-

mowę, życzę dalszego rozwoju i 

udanego debiutu na giełdzie.


