
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I KULTURA I SPORT    ROK XXVIII. NR 10/2021 (661) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK |  WIADOMOSCIGUbINSKIE@O2.PL  |  I GAZETA DARMOWA CZWARTEK 27.05.2021

Została oszukana  

Myślała, że pomaga amerykańskie-
mu żołnierzowi, a w rzeczywistości 
została oszukana. Kobieta straciła 
kilka tysięcy złotych oszczędności.

                                                czytaj str. 6

Temat skrzyżowania i przejścia dla 
pieszych koło „dwójki” był już przez 
nas poruszany. Poprawiły się wa-
runki bezpieczeństwa, ale czy zro-
biono już wszystko?

czytaj str. 5

Jest nas za mało

Minie jeszcze parę lat i średnia wie-
ku w naszym zawodzie będzie zbli-
żać się do 60-tki. Naszym najwięk-
szym kłopotem jest przeciążenie 
pracą - uważa pielęgniarka Krysty-
na Paczka.                                czytaj str.4

Pokazali swój talent

W Gubińskim Domu Kultury od-
był się etap rejonowy Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych. Swoje 
umiejętności recytatorskie prezen-
towały przedszkolaki oraz ucznio-
wie z klas I-III.                              cztyaj str.6

Krystian Kamiński to debiutant w 
polskim parlamencie, który reprezen-
tuje nasze województwie w Sejmie z 
ramienia Konfederacji. Ostatnio spo-
tkał się z burmistrzem Bartłomiejem 
Bartczakiem. O czym rozmawiali? 
              czytaj str.  8

Z Posłem o Gubinie Wciąż niebezpiecznie 

Centrum Językowe Konik Magdalena Kopacz

ul. Kopernika 3 66-620 Gubin    pracujemy w dni robocze od 8:30 do 15:30 

Czerwiec miesiącem prawdy...

Następne 
wydanie już 
2 czerwca

czytaj str. 8
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Z Posłem o Gubinie
Krystian Kamiński to debiutant w 
polskim parlamencie, który reprezen-
tuje nasze województwie w Sejmie z 
ramienia Konfederacji. Na początku 
maja odwiedził nasze miasto i spo-
tkał się z burmistrzem Bartłomiejem 
Bartczakiem. O czym rozmawiali?
Okazuje się, że Poseł Kamiński wie-
lokrotnie interpeluje w sprawach 
ważnych dla lokalnej społeczności. 
– Gubin od wielu lat jest narażony 
na ryzyko występowania powodzi, 
więc budowa wałów przeciwpowo-
dziowych w tym miejscu jest bardzo 
wskazana, o co wielokrotnie zabiegał 
również burmistrz  - zaznacza polityk. 
– Na moje pytanie w tej sprawie otrzy-
małem odpowiedź z Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej. Otrzymałem odpowiedź, że 
jest to jedno z priorytetowych zadań 
„Wód Polskich”. Instytucja ta ma wy-
braną koncepcję zabezpieczenia 
miasta, pozostało jedynie przygoto-
wanie dokumentacji projektowej i 
wyłonienie jej wykonawcy. Wierzę w 
to, że niebawem doczekamy się ko-
lejnego kroku w tej sprawie.

Innym tematem poruszanym pod-
czas rozmów była sytuacja miast 
przygranicznych, które mocno 
ucierpiały w trakcie pandemii ko-
ronawirusa i rozmaitych obostrzeń 
w poszczególnych państwach, co 
praktycznie uniemożliwiło normal-
ne funkcjonowanie społeczności 
i samorządów. – Okazuje się, że 
nasz parlamentarzysta wnosił o 
wsparcie finansowe dla gmin przy-
granicznych, które zmagają się ze 
skutkami ekonomicznymi zaistnia-
łej sytuacji. Mowa między innymi o 

rekompensatach za wprowadzane 
ulgi, zwolnienia i umorzenia – do-
daje burmistrz Bartczak. – Cieszy 
mnie to, że są politycy, którzy po-
trafią zapoznać się bieżącymi pro-
blemami samorządów i próbują 
pomóc w Warszawie. 
Dodajmy, że to kolejny, po Łukaszu 
Mejzie, poseł, który w ostatnich tygo-
dniach odwiedził Gubina. Być może 
zainteresowanie parlamentarzystów 
lokalną tematyką przełoży się na 
konkretne rozwiązania i wymierne 
efekty wywalczone w stolicy. 

6 maja 2021 r. odbyło się kolejne 
wspólne polsko-niemieckie posie-
dzenie Komisji ds. Euromiasta Gu-
ben-Gubin w ramach projektu „Dwa 
ratusze - jedno Euromiasto. II etap” 
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju  Re-
gionalnego w ramach Programu 
Współpracy INTERREG V A Branden-
burgia-Polska 2014-2020. Tym razem 
z powodu panującej pandemii w for-
mie wideokonferencji online.
Podczas posiedzenia wybrano no-
wego zastępcę polskiego Przewod-
niczącego Komisji, którym został Ro-
bert Woszak. - Przyjmuję ten wybór i 
cieszę się, że będą mógł wnieść swoje 
doświadczenia do prac komisji. Mam 
nadzieję na dobrą polsko-niemiecką 
współpracę – zaznaczył radny miejski. 
Głównym tematem dyskusji był ra-

O komunikacji 
w Euromieście

port końcowy z projektu  „GUB-E
-BUS- wspólna mobilność transgra-
niczna w Euromieście Guben-Gubin”, 
który przedstawił Przedstawiciel PTV 
Transport Consult GmbH Alexander 
Pesch. Działania rozpoczęto oficjalnie 
01.07.2019 r. i potrwają prawdopodob-
nie do końca roku 2021. Celem pro-
jektu jest stworzenie zintegrowanego 
transgranicznego systemu komuni-
kacji dla  Miasta Gubina i Guben. W 
ramach przygotowań do utworzenia 
wspólnego dworca autobusowego 
uruchomionych zostanie dodatko-
wo 5 przystanków w obu częściach 
Euromiasta. W projekcie szukano in-
nowacyjnych rozwiązań, mogących 
przyczynić się do rozwoju przyjaznej 
dla środowiska transgranicznej mo-
bilności (w tym elektromobilności) w 
bliźniaczym mieście Gubin-Guben.
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Raport 998  Jest nas za mało

Była niezła frajda

Co jakiś czas w mediach na pierwszy plan wysuwa się postać pielęgniar-
ki. I wtedy społeczeństwo dostrzega, jak ważną rolę w życiu kraju i jego 
mieszkańców spełniają pielęgniarki. Szkoda, że tego nie zawsze widzą 
osoby rządzące. 

10.05. Dwa zastępy z tutejszej Jed-
nostki Ratowniczo - Gaśniczej zadys-
ponowano do jednego z mieszkań 
przy ul. Kaliskiej w celu stwierdzenia 
zagrożenia związanego z ulatnia-
jącym się gazem. Po pomiarze wy-
łączono z eksploatacji urządzenie 
gazowe, stwarzające zagrożenie dla 
zdrowia i życia.
11.05. Jednostka OSP ze Strzegowa 
„zmagała się” w Mielnie z plamą sub-
stancji ropopochodnej rozlanej na 
długości około 200 mb.
11.05. Około 7 tys. zł. wyniosła strata 
spowodowana pożarem samocho-
du osobowego przy ul. Kosynierów. 
Prawdopodobną przyczyną było 
zwarcie instalacji elektrycznej.
12.05. Trzy zastępy zadysponowano 
do usunięcia drzewa nad jezdnią na 
terenie jednego z tamtejszych zakła-
dów.
12.05. Niemal 700 metrów bieżących 
liczyła plama substancji ropopochod-
nej rozlana na drodze wojewódzkiej 
NR 286. Do jej neutralizacji zadyspo-
nowano dwa zastępy strażaków z Gu-
bina i Jednostkę OSP ze Starosiedla.
14.05. Do płonącego przy ul. Kaliskiej 
samochodu dostawczego VW T –4 
zadysponowano dwa zastępy straża-
ków. Straty oszacowano na około 3 
tys. złotych. 
14.05. Ponowny fałszywy alarm na te-
renie Galerii HOSSO przy ul. Ułanów 
Karpackich, zadysponowany został 
jeden zastęp strażaków.
14.05. Na ul. Barlickiego  pies utknął 
w ogrodzeniu, do jego uwolnienia 
zadysponowano jeden zastęp, po 
przybyciu na miejsce strażacy nie od-
naleźli zwierzaka.
15.05. Na wniosek policji jeden zastęp 
dokonał otwarcia drzwi do jednego z 
mieszkań przy ul. Małej.
19.05. Na około 25 tys. złotych oszaco-

wano straty spowodowane w godzi-
nach popołudniowych kolizją trzech 
samochodów osobowych na ul. Si-
korskiego. Na miejsce zadysponowa-
no dwa zastępy strażaków. 
19.05. Jeden zastęp „neutralizował” 
plamę substancji ropopochodnej 
rozlanej na długości około 150 m przy 
ul. Słowackiego. 
20.05. Aż trzy zastępy strażaków z gu-
bińskiej Jednostki i Jednostka OSP z 
Wężysk została zadysponowane do 
gaszenia pożaru samochodu osobo-
wego i budynku gospodarczego we 
wsi Komorów. Niemniej straty osza-
cowano na około 200 tys. złoty; ratu-
jąc przy tym mienie warte około 800 
tys. Jego pożaru na razie nie została 
ustalona. 
20.05. Jeden zastęp udzielił pomocy 
„medykom” z pogotowia ratunkowe-
go w ewakuacji jednej z osób przy ul. 
Sikorskiego.
20.05. Na wniosek policji strażacy 
otwierali drzwi jednego z mieszkań 
przy ul. Bohaterów Westerplatte.
21.05. Druhowie z OSP w Chlebowie 
przetransportowali dwie osoby do 
punktu szczepień w związku z pan-
demią COVID – 19.
21.05. Niespełna 100 złotych wyniosły 
straty spowodowane zapaleniem się 
kartonów przy ul. Kresowej, ugasił je 
jeden zastęp.
22.05. Obligatoryjnie trzy zastępy 
strażaków zadysponowano do płoną-
cej sadzy w przewodzie kominowym 
przy ul. Jedności Robotniczej.
23.05. Jeden zastęp zadysponowa-
no w celu ewentualnego stwierdze-
nia ulatniania się gazu w jednym z 
mieszkań na Os. E. Plater. Zagrożenia 
nie wykryto.

Informacje przekazał mł. bryg. Da-
riusz Wojtuń. Oprac. 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.

Niemal za „panowania” każdej kolej-
ne władzy pielęgniarki muszą przy-
gotowywać się do strajku na krajo-
wą skalę. Sytuacja w tym zawodzie z 
roku na rok pogarsza się. Pandemia 
ten problem wzmogła. Kolejny wielki 
strajk „wisi na włosku”. Jak patrzy na 
dzisiejszą pielęgniarską profesję Kry-
styna Paczka, wieloletnia gubińska 
pielęgniarka?  - W Gubinie miesz-
ka,  tak myślę, około 50 pań czynnie 
wykonujących zawód pielęgniarki. 
Część z nich każdego poranka rozjeż-
dża się do swoich miejsc pracy poza 
Gubinem. Jadą do Zielonej Góry, Kro-
sna, Lubska. Nie mając danych poda-
ję orientacyjne liczby. Około 20 pań 
pozostaje w Gubinie, wykonując swo-
je zawodowe obowiązki na terenie 
lokalnych zakładów pracy. To przede 
wszystkim praca w Podstawowej 
Opiece Zdrowotnej i przychodniach 
zdrowia, zlokalizowanych w Gubinie. 
Kiedy zaczynałam pracę przed laty 
było nas zdecydowanie więcej. To do-
brze pamiętam. Warunki były inne. 
Np. używaliśmy wielu narzędzi, które 
wykorzystywano wielokrotnie. Dziś 
wszelkie rzeczy w ręku pielęgniarki 
są jednorazowe. To w dużym stopniu 
ułatwia pracę. Ale to nie oznacza, że 
dziś pielęgniarka ma więcej czasu. 
Dlaczego? Przede wszystkim jest nas 
za mało. Minie jeszcze parę lat i śred-
nia wieku w naszym zawodzie będzie 
zbliżać się do 60-tki. Według mnie 
naszym największym kłopotem jest 
przeciążenie pracą. I rzecz nie w tym, 
by narzekać.  Coraz częściej zdarzają 
się sytuacje, że pielęgniarka pracuje 

przez 300 godzin w miesiącu, szcze-
gólnie na oddziałach szpitalnych . 
Z powodu niskiej płacy pielęgniar-
ka pracuje w 2-3 miejscach. I często 
bywa też tak, że musi pracować w tak 
dużym wymiarze godzin. To wynika z 
braku rąk do pracy. Pielęgniarkę nie 
może zastąpić pierwsza lepsza para 
rąk. Na takiej sytuacji cierpią rodzi-
ny. Zapracowany ojciec, nieobecna 
matka, łatwo wyobrazić sobie kon-
sekwencje w niedalekiej przyszłości. 
Wydaje mi się, że nie każdej pani 
chodzi przede wszystkim o pienią-
dze. Każda z nich – jestem o tym 
przekonana – chciałaby jak najlepiej 
wykonać nałożone nań obowiązki, 
jak najwięcej pomóc potrzebujące-
mu pacjentowi, dlatego ciągle się do-
kształca, a tym samym staje się coraz 
bardziej samodzielna. A jak to zrobić, 
gdy w szpitalu wypada 0,5 pielęgniar-
ki na 100 łóżek covidowych?
Mijają lata, a problem robi się coraz 

bardziej dokuczliwy. Brak chętnych 
do zawodu. Działania rządzących 
naszym państwem powinny sprowa-
dzać się do podejmowana bardziej 
skutecznych decyzji. Jeżeli nie zosta-
ną wprowadzone przedsięwzięcia 
motywujące do pracy w zawodzie, 
będzie coraz gorzej. Nawet trudno mi 
sobie wyobrazić polską służbę zdro-
wia za parę lat bez diametralnych 
reform. 
Kilka dni temu było Święto Pielę-
gniarki, były medale, nagrody dyplo-
my? – To już inne czasy. Skończyły 
się dawno akademie i medale. Dziś 
wystarczy dobre słowo pacjenta, sze-
fa. A przede wszystkim satysfakcja z 
dobrze wykonywanych obowiązków. 
Podczas wieloletniej pracy nie spo-
tkałam się ze złym słowem. Najwięk-
szą dla mnie satysfakcją jest uśmiech 
na twarzy pacjenta i „dziękuję”.  

(sp)

Mimo obostrzeń pandemicznych 
czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej mieli niezłą „frajdę” związaną z 
odnajdywaniem książek w obcho-
dzonym niedawno tygodniu biblio-
tek. 

Oprócz tradycyjnego kiermaszu, na 
którym to można było nabyć wiele 
wartościowych pozycji, a dochód z 
ich sprzedaży zasilił budżet miejskiej 
książnicy, była również zabawa, w 
której czytelnicy musieli się wykazać 
detektywistyczną smykałką! Hasło 
tegorocznego tygodnia to „Znaj-
dziesz mnie w bibliotece”i nasi czy-
telnicy znależli ukryte książki. Akcja 
ta cieszyła się dużą popularnością  
nie tylko wśród dzieci ale i  starszych 
czytelników. Książki były   rozmiesz-
czone w różnych nietypowych – czę-
sto zaskakujących, niekojarzonych z 
działalnością biblioteki - miejscach 
. Tu czytelnicy musieli się wykazać 
dużą inwencją i zmysłem, aby się do-
myśleć, dlaczego ta książka tam się 
znajduje. „Myślę, że taka forma za-
bawy bardzo się spodobała naszym 

Czytelnikom”– podkreśla Dyrektor. 
Biblioteka przeznaczyła na ten cel 
ponad 20 pozycji z różnych działów 
literatury.
Udało się także sprzedać trochę po-
zycji z puli przeznaczonej do zbycia z 
dość szerokiej oferty kiermaszu ksią-
żek, jak też dużo tak ostatnio mod-
nych samoprzylepnych magnesów z 
miniaturkami miasta. Wielu czytelni-
ków skorzystało również z wymiany, 
a przekrój tematyczny książek był 
bardzo zróżnicowany. Jak wyjaśnia 
dyr książnicy Ewa Dąbek   bibliote-
ka postara się zrealizować kolejny 
kiermasz i akcję wymiany książek. 
Widać, że taka działalność cieszy się 
zainteresowaniem a czytelnicy chęt-
nie wymieniają przeczytane książki 
na inne.  

Antoni Barabasz
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Wciąż nie jest bezpiecznie 
Temat skrzyżowania ulic Rycerska – Platanowa – Szkolna – Różana i przypisa-
nych do nich przejść dla pieszych był już przez gazetę poruszany. W tym rejo-
nie wykonano kilka przedsięwzięć drogowych, mających na celu stworzenie 
jak najbezpieczniejszych warunków dla pieszych. 

społeczeństwo

www.dorotajaworskawisnik.pl          ul.Nowa 5 w Gubinie

Okazuje się, że poprawiły się warunki 
bezpieczeństwa, ale należy zastano-
wić się czy zrobiono już wszystko. W 
tej sprawie wypowiedział się Wicesta-
rosta Krośnieński Ryszard Zakrzew-
ski i Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 Bogusław Wypych. Starostwa R. 
Zakrzewski uważa, że doświetlenie 
dwóch przejść w tym rejonie popra-
wiło bezpieczeństwo. Nie oznacza to, 
że przejście w rejonie szkoły jest już 
całkiem bezpieczne. Planowane są 
kolejne przedsięwzięcia, które zapew-
ne podniosą poziom bezpieczeń-
stwa. W ramach ogólnopolskiego 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych” Staro-
stwo Krośnieńskie złożyło do Urzędu 
Wojewódzkiego wniosek na dofinan-
sowanie wykonania kolejnych przed-
sięwzięć. Będzie to m.in. znak ogra-

niczający prędkość na ul. Platanowej 
(przed przejściem dla pieszych), sy-
gnalizacja pulsująca całodobowa dla 
kierowców i wprowadzenie porowa-
tego odcinka drogi sygnalizującego 
kierowcy zbliżanie się do przejścia. 
Ponadto zostaną doświetlone pozo-
stałe przejścia w tym rejonie. 
Ruch drogowy na niewielkim odcin-
ku ul. Rycerskiej (przed skrzyżowa-
niem ze Szkolną i Różaną) jest dość 
specyficzny, ale wydaje się, że ina-
czej nie można. Pieszy udający się z 
ul. Szkolnej w kierunku ul. Różanej, 
wchodząc na ul. Królewską może 
spotkać się z pojazdem, który zatrzy-
mał się by przepuścić pieszego. Ale 
wówczas kierowca jadący sąsiednim 
pasem ul. Królewskiej może nie wi-
dzieć niskiego wzrostem pieszego, a 
ten nie widzi jadącego samochodu. O 

przejściu w tym dość kłopotliwym dla 
pieszych miejscu pamiętają w edu-
kacji młodego pokolenia nauczyciele 
pobliskiej szkoły. Dyrektor B. Wypych 
uważa, że to iż do tej pory (odpukać) 
nie zdarzył się nieszczęśliwy wypadek 
jest po części zasługą nauczycieli SP 
2, którzy przykładają dużą wagę do 
wyjaśniania przyczyn i skutków nie-
uwagi lub roztargnienia na przejściu 
dla pieszych.  Nauczycieli wspierają 
funkcjonariusz policji, pokazując naj-
młodszym jak bezpiecznie pokonać 
przejście do szkoły i powrót do domu. 
Pomimo, że zarządca drogi stara się 
poprawić bezpieczeństwo, to jest ono 
ciągle zagrożone. Czy kolejne działa-
nia zmienią ten stan rzeczy? Kadra 
nauczycielska wciąż pamięta o sta-
łym obowiązku przypominania swo-
im wychowankom o tej sprawie. (sp)  

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie 
ulicy Przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko; miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu 
położonego w obrębie ulic: Żołnierzy II Armii Wojska 
Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz 
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko tych dokumentów
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, 
w związku z art.54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gubina, 
obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej 
(nr 1) sporządzonego na podstawie uchwały Nr V.43.2019 
Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 roku 
zmienionej uchwałą Nr XIX.140.2020 Rady Miejskiej w 
Gubinie z dnia 25 czerwca 2020 roku w zakresie zmiany 
załącznika graficznego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, dokonanymi opiniami i uzgodnieniami; 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Śródmieścia miasta Gubina, terenu położonego w obrębie 
ulic: Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, 
Kołłątaja i Alei Łużyckich (nr 2) sporządzonego na podstawie 
uchwały Nr XIX.141.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 
25 czerwca 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, dokonanymi opiniami i uzgodnieniami. 
Wyłożenie do publicznego wglądu ww. projektów odbędzie 
się w dniach od 07 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 
r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie pok. 104 w 
godzinach pracy urzędu także w Biuletynie Informacji 
Publicznej https://bip.gubin.pl/807/Obwieszczenia_2C_
ogloszenia/. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. 
projektach planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 
czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie 
w sali narad nr 102 o godzinie 14:00 (mpzp nr 1) i 14:30 
(mpzp nr 2).  Na wejście do budynku urzędu oraz na udział 
w dyskusji publicznej należy umówić się telefonicznie 
z Naczelnikiem Wydziału Nieruchomości i Współpracy 
Zagranicznej  tel. 68 455 81 07. Zgodnie z art. 17 pkt 11 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
uwagi do projektów planów może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia w nich przyjęte. Uwagi mogą być 
wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy a także: ustnie do 
protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie pok. 
104 w godz. od 730 do 1530, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres um@gubin.pl bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem, drogą elektroniczną 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, drogą 
elektroniczną opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
12 lipca 2021 r., na adres: Urzędu Miejskiego w Gubinie, 
ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu 
jest Burmistrz Miasta Gubina. Podstawowe informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie 
Miejskim w Gubinie, pozyskiwanych od osoby, której dane 
dotyczą, wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. – RODO, można uzyskać na stronie: www.bip.gubin 
w pozycji menu: klauzula informacyjna o przetwarzaniu 
danych osobowych w UM w Gubinie.    
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Prawdziwe zuchy!

Padła ofiarą oszustwa 
Myślała, że pomaga amerykańskie-
mu żołnierzowi, a w rzeczywistości 
została oszukana. Zamiast opłaty 
za wstrzymaną paczkę okazało 
się, że kobieta sfinansowała zakup 
kryptowaluty. W ten sposób straci-
ła kilka tysięcy złotych!

Pokazali swój talent

Cały czas aktywnie działa 103 Gro-
mada Zuchowa „Ogniste Orliki”, 
prowadzona przez dh. Elżbietę Mi-
chalską HO i dh. Andrzeja Nowac-
kiego HO. W maju dzieci mogły 
poczuć się jak... gumisie! 
Podczas zbiórki wykonywali wiele 
ciekawych ćwiczeń i zabaw nawią-
zujących do hasła: „Zobacz sam, jak 
Gumisie skaczą tu i tam. Gumiś to 
fajny miś”. Przy okazji w gromadzie 
przywitali nowego Zucha Olafa. Kil-
ka dni później na zbiórce gościli dh. 
Teresę, która przyjęła Obietnicę Zu-
chową od Kai. Do gromady przyjęto 
Maję i Filipka. Oboje otrzymali białe 
chusty i czapki zuchowe. Wszyscy z 
radością poznali nową zabawę - grę 
w kapsle (grali w nią dziadkowie 
zuchów, będąc w ich wieku). Super 
zaangażowanie na zbiórce zostało 
nagrodzone zieloną smyczą har-
cerską. Ponadto w ostatni week-

end kwietnia zuchy z Gubina brały 
udział w akcji „Czuwam! Dla Ziemi”, 
którego celem było posprzątanie 
swojej okolicy. Nie od dziś wiadomo, 
że dbanie o przyrodę i najbliższe 
otoczenie wpisane jest w harcerską 
służbę. A wkrótce przed nimi kolej-
ne wyzwania i ciekawe spotkania.
Przypominamy, że przedział wieko-
wy Gromady Zuchowej, to ucznio-
wie klas 0 - 3. Rodzice chęć zapisu 
dziecka do ZHP mogą zrobić po-
przez Internet: zielonagora.zhp.pl, 
zakładka: dla rodziców lub dzwoniąc 
w godzinach popołudniowych pod 
numer telefonu drużynowej: 660 
536 745. - W ostatnich tygodniach 
doszło do naszej gromady trzech 
zuchów. W październiku ubiegłego 
roku było nas zaledwie siedmioro, a 
teraz już 15 - nie kryje zadowolenia 
dh. E. Michalska.

 (am)

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 stanowią-

cych własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, 

oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.

Pomysłowość oszustów nie zna 
granic. Pojawiają się w najmniej 
oczekiwanych miejscach, wykorzy-
stując umiejętność prowadzenia 
rozmowy, łatwowierność rozmów-
cy i brak ostrożności, tylko po to 
żeby zmanipulować potencjalną 
ofiarę od której wyłudzą pieniądze. 
„Spotkanie” takiej osoby na swojej 
drodze, w chwili gdy damy się po-
nieść emocjom i nie zachowamy 
czujności, bywa dla nas bardzo bo-
lesne. - Jedna z mieszkanek powia-
tu krośnieńskiego od jakiegoś cza-
su prowadziła, za pośrednictwem 
komunikatora, korespondencję z 
osobą podającą się za amerykań-
skiego lekarza wojskowego. Pew-
nego dnia poprosił ją o przesłanie 
1200 dolarów, na pokrycie kosztów 
administracyjnych związanych z 
zatrzymaniem w Turcji wysłanej 
przez niego paczki. Kobieta zgo-
dziła się mu pomóc. Dodatkowo 
otrzymała ona od firmy tureckiej 
e-mail z wiadomością potwierdza-
jącą słowa mężczyzny, a także link, 

na który miała przesłać wskazaną 
kwotę. Kobieta nic nie podejrze-
wając weszła w niego i postępując 
zgodnie z instrukcją podała swoje 
dane, skan dowodu osobistego i 
numer karty bankomatowej. Jak 
się później okazało w ten sposób 
przelała pieniądze na stronę inter-
netową finansującą zakup krypto-
waluty. Wątpliwości, co do uczci-
wości mężczyzny przyszły po kilku 
dniach, kiedy ponownie otrzymała 
wiadomość e-mail od tej samej fir-
my z żądaniem zapłaty 5200 euro,  
a także kolejne prośby od niego o 
pomoc. Sytuacja ta spowodowała, 
że kobieta jak najszybciej podję-
ła kroki, żeby zablokować konto, 
a także zgłosiła sprawę na Policji - 
mówi podkomisarz Justyna Kulka, 

z Komendy Powiatowej Policji w 
Krośnie Odrzańskim. 
Ta historia uczy przed wszystkim 
tego, że w kontaktach z nieznaną 
osobą należy zawsze zachować 
ostrożność. Nie znając rozmówcy, 
nie wiemy kto tak naprawdę siedzi 
po drugiej stronie komputera, czy 
też telefonu. - Oszuści cały czas mo-
dyfikują i udoskonalają swój sposób 
działania, żeby nie dać się złapać i 
wyłudzić jak największą ilość pienię-
dzy. Działanie pod wpływem chwili, 
czy też presji czasu może działać na 
naszą niekorzyść. O przypadkach 
oszustw, rozmawiaj także z bliskimi, 
gdyż w ten sposób pomożesz im 
ustrzec się przed stratą pieniędzy - 
radzi J. Kulka. 

(red) 

W Gubińskim Domu Kultury, 18 
maja, odbył się etap rejonowy 
Lubuskich Konfrontacji Arty-
stycznych. Swoje umiejętności 
recytatorskie prezentowały przed-
szkolaki z grupy „0” (nie będący 
oceniani przez jury) oraz ucznio-

wie z kategorii pierwszej, czyli 
klas I-III. Nominowani przez jury 
do etapu powiatowego w Krośnie 
Odrz. zostali: Wojciech Józwak (SP 
nr 5), Amelia Nieściór (SP nr 5 ), 
Nadia Jas (SP Strzegów), Zuzanna 
Zajkowska (SP nr 2) oraz Jagoda 

Kwiecińska (SP nr 2). Z kolei wyróż-
nienia powędrowały do Sary Der-
bot (SP nr 2) oraz Toli Pszenicznej 
(SP Strzegów). Etap rejonowy ka-
tegorii II (klasy IV-V) oraz katego-
rii III (klasy VI-VIII) odbędzie się 8 
czerwca w GDK.  
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Będzie dodruk Wspólny e-szkolenie 

Euromiejskie centrum

ZUS Krajowa Administracja Skarbo-
wa oraz Organizacja Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej zapraszają na semi-
narium online, dotyczące wsparcia 
przedsiębiorców. Webinarium odbę-
dzie się 27 maja o godz. 10:00 za po-
średnictwem programu Cisco We-
bex Meeting. Podczas seminarium 
będzie można dowiedzieć się kto i na 
jakich warunkach może skorzystać z 

pomocy w ramach Tarczy Antykryzy-
sowej 9.0, jakie rodzaje wsparcia ofe-
ruje ZUS oraz jakie dokumenty zło-
żyć aby otrzymać pomoc. Uczestnicy 
szkolenia poznają zasady udzielania 
pomocy na podstawie przepisów 
ordynacji podatkowej w formie ulg 
w spłacie zobowiązań podatkowych 
w okresie epidemii wywołanej wi-
rusem SARS-CoV-2 w ramach pro-

gramu pomocowego i pomocy de 
minimis. Zapisy na szkolenie pod 
adresem: agnieszka.woch@zus.pl 
lub marzena.krawczyk@zus.pl. W 
zgłoszeniu należy podać tytuł semi-
narium  „Tarcza Antykryzysowa 9.0”, 
adres mailowy, na który wysłane zo-
stanie zaproszenie przez aplikację 
Webex, imiona i nazwiska uczestni-
ków oraz tel. kontaktowy.              (red)

W grudniu 2018 roku Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej wydało 
album fotograficzny „Zakład Obu-
wia w Gubinie 1956-2007”. Pomimo 
wykonanego rok później dodruku 
wielu gubinian, i nie tylko, pyta o 
możliwość pozyskania albumu. 
W tej sytuacji Zarząd SPZG podjął 
decyzję o zamówieniu dodruku 100 
egzemplarzy albumu. By mieć gwa-
rancję posiadania albumu prosimy o 
zapisywanie się w biurze Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej 
przy ulicy 3 Maja 2 (poniedziałek - 
środa- piątek, godz. 10.00-14.30) lub 
telefonicznie (codziennie) tel. 68 455 
81 62. Podjęta została także decy-

zja, dotycząca tegorocznego druku 
albumu fotograficznego, zatytuło-
wanego wstępnie „Gubin – miasto 
i mieszkańcy 2010-2020”. Gdyby 
ktokolwiek z Państwa zechciał prze-
kazać redakcji zdjęcie z ważnego 
wydarzenia osobistego, rodzinnego, 
organizacji społecznej, czy zakładu 
pracy w latach 2010-2020, to prosimy 
o dostarczenie fotografii lub prze-
słanie jej w bardzo dobrej rozdziel-
czości na e-maila: stepil@o2.pl do 
końca sierpnia br. Więcej informacji 
można uzyskać, dzwoniąc na numer 
telefoniczny podany w komunikacie 
wcześniej.

 (sp)

W ramach projektu „Transgraniczne 
centrum kooperacyjne dla gospo-
darki i innowacji w Euromieście Gu-
bin-Guben – faza opracowania kon-
cepcji”, Miasto Guben we współpracy 
z Gminą Gubin o statusie miejskim a 
także przy współudziale biura plani-
stycznego kollektiv stadtsucht oraz 
biura architektonicznego Trebschuh 
Trebschuh architektur poszukuje 
nowego zagospodarowania dla „bu-
dynku D”, ostatniego zachowanego 

fragmentu kompleksu dawnej fa-
bryki tekstyliów Gubener Wolle. Jed-
nym z pomysłów jest stworzenie w 
tym budynku wspólnego, transgra-
nicznego Centrum Kooperacyjnego 
dla obydwu miast. Gubin i Guben 
chcą rozpocząć transgraniczną dys-
kusję na ten temat, zapraszają więc 
mieszkańców swoich miast do prze-
syłania własnych pomysłów na zago-
spodarowanie ww. budynku.

Awanse i odznaczenia
Cieszą się niezmiennie wielkim sza-
cunkiem, autorytetem i zaufaniem 
społeczeństwa, stawiając się jako 
pierwsi lub jedni z pierwszych na 
miejscach katastrof, wypadków i in-
nych zdarzeń losowych. W ubiegłym 
roku lubuscy strażacy usuwali skutki 
niemal 18 tysięcy zdarzeń. Międzyna-
rodowe Święto Straży Pożarnej jest 
tradycyjnie obchodzone w dniu 4 
maja – imienin Św. Floriana – patro-
na wszystkich strażaków. W niedzie-
lę – 23. maja b. roku w Komendzie 
Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. mia-
ły miejsce Wojewódzkie Obchody 
Święta Państwowej Straży Pożarnej. 
Wśród licznej – 120 osobowej grupy 
funkcjonariuszy i druhów – ochotni-

ków z nadanymi im odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi, jak też 
awansowanych na kolejne stopnie 
służbowe znaleźli się także mł. bryg. 
Dariusz Wojtuń i st. asp. Adam Tar-
łowski, którzy zostali odznaczeni Me-
dalami Za Długoletnią Służbę. 
W święcie między innymi uczestni-
czyli Zastępca Komendanta Główne-
go PSP gen. poż. Arkadiusz Przybyła, 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Ochotniczych Straży Pożarnych druh 
Edward Fedko, odynariusz diecezji 
zielonogórsko – gorzowskiej biskup 
Tadeusz Lityński i Wojewoda Lubu-
ski Stanisław Dajczak. Uroczystość 
odbywającą się na terenie Komendy 
Wojewódzkiej PSP poprzedziła msza 
święta.                           Antoni Barabasz
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Czerwiec miesiącem prawdy...
Nadchodzący czerwiec będzie 
dla MKP Cariny Gubin wyjątkowy 
i intensywny. Piłkarze zagrają w 
finale Pucharu Polski na szczeblu 
LZPN, a także powalczą o awans 
do III ligi. O nadchodzących wyda-
rzeniach rozmawiamy z trenerem 
i prezesem klubu. 

Praca czeka Pomoc dla szpitala
Pół miliona złotych - tyle otrzymało Zachodnie 
Centrum Medyczne z Lubuskiego Funduszu Sa-
morządowego. Jest to pomoc na zakup sprzętu 
medycznego.

Walka trwa

Oferty pracy znajdujące się w PUP 
- Filia w Gubinie (stan na 21 maja 
br.): kierowca samochodu do-
stawczego – pomocnik spawacza, 
operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
kierownik robót budowlanych, na-
uczyciel jęz. angielskiego, nauczy-
ciel jęz. niemieckiego, nauczyciel 
logopeda, nauczyciel nauczania 
początkowego, piekarz, monter 
elementów zabudowy, elektryk, 
nauczyciel matematyki, nauczy-
ciel języka polskiego, cukiernik, 
piekarz, kierownik działu produkcji 
nóżek metalowych, spedytor, księ-
gowy, kasjer – sprzedawca, młod-
szy pomocnik operatora wypalar-
ki laserowej, pracownik ochrony, 
operator biogazowni, nauczyciel 
edukacji przedszkolnej, nauczyciel 
wspomagający, pomoc kuchenna, 
referent/inspektor, opiekun klienta.

Faworytem spotkania 

nie jesteśmy, ale finał 

to tylko jeden mecz 

i wszystko może się 

wydarzyć. Na pewno nie 

zamierzamy się przed Le-

chią „położyć”. Zagramy 

ofensywnie

„

Społeczeństwo

Po pokonaniu w półfinale Polonii 
Słubice 2:1, nasza drużyna po 34 la-
tach przerwy, zagra w finale Pucharu 
Polski LZPN. W czwartek, 3 czerwca, 
zameldują się na stadionie w Mię-
dzyrzeczu, aby powalczyć o trofeum. 
Ich przeciwnikiem będzie 3-ligowa 
Lechia Zielona Góra. Początek me-
czu o godzinie 17:00. Kibice, którzy nie 
wybiorą się do Międzyrzecza, będą 
mogli obejrzeć spotkanie w YouTube 
Relacja Live lub na TVP Sport Gorzów 
Wlkp. - Faworytem spotkania nie je-
steśmy, ale finał to tylko jeden mecz 
i wszystko może się wydarzyć. Na 
pewno nie zamierzamy się przed Le-
chią „położyć”. Zagramy ofensywnie - 
deklaruje trener Cariny, Grzegorz Ko-
pernicki. Optymistą jest także prezes 
klubu Andrzej Iwanicki: - W piłce jest 
wszystko możliwe, to jest tylko jeden 
mecz, a obecnie mamy najsilniejszy 
zespół, jaki kiedykolwiek mieliśmy. 
Chłopaki pracowali na to przez cały 
sezon i z pewnością nie zadowolą się 
samym uczestnictwem w finale.
Mecz o Puchar jest ważny, ale wyda-
je się, że priorytetem w tym sezonie 
jest skuteczna walka o awans do III 
ligi. Osiągnie to tylko zwycięzca IV-li-
gowych rozgrywek. Póki co, pierw-
sze miejsce zajmuje właśnie Carina 
z dość bezpieczną przewagą, ale do 
końca sezonu jeszcze sporo kolejek 

(o bieżących wydarzeniach w IV lidze 
piszemy obok). Mimo to, wydaje się, 
że jak nie teraz, to kiedy... Hurraopty-
mizm tonuje jednak trener: - Przed 
nami dużo kolejek do rozegrania i 
nic jeszcze nie wygraliśmy. Musimy 
cały czas być skoncentrowani na ko-
lejnych meczach, stawiać sobie kolej-
ne cele, np. grać na zero z tyłu. Przed 
nami ciężkie i wyczerpujące mecze.
Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to w drugiej połowie czerw-
ca, kibice Cariny Gubin będą święto-
wać awans do III ligi. A tam perspek-
tywa mierzenia się z takimi rywalami, 
jak: Polonia Bytom, Ślęża Wrocław, 
czy też rezerwy Górnika Zabrze i Za-

głębia Lubin. - Kiedy przejmowałem 
Carinę, byliśmy średniakiem klasy 
okręgowej. Po 6 latach jesteśmy bli-
sko awansu do 3 ligi. Jest to wynik 
systematycznej i konsekwentnej pra-
cy. Wierzę, że awansujemy - mówi A. 
Iwanicki, a szkoleniowiec Cariny do-
daje: - Awans będzie dla nas dużym 
wyzwaniem i jednocześnie czymś 
wyjątkowym. Perspektywa grania z 
uznanymi drużynami w polskiej piłce 
jest ciekawa i elektryzująca. 
W następnym wydaniu gazety zaj-
miemy się tematem przystosowania 
stadionu na grę w 3 lidze. 

(am) 

9 punktów - tyle wynosi przewaga 
MKP Cariny Gubin nad drugą w ta-
beli Ilanką Rzepin, która rozegrała 
jeden mecz mniej. Walka o awans 
do III ligi wciąż trwa. W niedzielę, 16 
maja, nasza drużyna pokonała na 
wyjeździe Lechię II Zieloną Górę 2:0. 
Z kolei 19 maja Carina Gubin poko-
nała na własnym stadionie Koronę 
Kożuchów 4:0. A w ostatniej kolejce 
(22 maja) podopieczni Grzegorza 
Kopernickiego zremisowali na wy-
jeździe z Dąbem Sława-Przybyszów 
2:2. Punkt zdobyty z silnym rywalem 
może cieszyć, ale jeżeli weźmiemy 
pod uwagę fakt, że gubinianie pro-
wadzili już 2:0, to jednak pozostaje 
lekki niedosyt, ponieważ 3 punkty 
były na wyciągnięcie ręki. 
W najbliższym czasie Carina zagra 
dwa mecze u siebie. Najpierw z Pia-
stem Iłowa (26 maja, godz. 18:00), 
a następnie ze Stilonem Gorzów 
Wlkp. (29 maja, godz. 17:00). Wydaje 
się, że sprawa awansu wyjaśni się w 
czerwcu. Zagramy wtedy kolejno z: 
05.06 z Tęczą Homanit Krosno Od-
rzański (d)18:00, 09.06. ZAP Syrena 
Zbaszynek (w) 18:00, 12.06 Spójnia 
Ośno Lubuskie (w) 17:00, 19.06 Po-
lonia Słubice (d) 16:00, 22.06 Arka 
Nowa Sól (d) 18:30, 26.06 Odra Niet-
ków (w) 17:00. - Na razie koncentru-
jemy się na kolejnych meczach, a 
jest ich bardzo dużo, bo praktycznie 
gramy co trzy dni - podkreśla G. Ko-
pernicki.                                              (am)

Decyzją radnych województwa 6 
mln zł trafi do 12 szpitali powia-
towych, m.in. właśnie do ZCM. W 
ramach tzw. Lubuskiego Fundu-
szu Samorządowego w budże-
cie województwa lubuskiego na 
2021 rok zabezpieczono środki na 
udzielenie pomocy finansowej w 
formie dotacji celowych, na dofi-
nansowanie zadań inwestycyjnych 
własnych jednostek samorządu 
terytorialnego województwa lu-
buskiego. LRS powołana uchwa-
łą zarządu województwa, w któ-
rej składzie są przedstawiciele 
wszystkich szczebli samorządów 
terytorialnych z regionu, mając 
na uwadze szczególnie trudną sy-

tuację szpitali w trakcie pandemii 
COVID-19, zarekomendowała na 
ten rok podział środków w ramach 
Lubuskiego Funduszu Samorzą-
dowego. Zaproponowano podział 
w wysokości po 500 000 zł dla 12 
lubuskich powiatów ziemskich z 
przeznaczeniem na zakup sprzę-
tu medycznego dla szpitali z te-
renu województwa lubuskiego. 
Zarząd Województwa Lubuskie-
go przychylił się do rekomendacji 
LRS, natomiast ostateczną decyzję 
o udzieleniu wsparcia i podzia-
le środków podjął Sejmik Woje-
wództwa Lubuskiego. Realizacja 
uchwały pozwoli na wsparcie sys-
temu ochrony zdrowia.             (red)
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Pamiętajmy o balkonach
Mieszkańcy miast, nieposiadający 
swoich działek – tworzą swoje ogród-
ki, sadząc rośliny w doniczkach na 
parapecie lub na balkonie czy tarasie. 
Wyjątkowego charakteru balkonom i 
tarasom latem nadają rośliny pnące. 
Wiele nasadzeń wymaga zacisznego 
stanowiska, więc miejsca narażone 
na silne powiewy muszą być zabez-
pieczone osłonami wiatrochłonny-
mi. Do najpiękniejszych roślin należą 
pnącza kwitnące. Tworzą atrakcyjną 
kurtynę, chroniącą przed upałem, 
naszą prywatność, a także jest to 
miejsce przyjemnego odpoczynku. 
Pięknie ukwiecony balkon (taras) 
to prawdziwy azyl o specyficznym 
klimacie. Jakie rośliny wybrać? Na 
słonecznym miejscu sprawdzi się 
szybko rosnący „Wilec Ipomoea- pur-
purowy”, kwitnący od końca czerwca 
do jesieni. Dzwonkowate kwiaty wy-
barwiają się na purpurowo, różowo, 
niebiesko i biało. Nie wymaga duże-
go nawadniania. Następna propo-
zycja to „Kobea pnąca”. Wyróżnia się 
dużymi barwnymi dzwonkowatymi 
kielichami. Lubi wilgotne, próchnicze 
podłoże. Obydwa te pnącza to rośliny 
jednoroczne. Polecam także rośliny 
wieloletnie – jak np. „Bluszcz pospo-
lity”(mało wymagający), na balkonie 
(tarasie)  potrzebuje jednak wiele 
podpór. Są odmiany o ciekawie wy-
barwionych pędach i liściach. Bluszcz 
„Duckfoot”ma czerwone pędy, a od-
miana „Plattensee” zachwyci zimą 
brązowo-fioletowym ulistnieniem. 
Natomiast „Milin amerykański” ma 
kwiaty pomarańczowe, czerwone i 
żółte w formie trąbkowatej. Kwitnie 

od czerwca do września. Nie są to 
jedyne propozycje – wybór należy 
do właściciela balkonu /tarasu. A czy 
słyszeliście państwo o akcji „Miłe łąki 
na balkony”? Zaprasza ona miesz-
kańców Krakowa do zakładania na 
balkonach lub parapetach łąk kwiet-
nych. Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z 
Fundacją Kwietną przygotowali dla 
chętnych 40 tys. torebek z nasionami 
polnych kwiatów, które można odbie-
rać w punktach InfoKraków i  kawiar-
niach. Łąki te ratują owady zapylają-
ce i upiększają miasto. Są centrami 
bioróżnorodności. Owady zapylające 
potrzebują pożywienia i schronienia, 
które zapewniają im kwiaty składa-
jące się na mieszankę nanołączek. 
Warto też zadbać o wodę dla odwie-
dzających nasz balkon owadów.
Zdrowie na talerzu
CIECIORKA należy do roślin strącz-
kowych i pochodzi z Egiptu. Jest 
źródłem cennych składników od-
żywczych takich jak: wysoko przy-
swajalne białko, witaminy, minerały i 
nienasycone kwasy tłuszczowe. Wa-
rzywo wspomaga wątrobę, a także 
walkę organizmu ze zmianami no-
wotworowymi. Dba o kondycję mię-
śni i wzmacnia kości. Ma pozytywne 
działanie na stan skóry i włosów. 
Polecana jest cukrzykom, osobom z 
nadwagą i wysokim cholesterolem. 
Ciecierzyca jest w dużym zakresie 
wykorzystywana w kuchni wschod-
niej i śródziemnomorskiej. Można z 
niej zrobić sałatkę, zupę, a z uzyska-
nej z nasion mąki zrobić naleśniki, 
makaron lub ciasto. Najbardziej zna-
ne potrawy to falafele – wegańskie 
kotleciki, humus – pasta z dodat-

kiem czosnku, oliwy, soku z cytryny 
i mielonego sezamu, a także tzw. 
leblebi – przekąska w postaci otoczo-
nych w oliwie z przyprawami goto-
wanych nasion, zarumienionych w 
piekarniku. 
List do mamy
Słowo „matka” zawiera w sobie wielki 
ładunek uczuć i chyba to tłumaczy 
ogromną popularność tego święta. 
Fragmenty listów do mamy Elżbiety, 
Haliny, Joanny i Moniki. 
- „Słowa do mamy nie idą u mnie na 
zamówienie i traktuję je bardzo oso-
biście. Wiążą się ogólnie z tęsknotą 
za rodziną. Brakuje mi jej i kontaktu 
z nią na co dzień. I nie jest to rozmo-
wa na czacie czy telefoniczna. Nie 
jestem z grupy ludzi pitu-pitu. Mam 
mało czasu i poświęcam go moim 
synom – Ludwikowi i Gustawowi 
– bo oni mają na obczyźnie tylko 
nas, mamę-Jolę i tatę-Pawła. Wspo-
mnienia z domu rodzinnego, które 
zawdzięczam mojej mamie i tacie 
staram się im przekazać. Im są star-
si, tym bardziej świadomi, tak samo 
jak my, ich rodzice, że ich relacje z 
dziadkami są równie piękne i waż-
ne. Przeglądając zdjęcia – budzimy 
wspomnienia i historie, które były 
udziałem naszych wspólnych lat z 
rodzicami – przekazując je synom, 
wiem, że dla nich także rodzina bę-
dzie najważniejsza My, tu w obcym 
kraju nie jesteśmy wirtualni, ale po 
prostu z natury.” - Jolanta S. 15 lat w 
Galway nad Oceanem Atlantyckim 
(Irlandia). 
- „Dziękuję, Mamo, że jesteś, że byłaś 
zawsze przy mnie, że wciąż jesteś z 
całą swoją miłością i czułością – cho-
ciaż dzielą nas tysiące kilometrów. 
Zawsze bądź taką MAMĄ.” Katarzyna 
C.- 16 lat w Cardiff -Walia( Wielka Bry-
tania). 
„Dziękuję Ci mamo za wsparcie, któ-
re mi zawsze dajesz. Za to, że gdy Cię 
potrzebuję to zawsze jesteś i jestem 
Ci wdzięczny za to, jak rozbiłem sobie 
głowę, gdy bawiłem się na kanapie, 
to Ty zachowałaś zimną krew i zajęłaś 
się mną do czasu przyjazdu karetki. Z 
całego serca dziękuję i życzę wszyst-
kiego najlepszego z okazji Twego 
święta.” Dominik S. (Gubin). 
- Gdy dziś czytam laurkę, którą napi-
sałem Ci Mamo jeszcze w przedszko-
lu to aż się dziwię, ile ważnych treści 
tam było. A oto i one: „ Z okazji Dnia 
Matki życzę Ci wszystkiego najlepsze-
go, szczęścia, spokoju i szczęśliwości 
w pracy, nie muszenia mnie upomi-
nać. Uśmiechu na twarzy i wiele dni 
zdrowia”. Do tych tak ważnych życzeń 
– dzisiaj dodam jeszcze – Kocham Cię 
Mamo. Sebastian N.  (Gubin). 

Wciąż aktualne
Do ciebie mamo   (sł. Mirosław Łebkowski – wyk. V.Villas)

Mamo, smutno tu i obco
drzewa inne rosną
i ciszy nikt nie zna tu
Mamo, nie myśl, że się skarżę
żal mi tylko marzeń
dziecięcych dni, moich dni.
Widzę znów nasz dom
ciebie mamo w nim
wspominam stary klon
ciemny i wysoki jak dym.
Mamo, wołam twoje imię
znowu jesteś przy mnie
jak za dawnych lat.
(…) Mamo, w sercu cię kołyszę
list do ciebie piszę
ciemny jak ta noc.
To nie prawda mamo
jutro wyślę znowu list
i będzie mamo tak jak miało być,
a ty mamo śpij
jeszcze noc dobrze śpij
o mamo.

A oto recepta na zdrowe i długie ży-
cie: dziennie spożywać dwie porcje 
owoców i trzy porcje warzyw. ( Dietę 

poleca wiele epidemiologów i diete-
tyków).

Osoby poddane badaniu na CO-
VID-19 są zapisani w specjalnej bazie, 
do której dostęp mają służby celne, 
graniczne i policja we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Każdy, kto 
podda się testowi na koronawirusa 
otrzymuje zaświadczenie z kodem 
QR. Umożliwia on odczytanie danych 
za pomocą skanera w kilkanaście 

sekund. A więc zakup fałszywego 
„wyniku testu” może przynieść wię-
cej szkody niż pożytku. Pamiętajmy, 
że posługiwanie się fałszywym do-
kumentem jest przestępstwem we 
wszystkich państwach świata. Nie 
warto więc ryzykować, zwłaszcza, że 
chodzi tu o nasze zdrowie.

Żyj długo i zdrowo!

Co to jest kod QR?

EKO sprawy
W Nantes (Francja) ruszył pilotażo-
wy projekt wykorzystania przeżutych 
gum – do produkcji kółek, montowa-
nych w deskorolkach. Jest to pomysł 
dwóch studentów trzeciego roku 
szkoły kształcącej projektantów, któ-
ra ma właśnie siedzibę w Nantes. W 
ramach tego projektu w miastach 

francuskich zawisnąć mają specjal-
ne tablice, do których będzie można 
przykleić  wyjęte z buzi gumy. Raz w 
tygodniu będą zebrane, a w fabryce 
zmiażdżone i przerobione na kółka do 
deskorolek. W projekt zaangażowany 
jest  „VANS & Mentos”, gigant produk-
cji obuwia dla skateboardzistów.

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 – U.Miasta  - 68 -455 81 00
Wszystkie służby ratunkowe – tel.112
Strony online – www.facebook.com/Leki-z-Apteki – bezpieczna farmako-
terapia
- www.segregacja.marszow.pl – wyszukiwarka odpadów
Przydatne aplikacje – MY THERAPHY oraz MAP  MY  WALK  (Android i na 
iOS).

Opr. strony- S.Łapkowska
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Pistolet, karabin i... pompka!

Tytułowa „pompka” jest żargonowym określeniem strzelby gładko-
lufowej, znanej z amerykańskich kryminałów jako shotgun. Strzelanie 
z niej stanowiło też jedną z konkurencji w zawodach, które otworzył 
Prezes Stowarzyszenia Strzelecko – Obronnego Gubińskiego Klubu 
Sportowego „Pionier” gen. dyw. rez. Wiesław Michnowicz. Przeprowa-
dzono je 15 maja na strzelnicy klubowej w tzw. strzelaniu dynamicz-
nym. Na czym ono polega?

W czterech ścianach kryje się tajemnica

To określenie wyjaśnia Wiceprezes ds. 
proobronnych Stowarzyszenia „Pio-
nier” Robert Olejnik: - Jako, że były to 
zawody specjalistyczne –zaintereso-
wanie nimi było nieco mniejsze, niż 
w typowych zawodach strzeleckich 
tarczowych. Uczestniczyło w nich 25 
zawodników, w większości członków 
naszego Stowarzyszenia, ale przyje-
chali również zawodnicy m.in. z Zielo-
nej Góry. W strzelaniu dynamicznym 
zawodnicy startują w czterech kon-
kurencjach, pokonując w tym czasie 
ustaloną trasę po strzelnicy biegiem, 
aby uzyskać jak najkrótszy czas w 
przeprowadzanej konkurencji i wy-
konując strzelanie do celów reaktyw-
nych, których trafienie powoduje ich 
opadanie, jak też tarcz do strzelania 
dynamicznego. W tej rywalizacji nie 
liczy się suma zdobytych punktów, 
ale czas, w którym zawodnik pokona 
tor powiększony o karne sekundy za 
każdy nietrafiony cel. Samo strzelanie 
odbywa się z trzech rodzajów broni 
tj. z karabinu tzw. bocznego zapłonu 
kalibru 5,6 mm (typowej broni sporto-
wej), pistoletu bojowego centralnego 
zapłonu kalibru 9 mm oraz strzelby 

gładkolufowej kalibru 12 mm, zwanej 
w żargonie strzeleckim „pompką”. 
Do rozegrania są cztery konkurencje: 
3gun – zawodnik oddaje po 10 strza-
łów z karabinu, pistoletu i strzelby, 
zmieniając za każdym razem punkt, z 
którego strzela; silhouette to 20 figur 
metalowych, do których strzela się 
z pistoletu; pump action to konku-
rencja, w której strzela się ze strzelby 
gładkolufowej do 10 reaktywnych ce-
lów tzw. popperów, a czwartą konku-
rencję stanowi tor dynamiczny, gdzie 
zawodnik z kilku równych miejsc od-
daje w sumie 20 strzałów z pistoletu 
do tarcz i celów reaktywnych.
Kolejne zawody dynamiczne plano-
wane są na 20 czerwca. Ze względu 
na pandemię stowarzyszenie ma 
zaległości w swoim kalendarzu im-
prez sportowych. Poprzednie zawody 
powinny się odbyć w lutym i marcu. 
Jako, że Gubińska Liga Strzelecka 
obejmuje cztery tury zawodów dyna-
micznych – to trzeba je tak zorganizo-
wać, aby odbyły się wszystkie cztery 
etapy. W międzyczasie – 29 maja na 
obiekcie „Pioniera”, w ograniczonym 
składzie odbędzie się Walne Zebranie 

Sprawozdawcze Stowarzyszenia „Pio-
nier”. Natomiast w sierpniu, z okazji 
Dnia Wojska Polskiego planowane 
jest przeprowadzenie typowych za-
wodów sportowych, tzw. tarczowych. 
Będą to jednocześnie zawody o Pu-
char Starosty Krośnieńskiego. 
Po podsumowaniu wszystkich kon-
kurencji – najlepszym zawodnikiem 
został Ziemowit Patek – zajmując w 
dwóch konkurencjach (Pump ac-
tion i torze dynamicznym) pierwsze 
miejsce oraz drugie miejsce w kon-

kurencji 3gun. W poszczególnych 
konkurencjach na podium stawali: 
pump action – Ziemowit Patek, Da-
wid Bogdanowicz, Radosław Szóstek; 
silhouette – Grzegorz Chodor, Dawid 
Bogdanowicz, Bartosz Zając; tor dy-
namiczny – Ziemowit Patek, Maciej 
Antosiak, Piotr Mińczyk; 3gun – Rado-
sław Szóstek, Ziemowit Patek, Paweł 
Bakalarz. W rozegranych zawodach 
pojawiły się nowe elementy wypo-
sażenia osi strzeleckich, stanowiące 
jednocześnie atrakcje, jak też utrud-

nienia dla zawodników. Członkowie 
Stowarzyszenia wykonali tzw. kiwak, 
który wprawia tarczę w ruch i nowe 
figury silhouette. Stroną kwatermi-
strzowsko – logistyczną w tym kawę, 
herbatę jak również cały catering 
przygotował członek Stowarzyszenia 
Krzysztof Kaszek, prowadzący Re-
staurację Iskra. Pod koniec roku, po 
podsumowaniu wszystkich imprez 
sportowych, zostaną wyłonieni zwy-
cięzcy Gubińskiej Ligi Strzeleckiej.

Antoni Barabasz

W domu kultury w Gubinie dzie-
ją się niezwykłe rzeczy. Od lutego 
2021 roku grupa młodzieży uczest-

niczy w projekcie filmowym „Mło-
dzież Movie” w ramach programu 
„Równać Szanse”. W tym i ja…

Wybrane weekendy wspólnie 
spędzamy na zgłębianiu tajników 
filmu i aktorstwa. Dobrze przy 
tym się bawiąc. Podczas ostatnie-
go spotkania wzięliśmy udział w 
warsztatach operatorskich, prze-
prowadzonych przez przesympa-
tycznego Tomka Bartosika. 
Na zajęciach uczyliśmy się obsługi 
kamer i aparatu. Prowadzący zaję-
cia opowiadał nam o trójkącie eks-
pozycji (migawka, ISO, przysłona), 
normach aparatu i obiektywach. 
Poznawaliśmy rodzaje planów w 
filmach i czym się one charakte-
ryzują (plan totalny, plan ogólny, 
plan pełny, plan amerykański, plan 
średni, półzbliżenie, zbliżenie, duże 
zbliżenie, detal i makrodetal). Zo-
staliśmy zapoznani z tematyką 
dotyczącą oświetlenia, czyli jak je 
ustawić aby wszystko wyglądało 
dobrze. Brzmi to trochę jak „czar-
na magia”, jednak w praktyce jest 
to naprawdę proste.
Następnie zostaliśmy podzieleni 
na cztery grupy i mieliśmy wyloso-

wać film (np. „Pulp Fiction”, „For-
rest Gump”, itp.), z którego mieli-
śmy odtworzyć kultową scenkę. To 
zadnie było genialne!!! Tak nam się 
to spodobało, że czekaliśmy z nie-
cierpliwością na kolejne wyzwa-
nie w nowych grupach. Wszyscy 
uczestnicy tego dnia bawili się do-
skonale. Zapytałam Zuzi Czerniaw-
skiej jak jej się podobały zajęcia, a 
oto jej odpowiedź: - Ostanie zaję-
cia, które były prowadzone przez 
Pana Tomka z operowania kamerą 
były bardzo ciekawe. 
Dowiedziałam się na przykład jakie 
są rodzaje kadrów filmowych, co to 
jest „trójkąt ekspozycji” i dlaczego 
jest on ważny w świecie kina. Jed-
nak najlepszą częścią warsztatów 
było nagrywanie krótkich filmów 
inspirowanych scenami z kulto-
wych produkcji. Było przy tym 
dużo śmiechu i dobrej zabawy. Nie 
mogę się już doczekać kolejnych 
zajęć.
O to samo zapytaliśmy Kasię 
Gancarz: - Bardzo mi się podoba-

ły ostatnie warsztaty i wszystkie 
inne, jakie mieliśmy do tej pory. 
Uważam, że zajęcia były bardzo 
pouczające, na wysokim poziomie 
oraz z dozą humoru. Bardzo miła 
edukacja z miłym gościem spe-
cjalnym oraz superkoordynatorem 
Marcinem „Gwizdo” Gwizdalskim. 
Wyniosłam z nich wiedzę na temat 
kinematografii,  zaczynając od ak-
torstwa, a kończąc na filmowaniu. 
Jest jeszcze jedna ważna wartość, 
którą wynoszę z każdego spotka-
nia - bardzo dobry humor oraz 
uśmiech!
Moim zdaniem zajęcia, w których 
bierzemy udział, za każdym razem 
uczą nas nowych i ciekawych rze-
czy. Mimo tego, że spotkania od-
bywają się  w sobotę, to uważam, 
że jest to dobrze spędzony czas w 
gronie przecudownych osób, które 
sprawiają, że dzień staje się lepszy i 
bardziej kolorowy.
Wiktoria Grzecznowska (18-letnia 
uczestniczka projektu)



1110   czwartek 27.05.2021    czwartek  27.05.2021

historia I społeczeństwo
Po długiej przerwie! Pół wieku WOPR-u w Gubinie 

Dzień pożegnań... 

We wrześniu tego roku minie 50 lat od dnia kiedy to powstało w Gubinie 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. O historię tej organizacji pytam 
Jacka Czerepko, dziś prezesa Oddziału WOPR Gubin. Pan Jacek demonstruje 
kronikę w której można przeczytać o pierwszych dniach nowo powstałej or-
ganizacji. Co czytamy na pierwszej stronie?

Inauguracja sezonu

„Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe jako organizacja społeczna 
zajmująca się zapewnieniem bezpie-
czeństwa i porządku nad wodą oraz 
niesienia pomocy tonącym powstała 
na terenie Gubina z inicjatywy Zarzą-
du Wojewódzkiego WOPR w Zielonej 
Górze.”
Potrzeba taka zaistniała w związku z 
koniecznością zapewnienia bezpie-
czeństwa na akwenach położonych 
w okolicach Gubina, na których w 
tym okresie rozpoczęła się rozbudo-
wa obiektów przywodnych i wzmo-
żony ruch turystyczny nad wodą. 
Ośrodki takie istniały i powstawały 
w okolicach jeziora Borek koło Kosa-
rzyna: Ośrodek Wypoczynkowy Kro-
śnieńskich Zakładów Metalowych; 
Ośrodek wojskowy – NSDW Gubin; 
Pole namiotowe PTTK Gubin.
Ośrodki te potrzebowały wyszkolo-
nych członków WOPR, którzy swą 
ofiarną pracą społeczną przyczyniłyby 
się do zapewnienia bezpieczeństwa 
nad wodą”. W skład nowo powstałej 
grupy wchodzili: Lech Piotrowski, Zbi-
gniew Maksym, Aleksander Dąbrow-
ski, Tadeusz Belda, Mirosław Belda, 
Bogusław Belda i Franciszek Skow-
ronek, a kierownikiem został Stani-
sław Twardowski. Na kilkudziesięciu 
stronach kroniki można przeczytać 
o rozwoju organizacji, realizowanych 
przedsięwzięciach i sukcesach. W 
miarę upływu czasu organizacją gu-
bińskiego WOPR-u rozpoczęły się in-
teresować zakłady pracy. W styczniu 
1974 roku nawiązano kontakt z Za-
kładem Obuwia, pozyskano nowych 
członków. Drużyna liczyła 60 osób i 
- co ważne zdaniem kronikarza – po-
siadała własną pieczątkę. Przy innych 
zakładach pracy powstawały kolej-
ne drużyny. Padła ze strony władz 
zwierzchnich propozycja utworzenia 

Oddziału Powiatowego z siedzibą w 
Gubinie. I tak się stało – Oddział Po-
wiatowy powstał w Gubinie, a na jego 
czele stanął Walery Marcinkiewicz i 
wiceprezesi Eugeniusz Mikołajczyk i 
Maciej Sikora. Jak informował na ła-
mach Gazety Zielonogórskiej prezes 
Twardowski, gubiński oddział WOPR 
oferował ratowników do ochrony ką-
pielisk. Oddział dysponował łodzią z 
silnikiem doczepnym, kołami ratun-
kowymi i kamizelkami. 
Oddział prowadził działania na coraz 
to szerszą skalę, inicjował różnego 
rodzaju akcje, jak np. „Każdy członek 
WOPR Honorowym Krwiodawcą”. 
Wyróżniającym się w społecznej 
pracy członkom, zakłady fundowały 
okolicznościowe nagrody. Lata mi-
jają, zmieniają się władze kierujące 
oddziałem. Z zapisów kronikalnych 
wynika, że na początku 1977 roku 
skład zarządu z różnych powodów 
zdekompletował się i na II Zjeździe 
Oddziału WOPR na bazie Powiato-
wego Oddziału powołano  Rejonowy 
Oddział WOPR, a prezesem wybra-
no Jana Kapkowskiego, dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, wicepre-
zesem został Ryszard Augul i sekreta-
rzem Stanisław Twardowski. W miarę 
rozrastania się organizacji pojawiła 
się potrzeba finansowego wsparcia. 
Pomógł Urząd Giny – 6 tys. zł i TKK-
FiT – 3 tys. zł. Kolejne strony kroniki 
dokumentują działania gubińskich 
WOPR-owców w kolejnych latach. 
Trudno przepisać kronikę, bo gazeta 
jej nie pomieści. W roku 1979 nowym 
sekretarzem zostaje powołany Bogu-
sław Konopko, a w maju od zarządu 
wojewódzkiego ratownicy otrzymali 
silnik o pojemności 450 cm3 „Wi-
cher”, co odnotowano jako wydarze-
niu dużej rangi.  W lutym 1981 roku 
odbyły się wybory do Zarządu Miej-

skiego. Jednomyślnie Prezesem ZM 
WOPR wybrano Czesława Czernic-
kiego, a wiceprezesem ds. organizacji 
i szkolenia Ryszarda Czerepko, który 
w niedługim czasie (1982) przejmuje 
stery prezesa. Kronika odnotowuje, że 
w sezonie 1983 roku wydano 450 kart 
pływackich, prowadzono egzaminy 
na kartę specjalną (żółty czepek) , ra-
townicy uratowali przed utonięciem 
6 osób (4 uratował R. Czerepko, 2 oso-
by Andrzej Bernat i Piotr Bakalarczyk.
Kronika urywa się na roku 1985 i o do-
konaniach prezesa Czerepko mogą  
mówić przede wszystkim świadko-
wie i syn Jacek .
Prezesura R. Czerepki to nowa odsło-
na w działalności. Gubiński WOPR 
prężniej rozwija się i staje się organi-
zacją mającą duże znaczenie na WO-
PR-owskiej mapie województwa. 
Ryszard Czerepko skupia się na pracy 
społecznej i bezpieczeństwie osób 
wypoczywających głównie nad je-
ziorem Borek, gdzie funkcjonują 4 
ośrodki wypoczynkowe. Ogrom ludzi 
wypoczywających w tamtych latach 
nad jedynym akwenem w rejonie 
Gubina zmusił do wysiłku i powołania 
Samodzielnej Drużyny WOPR, pod 
kierownictwem Ryszarda Czerepko,  
która dbała o bezpieczeństwo osób 
przebywających nad tym akwenem. 
Aktywne, prężne i tylko jemu zna-
ne  działania doprowadzają w czasie 
trwania wielkiego kryzysu gospodar-
czego do powstania i wybudowania 
w 1986 roku  Stanicy WOPR w Kosa-
rzynie, stałej bazy samodzielnej, która 
staje się Centrum Szkoleniowym Gu-
bińskiego WOPR. Ryszard skupia się 
na kierowaniu Samodzielną Drużyną 
WOPR w Kosarzynie, którą kieruje i 
wspiera do końca swych dni .
Jeden z kolejnych prezesów – po Ry-
szardzie i przed Jackiem – wspomi-
na, że powstała w 1986 roku stanica 
wodna przy jeziorze Borek, całkowi-
cie pochłonęła prezesa Ryszarda. Za-
szła potrzeba jego zamiany i na kilka 
lat prezesowaniem zajął się Ziemowit 
Patek, który między innymi rozpoczy-
na współpracę z niemieckim Was-
serwachtem, odpowiednikiem pol-
skiego WOPR. Jest to bardzo owocna 
współpraca, która trwa przez wiele 
lat. I tak do 2001 roku. Potem ster 
przejmuje syn Ryszarda Jacek, który 
trwa na woprowskim fotelu do dziś. 
O jego działaniach i rozwoju Oddziału 
WOPR napiszemy w okolicy Jubile-
uszu 50-lecia organizacji.  
                                                                     (sp) 

Pomimo i na przekór pandemii, 18 
maja br. w Gubińskim Domu Kul-
tury, po długiej przerwie pojawiły 
się wreszcie dzieci z Przedszkola 
Miejskiego Nr 2 w Gubinie. Mogły 
stanąć na scenie i wyrecytować przy-
gotowane wiersze, a to za sprawą 
zorganizowanych przez GDK Lubu-
skich Konfrontacji Artystycznych. 
Radość dzieci jak i organizatorów 

była wielka, że po tak długim czasie 
bez konkursów mogli spotkać się w 
gościnnych progach Domu Kultury 
i zaprezentować swoje talenty recy-
tatorskie. A tymi odważnymi dzieć-
mi były: Hubert Bogdanowicz, Filip 
Brajer, Zuzanna Kazimierczak, Lena 
Kiszka, Malwina Kostur, Hanna Pola-
szyk, Maja Rybczyńska, pod kierun-
kiem Aliny Zając.                              (red)

W Zespole Szkół Licealnych i Tech-
nicznych w Gubinie pożegnano te-
gorocznych maturzystów, którzy za-
kończyli kolejny etap swojego życia 
– ukończyli szkołę średnią. W tym 
roku szkołę ukończyło 54 uczniów. 
Nagrodę Starosty za najlepsze 
wyniki w nauce otrzymały trzy 

uczennice: Patrycja Sykuła, Sylwia 
Cierpicka z klasy 4 technikum logi-
stycznego i Angelika Macierzyńska 
z klasy 4 technikum ekonomicz-
nego. Z kolei nagrodę Burmistrza 
Miasta Gubina otrzymała Anna 
Wypych z klasy 4 technikum eko-
nomicznego.                                  ( red)

PZW Koło nr 1 w Gubinie zorga-
nizowało 9 maja zawody inau-
gurujące nowy sezon. Miłośni-
cy wędkarstwa spotkali się na 
starorzeczu rz. Odry - Kosarzyn. 

Najlepszy w rywalizacji okazał się 
Krzysztof Barański. Na podium 
znaleźli się ponadto: Leszek Ju-
trzenka oraz Jarosław Kotapski. 

(am) 

PZW koło nr 4 Gubin zaprasza wszystkich mieszkań-

ców Gubina i okolic 28 maja, do akcji wiosennego 

sprzątania brzegu Nysy Łużyckiej. Zbiórka o gdzinie 

17.00 na przystani, za restauracją Mcdonalds.
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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem 
funkcji usługowej.

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m²) Położenie Cena wywoławcza

(netto złotych)
Wysokość 
wadium

Termin  przetargów  
odbytych Uwagi

1 232/93 1530 m²
ul. Generała 
Sikorskiego

obręb 2
80.000,00 zł 8.000,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta, przy ul. 
Generała Sikorskiego. Kształt zbliżony do prostokąta. Na terenie nieruchomości mogą 
pozostawać w gruncie stare fundamenty budynków oraz znajdują się inne budynki 
niemieszkalne. Działka na dzień wizji wykorzystywana jest jako składowisko rzeczy 
używanych, częściowo ogrodzona
Na dzień oględzin brak drogi dojazdowej. Dostęp do przedmiotowej działki do 
drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez część działki nr 161/36 oraz 161/53 
(projektowana droga dojazdowa zgodnie z planem miejscowym). Dojazd do działki tj. 
wykonanie zjazdu/wyjazdu z drogi ul. Gen. Sikorskiego oraz zagospodarowanie części 
dz. nr 161/36 oraz 161/53 na ten cel, nabywca wykona we własnym zakresie i na własny 
koszt, po uzyskaniu stosownych zezwoleń
Sposób zagospodarowania i zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Spokojnej, Sikorskiego, 1-go Maja i 
Kosynierów w Gubinie (Uchwała nr XVII/214/2008 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 
24.04.2008 r.) – MN-U (zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem funkcji usługowej).
 

2 232/94 1489 m²
ul. Generała 
Sikorskiego

obręb 2
67.500,00 zł 6.750.00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta, przy ul. Generała 
Sikorskiego. Kształt zbliżony do prostokąta. Na terenie nieruchomości mogą pozostawać 
w gruncie stare fundamenty budynków. Działka na dzień wizji wykorzystywana jest jako 
składowisko rzeczy używanych, częściowo ogrodzona
Na dzień oględzin brak drogi dojazdowej. Dostęp do przedmiotowej działki do 
drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez część działki nr 161/36 oraz 161/53 
(projektowana droga dojazdowa zgodnie z planem miejscowym). Dojazd do działki tj. 
wykonanie zjazdu/wyjazdu z drogi ul. Gen. Sikorskiego oraz zagospodarowanie części 
dz. nr 161/36 oraz 161/53 na ten cel, nabywca wykona we własnym zakresie i na własny 
koszt, po uzyskaniu stosownych zezwoleń
Sposób zagospodarowania i zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Spokojnej, Sikorskiego, 1-go Maja i 
Kosynierów w Gubinie (Uchwała nr XVII/214/2008 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 
24.04.2008 r.) – MN-U (zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem funkcji usługowej).
 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00012866/4. Przetarg odbędzie się dnia  01 lipca 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 28 czerwca 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 nie 
uczestniczących 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 27 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  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Lp.

Adres
Księga wieczysta Opis lokalu

Cena wywoławcza 
lokalu i udziału w 

gruncie (netto) Wysokość wadium
Termin przetargów  

odbytych
Uwagi

1.
Wyspiańskiego 1/1

dz. nr 162 o pow. 263,00 m² w obrębie  5, 
udział w gruncie 

i częściach wspólnych budynku – 17/100

ZG2K/00006169/3
Lokal mieszkalny położony jest na 
pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego 
budynku, składa się z dwóch pokoi, 
kuchni, WC i przedpokoju o łącznej 
pow. użytkowej 52,40 m², przynależność 
do lokalu stanowi piwnica  o pow. 
użytkowej 7,90 m². Budynek, w którym 
znajduje się przedmiotowy lokal składa 
się z trzech lokali mieszkalnych i jednego 
lokalu użytkowego. Lokal wolny jest od 
obciążeń i zobowiązań osób trzecich.

Lokal – 100.600,00 
zł

wartość udziału               
w gruncie (17/100)

- 3.400,00 zł.

Razem
104.000,00 zł

10.400,00 zł

-

Lokal w złym stanie 
technicznym.

Układ funkcjonalny
– niekorzystny. Dostęp 
do jednego z pokoi jest 
przez ogólnodostępny 

korytarz. 

Przetarg odbędzie się dnia 01 lipca 2021 roku o godz. 12ºº w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, 
które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto  PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby 
najpóźniej  w dniu 28 czerwca 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej 
przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną.  Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 
r. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Nabycie nieruchomości 
przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2278). Nabywca 
zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990). Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. Ogłaszający ma prawo do 
odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.  Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 27 maja 2021. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale 
Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 pod numerem tel. 68 455 81 41, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”, na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu: - 22 czerwca 2021 r. w godz.  14:30 – 15:00, lokal nr 1 w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 1.

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

                CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI – 500.000,00 zł /netto/
WADIUM – 50.000,00 ZŁ

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Numer ewidencyjny,  
powierzchnie 

nieruchomości, 
położenie

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

Stan zagospodarowania 
nieruchomości

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

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

Przeznaczenie w 
obowiązującym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego / 

decyzja o warunkach 
zabudowy

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

Infrastruktura 
techniczna

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

Teren nieruchomości położony jest w Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako Kompleks nr 3, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 roku. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie 
miejskim. Przetarg odbędzie się dnia 5 sierpnia 2021 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2021 r. na konto PKO BP 
S.A. o/Zielona Góra nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Pierwszy przetarg odbył się 28 stycznia 2021 r., drugi 15 kwietnia 2021 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej 
wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego 
dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej 
aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i 
stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu 
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie 
oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną, w tym z ustaleniami obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XLIII/356/2002 
z dnia 21 lutego 2002 r. oraz z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.40.2011.W z dnia 18.04.2011 roku. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres dwóch miesięcy, począwszy od dnia 27 maja 2021 r. Szczegółowych informacji 
odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone 
na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”.
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12 maja minął, jak każdy kolejny dzień tygodnia, a tylko nieliczni w mediach wspomnieli, że jest to Międzynarodo-
wy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Data ta wiąże się z dniem urodzin Florence Nightingale, założycielki pierwszej 
świeckiej szkoły pielęgniarskiej. Było to w XIX w. Ja wrócę do wieku XX i XXI chociaż w tym drugim jestem już tylko 
emerytowaną pielęgniarką, ale wspomnienia z pracy i sentyment do wykonywanego zawodu pozostają. 

Tragiczny finał
Zakończyły się poszukiwania dwóch nastolat-
ków, którzy zaginęli w miejscowości Ledno. 
Niestety, finał tych działań przyniósł tragiczne 
informacje... 

Odblokowana 
branża turystyczna 

Pacjent był najważniejszy

Na tę informację czekało wielu z nas od dawna. Branża 
turystyczna w końcu została odblokowana. Ponad 71 
tysięcy bonów wciąż czeka na wykorzystanie. 

A czy chciałam nią zostać ? Pewnie 
tak, skoro po maturze wybrałam 
szkołę w Warszawie i tam odby-
wałam praktyki (to ten XX wiek). 
W szczególnej pamięci zapisał się 
Szpital MSWiA na ul. Wołoskiej. Jak 
na ówczesne czasy doskonale za-
projektowany i wyposażony, nicze-
go tam nie brakowało. I personelu 
było pod dostatkiem, który wkła-
dał wiele wysiłku w nasze kształ-
cenie - łącznie z lekarzami. W od-
dziale była osoba, która zajmowała 
się cerowaniem, przyszywaniem 
guzików, troków, doprasowaniem 
tego, co wyglądało na nieco wy-
mięte. Wspominam o tym bo już 
nigdy się z takimi udogodnieniami 
nie spotkałam. Pielęgniarki, nasze 
instruktorki, były to głównie osoby 
starsze, ze szkół jeszcze przedwo-
jennych. Dla pacjentów anioły, a 
dla nas tzw. „kosy”. Dużo wymaga-
ły. A to był czas, kiedy jeszcze strzy-
kawki, igły, cewniki, sondy i inne 
drobiazgi do zabiegów - w celu de-
zynfekcji - gotowało się. Wiele rze-
czy było innych. Np. narkozy były 
zupełnie inne. Pacjenci źle się po 
nich czuli, a i sprzęt diagnostyczny 
nie był taki jak dziś .
A nasze stroje - białe fartuchy - 
krzyżaki (wykrochmalone) na sza-
rych sukienkach o długości moc-
no za kolano, do tego płócienny 
wykrochmalony na sztywno cze-
pek. Żadnej biżuterii i makijażu. Z 
cudów, które wówczas tam zoba-
czyłam po raz pierwszy była np. 
tzw. basenownia, czyli zwyczajnie 
pomieszczenie do mycia basenów 
sanitarnych (w szpitalu naczynie 

dla pacjentów z niepełnospraw-
nością) ale ze specjalnym urządze-
niem do mycia, dezynfekcji i wypa-
rzania. Basen, który wędrował do, 
lub od pacjenta musiał być przy-
kryty pokrywką i jeszcze serwetą. 
Kiedyś wędrowałam do pacjen-
ta korytarzem, gdzie stała grupa 
młodych chłopaków wojskowych. 
Trochę zawstydzona tym „pocho-
dem” nagle słyszę: „Dzień dobry 
pani”. W tym momencie z naczy-
nia, które niosłam spadła serweta 
razem z pokrywką. Gromki śmiech. 
Pamiętam, że powitał mnie wtedy 
chłopak z Gubina.
Potem dyplom i powrót do Gubina. 
Praca na bloku operacyjnym czeka-
ła, ale ja wybrałam Liceum Medycz-
ne Pielęgniarstwa. Miałam uczyć 
młode pokolenie. Moje zetknięcie 
się ze szpitalem gubińskim było 
dla mnie szokiem. To nie był tam-
ten szpital z praktyk. Na szczęści 
okazało się, że personel życzliwy, 
uczynny, pracowity i naprawdę do-
bra atmosfera. Nie było bogato, ale 
była troska o pacjenta i wzajemny 
szacunek wśród personelu. 
Pielęgniarek było mało, a na-
wet bardzo mało, braki ratowały 
uczennice i panie instruktorki. To 
był też czas, że wszyscy zauważa-
li Święto Pielęgniarki i były wtedy 
wspólne spotkania i zabawy. Jed-
nak nasze władze wojewódzkie 
- szczególnie jeden pan kadrowy 
- uważał, że pielęgniarek jest za 
dużo, co podkreślał w zaleceniach 
pokontrolnych i zawsze mnie upo-
minał. O tej „wielości” pielęgniarek 
w naszym kraju ciągle się słyszało, 

aż … aż coś „runęło” i okazało się, że 
brakuje rąk do pracy. Czas restruk-
turyzacji dokończył dzieła, pozwal-
niano pielęgniarki. Było mi wtedy 
bardzo źle i przykro, ale nie miałam 
żadnego wpływu na te decyzje. 
Wtedy też zostałam przedwczesną 
emerytką i „pomogła” restruktury-
zacja. Nastały też gorsze czasy w 
służbie zdrowia, zaczęło wyraźnie 
brakować sprzętu jednorazowego 
użytku, materiałów opatrunko-
wych, rękawiczek, a jeszcze na do-
miar złego kazano pielęgniarkom 
skrupulatnie zapisywać zużyty 
sprzęt. Raporty, w których opisy-
wano stan chorych, raptem stały 
się mało użyteczne. Wprowadzono 
nową, czasochłonną dokumenta-
cję. Pracy przybywało, pielęgnia-
rek nie. Wiadomo, praca niełatwa, 
zmianowa, uposażenie nie za wy-
sokie i szacunek do pracy pielę-
gniarek mający wiele do życzenia. 
Przecież to jest bardzo piękny i 
bardzo trudny zawód. Jak mawia-
ły moje instruktorki -  pomagamy 
ludziom powracać do zdrowia, a 
w chorobie pielęgnujemy. Pielę-
gniarki zaczęły wyjeżdżać do pracy 
za granicę. 
Florencja wprowadziła nowy wi-
zerunek pielęgniarki, składający 
się z następujących cech: skrom-
na, dobra, mądra, budząca zaufa-
nie. Takimi jesteście i pozostańcie. 
Trzymajcie się „dziewczyny” razem. 
I te pracujące i te na emeryturze. 
Wszystkiego dobrego i same pa-
miętajcie o swoim święcie, bo jak 
nie wy, to kto ? 

Krystyna Gwizdalska 

Z uwagi na duże zalesienie i pod-
mokły, rozległy teren, obszar dzia-
łań był trudny dla ratowników. 
Wiele miejsc było trudno dostęp-
nych. Do akcji włączyła się miedzy 
innymi Ochotnicza Straż Pożarna z 
Chlebowa, która została zadyspo-
nowana do poszukiwań na rzece 
Odrze. W poszukiwaniach nasto-
latków uczestniczyło codziennie 
ponad 200 osób - policjantów, stra-
żaków, żołnierzy, ratowników wod-
nych, wolontariuszy, mieszkańców. 
Oprócz zaangażowania ludzi wy-
korzystano specjalistyczny sprzęt: 
kamery termowizyjne, noktowizo-
ry, sonary, echosondy, łodzie mo-
torowe, policyjne śmigłowce, psy 
tropiące, drony czy quady, a nawet 
poduszkowiec i skutery wodne. 
Niestety, potwierdził się czarny 

scenariusz - obaj chłopcy nie żyją. 
Ich ciała zostały wyłowione z Odry – 
13-letniego Filipa znaleźli żołnierze 
ćwiczący na poligonie w okolicach 
Krosna Odrzańskiego, natomiast 
15-letniego Marka odnaleziono w 
niedzielę, w okolicach Ledna. Wy-
korzystano tzw. poduszkowce. Ten 
sprzęt okazał się bardzo mocno 
pomocny. - Ciała nastolatków za-
bezpieczono do sekcji. Dziękuje-
my wszystkim zaangażowanym 
policjantom, strażakom, żołnie-
rzom i wolontariuszom z różnych 
powiatów i województw, których 
nie sposób wszystkich wymienić, a 
którzy aktywnie i ofiarnie włączyli 
się w pomoc w działaniach poszu-
kiwawczych - mówi podinsp. Mar-
cin Maludy, rzecznik prasowy KWP 
w Gorzowie Wlkp.                        (red)

W końcu będziemy mogli poje-
chać z rodziną na upragniony wy-
poczynek. Pomóc ma w tym Polski 
Bon Turystyczny, z którego można 
skorzystać do końca marca przy-
szłego roku. - Do tej pory bon ak-
tywowało niemal 38 tys. mieszkań-
ców naszego regionu. To przeszło 
jedna trzecia uprawnionych.
Założeniem Polskiego Bonu Tu-
rystycznego jest wsparcie zarów-
no polskich rodzin jak i rodzimej 
branży turystycznej, która znaczą-
co ucierpiała w wyniku pandemii 
koronawirusa. Wsparcie w wyso-
kości 500 zł przysługuje na każde 
dziecko. Na dziecko z orzeczoną 
niepełnosprawnością opiekuno-

wie dostaną dodatkowy bon, także 
o wartości 500 zł. Bon można wy-
korzystać płacąc za usługi hotelar-
skie i imprezy turystyczne na tere-
nie Polski, a także zorganizowane 
wycieczki wraz z wszelkimi atrak-
cjami przewidzianymi przez orga-
nizatorów w ramach oferty - mówi 
Agata Muchowska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS wojewódz-
twa lubuskiego. W naszym woje-
wództwie na aktywacje bonu cze-
ka jeszcze 71 tys. bonów, którym 
można płacić u przedsiębiorców, 
którzy zarejestrowali się w bazie 
Polskiej Organizacji Turystycznej. 

(red)
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Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999 
- Policja - 997 
- Straż Pożarna – 998 
- Pogotowie Gazowe - 992 
- Pogotowie Energetyczne - 991 
- Awarie Wodne - 68 455 82 68 
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 419-
75-81 
- Szpital Krosno Odrzańskie  Tel. 68 383-
50-39 
- NZOZ “Markis” ul. Gdańska
  Tel. 68 359-30-83 
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77 
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11 
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Biuro Pck Ul. Gdańska 17 Tel. 68 359-86-44 
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I 
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie 
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I 
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób 
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz 
Tel. 68 455-81-98
Ośrodek Terapii “Grunwald” - spotkania 
grupy AA, wtorki godzina 17.00

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
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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 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.
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.
POSZUKUJĘ osobę do koszenia trawy i prac 
porządkowych przy domowym ogródku. 
Prywatnie. Tel. 792 29 62 62.

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.  

Zareklamuj się w 

Wiadomościach Gubińskich!

tel. 721 032 705
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Z koleją nie po kolei... Bądźmy ostrożni 

W ostatnim czasie w Gubinie można spotkać obywateli Rumunii. Nie 
tylko krążą po mieście, oferując na sprzedaż m.in. perfumy, piły i noże, 
ale także mają swoje „stanowiska” przy wejściach do marketów. 

Niemal po dwóch dekadach – na-
dzieje na ponowne przywrócenie 
pasażerskich połączeń kolejo-
wych na trasie linii Nr – 358 Zbą-
szynek – Czerwieńsk – Krosno 
Odrzańskie – Gubin (Guben) po-
nownie zdają się odżywać; a to 
wszystko za sprawą prowadzo-
nych ostatnio rozmów i spotkań 
dotyczących jego przywrócenia.
Wobec tego, kiedy mamy szansę 
ponownie pojechać pociągiem 
do Zielonej Góry? O ewentual-
nym ich wznowieniu zaczęto 
jeszcze mówić w roku 2008, kie-
dy to 16 marca przyjechał minutę 
przed południem, w promocyj-
nym (tak się wówczas wydawało) 
połączeniu szynobus produkcji 
bydgoskiej PESY – model 212 MC. 
Na gubińskim dworcu oczekiwali 
na jego przyjazd między innymi 
burmistrz miasta Bartłomiej Bart-
czak, ówczesny Przewodniczący 
Rady Miejskiej Leszek Ochotny, 
Janina Pawlik – pełniąca wówczas 
funkcję wicestarosty powiatu, rad-
ni tamtejszej kadencji, jak też licz-
na grupa osób zainteresowanych 
jego przywróceniem. Wszystko 
wtedy wskazywało, że od grudnia 
2008 roku zostanie ono przywró-
cone. Niestety skończyło się tylko 
na deklaracjach ówczesnego Mar-
szałka Województwa Lubuskiego 
Krzysztofa Szymańskiego i odpo-
wiadającego za komunikację w 
Urzędzie Marszałkowskim - wice-

marszałka Sebastiana Ciemno-
czołowskiego. Upłynęły lata, nie 
licząc okazjonalnych przejazdów 
składów pasażerskich, a to orga-
nizowanych przez niemieckich 
miłośników kolei (np. na winobra-
niowy korowód do Zielonej Góry), 
jak też wycieczek kolejowych pro-
mujących nasze miejscowości, a 
organizowanych przez POLRE-
GIO; jedna z nich miała miejsce 
w październiku ub. roku, a szyno-
busem do Euromiasta wybrało 
się ponad 60 pasażerów z niemal 
całej Ziemi Lubuskiej. Natomiast 
ruch towarowy na tej trasie jest 
intensywny. Zdarzają się na niej 
przejazdy pociągów specjalnych 
np. transportujących czołgi armii 
amerykańskiej stacjonującej w 
Polsce.
Tymczasem? Cała struktura infra-
struktura związana  ruchem pasa-
żerskim (jak perony, poczekalnie) 
systematycznie niszczała, bo nikt 
nie myślał o jej konserwacji, była 
dewastowana lub wręcz rozkra-
dana. Doszło do tego, że budynek 
dworca stacyjnego w Gubinie był 
dewastowany, aż go rozebrano...
Coś się jednak w tym temacie 
dzieje... Prowadzone w ub. roku 
rozmowy na temat wznowienia 
przewozów pasażerskich dawały 
nadzieję, że zostaną one wzno-
wione w tym roku; tymczasem 
mamy niemal jego połowę, a 
efektów nie ma. W jednej z me-

dialnych wypowiedzi burmistrz B. 
Bartczak podkreślił, że nadszedł 
definitywny czas, aby zostały pod-
jęte konkretne działania na ten 
temat.
Czy jest nadzieja?  - W przyszłym 
roku pojawi się nowe połączenie 
kolejowe między Polską a Niem-
cami, z Guben poprzez Gubin do 
Zielonej Góry – donoszą niemiec-
kie media; konkretnie berliński 
dziennik „Der Tagesspiegel”, jak 
też serwis informacyjny jednego 
z niemieckich kanałów informa-
cyjnych – konkretnie stacji ARD. 
Od grudnia 2022 zostanie uru-
chomione regionalne połączenie 
na linii RB – 93. Jest to zapowiedź 
Związku Komunikacyjnego Ber-
lin – Branderburgia (VBB) opubli-
kowana w dzienniku urzędowym 
UE. Na tej trasie mają kursować 
cztery pary pociągów dziennie. 
Jak stwierdza Koordynatorka Ini-
cjatywy Niemiecko – Polskiej Kolei 
Pasażerskiej Anja Schmotz: mimo 
pandemii ta wiadomość cieszy, 
wskazując na rozrastanie się siatki 
transgranicznych połączeń kole-
jowych. Jak podkreśla w wypo-
wiedzi dla „Rynku Kolejowego” 
(www. rynek – kolejowy. pl/wia-
domości) Iwona Budych - Prezes 
wrocławskiego Stowarzyszenia 
Wykluczenie Transportowe – jest 
to również ważne w kontekście 
Europejskiego Roku Kolei. Prze-
targ na połączenie kolejowe bę-
dzie obejmował okres grudzień 
2022 r. – 2026 r. Zainteresowani 
przewoźnicy mają czas na składa-
nie stosownych ofert do 31 lipca 
b. roku. Warunkiem do jego przy-
stąpienia jest posiadanie taboru 
kolejowego posiadającego mię-
dzynarodową homologację prze-
wozową, na razie takimi pociąga-
mi dysponuje wspomniane DB 
Regio. Takie porozumienie stało 
się możliwe między innymi dzięki 
programowi „Kolej +”, do którego 
Województwo Lubuskie skiero-
wało aż 8 wniosków na przywró-
cenie kolejowych połączeń pasa-
żerskich, w tym na wspomnianej 
linii Nr 358; w sumie całość zgło-
szonych wniosków w tym progra-
mie opiewa na niebagatelną kwo-
tę 500 milionów złotych! 
Tak więc z niektórych wypowiedzi 
i nieoficjalnych ustaleń wynika, że 
realne będzie ich wznowienie od 
grudnia 2022 roku! Zgodnie z roz-
kładem jazdy - ostatni skład pasa-
żerski z Gubina do Zielonej Góry 
odjechał 7 października 2002 roku 
o godzinie 17:10. Kiedy następny?... 
Do tego tematu będziemy sukce-
sywnie wracać.

Antoni Barabasz

Niektórzy grają na akordeonie i liczą 
na to, że ktoś wrzuci im do puszki 
„parę złotych”. Aby zwabić do siebie 
dzieci z rodzicami, mają przy sobie 
małe, urocze pieski. Problemem w 
tym, że te zwierzęta przekroczyły 
granicę nielegalnie. Dlaczego? Po-
nieważ szczeniaki przyjechały do 
Polski bez szczepień przeciw wście-
kliźnie oraz bez jakichkolwiek badań. 
Tym samym stwarzają potencjalne 
zagrożenie dla naszego zdrowia, gdy 
nas ugryzą lub chociażby drapną. W 
jednym przypadku przy gubińskim 
markecie interweniowała policja na 
prośbę jednej z mieszkanek nasze-
go miasta. Po wymianie zdań zde-
cydowano o odebraniu Rumunowi 
szczeniaka, który od razu trafił pod 
fachową opiekę weterynarza. Jak 
się dowiedzieliśmy, dwumiesięczny 
piesek ogólnie był w dobrym stanie, 
choć stwierdzono u niego odwod-
nienie i przegrzanie. Obecnie jest w 
odpowiednich rękach na tzw. kwa-
rantannie. - W czwartek, 20 maja, 
funkcjonariusze KP Gubin podjęli 
czynności na prośbę Inspektora ds. 
ochrony zwierząt, która w rejonie 
sklepu na ul. Miodowej w Gubinie 
zauważyła mężczyznę grającego na 
akordeonie, przy którym w słońcu i 
bez wody leżał pies. Kobieta, mając 
podejrzenia co do legalności posia-

dania psa, wezwała na miejsce patrol 
Policji. W trakcie czynności okazało 
się, że zwierzę nie posiadało szcze-
pienia, w związku z powyższym zo-
stało zabezpieczone przez kobietę. 
Następnego dnia przyjęto zawiado-
mienie w kierunku naruszenia prze-
pisów Ustawy o ochronie zwierząt. 
Czynności w sprawie prowadzone 
są przez funkcjonariuszy tamtejszej 
jednostki - informuje podkom. Ju-
styna Kulka, oficer prasowy KPP w 
Krośnie Odrzańskim.
Kolejnym problemem jest to, że 
niektórzy z handlarzy są dość natar-
czywi i wręcz wymuszają, aby coś 
od niego kupić „w promocyjnej ce-
nie”. - Co prawda w ostatnim czasie 
do Komisariatu Policji w Gubinie nie 
wpłynęło żadne zgłoszenie na ten 
temat, ale informacja przekazana zo-
stała patrolom, będącym w służbie, 
celem zwiększenia częstotliwości 
prowadzonych kontroli we wskaza-
nych miejscach. Jeżeli ktoś oferuje 
nam do sprzedaży produkt, którego 
nie chcemy i robi to w sposób na-
tarczywy, nie bójmy się reagować i 
zadzwońmy pod numer 112. Warto 
informować o takich sytuacjach, 
gdyż może taki „handlarz” dopuścił 
się wcześniej czynów zabronionych i 
jest poszukiwany przez organy ściga-
nia. Policjanci z pewności porozma-
wiają z taką osobą, wylegitymują ją, 
a także sprawdzą w policyjnych sys-
temach. Jednocześnie apelujemy o 
ostrożność w kontaktach z osobami 
oferującymi sprzedaż parkingową. 
Zwłaszcza, gdy jesteśmy przez nich 
osaczeni. Chwila nieuwagi z naszej 
strony może skutkować utratą port-
fela, telefonu bądź torebki. Zawsze 
zachowajmy czujność i nie dajmy 
się wciągnąć w rozmowę - dodaje J. 
Kulka. Warto też wiedzieć, że odpo-
wiedzialność finansową lub karną 
ponoszą także osoby żebrzące w 
miejscach publicznych.                      (am)

Telefoniczne umawianie wizyt w siedzibie Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej 

Górze oraz Oddziałach Terenowych. W związku z aktualną 
sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo 
dawców i pracowników wprowadzamy możliwość telefo-

nicznego umawiania wizyty:
RCKiK w Zielonej Górze, ul. Zyty 21

tel.: 68 329 83 90   
tel.: 68 329 83 89

Telefon czynny od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 7.30 do 14.00


