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Więcej, niż zupa...

Zwracamy się do wszystkich ludzi 

dobrej woli z apelem o wsparcie ja-

dłodajni przy ul. Królewskiej. Każdy 

rodzaj pomocy żywnościowej będzie 

darem bezcennym. 

                                               czytaj str. 16

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy im. Marii Konopnickiej w 

Gubinie zgłosił swój udział w akcji 

Podwórko NIVEA, w której można 

wygrać kreatywny plac zabaw. 

czytaj str. 4

Pierwsze efekty

Widoczne są pierwsze efekty prac ar-

cheologicznych w parku, gdzie usy-

tuowana była Willa Wolfa. Dokopano 

się m.in. do poziomu piwnic przed-

wojennego budynku oraz znaleziono 

różne przedmioty                  czytaj str.10

Pomoc dla Ani

Na pływalni miejskiej w Gubinie 19 

czerwca odbędzie kiermasz ciast, 

książek oraz rękodzieł. Cały dochód 

z akcji zostanie przekazany na rzecz 

niespełna rocznej Ani, która walczy 

o życie.                                  cztyaj str.10

W ostatnim czasie pojawiało się 

wiele informacji, że lokalny stadion 

może nie otrzymać licencji do rozgry-

wek w 3 lidze. Jak wygląda sprawa? 

              czytaj str.  3

Co ze stadionem 
miejskim?

Głosujmy na SOSW!

Centrum Językowe Konik Magdalena Kopacz

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

Chude lata dla 
pszczelarzy
czytaj str. 4

„Pamiątki” 
po wojnie

czytaj str. 6
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Co ze stadionem miejskim?
Gubiński klub piłkarski – Carina – 

jest na najlepszej drodze do tego, 

żeby awansować do trzeciej ligi. W 

ostatnim czasie pojawiało się wie-

le informacji, że lokalny stadion 

może nie otrzymać licencji dla tej 

klasy rozgrywek, a nasza drużyna 

mogłaby grać mecze domowe w 

sąsiednich miastach. Jak napraw-

dę wygląda sprawa?

- W połowie maja na obiekcie przy 

ul. Sikorskiego spotkałem się z 

władzami Klubu, dyrektorem Miej-

skiego Ośrodka Sportu oraz dele-

gatami Lubuskiego Związku Piłki 

Nożnej, którzy są odpowiedzialni 

za weryfikacji stadionów – tłuma-

czy burmistrz Bartłomiej Bartczak. 

– Rozmawialiśmy o koniecznych 

inwestycjach w przypadku awan-

su naszej drużyny oraz ogólnie 

ocenialiśmy tamtejszą infrastruk-

turę. Przyznam, że jestem dobrej 

myśli, co do spełnienia postawio-

nych warunków, bo nie jest ich 

wiele i nie będą trudne do zreali-

zowania. Pamiętać też trzeba, że w 

przypadku beniaminków zastoso-

wać też można warunkowe przy-

znanie licencji. 

Umowa podpisana!

Pamiętać należy o tym, że cały sta-

dion może niebawem doczekać 

się gruntownej przebudowy. Już 

jakiś czas temu zlecono opracowa-

nie koncepcji modernizacji obiektu 

wraz z zapleczem, a projektant jest 

na etapie uzyskiwania decyzji śro-

dowiskowej dla tego zadania, które 

jest niezbędne dla przeprowadze-

nia inwestycji. Niestety, uzyskiwa-

nie wszystkich decyzji mocno się 

wydłużyło przez pandemię koro-

nawirusa. Co zakłada sam projekt? 

Stadion w ramach przebudowy ma 

zyskać nową naturalną murawę z 

systemem nawadniania i drena-

żem, profesjonalną czterystumetro-

wą bieżnię lekkoatletyczną, rzutnie 

(kula, dysk) i skocznie (skok w dal 

i wzwyż). Ponadto zakładana jest 

budowa nowej trybuny (około 1200 

miejsc), budynku klubowego, szatni 

i zaplecza technicznego. Sama in-

westycja może kosztować około 8 

milionów złotych.

Okazuje się, że to zlecenie opracowa-

nia modernizacji (prawie 80.000 zł) 

oraz spodziewany wkład na realiza-

cję projektu, to nie jedyne środki fi-

nansowe przeznaczane przez nasze 

miasto na utrzymanie obiektu spor-

towego oraz na funkcjonowanie Ca-

riny. Oprócz tego trzeba wspomnieć 

o 220.000 złotych, które w zeszłym 

roku na utrzymanie stadionu poniósł 

Miejski Ośrodek Sportu (m. in. na za-

kup kosiarki, etaty pracowników od-

powiedzialnych za stadion, budowę 

instalacji nawadniającej na boisku 

treningowym oraz bieżące opłaty za 

media). Dodatkowo Urząd Miejski 

przeznaczył w ostatnim czasie fun-

dusze na zakup opraw oświetlenio-

wych przeznaczonych do montażu 

na boisku (ponad 21 tys. zł). 

- Trzeba też wspomnieć o moim 

zaangażowaniu w pozyskiwanie 

sponsorów dla Cariny – dodaje 

Burmistrz. - Niestety, nie wiem 

jakie to sumy, ponieważ określa 

je umowa sponsorska pomiędzy 

Klubem a przedsiębiorcami. Po-

nadto w ramach pożytku publicz-

nego przeznaczyliśmy 60.000 

złotych na funkcjonowanie klubu 

piłkarskiego, co oznacza, że na 

przestrzeni ostatnich lat wyda-

liśmy spore sumy z samorządo-

wych pieniędzy na rozwój futbolu 

w naszym mieście. 

Kilka numerów temu informo-

waliśmy o dofinansowaniu, które 

otrzymało nasze miasto na moder-

nizację skate parku przy ul. Miodo-

wej. 26 maja nastąpiło podpisanie 

umowy, dzięki czemu Wojewódz-

two Lubuskie wesprze lokalną in-

westycję kwotą 80.000 złotych!

- Miłośników jednośladów w na-

szym mieście przybywa i nie cho-

dzi tu tylko o typową turystykę 

rowerową, ale także o bardziej 

ekstremalną jazdę, podczas której 

ćwiczy się skoki i rozmaite akro-

bacje – zaznacza burmistrz Bar-

tłomiej Bartczak. – To właśnie dla 

nich chcemy stworzyć jak najlep-

sze warunki do rozwoju swojej pa-

sji i bezpiecznych treningów. Cie-

szę się, że nasz projekt został tak 

wysoko oceniony i otrzymaliśmy 

znaczne wsparcie.

Dofinansowanie zostało przyzna-

ne od Zarządu Województwa w 

ramach programu Lubuska Baza 

Turystyczna. Skate park znajduje 

się w bliski sąsiedztwie ścieżek ro-

werowych z dojazdem do różnych 

stron Województwa Lubuskiego i 

Landu Brandenburg, co oznacza, że 

może to być naprawdę chętnie od-

wiedzane miejsce – tłumaczy Miro-

sław Glaz, Dyrektor Departamentu 

Infrastruktury Społecznej. – Rozwój 

oferty turystycznej w regionie jest 

jednym z naszych priorytetów.

Co należy wiedzieć o projekcie? 

Planowana jest tam przebudowa 

i modernizacja obiektu poprzez 

powiększenie jego terenu o nowe 

nawierzchnie. Zamontowane zo-

staną także specjalistyczne urzą-

dzenia, które umożliwią większą 

ilość wykonywanych ewolucji, czy-

li: Bank Ramp, Quarter Pipe, Grin-

dbox i Piramidę.

Warto wspomnieć, że to tylko 

pierwszy etap rozbudowy skate 

parku, wiadomo także, że włoda-

rze miasto planują w przyszłości 

budowę toru rowerowego skła-

dającego się z szybkich zakrętów 

i muld, czyli tzw. pumptracka. 

Dodatkowo w najbliższej przy-

szłości w naszym regionie może 

przybyć sporo nowych ścieżek 

rowerowych. To wszystko ozna-

cza, że zarówno w Gubinie jak i w 

całym województwie, jednoślady 

mogą mieć bardzo atrakcyjną 

przyszłość. 

Burmistrz Miasta Gubina, 
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie 
przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21 dni od dnia ogłoszenia 
informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Gubin o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania 
w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.

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  i 68 329 83 89
Telefon czynny poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 -14.00.
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Wśród wielu organizacji funkcjonujących na terenie naszego miasta jedna z nich – Rejonowe Koło Pszczelarzy 

zrzesza pasjonatów pszczelarstwa. Na czele stoi prezes Grzegorz Panek-Hajkowicz z pochodzenia wrocławianin, 

od ponad 15 lat gubinianin.  

Głosujmy na SOSW!
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Marii Konopnickiej w Gubinie zgłosił swój udział 
w akcji Podwórko NIVEA, w której można wy-
grać plac zabaw. 

Uciekał mazdą 
przed policją 

Chude lata dla pszczelarzy

16 maja policjanci Wydziału Ruchu Drogowego krośnień-

skiej komendy zauważyli w Dzikowie nadjeżdżający od 

strony Gubina pojazd. Postanowili go skontrolować.

Jak twierdzi, gdy był dzieckiem intry-

gowały go pszczoły i praca przy nich. 

W pobliżu miejsca zamieszkania była 

pasieka i przyglądając się ukradkiem 

starszemu pszczelarzowi zawsze był 

ciekaw, jak to jest obcować wśród 

roju owadów których prawie wszy-

scy się boją, a pszczelarz nie. Po wielu 

latach marzenia spełniły się i dziś ma 

„swoje” pszczoły w swoich ulach. A jak 

mają się nasze pszczoły, wszak czasy 

dla nich nie najlepsze? – Pogoda cią-

gle płata figle i pewne terminy ważne 

w pszczelarstwie przesuwają się. I do 

tego problemy związane z wirusem. 

Od dwóch lat czekamy na lepsze wa-

runki i możliwość by zorganizować 

zebranie naszego koła. A pogoda i 

przyroda? Kasztany, choć o maturach 

już zapomnieliśmy nadal kwitną, inne 

rośliny w świecie pszczół też są spóź-

nione, myślę, że co najmniej 2-3 tygo-

dnie. Ale na to nie mamy wpływu i co 

najwyżej praca pszczelarza jest trud-

niejsza a zarazem ciekawsza. Każdy 

rok uczy nas reagować na zmieniają-

ce się warunki.

Ilu członków zrzesza Rejonowe Koło 

Pszczelarzy? Obecnie jest nas 29. 

Najmłodszy kolega ma 26 lat, naj-

starszy członek koła ma 93 lata i na-

dal dogląda kilka uli, bo nasze hobby 

dosłownie daje chęć do życia. Każdy 

z nas ma określoną ilość uli i ta jest 

zróżnicowana od kilkunastu do po-

nad 200. Na mojej pasiece stoi 80 

uli i ja w nomenklaturze pszczelarzy 

jestem hobbystą.  Przynależność do 

naszej organizacji jest dobrowolna i 

daje członkom określone przywileje, 

obowiązki i prawa. Należąc do Lubu-

skiego Związku Pszczelarskiego mo-

żemy np. korzystać z różnych form 

dofinansowania na zakup sprzętu 

do gospodarki pasiecznej oraz ubez-

pieczenia i dofinansowania zakupu 

leków przeciwko warrozie – roztoczo-

wi pasożytującym na pszczole miod-

nej, głównego problemu obecnego 

pszczelarstwa. Prezes Panek-Hajko-

wicz oprowadził mnie po pasiece 

wyjaśniając wszystkie szczegóły i 

ciekawostki z życia pszczół. Także cie-

kawostki i szczegóły związane z pra-

cą pszczelarza. To trudna, złożona 

a jednocześnie ciekawa praca. To 

praca która w okresie kilku miesięcy 

w roku (marzec-wrzesień) absorbu-

je codziennie wiele godzin pracy. To 

nie jest tak, że pszczelarz tylko zbiera 

miód, a pracowite pszczółki uwijają 

się na jego konto. Myślę, że by być 

pszczelarzem trzeba mieć pasję. Bez 

tego nie ma na co liczyć. Warto przy 

okazji powiedzieć, najlepszy miód to 

prawdziwy miód od pszczelarza.

Trudne lata dla pszczelarzy, ale ra-

dzić sobie musicie? – Trafiły się chy-

ba tzw. lata chude. Ale w życiu tak to 

bywa. Ważne, że nasza organizacja 

funkcjonuje, mamy z sobą kontakty, 

obecnie głównie telefoniczne. Wspie-

ra mnie w działaniu organizacyjnym 

były prezes Andrzej Majewski. Żywi-

my nadzieję na lepsze czasy, które na 

pewno nadejdą. Naszym pszczołom 

nie jest groźny koronawirus, ich to 

nie dotyczy. Uwijają się, by pomimo 

trudniejszych czasów właściciel pa-

sieki miał co do słoiczka nalać. Pan 

Grzegorz emanuje tak olbrzymim 

ładunkiem pszczelarskiej wiedzy, że 

można go słuchać bez końca. Opo-

wiadając o wszelakich sprawach z 

pszczelarstwem związanych wielo-

krotnie dodawał, że jest samoukiem. 

W sezonie spędza z pszczołami więk-

szość czasu, a wówczas roboty jest co 

niemiara. Ponadto uprawia ziemię 

rolną pod kątem pszczół, którą w Ja-

romirowicach posiadają wraz z żoną 

rodowitą jaromirowiczanką, prowadzi 

gospodarstwo nastawione na zdrowy 

tryb życia i posiada jeszcze kilka in-

nych zainteresowań i talentów. Przy 

okazji poznałem człowieka, który jest 

zapewne wartością dodaną lokalnej 

społeczności i do tego pracowity jak 

pszczoła.                                                         (sp)

To już siódma edycja tej ogólnopol-

skiej akcji. Plac zabaw szczególnie 

dla podopiecznych SOSW Gubin 

to unikatowe i jedyne w swoim ro-

dzaju miejsce, dzięki któremu dzieci 

mogą w sposób efektywny i atrak-

cyjny spędzać czas oraz rozwijać 

swoje liczne talenty, czasami głęboko 

ukryte - mówi Sylwia Sękowska - Mo-

ryń, Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Marii 

Konopnickiej w Gubinie. Na SOSW 

Gubin można głosować do 15 lipca 

poprzez formularz na stronie Interne-

towej podworko.nivea.pl. Tam należy 

kliknąć w ikonkę „Głosuj”. Następnie 

zostaniemy przekierowani do zakład-

ki, gdzie w wyszukiwarce lokalizacji 

wpisujemy: lubuskie, krośnieński i 

Gubin. Wtedy pojawi się nam nazwa 

SOSW (nr 314). Należy kliknąć „głosuj”. 

Pozostaje się nam już tylko zalogo-

wać lub zarejestrować. Codziennie 

każdy z nas może oddać jeden głos i 

tak każdego dnia jeden oddany głos, 

zwiększa szansę SOSW Gubin na 

wymarzony plac zabaw. Zachęcamy 

wszystkich mieszkańców do zaan-

gażowania się w tą akcję. Przy dużej 

mobilizacji może się udać. - Dzięki 

temu nasze miasto będzie mogło 

wyróżnić się nowym, kreatywnym 

miejscem zabaw - podkreśla nasza 

rozmówczyni. Na podwórkach NIVEA 

znajdują się takie urządzenia, jak np. 

kubikowa ścianka wspinaczkowa, 

karuzela integracyjna, planetarium z 

rozrysowanym układem gwiazd, róż-

nego rodzaju gry edukacyjne oraz tak 

lubiane przez dzieci huśtawki.      (am)

Jak wyjaśnia podkomisarz Justyna 

Kulka, z Komendy Powiatowej Po-

licji w Krośnie Odrzańskim: - Gdy 

policjant dał kierującemu znak 

do zatrzymania się, ten począt-

kowo zwolnił, jednak zbliżając się 

do miejsca kontroli przyspieszył. 

Mundurowi natychmiast ruszyli za 

nim w pościg. Policjanci po chwili 

byli już za uciekającą mazdą, któ-

rej kierowca mimo wydawanych 

mu poleceń do zatrzymania się, 

nie miał zamiaru zwolnić i konty-

nuował ucieczkę. 

Komunikat o prowadzonej trasie 

pościgu trafił także do patrolu pre-

wencji, który w rejonie Połupina 

zablokował drogę, uniemożliwia-

jąc kierowcy dalszą ucieczkę. Gdy 

pojazd zatrzymał się, policjanci do-

biegli do auta, a następnie po wy-

ciągnięciu mężczyzny z pojazdu, 

obezwładnili go. 

Dodatkowo okazało się, że pojazd 

marki Mazda CX5 pochodził z kra-

dzieży. 44-latek został zatrzymany 

do wyjaśnienia. Usłyszał zarzuty 

kradzieży z włamaniem do pojaz-

du mazda, a także niezatrzyma-

nia się do kontroli drogowej. Sąd 

zastosował wobec niego trzymie-

sięczny areszt. Mężczyźnie grozi do 

10 lat pozbawienia wolności. 

(red)
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Warto podjąć wyzwanie!
Działająca przy Gubińskim Domu Kultury, Młodzieżowa Grupa „Otwarte” za-
prasza do udziału w grze terenowej pod nazwą „Nie ufaj nikomu”, polegającej 
na namierzeniu i schwytaniu seryjnego mordercy. Jest o co grać. Zwycięska 
drużyna otrzyma 3 tysiące złotych!

społeczeństwo

www.dorotajaworskawisnik.pl          ul.Nowa 5 w Gubinie

- W poprzednich latach przygotowa-

liśmy m.in. grę militarną, o legendach 

gubińskich i kosmicznych piratach.

Staramy, aby zabawa była połączona 

z elementami edukacyjnymi. W ze-

szłym roku gra się nie odbyła, ponie-

waż plany pokrzyżowała nam pande-

mia. Ale nie ma tego złego... Mieliśmy 

więcej czasu na dopracowanie nowej 

gry terenowej oraz wzbogacenie jej o 

nowe elementy - mówi Marcin Gwiz-

dalski z GDK.  A więc na czym będzie 

polegać tegoroczne wyzwanie? Wy-

jaśnia koordynatorka projektu, Wik-

toria Żurko: - Tym razem gra będzie 

miała charakter detektywistyczny. 

To taka komplikacja książek krymi-

nalnych Agathy Christie z filmami 

„Kryminalne zagadki”. Głównym za-

daniem graczy będzie namierzenie 

i schwytanie  seryjnego mordercy, 

który grasuje po Gubinie. Uczestnicy 

stworzą swoje biuro detektywistycz-

ne i będą wchodzić w interakcje z 

mieszkańcami. Tak naprawdę fabułę 

piszą sami gracze, a nie organizatorzy 

gry. Istotną rolę będą pełnić specjal-

ne karty. Drużyny muszą znajdować 

różne rzeczy i rozwiązywać zagadki. 

Ważna będzie bystrość umysłu, szyb-

kość działania oraz łączenie faktów i 

eliminowanie fałszywych informacji. 

A kto może wziąć udział w grze? – 

Prowadzimy nabór osób od 13 roku 

życia. Drużyny mogą się składać od 

dwóch do maksymalnie czterech 

osób. Do rywalizacji przystąpi mak-

symalnie 15 drużyn - dodaje M. Gwiz-

dalski.  Wszystko zacznie się w sobotę, 

19 czerwca, o godzinie 12:00 i potrwa 

maksymalnie cztery godziny. Jeżeli 

żadna drużyna nie zmieści się w cza-

sie i nie rozwiąże zagadki, to wspo-

mniane 3 tys. zł zostanie przekazane 

przez organizatorów gry na cele cha-

rytatywne. Na koniec ciekawostka: 

ostatnio na słupach ogłoszeniowych 

w mieście pojawiły się plakaty: „Po-

szukiwany: żywy lub martwy seryjny 

morderca”. U niektórych mieszkań-

ców wywołały zaciekawienie lub na-

wet przeraziły. Spokojnie, to tylko pla-

kat promujący grę terenową... 

                                          Andrzej Matłacki        

Ciekawy pomysł
Wraz z mężem mamy pragnienie, 

aby wspierać rodziny w kryzysowych 

sytuacjach życiowych oraz aktywizo-

wać osoby z niepełnosprawnościami 

- mówi Ewa Kubiak, pedagog ze Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego im. Marii Konopnickiej w 

Gubinie.

Jednym z pomysłów realizacje tego 

planu jest rozpoczęcie działalności 

„Kawiarenki 50/50”. Jest to pierwsze 

miejsce w naszym mieście, które bę-

dzie obsługiwane przez osoby z róż-

nymi niepełnosprawnościami. - Zysk 

ze sprzedaży kawy oraz soków wyci-

skanych ze świeżych owoców będzie 

podzielony na pół. Pierwsze 50 pro-

cent otrzyma osoba sprzedająca na 

spełnienie swoich marzeń, a drugie 

50 procent przeznaczymy na cel cha-

rytatywny, o którym będziemy infor-

mować w mediach społecznościo-

wych - dodaje E. Kubiak. Kawiarenka 

będzie na początek miała charakter 

budki stacjonarnej przy Urzędzie 

Miejskim, działającej raz w miesiącu. 

Jeśli projekt będzie cieszył się zainte-

resowaniem mieszkańców, to kawia-

renka zostanie otwierana częściej, a 

może nawet powstanie kawiarnia 

stacjonarna. Informacje o tym, w ja-

kich dokładnie terminach pojawią się 

kawiarenki, będą zamieszczane na 

Facebookowym profilu SOSW.    (am) 

Super projekt
Miejska Biblioteka Publiczna w Gu-

binie uczestniczy w „Projekcie Liga 

eSzkoła NUTS – 3 Zielonogórski. Jest 

on współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Regional-

nego w ramach Programu Opera-

cyjnego Polska Cyfrowa (działanie 

3.2 „Innowacyjne Rozwiązania na 

Rzecz Aktywizacji Cyfrowej”). Jego 

celem jest podniesienie kompeten-

cji i kwalifikacji cyfrowych pracow-

ników gminnych samorządowych 

instytucji kultury (GSIK) poprzez 

organizację szkoleń oraz dostęp do 

materiałów edukacyjnych. Rozwija-

nie kompetencji cyfrowych dzieci i 

młodzieży w wieku 10 – 18 lat poprzez 

prowadzenie zająć w ramach certyfi-

kowanego szkolenie e-Citizen ECDL 

oraz zajęć przygotowujących dzieci 

i młodzież do warsztatów robotyki z 

LEGO Spike Prime. W jego ramach 

jest przewidziane wyposażenie pla-

cówek GSIK w laboratorium roboty-

ki niezbędne do prowadzenia zajęć 

politechnicznych z dziećmi i mło-

dzieżą. Wprowadzenie nowej oferty 

edukacyjnej, związanej z informaty-

ką i robotyką, skierowanej do dzieci 

i młodzieży.

„W ramach projektu Biblioteka zosta-

ła wyposażona w laboratorium kodo-

wania, w którym znajdują się zesta-

wy edukacyjne Lego SPIKE PRIME, 

komputery typu notebook, tablety 

oraz zestaw turniejowy FIRST LEGO 

Leaque mata przejazdowa oraz klocki 

do budowy modeli i przeszkód usta-

wianych na macie, których wartość 

wynosi około 11 tys. złotych. Wkrótce 

nasz pracownik przejdzie odpowied-

nie szkolenie w zakresie umiejętności 

wykorzystania komputera i internetu 

e-Citizen ECDL, programowania i ob-

sługi robotów LEGO Spike Prime jak 

też zajęcia praktyczne dla tej grupy 

wiekowej. Osobą go wdrążająca w 

bibliotece jest Agnieszka Maternik. 

Każdy uczestnik tego projektu będzie 

miał tym samym możliwość uzyska-

nia międzynarodowego certyfikatu 

ECDL e-Citzen” - dodaje Agnieszka 

Maternik z MBP w Gubinie  .

Antoni Barabasz

Kochaj - nie bij!
W maju Specjalny Ośrodek Szkol-

no-Wychowawczy im. Marii Ko-

nopnickiej w Gubinie wziął udział 

w akcji zorganizowanej przez Wiel-

ką Orkiestrę Świątecznej Pomo-

cy „Historia misia”. Polegała ona 

miedzy innymi na tym, aby wśród 

dzieci i młodzieży ośrodka zostały 

przeprowadzone zajęcia, dotyczą-

ce prawa do braku przemocy w 

życiu każdego dziecka. Podczas 

warsztatów uczniowie bandażo-

wali misie (jako symbol doświad-

czenia przemocy) i przyczepiali do 

nich fiszki z hasłem „Kochaj mnie, 

nie bij mnie”. Następnie każda 

klasa zostawiała misia na terenie 

Gubina, aby mieszkańcy mogli za-

brać pluszaka i zastanowić się nad 

zjawiskiem przemocy. Na Facebo-

oku szkoły ukazał się filmik „SOSW 

w Gubinie mówi stop przemocy w 

rodzinie”. Warto go obejrzeć. (am)
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Wrócili z medalami 

„Pamiątki” po wojnie
Policjanci, strażacy oraz strażnicy 

miejscy zabezpieczali miejsce, w 

którym patrol saperski unieszkodli-

wiał pocisk moździerzowy z okresu 

II Wojny Światowej. Niewybuch zo-

stał ujawniony podczas prac ziem-

nych na ulicy Barlickiego. 

Bogaty program wycieczki

Dziś w Gubinie działa KOS przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym. Jest to młodzież 

i osoby dorosłe z niepełnospraw-

nością intelektualną. Członkami 

klubu są rodzice. Funkcjonują 

dwie sekcje: zajmująca się pływa-

niem i tenisem stołowym. Jedną 

sekcją kieruje Ziemowit Patek 

drugą – pingpongową - Izabela 

Ochota, a trenerem jest Alicja Id-

czak. Trzon stanowią uczniowie 

SOS-W. 

Klubem opiekuje się I Ochota. 

20 maja Klub Olimpiad Specjal-

nych „As” Gubin uczestniczył w 

Lubuskich Regatach Kajakowych 

Olimpiad Specjalnych w Nowej 

Soli. – Wzięliśmy udział w kajako-

wej imprezie pierwszy raz - opo-

wiada Ziemowit Patek, nauczy-

ciel wychowania fizycznego w 

gubińskim liceum. - Wcześniej 

nie interesowało nas kajakarstwo. 

Pomyślałem – spróbujemy. Jeste-

śmy obyci z wodą, dlaczego nie? 

Zawodnik musi zaświadczyć, że 

umie pływać i musi to udowod-

nić. To mieliśmy z tzw. „głowy”. 

Zorganizowaliśmy dwa spływy 

kajakowe, w których uczestniczyli 

także rodzice. Tomek Dereszczuk 

wyświadczył nieodpłatną przysłu-

gę i przywiózł na tzw. górną Nysę 

osiem kajaków. Tu uczestnicy ćwi-

czyli w kajakach w dwójkach i po-

jedynczo. 

No i gubińska reprezentacja KOS 

pojechała busem na zawody. Przy 

okazji dziękuję Pani Sylwii Sękow-

skiej-Moryń, dyrektorce SOSW, za 

użyczenie szkolnego busa. I jak 

się skończyło? – Wrócili ze świet-

nie przygotowanej imprezy ob-

wieszeni medalami, z dyplomami 

i upominkami. Na postawione 

wcześniej pytanie znaleźliśmy od-

powiedź – nasza decyzja była jak 

najbardziej słuszna. Zawsze mó-

wię i powtarzam: udział w olim-

piadach dla zawodnika już jest 

sukcesem. Wynik jest dodatkiem. 

I to warto sobie zapamiętać. 

Okazało się, że spływy kajakowe 

mogą być doskonałym sportem 

uzupełniającym dla wszystkich 

tych, którzy kochają wodę. 

(sp)

Klub Olimpiad Specjalnych to jedna z organizacji działających na terenie 

naszego miasta. Stowarzyszenie działa na rzecz osób z niepełnospraw-

nością intelektualną i ich rodzin oraz pozostałych członków. Działalność 

oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków i wo-

lontariuszy. 

Z uwagi na zagrożenie ewaku-

owano blisko 100 osób z dziesię-

ciu wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych. - W środę (26.05) 

dyżurny gubińskiego komisariatu 

otrzymał zgłoszenie o ujawnia-

nym na ulicy Barlickiego w Gubi-

nie niewybuchu. Skierowany na 

miejsce patrol Policji potwierdził 

zgłoszenie, a następnie zabezpie-

czył miejsce do czasu przyjazdu 

patrolu saperów. Decyzją dowód-

cy patrolu minersko-saperskiego 

z 5 Kresowego Batalionu Saperów 

z Krosna Odrzańskiego, który po-

informował, iż znalezisko to gra-

nat moździerzowy kaliber 82 mm 

z zapalnikiem z okresu II Wojny 

Światowej, konieczna była ewa-

kuacja mieszkańców z pobliskich 

mieszkań. Na miejsce skierowano 

dodatkowe siły policji z Gubina i 

Krosna Odrzańskiego. Policjan-

ci wspólnie z funkcjonariusza-

mi Straży Pożarnej i strażnikami 

miejskimi z Gubina zamknęli ruch 

pieszy i kołowy na drogach do-

jazdowych do ulicy Barlickiego, a 

także przeprowadzili ewakuację 

blisko 100 osób z dziesięciu wie-

lorodzinnych budynków miesz-

kalnych - relacjonuje podkomi-

sarz Justyna Kulka, z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Od-

rzańskim. O prowadzonych dzia-

łaniach powiadomiono sztab kry-

zysowy Urzędu Miasta w Gubinie, 

który zorganizował transport dla 

mieszkańców i przewiezienie ich 

do jednej ze szkół na terenie mia-

sta, gdzie bezpiecznie mogli ocze-

kiwać na zakończenie działań. 

Przypominamy, że na terenie po-

wiatu krośnieńskiego często znaj-

dowane są niewybuchy z czasów 

wojny. Pomimo tego, że przez kil-

kadziesiąt lat leżą w ziemi, mogły 

nie stracić swoich zdolności bojo-

wych i w związku z tym stanowią 

śmiertelne zagrożenie. - Pamię-

tajmy, że w przypadku znalezie-

nia niewybuchu, bez względu na 

miejsce ujawnienia, nie dotykaj-

my go i natychmiast skontak-

tujmy się z najbliższa jednostką 

Policji. Niewłaściwe obchodzenie 

się z niewybuchem, ruszanie go, 

rozkręcanie, czy też przenoszenie 

jest bardzo niebezpieczne i może 

zakończyć się tragicznie - dodaje 

J. Kulka. 

(red)

Za kilka miesięcy Stowarzyszenie 

Kobiet Gubin – Guben „Nysa” będzie 

obchodziło jubileusz 10-lecia działal-

ności. Jedną z imprez mu towarzy-

szących jest wycieczka do Trójmiasta 

i okolic, jaka miała miejsce w ostat-

nich dniach maja. Jak mówi szefowa 

„Nysy”, Sabina Siwka:  - Mimo nie-

sprzyjającej pogody, program wy-

cieczki zaproponowany przez jedno 

z biur podróży był bardzo atrakcyjny. 

Dzięki temu uczestnicy wrócili z wiel-

kimi emocjami, a niektórzy z pew-

nością będą chcieli jeszcze nieraz 

zwiedzić Trójmiasto. Atrakcji w czasie 

pięciodniowego pobytu było co nie-

miara. Jej uczestnicy zwiedzili m.in. 

siedzibę krzyżackiego zakonu w Mal-

borku, gdańską starówkę,  wysłucha-

li koncertu organowego w oliwskiej 

katedrze, jak też udostępnione dla 

turystów - Dar Pomorza i weterana 

atlantyckich szlaków ORP – Błyska-

wica. Stowarzyszenie zamierza po-

wrócić do comiesięcznych spotkań 

organizacyjnych, a jesienią jest pla-

nowany uroczysty jubileusz.            AB 
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Powróciliśmy! Podziel się cennym darem!

Zachęcamy mieszkańców Gubina 

i okolic do oddania krwi w środę, 

16 czerwca, na Placu im. św. Jana 

Pawła II, przy farze. Krwiobus 

będzie czynny od 9:00 do 12:30. 

Krwiodawcą może zostać osoba 

dorosła w wieku od 18 do 60 lat ko-

biety i do 65 lat mężczyźni, ważąca 

przynajmniej 50 kg i ciesząca się 

zdrowiem. Zanim wejdziemy do 

mobilnego punktu poboru krwi, 

musimy zarejestrować się i wypeł-

nić ankietę. Potem lekarz kwalifi-

kuje daną osobę do oddania krwi. 

Samo pobranie trwa nie dłużej niż 

10 minut. W trakcie jednego wkłu-

cia oddaje się 450 ml krwi. Dawcy 

w dniu oddania krwi przysługuje 

wolne od pracy. Dzielmy się tym 

cennym darem, jakim jest krew! 

Jest to ważne, szczególnie w okre-

sie pandemii. Poprzednim razem, 

14 kwietnia, na akcję poboru krwi 

w Gubinie zgłosiły się 43 osoby. 35 

krwiodawców zakwalifikowało się, 

oddając 15 litrów i 750 mililitrów 

krwi. Warto regularnie sprawdzać 

„barometr krwi” na rckik.zgora.pl, 

który odzwierciedla aktualne za-

potrzebowanie na krew. (am)

Po przerwie spowodowanej covi-

dowym lockdownem na szczęście 

powróciliśmy do projektu „Młodzież 

movie” z programu „Równać Szan-

se”. Znowu spotykamy się w soboty, 

aby zdobywać wiedzę w zakresie 

sztuki, filmu i aktorstwa. 

I co najważniejsze - znowu się po 

prostu spotykamy, spędzając ze 

sobą czas, a jest nam ze sobą na-

prawdę dobrze… Zajęcia eduka-

cyjne, które do tej pory mieliśmy, 

na pewno wpłynęły na rozwój na-

szych tzw. umiejętności twardych. 

Koordynator projektu, wspaniały 

Marcin „Gwizdo” Gwizdalski, dba 

jednak o nasz rozwój również w 

zakresie umiejętności miękkich. 

Dlatego w sobotnie popołudnie 

spotkaliśmy się w restauracji „Mac 

Burger”. Niewiele jest rzeczy, które 

tak integrują grupę młodzieży jak 

wspólne jedzenie pizzy. Ale tego 

dnia nie spotkaliśmy się jedynie, 

aby napchać swoje brzuchy. Po 

części cateringowej przyszedł czas 

na poważne szkolenie, chociaż za-

dbaliśmy o to, aby jego forma była 

w miarę wesoła. Inscenizowane 

scenki i wcielanie się w określone 

role zagwarantowały nam rozwój 

m. in. w obszarze team buildin-

gu, komunikacji interpersonalnej, 

współpracy w grupie, radzenia 

sobie w kryzysowych sytuacjach. 

Śmiechu było co niemiara, choć 

sytuacje, w których się nieocze-

kiwanie znajdowaliśmy podczas 

scenek wcale nie były takie sym-

patyczne i łatwe. - Myślę, że takie 

umiejętności jak pozyskiwanie 

partnerów, nawiązywanie współ-

pracy z samorządem lokalnym 

i innymi instytucjami, wykorzy-

stywanie otoczenia, organizacja 

eventów, logistyka, bardzo nam 

się przydadzą w dorosłym życiu. 

Fajnie, że mamy możliwość po-

ćwiczyć sobie pewne rzeczy prak-

tycznie, bez negatywnych konse-

kwencji – opowiada Nina Mulica, 

uczestniczka projektu. Cała mło-

dzież skupiona wokół projektu 

zgadza się z Niną. Jeśli dodamy 

do tego jeszcze takie aspekty jak 

odkrywanie swoich zdolności, pre-

dyspozycji, barier, mocnych i sła-

bych stron, to da nam to bardzo 

szeroki wachlarz kierunków nasze-

go rozwoju. I oto w tym wszystkim 

właśnie chodzi…  - W projekcie z 

programu „Równać Szanse” Pol-

sko-Amerykańskiej Fundacji Wol-

ności, który realizuje Polska Fun-

dacja Dzieci i Młodzieży, biorę już 

udział 4 raz. I nie zamieniłabym 

tego na żadną inną atrakcję, roz-

rywkę czy działanie. Wiem ile mi i 

innym dały spotkania w Gubiński 

Domu Kultury i jak bardzo pozwo-

liły mi być kimś lepszym, niż była-

bym bez tych projektów. Serdecz-

nie polecam!  - Karo Mikołajewska 

– 18 letnia uczestniczka projektu.



8    sroda 02.06.2021

Ryngrafy, odznaczenia i statystyka
Tegoroczne Walne Zebranie 

Sprawozdawcze Stowarzyszenia 

Strzelecko – Obronnego „Pionier” 

Gubiński Klub Sportowy miało 

miejsce 29 maja obok strzelnicy 

w specjalnie zamontowanym na-

miocie udostępnionym przez jed-

ną z jednostek wojskowych. 

Praca czeka Uwaga na kleszcze 
Robi się coraz cieplej. A to oznacza, że w każdej 
chwili możemy się spodziewać kleszczy na na-
szych ubraniach oraz skórze. Gdzie najczęściej 
można je spotkać? 

Topnieje 
przewaga 

Oferty pracy w PUP - Filia w Gubinie 

(stan na 28.05): kierowca samocho-

du dostawczego – pomocnik spa-

wacza, operator maszyn i urządzeń 

do przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych, nauczyciel: jęz. angielskiego, 

jęz. niemieckiego, logopeda, na-

uczania początkowego, matematy-

ki, jęz. polskiego, cukiernik, piekarz, 

spedytor, księgowa/y, kasjer – sprze-

dawca, młodszy pomocnik opera-

tora wypalarki laserowej, pracow-

nik ochrony, operator biogazowni,  

nauczyciel edukacji przedszkolnej, 

nauczyciel wspomagający, pomoc 

kuchenna, opiekun klienta, pra-

cownik gospodarczy, kierowca sa-

mochodów ciężarowych, pomoc-

nik mechanika, operator maszyn i 

urządzeń do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, kierowca samochodu 

ciężarowego – silos, mechanik – ro-

botnik gospodarczy.                       (am) 

Zebranie sprawozdaw-

cze Stowarzyszenia było 

doskonałym momentem 

wyrażenia podziękowań 

dla osób prawnych i 

wspierających 

jego działalność.

„

Społeczeństwo

W tym miejscu powstanie w przy-

szłości kolejny obiekt szkoleniowy. 

Taka specyficzna sytuacja została 

wymuszona obostrzeniami pande-

micznymi. W zebraniu wzięło udział 

40 członków, a obradom przewodni-

czył Prezes „Pioniera” gen. dyw. rez. 

Wiesław Michnowicz wraz z Zarzą-

dem Stowarzyszenia. O tym, jakim 

prestiżem cieszy się „Pionier” może 

świadczyć udział w obradach burmi-

strza miasta Bartłomieja Bartczaka, 

wicestarosty powiatu krośnieńskie-

go Ryszarda Zakrzewskiego, a ze 

strony wojska m.in. Szefa Wojewódz-

kiego Sztabu Wojskowego w Zielo-

nej Górze – płk. dypl. Grzegorza Dyrki 

i Zastępcy Dowódcy krośnieńskich 

„saperów” mjra Krzysztofa Wojta-

sa. W spotkaniu uczestniczyli także 

przedstawiciele firm i osoby praw-

ne wspomagające jego działalność, 

np. właściciele firmy Polskie Składy 

Budowlane „Mrówka” – Helena i Ka-

zimierz Trzebińscy, Tadeusz Opad-

czyk – właściciel firmy remontowo 

– budowlanej, Prezes POŚ Dariusz 

Bocheński. Miłym akcentem było 

wręczenie legitymacji członkow-

skich i symboli Stowarzyszenia nowo 

przyjętym w międzyczasie człon-

kom. W części typowo organizacyj-

nej – członkowie Zarządu Roman 

Kaczmarek i Robert Olejnik - przed-

stawili sprawozdania organizacyjne i 

finansowe dotyczące funkcjonowa-

nia „Pioniera” w 2020 roku. W głoso-

waniu Zarząd uzyskał absolutorium 

za wykonanie planu zamierzeń w ub. 

roku przez 100% członków upraw-

nionych do wzięcia w nim udziału. W 

dalszej części zebrania w klasyfikacji 

na Strzelca Roku 2020 z rąk Preze-

sa – gen. W. Michnowicza – za uzy-

skane wyniki strzeleckie nagrodę w 

postaci okolicznościowego trofeum 

odebrał Ziemowit Patek. Zebranie 

sprawozdawcze Stowarzyszenia było 

doskonałym momentem wyrażenia 

podziękowań dla osób prawnych i 

wspierających jego działalność. Sto-

sowne ryngrafy – jako wyrazy do-

tychczasowego wspierania działal-

ności Stowarzyszenia otrzymali: dla 

władz miasta burmistrz B. Bartczak, 

a dla władz samorządowych powiatu 

krośnieńskiego R. Zakrzewski, pań-

stwo Trzebińscy, Krzysztof Kaszek i 

Ryszard Jakuszczyk. Złote, srebrne i 

brązowe medale otrzymali m.in. Pre-

zes „Oczyszczalni” Dariusz Bocheń-

ski, Dawid Bogdanowicz, płk. G. Dyr-

ka. Wyróżniono również krośnieński 

5 Kresowy Batalion Saperów, 44 

Wojskowy Oddział Gospodarczy oraz 

członków i osoby prawne.

Antoni Barabasz    

MKP Carina Gubin i Ilanka Rzepin - 

już tylko te dwa kluby liczą się w wal-

ce o awans do III ligi. Do zakończenia 

sezonu pozostało 6 kolejek. Przewa-

ga naszego zespołu nad rywalem 

wynosi obecnie 7 punktów, ale jeżeli 

Ilanka  wygra zaległy mecz, to po-

zostaną w zapasie już tylko cztery 

oczka. W środę, 26 maja, gubinianie 

pokonali na własnym stadionie Piast 

Iłowa 2:1. Bramki dla naszego zespo-

łu zdobyli: Paweł Niewiadomski ‚15, 

Przemysław Haraszkiewicz ‚55. Z ko-

lei cztery dni później (29.05) Carina 

zremisowała bezbramkowo u siebie 

ze Stilonem Gorzów Wlkp. A już w 

najbliższą sobotę, 5 czerwca, derby. 

Carina podejmie u siebie Tęczę Kro-

sno Odrzańskie. Początek meczu o 

godzinie 18:00. Dokładny terminarz 

pozostałych spotkań końcówki se-

zonu 2020/21 można sprawdzić na 

stronie lubuskizpn.pl, w zakładce ter-

minarze/wyniki/tabele. Natomiast w 

czwartek, 3 czerwca, kibiców czekają 

emocje związane z finałem Pucharu 

Polski na szczeblu LZPN. Podopiecz-

ni Grzegorza Kopernickiego zagrają 

o trofeum z III-ligową Lechią Zielona 

Góra. Początek spotkania w Między-

rzeczu zaplanowano na godzinie 

17:00. Ten, kto nie zjawi się na stadio-

nie, może obejrzeć mecz za pośred-

nictwem YouTube Relacja Live lub 

na TVP Sport Gorzów Wlkp. 

(am)

Praktycznie wszędzie, gdzie jest 

roślinność, a więc nie tylko w lesie. 

Czekają na ofiarę-żywiciela m.in. 

na czubkach roślin zielonych, czy 

niezbyt wysokich traw. W porze 

suchej i przy wysokiej tempera-

turze  jest ich mało. Najłatwiej je 

spotkać po deszczu oraz rano lub 

wieczorem. To bardzo groźne pa-

jęczaki mogące przenosić trudne 

do wyleczenia u człowieka: wirusy, 

bakterie i pierwotniaki oraz naj-

gorszą chorobę, czyli boreliozę. Jak 

działa kleszcz? Wpija się w skórę 

kolczastym ryjkiem, a później 

produkuje cement, którym umo-

cowuje się w żywicielu. Uszkadza 

naczynie krwionośne, powodując 

krwiaka pod skórą, z którego po-

biera krew, wpuszczając jedno-

cześnie substancje przeciwzakrze-

powe i znieczulające. Następnie 

żeruje, czyli ssie i pluje. W  ten spo-

sób może przekazać człowiekowi 

bakterie, które ma w śliniankach. 

Krętki przebywają w tkance pod-

skórnej około 2 tygodnie i dopiero 

po tym czasie trafiają do krwiobie-

gu. W tej pierwszej fazie leczenie 

antybiotykami pozwala skutecznie 

wyeliminować krętki z organizmu. 

Wczesne usunięcie kleszcza mini-

malizuje ryzyko zakażenia. 

(red)
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Żyj długo i zdrowo!

EKO sprawy

Warto wiedzieć

Papież Franciszek ustanowił nowe 

święto – Światowy Dzień Dziadków 

i Osób Starszych. Obchodzony bę-

dzie w całym Kościele każdego roku 

– w czwartą niedzielę lipca. Ojciec 

Święty, uzasadniając wprowadzenie 

tego wyjątkowego dnia, stwierdził, 

że często zapomina się o dziadkach. 

„Wokół nas żyją seniorzy – mądrzy 

strażnicy korzeni narodów, chwalą-

cy Boga za dar starości, gotowi na 

przekazywanie młodym pokoleniom 

doświadczenia życia i wiary”. Papie-

ski dzień dziadków i osób starszych 

dotyczy też bezbronnych i wymaga-

jących opieki oraz tych, którzy są sa-

modzielni, lecz samotni i zgorzkniali. 

Franciszkowi zależy, żeby nikt nie był 

wykluczony ze względu na metrykę. 

To święto ma być hołdem dla tych, 

dzięki którym jesteśmy tu i teraz, a 

jednocześnie ostrzeżeniem, że dzi-

siejsza cywilizacja, kochająca mło-

dość i często nieszanująca starości, 

zmierza donikąd. Dziadkowie i wnu-

kowie powinni mieć zawsze kontakt 

ze sobą. Starsze pokolenie, dzięki 

młodym, odnajdzie siłę do marzeń. 

Obdarzane uwagą i czułością wnuki 

będą mogły przejąć dobre wzorce. 

W 2020 r. na świecie żyło 727 milio-

nów osób w wieku 65 lat i starszych. 

Do 2050 r. liczba ta wzrośnie dwu-

krotnie. Należy się zastanowić jaka 

przyszłość ich czeka. Nadeszła go-

dzina buntu przeciw dyskryminacji 

dziadków, bo nie wszyscy nadążają 

za technologią, są zniedołężniali i 

opieka nad nimi kosztuje. Ten pro-

blem martwił już Jana Pawła II, który 

kojarzony z inicjatywą Światowych 

Dni Młodzieży – wcale nie był tylko 

apostołem młodych. W liście do lu-

dzi starszych ( w 1999 r.) podkreślał 

jak bardzo w przeszłości starość 

darzono szacunkiem. Obecnie ule-

gło to zmianie przez stawianie na 

pierwszym miejscu użyteczność i 

produktywność człowieka. Papież 

Franciszek podkreśla, że starość nie 

może być biznesem, kalkulacją zy-

sków ani tematem tabu. Jesień ży-

cia, to naturalna kolej cyklu istnienia 

i trzeba ją oswoić. Jak należy spędzić 

pierwszy papieski dzień dziadków i 

osób starszych? Otóż liczy się każdy 

gest miłości i szacunku. Odwiedzi-

ny, rozmowa, zachęta do wspólnej 

aktywności (jeśli to możliwe), towa-

rzyszenie na zakupy, czy do lekarza, 

zrobienie porządków itp. To nie ma 

być świeckie święto babci i dziad-

ka – kiedy wystarczy laurka, kwiaty 

i czekoladki. Papieżowi nie chodzi o 

symbole – ALE  O  CZYNY!

Zdrowie na talerzu

Jednym ze smaczniejszych owoców 

letnich jest TRUSKAWKA. I właśnie 

zbliża się sezon na naszą rodzimą 

truskawkę. Oprócz niewątpliwych 

walorów smakowych – w owocach 

znajdują się cenne witaminy i mi-

nerały. Zawierają więcej witamin C 

niż owoce cytrusowe. Są też wita-

miny z grupy B (B1, B2, B6, PP) oraz 

witamina A. Truskawka to cenne 

źródło żelaza, a także wapnia i fos-

foru wzmacniającego kości, potasu 

obniżającego ciśnienie krwi, ma-

gnezu kojącego nerwy i manganu 

poprawiającego pamięć. Mięsiste 

owoce są doskonałym źródłem kwa-

su elagowego, który wspiera układ 

odpornościowy organizmu. Posia-

dają związki bakteriobójcze. Spoży-

wanie truskawek wpływa korzystnie 

na układ krążenia i obniżają poziom 

złego cholesterolu. W kuchni wy-

korzystywane są do ciast, deserów, 

sałatek, zup i przystawek. Można je 

przetworzyć na kompoty, konfitury, 

dżemy, a także całe świeże owoce 

zamrozić. Ale najsmaczniejsze są 

świeże truskawki, a więc kochajmy i 

jedzmy truskawki!

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka jest  

obchodzone na całym świecie. Data i 

sposób świętowania uwarunkowane 

jest tradycjami religijnymi i narodo-

wymi danego państwa. Mimo różnic 

kulturowych, tego dnia w każdym 

miejscu na ziemi najważniejsze są 

dzieci. Inspiracją do wprowadzenia 

tego święta była potrzeba zapewnie-

nia dzieciom bezpieczeństwa. Inicja-

torem powstania tego dnia był Świa-

towy Związek Ochrony Dzieciństwa, 

którego przewodnim celem było 

zapewnienie bezpieczeństwa dzie-

ciom na całym świecie, szczególnie 

przed wojną, głodem i krzywdą. A jak 

jest dzisiaj –w XXI wieku -  w realu? 

Dzieci giną na wojnie, są tanią siłą 

roboczą, a także są wykorzystywane 

seksualnie. Umierają z niedożywie-

nia i braku opieki lekarskiej. Często 

w domach rodzinnych są maltreto-

wane i przeżywają piekło z rąk rodzi-

ców- sadystów. Czy tak ma wyglądać 

bezpieczne dzieciństwo? 

Dzień Dziecka - życzenia.

Dzieci - jak nikt na świecie zasługuje-

cie na to, co najlepsze. Na szczęśliwe 

i beztroskie dzieciństwo, bezwarun-

kową miłość i przyjaźń. Na bajki na 

dobranoc i książki do szkoły. Na czas 

na naukę oraz dobrą zabawę, dobre 

słowo, zaufanie i bezpieczeństwo. Na 

kubek ciepłego mleka i ciepły uścisk 

– zawsze! Powinniście wiedzieć, że 

Wasz Dzień jest CODZIENNIE!

Znacie? Nie znacie? Poznajcie

Dziś będzie o kobiecie niezwykłej, 

której życie napisało scenariusz nie 

do pozazdroszczenia – z punktu wi-

dzenia wielu osób. Mariola Kwiat-

kowska, technik krawiectwa, mama 

dwóch synów. Starszy, Przemysław 

jest już usamodzielniony, młodszy 

Mateusz (lat 27) – niepełnosprawny 

(autyzm) potrzebujący całodobowej 

opieki. Mateusz skończył szkołę pod-

stawową i gimnazjum, potem przez 

trzy lata uczęszczał do Pow. Ośrodka 

Wsparcia „Integracja”. Obecnie jest 

pod stałą opieką mamy i czuje się z 

nią bardzo bezpiecznie. A ponieważ 

mama ma swój zakład krawiecki, 

codziennie zabiera ze sobą syna, aby 

pracując mieć go na „oku”. Pytam 

panią Mariolę o jej „wolny czas” i ma-

rzenia, które chciałaby zrealizować. 

Moje marzenia? - zadumała się za-

pytana. Moje marzenia, to uśmiech 

na twarzy mojego syna – i jest on 

dla mnie bezcenny! I tak mama, fi-

ligranowa kobieta, wraz z dorosłym 

synem (wzrost ok. 1,70) wspólnie  

uprawiają walking, wyjeżdżają nad 

jezioro, przed pandemią były wyjaz-

dy do kina, ZOO, na imprezy kultu-

ralne organizowane przez m.in. GDK, 

nad morze oraz zwiedzanie cieka-

wych miejsc – pomników przyrody 

i architektury. Ze względu na pan-

demię skończyły się wyjazdy poza 

miasto – zostały tylko spacery i zaję-

cia w domu. Mateusz  ma w pokoju 

bieżnię, z której korzysta codziennie, 

potrafi także poruszać się w Inter-

necie. Uwielbia oglądać bajki z wy-

twórni W. Disneya, no i oczywiście 

śpiewa! Gdy zaczyna „swój koncert” 

to trudno go zatrzymać – robi to z 

pasją i widać, że jest wtedy bardzo 

szczęśliwy. Pani Mariola nie ukrywa, 

że jest jej ciężko i przydałaby się po-

moc np. w postaci obozu rehabilita-

cyjnego dla syna lub innych warsz-

tatów zajęciowych. Wtedy mogłaby 

wziąć głębszy oddech i nabrać siły 

na przyszłość. Zastanawia się też jaki 

los czeka  syna, gdy jej zabraknie. 

Mówi, że od wielu lat ją to martwi. I 

nie jest to odosobnione, ponieważ 

wiele matek w Gubinie ma ten dy-

lemat. I dlatego, Stowarzyszenie Po-

mocy Osobom Niepełnosprawnym 

Intelektualnie „Dom nad Lubszą” 

(M. Kwiatkowska jest obecnie preze-

sem) postanowiło wybudować dom 

rodzinny dla dzieci z autyzmem. 

Dzieci mogłyby adoptować się w 

nowym środowisku jeszcze za życia 

swoich rodziców-opiekunów. Byliby 

oni spokojni o  bezpieczną przyszłość 

swoich synów i córek.  W Polsce jest 

wiele takich domów i świetnie speł-

niają swoją rolę. W tych placówkach 

dzieci autystyczne uczą się,  rozwijają 

swoje pasje na różnych warsztatach 

i przebywają w nich aż do śmierci. 

Gdyby udało mi się doprowadzić do 

powstania takiej placówki w Gubi-

nie, byłabym spokojna o przyszłość 

Mateusza, bowiem jest to mój jak-

by testament, nie tylko dla mojego 

dziecka, ale także dla wielu innych, 

obarczonych tą niepełnosprawno-

ścią dzieci – mówi stanowczo pani 

Mariola. Wielki szacunek! Trzymam 

kciuki za marzenie, które musi się 

spełnić – bo marzenia dobrych ludzi 

zawsze się spełniają!

„Na przekór” (Ida Kaczanowska)

Na przekór…

Pandemii w rękawiczkach i 

maseczce na twarzy

Poszłam po zdrowie

Na moją łąkę marzeń…

Tak niedawno umajona

Wyki fioletem po rolnych ugorach…

Rankiem się jawiła jak Jutrzenka

Różowa

Miałam ją na własność

Była lekiem muzą

Zjawiskowa…

Boże zda się wczoraj biegałam boso

wiatr warkocze mi rozplatał

strącał z bzów poranną rosę…

Dziś ta sama łąka nie jest tak różowa

Wszystko się zmieniło…

Strach zagościł w naszych głowach

Nikt nie wie dlaczego skąd

Nowa maska kolorowa…?

Czy potrzebna ta wojna?

Jakiż to wróg uwięził nas

w domach?

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).

Znalezione w sieci ...

Czy wiecie, że już w dwunastu kra-

jach można jeździć po  drogach z 

plastiku? A tak, można m.in. w RPA, 

Wielkiej Brytanii czy w Wietnamie. 

Technologia ta pojawiła się w Indiach 

dwie dekady temu i wykonano już po-

nad 60 tys. mil takich ekologicznych 

dróg. Plastikowe drogi są mocniejsze 

i trwalsze pod względem obciążeń od 

asfaltowych, tolerują duże wahania 

temperatur i są bardziej odporne na 

uszkodzenia przez wodę i pęknięcia. 

Ta technologia może przyczynić się 

do sporego oczyszczenia środowiska 

naturalnego. Z 350 mln ton plastiku, 

który ludzie produkują każdego roku 

– tylko 9 procent poddawanych jest 

recyklingowi.

Ważne kontakty
Telefon zaufania – tel. 92 88 

(15,00-17,00)

Pomoc prawna  – tel.507 025 963 

(pon.-piątek, 8,00 – 15,00)

Gubińska Rada Seniorów – U.Miasta  

- 68 -455 81 00

Wszystkie służby ratunkowe – tel.112

Opr. strony - S. Łapkowska
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Są już pierwsze efekty prac archeologów 

Trwają prace archeologiczne w parku przy ulicy Królewskiej, gdzie 

usytuowana była Willa Wolfa. Pierwsze efekty już są widoczne. Doko-

pano się między innymi do poziomu piwnic przedwojennej willi oraz 

znaleziono różne przedmioty należące do rodzinny Wolfa, jak choćby 

porcelany. 

Mała Ania walczy o życie

Prace są prowadzone przez pracow-

ników z Muzeum Archeologicznego 

Środkowego Nadodrza. Ich głów-

nym zadaniem jest archeologiczne 

rozpoznanie tzw. Willi Wolfa. Było to 

pierwsze dzieło architekta Ludwiga 

Miesa van der Rohe - mistrza klasycz-

nego modernizmu i „kamień milo-

wy” w historii budownictwa. Projekt 

jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu 

Współpracy INTERREG V A Bran-

denburgia-Polska 2014-2020, Fun-

dusz Małych Projektów Euroregionu 

„Sprewa -Nysa-Bóbr” oraz budżetu 

państwa.

Poza archeologami, w Gubinie poja-

wili się geofizycy z laboratorium Bio- i 

Archeometrii Instytutu Archeologii i 

Etnologii Polskiej Akademii Nauk w 

Warszawie. Używany przez nich geo-

radar, mierząc odbicie fal radiowych, 

pozwala na zobrazowanie ukrytych 

w gruncie struktur jak np. poszuki-

wanych reliktów architektury. Jak 

mówi w rozmowie z „Wiadomościa-

mi” nadzorujący przebieg prac arche-

olog Paweł Stachowiak z Muzeum 

Środkowego Nadodrza z podzielo-

nogórskiej Świdnicy: - Nasze zadanie 

polegało między innymi na odsło-

nięciu przy użyciu sprzętu inżynieryj-

nego pozostałości fundamentów, aż 

do poziomu piwnic. Dużej pomocy 

technicznej udziela w tym zakresie 

wojsko, w tym krośnieński batalion 

saperów. Ponadto koncentrowaliśmy 

się na aspektach technicznych, doty-

czących oczyszczenia z ziemi i gruzu, 

zarysu fundamentów budynku i od-

słonięciu samych posadzek piwnic, 

czyli do poziomu rzędu 2,2 – 2,5 me-

tra poniżej poziomu parteru budyn-

ku. Na obecnym etapie prowadzone 

przez zespół prace potrwają prawdo-

podobnie do końca maja. Następnie 

mają być prowadzone prace geode-

zyjne i cały szereg prac technicznych, 

które będą wykonywane przez spe-

cjalistów z Politechniki Wrocławskiej. 

Zwieńczeniem tego etapu ma być 

transgraniczna konferencja nauko-

wa, której wyniki zostaną zaprezento-

wane szerokiemu środowisku. 

Po willi wybudowanej w latach 20-

tych ubiegłego wieku pozostały tylko 

ukryte w ziemi fundamenty. Budynek 

został częściowo zniszczony w trakcie 

II wojny światowej. Ostatecznie ro-

zebrano go tuż po wojnie. Ale nadal 

rozpala wyobraźnię architektów... 

Dlaczego? - Na pewno jest to dzie-

ło przełomowe. Mies van der Rohe 

do 1925 roku projektował budynki 

w stylu klasycznym. Na takie zresztą 

wtedy był popyt. Willa Wolfa to typo-

wy przykład modernizmu. Myślę, że 

ujął w niej wszystkie swoje najlepsze 

dotychczasowe pomysły. Jako młody 

39 letni architekt, musiał się wyka-

zać. Miał wolną wolę. Wiedział, że to 

dzieło jego życia i od niego będzie 

zależała dalsza kariera. Uważam, że 

jego kolejne projekty są w mniejszym 

lub większym stopniu rozwinięciem 

koncepcji zawartych w willi zaprojek-

towanej dla Ericha Wolfa. Przykładem 

tu mogą być Willa Langego oraz willa 

dla rodziny Esters. Obydwa obiekty 

wybudowano w Krefeld koło Essen 

w latach 1927-1930. Są bardzo podob-

ne do gubińskiej  zniszczonej willi. 

Zapewne brakujące odpowiedzi na 

pytania natury technicznej, związane 

z celem prac archeologicznych w Gu-

binie, odkryjemy właśnie tam. W tym 

gruzie można znaleźć wszystko, to co 

jest potrzebne do realizacji kolejnego 

etapu rekonstrukcji willi, czyli projek-

tu budowlanego.  Zapewne odnajdą 

się resztki zniszczonych pamiątek po 

właścicielach - uważa Mirosław Ga-

czyński. Do tematu powrócimy.  (am) 

Na pływalni miejskiej w Gubinie 19 

czerwca od godziny 14:00 trwać bę-

dzie kiermasz ciast, książek oraz rę-

kodzieł. Cały dochód z akcji zosta-

nie przekazany na rzecz niespełna 

rocznej Ani, która walczy o życie, a 

jej stan zdrowia pogarsza się. 

Dziewczynka ma duże problemy z 

oddychaniem oraz pracą serdusz-

ka. Pojawiły się również problemy z 

kręgosłupem. To efekt SMA, która 

osłabia mięśnie. - Grożąca skolioza 

dodatkowo utrudnia podanie re-

fundowanego leku, który aktualnie 

otrzymuje Ania. Nawet nie potrafimy 

sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy 

nie będzie możliwości dalszego jego 

podawania - mówi mama dziew-

czynki, pani Asia. A to nie koniec pro-

blemów. Dziecko wymaga dalszej 

konsultacji endokrynologicznej ze 

względu na nieprawidłowe wyniki 

badań metabolicznych. Ponownie 

czekają ją ciężka diagnostyka w szpi-

talu. Z uwagi na dalsze problemy ze 

śluzem oraz przełykaniem niezbędna 

będzie stymulacja mięśni twarzy za 

pomocą prądu. - Nie wiemy, ile jesz-

cze nasza córeczka jest w stanie wy-

trzymać. Jej krótkie życie przepełnio-

ne jest płaczem, cierpieniem i bólem. 

Z przerażeniem wspominamy, jak 

kilka miesięcy temu trafiła do szpitala 

z niewydolnością oddechową i każ-

dego dnia obawiamy się o jej życie. 

Mamy czas tylko do końca czerwca, 

dlatego błagamy - pomóżcie nam - 

dodaje pani Joanna. 

Co ciekawe, dziewczynka po urodze-

niu dostała 10 punktów w skali Apgar. 

Przez dwa miesiące rozwijała się jak 

każdy zdrowy noworodek, a choroba 

nie dawała żadnych objawów. Po tym 

czasie jej rodzice zauważyli, że jest 

bardziej wiotka od innych dzieci i za-

stanawiało ich to, dlaczego prawie ni-

gdy nie płacze. Wszyscy jednak doko-

ła ich uspokajali, mówiąc, że powinni 

się cieszyć z tak grzecznego dziecka. 

Mimo to zabrali Anię do rehabilitanta, 

który zasugerował, aby udać się do 

pediatry. Wszystko, co złe, zaczęło się 

we wrześniu ubiegłego roku. - Lekarz 

poinformował nas o wyniku badań 

Ani. Stwierdzono SMA1 – rdzeniowy 

zanik mięśni. Ta choroba każdego 

dnia odbiera jej siły i szansę na prze-

życie. Mamy niewiele czasu! Im wcze-

śniej przejdzie terapię genową, tym 

ma większe szanse - podkreśla pani 

Joanna.

Terapia genowa dostępna jest już w 

Polsce. Niestety, jej koszt jest gigan-

tyczny. Trzeba zebrać około 9,5 mi-

liona złotych! Aktualnie Ania jest pod 

opieką SPSZOZ Zdroje w Szczecinie 

i jest intensywnie rehabilitowana, co 

jedynie spowalnia postęp choroby, 

przy czym rehabilitacja w dużej mie-

rze musi być finansowana ze środ-

ków całej rodziny.  - Kwota 9,5 milio-

na jest ogromna i dla naszej rodziny 

nieosiągalna, ale mocno wierzymy, że 

dzięki Waszej pomocy uda nam się 

zebrać ją w całości. Prosimy o wpła-

tę nawet najmniejszej kwoty dla Ani 

i udostępnienie naszego apelu tylu 

osobom, do ilu tylko możecie dotrzeć 

- apelują rodzice dziewczynki. Warto 

odwiedzić stronę siepomaga.pl/ania i 

wesprzeć zbiórkę.                                (am)
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Nietuzinkowa postać Stresujące trzy dni...

W tym roku minęła 80. rocznica urodzin Józefa Bartkowiaka. Przypomnijmy 
tę nietuzinkową postać człowieka w pewnym sensie niezwykłego. Całe swo-
je gubińskie życie poświęcił miastu i jego mieszkańcom jako nauczyciel, wy-
chowawca i dyrektor szkoły.

Brzeg wysprzątany!

Czegóż to nie można znaleźć na 

polskim brzegu Nysy Łużyckiej?! 

Leżą tam m.in. papierowe i styro-

pianowe opakowania po „smakoły-

kach” sprzedawanych w pobliskiej 

sieci szybkiej obsługi, czy też szklane 

butelki. Wędkarze – członkowie kół 

rybackich często starają się, aby te 

tereny nie „zachwycały” swoim nie-

chlujstwem. I dlatego 28 maja do 

posprzątania jej brzegu, poczynając 

od wysokości marketu budowlane-

go, aż do wysokości mostu, przystą-

pili członkowie Koła PZW Nr 4. W 

trakcie kilkugodzinnej akcji wędka-

rze zebrali ponad dziesięć worków 

różnych śmieci, które następnie 

zostały przekazane pracownikom 

PUM-u. Jak podkreśla Jacek Ku-

dełka z tegoż koła, mało sprzyja-

jąca pogoda trochę pokrzyżowała 

im plany i stąd niezbyt wysoka fre-

kwencja. 

Członkowie wszystkich gubińskich 

kół planują posprzątanie w piątek, 

11 czerwca, od godziny 17.00 brze-

gów tzw. ruskiego stawu przy ul. 

Śląskiej i przeprowadzenie następ-

nego dnia od godziny 9.00 zawo-

dów wędkarskich dla dzieci i mło-

dzieży. Jednocześnie organizatorzy 

proszą, aby uczestniczące w nich 

dzieci znajdowały się pod opieką 

rodziców lub opiekunów.               AB

Angażował się bez reszty w wycho-

wanie kolejnych młodych pokoleń, 

podnosząc szkolenie w kierowanej 

szkole na coraz to wyższy poziom, a 

gubińscy zawodnicy grający w piłkę 

siatkową zdobywali kolejne laury. 

Urodził się 19 stycznia 1941roku w 

Osiecznej koło Leszna Wlkp. Tutaj 

ukończył szkołę podstawową, a Li-

ceum Ogólnokształcące w Lesznie. 

Następnie podjął studia na Uniwer-

sytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu  – Wydział Matematyki, Fi-

zyki i Chemii (kierunek chemia), które 

ukończył w  1964 roku. Jako początku-

jący magister do 1965 roku pracował  

w Technikum Rolniczym w Trzciance 

koło Opalenicy. Do sierpnia 1970 uczył 

w Kamieniu Małym koło Gorzowa 

Wielkopolskiego, skąd został skie-

rowany do Gubina gdzie 15 sierpnia 

1970 roku objął stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Rolniczych. Miał wów-

czas niecałe 30 lat i jak wspominają 

po latach współpracownicy, był naj-

młodszym dyrektorem spośród wielu 

dyrektorów szkół rolniczych w Polsce. 

Po latach można śmiało stwierdzić, 

że dyrektorowanie było jego pasją. 

Kierując dużą, ciągle rozwijającą się, 

rozbudowywaną szkołą oddawał się 

jej i uczniom każdego dnia w pełni. 

Szkołę i jej problemy miał w „małym 

palcu” i nie sposób go było zasko-

czyć jakimkolwiek pytaniem. – Byłem 

przed laty uczestnikiem jednego ze 

spotkań i siedząc obok dyrektora za-

uważyłem, że leży przy nim pęk klu-

czy, który dyrektor zawsze nosił ze 

sobą. W chwili przerwy zapytałem: 

- Pan wie, który klucz jest od których 

drzwi? – Oczywiście. Inaczej ciągle 

musiałbym szukać właściwego (klu-

czy było co najmniej ze trzydzieści). 

Był to pęk chyba od wszystkich drzwi 

szkolnych – wspomina jeden z byłych 

członków Komitetu Rodzicielskiego. 

Inni wspominają, że do szkoły przy-

chodził pierwszy i otwierał szkołę, a 

wychodził ostatni upewniając się, że 

obiekt jest na noc zabezpieczony. 

Skąd brał czas na wiele innych spraw 

związanych z funkcjonowaniem po-

wszechnie znanego w województwie 

i nie tyko „rolniczaka”. Było Go można 

spotkać wszędzie. W gabinecie, na 

lekcji, w internacie, w hali sportowej, 

której budowę wymyślił i z uporem 

godnym podziwu doprowadził do 

końca.       

Jak wspomina inny nauczyciel, dy-

rektor liceum Włodzimierz Rogowski: 

- Chyba na nikogo nigdy się nie gnie-

wał. „Sporne ładunki” dyplomatycz-

nie  w porę rozbrajał. Miał duże pokła-

dy życzliwości – dla bliskich, kolegów, 

współpracowników, także dla osób 

przypadkowych. Lubił pomagać w 

różnych sytuacjach i na rozmaite spo-

soby. Założone cele zawsze osiągał, 

choć niektóre były nie do rozwiązania.   

Szkoła kierowana przez Józefa Bart-

kowiaka – wcześniej niż inne placów-

ki oświatowe – przygotowywała swo-

ich uczniów do życia w jednoczącej 

się Europie. Od 1991 roku współpra-

cowała i utrzymywała kontakty mię-

dzynarodowe z podobnymi szkołami 

w Niemczech i Francji. Od 1991 roku 

młodzież wyjeżdżała na praktyki za-

graniczne, zawodowe do wyspecjali-

zowanych gospodarstw rolnych i ho-

teli francuskich. 

Dyrektor Józef Bartkowiak – trzeba i 

o tym wspomnieć – doprowadził do 

powstania szkolnej orkiestry dętej 

(słynęła w latach 1980 - 2005). Reak-

tywowana 16 czerwca 2007 roku, ku 

zadowoleniu środowiska i władz sa-

morządowych. Dużo czasu poświęcał 

na pełnienie także ważnych funkcji 

społecznych. Był radnym Sejmiku 

Województwa Lubuskiego (przez 

4-kadencje), członkiem Zarządu Pol-

skiego Związku Piłki Siatkowej w la-

tach 2004-2015, Prezesem Lubuskie-

go Związku Piłki Siatkowej 2002-2015, 

Prezesem Klubu Sportowego „Cari-

na” w Gubinie, Wiceprezes Lubuskie-

go Zrzeszenia LZS, Przewodniczący 

Rady Nadzorczej GS „Samopomoc 

Chłopska” w Gubinie 1990- 2015, Prze-

wodniczący Społecznej Rady Kultury 

i Sportu. W roku 2001 otrzymał tytuł 

Honorowego Obywatela Miasta Gu-

bina.

Trudno wymienić wszystkie medale, 

odznaczenia i dyplomy. Ich ogrom 

jest dowodem Jego zaangażowania, 

poświęcenia w pracy zawodowej i 

społecznej.

Jego nagła i niespodziewana śmierć 

3 marca 2015 r. była zaskoczeniem 

dla wszystkich. Mało kto godził się z 

tym faktem. Miał 74 lata. Jego zwłoki 

spoczęły w rodzinnej ziemi na cmen-

tarzu w Osiecznej koło Leszna Wlkp. 

(sp)

Jubileusz rozciągnięty w czasie
Przed zespołem pracowników Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Gubinie 

obchody Jubileuszu  75–lecia działal-

ności książnicy. Biblioteka nie chce się 

skupić na organizacji tylko jednego 

uroczystego wydarzenia, a planu-

je organizację kilku powiązanych z 

rocznicą przedsięwzięć kulturalnych. 

Wplata się w nie m.in. tegoroczna 

edycja Odjazdowego Bibliotekarza” , 

w której jej uczestnicy udają się  rowe-

rami do określonej miejscowości, aby 

wspólnie podyskutować o literaturze i 

wspólnie spędzić czas. W tym roku je-

dziemy 19 czerwca do stanicy PTTK w 

kusyjny Klub Książki działający przy 

książnicy i Klub  Kobiet Niezależnych 

.W tym roku gościem specjalnym 

będzie Zbigniew Zamachowski , a 

Wyspa odbędzie się 29 sierpnia. W 

obchody jubileuszu pracownicy pla-

nują też „wpleść” tegoroczne  Naro-

dowe Czytanie w tradycyjnej formie 

– jako spotkanie zaproszonych gości 

- lektorów z młodzieżą i dorosłymi 

czytelnikami. Z innych zamierzeń dyr. 

Ewa Dąbek ma już potwierdzone na 

listopad spotkanie  z autorem powie-

ści fantastycznych, reportazy i krymi-

nalistycznych – Łukaszem Orbitow-

śnieńskiego. Zaproszenia do wzięcia 

w nim udziału zostały skierowane do 

przedstawicieli Biblioteki Wojewódz-

kiej w Zielonej Górze i Powiatowej 

w Krośnie Odrzańskim . Biorąc pod 

uwagę fakt, że takie wydarzenie jest 

jednak znacznym wydarzeniem spo-

łecznym i kulturalnym – dyr. Dąbek 

myśli o organizacji serii spotkań jej 

pracowników z animatorami kultu-

ry i życia społecznego w mieście. O 

wszystkich wydarzeniach w MBP bę-

dziemy informować na naszej stronie 

internetowej i FB.

                                           Antoni Barabasz

Przez trzy dni (25-27 maja) ośmio-

klasiści pisali egzaminy końcowe,. 

Zawitaliśmy do SP Nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w ostatnim dniu spraw-

dzianu ich wiedzy z kilku lat nauki. 

Mówi dyrektor szkoły Dorota Grze-

lak: - Do egzaminu końcowego w 

tym roku przystąpiło 35 uczniów. Na 

„uczniowskiej giełdzie” można było 

usłyszeć, że tematy z j. polskiego 

nie były bardzo trudne Natomiast 

trochę kłopotów było z matema-

tyką, tu nie wszyscy sobie poradzili, 

a jedno zadanie było wyjątkowo 

trudne. Jeżeli chodzi o języki obce, 

tylko jeden uczeń przystąpił do jego 

zdawania z j. niemieckiego, reszta 

wybrała język angielski. 

Jak przebiegły dotychczasowe 

egzaminy z dotychczasowych 

przedmiotów – zapytaliśmy Oska-

ra Rajkowskiego – ucznia klasy VIII 

B: - Jeżeli chodzi o język obcy, to 

wybrałem angielski. Uważam, że 

jest on ważnym językiem, aby za 

jego pomocą móc się porozumieć 

niemal w każdym kraju. Natomiast 

jeżeli chodzi o język polski, to spo-

dziewam się dobrej oceny, ponie-

waż ten temat mi „podpasował”. 

Ale z „matmy” to chyba było trochę 

gorzej, nie rozwiązałem wszystkich 

zadań – podkreśla Oskar. 

                                       Antoni Barabasz
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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 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

1 161/50 1260 m²
ul. Spokojna

obręb 2
84.000,00 zł 8.400,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta, przy ul. Spokojnej. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren nieutwardzony., 
częściowo ogrodzony od strony południowej (ogródki działkowe). W części północnej działki, wzdłuż jej granicy, przebiega instalacja gazu ziemnego, 
napowietrzna linia energetyczna oraz znajduje się słup energetyczny.
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). 

2 161/51 1577 m²
ul. Spokojna

obręb 2
107.100,00 zł 10.710.00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta, przy ul. Spokojnej. Kształt działki zbliżony do rombu, teren nieutwardzony., 
częściowo ogrodzony od strony południowej (ogródki działkowe). W części północnej działki, wzdłuż jej granicy, przebiega instalacja gazu ziemnego 
oraz napowietrzna linia energetyczna. Wschodnia część nieruchomości porośnięta krzakami, natomiast w południowej części rośnie 20-letnie drzewo 
liściaste.
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).

3 161/54 1706 m²

ul. Generała 
Sikorskiego

obręb 2
107.300,00 zł 10.730.00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta, przy ul. Generała Sikorskiego. Kształt działki zbliżony do prostokąta, częściowo 
ogrodzony od strony wschodniej.
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). 

4
161/57 1854 m²

ul. Generała 
Sikorskiego

obręb 2
116.600,00 zł 11.660.00 

zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta, przy ul. Generała Sikorskiego. Kształt działki zbliżony do 
prostokąta, częściowo ogrodzony od strony wschodniej i północnej. Na dzień wizji lokalnej, na działce stwierdzono znaczne 
zgromadzenie ściętych krzaków. Teren częściowo objęty umową dzierżawy nr UD308/20 do dnia 31.12.2022 r. oraz UD37/21 do 
dnia 31.12.2023 r.
Na dzień oględzin brak drogi dojazdowej. Dostęp do przedmiotowej działki do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez część 
działki nr 161/36, 161/53 i 161/58 (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, 161/53 i 161/58 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). 

5 161/59 1551 m²
ul. Spokojna

obręb 2 97.600,00 zł 9.760.00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta, przy ul. Spokojnej. Kształt działki zbliżony do prostokąta, 
częściowo ogrodzony od strony południowej i wschodniej. Nieruchomość porośnięta samosiejkami drzew, dodatkowo na terenie 
działki rosną dwa drzewa (sosna i jabłoń). Poprzecznie przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć energetyczna (instalacja 
podpierana jest przez słup betonowy, który znajduje się w południowej części działki). 
Na dzień oględzin brak drogi dojazdowej. Dostęp do przedmiotowej działki do drogi publicznej (ul. Spokojna) poprzez część działki 
nr 161/58 (projektowana droga dojazdowa zgodnie z planem miejscowym). Dojazd do działki tj. wykonanie zjazdu/wyjazdu z drogi 
ul. Spokojna oraz zagospodarowanie części dz. nr 161/58 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).

6 161/60 1568 m²
ul. Spokojna

obręb 2 98.700,00 zł 9.870.00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta, przy ul. Spokojnej. Kształt działki zbliżony do prostokąta, 
częściowo ogrodzony od strony północnej i wschodniej. Nieruchomość porośnięta samosiejkami drzew. Poprzecznie przez 
nieruchomość przebiega napowietrzna sieć energetyczna (instalacja podpierana jest przez dwa słupy, z których jeden z nich znajduje 
się w centralnej części działki) 
Na dzień oględzin brak drogi dojazdowej. Dostęp do przedmiotowej działki do drogi publicznej (ul. Spokojna) poprzez część działki 
nr 161/58 (projektowana droga dojazdowa zgodnie z planem miejscowym). Dojazd do działki tj. wykonanie zjazdu/wyjazdu z drogi 
ul. Spokojna oraz zagospodarowanie części dz. nr 161/58 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 (poz. 1,2,3) Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie 
prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00014676/9. Dla nieruchomości (poz. 4,5,6) Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00012253/4. Dział III – wpis 
ograniczonego prawa rzeczowego dot. użytkowania działki nr 161/4. Przetarg odbędzie się dnia  15 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 12 lipca 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 
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przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki 
uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników, -  w przypadku 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 2 czerwca 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”.

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej 

nieruchomości.
Lp. Numer

działki
Pow.
(m²)

  Położenie Cena 
wywoławcza

(netto w złotych)

 
Wysokość
   wadium

  Termin
przetargów
  odbytych

                          Uwagi

1  83/25   480

   

ul. Jana 
Sobieskiego
      obręb 2

     25.200,00

    
  2.520,00

  

    -------

   

Zbycie nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla 
właściciela nieruchomości sąsiedniej, gdyż działka będąca przedmiotem 
sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, 
może natomiast być wykorzystywana przez właścicieli nieruchomości 
przyległych, poprawiając warunki ich zagospodarowania, w związku 
z czym warunki przetargowe mogą być spełnione przez ograniczoną 
liczbę  osób. Nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta , 
przy ul. Jana Sobieskiego. Teren częściowo ogrodzony (objęty umową 
dzierżawy do dnia 31.12.2022 r.), nieutwardzony,       z nasadzeniami 
kilku drzew owocowych.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych, położonych w obrębie 2 m. Gubina, tj. nieruchomość oznaczona jako dz. nr 83/20 oraz nieruchomość oznaczona jako 
dz. nr 83/12 Przetarg odbędzie się dnia 8 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest: - wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, 
które należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 lipca 2021 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy), - pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wraz z 
niezbędnymi załącznikami), - oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, że posiadana nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu wraz z dowodem potwierdzającym użytkowanie wieczyste lub 
własność (aktualny odpis księgi wieczystej). Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 5 lipca 2021 r. do Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie (pok. nr 104),  ul. Piastowska 24. Komisja 
przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargowe, zakwalifikuje uczestników do udziału w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie w Wydziale Nieruchomości 
i Współpracy Zagranicznej nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 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. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać 
się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich 
warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze 
stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną oraz zobowiązana jest do sprawdzenia czy przedmiotowe nieruchomości odpowiadają jego 
planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. W 
przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na ww. działce, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace 
we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest, w przypadku realizacji zamierzonej inwestycji, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym 
staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W 
przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.
Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem 
gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na 
własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 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.  Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień 
transakcji. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu 
ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: - w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający 
tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), - w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne 
lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż 
sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając 
również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu 
do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników, - w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód 
osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; - w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu 
do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 
3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; - w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w 
przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób); - 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. Nabywca przyjmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. 
Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., 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 2 czerwca 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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BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA 
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. ul. Batalionów Chłopskich 20/3
dz. nr 498 o pow. 569,00 m² w 

obrębie  3, udział w gruncie 
i częściach wspólnych budynku – 
180/1000

ZG2K/00004346/4

Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym 
piętrze dwukondygnacyjnego budynku z poddaszem 
użytkowym, składa się z jednego pokoju i kuchni, 
w której jest wydzielone miejsce na łazienkę z WC  
o łącznej pow. użytkowej 37,60 m². Przynależność do lokalu 
stanowi piwnica  o pow. użytkowej 8,20 m². Budynek, 
w którym znajduje się przedmiotowy lokal, składa się z 
pięciu lokali mieszkalnych. Lokal wolny jest od obciążeń i 
zobowiązań osób trzecich.

Lokal – 65.800,00 zł

wartość udziału               
w gruncie (180/1000)

- 7.300,00 zł.

Razem

73.100,00 zł

7.310,00 zł

-

Lokal w złym stanie 
technicznym – do remontu.

Układ funkcjonalny
– korzystny. 

Przetarg odbędzie się dnia 08 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 05 lipca 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 2004 r. 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 02 czerwca 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: - 30 czerwca 2021 r.  w godz.  14:30 – 15:00, lokal nr 3 w budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich 20.

Wymagająca misja  

Policja zachęca do wstępowa-

nia w jej szeregi. Oferta jest 

szczególnie skierowana do ma-

turzystów, którzy stają przed 

wyborem życiowej drogi. Wielu 

młodych ludzi nadal zastanawia 

się nad swoją przyszłością zawo-

dową.  

Warto na początku zaznaczyć, że 

ten szczególny rodzaj misji, który 

polega na zapewnieniu bezpie-

czeństwa społeczeństwu oraz nie-

sieniu pomocy innym jest prze-

znaczony dla odpowiedzialnych 

osób. - Zawód policjanta to wy-

zwania, a jednocześnie marzenie 

wielu młodych ludzi. Z pewnością 

jest to ciekawa służba, w której 

każdy może znaleźć miejsce dla 

siebie, gdzie jego umiejętności i 

zdobyta wiedza pomogą podnieść 

poziom bezpieczeństwa obywateli. 

Służba prewencyjna, dzielnicowa, 

kryminalna, dochodzeniowo-śled-

cza, ruchu drogowego, policyjni 

antyterroryści, technicy krymina-

listyki, profilaktycy, psycholodzy, 

przewodnicy psów, policjanci z 

laboratorium kryminalistycznego, 

rzecznicy prasowi, funkcjonariusze 

zwalczający przestępczość gospo-

darczą, korupcyjną, cybernetyczną, 

narkotykową czy zorganizowaną. 

To tylko niektóre możliwe drogi, 

które można obrać, decydując się 

na służbę w szeregach Policji. Z 

pewnością to wymagająca misja, 

która kosztuje wiele wyrzeczeń nie 

tylko samych zainteresowanych, 

ale i ich rodzin. Ale to także gwa-

rancja realizowania swoich pasji, 

którą jest pomoc innym i zwal-

czanie wszelkich mechanizmów 

przestępczych - mówi podkomi-

sarz Justyna Kulka, z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Od-

rzańskim. Informacje dotyczące 

procedury kwalifikacyjnej można 

uzyskać,  kontaktując się z Zespo-

łem ds. Doboru Wydziału Kadr i 

Szkolenia Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Gorzowie Wlkp. telefon 

47  791 1260/61/62 lub pracownika-

mi kadr Komendy Powiatowej Po-

licji w Krośnie Odrzańskim telefon 

47 79 45270/71. Co zyskamy wstę-

pując w szeregi Policji? Przede 

wszystkim stabilne oraz stałe za-

trudnienie. Wynagrodzenie po 

szkoleniu podstawowym zawodo-

wym dla funkcjonariuszy  wynosi 

3600 zł netto dla osób powyżej 26 

roku życia i 3940 zł netto dla osób 

do 26 roku życia. Dodatkowo na-

grody roczne, motywacyjne, jubi-

leuszowe oraz prawa emerytalne 

po 25 latach służby. Więcej o rekru-

tacji na: lubuska.policja.gov.pl. Po-

nadto przypominamy, że Komen-

da Wojewódzka Policji w Gorzowie 

Wlkp. umożliwiła kandydatom 

sprawdzenie swoich sił na torze 

przeszkód. Ćwicząc pod   okiem 

instruktorów można nie tylko 

sprawdzić swoje umiejętności, ale 

przede wszystkim dowiedzieć się 

jak technicznie pokonać przeszko-

dy. Z uwagi na pandemię Covid-19, 

osoby zainteresowane udziałem w 

zajęciach proszone są o wcześniej-

szy kontakt telefoniczny.          (red)

Była świetna zabawa!

Tegoroczna impreza poświęcona 

Międzynarodowemu Dniu Dziec-

ka miała miejsce między innymi w 

Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gubi-

nie. Dzieci ze wszystkich grup wie-

kowych obchodziły swoje radosne 

święto w sumie na trzech placach 

zabaw (w tym na terenie byłe-

go amfiteatru). Tym samym było 

dużo radości, zabaw i uśmiechów 

na buźkach młodych mieszkań-

ców naszego miasta.                    AB.

Pojawią się ławeczki

Jak poinformował gazetę wicestaro-

sta Ryszard Zakrzewski, w niedalekiej 

przyszłości na ul.Sikorskiego pojawią 

się ławeczki dla spacerowiczów.      AB



15   sroda  02.06.2021

Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

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

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

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

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

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

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

ogłoszenia I społeczństwo

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

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

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

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

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

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

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

OgłOSzenIa drObne

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN

Świadczy usługi:

pranie dywanów, czyszczenie 

kanap, mycie i czyszczenie 

wnętrza samochodu, 

wymiana szyb oraz 

polerowanie lamp i lakieru.

Możliwy dojazd do klienta 

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

Tel. 516 452 270

WYDAWCA - Gubiński Dom Kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 69 - czynna poniedziałek - piątek godz. 09.00-16.00. 
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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

a!
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Kilka pytań do ... Dać więcej, niż zupę...

Jadłodajnia przy parafii pw. Trójcy Św. powstała w 2000 roku z inicjaty-

wy proboszcza ks. Zbigniewa Samociaka. Inicjatywę wsparł ówczesny 

burmistrz Lech Kiertyczak - pieniędzmi w ramach zadania publicznego. 

Następca proboszcza ks. Zbigniew Rudkiewicz i następca burmistrza 

Bartłomiej Bartczak przejęli „pałeczkę” i w ten sposób parafialnej jadło-

dajni stuknęło ponad 20 lat.

Proszę przyjąć gratulacje w 

związku z powołaniem na to od-

powiedzialne stanowisko w gmi-

nie. Czy została Pani zaskoczona 

tą nominacją?

Dziękuję bardzo za życzenia, jest 

mi bardzo miło, że moja dotych-

czasowa wieloletnia praca zwią-

zana z obsługą Biura Rady Gminy 

została w ten sposób doceniona. 

Po prostu nie spodziewałam się, że 

kiedykolwiek będą pełniła tę lub 

podobną funkcję. Czy zostałam za-

skoczona? Tak i to bardzo! Chcia-

łabym w tym miejscu podzięko-

wać Panu wójtowi Barskiemu, 

jak też całej Radzie Gminy Gubin. 

W strukturze pracy podobnego 

urzędu – funkcja sekretarza gmi-

ny jest bardzo ważną. Ja ze swojej 

strony deklaruję, że postaram się 

ją wykonywać tak samo rzetelnie, 

jak poprzednią związana z obsłu-

gą wspomnianego biura. Byłam 

i będę nadal otwarta na wszelkie 

formy współpracy na szczeblu sa-

morządowym, ze wszystkimi insty-

tucjami oraz mediami.

Nowe stanowisko, to również 

nowe wyzwania?

Rzeczywiście, w naszej strukturze 

organizacyjnej nie ma funkcji za-

stępcy wójta. Zwyczajowo pełni ją 

sekretarz gminy; więc siłą rzeczy 

jestem chyba „numerem dru-

gim”. Z panem wójtem dzielimy 

się obowiązkami, jeżeli jest on w 

delegacji, to wówczas ja kieruję 

pracami Urzędu Gminy, aby działał 

on właściwie. Najważniejszą osobą 

jest jednak wójt i to on podejmuje 

newralgiczne – wręcz strategicz-

ne decyzje związane z właściwym 

funkcjonowaniem naszej gminy. 

Ma oczywiście jako ciało doradcze 

w postaci rady Gminy, Rad Soł-

tysów, wszystkich pracowników i 

oczywiście mnie. Staramy się, aby 

nasza praca przypominała przy-

Z Agnieszką nowicką – nowo powołaną Sekretarz Gminy Gubin (wiejskiej) rozmawia 

Antoni Barabasz.

słowiowy „szwajcarski zegarek”! 

Obowiązki Sekretarza Gminy Gu-

bin przejęłam w dniu 29 marca b. 

roku, a więc sprawuję je już dwa 

miesiące. Poprzednia Pani Sekre-

tarz – Wanda Łakoma przeszła na 

emeryturę.

Od lat jest Pani związana z pra-

cami Rady Gminy Gubin, zajmu-

jąc się kierowaniem jej pracami. 

Jakie według Pani są najważniej-

sze priorytety – sprawując nowe 

obowiązki?

Z obsługą Biura Rady byłam zwią-

zana przez dziesięć lat, dzięki 

temu zyskałam bardzo dużą wie-

dzę. Przez biuro przechodziły nie-

mal wszystkie dokumenty związa-

ne z jej funkcjonowaniem, w tym 

poszczególnych sołectw. Dzięki tej 

pracy miałam możliwość poznania 

funkcjonowania całego urzędu, 

poszczególnych referatów jak też 

kompetencji współpracowników. 

Ta wiedza już bardzo ułatwia mi 

pracę na nowym stanowisku.

Słowem – posiadła Pani prze-

ogromną wiedzę...

Tak, wcześniej zajmowałam się 

między innymi przygotowywa-

niem i pisaniem różnych projek-

tów, natomiast – jak wcześniej 

wspomniałam – od dekady zaj-

mowałam się głównie biurem i 

pracami rady. Praktycznie swoją 

wiedzę zdobywałam na różnych 

szkoleniach, naradach i spotka-

niach; mam nadzieję jeszcze bar-

dziej ją obecnie pogłębiać. Każdy 

tydzień, każdy dzień – przynosi ze 

sobą nowe problemy, nowe spra-

wy do rozwiązania. Obecnie mu-

szę się również koncentrować na 

współpracy z innymi lokalnymi 

samorządami – ich sekretarzami, 

wymiana doświadczeń jak tez po-

dejmowaniem często wspólnych 

przedsięwzięć, w tym z gminą 

Gubin o statusie miejskim. Myślę, 

że wiem też, w jaki sposób będę 

mogła usprawnić pracę same-

go urzędu i przyczyniać się do 

rozwiązywania trudnych – wręcz 

konfliktowych sytuacji. Ale też nie 

ukrywam, że jeszcze będę musiała 

pogłębiać swoją wiedzę.

Gmina Gubin obszarowo i admi-

nistracyjnie jest też największą 

w Województwie Lubuskim. Czy 

stwarza to jakieś problemy orga-

nizacyjne?

Tak, rzeczywiście jesteśmy naj-

większą gminą na terenie woje-

wództwa. Mamy 46 sołectw i 48 

miejscowości. Współpraca z oso-

bami piastującymi funkcje sołty-

sów też nie jest  prosta. Naszym 

zadaniem jest zapewnienie dla 

nich jak najdalej idącej pomocy, 

jak też często... łagodzenie kon-

fliktów! Sołtysi spełniają bardzo 

ważną funkcję, będąc „łącznikami” 

pomiędzy urzędem gminy a Ra-

dami Sołeckimi na swoim terenie. 

Ich odpowiedzialna – społeczna 

praca nie zawsze spotyka ze zrozu-

mieniem ze strony mieszkańców 

danej miejscowości... Zgodnie ze 

Statutem Sołectw – Przewodni-

czącymi Rad Sołeckich są właśnie 

sołtysi. Na nich, ich w sumie nie-

łatwej pracy – często skupia się 

niezadowolenie, wręcz oburzenie 

mieszkańców danej wsi. Sołtys 

musi również zdawać po zamknię-

ciu danego roku kalendarzowego- 

sprawozdanie przed radą, jak tez 

mieszkańcami ze sprawowania i 

wykonywania zadań na wiejskich 

zebraniach. Jest to tym samym 

taki najmniejszy – lokalny samo-

rząd. Z poziomu gminy – będącej 

tak dużo obszarowo – staramy się 

usprawnić jej funkcjonowanie. O 

ile poprzednio natrafialiśmy na 

opory dotyczące elektronicznego 

obiegu dokumentów, to obecnie 

zarówno radni, jak tez sołtysi wręcz 

domagają się takiej formy komu-

nikacji. Stanowi to duże ułatwie-

nie, jak też obniża nasze koszty, np. 

poprzez zastąpienie usług poczto-

wych komunikacja elektroniczną.

Dziękując za bardzo interesującą 

rozmowę - Pani Sekretarz – roz-

mawiamy w przeddzień ważne-

go święta – Dnia Pracownika Sa-

morządowego. Proszę przyjąć na 

swoje ręce życzenia wspaniałych 

osiągnięć zawodowych i w życiu 

prywatnym dla Wszystkich Pani 

współpracowników.

Dziękuję za rozmowę, a także za 

życzenia w imieniu swoim oraz 

pracowników urzędu.

Wszyscy pamiętają niezastąpio-

ne wsparcie w tamtych latach, 

jakie udzielały osoby pomagające 

w funkcjonowaniu jadłodajni, że 

wspomnimy choćby Panie: Martę 

Zajączkowską i Marzenę Abram.

Jak dziś funkcjonuje to niezbędne 

dla wielu miejsce zlokalizowane 

w Domu Parafialnym, jakie ma 

radości smutki, gazeta zapytała 

Urszulę Macewicz, która jedno-

osobowo kieruje jadłodajnią. 

- O której zaczyna pani pracę? 

– Do kuchni przychodzę o godzi-

nie 5.00. Muszę tak zorganizować 

sobie pracę, by zupa do wydanie 

była gotowa na 10.30. Kiedy myślę 

jaka to będzie zupa? Najczęściej 

podczas przygotowania pojawia 

się pomysł. Zastanawiam się, któ-

rej dawno nie było, co na pewno 

mam z potrzebnych produktów, 

no i … powstaje zupa. Jaka naj-

częściej? Cała gama typowych 

polskich zup. Grochówka, pomi-

dorowa, ogórkowa, kapuśniak 

itd. Najbardziej lubiana? Oczywi-

ście grochowa. Z powodu pan-

demicznych ograniczeń zupa 

jest nalewana do jednorazowych 

pojemników i wydawana przez 

okno. Wcześniej korzystano z po-

mieszczenia, w którym stoją stoły 

i krzesła. Jest nadzieja, że spo-

żywanie wróci do normalności i 

znowu sala stanie się przydatna. 

Codziennie trzeba przygotować 

określoną ilość porcji. Co najmniej 

dla 40-50 potrzebujących. Te licz-

by nie ulegają większym zmia-

nom. Pomimo tego, że to tylko 

zupa i chleb, to łatwo policzyć ile 

produktów potrzeba np. na mie-

siąc. Czy starczy pieniędzy z za-

dania publicznego? Wydaje mi 

się, że parafia musi do otrzymanej 

kwoty dołożyć. Wszak gotujemy 

przez cały rok i zapewne gospo-

darz parafii musi nieźle nagłowić 

się, by jadłodajnia była czynna 

cały rok. I tu w pewnym sensie 

dochodzimy do jednej z najważ-

niejszych kwestii, która ma wpływ 

na całokształt funkcjonowania ja-

dłodajni: wsparcie, na które liczą 

i osoby prowadzące i korzystają-

ce z jadłodajni. To całkiem liczna 

grupa ludzi, którym nie wszystko 

w życiu się udało, a ciepła zupa 

raz dziennie ma duże znacze-

nie. Pani Urszula nie narzeka, ale 

ciągle żyje nadzieją, że wsparcie 

przyjdzie. – Tak bym chciała tym, 

którzy przychodzą dać coś więcej 

niż zupę. Może ciasto, może sło-

iki ze smalcem, dżemem, jakąś 

konserwę? Wiem, że sporo żyw-

ności jest wyrzucana. Powody są 

różne, ale często bywa tak, że naj-

szybciej i najłatwiej, bez zastano-

wienia jest jej nadmiar wyrzucić. 

W tym momencie zwracamy się 

do wszystkich ludzi dobrej woli z 

apelem o wsparcie. Każdy rodzaj 

pomocy będzie darem bezcen-

nym. Wszystko co nadaje się do 

konsumpcji jadłodajnia przy ul. 

Królewskiej (vis a vis kościoła pw. 

Trójcy Świętej) przyjmie z chęcią, 

a Pani Urszula zadba, by żywność 

znalazła się w rękach najbardziej 

potrzebujących. – Przyjmę wszyst-

ko, co może znaleźć się w kotle z 

zupą – ziemniaki, makaron, mar-

chewka, cebula, kapusta. Przyj-

mę również słoiki i puszki, chleb 

nadający się do jedzenia i każdy 

pokarm, którym można obdzielić 

potrzebujących.

Wspomnieliśmy wyżej o miejscu, 

gdzie czeka Pani Urszula Mace-

wicz, można skontaktować się z 

nią telefonicznie i omówić szcze-

góły przekazania, dzwoniąc na 

numer 661 642 487. Wierzymy, że 

apel o wsparcie potrzebujących 

nie pozostanie bez echa. 

(sp)

Następne 

wydanie gazety
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