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Pomysł wypalił!

Niedawno pisaliśmy o pomyśle spe-

cjalnej kawiarenki. Jak podkreśla Ewa 

Kubiak, pedagog ze SOSW - pomysł 

wypalił w 100 procentach!

                                               czytaj str. 5

Gmina wiejska Gubin otrzymała 

wsparcie finansowe na doposażenie 

Jednostek OSP, z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska, pro-

gramu „Mały Strażak” i rządu.

czytaj str. 10

Dziwny czas...

To był nietypowy rok dla uczniów. 

Pandemia koronawirusa miała 

ogromny wpływ na edukację. Jak 

można podsumować kończący się 

rok szkolny w podstawówkach?

                                                       czytaj str.16

Kilka pytań do...

Pozostałości budynku nie są aż tak 

bardzo zniszczone, jak pierwotnie 

przypuszczaliśmy - mówi Arkadiusz 

Michalak, dyrektor Muzeum Arche-

ologicznego Środkowego Nadodrza.                                                        

cztyaj str.16

Przyznanie absolutorium burmi-

strzowi oznacza stwierdzenie prawi-

dłowości działania finansowego za 

poprzedni rok. Podczas obrad toczyła 

się również dyskusja nad raportem 

dotyczącym stanu miasta.

   czytaj str.  3

Wszyscy na „tak” Wsparcie dla OSP

Wraca normalność
Dała nam w kość pandemia koronawirusa. Od-

chorowani i zaszczepieni powoli wychodzimy z 

domów i zaczynamy szukać przejawów normal-

ności. Przykłady? Choćby możliwość polecenia 

do Hiszpanii na mecz Euro, organizowania even-

tów, wycieczek, festynów, czy też kiermaszów. 

To dobra wiadomość tuż przed wakacjami. 

30 lat dobrej współpracy
Mija 30 lat od podpisania „Traktatu między Polską, a RFN o dobrym sąsiedz-

twie i przyjaznej współpracy”. Ratyfikacja układów oznaczała utworzenie 

podstaw stosunków polsko-niemieckich w nowej rzeczywistości geopo-

litycznej. Dwa dni przed rocznicą w Guben odbyła się z tej okazji ciekawa 

konferencja.                                                                                                     czytaj str.  4

Kolejne 
wydanie 
gazety 

12 sierpnia
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Czy już się zaszczepiłeś przeciwko COVID?
Szanowni mieszkańcy Gubina,

za sprawą pojawienia się wirusa 

SARS-COV-2, który wywołał ogól-

noświatową pandemię, ostatnie 

miesiące były dla nas szczególnie 

trudne. Aby zahamować rozwój 

epidemii w naszym kraju, musieli-

śmy zmienić swoje dotychczasowe 

przyzwyczajenia i nauczyć się żyć w 

całkiem nowej rzeczywistości, ogra-

niczając do minimum wszelkie kon-

takty społeczne. Na długi czas mu-

sieliśmy zapomnieć o „normalności”, 

czyli o spotkaniach w licznym gronie 

rodziny i przyjaciół, spacerach bez 

masek ochronnych, podróżowaniu, 

korzystaniu z lokali usługowych, ga-

stronomicznych i oferty kulturalnej. 

Niestety, wielu z nas bezpośrednio 

doświadczyło najgorszych objawów 

choroby wywołanej koronawirusem 

lub straciło bliskie osoby. 

Pod koniec zeszłego roku pojawił 

się jeden z najważniejszych elemen-

tów walki z pandemią – szczepion-

ka, która daje nam nadzieję na tak 

wyczekiwany powrót do normalno-

ści. Pamiętajmy, że pokonanie wi-

rusa SARS-COV-2 jest możliwe tylko 

poprzez przerwanie jego transmisji 

z człowieka na człowieka, a taką 

możliwość daje nam właśnie szcze-

pionka. W interesie całego społe-

czeństwa leży zatem to, żeby cały 

proces szczepień przebiegał w Pol-

sce jak najsprawniej. Dodam, że mi, 

jak i wielu Radnym Miejskim oraz 

urzędnikom, udało się już w pełni 

zaszczepić. Przyznam, że jestem z 

tego powodu dumny, bo wiem, że 

dołożyłem swoją cegiełkę do walki 

z pandemią i zminimalizowałem 

ryzyko zachorowania w przyszłości. 

Wierzę w to, że każdy z nas powi-

nien zdecydować się na taki krok, w 

trosce o siebie, swoich najbliższych i 

całe społeczeństwo. 

Zwracam się do Państwa z ogrom-

ną prośbą i zachęcam do zaszcze-

pienia się w jednym z lokalnych 

punktów. Jeśli mają Państwo trud-

ności z zapisaniem się na szczepie-

nie, zapraszam do Urzędu, gdzie 

nasi pracownicy pomogą przejść 

cały proces rejestracji i zapewnią 

Państwu podanie wybranej szcze-

pionki w dogodnym terminie w 

jednym z lokalnych punktów:

- CENTRUM MEDYCZNE „ATOL” 

ul. Kresowa 2

tel: 695345191,

- OŚRODEK TERAPII „GRUNWALD”

ul. Grunwaldzka 16

tel: 684510000,

- EUROPEJSKIE CENTRUM 

KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

I ZAWODOWEGO (dawny Rolni-

czak)

ul. Pułaskiego 1

tel: 516453849 lub 517062735,

- WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA LEKARSKA

ul. Kresowa 258

tel: 684558072,

- ZACHODNIE CENTRUM ME-

DYCZNE 

ul. Śląska 35

tel: 684197900

Co istotne, osoby niepełnospraw-

ne bądź mieszkańcy, którzy mają 

problem z samodzielnym dotar-

ciem do punktu szczepień, mogą 

skorzystać z pomocy transportu do 

punktu szczepień, który zapewniają 

pracownicy Urzędu Miejskiego w 

Gubinie. Wystarczy zadzwonić pod 

numer 68 455 81 37 i podać termin 

szczepienia, wówczas zabezpieczo-

ny zostanie transport do wskazane-

go punktu. Tym samym oferujemy 

pomoc od samej rejestracji, przez 

zawiezienie do wybranego punk-

tu, aż do odwiezienie do domu po 

podaniu drugiej dawki szczepionki. 

Oczywiście wszystko bez żadnych 

kosztów z Państwa strony.

Co z tymi, którzy chcą się sami zare-

jestrować? Jest na to kilka sposobów. 

Można zadzwonić na całodobową 

i bezpłatną infolinię - 989, zareje-

strować się elektronicznie poprzez 

e-Rejestrację dostępną na portalu 

www.pacjent.gov.pl, wysłać SMS 

o treści „SzczepimySie” na numer 

880 333  333 lub skontaktować się 

bezpośrednio z punktem szczepień. 

Podczas rejestracji wybiorą Pań-

stwo dokładny termin szczepienia, 

a następnie otrzymacie SMS z po-

twierdzeniem umówienia wizyty. Do 

rejestracji nie potrzebujesz żadnych 

dodatkowych danych czy dokumen-

tów, wystarczy nr PESEL.

Szczepienia przeciwko COVID-19 są 

całkowicie dobrowolne i bezpłat-

ne. Sam proces rejestracji jest, jak 

widać, bardzo prosty, a o terminie 

podania szczepionki przypomni 

zapisanym osobom SMS wysłany 

na podany przy zapisywaniu się nu-

mer kontaktowy. 

Jeszcze raz zachęcam wszystkich 

do szczepień. Im więcej osób się 

na to zdecyduje, tym ochrona 

przed wirusem SARS-CoV-2 bę-

dzie skuteczniejsza. Pamiętajmy, 

że przyjęcie szczepionki to nie tyl-

ko ochrona dla nas, ale także dla 

naszych bliskich, a pokonanie ko-

ronawirusa umożliwi nam wszyst-

kim powrót do normalności.
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Wszyscy na „tak”
Przyznanie absolutorium burmi-

strzowi oznacza stwierdzenie pra-

widłowości działania finansowe-

go za poprzedni rok. W tym roku 

sesja w tej sprawie odbyła się 9 

czerwca, a podczas obrad toczyła 

się również dyskusja nad rapor-

tem dotyczącym stanu miasta.

Wspomniany raport jest szczegó-

łową analizą wszystkich dziedzin 

dotyczących miasta oraz opisaniem 

zadań i ich efektów, którymi zajmu-

je się samorząd terytorialny. Radni 

uznali przedstawiony dokument za 

wykonany profesjonalnie, rzetelnie 

i wnikliwie. Wśród uwag warto wy-

mienić chociażby te Zbigniewa Bo-

łoczko, który apelował o rozpoczęcie 

akcji promocyjnej zachęcającej do 

zamieszkania w Gubinie. Terasa Zaj-

kowska dziękowała za szereg wyko-

nanych inwestycji i prosiła o skupie-

nie się na zabezpieczeniu zabytków. 

Halina Wojnicz stwierdziła, że ko-

nieczne jest podjęcie działań mają-

cych na celu pobudzenie aktywno-

ści mieszkańców, a Robert Woszak 

apelował o zwiększenie oferty skie-

rowanej do seniorów. Po tej dyskusji 

wszyscy radni zdecydowali się przy-

znać burmistrzowi wotum zaufania.

Jeśli chodzi o samo absolutorium 

to na początek Komisja Rewizyjna 

w składzie Danuta Grygorowicz, Z. 

Bołoczko i Mirosław Rogiński złożyła 

wniosek o udzielenie absolutorium 

za rok 2020. Poza wnioskiem me-

rytorycznej komisji do udzielenia 

absolutorium potrzebna jest jesz-

cze opinia Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Zielonej Górze. Skład 

orzekający tej instytucji nie wniósł 

zastrzeżeń do wykonania budżetu 

naszego miasta za poprzedni rok. W 

związku z tym nie mogło być oceny 

innej niż pozytywna. 

Po przedstawieniu tych opinii 

odbyło się głosowanie, w którym 

wszyscy obecni radni opowiedzieli 

się za przyznaniem burmistrzowi 

absolutorium. – Wierze w to, że 

przyjęty przez nas sposób postę-

powania się sprawdza – skomento-

wał burmistrz Bartłomiej Bartczak. 

– W imieniu wszystkich pracow-

ników urzędu i jednostek podle-

głych dziękuję za zaufanie. Jestem 

przekonany, że wciąż będziemy 

kontynuować nasze działania i Gu-

bin wciąż będzie się rozwijał.  
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17 czerwca mija 30 lat od podpisania w 1991 roku „Traktatu między Polską, a RFN o dobrym sąsiedztwie i przy-

jaznej współpracy”. Obie strony oświadczyły wówczas, że „będą kształtować swoje stosunki w duchu dobrego 

sąsiedztwa i przyjaźni oraz dążyć do stworzenia Europy, w której przestrzegane są prawa człowieka i podstawowe 

wolności, a granice utracą dzielący charakter”.

Wspomóżmy małą Iskierkę!
Niespełna roczna zielonogórzanka Ania Orłow-
ska walczy o swoje życie, a dla jej rodziców – z 
chwilą uzyskania wiedzy o jej strasznej choro-
bie – świat niemal się zawalił! 

Wygrajmy dla nich 
plac zabaw!

30 lat dobrej współpracy

Przypominamy, że do 15 lipca można wziąć udział w akcji 

„Podwórko NIVEA”. Do wygrania jest plac zabaw dla Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie.

Deklarowały też, że będą rozstrzygały 

spory wyłącznie za pomocą środków 

pokojowych. 16 stycznia 1992 r. War-

szawa i Bonn wymieniły dokumenty 

ratyfikacyjne obu traktatów. Ratyfi-

kacja układów oznaczała międzyna-

rodowo-prawne zakończenie okresu 

powojennego, tworząc podstawy 

stosunków polsko-niemieckich w 

nowej rzeczywistości geopolitycznej. 

Dwa dni przed rocznicą w Guben 

odbyła się z tej okazji konferencja, 

która zgromadziła liczną rzeszę zna-

mienitych gości. Prezes Konwentu 

Czesław Fiedorowicz i Przewodni-

czący Zarządu Harald Altekrüger 

oraz burmistrzowie: Guben Fred 

Mahro i Gubina Bartłomiej Bartczak 

przywitali przedstawicieli Wojewody 

Lubuskiego, Marszałka Lubuskiego 

oraz burmistrzów, wójtów i przedsta-

wicieli samorządów nadgranicznych 

miejscowości i całą liczną rzeszę 

przedstawicieli instytucji mających 

zasługi w pracy na rzecz 30-letniej 

pracy polsko-niemieckiej. Bardzo 

wysoko oceniono efekty minionych 

trzydziestu lat. Wiele dokonań nie-

mal stało się codziennością. Jak po-

wiedział burmistrz B. Bartczak dziś 

mieszkańcy po obu stronach rzeki 

często radzą sobie już bez urzędowej 

pomocy. Sami znajdują mieszkanie, 

sami znajdują pracę, prowadzą dzie-

ci do szkoły, czy przedszkola. – To co 

udało się Gubinowi i Guben może 

udać się we wszystkich polsko – nie-

mieckich relacjach. Przed 30 laty 

myśleliśmy jak to zrobić, by zrobić 

lepiej niż poprzednicy. Trema była 

duża – powiedział Cz. Fiedorowicz. 

Potem przyszedł czas na pokazanie 

efektów i omówienie doświadczeń 

współpracy trans granicznej. Cieka-

wie zaprezentowali się gospodarze 

Euromiasta Gubin-Guben. Obszer-

na prezentacja pokazała ogrom 

dokonań. Mówił o nich burmistrz 

Bartczak, a na język sąsiada przekła-

dał  f. Mahro. To co udało się zrobić 

obu miastom w minionych latach 

jest w dużej mierze zasługą Eurore-

gionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Kolejne 

prezentacje obrazowały dokonania 

Görlitz i Zgorzelca, Euroregionu „S-N

-B”, i Euroregionu „Nysa”. Niektóre 

prezentacje odbywały się metodą 

zdalną internetową, co było swego 

rodzaju novum w porównaniu z do-

tychczasowymi tego rodzaju przed-

sięwzięciami. 

Kolejnym punktem były multime-

dialne prezentacje doświadczeń 

instytucji transgranicznych na przy-

kładzie efektów uzyskanych podczas 

realizacji projektów. Powiat Gorlitz po-

kazał „Przygodę nad Nysą”, pokaza-

no efekty projektu „Bilet Euro-Nysa” 

realizowanego w Zgorzelcu i Görlitz , 

dyrektor domu kultury w Zgorzelcu 

pokazał jak wygląda coroczny „Spływ 

na byle czym”, burmistrz Forstu mó-

wiła o Ogrodzie Różanym na roz-

budowę, którego udaje się załatwić 

kolejne miliony euro. Niezwykle inte-

resujący film, opowiadający historię 

odbudowy fary, zaprezentował Gun-

ter Quiel podkreślając, że po przerwie 

covidowej musimy znowu wrócić do 

tego tematu. – Dokumentację odbu-

dowy mamy, brakuje nam tylko 10 

mln euro. Na zakończenie prezentacji 

pokazano dokonania Fundacji Na-

emi-Wilke-Stift.

Nawet obszerna relacja nie jest w 

stanie przekazać ogromu sukcesów. 

Mamy wspólne dokonania, ale nie 

zawsze o nich pamiętamy i nieko-

niecznie doceniamy. 30 minionych 

lat to w historii obu narodów to chwi-

la, a w życiu mieszkańców - to co naj-

mniej jedno pokolenie. Jak trafnie 

zauważył Cz. Fiedorowicz, urodzeni 

na początku ustrojowych przemian, 

dziś konsumują to, co trzydzieści lat 

temu, z tremą, staraliśmy się zrobić. 

Dziś wiemy, że to co często kiedyś 

uważano za niemożliwe – udało się. 

I jest to powód do dużej satysfakcji i 

radości.

Konferencję zakończyły dwie rundy 

dyskusyjne, podczas których jasno 

stwierdzono, że ograniczenia małe-

go ruchu granicznego w związku z  

koronawirusem, które miały miejsce 

w ciągu ostatnich 16 miesięcy, nie 

mogą w przyszłości się powtórzyć. 

Trzeba zdawać sobie sprawę, że spo-

wodowały one poważne problemy 

dla wielu rodzin, uczniów, studen-

tów i osób dojeżdżających do pracy 

po drugiej stronie granicy. W konse-

kwencji wielu działań okazało się – i 

to należy uszanować - że sprawdzo-

ne struktury nie mogą być kwestio-

nowane.

Na zakończenie organizatorzy zapro-

ponowali gościom europejski spacer 

po mieście, przeprowadzony przez 

Wspólny Zespół Policji Guben-Gubin 

wraz z uczniami 6 klasy szkoły Frie-

densschule w Guben, wystawę foto-

graficzną „30 lat umowy partnerskiej 

- 30 impresji fotograficznych” oraz 

stoiska informacyjne. 

(sp)   

Dziewczynka ma duże problemy z 

oddychaniem oraz pracą serdusz-

ka. Pojawiły się również problemy 

z kręgosłupem. Choroba – zwana 

SMA – jest niemal nieuleczalna. I 

pewnie doszłoby do kolejnej rodzin-

nej tragedii, gdyby nie łańcuch ludzi 

dobrej woli, nie szczędzący swojego 

czasu i środków, aby móc wspomóc 

jej leczenie. Kwota, która jest na ten 

cel potrzebna – jest niebagatelna – 

wszak chodzi o niemal 10 milionów 

złotych! Aktualnie do pełnej kwoty 

brakuje około 1,5 miliona złotych. 

Również mieszkańcy Gubina i okoli-

cy włączyli się w tę akcję, organizu-

jąc w sobotę – 19 czerwca kiermasz 

charytatywny. - Łańcuch ludzi dobrej 

woli w mieście i okolicy jest napraw-

dę szlachetny – mówi jego współ-

organizatorka Sylwia Gorockiewicz. 

-Otrzymaliśmy od mieszkańców na-

prawdę dużo różnych „smakołyków” 

w postaci ciast, książek – a to jest z 

kolei zasługą Agnieszki Maternik z 

Miejskiej Biblioteki. Ja sama przy-

gotowałam różnego rodzaju dże-

my (własny wyrób z zeszłorocznych 

kabaczków), mieliśmy też wyroby 

lemoniadowe o różnych smakach. 

Mój syn – Rafał – przeznaczył na tę 

akcję część ze swojej dużej kolekcji 

miniaturek samochodzików zbie-

ranych z wielkim zaangażowaniem 

przez kilka lat! Dużo pań przyniosło 

na kiermasz swoje ręczne robótki. 

Gdyby nie upalna pogoda, to pewnie 

kiermasz trwałby znacznie dłużej – 

dodaje pani Sylwia. A to wszystko dla 

malutkiej Ani – która po prostu chce 

żyć!

Antoni Barabasz   

Podwórko Nivea to place zabaw dla 

dzieci i młodzieży, wyposażone w 

atrakcyjne urządzenia do aktywnej i 

bezpiecznej zabawy. Znajdują się na 

nich takie urządzenia, jak np. kubiko-

wa ścianka wspinaczkowa, karuzela 

integracyjna, planetarium z rozry-

sowanym układem gwiazd, różne-

go rodzaju gry edukacyjne oraz tak 

lubiane przez dzieci huśtawki. Na 

SOSW Gubin można głosować po-

przez formularz na stronie Interne-

towej podworko.nivea.pl. Tam należy 

kliknąć w ikonkę „Głosuj”. Następnie 

zostaniemy przekierowani do za-

kładki, gdzie w wyszukiwarce lokali-

zacji wpisujemy: lubuskie, krośnień-

ski i Gubin. Wtedy pojawi się nam 

nazwa SOSW (nr 314). Należy kliknąć 

„głosuj”. Pozostaje się nam już tylko 

zalogować lub zarejestrować. Swój 

głos można oddawać codziennie w 

odstępie 24 godzin między każdym 

głosowaniem. W kategorii miej-

scowości poniżej 20 tysięcy miesz-

kańców wygrywa tylko 5 z 385 zgło-

szonych lokalizacji. Żeby zwiększyć 

szansę na wygraną, zachęcajmy ro-

dzinę, przyjaciół oraz znajomych do 

oddawania   głosów. Powalczmy o 

ich jak największą liczbę, bo tylko to 

gwarantuje zwycięstwo. 

(am)
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Poznając przeszłość
Archeologia nie stanowiła dla nich tematu tabu. W ramach szeroko zakro-
jonych prac wykopaliskowych na miejscu zburzonej w czasie działań wojen-
nych tzw. Wilii Wolfa – niemieckiego fabrykanta kapeluszy –  w projekcie zwią-
zanym z przeprowadzeniem prac archeologiczno – wykopaliskowych również 
zostały uwzględnione warsztaty dla dzieci i młodzieży z Gubina i Guben.

społeczeństwo

www.dorotajaworskawisnik.pl          ul.Nowa 5 w Gubinie

Pomysł wypalił!

Miały on miejsce 12 czerwca. Całość 

prac archeologicznych jest finanso-

wana w ramach Funduszu Małych 

Projektów Euroregionu „Sprewa – 

Nysa – Bóbr”. O przebiegu samych 

warsztatów mówi inspektor Joanna 

Kwiecień z Wydziału Nieruchomości 

i Współpracy Zagranicznej Urzędu 

Miejskiego w Gubinie: - Jest to jedno 

z działań, które należało w tym pro-

jekcie zrealizować, będące swoistym 

elementem spotkaniowym. W za-

kresie prac archeologicznych, oprócz 

przede wszystkim przeprowadzenia 

samych prac wykopaliskowych, zo-

stało zaplanowane tzw. „miękkie” 

spotkanie w formie warsztatów ar-

cheologicznych skierowanych do 

dzieci i młodzieży ze szkół podstawo-

wych i ponadpodstawowych z Guben 

i Gubina. Zostały one przeprowadzo-

ne przez pracowników Muzeum Ar-

cheologicznego Środkowego Nado-

drza ze Świdnicy koło Zielonej Góry 

– dyrektora placówki dr Arkadiusza 

Michalaka oraz archeologów - Moniki 

Kaczmarek, Anety Bogackiej i Pawła 

Stachowiaka, którzy potrafili auten-

tycznie zainteresować ich uczestni-

ków obiektem prowadzonych prac, 

przy okazji wyjaśniając historię bu-

dowy tego obiektu i jego znaczenia 

dla światowej architektury. Przekrój 

wiekowy uczestników był duży. Dzię-

ki temu zaistniała możliwość dotarcia 

do różnych grup wiekowych. Wielkie 

wrażenie na ich uczestnikach wywo-

łały zaprezentowane różne fragmen-

ty szczątków naczyń, porcelany, po-

zostałości infrastruktury technicznej i 

sama wielkość budowli. Te warsztaty 

są jednorazowym wydarzeniem w ra-

mach prowadzonych prac – wyjaśnia 

dalej J. Kwiecień. - Jego podsumowa-

niem będzie planowana w przyszło-

ści - prawdopodobnie we wrześniu, o 

ile nie zostaną wprowadzone kolejne 

obostrzenia pandemiczne – konfe-

rencja. Będzie ona miała charakter 

ściśle naukowy i zostanie skierowana 

do osób, które zawodowo zajmują się 

podobną tematyką. Będziemy chcieli 

zaprosić do uczestnictwa w niej pre-

legentów zarówno ze strony polskiej 

jak i niemieckie. Nie wykluczamy jed-

nak zaproszeń skierowanych do osób, 

które prace archeologiczno – wyko-

paliskowe traktują hobbystycznie. 

Zostanie na niej przedstawiony cały 

uzyskany dorobek.    Antoni Barabasz

W poprzednim wydaniu gazety 

pisaliśmy o pomyśle specjalnej ka-

wiarenki. Jak informuje nas Ewa 

Kubiak, pedagog ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. Marii Konopnickiej w Gubinie, 

pomysł wypalił w 100 procentach!

Celem akcji jest wspieranie rodzin w 

kryzysowych sytuacjach życiowych 

oraz aktywizowanie osób z niepeł-

nosprawnościami. Inauguracja dzia-

łalności „Kawiarenki 50/50” miała 

miejsce koło Urzędu Miejskiego we 

wtorek - 8 czerwca. Jest to pierw-

sze miejsce w naszym mieście, ob-

sługiwane przez osoby z różnymi 

niepełnosprawnościami. - Bardzo 

się cieszę, że pomysł z kawiarenką 

okazał się trafiony. Zainteresowanie 

przerosło nasze najśmielsze oczeki-

wania. Pierwszym naszymi klientami 

był personel Urzędu Miasta. Korzy-

stając z okazji pragniemy podzięko-

wać Panu Burmistrzowi za okazanie 

wsparcia i przyjęcie pomysłu kawia-

renki z entuzjazmem. Dziękujemy 

również sponsorom, którzy dowieźli 

nam owoce i kubeczki do kawy. Mło-

dzież z pobliskiego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących, jak i również 

Panie ze SOSW okupowali nasze 

stoisko niemalże na każdej przerwie, 

co sprawiło, że mieliśmy ręce pełne 

pracy. Kawiarenka będzie pojawiać 

się cyklicznie, jeśli wszystko pójdzie 

dobrze to raz w miesiącu, a może 

częściej. Marzeniem moim i mojego 

męża jest to, aby „50/50”, wrysowa-

ło się w krajobraz miasta i działało 

stacjonarnie jako miejsce pracy dla 

osób z niepełnosprawnościami, gdzie 

oprócz skosztowania kawy bądź soku, 

będzie można spędzić czas na miłych 

rozmowach. Za zarobione pieniądze 

Magda, kupiła sobie odzież i kosme-

tyki, a druga połowa została przekaza-

na dla Mikołaja ucznia SOSW - mówi 

E. Kubiak. Informacje o tym, w jakich 

dokładnie terminach pojawią się ka-

wiarenki, będą zamieszczane na Fa-

cebookowym profilu SOSW. 

(am)

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

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

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

Pani Aleksandrze Siekaniec

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci Matki

składają: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 

oraz Pracownicy Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Gubinie
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Ciekawe teksty

Więcej monitoringu 
Wzorem innych miast – miejski mo-

nitoring w Gubinie co raz bardziej 

„się rozrasta”. Na jednej z ostatnich 

komisji Rady Miejskiej – dyskutowa-

no między innymi o środkach, jakie 

można w tym roku przeznaczyć na 

rozbudowę tak istotnych dla bez-

pieczeństwa urządzeń CCTV. 

Wygrali Wenezuelczycy 

Ukazał się kolejny, 53 numer biuletynu „Gubin i Okolice”. Podobnie jak w 

poprzednich numerach szereg ciekawych tekstów dotyczących historii 

miasta i Ziemi Gubińskiej. O czym tym razem możemy poczytać?

Jerzy Czabator ciekawie i obszer-

nie opisuje mieszkanie ostatniego 

dzwonnika w wieży kościoła far-

nego. W tekście wiele szczegółów 

z jego życia i jego rodziny. 

Przybliżanie historii Łużyc i Łu-

życzan kontynuuje Bogusław 

Wypych w tekście „Łużyczanie 

– najmniejszy naród słowiański”. 

Wiesław Łabęcki przybliża wy-

darzenia jakie miały miejsce w 

naszym mieście 20 czerwca 1945 

roku. To dzień, w którym Niem-

com nakazano opuścić prawo-

brzeżną część miasta. 

W związku z rocznicą śmierci Ta-

deusza Firleja przypomniano na-

pisany przed laty przez Stanisław 

Komara tekst „Baca w Firlejówce”. 

Urszula Kondracik powraca pa-

mięcią do II wojny światowej i do 

jej uczestnika, mieszkańca Gubi-

na – Władysława Łęgiewicza, opi-

sując jego wspomnienia. 

Edmund Rodziewicz w kolejnych 

dwóch tekstach przybliża życie i 

działalność Gubińskiego Tria Stro-

ikowego i młodzieżowych zespo-

łów muzycznych w Liceum Me-

dycznym. 

Kazimiera Kędzierska opisuje hi-

storię jednej z podgubińskich wsi 

– Chlebowa, Julian Lewandowski – 

tym razem zaskakuje – pisząc cie-

kawy tekst o lornetkach. To ważny 

przyrząd dla miłośników świata 

fauny i flory. 

W kolejnym, VII odcinku cyklu 

„Rozwój przestrzenny Gubina w 

XX wieku” Zenon Pilarczyk pisze o 

gubińskim budownictwie miesz-

kaniowym. 

Tadeusz Lech kontynuuje cykl, 

dotyczący historii wsi gminy Gu-

bin. Tym razem na jego „celowni-

ku” stanął Żytowań. W obszernym 

tekście udokumentowanym wie-

loma fotografiami przybliża histo-

rię największej wsi gminy. Adolf 

Leda jeszcze raz wraca do historii 

związanych z gubińskimi doma-

mi kultury, pokazując zdjęcie pani 

Wandy Kobylińskiej Miss Gubina z 

1958 roku. 

Włodzimierz Rogowski w stałym 

cyklu „Ci, co odeszli” wspomina 

zmarłego 15 lipca 2015 r. Józefa 

Grandę.

Biuletyn do nabycie w sklepie 

„Seba” 3 Maja 2 (parter) i w biurze 

SPZG (III piętro). 

(sp)    

Mówi Naczelnik Wydziału Komunal-

nego i Inwestycji Urzędu Miejskiego 

– Krzysztof Olifirowicz – Kalinowicz: 

- Kamer monitoringu miejskiego 

w mieście jest coraz więcej. Sukce-

sywnie co roku są instalowane nowe 

punkty wyposażone bądź to w ka-

mery przekazujące obraz w tzw. cza-

sie rzeczywistym do siedziby Straży 

Miejskiej lub jest on zapisywany na 

kartach pamięci, które są następ-

nie archiwizowane w jej siedzibie. 

Równolegle od ubiegłego roku sieć 

monitoringu jest „podpięta” do sta-

nowiska kierowania Komisariatu 

Policji w Gubinie. Ta „równoległość” 

systemu jest o tyle istotna, że dyżur-

ny komisariatu – w przeciwieństwie 

do Straży Miejskiej – ma możliwość 

całodobowej obserwacji i w razie 

konieczności na miejsce zdarzenia 

– interwencji - może niemal natych-

miast zadysponować patrol inter-

wencyjny. Pierwszą kamerą - „histo-

rycznie” - monitoringu miejskiego 

była ta, która nadzorowała tzw. skate 

park przy ul. Kosynierów/Miodowej, 

będąc obsługiwaną przez pracow-

ników jednej z firm ochroniarskich, 

działających wówczas w mieście. 

Następnie sieć monitoringu stop-

niowo rozbudowywano - obejmując 

m. innymi Wyspę Teatralną, Plac im. 

Jana Pawła II, teren byłego amfite-

atru przy ul. Piastowskiej oraz park 

im. Waszkiewicza wraz z przyległym 

placem zabaw. Na razie jesteśmy na 

etapie technicznych uzgodnień – 

tłumaczy Naczelnik Wydziału, a to w 

związku z wnioskiem tutejszego ko-

misariatu policji, wskazującym kilka 

konkretnych lokalizacji dotyczących 

instalacji kamer.

Ten wniosek został już pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Bez-

pieczeństwa Publicznego, Spraw 

Socjalnych i Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej. Z chwilą otrzyma-

nia tzw. wymagań technicznych ze 

strony służb porządkowych, skieruje-

my wstępne zapytania ofertowe do 

wyspecjalizowanych firm i w formie 

przetargu postaramy się wybrać naj-

korzystniejszą ofertę pod względem 

technicznym i finansowym. W mię-

dzyczasie złożony zostanie również 

wniosek do Komisji Budżetowej RM 

o zabezpieczenie odpowiednich 

środków na jego realizację. Niestety, 

nie mamy przygotowanej tzw. kom-

pleksowej dokumentacji na całość 

inwestycji – wyjaśnia dalej Naczelnik 

K. Olifirowicz. - Prace są po prostu 

wykonywane pewnymi etapami, 

według potrzeb. 

Ze względu na ważność tematu – 

będziemy do niego sukcesywnie 

powracać.

Antoni Barabasz 

Młodzieżowa Grupa „Otwar-

te”, Gubiński Dom Kultury oraz 

Pracownia Orange w Gubinie byli 

organizatorami 19 czerwca gry te-

renowej „Nie ufaj nikomu”. Polegała 

ona na namierzeniu i schwytaniu 

seryjnego mordercy, który grasował 

po naszym mieście. Do wygrania 

była nagroda finansowa w wysoko-

ści 3 tysięcy złotych. Zdobyła ją dru-

żyna „Wenezuela” w składzie: Paweł 

Kubiak – Kapitan, Gregor Carvaliar

-Brancho i Jose Griego. W zabawie 

wzięło udział około 100 osób, nie tyl-

ko z Gubina. Sponsorzy gry i nagrody 

głównej: Iwaniccy sp. z o.o. sp. k., Stop 

Kunstschmiede Paweł Ostapkowicz, 

INTERGEO Leszek Ochotny.         (am) 
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Doping pomógł!List do redakcji

Chciałabym poruszyć sprawę le-

karza oraz ordynatora oddziału 

wewnętrznego w szpitalu w Kro-

śnie Odrzańskim. Jako jego była 

pacjentka, jestem zszokowana i 

zniesmaczona tym, że zrobiono na 

niego nagonkę na tak dużą ska-

lę. Nie zasłużył na to. To specjalista 

wysokiej klasy i źle się stanie, jeżeli 

krośnieński szpital straci takiego 

fachowca. Wiem, że pan ordynator 

był w ostatnim czasie mocno prze-

pracowany i przemęczony do granic 

możliwości. To on w czasie pandemii 

nie bał się pracować na covidowym 

oddziale i walczyć o życie i zdrowie 

pacjentów. A niestety warunki socjal-

ne w tym szpitalu dalekie są od stan-

dardowych. Myślę, że duża w tym 

wina starostwa i NFZ. Na dodatek, 

po „covidowym” czasie nie dane było 

mu w pełni odpocząć. A wiadomo, 

że stres i przepracowanie robią swo-

je. Sama jakiś czas temu mogłam się 

przekonać, jak dobrym jest leka-

rzem. Kiedy zachorowałam, on je-

dyny potrafił mi pomóc i prawidło-

wo zdiagnozować, co mi dolega. 

Mogę wręcz stwierdzić, że urato-

wał mi życie. Chciałabym podkre-

ślić, że nagonka na tego człowieka 

jest mocno przesadzona. Nie zasłu-

żył na takie potraktowanie.

Regina Jankowska 

Od redakcji: Do tego tematu po-

wrócimy po wakacyjnej przerwie .

Trwają Mistrzostwa Europy w piłce 

nożnej. Po wpadce ze Słowacją (1:2), 

Polacy zremisowali z Hiszpanią 1:1. 

Mecz rozegrano w Sewilli. Nie mogło 

na nim zabraknąć kibiców z Gubi-

na, którzy podkreślali, że było to dla 

nich duże przeżycie. Głośny doping 

pomógł naszym piłkarzom, którzy 

zagrali dobry mecz i urwali punkt 

hiszpańskiej drużynie, choć przed 

spotkaniem mało kto wierzył w taki 

scenariusz.                                             (am) 

Takie kolejki cieszą! 
Wielu mieszkańców Gubina i okolic 

zdecydowało się w środę, 16 czerwca, 

oddać krew. Tego dnia bowiem do 

naszego miasta przyjechał krwiobus 

z Regionalnego Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Zielonej 

Górze. Podczas akcji chęć oddania 

krwi zadeklarowało 47 osób. Osta-

tecznie oddało ją 40 osób, co pozwo-

liło pozyskać 18 litrów krwi pełnej. 

Praktycznie przez cały czas 3-godzin-

nego stacjonowania specjalnego au-

tobusu koło Fary, ustawiały się kolejki 

chętnych. Zanim się jednak do niego 

weszło, trzeba było wypełnić ankie-

tę. Samo pobranie trwało nie dłużej 

niż 10 minut. Każdy oddał około 450 

ml krwi. Warto dodać, że dwa dni 

wcześniej obchodzony był Świato-

wy Dzień Krwiodawcy. A jak wiado-

mo -  krew to jedyny „lek”, którego 

nie da się wyprodukować w sposób 

sztuczny, a już jedna jednostka krwi 

może uratować życie nawet trzem 

osobom. O tym, jak ważni są dawcy 

dobrze wiedzą przede wszystkim 

Regionalne Centra Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa, które zajmują się 

jej zbieraniem. - Bardzo dziękujemy 

wszystkim krwiodawcom za trud 

i zaangażowanie   w szerzenie idei 

honorowego oddawania krwi i za to, 

że zawsze możemy na nich liczyć w 

trudnych sytuacjach – mówi Krzysz-

tof Piwowarczyk z RCKiK w Zielonej 

Górze. Te słowa są tym ważniejsze, 

że zbliża się sezon wakacyjny, któ-

ry chociażby ze względu na urlopy 

zawsze był dla krwiodawstwa wy-

magającym okresem. W tym cza-

sie w bankach jest zazwyczaj mniej 

krwi, niż w pozostałych miesiącach, 

stąd coroczne apele do dawców. W 

tym roku, podobnie zresztą jak w 

poprzednim, sytuację komplikuje 

dodatkowo kwestia epidemii koro-

nawirusa. Obecnie w RCKiK w Zie-

lonej Górze brakuje przede wszyst-

kim grup minusowych: A-, B-, 0-. Na 

bardzo niskim poziomie znajdują się 

także zapasy grupy A+. 

                                                                  (am)
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Kto ożywił scenografię? 
W Gubińskim Domu Kultury od-

były się zajęcia z tworzenia de-

koracji teatralnych i filmowych. 

Gość specjalny Joanna Szyma-

niec świetnie przyswoiła grupie 

temat, aby ta mogła rozpocząć 

działania. Uczestnicy w znakomi-

ty sposób uporali się z zadaniami i 

własnymi rękoma stworzyli praw-

dziwą magię.

Uzdolnieni plastycznie 
W ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycz-
nych, Gubiński Domu Kultury zorganizował kon-
kurs plastyczny.

Mały 
kryzys...

Zajęcia z dekoracji 

zdecydowanie zapadną 

uczestnikom w pamięci i 

pomogą w przyszłości w 

działaniach 

artystycznych. 

„

Społeczeństwo

Na początku młodzież wysłuchała 

wykładu przygotowanego przez Jo-

annę Szymaniec. Pozwolił on zgłębić 

najważniejsze podstawy scenografii. 

Poznano nowe techniki obchodzenia 

się ze światłem i skalą, które z pewno-

ścią zostaną wykorzystane podczas 

przyszłej pracy uczestników projektu 

„Równać Szanse”. Prezentacja multi-

medialna była bardzo udana, a gość 

perfekcyjnie spełnił swoją rolę. W 

przerwie zapytałem o zdanie kilku 

młodych ludzi i usłyszałem komen-

tarze takie jak: „Było cudownie”, „Nie-

zmiernie zaciekawił mnie ten temat”, 

itp. W kolejnej części zajęć młodzież 

miała do wykonania z pozoru pro-

ste, jednak w rzeczywistości trudne 

zadanie. W parach, bądź grupkach 

trzyosobowych należało umiejętnie 

zagospodarować przestrzeń i wykre-

ować w niej przykładową scenerię. 

Pracujący w pocie czoła uczestnicy 

projektu „Młodzież Movie” nawet nie 

zauważyli jak szybko zleciał im czas. 

Każdy miał szansę wykazać się kre-

atywnym myśleniem i posługiwa-

niem się dostępnymi materiałami, 

np.: włóczką, skrawkami materiału, 

różnymi papierami, a nawet paty-

kami, czy szyszkami. Wiktoria Żurko 

idealnie opisała sytuację: „To zadanie 

sprawiło, że mogłam poczuć się wol-

na, miałam nieograniczone możliwo-

ści i z banalnych materiałów zrobiłam 

budzące zachwyt dzieło”.

Na zakończenie wszyscy mieli okazję 

zaprezentować swoje prace. Z uwagą 

i wzajemnym szacunkiem podziwia-

no i komentowano to, co powstało. 

Można było zauważyć przeróżne 

scenerie wykonane z perfekcyjną 

dokładnością. Między innymi pojawi-

ły się miejsca inspirowane piekłem, 

bądź filmem „Koralina”.

Pozytywnie zaskoczona była również 

Joanna Szymaniec: „Na początku 

bałam się, że nastąpią problemy z za-

daniem, a prace okażą się infantylne 

oraz nieudane. Jednak efekty były 

zdumiewające i faktycznie wygląda-

ją niczym wyjęte z profesjonalnych 

przedstawień teatralnych, czy fil-

mów”. Zajęcia z dekoracji zdecydowa-

nie zapadną uczestnikom w pamięci 

i pomogą w przyszłości w działaniach 

artystycznych. Całkiem możliwe, że 

zainspirowały niektórych do wiąza-

nia swojej kariery zawodowej ze sce-

nografią. Na pewno nikt z młodych 

ludzi nie żałuje, że wziął udział w tych 

warsztatach, jak i w całym projekcie 

dofinansowanym przez Polsko-Ame-

rykańską Fundację Wolności. 

Konrad Przysmak 

– 18-letni uczestnik projektu

... na szczęście już minął. Po pecho-

wo przegranym finale Pucharu Pol-

ski z Lechią Zielona Góra (1:2) nasi 

piłkarze złapali zadyszkę. W trzech 

kolejnych spotkaniach zdobyli za-

ledwie 2 punkty (1:1 z Tęczą Krosno 

Odrzańskie, 1:2 z ZAP Syreną Zbą-

szynek i 1:1 ze Spójnią Ośno Lubu-

skie). Przewaga na drugą w tabeli 

Ilanką Rzepin stopniała do jednego 

punktu. Na szczęście w 34 kolejce 

przyszło przełamanie. Carina wygra-

ła z Polonią Słubice 2:0, a wicelider 

tylko zremisował. Obecnie Carina 

ma 76 pkt., a Ilanka Rzepin 73 pkt. 

Przed nami ostanie dwa spotkania. 

Z Arką Nowa Sól (mecz odbył się po 

zamknięciu wydania gazety) oraz 26 

czerwca na wyjeździe z Odrą Niet-

ków. Aby być pewnym awansu, po-

trzebujemy zdobyć w tych spotka-

niach 4 punkty i nie oglądać się na 

wyniki rywala. Co się stanie, jak obie 

drużyny zdobędą taką samą ilość 

punktów? Niestety - z awansu do 

III ligi będzie się cieszyć ekipa z Rze-

pina. Co prawda w meczach tych 

drużyn ilość zdobytych punktów 

jest taka sama, podobnie jak różni-

ca między zdobytymi i utraconymi 

bramkami (3:3), ale jesteśmy gorsi 

w strzelonych golach na wyjeździe 

(liczone są podwójnie). Nam udało 

się trafić w Rzepinie do bramki tylko 

raz, a Ilance w Gubinie aż trzy razy. 

(am)

Kategoria I: I miejsce – Dagmara Dzie-

midowicz – Krosno Odrz., II miejsce – 

Maksymilian Kaczmarek – Gubin, II 

miejsce - Dominika Mania – Gubin. 

Kategoria II: I miejsce – Wiktoria Cho-

ina, II miejsce – Magdalena Zdankie-

wicz – Gubin, III miejsce – Zuzanna 

Szumow – Krosno Odrz. Kategoria III: I 

miejsce – Joanna Jędrzejczyk – Gubin, 

I miejsce – Wiktor Ćwikliński – Krosno 

Odrz., II miejsce – Zofia Żelek – Krosno 

Odrz., II miejsce – Anna Kondratowicz 

– Krosno Odrz., III miejsce - Malwi-

na Sowińska – Gubin. III miejsce – 

Nadia Skrycka – Gubin. Wyróżnienie 

w konkursie powiatowym: Gabriela 

Syniawa – Krosno Odrz. Wyróżnienia 

w konkursie rejonu Gubin: Krzysztof 

Grochowski, Wojciech Gaczyński .

Raport 998

25.05. W Jaromirowicach do pożaru 

tzw. pustostanu zadysponowano 

trzy zastępy strażaków z Jednostki 

w Gubinie i Jednostkę OSP ze Strze-

gowa. 

24.05. Niezachowanie zasad bez-

piecznej jazdy było przyczyną kolizji 

dwóch samochodów osobowych – 

Renault Clio i BMW.

01.06. Nietypowe wezwanie. Funk-

cjonariusze PSP - zarówno z Gubina, 

jak też specjalistyczny Zespół Ra-

townictwa Chemicznego z Komen-

dy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie 

Wlkp. uczestniczyli w identyfikacji 

niebezpiecznej substancji zloka-

lizowanej na jednej z gubińskich 

posesji. Sprawa jest rozwojowa; ze 

względu na dobro toczącego się 

śledztwa – nie możemy podać wię-

cej informacji.

06.06. Strażacy z Gubina musieli 

wziąć udział w zabezpieczeniu miej-

sca tragedii. Mężczyzna wyskoczył 

przez okno. Mimo podjętych działań 

służb ratunkowych – nie udało się go 

uratować.

11.06. Dwa zastępy zadysponowano do 

płonącego samochodu osobowego 

AUDI Q – 5 w Żytowaniu. Jego przyczy-

na nie została ustalona.

12.06. Do pożaru budynku gospodar-

czego – stodoły w Starosiedlu zadys-

ponowano cztery zastępy strażaków z 

Gubina i 4 Jednostki OSP/KSR. Stodoły 

nie udało się uratować, a straty oszaco-

wano na około 30 tys. złotych.

13.06. W Sękowicach nastąpiła kolizja 

dwóch samochodów osobowych For-

da Galaxy z VW Tauregiem. Na miej-

sce zdarzenia zadysponowano dwa 

zastępy strażaków z Gubina, pogoto-

wie ratunkowe i policję. Straty oszaco-

wano na około 30 tys. zł., a przyczyną 

było niezachowanie zasad bezpiecz-

nej jazdy.

18.06. Na skrzyżowaniu przy ul. An-

dersa/Budziszyńska doszło do kolizji 

dwóch samochodów osobowych 

Opel – Combo i VW C-5. Straty osza-

cowano na kwotę około 12 tys. zło-

tych, a przyczyną było niezacho-

wanie zasad bezpiecznej jazdy. Na 

miejsce zdarzenia zadysponowana 

dwa zastępy strażaków. W jej wy-

niku uszkodzone zostały m. innymi 

skrzynki rozdzielcze instalacji ener-

getycznej znajdujące się na pobo-

czu.

19.06. W pobliżu Węglin do wydo-

bycia znajdującego się w lokalnym 

rowie melioracyjnym samochodu 

osobowego zadysponowano dwa 

zastępy strażaków z Gubina i Jed-

nostkę OSP ze Starosiedla.

19.06. Do pozostawionego bez nad-

zoru - płonącego ogniska przy ul. 

Legnickiej zadysponowano jeden 

zastęp strażaków. Wiele wskazuje 

na to, że było to świadome działa-

nie; w wyniku którego uszkodzeniu 

uległ tzw. głaz hańby.

Informacje przekazał st. asp.  

Marcin.Murawa

Oprac. AB. 
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Warto wiedzieć

Dnia 8 czerwca 2021r odbyło się 

pierwsze w tym roku posiedzenie 

Gubińskiej Rady Seniorów, które po-

prowadziła przewodnicząca – Wan-

da Kamieniarz. Na posiedzeniu pani 

Janina Szmaja została wybrana do 

Rady Seniorów Powiatu Krośnień-

skiego. Rada współpracuje ze Staro-

stą Krośnieńskim, Zarządem i Radą 

Powiatu Krośnieńkiego – podejmuje 

działania na rzecz osób starszych dot. 

planowania i realizacji polityki senio-

ralnej. Na posiedzeniu członków Gu-

bińskiej Rady Seniorów wstępnie zo-

stał omówiony plan działania na ten 

rok, które będą uzależnione od stanu 

pandemii w kraju. GRS ma charakter 

konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

Jej głównym celem jest stworzenie 

warunków do rozwijania aktywności 

obywatelskiej osób starszych nasze-

go Miasta. Akcja „Drzwi Otwarte dla 

Seniora”  będzie kontynuowana od 

jesieni 2021r. Następne spotkanie za-

planowano na wrzesień br.

Ci, którzy tęsknią

Słuchacze  gubińskiego Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku mają  od po-

nad roku niechciane wakacje. Pan-

demia sprawiła, że rok akademicki 

2019/2020 został nagle przerwany w 

marcu 2020r, a nowy 2020/2021 roz-

począł się i został także przerwany 

po trzech tygodniach od inauguracji 

- w październiku 2020r.  Studenci – 

w każdym wieku -  to ludzie łaknący 

wiedzy, ciekawi świata i gotowi do 

działań, nie tylko dla własnego do-

bra, ale także m.in. na rzecz lokalnej 

społeczności. Więc nic dziwnego, że 

tęsknią za sobą i normalnością życie 

codziennego. Spora grupka, w tym 

Rada Słuchaczy UTW (Ala Wróblew-

ska, Basia Magiera i Ela Wieczorek) 

skrzyknęła się na FB i telefonicznie, 

aby spotkać się spontanicznie – bo 

tęsknią, bo marzą o spotkaniu i „po-

gaduchach” na łonie natury. I sta-

ło  się – dnia 9 czerwca na Wyspie 

Teatralnej spotkała się kilkunasto-

osobowa grupka słuchaczek. Jadzia 

Macho-Michalak (kierowniczka zesp. 

„Barwy Jesieni”) przedstawiła plany 

i nowe propozycje repertuarowe dla 

zespołu. Wokalistki, które przybyły 

na spotkanie – Jadzia Lichocka, Basia 

Gałka, Bożena Dydyna, Krystyna Go-

luda – zapewniły, że są w dobrej for-

mie i czekają z utęsknieniem na pró-

by i koncerty. Była także Ala Bołoczko, 

która śpiewa, a także jest świetną fo-

tografką i uwieczniła „tych, które tęsk-

nią” na zdjęciach w plenerze. Na tych 

fotografiach będą  także: Jola Dziurla, 

Basia Szumska, Małgosia Rutkowska, 

Jadzia Baron, Ania Sikora, Basia Sa-

łek-Rutkowska  i  Helena Sadowska. 

Koordynatorka zaproponowała, aby 

też zastanowić się nad programem 

zajęć w roku akademickim 2021/2022. 

Postanowiono, że oprócz wykładów 

i warsztatów – należałoby rozszerzyć 

edukację i działania na rzecz ekologii, 

kontynuować działania międzypo-

koleniowe, współpracę z Gubińską 

Radą Seniorów w zakresie pomocy 

osamotnionym i zagrożonym wyklu-

czeniom społecznym. Padły propo-

zycje wyjazdów krajoznawczych m.in. 

do Parku Mużakowskiego, Jezior 

Wysokich, do skansenu w Ochli i na 

piknik do Dzikowa. Wszyscy zebrani 

poinformowali, że są już zaszczepieni 

(a wg ich wiedzy większość słuchaczy 

UTW też), czują się świetnie fizycznie i 

są gotowi do działań. Wasza koordy-

natorka też.

Komunikatywny senior

Uniwersytet Warszawski organizu-

je  b e z p ł a t n e  kursy wspierają-

ce naukę przedsiębiorczości i języka 

angielskiego dla seniorów. Szkolenie 

pn. „Komunikatywny senior” ma na 

celu aktywizację seniorów z całej 

Polski ( w wieku 60+) za pomocą 

specjalnie opracowanego programu 

kształcenia językowego (język angiel-

ski – poziom podstawowy). Udział w 

zajęciach tego rodzaju będzie działał 

zachowawczo na zdolności poznaw-

cze seniorów, redukował nabytą z 

wiekiem sztywność, rozbudzał cieka-

wość świata i działał dobroczynnie na 

dobrostan umysłowy.

Tematyka kursu:

- Jak uczyć się języka angielskiego?- 

strategia uczenia się języka obcego, 

jęz. angielski w Internecie

- Jak się przedstawić po angielsku?- 

zwroty powitalne, odmiana czasow-

nika „to be”

- Cyfry i liczby (0-100), podawanie 

swojego wieku, numeru telefonu, 

ceny i daty

- Robimy zakupy – historia powstania 

i specyfiki amerykańskich hipermar-

ketów, zakupy w

   sklepie tradycyjnym i internetowym

- Rodzina i znajomi – słownictwo w 

brytyjskich i amerykańskich serialach, 

czas Present Simple

- Zamawianie posiłków w kawiarni i 

restauracji, historia rozwoju amery-

kańskiej restauracji

   typu „diner”

- Jedzenie i gotowanie, kulinarne pro-

gramy telewizyjne

-  Historia amerykańskich parków 

narodowych, słownictwo związane z 

geografią i turystyką,

    komunikacja w podróży

- Mój dom i moje miasto – wskazywa-

nie drogi i orientacja w przestrzeni

Jest to kurs darmowy, a od uczestni-

ków wymagany będzie jedynie do-

stęp do komputera i Internetu. Na za-

kończenie kursu – uczestnik otrzyma 

imienny Certyfikat. Przydatne linki:

* Strona projektu – www.wne.uw.edu.

pl

* Regulamin szkolenia – www.wne.

uw.edu.pl/Regulamin rekrutacji.zad1

* Formularz rekrutacyjny – www.wne.

uw.edu.pl/formularz-1

Kurs się rozpoczyna dnia 25.08.2021r.

Zdrowie na talerzu

Nadchodzi pora na nasze, wyhodo-

wane w ogrodzie, POMIDORY. Mimo, 

że są dostępne w sprzedaży cały rok, 

to niewątpliwie najbardziej warto-

ściowe są te prosto z ogrodu. Nazwa 

w języku włoskim „pomi d`oro” (złote 

jabłko). Pochodzi z Ameryki Południo-

wej lub Środkowej. Do Europy dotarł 

dzięki K.Kolumbowi. Początkowo – 

do XIX wieku - był traktowany przez 

Europejczyków za roślinę trującą i 

uprawiany tylko w celach dekoracyj-

nych. Jest wiele odmian pomidorów  

o różnych kolorach (czerwone, żółte, 

pomarańczowe, zielone oraz czarne) 

i kształtach. Owoce pomidora zawie-

rają m.in. sód, potas, magnez, żelazo, 

kobalt, miedź, cynk, fosfor, karoten; 

witaminy: K, B1, B2, B6, C, PP; kwasy:, 

foliowy, szczawiowy i biotynę. Są bo-

gate w likopen – przeciwutleniacz, 

który przeciwdziała zachorowaniom 

na nowotwory. Pomidory spożywa-

my surowe, jako składnik zup, sosów, 

sałatek. Można je przetworzyć na soki, 

przeciery i koncentraty. W Hiszpanii 

jest takie święto „Tomatina”, podczas 

którego uczestnicy obrzucają się na-

wzajem pomidorami.

Dzień Ojca

Obchody Dnia Ojca zapoczątkowane 

zostały w Stanach Zjednoczonych w 

1910r. A od 1972r – prezydent Nixon 

oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. Na 

świecie ten dzień obchodzony jest w 

różnych terminach. I tak np. we Wło-

szech, Portugalii i Hiszpanii jest to 19 

marca, na Litwie – pierwsza niedziela 

czerwca, a w Australii – druga niedzie-

la czerwca. W Wielkiej Brytanii Dzień 

Ojca jest świętem ruchomym i w tym 

roku przypada na trzecią niedzielę 

czerwca. W Polsce święto ojców ob-

chodzone jest od 1965r  i jest coraz 

bardziej popularne. Jest to stała data 

– 23 czerwca.

Z szuflady…
Lubię, kiedy… 

Lubię, kiedy mój tatuś

wraca z pracy do domu.

Ja zawsze mojemu tacie

mogę powiedzieć: Pomóż…

Tatuś mi opowiada

o gwiazdach i ptakach w obłokach.

Dlatego mojego tatę

tak bardzo, bardzo kocham.

(Tadeusz Kubiak)

EKO sprawy
Władze Tajlandii wpadły na orygi-

nalny i skuteczny pomysł – jak ra-

dzić sobie z pozostawionymi przez 

turystów  śmieci w Parku Narodo-

wym Khao Yai. Otóż warunkiem 

odwiedzenia parku jest podanie ad-

resu zamieszkania. Śmieci odsyłane 

są turystom do domu na ich koszt. 

A do przesyłki dołączany jest liścik: 

„Zapomniałeś zabrać swoich rze-

czy z Parku Narodowego Khao Yai. 

Pozwól, proszę, nam je zwrócić”. W 

tym kraju śmiecenie w takim miej-

scu traktuje się jak przestępstwo, 

za które grozi kara więzienia do 5 

lat lub grzywna do wysokości 16 tys. 

dolarów.  Khao Yai  to najstarszy i naj-

większy park narodowy w Tajlandii. 

Wpisany jest na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Można go 

zwiedzać, a także tam przenocować. 

Pozostawione przez ludzi odpadki 

są poważnym zagrożeniem dla ży-

jących tu zwierząt, m.in. tygrysów, 

niedźwiedzi himalajskich i gibonów. 

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

Pomoc prawna – obowiązują zapisy – tel.507 025 963 (pon.-piątek, 8,00 

– 15,00)

Gubińska Rada Seniorów – U.Miasta  - 68 -455 81 00

Wszystkie służby ratunkowe – tel.112

Strony online

 – www.facebook.com/Leki-z-Apteki – bezpieczna farmakoterapia

- www.segregacja.marszow.pl – wyszukiwarka odpadów

- www.wne.uw.edu.pl – projekt komunikatywny senior

Przydatne aplikacje – MY THERAPHY oraz MAP  MY  WALK  

(Android i na iOS).

Opr. strony- S.Łapkowska
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Jaka przyszłość pozostałości?

Zakończył się wstępny – niejako pierwszy etap prac związanych z od-

słonięciem pozostałości po budynku, w którym mieszkał wraz z ro-

dziną znany fabrykant gubeńskich kapeluszy Erich Wolf. Jak będzie 

dalsza przyszłość odsłoniętych fundamentów i pozostałości, czy w da-

jącej się przewidzieć przyszłości dojdzie do odbudowy, bądź w jakiejś 

formie renowacji tych pozostałości?

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnej 

Zapytaliśmy o to przebywającą na 

terenie prowadzonych prac arche-

ologicznych, 14 czerwca, prof. dr Anne 

Gret Burg z Wydziału Architektury i 

Historii Budownictwa Miejskiego z 

Wyższej Szkoły Technicznej w Pocz-

damie (wypowiedź została przetłu-

maczona dzięki uprzejmości Joanny 

Kwiecień – koordynatora projektu z  

Wydziału Nieruchomości i Współpra-

cy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w 

Gubinie): - Tą tematyką ze swoim ma-

cierzystym Uniwersytetem Technicz-

nym zajęłam się już kilkanaście lat 

temu. Nasz Uniwersytet Techniczny 

jest jakby odpowiednikiem Polskiej 

Politechniki; wraz ze swoimi studen-

tami Wydziału Architektury poszu-

kujemy obecnie wszelkich dostęp-

nych dla nas dokumentów, planów, 

szkiców i odpowiednim wszelkiej 

skompletowaniem dokumentacji, 

która – co jest zrozumiałe – od ponad 

wieku jest po prostu rozproszona. To 

jest pierwsza faza, etap naszych prac. 

W drugim etapie chcemy wykonać 

bardzo dokładną dokumentacje fo-

togrametryczną tych pozostałości, 

odsłoniętych fundamentów. Nato-

miast w trzecim etapie prac, gdy już 

będziemy przygotowani, to chyba na-

stąpi ten moment, w którym będzie 

można przystąpić do typowych prac 

badawczych. W przyszłości, po zakoń-

czeniu tych podstawowych etapów 

archeologiczno – rekonstrukcyjnych, 

wydaje mi się, że należałoby podjąć 

na ten temat szeroką dyskusję.

Jeżeli rozpoczynać odbudowę, to 

tak, ale też w jakim zakresie i z jakim 

przeznaczeniem samego obiektu? A 

może podjąć rekonstrukcję budowli 

w formie makiet, tylko w jakiej skali? 

Z jakich materiałów? Słowem – py-

tań będzie niemało! Są to wszystko 

tematy, które pojawią się w dalekiej 

przyszłości. Czy podejmując się jej 

kompleksowej odbudowy – kto i z 

jakich funduszy miałby pokrywać jej 

koszty? Są to pytania, które na chwilę 

obecną zostają bez odpowiedzi, a na 

ten temat muszą się wypowiedzieć 

kompetentni przedstawiciele władz 

politycznych i samorządowych, jak 

też specjaliści z dziedziny architektury 

i archeologii. Może miałby ten obiekt 

pełnić funkcję muzeum, domu spo-

tkań poświęconych genialnemu sa-

moukowi? Na tę chwilę nie jestem 

w stanie udzielić miarodajnej odpo-

wiedzi  – dopowiada mówi prof. Anne 

G. Burg. Przebywając w tym samym 

dniu na terenie prowadzonych prac 

archeologiczno – wykopaliskowych 

prof. dr hab. inż. architekt Andrzej 

Legendziewicz w Wydziału Archi-

tektury Politechniki Wrocławskiej 

powiedział nam: - Ten budynek ma 

wielkie znaczenie dla rozwoju świa-

towej architektury. O tym, że jest to 

dzieło wybitnego, a raczej genialnego 

architekta – wizjonera temu, kto jest 

związany z architekturą i projekto-

waniem obiektów mieszkalnych nie 

musimy nikomu wyjaśniać. Posłużę 

się może w tym przypadku bardzo 

prostą statystyką: gotyckich budowli 

– kościołów, w obojętnie jakim sta-

nie zachowania w promieniu około 

150 km od Gubina mogę wymienić 

przynajmniej ze 40 obiektów tu, na 

polskim  pograniczu. Natomiast po-

zostałości po takiej budowli – jak tzw. 

wilia Wolfa w całej Polsce nie ma! 

Jest to jedyny budynek zbudowany 

na tym terenie przez Milesa van der 

Rohe, który wywarł ogromny wpływ 

na architekturę okresu pierwszych 

dwóch dekad XX wieku! Współcze-

śni architekci wykorzystują, często 

podświadomie, jego filozofię projek-

towania. Jest to dzieło, obiekt ponad-

czasowy,! W czasie z jednej z rozmów 

z włodarzem lokalnej miejscowości 

powiedziałem, że „naszym obowiąz-

kiem jest też ratowanie obiektów 

zabytkowych ze względu na przyna-

leżność kulturową”. Nie jestem zawie-

dziony, że po tej wilii zachowało się 

tylko tyle. Często odkrywamy pozo-

stałości składające się z „aż” z dwóch 

warstw ułożonych na sobie fragmen-

tów cegieł, murów – podkreśla prof. 

Legendziewicz. 

Teraz przyjdzie moment na uprząt-

nięcie gruzu oraz zabezpieczenie te-

renu przed dostępem osób niepowo-

łanych, szczególnie dzieci.        

Antoni Barabasz

Gmina wiejska Gubin otrzymała 

wsparcie finansowe na doposaże-

nie Jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych, w niebagatelnej kwocie 

niemal 100 tysięcy złotych z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska, programu „Mały Strażak” i 

programów rządowych.

To oznacza, że przy wkładzie wła-

snym gminy (średnio 5 tys. na daną 

jednostkę) przekazanych przez Radę 

Gminy pozwoli w istotny sposób za-

bezpieczyć i poprawić bezpieczeń-

stwo funkcjonowania wszystkich jed-

nostek, z których część funkcjonuje 

także w Krajowym Systemie Ratow-

nictwa. Tym samym będzie możliwy 

zakup lub wymiana tego wyposa-

żenia, które z przyczyn technicznych 

uległo zużyciu lub skończyły się tzw. 

atesty techniczne na jego używanie 

np. aparaty do oddychania. Powyż-

sze środki trafiły do Jednostek OSP 

w Markosicach, Starosiedlu, Chlebo-

wie, Strzegowie, Drzeńsku Wielkim w 

równych kwotach - nie licząc wkładu 

własnego gminy - po 15 tys. i Bieży-

cach – które otrzymały finansowy 

zastrzyk w kwocie dotacji 20 tys. zł., a 

to z racji reaktywacji tej jednostki po 

wielu latach przerwy. W tym przy-

padku gmina nie musi zabezpieczać 

wkładu własnego. Realizacja zaku-

pów musi zostać przeprowadzona 

do końca lipca b. roku, a konkretne 

inwestycje pozostają w gestii samych 

jednostek.

Gmina Gubin może się poszczycić 

posiadaniem między innymi dwóch 

nowoczesnych samochodów stra-

żackich. - Od samego początku, gdy 

zostałem wójtem, gmina sukcesyw-

nie zwiększała nakłady finansowe na 

funkcjonowanie Jednostek Ochotni-

czych Straży Pożarnych. Początkowo 

dochodziły do mnie „słuchy”, jakoby 

te nakłady były niedostrzegane. Stra-

żacy oczekiwali większych środków, 

niż gmina była w stanie je wygospo-

darować. Park pojazdów liczył po 30 

i więcej lat! – wyjaśnia wójt Zbigniew 

Barski i dodaje: - Stopniowo kupo-

waliśmy samochody używane mię-

dzy innymi  z PSP i Nadleśnictwa. W 

końcu „zła passa” została przełamana 

i dzięki wsparciu z programów rzą-

dowych i Wojewódzkiego Programu 

Ochrony Środowiska, jak też środków 

gminy, zakupiliśmy nowy samochód 

strażacki dla OSP w Chlebowie. Na-

stępnie, w podobny sposób udało się 

kupić samochód dla OSP w Staro-

siedlu. Gmina zawsze uczestniczy w 

tych programach rządowych, o które 

Jednostki OSP mogą same wniosko-

wać, przekazując środki finansowe 

na tzw. wkład własny.

Mówi uczestniczący w rozmowie Ire-

neusz Solecki z Zarządu Gminnego 

OSP: -Sprzęt będzie zamawiany in-

dywidualnie przez każdą z jednostek 

OSP pod ich konkretne potrzeby, 

gdyż to one są beneficjentami tego 

programu. Sami realizują zakupy, a 

z gminą rozliczają się jedynie z do-

tacji. Potrzeb jest naprawdę dużo, 

konieczne są nowe pompy, kamery 

termowizyjne bardzo przydatne w 

poszukiwaniach osób po zmroku lub 

w nocy, aparaty powietrzne posiadają 

20 – letni okres używalności, muszą 

być zastępowane nowymi, gdyż tu 

chodzi o życie ich użytkowników w 

czasie zdarzeń. 

O czym marzy gmina? O kolejnym 

nowym samochodzie dla Druchów – 

strażaków – przyznaje wójt Z. Barski. 

Bowiem potrzeby są bardzo duże, 

zwłaszcza w zakresie taboru samo-

chodowego, który w wielu wypad-

kach jest mocno przestarzały.

Antoni Barabasz



11   czwartek  24.06.2021

historia I społeczeństwo
Honorowy i Zasłużony Nie zwalniają tempa! 

Gazeta w cyklu wspominającym najnowszą historię miasta, postanowiła 
przypomnieć tytuły nadawane przez Radę Miejską w Gubinie. Przybliżymy 
Państwu historię nadawania tytułów: Honorowy Obywatel Miasta, Zasłużony 
dla Rozwoju Miasta i Zasłużony dla miasta Gubina. 

Świetnie się gawędziło 

Dołożyli cegiełkę 

Honorowy Obywatel Miasta

Do końca funkcjonowania ustro-

ju socjalistycznego zapiski miejskie 

nie wspominają o nadawania tytułu 

„Honorowego Obywatela” w naszym 

mieście. Pierwsza inicjatywa pojawiła 

się w 1991 roku, kiedy na czele miasta 

stanął burmistrz Czesław Fiedorowicz. 

Pierwszy tytuł „Honorowy Obywatel 

Miasta” został nadany 19 grudnia 1991 

roku Horstowi Lecke - burmistrzowi 

Laatzen. (Laatzen – miasto partner-

skie Gubin i Guben). H. Lecke wielce 

zasłużył się w udzielaniu wszechstron-

nej pomocy mieszkańcom Gubina po 

przemianach ustrojowych w Polsce. 

Nadawanie tytułu „Honorowy Oby-

watel Miasta Gubina” reguluje dziś 

Uchwała  nr XVI/197/2008 Rady Miej-

skiej w Gubinie z 7 lutego 2008 r. w 

sprawie Statutu gminy Gubin o statu-

sie miejskim w rozdziale V. Do czerw-

ca 2021 roku nadano ten zaszczytny 

tytuł 21 osobom, w tym trzem obywa-

telom Niemiec.

Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Za-

służony dla miasta Gubina

W roku 1985 miasto obchodziło 750. 

rocznicę nadania praw miejskich. 

Gubińskie Towarzystwo Kultury pod-

jęło się przygotowania programu 

obchodów i oprawy świętą.  Zrodził 

się pomysł, aby wykonać tablicę z 

brązu upamiętniającą 750-lecie. Na-

czelnik Miasta Stefan Ciszek nawią-

zał kontakt z  Państwowa Wyższą 

Szkołą Sztuk Plastycznych w Pozna-

niu i w ten sposób na terenie Gubi-

na pojawiła się grupa studentów, by 

uczestniczyć w warsztatach malar-

skich i rzeźbiarskich. Grupa rzeźbiar-

ska przygotowała 15 modeli medalu 

wykonanych w gipsie  „Zasłużony 

dla Rozwoju Miasta” i model tablicy 

pamiątkowej. Rada Miejska wybrała 

dwa modele i wzór tablicy pamiątko-

wej. Modele te zostały wykonane w 

brązie i były nadawane zasłużonym 

gubinianom. Następnie przekazano 

je radzie miasta, a tablica została zło-

żona w Oddziale Miejskim PTTK przy 

Obrońców Pokoju 18,  gdzie spoty-

kaliśmy się jako członkowie GTK. I tu 

wydarzenie, którym mało kto pamię-

ta. Opisał je Włodzimierz Rogowski. 

4 marca 1985 roku nad ranem miał 

miejsce pożar budynku PTTK. Ogień 

strawił całkowicie dach i poddasze. 

Wraz z palącym się dachem stopiła 

się tablica wykonana z brązu z okazji 

750-lecia nadania  praw miejskich 

Gubinowi i część dokumentacji GTK. 

Zarząd GTK wspólnie z Urzędem 

Miejskim musiał bardzo szybko roz-

wiązać problem odlewu nowej tabli-

cy pamiątkowej. Pomogły nam Za-

kłady Cegielskiego w Poznaniu, które 

były wykonawcą odlewu pierwszej 

tablicy. Zakład posiadał matrycę od-

lewu tablicy która uległa zniszczeniu 

i w krótkim czasie wykonano nową 

tablicę pamiątkową,  która znajduje 

się w Ratuszu przy drzwiach wej-

ściowych. Nie udało się ustalić listy 

nadanych wówczas tytułów. Po wielu 

latach dyskusji, głosach za i przeciw 

26 września 2013 roku Rada Miejska 

Uchwałą nr XLII.215.213 ustaliła regula-

min nadawania tytułu „Zasłużony dla 

miasta Gubina”. Do tej pory w latach: 

listopad 2013 – listopad 2019 nadano 

tytuł zasłużonego 16 osobom i 15 za-

kładom, instytucjom i organizacjom. 

Jako pierwsza tytuł otrzymała śp. dr 

Eugenia Mochnacz. W wielu dysku-

sjach pojawia się opinia, że tytuł Ho-

norowy i Zasłużony niczym się nie 

różnią. Różnica jest istotna, bo czym 

innym jest bycie honorowym miesz-

kańcem miasta, w którym można 

nawet nie mieszkać, a czym innym 

jest posiadanie zasług dla miasta, w 

którym się mieszka, bycie dla niego 

zasłużonym. Po wakacjach wrócimy 

do tematu pokazując kto jest hono-

rowym, a kto zasłużonym.                  (sp) 

7 czerwca br. odbyło się oficjalne i uro-

czyste otwarcie Lubuskiego Ośrodka 

Wsparcia Osób z Autyzmem (hostel) 

w Sulechowie przy ul. Czereśniowej. 

To drugie w Polsce (i pierwsze w za-

chodniej części kraju ) miejsce gdzie 

dorośli podopieczni będą przygoto-

wywać się do możliwie samodziel-

nego życia, a w tym czasie ich starze-

jący się rodzice dostaną możliwość 

wytchnienia i zregenerowania sił. 

- Mieszkańcy miasta i gminy Gubin, 

uczestnicy akcji „Gubin na niebiesko 

dla autyzmu” (poprzez wieloletnie 

zbiórki publiczne) również dołożyli 

swoją cegiełkę do powstania tego 

miejsca. - Fundacja Generado doce-

niła mieszkańców Gubina i umieści-

ła nas tablicy pamiątkowej ośrodka! 

Możemy być dumni, że działamy w 

tak ważnej sprawie! Osobiście pragnę 

podziękować wszystkim, którzy przez 

te 12 lat pomagają mi lub uczestniczą 

w niebieskich kwietniowych działa-

niach. Jak się okazuje, pomaganie 

ma wymierny kształt, tym razem 

budynku! - nie kryje zadowolenia 

Elżbieta Konopacka, ze Stowarzysze-

nia Pomocy Osobom Autystycznym 

„Dalej Razem”, dodając na zakończe-

nie: - Trzymajmy kciuki za Lubuski 

Ośrodek Wsparcia Osób z Autyzmem 

w Sulechowie i oczywiście za „nasze” 

gubińskie miejsce, czyli mieszkanie 

treningowe dla dorosłych osób z ca-

łościowym zaburzeniem rozwoju, w 

tym z autyzmem i zespołem Asper-

gera na ul. Różanej w Gubinie. 

(red)

Samorząd Szkolny w Czarnowicach 

pod opieką Sabiny Kwiatkowskiej 

zorganizował konkurs pod tytułem 

„Tydzień tematyczny”. Uczniowie 

każdego dnia tygodnia przebierali 

się zgodnie z określonym wcześniej 

tematem. Najpierw wkroczyli na 

lekcje w rytmach rocka. Następne-

go dnia na korytarzach szkoły ude-

rzyła nas burza kolorów, kwiatów i 

frędzli! Czyli szalone lata 70-te! Póź-

niej zrobiło się sennie... Uczniowie 

przyszli prosto z łóżka na zajęcia. 

Towarzyszyły im pluszowe misie 

i ciepłe kocyki. Atmosfera ta nie 

trwała jednak zbyt długo. Następ-

nego dnia niektórzy nie byli pewni, 

czy trafili do szkoły, czy jednak na 

boisko sportowe- korytarze pękały 

w szwach od piłkarzy, tenisistek i in-

nych miłośników oraz miłośniczek 

sportu. Ostatniego dnia tygodnia 

mieli rozgrzewkę przed weekendo-

wymi imprezami, bowiem ostatnim 

tematem był kicz. Szkołę zalała fala 

ubrań rodem z lat 90-tych: panterki, 

zeberki, róże, neony, cekiny. - Kon-

kurs miał na celu pokazanie młod-

szemu pokoleniu, że kiedyś w szkole 

też było fajnie - podsumowuje Sabi-

na Kwiatkowska, pedagog szkolny 

w SP w Czarnowicach.                  (red)

Odjazdowy Bibliotekarz po rocznej 

„pandemicznej” przerwie odbył się 

19 czerwca w stanicy PTTK w Ko-

sarzynie. - Dziękujemy Zarządowi 

PTTK za udostępnienie obiektu, a 

Tadeuszowi Lechowi za pomoc w 

przygotowaniu imprezy. Tym razem 

ze względu na upał był to rajd rowe-

rowo – samochodowy, przed grupą 

rowerową chylimy czoła, jazda w 

tych temperaturach to nie lada wy-

zwanie. Wszyscy, a było nas 37 osób, 

cieszyliśmy się na to spotkanie i jak 

to u bibliotekarzy nie zabrakło lite-

rackich akcentów. Ania Konstanty 

opowiedziała nam o swoich pla-

nach i zamierzeniach twórczych, a 

biesiadnicy mogli kupić jej książki i 

otrzymać autograf. Dzięki uprzej-

mości Jacka Czerepko z WOPR 

mogliśmy również popływać ro-

werami po jeziorze Borek  oraz 

nie zabrakło  amatorów kąpieli, co 

przy ponad 30-stopniowym upale 

nie dziwi. Furorę zrobił smalczyk i 

ogórki od Ewy i Andrzeja Gryzwal-

dów i tradycyjne już na  odjazdo-

wym bibliotekarzu rurki od mamy 

Ani Konstanty. Przy grillu świetnie 

się nam gawędziło, a nas orga-

nizatorów cieszy  fakt, że co roku 

dołączają do nas nowi „odjazdowi” 

czytelnicy - relacjonuje Ewa Dąbek, 

dyrektor MBP w Gubinie. Następ-

na edycja „Odjazdowego Bibliote-

karza” za rok.                                     (red)
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA

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

Lp. Nr 

działki
Powierzchnia 

(m²)
Położenie

Cena 

wywoławcza
(netto 

złotych)

Wysokość 
wadium

Termin  

przetargów  
odbytych Uwagi

1 160/4 4399 m²
ul. Dolna

obręb 4 188.100,00 zł 18.810.00 

zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta, przy ul. Dolnej. Dostęp do nieruchomości jest z ul. 
Dolnej, poprzez dz. ewid. nr 160/5 (wł. Gmina Gubin o statusie miejskim).Na działce występuje duża niweleta gruntu. Na 
terenie działki wykonano wykop pod budowę budynku mieszkalnego (pozyskaną ziemię złożono w części wschodniej działki). 
Poprzecznie przez teren nieruchomości, właściciel nieruchomości sąsiedniej, wykonał nieformalny dojazd do swoich zabudowań. 
Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do instalacji wodnej, energii energetycznej, gazu ziemnego i telefonicznej. Na 
dzień wizji stwierdzono wykonanie przyłącza energetycznego (skrzynka ZK).  Analizy dokumentacji (badań geotechnicznych) 
stwierdzono w granicach działki niską nośność gruntów.
Sposób zagospodarowania i zabudowy ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.5.2.2011.W z dnia 8.07.2011 
r. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w 
decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG2K/00008083/0. Przetarg odbędzie się dnia  29.07.2021 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.07.2021 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).

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr 

działki
Powierzchnia 

(ha)
Położenie

Cena 

wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin  

przetargów  
odbytych

Uwagi

1
dz. nr 

187/9
 

               0,1302 ha 
ul. 

Krakowska
obr. 6        

92.800,00 zł      9.280,00 
zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta przy ul. Krakowskiej. Nieruchomość ma 
kształt foremny, zbliżony do rombu. Na dzień oględzin nie jest wykorzystywana do żadnych celów, w znacznej części 
porośnięta samosiejkami krzaków i starymi drzewami owocowymi.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 187/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o 
warunkach zabudowy nr GB.6730.52.2019.W z dnia 25.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

2

dz. nr 

187/8       
oraz

udział 
1/4 

części  
w dz. nr 

187/5       
 

  dz. nr 187/8 - 
0,0892 ha,  
udział 1/4 części w 
dz. nr         187/5 - 
0,0941ha

ul. 

Krakowska
obr. 6        

52.100,00 zł. 
oraz wartość 
udziału 1/4 

części działki 
nr 187/5 – 
14.300,00 zł
66.400,00 zł

6.640,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta przy ul. Krakowskiej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Krakowska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną 
sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/4 w części dz. nr 187/5. Kształt foremny, zbliżony do prostokąta, porośnięty 
samosiejkami krzaków i starymi drzewami owocowymi, częściowo ogrodzony.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 187/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o 
warunkach zabudowy nr GB.6730.52.2019.W z dnia 25.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

3

dz. nr 

187/7       
oraz

udział 
1/4 

części  
w dz. nr 

187/5       
 

dz. nr 187/7 - 
0,0858 ha,  

udział 1/4 części 
w dz. nr    187/5 - 

0,0941ha

ul. 

Krakowska
obr. 6        

50.100,00 zł. 
oraz wartość 
udziału 1/4 

części działki 
nr 187/5 – 
14.300,00 zł
64.400,00 zł

6.440,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta przy ul. Krakowskiej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Krakowska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną 
sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/4 w części dz. nr 187/5. Kształt foremny, zbliżony do prostokąta, porośnięty 
samosiejkami krzaków i starymi drzewami owocowymi. Częściowo ogrodzony oraz objęty umową dzierżawy nr 
UD27/20 do dnia 31.12.2022 r.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 187/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o 
warunkach zabudowy nr GB.6730.52.2019.W z dnia 25.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

4

dz. nr 

187/6       
oraz

udział 
1/4 

części  
w dz. nr 

187/5       
 

dz. nr 187/6 - 
0,0825 ha,  

udział 1/4 części 
w dz. nr    187/5 - 

0,0941ha

ul. 

Krakowska
obr. 6               

48.100,00 zł. 
oraz wartość 
udziału 1/4 

części działki 
nr 187/5 – 
14.300,00 zł
62.400,00 zł

6.240,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta przy ul. Krakowskiej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Krakowska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną 
sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/4 w części dz. nr 187/5. . Kształt foremny, zbliżony do prostokąta, porośnięty 
samosiejkami krzaków i starymi drzewami owocowymi. Częściowo ogrodzony oraz objęty umową dzierżawy nr 
UD27/20 do dnia 31.12.2022 r.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 187/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o 
warunkach zabudowy nr GB.6730.52.2019.W z dnia 25.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00012191/1. Przetarg odbędzie się dnia  29.07.2021 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 26.07.2021 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. 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). Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z 
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Lp. Nr działki Powierzchnia (m²) Położenie
Cena 

wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość wadium
Termin  przetargów  

odbytych Uwagi

1

137/33,139/1, 
137/15,137/16,137/17, 137/18, 

137/19,
137/20, 137/30

2670 m²
ul. 

Platanowa

obręb 3
203.800,00 zł 20.380.00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta, przy ul. Platanowej. 
Składa się z kompleksu dziewięciu działek i posiada bezpośredni dostęp do wewnętrznej 
drogi osiedlowej (publicznej) prowadzącej do ulicy Platanowej. Na dzień wizji nieruchomość 
porośnięta jest kilkoma drzewami liściastymi, nieogrodzona i niezagospodarowana. 
Wykorzystywana częściowo przez okolicznych mieszkańców jako miejsce parkingowe.  W 
związku z brakiem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
sposób zagospodarowania i zabudowy oparto się na studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina (symbol MN). Zagospodarowanie 
terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek 
nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Przystępując do licytacji, uczestnik przetargu 
zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego 
planowanym zamierzeniom inwestycyjnym.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG2K/00006473/7. Przetarg odbędzie się dnia  05.08.2021 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 02.08.2021 
r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W 
przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje 
się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych informacji, 
nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków 
faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego 
oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego 
uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub 
koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po 
dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości 
zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej 
inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu 
na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w 
przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia 
na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie 
granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom 
wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:  - w przypadku osoby 
fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, 
paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, 
paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do 
przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/
wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników, -  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający 
tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; -  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki 
podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny 
(nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do 
przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników 
tych jednostek/osób); - osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. 
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie 
granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących 
pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.  Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 24 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”.

dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena 
sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy 
notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:  - w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający 
tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika 
przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument 
potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać 
przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych 
wspólników, -  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) 
oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; -  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: 
dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie 
dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; -  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki 
organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, 
również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób); - osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach 
gdy zgoda taka jest wymagana. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość sprzedawana 
jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz 
przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania 
własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 1990). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 
2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 24 czerwca 2021 r. 
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 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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Zaległy kiermasz Talent recytatorski 

Pięknie śpiewali 

W Gubińskim Domu Kultury odbył 

się etap rejonowy Lubuskich Kon-

frontacji Artystycznych w kategorii 

recytatorskiej. Nominacje do etapu 

powiatowego, który odbędzie się w 

CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, 

otrzymali: II kategoria - Kaja Pasz-

kowska (SP 5), Maja Miroszek (SP 1), III 

kategoria - Nikola Zaroda (SP 2), Julia 

Pietsch (SP w Czarnowicach), Niko-

dem Piekarski (SP 1), Agata Lipińska 

(SP 1), Maciej Szulc (SP w Grabicach). 

Wyróżnienia: Joanna Jędrzejczyk (SP 

1), Amelia Bistuańska (SP 5). 

W Gubińskim Domu Kultury odbyły 

się Lubuskie Konfrontacje Artystycz-

ne w kategorii wokal. Nominacje do 

finału wojewódzkiego otrzymali: Julia 

Pietsch (rej. Gubin), Michalina Szper 

(rej. Krosno Odrz.), Kaja Gralak (rej. Gu-

bin). Nagrody rzeczowe: Głośniki Blu-

etooth JBL. Wyróżnienia II stopnia: 

Jakub Sochacki (rej. Krosno Odrz.), 

Hanna Front (rej. Krosno Odrz.), Eli-

za Kluczycka (rej. Gubin). Nagrody 

rzeczowe: Słuchawki. Wyróżnienia I 

stopnia: Lena Rzun (rej. Gubin), Zofia 

Sakowicz (rej. Krosno Odrz.), Urszula 

Fajgiel (rej. Krosno Odrz.). Nagrody 

rzeczowe: Pendrive’y. Sponsorzy: Sta-

rostwo Powiatowe w Krośnie Odrzań-

skim oraz Gubiński Dom Kultury.

Pościg za kamperem 
Funkcjonariusze Straży Granicznej z 

Zielonej Góry pełniąc służbę w Gu-

binie wytypowali do kontroli kam-

pera marki Fiat Ducato Famili Van 

na norweskich numerach rejestra-

cyjnych. - Kierowca pojazdu zignoro-

wał znaki do zatrzymania się i zaczął 

uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za 

nim w pościg. Kierowca porzucił sa-

mochód w Sękowicach a sam uciekł 

do pobliskiego lasu. Funkcjonariusze 

przypuszczając, że auto o wartości 

250 tysięcy złotych może pochodzić 

z kradzieży sprawdzili je w poszuki-

wawczych bazach danych, jednak 

pojazd w nich nie figurował. Nie miał 

również uszkodzeń, jakie widuje się w 

kradzionych pojazdach. Jak się oka-

zało, prawowity właściciel pojazdu 

zauważył znikniecie auta z parkingu 

w Berlinie już po jego zatrzymaniu 

w Polsce i wówczas dopiero zgłosił 

kradzież kampera – informuje mjr SG 

Joanna Konieczniak, Rzecznik Praso-

wy Komendanta Nadodrzańskiego 

Oddziału Straży Granicznej.            (red)

Od 1 sierpnia br. nastąpią zmiany 

w systemie gospodarowania od-

padami komunalnymi na terenie 

miasta Gubina. Zostaną zlikwi-

dowane bezobsługowe Punkty 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Mieszkańcy bu-

dynków wielorodzinnych powy-

żej 10 lokali zostaną wyposażeni 

w urządzenia do gromadzenia 

odpadów komunalnych z po-

działem na następujące frakcje: 

- niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne tzn. odpadów 

stanowiących pozostałości po se-

gregacji – pojemnik koloru czar-

nego, - papier – pojemnik koloru 

niebieskiego, - metale, tworzywa 

sztuczne i odpady opakowanio-

we wielomateriałowe – pojemni 

koloru żółtego, - szkło – pojemnik 

koloru zielonego, - bioodpady, z 

wyłączeniem odpadów zielonych 

– pojemnik koloru brązowego, - 

odpady zielone z limitem ilościo-

wym do 480 litrów -  pojemnik 

koloru brązowego. Mieszkańcy 

domków jednorodzinnych oraz 

budynków wielolokalowych do 

10 lokali mieszkalnych zostaną 

wyposażeni w urządzenia do gro-

madzenia odpadów komunalnych 

z podziałem na następujące frak-

cje: - niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne tzn. odpadów 

stanowiących pozostałości po segre-

gacji – pojemnik koloru czarnego, - 

papier – worek koloru niebieskiego, 

- metale, tworzywa sztuczne i odpa-

dy opakowaniowe wielomateriałowe 

– worek koloru żółtego, - szkło – wo-

rek koloru zielonego, - bioodpady, z 

wyłączeniem odpadów zielonych 

– worek koloru brązowego, - odpady 

zielone z limitem ilościowym do 480 

litrów - worek koloru brązowego. Od 

1 sierpnia br. właściciele wszystkich 

nieruchomości będą zobowiązani 

do oddzielnego gromadzenia biood-

padów kuchennych oraz odpadów 

zielonych pochodzących z pielę-

gnacji ogrodów, terenów zielonych 

z nieruchomości zamieszkałych. 

Odpady zielone zaleca się zagospo-

darowywać we własnym zakresie w 

kompostownikach przydomowych 

lub działkowych. U źródła zostanie 

odebrane 480 litrów odpadów zielo-

nych tj. 4 worki/pojemniki o pojem-

ności 120 l. Nadmiar powstałych od-

padów zielonych, powyżej limitu 

ilościowego, należy przekazywać 

do PSZOK przy ul. Śląskiej 36, Gu-

bin, we własnym zakresie. Przypo-

minamy, że mieszkańcy miasta 

Gubina mogą oddawać bezpłat-

nie odpady komunalne do Punk-

tu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych przy ul. Śląskiej 36 w 

Gubinie, wjazd od ul. Kołłątaja. Od-

pady można oddać po okazaniu 

wpłaty za ostatni miesiąc gospo-

darowania odpadami komunalny-

mi. Transport odpadów do PSZOK 

następuje we własnym zakresie. 

PSZOK jest czynny:  wtorek, czwar-

tek, piątek, sobota w godzinach 

8.00 – 15.00, środa  w godzinach 

10.00 – 18.00. W poniedziałek nie-

czynny. Od momentu wyposaże-

nia nieruchomości w urządzenia 

do gromadzenia odpadów komu-

nalnych mieszkańcy nieruchomo-

ści będą zobowiązani do segre-

gacji odpadów. W przypadku nie 

dopełnienia obowiązku segregacji 

zostanie wydana decyzja admini-

stracyjna uwzględniająca stawkę 

opłaty podwyższonej w wysokości 

66,00 zł od osoby.

„Caritas” parafii pw. Matki Boskiej Fa-

timskiej „dopiął swego” i w niedzielę 

13 czerwca o 9.00 rozpoczął się zaległy 

kiermasz. To wydarzenie ma już swo-

ją historię, bo od pierwszego Festy-

nu organizowanego przez „Caritas” 

parafii upłynęło kilkanaście lat. Jak 

zaznaczyli w afiszu organizatorzy był 

to „zaległy” Kiermasz Fatimski. - W 

poprzednich latach organizowany 

był w tym czasie festyn – przypomina 

Teresa Opara – zastępca parafialnego 

„Caritas”. I u nas wirus pokrzyżował 

wiele planów, i z wielu przedsięwzięć 

trzeba było rezygnować, przesuwać 

na inne terminy. Wcześniej organi-

zowane festyny z okazji „Dnia Fatim-

skiego” (zawsze w maju) miały o wiele 

bogatszy charakter, a program obej-

mował całe mnóstwo atrakcji. W tym 

roku, właśnie w niedzielę 13 czerwca, 

choć o miesiąc później, kiermaszem 

rozpoczynamy próbę „odbudowy” 

tego szczególnego dla naszej parafii 

wydarzenia. Liczna grupa parafian 

poświęciła swój wysiłek, by zorgani-

zować kiermasz. Korzystając z okazji 

dziękuję wszystkim zaangażowanym 

w organizację przedsięwzięcia – po-

wiedziała Teresa Opara. O 9.00 kilka 

ustawionych namiotów i uwijające 

się panie i panowie przyjmują pierw-

szych gości. Marek i Stanisław przygo-

towują smaczne grillowane kiełbaski 

dla tych, którzy zrezygnowali z do-

mowego śniadania. - Zaraz skończy 

się Msza Św., gości zapewne będzie 

więcej – mówi Marek. Jestem tu ze 

swoją kuchnią drugi raz. To co uzbie-

ram przekażę na potrzeby kościoła. 

Zachęcam do spróbowania pysznej 

kiełbaski z dzika. Kawałek dalej pysz-

ne (przynajmniej na oko) ciasto do-

mowej roboty, loteria – każdy los wy-

grywa, buty, książki itp. 

Oferta jest niewielka, ale przede 

wszystkim płynie prosto z serca i na 

wspólny cel, cieszy wszystkich i każdy 

z uczestników stara się dołożyć swoją 

cegiełkę. – Nie mogliśmy spotkać się 

od dawna, to przez wirusa. Brakowało 

nam tych corocznych spotkań. Niech 

będzie nawet tylko kiermasz, ale jest 

kawa, herbata, ciasto, kiełbaska. Moż-

na usiąść, porozmawiać i wspomnieć 

to, co było, zaplanować to, co będzie, 

wspomnieć także tych, którzy odeszli 

na wieczny odpoczynek, a zawsze byli 

na festynach – powiedział gazecie T. 

Opara.                                                         (sp)
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Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

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

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

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

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

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

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

ogłoszenia I społeczństwo

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

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

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

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

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

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

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

OgłOSzenIa drObne

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN

Świadczy usługi:

pranie dywanów, czyszczenie 

kanap, mycie i czyszczenie 

wnętrza samochodu, 

wymiana szyb oraz 

polerowanie lamp i lakieru.

Możliwy dojazd do klienta 

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

Tel. 516 452 270

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

USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

NOCLEGI tanie, Gubin, centrum. TV, WI-FI, 
kuchnia. Tel. 601 815 860 lub 609 138 452. 
KUPIĘ lub wydzierżawię działkę, łąkę, 
nieużytek, pole w Gubinie lub okolicy. Tel. 609 
138 452.
NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych 
(kotły c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzo-
wany Serwis „Termet” Wojciech Sendera. Tel. 
502 64 30 30 lub 68 359 55 55.

SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i 
montaż. Tel. 609 351 799.
FIRMA „Błysk” oferuje usługi: sprzątanie 
mieszkań, klatek, pomieszczeń biurowych, hal 
produkcyjnych. Dodatkowo pranie dywanów, 
wypoczynków oraz tapicerek samochodowych, 
także u klienta. Tel. 500 646 294.
SPRZEDAM opony zimowe i letnie, różne 
rozmiary, od 13 do 18 cali. Alufelgi aluminiowe 

do różnych marek aut oraz akumulatory. Tel. 
607 721 973
SPRZEDAM 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.
SPRZEDAM pszenicę z gospodarstwa, 50 kg - 
45 zł, Gubin, legnicka 53 A. Możliwy dowóz Tel. 
781 899 011.

Wynajmę mieszkanie 
w Gubinie 28 m. 

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

pokój z kuchnią, 
łazienką, przedpokój, 

kompletnie 
umeblowane 
i całkowicie 
wyposażone 
we wszystkie 

urządzenia. Jest 
też miejsce na 
zaparkowanie 
samochodu. 

Wynajmę chętnie 
dla firm. Czynsz 

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

trzymiesięczna. Tel. 
0048 883 005 775.  
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Kilka pytań do ... Dziwny czas...

To był dziwny i nietypowy rok szkolny. Pandemia koronawirusa miała 

ogromny wpływ na edukację. Lekcje zdalne miały zdecydowanie więcej 

minusów, niż zalet. Teraz przed uczniami wakacje. Jak można podsu-

mować kończący się rok szkolny w podstawówkach? Na to pytanie od-

powiedzieli nam dyrektorzy SP nr 2 oraz SP nr 5. 

Z dr Arkadiuszem Michalakiem – dyrektorem Muzeum Archeologicznego Środkowego 

nadodrza rozmawia Antoni Barabasz.

Kończy się pewien etap prac wy-

kopaliskowych związanych z od-

słonięciem pozostałości po tzw. 

Wilii Wolfa w nadgranicznym 

Gubinie. Wszak budynek do 1945 

roku stanowił swoistą wizytówkę 

miasta – wyznaczając nowe tren-

dy w architekturze światowej tzw. 

Bauhausu. Czy jesteście państwo 

zadowoleni z przebiegu dotych-

czasowych prac?

Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak 

się okazało – pozostałości budynku 

nie są aż tak bardzo zniszczone, jak 

pierwotnie przypuszczaliśmy. Rzut 

powierzchni piwnicznych jest bar-

dzo czytelny. Chcielibyśmy, aby jed-

nak te nasze wyniki prac ponownie 

nie uległy utraceniu – zasypaniu. Aby 

jednak doszło do jakiegoś trwałego 

ich zabezpieczenia. Zdajemy sobie 

sprawę z faktu, że nie jest to przed-

sięwzięcie, które da się zrealizować 

natychmiast; używając języka woj-

skowego „na wczoraj”.  Wymagać to 

będzie odpowiedniej dokumentacji, 

dyskusji i jej zatwierdzenia, jak rów-

nież dysponowania odpowiednimi 

nakładami finansowymi. Jesteśmy 

w trakcie rozmów, próbując przeko-

nać włodarzy miasta do przychylenia 

się naszym racjom, aby coś zrobić z 

tymi reliktami. Niewątpliwie – będą 

to stosunkowo duże koszty, ale pro-

szę pamiętać, że są to działania, któ-

re robimy dla przyszłych pokoleń, nie 

zapominając jednocześnie o tych 

wszystkich, których już po prostu z 

nami nie ma.

Paradoksem jest chyba fakt, że to 

właśnie architekt – samouk, wizjo-

ner pozostawił po sobie tak wspa-

niałe osiągnięcia architektoniczne, 

tworząc w efekcie nowy styl?

Czytałem ostatnio materiały o archi-

tektach nowego pokolenia, którzy 

właśnie z dorobku Ludwika Miesa 

van der Rohe czerpią nowe kon-

cepcje i natchnienie do swoich prac 

projektowych, uważając go – nie 

bez kozery – za swojego „guru”, Ojca 

Chrzestnego, osobę, która zmieniła 

ich podejście do przestrzeni, form, 

materiałów, jakie można wykorzy-

stać do realizacji budowli. Jak i w 

jaki prosty sposób, z minimalizmem 

można traktować obiekt architekto-

niczny – budowlę.

Jeżeli miałoby dojść do hipotetycz-

nej odbudowy tego budynku, to z 

jakimi kosztami czasem jej trwania 

należałoby się liczyć? 

Myślę, że na razie jest to jedynie teo-

ria. Gdyby jednak miało dojść do 

rzeczywistej realizacji, to projektant, 

pracownia architektoniczna, zespół 

projektantów byłyby w stanie zapro-

ponować jakiś realny rząd kosztów. 

Ja osobiście nie chciałbym w tym 

miejscu mówić o jej kosztach, bo po 

prostu nie jestem „budowlańcem”. 

Biorąc pod uwagę realia – te koszty 

należałoby liczyć w milionach euro... 

Dla mnie znacznie ważniejsza jest 

możliwość przywrócenia pamięci 

temu miejscu, obiektowi, poprzez 

wszelkie możliwe działania. Uważam, 

że początkiem takich prac może być 

po prostu zabezpieczenie tych po-

zostałości w formie trwałej ruiny i jej 

udostępnienie (już zabezpieczonej) 

zarówno lokalnym mieszkańcom, 

ale przede wszystkim osobom za-

wodowo związanym z historią archi-

tektury, architektom jak też wielkim 

rzeszom miłośników tego kierunku 

architektonicznego – bauhasu. W 

ostatnich latach obserwujemy po-

wstawanie i rozwój różnych grup 

historyczno – poszukiwawczych; 

tworzących swoiste środowiska hob-

bystyczne, podróżujących po wielu 

miejscach – zarówno w Polsce jak też 

w Europie, które są dla nich atrakcyj-

ne z racji zainteresowań. Po prostu 

mamy coraz więcej osób – aktywnie 

poszukujących przeszłości i swojego 

dziedzictwa. Tym samym prowadzo-

ne tu prace mogą stanowić dla osób 

o podobnych zainteresowaniach 

bardzo ważny punkt na mapie ich 

poznawania. Mam tu na myśli nie 

tylko Gubin, ale pas całej Zachodniej 

Polski, bowiem obiektów związa-

nych z rozwojem kierunku moderni-

stycznego nie mamy w kraju aż tak 

dużo, a  takiego – o takim znaczeniu 

– wcale. Ta wilia jest jedyną spuścizną 

genialnego architekta – samouka 

w Polsce.  Dodam jedynie, że za-

chowane plany są eksponowane w 

wielu muzeach architektonicznych 

na świecie. Tym samym nadarza się 

wspaniała okazja, aby przypomnieć 

młodym pokoleniom, że taki obiekt 

był właśnie w Gubinie, jak też kim 

był jego twórca – genialny architekt – 

samouk Miles van der Rohe. A także 

kim był zleceniodawca budowli – fa-

brykant kapeluszy  

Erich Wolf.

Jakie widziałby Pan dalsze zamie-

rzenia – koncepcje związane z tym 

stanowiskiem archeologicznym?

W bliższej perspektywie – jesienią 

– jest planowana w Gubinie tran-

sgraniczna konferencja naukowa, 

na której zostaną przedstawione 

dotychczasowe wyniki przeprowa-

dzonych prac wykopaliskowych. 

Oczywiście będą wydane publikacje 

z dotychczasowych prac. Moim ma-

rzeniem jest zaprezentowanie ich w 

postaci książki. W dalszej perspek-

tywie – w Izbie Muzealnej zostanie 

przygotowana i udostępniona wy-

stawa z tych badań. Te materiały i ich 

ekspozycja, prezentacja mają głę-

boki sens w miejscu, w którym zo-

stały one pozyskane. Stanowią one 

pewnego rodzaju relikwia dla lokal-

nej społeczności, osób autentycznie 

zainteresowanych lokalną historią, 

przeszłością.

Temu celowi służą też prowadzone 

transgraniczne warsztaty dla dzieci i 

młodzieży z Gubina i Guben, mające 

zapoznać ich z historią i znaczeniem 

tego miejsca dla historii architektu-

ry. Jestem przekonany, że z chwilą 

odpowiedniego zabezpieczenia po-

zostałości budynku i udostępnienia 

do zwiedzania – miasto będzie prze-

żywało „najazd” wycieczek i specja-

listycznych grup, które zawodowo 

zajmują się historią architektury. Tym 

samym będzie to pokłosie całego 

projektu zrealizowanego dzięki Eu-

roregionowi „Sprewa – Nysa – Bóbr”.  

Dziękując za interesującą rozmo-

wę, życzę jednocześnie, aby Pana 

marzenia doczekały się realizacji.

Mówi dyrektor „dwójki” Bogu-

sław Wypych: - Przewidywali-

śmy, że rok szkolny 2020/21 będzie 

nietypowy, dlatego już w sierp-

niu ubiegłego roku podpisaliśmy 

umowę na korzystanie z platfor-

my Teams oraz przeprowadzili-

śmy szkolenie z użytkowania tego 

programu. Chciałby podziękować 

rodzicom, szczególnie młodszych 

klas, za dobrą współpracę i pomoc 

przy realizowaniu tzw. nauki zdal-

nej. Po powrocie uczniów do szkół 

mieliśmy założenie, aby być wyro-

zumiałym dla uczniów. Wiadomo 

- uczniowie podczas nauki zdal-

nej nie chłonęli wiedzy w takim 

samym stopniu, jak miałoby to 

miejsce w szkolnej ławce. Dlatego 

nauczyciele łagodniej podchodzi-

li do egzekwowania wiedzy. Ilość 

sprawdzianów i kartkówek była 

mniejsza, niż zazwyczaj. Pande-

mia spowodowała, że nasi ucznio-

wie nie mogli w pełni wykazywać 

się w konkursach wiedzy przed-

miotowej lub zawodach sporto-

wych. Te zaś konkursy, które były 

organizowane, były przeprowa-

dzane w formie on-line. Na pew-

no brakowało uczniom kontaktu 

z rówieśnikami oraz relacji „na 

żywo” z nauczycielami. Po powro-

cie dzieci do szkół zauważalny był 

brak zajęć z wychowania fizycz-

nego... Mało ruchu plus duża ilość 

spędzanego czasu przed kompu-

terem zrobiło swoje. Mam nadzie-

ję, że następny rok szkolny będzie 

już normalniejszy, a po wakacjach 

wszyscy wrócimy zdrowi oraz peł-

ni energii do działania.

Dyrektor ZSO Małgorzata Ki-

jewska: - Dzięki nauczycielom, 

ich zaangażowaniu i pedagogom 

zatrudnionym w szkole, powrót 

uczniów do stacjonarnej formy 

nauki był spokojny i komfortowy. 

Uczniowie podeszli odpowiedzial-

nie, będąc w stałym kontakcie z 

nauczycielami. Zorganizowaliśmy 

różne wycieczki dla uczniów oraz 

spływy kajakowe. A klasy mun-

durowe wyjechały 17 czerwca na 

zajęcia terenowe do Kosarzyna. 

Muszę w tym miejscu podkreślić 

dobry i stały kontakt nauczycieli 

z rodzicami – pozwalający utrzy-

mać nie tylko dobrą jakość zdal-

nej formy edukacji, ale przede 

wszystkim emocjonalne relacje. 

Nauczyciele z chęcią wrócili do 

stacjonarnej formy nauki, a my 

przeprowadziliśmy ankiety wśród 

uczniów i rodziców. Okazało się, że 

uczniowie również chcieli wrócić 

do stacjonarnej nauki. Naturalnie 

były wśród nich obawy – związa-

ne z nieprawdziwymi informacja-

mi, że nauczyciele bardzo często 

będą dokonywać sprawdzianów 

w postaci tzw. kartkówek i spraw-

dzianów. Natomiast rodzice w 

ankietach wyrażali duże zapotrze-

bowanie na wspieranie zdrowia 

psychicznego ich dzieci. 

Mimo zdalnych form nauki – 

uczniowie odnieśli również szereg 

sukcesów w konkursach – do-

daje uczestnicząca w rozmowie 

szkolna pedagog Magdalena Nie-

ściór: - Przeprowadzono konkursy 

związane z Dniem Ziemi, dzień 

poświęcony świadomości osób 

autystycznych, filmy edukacyjne i 

szereg innych. Wiele z nich prze-

prowadziliśmy w systemie on-line. 

Klasy brały udział również w kon-

kursie związanym z wykonaniem 

koszyczków i pisanek wielka-

nocnych. A dyr. M. Kijewska uzu-

pełnia: - Na razie nie mogliśmy 

zrealizować dwóch projektów 

transgranicznych, dotyczących 

współpracy ze szkołami z Guben. 

Wszystim uczniom życzymy we-

sołych i bezpiecznych wakacji.

(AB, AM)


