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Zebranie GTK

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w Gubinie odbyło się zebranie 

sprawozdawcze członków GTK

czytaj str.7

Inauguracja UTW

Po 12 miesiącach przerwy, ruszył Uni-

wersytet Trzeciego Wieku w Gubinie. 

czytaj str.9

Warto morsować!

24 października, o godzinie 10.30 na 

plaży Ośrodka „Nad Borkiem” w Ko-

sarzynie oficjalnie zainaugurowany 

zostanie kolejny sezon Gubińskiej 

Grupy Morsów.

czytaj str.6

Bezcenny lek 

Zachęcamy mieszkańców Gubina i 

okolic do oddania krwi w czwartek, 

14 października, na Placu im. św. Jana 

Pawła II, przy farze. Krwiobus będzie 

czekał od godz. 9:00. 

czytaj str.8

Jak wielka Rodzina
4 października, transgraniczne Stowarzyszenie Kobiet Gubin-Guben „Nysa” 
obchodziło swój jubileusz 10-lecia prężnej działalności. Najbardziej aktyw-
ni członkowie zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami. Lampka 
szampana, okazały – jubileuszowy tort i wspólne, oficjalne - „rodzinne” zdję-
cie stanowiły część oficjalną gali.                                                                czytaj str. 12

Seniorzy znów w akcji!

AUTOKASACJA

WINNICKI

* transport pojazdu
* złomowanie i kasacja pojazdu
*sprzedaż używanych części 
oraz elementów karoserii 

samochodowych
tel. 510 259 070

Gubin, ul. Kaliska 151

Kilka pytań do...

Na naszym pograniczu wspólnie 

działamy już dziesięć lat. Niby nic, ale 

jest to bardzo długi okres wspólnych 

spotkań, wycieczek i wielu innych 

przedsięwzięć - mówi Sabina Siwek, 

przewodniczącą Stowarzyszenia Ko-

biet Gubin – Guben „Nysa”.

cztyaj str 16

Dla przypomnienia

Wielu mieszkańców wciąż nie do 

końca zna podstawowe zasady pra-

widłowej segregacji odpadów. Gene-

ralnie jest to dość łatwe zadanie, ale 

niekiedy pojawiają się wątpliwości.

czytaj  str.4

Zmiany przy Pułaskiego

Przy ulicy Pułaskiego zakończony 

został pierwszy etap ważnego przed-

sięwzięcia. Powstały nowe dojścia do 

klatek, miejsca parkingowe oraz rów-

na nawierzchnia drogi dojazdowej. 

Na końcowy efekt musimy jednak 

jeszcze trochę poczekać.

czytaj str.2

Ruszyła nowa strona Internetowa gazety
Zachęcamy do odwiedzania naszej nowej strony Internetowej: wiadomoscigubinskie.pl
Znajduje się na niej wiele informacji z naszego regionu, w tym: aktualności miejskie, zapowie-
dzi ważnych wydarzeń, biznes, kultura, sport, gospodarka, galerie zdjęć, video.                                                    

czytaj str. 9
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Zmiany przy Pułaskiego

O wyczekiwanej inwestycji w bez-

pośrednim sąsiedztwie bloków 

przy ulicy Pułaskiego informowa-

liśmy w poprzednim numerze. Na 

dzisiaj zakończony został pierw-

szy etap zadania dzięki czemu już 

powstały nowe dojścia do klatek, 

miejsca parkingowe oraz równa 

nawierzchnia drogi dojazdowej. 

W tym momencie trwają prace 

budowlane objęły kolejny odci-

nek, który polega na wyremon-

towaniu drogi wewnętrznej przy 

garażach i stworzeniu kolejnych 

miejsc parkingowych. 

Zadanie jest finansowane przez na-

sze miasto oraz spółdzielnię miesz-

kaniową, a jej koszt to około 350 

tysięcy złotych. Same prace mogą 

zakończyć się jeszcze jesienią tego 

roku, a w kolejnych miesiącach re-

alizowane mają być następne etapy 

przedsięwzięcia, dzięki czemu osie-

dle totalnie zmieni swoje oblicze. 

Dużą zmianą w przebiegu sesji Rady 

Miejskiej jest to, że w porządku nie 

może znajdować się punkt z interpe-

lacjami. Te mogą być jedynie składa-

ne pisemnie w określonej formie. Ich 

rejestr oraz odpowiedzi na nie moż-

na znaleźć na stronie www.bip.gu-

bin.pl w zakładce Rada Miejska. Cze-

go dotyczyło 5 ostatnich zapytań? 

Halina Wojnicz poruszyła kwestię 

stanu technicznego ulicznej insta-

lacji oświetleniowej na terenie Pla-

cu św. Jana Pawła II, utwardzenia 

nawierzchni na gruntowej ulicy 

Żółkiewskiego oraz zamontowania 

monitoringu przy Rondzie Niepod-

ległości w centrum miasta. Jakich 

odpowiedzi na te interpelacje udzie-

lił Burmistrz? Temat oświetlenia zo-

stał zgłoszony jego właściciela, ul. 

Żółkiewskiego została naprawiona w 

Radni interpelują
ramach działań referatu drogowego 

działającego w Urzędzie Miejskim, 

a kamery w najbliższym zostaną 

umieszczone na skrzyżowaniu ulic 

Wyspiańskiego, Nowej, Chopina, 

Obrońców Pokoju oraz Dąbrowskie-

go, co znacznie podniesie poziom 

bezpieczeństwa w tym miejscu.

Radni Teresa Zajkowska i Robert 

Woszak wspólnie apelowali o za-

dbanie o drzewostan przy ul. Mio-

dowej, na co otrzymali zapewnienie, 

że nie będą wydawane decyzje po-

zwalające na wycinkę, a wyjątkiem 

mogą być sytuacje, w których drze-

wa stwarzałyby realne zagrożenie. 

Ponadto zauważyć trzeba, że ul. 

Miodowa jest w zarządzie Starostwa 

Powiatowego, które też zostało po-

wiadomione o tych założeniach.

Swoją interpelację zgłosił także 

Zbigniew Bołoczko, który poruszył 

temat opłaty adjacenckiej, która 

zapewniłaby znaczny wpływ fun-

duszy do budżetu. Jej wysokość 

ustala uchwała Rady z 2008 roku. 

Radny pytał także o to czy jest ona 

ściągana od mieszkańców ulic przy 

których zdecydowanie poprawiła 

się infrastruktura techniczna, co 

podniosło wartość nieruchomości. 

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, 

że uchwała jedynie daje możliwość 

naliczenia opłaty w wysokości 30%. 

W uzasadnieniu możemy przeczy-

tać, że przy tylu rozmaitych obliga-

toryjnych obciążeniach ściąganie 

kolejnej opłaty od mieszkańców 

byłoby niegodziwe. 

O kolejnych interpelacjach oraz 

odpowiedziach na nie będziemy 

informować na bieżąco. 

Na początek wyjaśnienie skró-

tu z tytułu – Społeczna Inicjaty-

wa Mieszkaniowa (SIM) to spółka 

utworzona przez nasze miasto 

oraz Regionalnego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w 

Zielonej Górze. Jej podstawowym 

przedmiotem działalności będzie 

budowanie domów mieszkalnych 

oraz ich eksploatacja na zasadach 

najmu. Oznacza to, że niebawem 

w Gubinie pojawią się kolejne 

mieszkania na wynajem!

Środki finansowe do nowej spółki, 

w wysokości, 3 milionów złotych, 

nasz samorząd otrzymał wcze-

śniej z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa. Dodać 

Utworzono SIM
trzeba, że fundusze te mogą być 

przeznaczone jedynie na utworze-

nie SIM. Na chwilę obecną ciężko 

stwierdzić kiedy ruszy inwestycja, 

ale możemy oczekiwać powstania 

budynku wielolokalowego przy 

ul. Wojska Polskiego. Najważniej-

sze, że wynajem będzie możliwy 

z opcją dojścia do własności po 

spłacie określonej ilości rat (praw-

dopodobnie 15 latach), co może 

być atrakcyjne dla wielu osób. 

Na zakończenie warto zaznaczyć, 

że Radni nie mieli żadnych wątpli-

wości i jednogłośnie zdecydowali 

o utworzeniu SIM, dzięki czemu 

zasób mieszkaniowy w Gubinie 

znów się powiększy. 

Łącząc się w żałobie i smutku
Składamy Pani Grażynie Hrabskiej

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
MĘŻA

Burmistrz Miasta Gubina wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
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Tuzin Komisji Euromiasta

28 września 2021 r. w Galerii Ra-

tusz odbyło się kolejne wspólne 

polsko-niemieckie posiedzenie 

Komisji ds. Euromiasta Guben-Gu-

bin w ramach projektu „Dwa ra-

tusze - jedno Euromiasto. II etap” 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju  Regionalnego w ramach Pro-

gramu Współpracy INTERREG V A 

Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Pierwszym punktem posiedzenia 

była prezentacja Floriana Maus-

bacha, Przewodniczącego Stowa-

rzyszenia na rzecz odbudowy willi 

zaprojektowanej przez Ludwiga 

Miesa van der Rohe. Obiekt ten 

znajdował się w obecnym Parku 

im. Waszkiewcza i był pierwszym 

modernistycznym budynkiem 

słynnego niemieckiego architek-

ta, twórcy Bauhausu. Budynek jest 

określany jako „pra-willa moderni-

zmu”, wzniesiony w roku 1926 dla 

fabrykanta kapeluszy Ericha Wol-

fa. Niestety, przetrwała jedynie 19 

lat i w 1945 roku została spalona. 

F. Mausbach, który miał też swój 

udział w wyborze koncepcji od-

budowy Fary, stwierdził, że: „od-

tworzenie willi byłoby kamieniem 

milowym w historii architektury, a 

Euromiasto miałoby szansę zaist-

nieć na arenie międzynarodowej.

Podczas posiedzenia Komisji 

wystąpiła również Patrycja San-

kowska przedstawicielka firmy 

Seecon Ingenieure GmBH z Lip-

ska, która omówiła rezultat prac 

nad  trójjęzycznym cyfrowym re-

jestrem obiektów zabytkowych, 

turystycznych oraz dzieł sztuki w 

miastach Guben i Gubin. To kata-

log 120 obiektów z terenu Euro-

miasta, który był opracowywany 

przez przedstawicieli obu miast 

współpracujących w ramach gru-

py roboczej „turystyka, marketing, 

kultura i sztuka”.  W najbliższym 

czasie zostanie udostępniony na 

stronie www.guben-gubin.pl. 

Następne posiedzenie Komisji za-

planowano na koniec grudnia.

Przypominająca, trzecia dawka 

szczepienia przeciw COVID-19 za-

lecana jest seniorom, medykom 

i osobom z niską odpornością. 1 

września e-skierowanie już do-

stały osoby, które są m. in.: trakcie 

leczenia przeciwnowotworowe-

go, po przeszczepach narządów,  

dializowane przewlekle z powodu 

niewydolności nerek.

Te osoby dorosłe otrzymają szcze-

pionkę marki Pfizer lub Moder-

na, a młodzież w wieku 12-17 lat 

szczepionkę Pfizer. Trzecia dawka 

może być im podana już po 28 

dniach od podania drugiej dawki 

szczepienia.

Z kolei wszystkie osoby, które 

ukończyły 50 lat (liczone roczniko-

wo, a więc urodzone w 1971 roku 

lub wcześniej) od 24 września 

2021 r. mogą otrzymać przypomi-

nającą szczepionkę po 6 miesią-

cach od pełnego zaszczepienia. 

Trzecia dawka szczepionki przeciv COVID-19
Jeśli więc ktoś otrzymał drugą 

dawkę szczepienia 24 marca lub 

wcześniej, to swoje e-skierowa-

nie na trzecią dawkę znajdzie 24 

września na swoim Internetowym 

Koncie Pacjenta oraz w aplikacji 

mojeIKP. Pozostałe osoby muszą 

poczekać na swój termin.

Jako trzecia dawka dla osób 50+ bę-

dzie podana szczepionka marki Pfi-

zer, bez względu na to, jaką szcze-

pionkę wcześniej ktoś otrzymał.

Żeby umówić się na szczepienie 

można:

zapisać się poprzez e-rejestrację 

dostępną na stronie głównej pa-

cjent.gov.pl,

poprzez aplikację mojeIKP: Do-

wiedz się jak ściągnąć aplikację 

mojeIKP na telefon,

zadzwonić na bezpłatną infolinię 

Narodowego Programu Szcze-

pień: 989,

skontaktować się z wybranym 

punktem szczepień,

zapisać się, wysyłając SMS na nu-

mer 664 908 556 lub 880 333 333 

o treści: SzczepimySie

W związku z tym przypominamy, 

że osoby, które posiadają aktual-

ne orzeczenie o niepełnospraw-

ności w stopniu znacznym R bądź 

N lub odpowiednio I grupę z ww. 

schorzeniami lub mają trudności 

z dostępem do punktu szczepień 

mogą kontaktować się telefo-

nicznie z pracownikami Urzędu 

Miejskiego w Gubinie w celu or-

ganizacji dojazdu do któregoś z 

lokalnych punktów szczepień:

502 633 701  - czynny od ponie-

działku do piątku w godzinach 

8:00-15:00,

68 455 81 30 – czynny od ponie-

działku do piątku w godzinach 

8:00-15:00,

601 776 774 – czynny od poniedziałku 

do niedzieli w godzinach 9:00-18:00. 

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

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

Gubin o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania 
w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
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Wielu mieszkańców wciąż nie do końca zna podstawowe zasady prawidłowej segregacji odpadów. Najważniej-

sza informacja jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetwo-

rzenia. Przy okazji warto też przypomnieć o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gubina.

Wpisuje się w krajobraz
W poniedziałek (27.09) ponownie koło Urzędu 
Miejskiego w Gubinie po wakacyjnej przerwie 
pojawiła się Kawiarenka 50/50. I znów cieszyła 
się powodzeniem. 

Nieodpłatne 
punkty pomocy 

Tak dla przypomnienia

Mieszkańcy Gubina i okolic mogą skorzystać z bezpłat-

nych porad, pomocy prawnej, poradnictwa obywatel-

skiego oraz mediacji. Gdzie i kto może z nich skorzystać?

Jakie surowce oddzielamy? Są to: 

metale i tworzywa sztuczne, papier, 

a także opakowania szklane i odpa-

dy biodegradowalne. Przy segregacji 

bezwzględnie trzeba pamiętać o od-

padach niebezpiecznych, do których 

zaliczają się zużyte baterie i akumu-

latory, przeterminowane lekarstwa, 

zużyte świetlówki, odpady po żrących 

chemikaliach (np. środkach ochro-

ny roślin), a także zużyty sprzęt RTV 

i AGD (tzw. elektroodpady). Tych od-

padów nie wolno wyrzucać do śmie-

ci zmieszanych. Można je oddać w 

specjalnie wyznaczonych punktach 

w sklepach i aptekach. Generalnie 

segregowanie jest łatwym zadaniem, 

ale niekiedy pojawiają się wątpliwo-

ści. Na przykład: co zrobić z kartonem 

po mleku? Czy należy wyrzucić go do 

pojemnika na papier, czy na alumi-

nium, którym ten karton jest wyście-

lony od środka? Karton po mleku to 

przykład opakowania wielo-materia-

łowego. Wyrzucamy je do pojemnika 

na metale i tworzywa sztuczne. Czy 

tłusty słoik po pulpetach wrzucać do 

szkła czy może do odpadów zmiesza-

nych? Opróżniony słoik po pulpetach 

powinniśmy wyrzucić do pojemnika 

na opakowania szklane. Nie szkodzi, 

że jest nie umyty. Zrobią to za nas w 

sortowni. Kolejna nie do końca oczy-

wista sprawa: co z obierkami warzyw 

i owoców? Najlepiej przeznaczyć je 

na kompost. Jeśli nie mamy przydo-

mowego kompostownika, wyrzuć 

je należy do pojemnika na odpady 

biodegradowalne (BIO). Co ważne, 

ani szkła, ani plastiku czy metalu nie 

trzeba myć przed wyrzuceniem do 

pojemnika na odpady segregowane. 

Wystarczy je opróżnić. Surowce zo-

staną umyte na późniejszym etapie 

recyklingu, sortujmy je więc i wyrzu-

cajmy do odpowiednich pojemni-

ków. Jeżeli mamy jeszcze inne wąt-

pliwości, gdzie wyrzucić konkretny 

odpad, to warto skorzystać ze strony 

Internetowej: naszesmieci.mos.gov.

pl/jak-segregowac

Przypominamy, że 1 sierpnia br. na-

stąpiły zmiany w systemie gospoda-

rowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gubina. Najważniejsza infor-

macja - zostały zlikwidowane bezob-

sługowe Punkty Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy 

budynków wielorodzinnych powyżej 

10 lokali zostali wyposażeni w urzą-

dzenia do gromadzenia odpadów 

komunalnych z podziałem na nastę-

pujące frakcje: 1) niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne tzn. 

odpadów stanowiących pozostało-

ści po segregacji – pojemnik koloru 

czarnego, 2) papier – pojemnik kolo-

ru niebieskiego, 3) metale, tworzywa 

sztuczne i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe – pojemnik koloru 

żółtego, 4) szkło – pojemnik koloru 

zielonego, 5) bioodpady, z wyłącze-

niem odpadów zielonych – pojemnik 

koloru brązowego, 6) odpady zielone 

z limitem ilościowym do 480 litrów - 

pojemnik koloru brązowego. Miesz-

kańcy domków jednorodzinnych 

oraz budynków wielolokalowych do 

10 lokali mieszkalnych zostaną wypo-

sażeni w urządzenia do gromadzenia 

odpadów komunalnych z podziałem 

na następujące frakcje: 1) niesegre-

gowane (zmieszane) odpady komu-

nalne tzn. odpadów stanowiących 

pozostałości po segregacji – pojem-

nik koloru czarnego, 2) papier – wo-

rek koloru niebieskiego, 3) metale, 

tworzywa sztuczne i odpady opako-

waniowe wielomateriałowe – worek 

koloru żółtego, 4) szkło – worek koloru 

zielonego, 5) bioodpady, z wyłącze-

niem odpadów zielonych – worek 

koloru brązowego, 6) odpady zielone 

z limitem ilościowym do 480 litrów - 

worek koloru brązowego.

Od 1 sierpnia br. właściciele wszyst-

kich nieruchomości są zobowiązani 

do oddzielnego gromadzenia biood-

padów kuchennych oraz odpadów 

zielonych pochodzących z pielęgna-

cji ogrodów, terenów zielonych z nie-

ruchomości zamieszkałych. Odpady 

zielone zaleca się zagospodarowy-

wać we własnym zakresie w kompo-

stownikach przydomowych lub dział-

kowych. U źródła zostanie odebrane 

480 litrów odpadów zielonych tj. 4 

worki/pojemniki o pojemności 120 l. 

Nadmiar powstałych odpadów zie-

lonych, powyżej limitu ilościowego, 

należy przekazywać do PSZOK przy 

ul. Śląskiej 36, Gubin, we własnym 

zakresie. Bezpłatnie odpady komu-

nalne można oddawać do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych przy ul. Śląskiej 36 w Gu-

binie, wjazd od ul. Kołłątaja. Trzeba 

tylko okazać dowód wpłaty za ostatni 

miesiąc gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Transport odpadów 

do PSZOK następuje we własnym 

zakresie. PSZOK jest czynny: wtorek, 

czwartek, piątek, sobota w godzinach 

8.00 – 15.00, a w środę w godzinach 

10.00 – 18.00 W poniedziałek jest za-

mknięty.                                                    (am)

Przypomnijmy, że pomysłodaw-

cą tej idei jest Paweł Kubiak. Zysk 

ze sprzedaży jest dzielony na pół. 

Pierwsze 50 procent otrzyma oso-

ba sprzedająca na spełnienie swo-

ich marzeń, a drugie 50 procent 

przeznaczymy na cel charytatywny. 

- Oprócz pięknej pogody, dopisała 

również frekwencja odwiedzają-

cych kawiarenkę. Mieszkańcy Gubi-

na chętnie przychodzą, aby oprócz 

napicia się kawy i soku, po prostu 

stanąć i porozmawiać oraz wes-

przeć ideę, pomysł kawiarenki. Tym 

razem obsługiwała ją Magda, a pie-

niążki trafiły do mieszkańca Gubina, 

który walczy z chorobą nowotworo-

wą. Kawiarenka ma już swoich sta-

łych bywalców, którzy odwiedzają 

ją od początku. Jeśli mieszkańcom 

miasta podoba się idea wspoma-

gania osób niepełnosprawnych i 

osób w przeróżnych kryzysach, to 

serdecznie zapraszamy do naszej 

kawiarenki. Dziękujemy wszystkim, 

którzy przychodzą. Dziękujemy 

również Dyrekcji SOSW oraz Burmi-

strzowi Gubina - mówi Ewa Kubiak, 

pedagog ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Marii 

Konopnickiej w Gubinie. Kawiaren-

ka „50/50” będzie pojawiać się cy-

klicznie i powoli wpisuje się w kra-

jobraz miasta, jako miejsce dla osób 

z niepełnosprawnościami, gdzie 

oprócz skosztowania kawy bądź 

soku, można spędzić czas na miłych 

rozmowach. Informacje o tym, w ja-

kich terminach pojawią się kolejne 

kawiarenki, będą zamieszczane na 

Facebookowym profilu SOSW.                     

         (am)

Punkty działają w Powiatowym 

Urzędzie Pracy - Filia w Gubinie, 

przy  ul. Obrońców Pokoju 20 (po-

kój nr 2 parter), od poniedziałku do 

piątku, między godz. 12:00, a 16:00. 

Na porady obowiązują zapisy pod 

nr tel. 507 025 963. Udzielanie nie-

odpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego po-

radnictwa obywatelskiego odbywa 

się według kolejności zgłoszeń po 

umówieniu terminu wizyty. Kobie-

cie, która jest w ciąży, udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego po-

radnictwa obywatelskiego odbywa 

się poza kolejnością. Na poradę na-

leży zabrać ze sobą całą posiadaną 

dokumentację w sprawie.  Punkty 

są prowadzone przez Stowarzy-

szenie CIVIS SUM. Poradnictwa 

działają stacjonarnie w okresie 

epidemii CIVID-19. Jednak osobi-

ste udzielanie porad w punktach 

może zostać czasowo zawieszo-

ne. Wówczas porady odbywają się 

przez telefon. Nieodpłatna pomoc 

prawna i nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie przysługują osobie 

uprawnionej, która nie jest w sta-

nie ponieść kosztów odpłatnej po-

mocy prawnej. Więcej informacji: 

edukacja-prawna.info.pl/powiat

-krosnienski/                                 (am)
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Dobry przykład integracji 
Pisząc o historii poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 
gminie Gubin o informację zapytałem Ireneusza Soleckiego, Kierownika Re-
feratu Spraw Obywatelskich i Obronnych w Urzędzie Gminy Gubin.

społeczeństwo
Raport 998 

- Na terenie naszej gminy pierwsze 

jednostki OSP powstały w roku 1946 

(OSP Starosiedle, OSP Strzegów), 

a więc istnieją już 75 lat. W Gminie 

funkcjonuje 6 jednostek OSP, w tym 

OSP Starosiedle działająca Krajowym 

Systemie Ratowniczo Gaśniczym. 

Jednostki posiadają 5 samochodów 

średnich oraz 4 samochody lekkie. 

Nasze jednostki OSP biorą udział nie 

tylko w gaszeniu pożarów oraz usu-

waniu miejscowych zagrożeń, ale 

również często angażują się w dzia-

łania informacyjne, zapobiegawcze 

zagrożeniom. Mam tu na myśli np. 

działania związane z Koronawirusem 

(Covid-19), gdzie jednostki OSP wspie-

rały działania Urzędu Gminy po przez 

informowanie mieszkańców drogą 

radiową o zagrożeniach, strażacy 

roznosili maseczki dla mieszkańców, 

itp. Jedną z jednostek OSP stanowią 

druhowie z Markosic. Jednostka OSP 

Markosice powstała 1947 roku. O jej 

historię pytam Naczelnika Daniela 

Zołoteńko. - Od 1947 r. w Markosicach 

funkcjonuje jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Skupia w swoich 

szeregach 45 członków zwykłych, w 

tym 13 kobiet oraz 1 członka honoro-

wego. Ponadto w składzie Młodzieżo-

wych Drużyn Pożarniczych działa 20 

dziewcząt i chłopców. Początki, jak to 

zwykle w życiu bywa, nie były łatwe. 

Gdy w 1947 roku Marian Kaczmarek, 

Edward Kałużny, Czesław Witkowski 

i Maciej Walczak zakładali jednostkę, 

dysponowali ręcznym sprzętem ga-

śniczym, takim jak: pompa gaśnicza, 

węże, drabiny i bosaki, a remizę sta-

nowiła zaadoptowana kaplica, która 

zresztą do dziś spełnia tę rolę. Stop-

niowo przybywało sprzętu; w 1958 

roku jednostka otrzymała motopom-

pę, w 1960 - wóz konny przystosowa-

ny do przewozu sprzętu gaśniczego, 

w 1974 – odpowiednią przyczepę 

ciągnikową, natomiast w 1996 samo-

chód marki „Żuk”, który służył jeszcze 

do niedawna. Dziś jednostka może 

poszczycić się otrzymanym w 2014 

roku samochodem pożarniczym 

Ford Transit z 200 litrowym zbiorni-

kiem wody. Obecny skład Zarządu 

OSP Markosice, działający od 1998 

roku, stanowią: prezes – Edward 

Kałużny (syn jednego z założycieli), 

wiceprezes- naczelnik – Daniel Zoło-

teńko, wiceprezes – Dominik Białek, 

skarbnik – Adam Walczak, sekretarz 

– Katarzyna Baran, gospodarz – Hen-

ryk Zwiernik. Grupa interwencyjno

-operacyjna liczy 15 członków i w tym 

roku brała udział w 12 akcjach gaśni-

czych. Straż pożarna w Markosicach 

pełni rolę integrującą mieszkańców 

wioski. Praktycznie żadne przedsię-

wzięcie we wsi nie odbywa się bez 

udziału strażaków i vice versa; każde 

przedsięwzięcie podejmowane przez 

Straż (poza akcjami typowo strażacki-

mi) jest wspierane przez pozostałych 

mieszkańców. W Markosicach ludzie 

nie boją się podejmować czynów 

społecznych. Remiza, krzyż, plac za-

baw dla dzieci oraz świetlica stano-

wią wspaniałą wizytówkę wsi oraz 

dowód zaangażowania Markosiczan. 

Prezes OSP Markosice pan Edward 

Kałużny, żartując, często się chwali, 

że straż pożarna w Markosicach jest 

jedyną w okolicy jednostką strażacką 

posiadającą sekcję gastronomiczną. 

Tę nieetatową sekcję tworzą panie: 

Alina Żuk, Danuta Adamczyk, Kazi-

miera Gręźlik oraz Krystyna Baran. 

Ich zaangażowanie pozwala na pełne 

zabezpieczenie logistyczne zarówno 

imprez strażackich jak i imprez na 

rzecz mieszkańców. 

Niespełna 500 metrów od wioski 

przebiega granica państwowa na Ny-

sie Łużyckiej. Znajduje się tam uszko-

dzony (brak jednego przęsła) most. 

Po zmianie ustroju w Polsce bliskość 

granicy i wyżej wspomniany most 

stały się dla Markosic potężnym atu-

tem. W 1999 roku z inicjatywy Rudie-

go Noacka OSP Markosice nawiązało 

współpracę z OSP Gross Gastrose, a w 

2004 roku podpisano oficjalną umo-

wę partnerską pomiędzy strażami, 

obu wioskami oraz gminami Gubin i 

Schenkendöbern.

Współpracę i wzajemne poznanie 

znacznie ułatwiło realizację pomysłu 

polegającego na wstawieniu w 2009 

roku, w miejsce wysadzonego pod-

czas wojny przęsła mostu, metalo-

wych schodów. Tak więc stary most 

pełni dziś rolę kładki dla pieszych 

umożliwiającej wzajemne odwiedzi-

ny Polaków i Niemców. A spotkania 

te mają gdzie się odbywać, gdyż w 

2007 roku wykonano generalny re-

mont świetlicy, przekształcając ją w 

Centrum Spotkań Polsko-Niemiec-

kich.

Nawiązanie współpracy pozwoliło 

zrealizować wiele wspólnych przed-

sięwzięć w ramach projektów unij-

nych. Należy wspomnieć, że w latach 

2004 – 2012 zrealizowano ich aż 12.  Ich 

autorami byli: Joanna Nesterowicz 

z Urzędu Gminy Gubin oraz sołtys 

Markosic Daniel Zołoteńko. Zostało to 

docenione na forum europejskim w 

Kursku w 2011 roku, kiedy to obie wsie 

wyróżniono nagrodą „Sail of Papen-

burg”. Tak więc Markosice i ich stra-

żacy są znakomitym przykładem na 

to, że proces integracji europejskiej to 

nie domena rządów czy administra-

cji. Integrują się ludzie. 

(sp)

22.09. ul.Śląska, jeden zastęp straża-

ków udzielił pomocy załodze karetki 

pogotowia w transporcie osoby po-

trzebującej pomocy.

24.09. Chlebowo – miejscowa jed-

nostka OSP usuwała drzewo które 

„przegrodziło” jedną z gminnych 

dróg.

26.09. Do pożaru dzikiego wysypiska 

śmieci przy ul. Tobruk zadysponowa-

no jeden zastęp strażaków z Jednost-

ki w Gubinie.

26.09. Został zgłoszony pożar traw 

nanieużytkach przy ul. Os. E. Platter. 

Był to fałszywy alarm.

27.09. Do pożaru ścioły w lesie zadys-

ponowano 1 zastęp strażaków z Jed-

nostki w Gubinie i jednostke strazy 

pożarnej w Nadleśnictwa w Gubinie.

27.09.Na wniosek policji – zastęp stra-

żaków otworzył jedno z mieszkań, w 

którym stwierdzono zgon.

27.09. Bieżyce, do domniemanego 

pożaru zadysponowano dwa zastępy 

strażaków z Gubina. „Pożarem” oka-

zało się jedno z płonących ognisk.

28.09. ul. Łukowa – pożar  dzikiego 

składowiska opon. Na miejsce zadys-

ponowano jeden zastęp strażaków. 

29.09.W Jaromirowicach do pło-

nących traw na nieużytkach (o po-

wierzchni ok. 4 arów) zadysponowa-

no jeden zastęp strażaków z Gubina.

29.09. Jeden zastęp zadysponowano 

do „neutralizacji” gniazda os przy ul. 

Mylnej.

01.10. Jeden zastęp zadysponowano 

do usunięcia gniazda os przy ul. Żwir-

ki i Wigury.

02.10. Podobne zdarzenie miało miej-

sce przy  ul. Paderewskiego.

03.10.Na „ratunek” kotu, który wdra-

pał się na pobliskie drzewo – zadyspo-

nowano jeden zastęp.

Informacje przekazał Dowódca 

JRG-PSP w Gubinie mł. Bryg. Dariusz 

Wojtuń.

Oprac. AB.

Wróciły patrole
Na ulicach Gubina i Guben możemy 

spotkać polsko-niemieckie patro-

le. Ich wspólna działalność, to efekt 

wieloletniej współpracy, której zwień-

czeniem było podpisanie projektu 

o utworzeniu wspólnego niemiec-

ko-polskiego zespołu policyjnego 

w Guben/Gubin. - Łączone patrole 

stanowią istotny element w proce-

sie wykrywaczy, a także są ważnym 

punktem kontaktowym dla obywate-

li Gubina i Guben. Po przeszło rocznej 

przerwie, gdzie z uwagi na panującą 

pandemię Covid-19 i wprowadzone 

obostrzenia, wspólne służby zostały 

zawieszone. W sobotę, 2 paździer-

nika, policyjni partnerzy ponownie 

mogli wspólnie przeciwdziałać prze-

stępczości przygranicznej i dbać o 

bezpieczeństwo mieszkańców. By 

jeszcze szerzej dotrzeć do społe-

czeństwa, uczestniczyli w polsko-nie-

mieckim jesiennym festynie zorga-

nizowanym w Guben. Ich obecność 

cieszyła się dużym zainteresowaniem 

wśród uczestników imprezy, którzy 

chętnie rozmawiali z policjantami, 

stanowiącymi ważny  punkt kontak-

towy dla obywateli obu miast. Celem 

polsko-niemieckiego projektu jest 

podniesienie współpracy instytucjo-

nalnej policji obu krajów w obszarze 

przygranicznym, a w szczególności 

w Gubinie i Guben, zwiększenie sku-

teczności w zwalczaniu przestępczo-

ści oraz wzmocnienie poczucia bez-

pieczeństwa wśród mieszkańców. 

Policjanci oddelegowani do Zespołu 

posługują się dwoma językami, które 

mimo zawieszenia wspólnych służb, 

doskonalili. Dokształcają się również 

w zakresie sytuacji prawnej obu kra-

jów, zwyczajów i różnic kulturowych. 

Wszystko po to by jeszcze lepiej zro-

zumieć problem z którym zgłasza się 

mieszkaniec i potrafić mu zaradzić. 

Policjantów będziemy mogli spotkać 

między innymi na ulicach miast, pod-

czas różnego rodzaju imprez okolicz-

nościowych, a także będą stanowili 

istotny element w procesie wykryw-

czym - wyjaśnia podkomisarz Justyna 

Kulka, z Komendy Powiatowej Policji 

w Krośnie Odrzańskim.                    (red)
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Dlaczego warto morsować?

Zbliża się ważna rocznica
Po wydaniu numeru 54 biuletynu 

SPZG „Gubin i Okolice”, tradycyjnie 

zebrało się kolegium redakcyjne, by 

dyskutować o wydaniu w grudniu 

kolejnego numeru. Przypomnijmy, 

pierwszy numer ukazał się w maju 

2008 roku. Zatem kwartalnik trwa 

nieprzerwanie trzynasty rok. 

Cenne doświadczenie

W Internecie jest masa artyku-

łów na ten temat. Ale głównymi 

powodami dla których warto 

morsować są jego pozytywne 

działania prozdrowotne. Jedno 

jest pewne, kąpiel w zimnej wo-

dzie pozytywnie wpływa na nasz 

organizm.

Zwiększa jego odporność, stymulu-

je układ krwionośny, regeneruje 

mięśnie oraz przyspiesza rekon-

walescencje po przebytych kontu-

zjach, przyspiesza spalanie tkanki 

tłuszczowej czy chociaż by ujędrnia 

skórę oraz redukuje cellulit. Ale naj-

ważniejszą rzeczą dla jakiej jest war-

to morsować to - Endorfina, czyli 

„Hormonem szczęścia”, który wpły-

wa na poprawę naszego samopo-

czucia. Podczas zimnej kąpieli nasz 

organizm potrafi produkować jej 

nawet dwukrotnie więcej i szyb-

ciej, co często daje się obserwować 

gołym okiem – po wyjściu z wody 

morsy poddają się radosnej euforii, 

a dalsza część spotkania upływa 

wśród śmiechu i żartów. Takie do-

świadczenie chce się powtarzać jak 

najczęściej! - Kto może morsować 

i jaki wiek jest do tego wskazany? 

Mówi Rafał Koszczyc, lider Gubiń-

skiej Grupy Morsów: W morsowa-

niu jest chyba najfajniejsze to, że 

morsować może dosłownie każdy! 

Zarówno dzieci, dorośli i jak i osoby 

starsze. Najmłodszy mors ma 6 lat, 

a najstarszym morsem – seniorem 

w grupie jest Kaziu Walaszko, który 

w tym roku skończył  69 lat. To tyl-

ko pokazuje, że wiek tak naprawdę 

nie ma znaczenia aby rozpocząć 

swoją przygodę z morsowaniem. 

Nasza grupa nie jest sformalizo-

wana - jesteśmy Stowarzyszeniem, 

grupą ludzi z pozytywną energią, 

która lubi zimne kąpiele. Ale to nie 

jest też tak, że skupiamy się wyłącz-

nie na morsowaniu. Wspólnie jeź-

dzimy na różne okoliczne zloty jak 

chociaż by zloty morsów w Nowej 

Soli czy Świebodzinie. Angażuje-

my się również w różne akcje jak 

choćby tegoroczny Finał Wielkiej  

Orkiestry Świątecznej Pomocy, któ-

ry zorganizowaliśmy wspólnie z za-

przyjaźnioną grupą Morsy Team ze 

Starosiedla podczas którego uda-

ło się zebrać kwotę około 3.500zł. 

Braliśmy również udział w rajdzie 

rowerowym „Wkręć się w Autyzm”, 

którego  finałem była wspólna ką-

piel uczestników. Ale największym 

sukcesem grupy była organizacja 

w 2020 roku Zlotu Morsów w Ko-

sarzynie na którym było ponad 150 

morsów. Zapisanie się do naszej 

grupy jest bardzo proste, wystar-

czy przyjść do nas na morsowanie 

i gotowe. Już 24 października o go-

dzinie 10.30 na plaży Ośrodka „Nad 

Borkiem” w Kosarzynie oficjalnie 

rozpoczynamy kolejny sezon mor-

sowania. Spotkania Naszej grupy 

odbywać się będą w każdą niedzie-

lę o godz.10.30 na wcześniej wspo-

mnianej plaży aż do 27 marca, kie-

dy to nastąpi jego zakończenie. 

(sp)

Redaktor naczelny wysłuchał propo-

zycji piszących do kolejnego nume-

ru. Tematy jak zwykle ciekawe, nich 

będą na dziś niespodzianką. Wspo-

mniał, że 13 grudnia jest 40. rocznicą 

wydarzeń stanu wojennego w Pol-

sce. Do tej pory – pomimo upływu 

czterech dziesięcioleci - nie udało się 

spisać tamtych charakterystycznych 

i ciekawych dla naszego miasta wy-

darzeń. Zdjęć jest jak na lekarstwo. 

Zdaniem naczelnego, to ostatni czas 

by uczestnicy tamtego 13 grudnia 

przemówili. W związku z tym zwrócił 

się z prośbą do członków kolegium, 

by każdy spisał swoje wspomnienia 

z 13 grudnia 1981 roku. Przy tej oka-

zji redakcja biuletynu zwraca się z 

apelem i prośbą o spisanie swoich 

wspomnień. Prosimy o wysłanie do 

redakcji. Niech to będzie mail redak-

cji stepil@o2.pl, w kopercie na ad-

res: SPZG ul. 3 Maja 2 66-620 Gubin, 

lub rękopis na kartce wrzucony do 

skrzynki pocztowej umieszczonej na 

parterze pod adresem 3 Maja 2. To – 

wydaje się – ostatnia próba uzupeł-

nienia luki w historii naszego miasta. 

Prosimy także o udostępnienie, jeżeli 

takowe są, jakichkolwiek zdjęć z tego 

okresu. Zdjęcie zwrócimy „od ręki”.

Kolejnym dyskutowanym tematem 

o którym tylko sygnalnie, jest po-

mysł na umieszczenie w centrum 

miasta, obelisku, pomnika, statuy 

itp. charakterystycznej dla naszego 

miasta. Miałaby ona mieć charak-

ter symbolu miasta powstałego w 

1945 roku i przypominać jego hi-

storię. A może całkiem co innego? 

Prosimy o głosy w tej sprawie: na 

piśmie, na maila, na telefon 68  455 

81 62. Dyskutowano nad jeszcze 

jednym tematem. Redakcja nosi się 

z zamiarem wykonania publikacji 

opisującej sylwetki nieżyjących już 

mieszkańców naszego miasta, a za-

liczanych do grupy „znanych i nie-

zapomnianych”. Chcielibyśmy prze-

dłużyć pamięć o nich, szczególnie w 

umysłach i świadomości młodego 

pokolenia. Nie znamy wszystkich i 

dlatego prosimy o pomoc. Sami nie 

chcemy decydować o tym, kto w tej 

szczególnej publikacji powinien się 

znaleźć. Chcielibyśmy by była to po-

zycja, swoją treścią satysfakcjonująca 

jak największą rzeszę mieszkańców. 

Chcemy uniknąć uwag po jej ukaza-

niu. Liczymy na Państwa pomoc. (sp)  

Drużyna MLUKS Dwójka MOS 

Gubin zajęła trzecie miejsce na 

ogólnopolskim turnieju piłki noż-

nej RCR CUP Międzyzdroje 2021. 

Mówi trener Patryk Sobolewski: 

W dniach 24-26 września chłopcy 

z rocznika 2011 wybrali się wraz z 

rodzicami na turniej do Między-

zdrojów. W gronie 12 zespołów 

znalazły się takie klubu jak: Her-

tha BSC Berlin, Polonia Środa 

Wielkopolska, ISF Barlinek, Aka-

demia Piłkarska Reissa Kościan, 

Funinio Szczecin. Nasza drużyna 

spisała się bardzo dobrze, zajmu-

jąc 3 miejsce w całym turnieju z 

dorobkiem 4 zwycięstw, 3 remi-

sów, 3 porażek. Należy dodać, że 

każde spotkanie stało na wysokim 

poziomie. Chłopcy podczas poby-

tu rozegrali łącznie 210 minut na 

boisku. Z pewnością zdobyte do-

świadczenie zaprocentuje w przy-

szłości. Podziękowania należą się 

dla rodziców za super doping oraz 

za transport na turniej.

 (am)
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Poniosą konsekwencje Zebranie Gubińskiego 

Towarzystwa KulturyWe wtorek, 21 września, w Gubinie, 

w ciągu kilku godzin policjanci pre-

wencji wyeliminowali z ruchu trzech 

mężczyzn. Pierwsza z kontroli miała 

miejsce po godzinie 18.00 na ulicy 

Poleskiej. Zatrzymany przez patrol 

prewencji 41-letni motorowerzysta, 

jak się okazało ma zakaz prowadze-

nia wszelkich pojazdów mechanicz-

nych.

 Kilka minut później ten sam patrol 

na ulicy Kaliskiej zatrzymał do kon-

troli drogowej kolejnego nieodpo-

wiedzialnego kierowcę. 30-latek, 

decyzją starostwa powiatowego ma 

cofnięte uprawnienia do kierowania. 

Sprawa obu kierowców zakończy się 

w sądzie. Za niestosowanie się do 

orzeczonych środków karnych gro-

zi kara pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do 5 lat, natomiast za pro-

wadzenie samochodu po cofnięciu 

uprawnień do kierowania pojazdami 

kara grzywny, ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Funkcjonariusze około północy na 

ulicy Kresowej zatrzymali 54-letnie-

go rowerzystę, który w organizmie 

miał blisko dwa promile alkoholu 

- informuje podkomisarz Justyna 

Kulka, Komenda Powiatowa Policji 

w Krośnie Odrzańskim. 

(red) 

20 września w czytelni Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Gubinie 

odbyło się zebranie sprawozdaw-

cze członków Gubińskiego Towa-

rzystwa Kultury. Zebranie miało 

na celu przede wszystkim pod-

sumowanie minionych dwóch lat 

działalności oraz ustalenie strate-

gii działania towarzystwa na naj-

bliższy okres. 

Sprawozdanie z działalności mery-

torycznej za lata 2019- 2020 przed-

stawiła prezes Gubińskiego Towa-

rzystwa Kultury Anna Konstanty. 

W sprawozdaniu podkreśliła róż-

norodność projektów kultural-

nych, które udało się zrealizować w 

okresie od stycznia 2019 do marca 

2020 roku. W programie wydarzeń 

organizowanych lub współorga-

nizowanych przez GTK znalazły 

się koncerty, jubileusze, promocje 

książek, a także premiera książki 

„Nasze Widnokręgi” autorstwa gu-

bińskich pisarzy, poetów i publicy-

stów. W marcu 2020 r. działalność 

Towarzystwa została zdecydowa-

nie ograniczona przez obostrzenia 

epidemiczne. Nawet trwający od 

wielu lat konkurs literacki o „Złote 

Pióro” nie doczekał się finałowej 

gali, a zwycięzcy nagrody otrzymali 

pocztą. Po zatwierdzeniu sprawoz-

dania i niezbędnych dla zebrania 

sprawozdawczego dokumentów 

zastanawiano się nad przyszłymi 

działaniami GTK. Poczas ciekawej 

i wielowątkowej dyskusji porusza-

no aktualne problemy które leżą 

na sercu członkom GTK. Wyraźnie 

podkreślono brak dbałości o gu-

bińskie zabytki. One na dziś wyma-

gają coraz to większych nakładów. 

Wieża kościoła ciągle nieczynna, 

Baszta Ostrowska zamknięta, Ba-

sta Dziewicy przedstawia coraz 

to gorszy stan techniczny. Wśród 

pomysłów i problemów porusza-

nych przez członków Towarzystwa 

znalazły się zagadnienia dotyczące 

upamiętnienia nieżyjącego kolegi 

Tadeusza Raczkiewicza, organi-

zacji kolejnej edycji konkursu lite-

rackiego. Wnętrze fary było jeszcze 

niedawno było znakomitym tłem 

dla organizacji koncernów. Dziś 

nie ma takiej możliwości. 

Zarząd GTK zaproponował wyda-

nie kolejnej publikacji współtwo-

rzonej przez gubińskich twórców, 

nie tylko tych związanych z GTK. 

Mile widziani są również debiutan-

ci. Propozycje tekstów można 

zgłaszać na adres gtk1957@o2.pl. 

(sp)
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Pandemia, a zadłużenia
Coraz realniejsze staje się „nadej-

ście” czwartej fali pandemii koro-

nawirusa i tym samym możliwość 

dodatkowych obostrzeń, łącznie z 

zamykaniem lub ograniczeniem 

produkcji w zakładach pracy i 

przejście ich albo na tzw. postojo-

we, albo wręcz utraty środków do 

życia przez w nich zatrudnionych.

Bezcenny lek 
Zachęcamy mieszkańców Gubina do oddania 
krwi w czwartek, 14 października, na Placu im. 
św. Jana Pawła II, przy farze. Krwiobus będzie 
czekał od godz. 9:00. 

Jest moc!

Ogólne zadłużenie 

mieszkańców miasta (od 

momentu powstania Za-

kładu tj. od 1 maja 2003 

roku) do końca września 

b. roku – możemy okre-

ślić na poziomie około 

2,5 miliona złotych.

„

Społeczeństwo

Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pracy 

- Filia w Gubinie, ul. Obrońców Po-

koju 20 (stan na 01.10.2021 r.): pomoc 

kuchenna, pomocnik mechanika, 

pracownik biurowy, mechanik, ope-

rator biogazowni, pomocnik kierow-

cy, piekarz, elektryk 1 kV, kierowca 

samochodu ciężarowego, ślusarz, 

hydraulik, ,kierowca samochodu 

ciężarowego, stolarz, pomocniczy 

robotnik budowlany, sprzedawca, 

magazynier, kierownik ekipy mon-

terskiej, kasjer-sprzedawca, pomoc 

kuchenna, główny księgowy. Więcej 

informacji pod numerem telefonu: 

68 455 22 72 lub 68 455 82 12. Oferty 

stażu: sprzedawca, pomoc nauczy-

ciela. Aktualne oferty zatrudnienia w 

naszym regionie można znaleźć na 

stronie Internetowej:  krosnoodrzan-

skie.praca.gov.pl                                 (am)

Praca czeka

Czy i w jakim stopniu obecna sy-

tuacja pandemiczna wpływa na 

zasobność naszych portfeli i tym 

samym na regulację wielu zobowią-

zań podatkowych i opłat na rzecz 

miasta – zapytaliśmy Kierownika 

Miejskiego Zakładu Usług Komu-

nalnych Romana Gąsiora: Nie za-

uważyliśmy w naszych gubińskich 

realiach, aby pandemia i jej przebieg 

miały istotny wpływ na zobowią-

zania najemców naszych lokali na 

płatność czynszów, czy też innych 

zobowiązań mieszkańców na rzecz 

MZUK -u. Biorąc pod uwagę minio-

ne lata – te płatności, lub ich niesys-

tematyczna regulacja, czy wręcz ich 

bark utrzymują się na podobnym 

poziomie, jak przed wybuchem 

pandemii. Kto się uchylał przed ich 

regulacją w latach poprzednich – 

stara się nadal postępować tak i 

zachowywać w podobny sposób. 

Ogólne zadłużenie mieszkańców 

miasta (od momentu powstania 

naszego Zakładu tj. od 1 maja 2003 

roku) do końca września b. roku – 

możemy określić na poziomie około 

2,5 miliona złotych. 

Jak wobec tego wygląda sytuacja 

w mieście związana z opłatami 

za najem lokali komunalnych? W 

Gubinie „rekordzista” ma do ure-

gulowania kwotę około 45 tysię-

cy złotych, z odsetkami.. Prawo 

do najmu lokalu komunalnego 

najemca może również utracić z 

innych powodów, jak np. nieprze-

strzegania norm i zasad społecz-

nego współżycia z lokatorami, jak 

zakłócaniem tzw. ciszy nocnej. 

Skierowanie sprawy do sądu i 

egzekucja należności (bądź eks-

misja) jest ostatecznością. Proce-

dura postępowania – w wypadku 

baraku systematycznej regulacji 

należności – polega  na wcześniej-

szym kontakcie telefonicznym 

bądź pisemnym z dłużnikiem i 

możliwością dojścia do jakiejkol-

wiek ugody. Z prawnego punktu 

widzenia – postępowanie sądowe 

generuje za sobą dodatkowe kosz-

ty, a komornik – po ustaleniu ma-

jątku dłużnika, egzekwuje z niego 

na drodze sprzedaży należności 

potrzebne do pokrycia należności, 

dodatkowo doliczając swoje opła-

ty. W wyjątkowych przypadkach 

komornik  nie ma prawnej możli-

wości egzekucji długu. Eksmisja 

jest jednak ostatecznością, bo-

wiem nie ma prawnej możliwości 

jej wykonania na tzw. „bruk”! Tak 

osoba musi otrzymać lokal socjal-

ny. Z naszego doświadczenia wie-

my jednak, że opłaty za ich użytko-

wanie są również nieregulowane, 

a same lokale są przez najemców 

dewastowane. 

Antoni Barabasz  

Świetnie radzi sobie MKP Carina 

Gubin na trzecioligowych boiskach. 

Po 11 kolejkach ma na swoim kon-

cie 17 punktów, co obecnie daje jej 

siódme miejsce w tabeli. Liderem 

wciąż LK Goczałkowice Zdrój. Już 

teraz można śmiało stwierdzić, że 

runda jesienna sezonu 2021/22 jest 

dla beniaminka bardzo udana.

Szczególnie dobrą formę pod-

opieczni Grzegorza Kopernickiego 

zaprezentowali w dwóch ostanich 

spotkaniach. Najpierw 25 września, 

pokonali na własnym stadionie 

Górnika II Zabrze 5:2 (Paweł Sokół 

36 (s), Cyprian Poniedziałek 38, Ma-

ciej Diduszko 58, Przemysław Ha-

raszkiewicz 68, Adam Antochów 85 

- Dariusz Stalmach 12, Alan Lubaski 

89). A w ostatni weekend (02.10) 

wygrali na wyjeździe z Karokono-

szami Jelenia Góra 3:0 (Przemy-

sław Haraszkiewicz 33, Cyprian Po-

niedziałek 57, Fabian Tomaszewski 

83).

Co nas czeka w najbliższym czasie? 

Już w sobotę, 9 października, Ca-

rina podejmie u siebie Stal Brzeg 

i jest duża szansa na kolejne trzy 

punkty. Pierwszy gwizdek o godzi-

nie 12:00. Mecz będzie transmito-

wany przez telewizję, a na trybu-

nach być może pojawi się wybitny 

reprezentant Polski i była gwiazda 

Borussi Dortmund - Łukasz Pisz-

czek. Natomiast 16 października 

nasi piłkarze pojadą do Lubina, aby 

powalczyć o ligowe punkty z rezer-

wami Zagłębia.                              (am)  

Zawsze powinniśmy pamiętać, że 

krew jest bezcennym lekiem, któ-

rego nie udało się dotąd wyprodu-

kować metodami laboratoryjnymi. 

Jedynym jej źródłem jest każdy z 

nas. Budujmy więc społeczność 

Honorowych Dawców Krwi. Jed-

na jednostka krwi może uratować 

życie nawet trzem osobom. O tym, 

jak ważni są dawcy dobrze wie-

dzą przede wszystkim Regionalne 

Centra Krwiodawstwa i Krwiolecz-

nictwa, które zajmują się jej zbiera-

niem. Warto regularnie sprawdzać 

„barometr krwi” na rckik.zgora.pl, 

który odzwierciedla aktualne za-

potrzebowanie na krew. A sytuację 

cały czas, dodatkowo, komplikuje 

kwestia epidemii koronawirusa. 

Krwiodawcą może zostać osoba 

dorosła w wieku od 18 do 60 lat ko-

biety i do 65 lat mężczyźni, ważąca 

przynajmniej 50 kg i ciesząca się 

zdrowiem. Zanim wejdziemy do 

mobilnego punktu poboru krwi, 

musimy zarejestrować się i wypeł-

nić ankietę. Potem lekarz kwalifi-

kuje daną osobę do oddania krwi. 

Samo pobranie trwa nie dłużej 

niż 10 minut. W trakcie jednego 

wkłucia oddaje się do 450 ml krwi. 

Krwiobus będzie stacjonował 14 

października w Gubinie do godzi-

ny 12:30.

 (am)
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Warto wiedzieć – raport „Europo-

lis”

Fundacja Schumana i  Adenauera 

już po raz siódmy ogłosiła ranking 

najbardziej ekologicznych miast 

w Polsce. Co to znaczy, że miasto 

jest zielone? Koncepcja tzw. green 

cities znana jest urbanistom od 

dziesiątków lat. W „zabetonowa-

nych” przez ostatnie dekady aglo-

meracjach mieszkańcy kojarzą ten 

termin najczęściej z ilością zieleni 

miejskiej. Obecnie mianem „green 

cities” określa się miasta stawiają-

ce na prośrodowiskowe rozwiąza-

nia. Dlatego tegoroczny ranking 

zielonych miast zawierał analizy w 

pięciu dziedzinach: indywidualny 

transport elektryczny, transport 

publiczny, działania na rzecz jako-

ści powietrza, społeczność lokal-

na, zdrowie publiczne. Zwycięzcą 

siódmej edycji „Europolis” został 

Lublin. Zdobył 57 pkt na 100 możli-

wych. Aktywnie rozwija się w dzie-

dzinie elektromobilności - do 2025 

r. planuje się aż 3 tys. punktów ła-

dowania pojazdów elektrycznych. 

Elementem wyróżniającym Lublin 

jest stale rozwijana sieć trolejbu-

sów w Polsce (na tym poziomie 

jest jeszcze Gdynia i Tychy). Zaan-

gażowanie w zakresie elektromo-

bilności podnosi dodatkowo jakość 

życia mieszkańców, a nowe inwe-

stycje zwiększają atrakcyjność go-

spodarczą regionu. Miasto wyróż-

nia się także sprawnym systemem 

ochrony zdrowia, na który składają 

się wydajne placówki medyczne 

pod względem bazy lekarzy  i łó-

żek szpitalnych w przeliczeniu na 

tysiąc mieszkańców. Drugie miej-

sce zajęły Katowice , które uzyskały 

tylko o jeden punkt mniej (56 pkt.). 

Miasto przeznacza wysokie nakła-

dy na poprawę jakości powietrza 

i tym inwestycjom Katowice za-

wdzięczają drugą lokatę. Według 

„Europolis” mieszkańcy nie mogą 

także narzekać na dostęp do opieki 

lekarskiej, bowiem baza medyczna 

stoi na wysokim poziomie. Na trze-

cim miejscu jest wielokulturowe 

miasto w centrum Polski – Łódź. 

Pierwsza w Polsce, w zakresie wy-

datków na poprawę jakości powie-

trza. W br władze planują wydać 

blisko 300 mln zł na ten cel m.in. 

dofinansować wymianę pieców, 

tzw. „kopciuchów”. Łódź może się 

także pochwalić drugą (po Warsza-

wie, która w rankingu uplasowała 

się na 7 poz.) najlepszą, bardzo do-

brze organizowaną i zarządzaną, 

przyjazną środowisku – flotą komu-

nikacji miejskiej. Podobnie jak w 

Lublinie, władze miasta szturmują 

rynek pojazdów i infrastruktury  

elektromobilnej. Taka postawa sa-

morządowców cieszy mieszkań-

ców. W czasach zmian klimatycz-

nych działania proekologiczne dają 

nadzieję na bezpieczniejsze jutro 

obecnym i przyszłym pokoleniom. 

Rozumie to młodzież, która często 

manifestuje na ulicach (w Polsce 

i na całym świecie), zdając sobie 

sprawę z tego, że ich pokolenie 

może już nie mieć przyszłości.  

Inauguracja Roku

Nareszcie, po 12 miesiącach, ruszył 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Gubinie! Wielką inaugurację zapla-

nowano na dzień 1 października w 

sali widowiskowej GDK. W tej chwi-

li przymierzamy się (koordynatorka 

i Rada Słuchaczy) do planu zajęć 

na najbliższe miesiące, mając na 

uwadze czas „pandemiczny” oraz 

zapotrzebowanie słuchaczy na róż-

norodność propozycji. Na pewno 

będzie kontynuacja m.in. wykła-

dów z historii naszego Miasta i re-

gionu (S. Pilaczyński, B. Wypych), 

przyrody i ekologi (A. Nowacki), 

malarstwa (W. Pawlikowski), warsz-

taty teatralne, literackie , rękodzie-

ła artystycznego, aerobic taneczny 

i nordic walking (M. Skowron), za-

jęcia z informatyki – senior online, 

gimnastyka, aqua aerobic (A. Ry-

kała), działania międzypokolenio-

we z dziećmi i młodzieżą z SP2 , 

grupą „OTWARTE” i pracownią 

Makespace  z GDK. Będą wycieczki 

turystyczno-krajoznawcze (pierw-

sza już 6.10. br. – Wielka Wyspa we 

Wrocławiu), zespół „Barwy Jesie-

ni” (J. Macho-Michalak), wieczorki 

integracyjne i wiele innych propo-

zycji zgłaszanych przez słuchaczy 

UTW.

Zdrowie na talerzu

ŚLIWKA - właśnie trwa na nią  se-

zon , a jest jednym z najstarszych 

owoców znanym człowiekowi. Ist-

nieje ponad dwa tysiące rodzajów 

z dwóch grup – śliwki europejskiej 

i japońskiej, która pochodzi z Chin. 

Owoce te, dzięki dużej zawartości 

węglowodanów prostych i natural-

nej słodyczy, dają potężny zastrzyk 

energii. Zawarte w nich flawonoidy 

pozwalają na wytwarzanie insuli-

ny, a więc mogą je jeść chorzy na 

cukrzycę. Śliwki przyspieszają me-

tabolizm, a dzięki zawartości anto-

cyjanów i kwercetyny poprawiają 

zdolność komórek do zwalczania 

otyłości.  Wspomagają także nasz 

mózg, chronią układ nerwowy i 

spowalniają rozwój choroby Al-

zheimera. Owoce możemy wyko-

rzystać jako dodatek do ciast lub 

do sporządzenia konfitury. Po wy-

drylowaniu - śliwki wstawiamy  do 

piekarnika w naczyniu żaroodpor-

nym, po odparowaniu wkładamy 

do słoików i pasteryzujemy. Można 

dodać cynamon, goździki, a nawet 

rozpuszczoną gorzką lub deserową 

czekoladę. Wedle uznania.

Dzikie ptaki

Czy jest możliwe policzenie pta-

ków żyjących na naszej planecie? A 

jednak jest. Australijscy naukowcy 

przeprowadzili szeroko zakrojo-

ne badania, które wykazały, że na 

świecie żyje 50 miliardów ptaków 

należących do 9700 gatunków. Są 

to pierwsze tego typu badania, a 

zrobili je specjaliści z Uniwersytetu 

Nowej Południowej Walii w Sydney. 

Oparli się na danych pozyskanych 

dzięki obserwacjom miłośników 

przyrody, zebranych w bazie eBird 

oraz na specjalnym algorytmie. 

Liczebność poszczególnych ga-

tunków jest bardzo zróżnicowana. 

I tak najwięcej jest wróbli zwyczaj-

nych (1,6 mld), dalej – szpak zwy-

czajny (1,3 mld), mewa delawerska 

(1,2 mld) oraz dymówka (1,1 mld). 

Natomiast liczebność nieprzekra-

czająca  5 tys. osobników dotyczy 

aż 12% globalnych zasobów. Wśród 

nich np. rybitwa chińska, gąszczak 

krzykliwy, czy wodnik malucki.

Pod paragrafem - przyszli spad-

kobiercy

Zgodnie z art.927 par.1 Kodeksu 

cywilnego „Nie może być spad-

kobiercą osoba fizyczna, która nie 

żyje w chwili otwarcia spadku, ani 

osoba prawna , która w tym cza-

sie nie istnieje”, przy czym zgod-

nie z paragrafem 2  tego przepisu 

„dziecko w chwili otwarcia spadku 

już poczęte może być  spadkobier-

cą, jeżeli urodzi się żywe”. Na pod-

stawie art.924 k.c.  „spadek otwiera 

się z chwilą śmierci spadkodawcy,”  

zaś „ spadkobierca nabywa spadek 

z chwilą otwarcia spadku” (art.925 

k.c.). A więc przyszły spadkodawca 

może wskazać w testamencie jako 

swojego spadkobiorcę dowolną 

osobę fizyczną – niekoniecznie ży-

jącą w chwili sporządzania testa-

mentu – byleby ta osoba  została 

dostatecznie określona (np. dziec-

ko mojej córki) i żyła w chwili jego 

śmierci, lub została do tego dnia 

poczęta i urodziła się żywa.

Te, które odeszły

W okresie pandemii odeszły na 

wieczny spoczynek nasze niezwy-

kłe słuchaczki:                                Maria 

BRONOWSKA (VI/2020r), Barba-

ra ŚWIACKA (II/2021r) i Wielisława 

MALINOWSKA (VI/2021r). Zostawi-

łyście po sobie niezwykłe wspo-

mnienia, ale i wielki smutek.

Ważne kontakty

Telefon zaufania – tel.92 88 (15,00-

17,00)

Pomoc prawna – obowiązują za-

pisy – tel.507 025 963 (pon.-piątek, 

8,00 – 15,00)

Gubińska Rada Seniorów – U. Mia-

sta  - 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

 Przydatne aplikacje – MY THE-

RAPHY oraz MAP MY WALK (An-

droid i na iOS).

Opr. strony- S. Łapkowska

Słowo ponad granicami vol. 2

„UŚMIECHNIĘTA” 

(Katarzyna Lewak)

Jesieni , śnie nasz barwny,

Jesieni, ostatnia radości,

kiedy zgubiłaś swój uśmiech

pośród hałd złotych liści?

Kiedyż uleciała

twa werwa, chęć czynu i zapał,

z Zefirem, na północ daleką,

na pyłku, co prąd dobry złapał?

Kiedy to wbił się w ziemię

ostatni twój ciepły promyczek,

odbity w kropli deszczu,

jak w zapalonym zniczu?

Kiedy twarz twą, tak młodą,

poorali zmarszczkami

rolnicy na polach swych nagich

głębokimi bruzdami?

Kiedy to osiwiało 

niebo, wcześniej tak czyste

kłębkami chmur i obłoków,

zwiastując ponure dni dżdżyste?

Tutaj świat łka za tobą,

drzew obrywając korony,

gdzieś między odejściem lata,

w wigilię mrozów znajomych.

A ty się znów zamyśliłaś

nad książką tą po raz kolejny,

bo przecież i za rok przyjdziesz

z uśmiechem swym nieśmiertel-

nym.
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Podzielili się swoimi doświadczeniami 

W ramach dofinansowania Programu Współpracy Interreg V. A Bran-

denburgia - Polska 2014 –2020, Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” 

(przy współudziale przedstawicieli niemieckiej części Stowarzyszenia) 

był organizatorem w Kosarzynie 21 września transgranicznych warsz-

tatów specjalistycznych skierowanych do przedstawicieli szkół i jedno-

stek oświatowych. 

Hasło „Dębowiec” – lokalny „węzeł gordyjski” ?

Zostały one zorganizowane w ra-

mach projektu „PARTNER – 2022”, 

którego założeniem jest wymiana 

doświadczeń i rozszerzenie trans-

granicznych partnerstw w zakresie 

nauczania języka sąsiadów w pasie 

przygranicznym. Warsztaty prowa-

dzili dr hab. Inetta Nowosad – prof. 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

Peggy Lach – będąca koordyna-

torem, dwujęzycznego – dwuna-

rodowego polsko – niemieckiego 

profilu kształcenia w Gimnasium 

Augustum – Annen w Gerlitz. 

Bardzo ciekawie na warsztatach 

zabrzmiał wykład (prowadzony z 

ogromną wiedzą) przez Małgorza-

tę Kaliszewską – nauczycielkę języ-

ków niemieckiego i angielskiego 

– mającą wieloletnie doświadcze-

nie w ich nauce (przedstawicielka 

Firmy „Coaching z klasą”) ze szkoły 

Podstawowej Nr 90 w Poznaniu. 

Ważnym punktem warsztatów 

były zajęcia i dyskusja, związana 

z przekazywaniem wzajemnych 

relacji na linii nauczyciel – uczeń 

podczas edukacji zdalnej, które 

bardzo ciekawie przedstawiła – po-

sługując się przykładami: Bardzo 

istotnym argumentem w nauce 

jest przekonanie ucznia, że jest 

to inwestycja w jego własną przy-

szłość. Jest to szczególnie istotne 

w realizacji nauki zdalnej, zwią-

zanej z okresem pandemicznym. 

Podkreśliła, jak bardzo ważne jest 

w tym momencie wzajemne za-

ufanie na linii uczeń – nauczyciel. 

W dyskusji, jaka się wywiązała w 

trakcie wymiany doświadczeń – jej 

uczestniczki podzieliły się swoimi 

obserwacjami i doświadczeniami 

w relacji nauczyciel – uczeń. 

O tym, jak ważną funkcję spełnia 

Euroregion „S-N-B” w dalszym roz-

wijaniu dobrosąsiedzkich stosun-

ków w przełożeniu na naukę języka 

sąsiadów i wymianę doświadczeń 

- powiedziała nam Izabela Pant-

kowska (moderującą spotkanie) 

z Euroregionu „S-N-B” nt. odby-

tych warsztatów:  Specjalistyczne 

warsztaty dla przedstawicieli szkół 

i jednostek oświatowych z polskiej 

i niemieckiej części Euroregionu 

„Sprewa-Nysa-Bóbr”  były jedny-

mi z czterech zaplanowanych w 

ramach transgranicznego przed-

sięwzięcia „PARTNER2022”. Temat 

szeroko pojętej edukacji był i jest 

dla nas niezwykle istotny, szcze-

gólnie mając na uwadze fakt, iż to 

właśnie edukacja jest tą sferą życia 

publicznego, która oprócz zdro-

wia, została najbardziej dotknięta 

przez pandemię COVID-19. Bieżą-

ce reagowanie na zmieniające się 

warunki zawsze wymaga stosow-

nej interwencji. Dlatego też wiele 

czasu poświęciliśmy ogromnej roli, 

jaką odgrywają prawidłowe relacje 

i towarzyszące im emocje w trakcie 

nauczania zdalnego. Musimy wycią-

gnąć z tego odpowiednie wnioski, 

bowiem każda nowa sytuacja wie-

le uczy i tworzy zaplecze do ewen-

tualnego, właściwszego radzenia 

sobie z podobnymi wydarzeniami 

w przyszłości. Również w wymiarze 

międzynarodowym, ponieważ CO-

VID nie zna granic, jest taki sam w 

Cottbus jak i Zielonej Górze. Mam 

nadzieję, że dzięki warsztatom 

wzbogaciliśmy wiedzę uczestników, 

zainspirowaliśmy ich do otwarcia się 

na nowe metody pracy i uwrażliwi-

liśmy na kwestie polsko – niemiec-

kie. Powinnością Euroregionu jest 

bowiem pielęgnowanie współpracy 

osób mieszkających po obu stro-

nach granicy i sądzę, że dołożyliśmy 

do tego kolejną cegiełkę. Program 

spotkania   zbudowany był w taki 

sposób, aby każdy mógł znaleźć w 

nim coś interesującego dla siebie. 

I coś   z niego zabrać. Cieszę się, że 

nasze wydarzenie zostało pozy-

tywnie odebrane, że stworzyliśmy 

przestrzeń dla każdego do podzie-

lenia się swoimi doświadczeniami. 

Mogłam obserwować, jak ważne 

było to dla naszych pedagogów. 

Jeszcze raz bardzo dziękuję naszym 

wspaniałym Paniom prelegentkom 

i wszystkim uczestnikom za obec-

ność i aktywność.

Z terenu miasta i gminy Gubin w 

warsztatach uczestniczyło wielu 

nauczycieli żywotnie zaintereso-

wanych nauką języka sąsiadów. 

Antoni Barabasz  

Zamieszanie istnieje i to wcale nie 

małe. Nazwa „Dębowiec” rozumia-

na jest różnie. Raz słyszy się, że jest 

to dawna nazwa Dzikowa, innym 

razem – że to malownicza leśniczów-

ka w Dzikowie, czasem też – że to 

pobliski las dębowy, usytuowany na 

niedalekich wzgórzach polodowco-

wych, o zagadkowej nazwie „Łysa 

Góra”.

A gdy w rozmowie padnie jeszcze 

tajemnicze słowo „Łowiguz”, odczy-

tywane z dawnych map w miejscu 

dzisiejszego Dzikowa, emocje się-

gają zenitu. Słownikowa układanka 

nie jest jednak tak trudna, jak by się 

wydawało. W roku 1950 nazwa „Dę-

bowiec” pojawiła się na mapie nie-

wielkiego wówczas Nadleśnictwa 

Gubin, oznaczając jedno z ośmiu 

podporządkowanych leśnictw. Po-

mimo rozmaitych zawirowań admi-

nistracyjnych, nazwa ta funkcjonuje 

do dziś, choć samo leśnictwo wykra-

cza daleko poza pierwotny teren. 

Okazała leśniczówka, usytuowana w 

Dzikowie w pobliżu szosy (aktualnie 

– droga krajowa nr 32) w latach po-

wojennych zwana była „Gajówką Ło-

wiguz”. Dziś nazwa ta jest całkowicie 

zapomniana, natomiast określenie 

„Leśnictwo Dębowiec” posiada swą 

treść głównie dla administracji leśnej 

oraz klientów Nadleśnictwa Gubin. 

W charakterze zdecydowanie bar-

dziej powszechnym istnieje nazwa 

„Dębowiec” w przestrzeni przyrodni-

czej. W dniu 4 lipca 1984 r. został bo-

wiem urzędowo powołany do istnie-

nia lokalny  rezerwat przyrody o tej 

właśnie nazwie. Obejmuje on swym 

zasięgiem wyjątkowy drzewostan 

dębowy, oddalony od Dzikowa o 

około 2,5 km na południowy wschód. 

W leśnej głuszy stoją potężne, ponad 

250-letnie dęby, którym towarzy-

szą młodsze sosny, choć niektóre z 

nich osiągnęły już wiek ponad 200 

lat. Drzewa zadziwiają też nieomal 

30-metrową wysokością, która w la-

sach jest raczej rzadkością.

Rezerwat trwa w środowisku przy-

rodniczo-leśnym w sposób natural-

ny, bez ingerencji człowieka. Nikt nie 

uprząta odłamanych wiatrem kona-

rów, nie usuwa powalonych drzew 

– tutaj w pełni rządzi sama natura. 

Bezlik martwego drewna dębowego 

to z kolei królestwo jelonka rogacza 

– jednego z największych europej-

skich chrząszczy, który w Polsce ob-

jęty jest  ochroną gatunkową. W re-

zerwacie Dębowiec jelonki czują się 

doskonale. Świat owadów jest oczy-

wiście dużo bardziej bogaty – poza 

wspomnianym jelonkiem występuje 

tutaj  kilkadziesiąt innych gatunków. 

Kto potrafi rozpoznać głosy ptaków, 

będzie również usatysfakcjonowany 

– może tu usłyszeć aż 24 gatunki. 

Powierzchnia rezerwatu „Dębowiec” 

nie bije krajowych rekordów – to tyl-

ko 9,39 ha, warto jednak odwiedzić 

to miejsce. Pamiętać jednak należy, 

że w rezerwacie wolno poruszać się 

jedynie po istniejących drogach le-

śnych. Dojazd rowerem lub dojście 

piesze nie jest trudne – z Dzikowa 

możemy tam dotrzeć drogą leśną, 

oznaczoną tablicami  „Dojazd poża-

rowy – 4A”,  a od pewnego miejsca – 

według tabliczek kierunkowych „Do 

rezerwatu”. Gwarantuję, że samo 

dojście, pobyt oraz droga powrotna 

będą niczym dotknięcie samego 

serca przyrody.                                (ansp)
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historia I społeczeństwo
Honorowi Obywatele Gubina Pod łańcuch piły

W cyklu wspominającym najnowszą historię miasta postanowiliśmy przypo-
mnieć nazwiska osób, którym na przestrzeni lat 1991 – 2021 Rada Miejska nada-
ła tytuły Honorowych Obywateli Gubina. Życiorysy przypomną 21 nazwisk, któ-
re w szczególny sposób zasłużyły sobie na ten tytuł. Przypominamy, by pamięć 
o nich nie zaginęła. Dziś część V .

Prorocze słowa...

Stefan Ciszek

Urodził się w miejscowości Wy-

stępy (kieleckie) w 1923 roku. Jako 

młody człowiek w obliczu zagroże-

nia wojną ojczyzny czynnie włączył 

się do walki z okupantem w szere-

gach podziemnej Narodowej Or-

ganizacji Wojskowej, a następnie 

armii Krajowej jako łącznik dowód-

cy placówki. W 1942 roku areszto-

wany i wywieziony na roboty przy-

musowe do Niemiec. Po powrocie 

do ojczyzny został skierowany 

do pracy w Milicji Obywatelskiej. 

Aresztowany za przynależność do 

Narodowych Sił Zbrojnych, unie-

winniony i wydalony z Milicji. Na 

Ziemie Odzyskane przybył w 1949 

roku, był mieszkańcem Zielonej 

Góry, w Gubinie zamieszkał w 1965 

roku. W latach 1965-1975 pracował 

na różnych stanowiskach kierow-

niczych w Zakładach Przemysłu 

Odzieżowego „Goflan” i Zakładach 

Obuwia „Carina”. W listopadzie 

1975 roku wojewoda mianował go 

na stanowisko Naczelnika Miasta 

Gubina. Stanowisko to przyjął bez 

wahania. W służbie Gubinowi na 

stanowisku naczelnika miasta pra-

cował w latach 1975-1985. Gubin na 

ten czas liczył 16.200 mieszkańców 

i miał do roz wiązania pilne proble-

my. Po swoim zarządzaniu mia-

stem pozostawił wiele trwałych 

śladów. Obiekty wybudowane w 

tym czasie służą mieszkańcom do 

dnia dzisiejszego. W tym okresie 

odbudowano ratusz, przebudowa-

no wodociągi, wybudowano krytą 

pływalnię, przychodnię lekarską 

przy ulicy Gdańskiej, dworzec PKS, 

Przedszkole Miejskie nr 3, zbu-

dowano amfiteatr, dobudowano 

skrzydło budynku Komisariatu 

ówczesnej Milicji, rozbudowano 

Szkołę Muzyczną, Zespół Szkół Rol-

niczych, Szkołę Podstawową Nr 3, 

budowano kolejne osiedla miesz-

kaniowe. Gubin za całokształt 

działalności został odznaczony Od-

znaką Wojewódzką oraz Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia 

Polski. Realizacja wymie nionych 

pozycji nie była łatwa. Trzeba było 

nie lada zabiegów u znaczących 

osób wśród władz wojewódzkich i 

wojskowych. Zapraszano tu kolej-

nych czterech wojewodów, a poka-

zując Gubin zawsze podkreślał, że 

tu Polska się zaczyna. Na sesji MRN 

23 września 1985 do tychczasowy 

naczelnik złożył wojewodzie 

prośbę o skierowanie go w stan 

spoczynku. Wojewoda wniosek 

ten uszanował i przyjął. Funkcję 

pełnił jeszcze do 1.10.1985 r., a po-

tem przeszedł w stan spoczynku. 

Wdzięczne społeczeństwo w sierp-

niu 2000 r. złożyło wniosek o nada-

nie tytułu Honorowego Obywatela 

Gubina. Prawie całe zawodowe ży-

cie oddał Środkowemu Nadodrzu - 

od Zielonej Góry w 1949 r. poczyna-

jąc, na Gubinie kończąc, w którym 

żył do ostatnich dni. Ciężka choro-

ba nie pozwoliła mu na dalszą ak-

tywność. Zmarł 19 maja 2004 roku, 

pochowany został na Cmentarzu 

Komunalnym w Gubinie. (sp)

Tadeusz Firlej 

Urodził się 1 kwietnia 1926 r. w Mę-

cinie (nowosądeckie). Był synem 

Władysława i Marii z Orczykow-

skich. Chata, w której się urodził, 

była tak maleńka jak szałas gór-

ski, toteż nikt jej nie zapamiętał. 

Potok Smolnik był pierwszą klasą 

przetrwania, a w 1938 ruszył już do 

szkoły przetrwania, czyli poszedł 

do gospodarza pracować. Roczny 

pobyt go wielkiej miłości do na-

tury. Zawierzył opatrzności. Już w 

1939 nastąpiła zmiana gospoda-

rza, a potem kolejna. 6 listopada 

w 1939 roku w roponośnym szybie, 

w Czeczewinie, zginął jego ojciec. 

Nocą przetransportowano go mar-

twego do domu w Męcinie.

Siłą rzeczy stał się głową rodziny, 

jako najstarszy z rodzeństwa i jedy-

ny mężczyzna. W 1940 roku rozpo-

czął pracę przy regulacji Smolnika, 

w 1941 pracował w Nowym Sączu. 

W 1944 został wywieziony na ro-

boty do Pełkinii (wieś w powiecie 

jarosławskim). Uciekał, ukrywał się 

i znowu złapany, został wywiezio-

ny do Berestu. Ponownie ucieka i 

ukrywa się. W 1945 jedzie do Kra-

kowa za pracą albo nauką. Jest 

braciszkiem u misjonarzy, ale chce 

czegoś więcej. Znowu Nowy Sącz 

– siostry Niepokalanki dają mu 

schronienie, jest w gimnazjum. W 

1947 jedzie za mamą na „dziki” Za-

chód, by w 1949 pójść na studium 

prawa. Po jego skończeniu, w 1952 

dostaję nakaz pracy w Gubinie. 

Dostaje tu mieszkanie, zakłada 

rodzinę. W 1956 roku rozpoczyna 

pracę w kulturze, organizuje PTTK 

i Gubińskie Towarzystwo Kultury. 

Wycieczki górskie i kolarskie stają 

się jego pasją. Miał kilka pasji. Pisał 

wiersze, hodował rośliny egzotycz-

ne, o których opowiadał z wielkim 

znawstwem, filmował, fotografo-

wał, odbywał wycieczki rowerowe, 

chodził po górach, marzyła mu się 

wyprawa do Kaszmiru, stale coś 

inicjował, urządzał, organizował, 

po prostu działał. Poeta i regionali-

sta. Tytuł Honorowego Obywatela 

Miasta otrzymał 29 kwietnia 2000 

r. Na kilkadziesiąt dni przed śmier-

cią, jakby na pożegnanie, wydał 

skromniutką książeczkę wierszy i 

poetyckich mi niatur „Dolina pełna 

słońca - MĘCINA”. Zmarł w czerw-

cowy poranek 2006 r. 

(spjk)

Dlaczego drzewa akacjowe w 

parku między ulicami Sikor-

skiego i Batalionów Chłopskich 

„trafiło” pod łańcuch piły? Z 

takim pytaniem zwróciła się do 

redakcji Pani Irena.

Takich pytań mieliśmy więcej. 

Sprawdzamy – rzeczywiście zo-

stało ściętych kilka drzew aka-

cjowych i jedna lipa, których pnie 

wydają się być zdrowe. O przyczy-

nę ich wycinki zapytaliśmy miej-

skiego ogrodnika z urzędu miej-

skiego – Arkadiusza Łuca: Zostały 

wycięte, bo były niebezpieczne 

dla otoczenia i spękane. Na ich 

miejscu zostaną nasadzone kwit-

nące wiśnie. Drzewa akacjowe ro-

snące od strony ulicy Batalionów 

Chłopskich nie będą wycinane, 

natomiast te od strony ul. Sikor-

skiego zostały wycięte z tego po-

wodu, że były już stare i źle wy-

glądające. Decyzje o ich wycięciu 

wydal starosta krośnieński - wyja-

śnia nasz rozmówca. 

Zasadność podjęcia takiej de-

cyzji, na wniosek gminy Gubin 

o statusie miejskim, wyjaśniła 

nam Anna Banach ze Starostwa 

Powiatowego w Krośnie Od-

rzańskim: Rzeczywiście, bio-

rąc pod uwagę ich lokalizację 

obok chodnika i bardzo mocno 

uczęszczanej drogi powiatowej 

(ul. Sikorskiego) na wniosek wła-

ściciela terenu (wspomniana 

gmina  Gubin), który posiada 

tak zwany tytuł zobowiązany, 

została wydana decyzja o ich 

wycięciu. Te drzewa faktycznie 

były w złym stanie, stwarzając 

tym samym duże niebezpie-

czeństwo dla otoczenia. Mówiąc 

wprost, po prostu „dożyły swoich 

dni”. Natomiast mogę uspokoić 

mieszkańców Gubina, że sposób 

wykorzystania tego terenu po-

zostanie taki sam, czyli nadal bę-

dzie to teren rekreacyjny (park) z 

nowymi nasadzeniami. 

Antoni Barabasz

„Zobaczycie – tu kiedyś będzie jesz-

cze Polska!” – te prorocze słowa wy-

powiedział do współwięźniów jesie-

nią 1939 roku na gębickich błoniach 

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe .

- Należą się słowa uznania dla tych, 

którzy uznali za stosowne tu upa-

miętnić i stworzyć trwały symbol 

pamięci o tych wszystkich osobach, 

które były tu więzione i przede 

wszystkim o tym wyjątkowym 

więźniu, który może być dla nas 

dziś wzorcem, trudnym do osią-

gnięcia – mówił Wicewojewoda 

Lubuski Wojciech Perczak, podczas 

uroczystości religijno – patriotycz-

nej przed pomnikiem w Gębicach.  

Uroczystość  upamiętniająca 10. 

Rocznicę Roku. św. Maksymiliana 

Kolbego, połączona z polową mszą 

św. – celebrowaną przez ks. prof. z 

Uniwersytetu Szczecińskiego An-

drzeja Dragułę wespół z ks. dzieka-

nem dekanatu gubińskiego – prob. 

Ryszardem Rudkiewiczem i ks. 

prob. Parafii w Starosiedlu Rober-

tem Perłakowskim skupiła wielu 

przedstawicieli władz politycznych 

i samorządowych powiatu i gmi-

ny Gubin, radnych, przedstawicieli 

lokalnego społeczeństwa i orga-

nizacji społecznych. Uroczystość 

była też okazja do symbolicznego 

poświęcenia samochodu Jednost-

ki OSP ze Starosiedla. Po jej oficjal-

nym zakończeniu – uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Czarnowi-

cach przedstawili montaż słowno – 

muzyczny związany z postacią Ojca 

Maksymiliana M. Kolbe, a członkinie 

Koła Gospodyń Wiejskich z Chlebo-

wa zaprosiły uczestniczącą w tym 

ważnym wydarzeniu społeczność 

do wspólnego śpiewania pieśni pa-

triotycznych.

Antoni Barabasz
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Podsumowanie prac 

wykopaliskowych
We wtorek, 28 września, podsumowano dotych-
czasowe efekty prowadzonych prac wykopa-
liskowych w rejonie willi Wolfa. Po konferencji 
prasowej z udziałem burmistrzów obu nadgra-
nicznych miast, regionalnych mediów i wyko-
nawców badań archeologicznych, dotychczaso-
we efekty prac badawczych podsumowano na 
konferencji w Galerii „Ratusz”.

Jak wielka Rodzina!

Z udziałem znamienitych gości: 

władz samorządowych Euromia-

sta, wiceburmistrz Gubina Justyny 

Karpisiak, burmistrza Guben Fre-

da Mahro w dniu 4 października b. 

roku transgraniczne Stowarzyszenie 

Kobiet Gubin-Guben „Nysa” obcho-

dziło swój Jubileusz: X-lecie prężnej 

działalności. W spotkaniu uczest-

niczyła Przewodnicząca Gubińskiej 

Rady Seniorów – Wanda Kamieniarz. 

Ogółem na jubleuszową imprezę 

przybyło niemal 100 osób – członków, 

jak też sympatyków Stowarzyszenia. 

W części oficjalnej Przewodnicząca 

Sabina Siwka (wywiad z nią publiku-

jemy w naszym cyklu „Kilka pytań”) 

przedstawiła dotychczasowy doro-

bek „Nysy”. Po części oficjalnej głos 

zabrali zaproszeni goście. Wicebur-

mistrz J. Karpisiak podkreśliła bardzo 

dobre, dwustronne kontakty między 

władzami samorządowymi miasta, 

a Stowarzyszeniem. Natomiast bur-

mistrz F. Mahro w swoim krótkim 

wystąpieniu – publicznie zadeklaro-

wał finansowe wsparcie dla „Nysy”! 

W części artystycznej – swój dorobek 

zaprezentował znany w Guben (i nie 

tylko) „Gubener Western Gang” - ze-

spół taneczny składający się z senio-

rów, a tańczący w rytm muzyki Coun-

try. Występuje w nim również jedyna 

gubinianka – Wanda Matuszak. Naj-

bardziej aktywni członkowie zostali 

uhonorowani okolicznościowymi dy-

plomami.  Lampka szampana, oka-

zały – jubileuszowy tort i wspólne, ofi-

cjalne - „rodzinne” zdjęcie stanowiły 

część oficjalną gali X-lecia „Nysy”. Po 

wspólnym obiedzie nastąpił czas na 

bardziej luźne rozmowy oraz „wielki 

fest z pląsami”! Jubileuszowe spotka-

nie zakończyło się w późnych godzi-

nach wieczornych.

Jubileusz Stowarzyszenia Kobiet Gu-

bin – Guben „Nysa” doskonale wplótł 

się w kolejną rocznicę naszych sąsia-

dów – dzień Zjednoczenia Niemiec, 

która przypada 3 października.

Antoni Barabasz  

Sześciolatki na ścieżce

Korzystając z pięknej pogody, 27 

września, sześciolatki z grupy „Tygry-

sów” i „Mądrych  Sów” z Przedszkola 

Miejskiego Nr 3 w Gubinie, pod opie-

ką Ewy Rusin wybrały się do lasu w 

okolicy Dzikowa, na zwiedzenie ścież-

ki edukacyjnej w tamtejszy kom-

pleksie. Głównym celem wycieczki 

było zapoznanie przedszkolaków ze 

środowiskiem przyrodniczo – leśnym 

oraz zapoznanie ich z fauną i florą. 

Młodych badaczy poprowadził na 

spacer leśnymi dróżkami propagator 

leśnego środowiska - Andrzej Nowac-

ki z Nadleśnictwa w Gubinie.  Przed-

szkolaki poznawały różnorodność 

szaty roślinnej, przysłuchując się przy 

okazji „odgłosom” lasu, jak też zbiera-

ły leśne „skarby” do kącika przyrodni-

czego przedszkola, które pozostawia 

„Pani Jesień”.                                           E.R. 

Realizowana ona była w ramach pro-

jektu „Archeo Gub” współfinanso-

wanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Współpracy IN-

TERREG VA Brandenburgia-Polska 

2014-2020 Fundusz Małych Projek-

tów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr” 

oraz z budżetu państwa. W konfe-

rencji której gospodarzami byli: Bur-

mistrz Gubina Bartłomiej Bartczak i 

Burmistrz Guben Fred Mahro udział 

wzięli: Florian Mausbach z Berlina, 

Przewodniczący Stowarzyszenia 

Wspierającego Odbudowę Willi Wol-

fa, doktor Ivan Brambilla, asystent 

naukowy w Poczdamskiej Szkole 

Architektury, i Paweł Stachowiak, 

archeolog z Muzeum Archeologicz-

nego Środkowego Nadodrza w Świd-

nicy. Konferencję prowadził Stefan 

Pilaczyński, Prezes SPZG. Gośćmi byli 

także mieszkańcy Gubina i Guben, 

przedstawiciele lokalnych organizacji 

społecznych. Konferencję rozpoczę-

ła prezentacja 13 minutowego filmu 

prezentującego przebieg i efekty 

prac archeologicznych w rejonie loka-

lizacji willi w Parku im. gen. Waszkie-

wicza. W okresie prac prowadzonych 

w maju br. filmową dokumentację 

prowadził  Andrzej Słodkowski, zna-

ny dokumentalista filmowy i fotograf 

(współpracował z takimi tuzami jak 

Discovery Channel czy CNN). Film 

doskonale obrazuje przebieg i ogrom 

prac archeologicznych prowadzo-

nych przez archeologa P. Stachowia-

ka przy pomocy żołnierzy i sprzętu z 

5 batalionu saperów w Krośnie Odrz. 

Głos zabierali zaproszeni goście. F. 

Mausbach o willi i jej projektancie 

Mies van der Rohe może mówić go-

dzinami. Jest zdeklarowanym zwo-

lennikiem odbudowy willi bo  - jego 

zdaniem – choć właściciel Erich Wolf 

nie był światowej sławy człowiekiem, 

projektanta Miesa van der Rohe 

znał cały świat związany z architek-

turą, a szczególnie jeżeli chodzi o 

styl bauhasu. I. Brambilla poszerzył 

wiedzę uczestników konferencji wy-

głaszając prelekcję zatytułowaną 

„Znaleziska z wykopalisk i wirtualna 

rekonstrukcja”. Z kolei P. Stachowiak 

będący najbliżej ostatnich wydarzeń 

związanych z willą w wygłoszonej 

prelekcji omówił przebieg badań 

archeologicznych relacjonując nie-

które ciekawostki i spostrzeżenia. 

Prace archeologiczne jeszcze trwają. 

Naukowcy i specjaliści dyskutują nad 

sposobem skutecznego i efektowne-

go zabezpieczenia wykopaliska do 

czasu powstania kolejnych, ważnych 

dla tematu i miejsca, decyzji. B. Bart-

czak pytany przez prowadzącego – 

Co dalej z willą? powiedział: - Badania 

archeologiczne, które przeprowadzi-

liśmy wiele nam wyjaśniły. Teraz czas 

stworzyć plan funkcjonalno-użytko-

wy dla tego obiektu, dzięki czemu 

będziemy dokładnie wiedzieli jakie 

mamy możliwości. Oczywiście, najle-

piej byłoby odbudować całość, bo to 

sprawiłoby, że Gubin zaistniałby na 

architektonicznych mapach świata. 

Jednak realizacja tego marzenia bę-

dzie możliwa tylko dzięki funduszom 

zewnętrznym.                                        (sp)
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Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gubinie

Klasa I A. Wychowawca: Wanda Leczycka; uczniowie: Agnieszka Białoń, Kornelia Frątczak, Antoni Fyk, Wiktor Greń, Kacper Janczak, Nicola Kaczmarek, Katarzyna Konieczna, Alicja 
Kowalik, Marcel Koziej, Alex Lipiński, Filip Lorentowicz, Bartłomiej Matuszak, Oliwia Mazur, Karina Melerowicz, Marcel Ossowski, Oskar Pytiak, Weronika Ratajczak, Aleksandra Sadowska, 
Wiktoria Sikora, Katarzyna Szulczyk, Zofia Tumiłowicz, Alicja Uścińska, Fabian Wesołowski, Rafał Wienckowski, Adrian Wlazło, Jan Zieliński.

Klasa I B. Wychowawca klasy: Anna Kotapska; uczniowie: Kacper Andrys, Michał Bacza, Jowita Bitel, Franciszek Błaszczyk, Hubert Bogdanowicz, Tola Ciszewska, Kaja Grabowska, Wojciech 
Grębowski, Anastazja Kamińska, Jakub Kamiński, Zuzanna Kębłowska, Lena Kiszka, Alan Kiszka, Mateusz Kotewicz, Olaf Lewandowski, Zofia Ławrzyniak, Sebastian Niemaczek, Pola Nowakowska, Lena 
Ratajczak, Tola Skaczkowska, Nadia Słomian, Fabian Smorgol, Karolina Sowińska, Jakub Till. Nieobecna Nela Moroziuk.

Łatwe zwycięstwo
Udanie zainaugurowali sezon 

2021/22 siatkarze A.Z. Iwaniccy Gu-

bin, pokonując u siebie UKS 13 LO 

VII Zielona Góra 3:0 (25:15, 25:20, 

25:16). W rozgrywkach Lubuskiej 

III Ligi Mężczyzn bierze udział 9 ze-

społów: A.Z. Iwaniccy Gubin, SMS 

Police, MSKS Orion Sulechów, UKS 

13 VII LO Zielona Góra, KS Atak Go-

rzów Wlkp., UKS Set Gorzów Wlkp., 

KU AZS Uniwersytetu Zielono-

górskiego, MSKS Orion Sulechów, 

UKS Żak Krzeszyce. Dwa pierwsze 

zespoły po rundzie zasadniczej uzy-

skają prawo gry w turniejach o 2 

ligę. W najbliższym czasie, naszych 

siatkarzy czeka domowe spotkanie 

z MSKS Orion Sulechów (niedziela, 

10 października, godz. 16:00) oraz 

wyjazd na mecz z KU AZS Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego - 23 paź-

dziernika.                                             (am)

Inauguracja 
szczypiornistek 
W najbliższy weekend rusza sezon 

2021/22 Wielkopolskiej II ligi piłki 

ręcznej kobiet. W gronie drużyn 

zgłoszonych do rozgrywek znalazła 

się GMTS „Sparta Iwaniccy” Gubin. 

Ponadto do rywalizacji przystąpią: 

MKS Victoria Świebodzice, MUKS 

Lider Świebodzin, KPR Gminy Ko-

bierzyce II, MKS PR II Gniezno, SPR 

Kępno, UKS Jedynka Dzierżoniów, 

UKS Handball -28 II Wrocław, KS 

Pyrki Poznań, MKS Zagłębie II Lubin 

oraz MKS Kalisz AZS SWWS. I wła-

śnie z tą ostatnią z wymienionych 

drużyn zmierzy się na inaugurację 

sezonu Sparta. Mecz odbędzie się 

w sobotę (09.10 ) na hali Zespół Szkół 

Licealnych i Technicznych przy ulicy 

Krakowskiej. Początek spotkania 

o godzinie 16:00. Tydzień później 

spartanki udadzą się na mecz do 

Kępna. A 23 października podejmą 

we własnej hali MKS Victorię Świe-

bodzice.                                               (am)

Aktywnie w SKO
Od wielu lat PKO Bank Polski na-

gradza najaktywniejsze szkoły 

uczestniczące w programie eduka-

cji finansowej SKO. W tegorocznej 

edycji ogólnopolskiego konkursu 

Szkoła Podstawowa w Grabicach 

z filią w Strzegowie znalazła się w 

gronie najaktywniejszych placó-

wek oświatowych uczestniczących 

w programie edukacji finansowej 

SKO i otrzymały nagrodę III stopnia 

w wysokości 1000 zł. Nagroda zo-

stała przyznana za kronikę przygo-

towaną w postaci prezentacji mul-

timedialnej, która przedstawiała 

całoroczną pracę szkoły w ramach 

programu SKO. Przyznano również 

Brązowe Odznaki dla opiekunów 

SKO: Beaty Naruszewicz, Adama 

Naruszewicza oraz Katarzyny Kali-

nowskiej.                                              (red)
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA 

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Lp. Adres

Księga wieczysta Opis lokalu

Cena 

wywoławcza 
lokalu i 

udziału w 
gruncie 

(netto)

Wysokość wadium
Termin przetargów  

odbytych Uwagi

1. ul. Kujawska 10/4
dz. nr 38 o pow. 326,00 

m² w obrębie  7, udział w 
gruncie 
i częściach wspólnych 
budynku – 228/1000

ZG2K/00005791/5
Lokal mieszkalny położony jest na 
pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego 
budynku, składa się z jednego pokoju  
i kuchni, w której jest wydzielone miejsce na 
łazienkę z WC o łącznej pow. użytkowej 31,60 
m². Przynależność do lokalu stanowi piwnica  
o pow. użytkowej 21,10 m² oraz komórka o 
pow. użytkowej 10,20. Budynek, w którym 
znajduje się przedmiotowy lokal, składa się z 
czterech lokali mieszkalnych. Lokal wolny jest 
od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.

Lokal – 
64.400,00 zł

wartość 
udziału               

w gruncie 
(228/1000)

- 4.900,00 zł.

Razem
69.300,00 zł

6.930,00 zł

-

Lokal w złym stanie 
technicznym – do 

remontu.
Układ funkcjonalny

– korzystny. 

Przetarg odbędzie się dnia 02 grudnia 2021 roku o godz. 12ºº w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.  Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. W przetargu mogą 
brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto  PKO BP 0/Zielona 
Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane 
są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie 
wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a 
osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona 
jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1990). Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. Ogłaszający ma prawo do 
odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 07 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 pod numerem tel. 68 455 81 41, w godzinach pracy 
urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl. Przedmiotowy lokal oglądać 
można w dniu:  26 października 2021 r.  w godz.  14:30 – 15:00, lokal nr 4 w budynku przy ulicy Kujawskiej 10.

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu przy ul. Kinowej z przeznaczeniem na parking

1. Przedmiot przetargu – grunt o powierzchni 810 m², stanowiący część działki nr 69  obręb 5 miasta Gubina przy ul. Kinowej. Grunt 
stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Teren jest nie ogrodzony i utwardzony.
2. Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest na prowadzenie parkingu we własnym zakresie i na własny koszt. Wyłoniony najemca ponosi 
pełną  odpowiedzialność materialną wobec posiadaczy pojazdów i za mienie w nim pozostawione.
3. 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/00012071/4 
4. Umowa najmu zawarta będzie na okres 3 lat z możliwością zawarcia następnej umowy na okres 3 lat. 
5. Osoby biorące udział w przetargu winny najpóźniej do dnia 25 października 2021 r. wpłacić wadium w wysokości 500 zł na konto PKO 
BP S.A. o/ Zielona Góra nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Wyłonionemu najemcy 
wadium zostanie wliczone w poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu zwrot wadium nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia 
przetargu. Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli wyłoniony najemca uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie  7 
dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
6. 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 urzędu w w/wym. terminie.
7. 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.
8. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości a osoba reprezentująca w przetargu osobę 
prawną musi  okazać się stosownym pełnomocnictwem.
9. Kwota wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 1300 zł netto. Do wylicytowanej kwoty czynszu netto zostanie zastosowana 
stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. Istnieje możliwość obniżenia o 25% czynszu najmu po 1 roku od zawarcia umowy w przypadku gdy najemca nie jest dłużnikiem 
gminy.
11. Minimalna kwota postąpienia wynosi 50 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godz. 10°° w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
12. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie wyznaczony zarządzeniem nr 139.2018 Burmistrza miasta Gubina z dnia 24 
kwietnia i zarządzeniem zmieniającym nr 305.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.    
13. Ogłaszający ma prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
14. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 
(pokój nr 104) lub telefonicznie pod nr 68-455-81-15. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego www.gubin.bip.pl , na stronie www.przetargi-   komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”. 

BURMISTRZ GUBINA - ogłoszenie 
o przyjęciu dokumentów – miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

i o możliwościach zapoznania się z ich 
treścią w procedurze postępowania w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla tego dokumentu. 
Działając zgodnie z art. 43 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. 
Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) 
podaję do publicznej wiadomości, 
że dnia 24 września 2021 roku Rada 
Miejska w Gubinie: uchwałą Nr 
XXXIII.232.2021 uchwaliła miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
Śródmieścia miasta Gubina, terenu 
położonego w obrębie ulic: Żołnierzy II 
Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, 
Kołłątaja i Alei Łużyckich; uchwałą Nr 
XXXIII.233.2021 uchwaliła miejscowy 
plan  zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Gubina, obejmującego tereny 
położone w rejonie ulicy Przemysłowej. 
Jednocześnie informuję, o możliwości 
zapoznania się z treścią ww. dokumentu 
wraz z posumowaniem zawierającym 
uzasadnienie, o którym mowa w art. 55 
ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gubinie pok. 104 w 
godzinach pracy urzędu. (-) Burmistrz 
Gubina
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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

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 
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USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

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

502 64 30 30 lub 68 359 55 55.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i 
montaż. Tel. 609 351 799.
FIRMA „Błysk” oferuje usługi: sprzątanie 
mieszkań, klatek, pomieszczeń biurowych, hal 
produkcyjnych. Dodatkowo pranie dywanów, 
wypoczynków oraz tapicerek samochodowych, 
także u klienta. Tel. 500 646 294.

SPRZEDAM opony zimowe i letnie, różne 
rozmiary, od 13 do 18 cali. Alufelgi aluminiowe 
do różnych marek aut oraz akumulatory. Tel. 
607 721 973. 
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.
USZY montażowe do słupków ogrodzeniowych. 
Platery 80x80, 100x100. Sprzedam produkcje 
uszów do słupków ogrodzeniowych z maszy-
nami i oprzyrządowaniem. Tel. 504-370-020 
e-mail: prohamet@wp.pl
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
ZATRUDNIĘ spawacza ogrodzeń metalowych z 
doświadczeniem. Tel. 660 721 300.
Technik masażysta oferuje masaż, również u 
klienta w domu Tel. 691 890 191
ZATRUDNIĘ magazyniera z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. Tel. 660 721 300
SPRZEDAM ziemię rolną 10 ha. Tel. 609 408 922
ZATRUDNIĘ malarza proszkowego z doświad-
czeniem, tel. 660 721 300. 
SPRZEDAM kury roczne z wolnego wybiegu na 
rosół lub chów raz króliki, siano, słomę i zboże. Ul. 
Legnicka 53A. Tel. 781 899 011. 
Indywidualne lekcje gry na perkusji, zajęcia w 
GDK w poniedziałki. Tel. 531 950 997

Zareklamuj się 

w Wiadomościach

Gubińskich

Atrakcyjne ceny 

usług reklamowych 

Szczegółowe 

informacje pod 

numerem

tel. 721032705

wiadomoscigubinskie@o2.pl

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN
Świadczy usługi:

pranie dywanów, czyszczenie 

kanap, mycie i czyszczenie 

wnętrza samochodu, 

wymiana szyb oraz 

polerowanie lamp i lakieru.

Możliwy dojazd do klienta 

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

Tel. 516 452 270
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Darmowa wypożyczalniaKilka pytań do...

Z Sabiną Siwką – Przewodniczącą Transgranicznego Stowarzyszenia Kobiet Gu-
bin – Guben „Nysa” rozmawia Antoni Barabasz

Kilka dni temu Stowarzyszenie, 

któremu masz zaszczyt przewod-

niczyć od momentu jego rejestra-

cji, obchodziło jubileusz 10-lecia 

działalności. I to działalności z wie-

loma sukcesami!

Nie da się ukryć, że na naszym gubiń-

sko – gubeńskim pograniczu, naszej 

małej lokalnej Ojczyźnie, wspólnie 

działamy już dziesięć lat. Niby nic, ale 

jest to bardzo długi okres wspólnych 

spotkań, wycieczek i wielu innych 

przedsięwzięć. Uroczyste spotkanie z 

udziałem zaproszonych władz Gubi-

na i Guben miało miejsce 4 paździer-

nika w jednym z lokali, a spotykamy 

się w nim od początku naszej dzia-

łalności. Stowarzyszenie w obecnej 

formie powstało w 2010 roku. Biorąc 

pod uwagę pandemiczne obostrze-

nia – nasz jubileusz obchodzimy w 

tym roku. Historycznie zaś naszą „po-

przedniczką” było Stowarzyszenie 

Kobiet Guben – Gubin „Nysa” działa-

jące przy Związku Polaków „Nadod-

rze”, w którym Franciszek Knapik był 

wiceprezesem, a jego założycielami 

byli właśnie państwo Krystyna i F. 

Knapikowie. Stowarzyszenie zostało 

założone dokładnie 4 kwietnia 1998 

roku. Prekursorami jego założenia 

była grupa pań, które pracowały w 

ówczesnym Kombinacie Włókien 

Chemicznych (CFG) w Guben. Pań-

stwo Knapikowie po wyjeździe do 

ówczesnych Niemiec Wschodnich 

byli pracownikami tego Kombinatu 

aż do czasu jego likwidacji w 1999 

roku, pracując w dziale personal-

nym dla obcokrajowców. W końco-

wym okresie swojego istnienia była 

w nim zatrudniona grupa około 160 

obywateli polskich. O ile sobie przy-

pominam, było to pierwsze trans-

graniczne Stowarzyszenie działające 

na zachodnim, polsko - niemieckim 

pograniczu. Oprócz polskich pań 

pracowała w nim duża grupa mło-

dych obywateli Kuby i z Afryki, chyba 

Mozambiku i Wietnamu Północne-

go. Obecnie do naszego Stowarzy-

szenia należy niemal 100 osób, w tym 

blisko jedna czwarta naszych człon-

ków pochodzi z Niemiec. Są to nasze 

niemieckie koleżanki i koledzy. Roz-

piętość wiekowa jest bardzo duża. 

Przyjmujemy zarówno osoby ma-

jące 18 lat, jak też aktywnych senio-

rów, a nawet panie liczące powyżej 

80 lat! Absolutną seniorką jest nasza 

niemiecka koleżanka – mająca 94 

lat!  Wieloletnim naszym przyjacie-

lem i zarazem członkiem jest znany 

mieszkaniec Guben, a zarazem Ho-

norowy Obywatel Gubina - Gunter 

Quiel.  

Czy jako Stowarzyszenie w obec-

nej formie posiadacie także swoją 

osobowość prawną i statut? 

Tak, oczywiście – dlatego musieliśmy 

się zarejestrować w Krajowym Reje-

strze Sądowym, aby móc korzystać z 

uprawnień Organizacji Pożytku Pu-

blicznego; między innymi z dotacji i 

innych form działalności prawnej. Je-

steśmy Stowarzyszeniem otwartym 

dla wszystkich chętnych, którzy tylko 

zechcą w nim działać. Jako cieka-

wostkę mogę dodać, że mamy też w 

naszej organizacji również kilku pa-

nów zarówno z Polski jak i Niemiec! 

Mówiąc o otwartości – z chęcią przyj-

miemy także przedstawicieli innych 

narodowości, np. z Ukrainy, Białorusi 

lub Rosji. Wracając do Organizacji 

Pożytku Publicznego – mamy na 

przykład możliwość składania w ra-

mach tzw. miękkich projektów od-

powiednich wniosków np. do Euro-

regionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” lub 

dofinansowania na prowadzenie 

naszej działalności statutowej. 

Tym samym rozwijacie transgra-

niczną współprace poprzez pozna-

wanie i przenoszenie na sąsiedzki 

grunt wzajemnej kultury? 

Tak, jest to jedna z ważnych form 

naszej transgranicznej współpracy, 

nic bowiem tak nie zbliża do siebie 

przedstawicieli różnych narodowo-

ści, jak wspólne wycieczki organi-

zowane po Polsce, czy też RFN. Bie-

rzemy aktywny udział w miejskiej 

wigilii, czyli cyklicznym spotkaniu 

organizowanym przez władze mia-

sta, przy współudziale samorządu 

Gubina. Wtedy nasze członkinie 

serwują dla chętnych ciasta i napo-

je. Ponadto uczestniczymy w wielu 

innych spotkaniach oraz świętach 

państwowych. Często organizujemy 

też integracyjne spotkania. Jesteśmy 

zapraszane na mające wieloletnią 

tradycję spotkania odbywające się 

z okazji Nowego Roku, a organizo-

wane naprzemiennie przez władze 

Gubina i Guben. Bardzo udana była 

choćby wycieczka do Poczdamu, 

czy też Międzyzdrojów. Pływaliśmy 

łódkami po malowniczych kana-

łach Sprewaldu. Takich spotkań i 

wycieczek na przestrzeni lat zorga-

nizowaliśmy bardzo dużo. Obecnie, 

z względu na pandemię, siłą rzeczy 

musieliśmy się trochę ograniczać, 

ale mimo wszystko w tym roku już 

mamy na swoim koncie kilka cieka-

wych spotkań. Finansujemy się w 

oparciu o nasze składki, z których są 

pokrywane comiesięczne spotkania, 

a opłaty za inne spotkania lub wy-

cieczki każdy z uczestników pokry-

wa indywidualnie ich koszt. Na nasze 

comiesięczne spotkania przychodzą 

panie, dla których jest to często jedy-

na forma „oderwania się od codzien-

nych trosk”, problemów życiowych. 

Najważniejszym naszym marze-

niem jest to, aby nam wszystkim jak 

najdłużej dopisywało zdrowie.

Czym jeszcze się zajmuje Stowa-

rzyszenie?

Mając osobowość prawną, możemy 

również ubiegać się o pozyskiwa-

nie środków finansowych na naszą 

działalność statutową. Organizuje-

my na przykład loterie fantowe, aby 

wzbogacić nasz budżet, zajmując się 

promocją naszych miast, ochroną 

zdrowia i wieloma innymi formami 

działalności gospodarczej, o których 

mówi nasz Statut. 

Ile osób liczy Zarząd „Nysy”?

W składzie podstawowym Zarząd li-

czy 7 osób, w jego skład wchodzi też 

jedna osoba z Niemiec. Komisja Re-

wizyjna działa w 3-osobowym skła-

dzie. Kadencja trwa pięć lat. Dzięki 

uprzejmości władz miasta, spotyka-

my się w naszej siedzibie, w budynku 

po byłym Urzędzie Gminy przy ulicy 

Piastowskiej, raz w tygodniu, a w ra-

zie konieczności – częściej.

Dziękując za interesującą rozmo-

wę – życzę Ci i całemu Stowarzy-

szeniu kolejnych dekad tak dosko-

nałej współpracy.

W codziennym obiegu pojawiło się 

nowe sformułowanie. O wyjaśnienie 

prosimy Dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, Ewę Dąbek. - Darmowa 

wypożyczalnia Academica umoż-

liwia korzystanie ze zbiorów cyfro-

wych Biblioteki Narodowej. To do-

stęp do prawie 3,5 miliona publikacji 

ze wszystkich dziedzin wiedzy, rów-

nież najnowszych, objętych ochroną 

prawa autorskiego. Academica po-

zwala na dostęp do publikacji przede 

wszystkim naukowych: monografii, 

podręczników, skryptów, artykułów, 

kompletnych  numerów czasopism. 

Korzystanie z publikacji udostęp-

nionych za pośrednictwem CWPN 

Academica jest  bezpłatne  i możli-

we wyłącznie na terminalu znajdują-

cym się na terenie Biblioteki. Do ko-

rzystania z tych zasobów wymagane 

jest zarejestrowanie się użytkownika 

w Bibliotece oraz zalogowanie się. 

Odbywa się ono za pomocą indy-

widualnych danych dostępowych: 

loginu, będącego numerem karty 

bibliotecznej oraz hasła. Korzystanie 

z publikacji możliwe jest wyłącznie 

w zakresie wyświetlenia jej treści 

na ekranie terminala.   Możliwość 

zapisywania i  drukowania chronio-

nych utworów została zablokowana 

zgodnie z  wyrokiem Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości. Dozwo-

lone jest jednak wykonywanie kopii 

fotograficznych przez osoby fizyczne 

zgodnie z  zapisem o dozwolonym 

użytku osobistym z art. 23 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrew-

nych.

- Jakie są zasady korzystania z sys-

temu ACADEMICA w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej w Gubinie? - Jak 

wcześniej wspomniałam dostęp do 

systemu Academica możliwy jest 

wyłącznie na wydzielonym termi-

nalu w Czytelni dla Dorosłych MBP, 

ul. Westerplatte 14. Bezpłatnej re-

jestracji czytelników dokonuje bi-

bliotekarz w Czytelni dla Dorosłych 

MBP. Użytkownik jest zobowiązany 

do wypełnienia i złożenia formula-

rza oświadczenia, który otrzyma od 

pracownika biblioteki. Po zareje-

strowaniu użytkownika w systemie, 

czytelnik otrzymuje indywidualne 

dane dostępowe. Przy ich pomocy 

może logować się do systemu Aca-

demica na wydzielonym terminalu, 

a także dokonywać na dowolnym 

komputerze z dostępem do Interne-

tu rezerwacji wybranych publikacji 

w systemie (rezerwacja to zgłoszenie 

przez użytkownika chęci otrzymania 

dostępu do konkretnych publikacji, 

w wybrane godziny, we wskazane 

dni na terminalu bibliotecznym). Pu-

blikacje można rezerwować poprzez 

formularz rezerwacyjny dostępny na 

stronie academica.ed.pl na wybrane 

terminy w okresie najbliższych 14 dni. 

Ilość rezerwowanych publikacji jest 

ograniczona.

Publikacja naukowa chroniona 

prawem autorskim może być udo-

stępniona czytelnikowi pod wa-

runkiem, że nie jest w tym czasie 

wypożyczona lub zarezerwowana 

przez innego użytkownika. W mo-

mencie zakończenia korzystania z 

publikacji naukowej na terminalu 

staje się ona dostępna dla pozosta-

łych zarejestrowanych w systemie 

użytkowników. Korzystanie z publi-

kacji naukowych możliwe jest wy-

łącznie w zakresie wyświetlania jej 

treści na ekranie terminala. Nie ma 

możliwości drukowania i pobiera-

nia przeglądanych materiałów. Ich 

utrwalanie i rozpowszechnianie nie 

jest dozwolone. Przeglądanie katalo-

gu publikacji udostępnianych przez 

CWPN Academica, sprawdzanie ich 

dostępności, wyświetlanie opisów 

bibliograficznych dokumentów, 

wyszukiwanie bibliotek, które przy-

stąpiły do systemu oraz czytanie 

tekstów publikacji, które nie podle-

gają już ochronie prawnej, dostęp-

ne jest na dowolnym komputerze 

podłączonym do Internetu, bez ko-

nieczności rejestracji. Składanie re-

zerwacji wymaga zalogowania się 

na portalu  academica.edu.pl. Przed 

logowaniem na  stronie portalu na-

leży wybrać z listy bibliotek –  Miej-

ska Biblioteka Publiczna w Gubinie. 

I jeszcze jedna informacja, myślę że 

przydatna: szczegółowe informacje 

o systemie dla użytkowników -  Re-

gulamin użytkownika oraz podręcz-

nik czytelnika dostępny na stronie 

internetowej https://www.academi-

ca.edu.pl/.                                                   (sp)


