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Udana runda jesienna
Zakończyła się runda jesienna sezonu 2021/22 III ligi. Przypomnijmy, że MKP 
Carina Gubin zajmuje w tabeli 11 miejsce. Zarówno trener Grzegorz Kopernic-
ki, jak i prezes klubu Andrzej Iwanicki uważają ten wynik (21 pkt.) za bardzo 
satysfakcjonujący. Teraz czas na zimową przerwę, ale już pod koniec stycznia 
pierwsze kontrolne spotkania.                                                             czytaj str. 8 i 16

AUTOKASACJA

WINNICKI

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

samochodowych
tel. 510 259 070

Gubin, ul. Kaliska 151
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.                                                    

Trzecia dawka
W niedzielę (19.12), w budynku przy-

chodni przy ul. Gdańskiej, w godzi-

nach 9:00 – 13:00, wszyscy chętni 

będą mogli zaszczepić się przeciwko 

COVID-19 jednodawkowym prepara-

tem firmy Johnson and Johnson lub 

dwudawkowym firmy Pfizer. Ponad-

to osoby, u których minęło pół roku od 

podania drugiej dawki, będą mogły 

zaszczepić się po raz trzeci.

czytaj str.3

40 lat temu...
Minęła 40 rocznica wprowadzenia w 

Polsce stanu wojennego. Po tylu la-

tach niewielu gubinian pamięta, jak 

wówczas wyglądał stan wojenny w 

naszym mieście. Nikt nie podjął się 

spisania wspomnień z tamtych cza-

sów. Historia 13 grudnia 1981 roku nie 

znalazła swojego miejsca w lokalnych 

publikacjach. Wydaje się, że minie 

jeszcze trochę czasu, a o stanie wojen-

nym mało kto będzie pamiętał. Wspo-

mnijmy zatem Gubin w grudniu 1981 

roku. 

 czytaj str.4

Będzie powrót?
Ostatni pociąg pasażerski odjechał z 

Gubina blisko 20 lat temu. Potem po 

torach tego odcinka linii nr 358 prze-

mierzały wyłącznie pociągi towarowe. 

Wkrótce ma się to zmienić. W czerw-

cu przyszłego roku zostanie urucho-

miona relacja Zielona Góra – Guben. 

Na początek pociągi będą kursować 

w weekendy.

czytaj str.4

Szlachetna Paczka 
Pandemiczne zawirowania pokrzyżo-

wały plany organizatorom Szlachetnej 

Paczki w 2020 roku. Po krótkiej prze-

rwie Paczka wróciła do Gubina. Roz-

mawialiśmy z Robertem Woszakiem, 

organizatorem tegorocznej akcji w 

naszym mieście. Szlachetna Paczka 

jest  jest jednym z  najbardziej rozpo-

znawalnych programów społecznych 

w Polsce. Co ciekawe, w naszym mie-

ście spora liczba rodzin odmówiła 

tego rodzaju pomocy...

czytaj str.8

WYWÓZ GABARYTÓW n PRZEWÓZ TOWARÓW n SZYBKI KURIER n PRZEWÓZ OSÓB

PRZEPROWADZKI
TRANSPORT

 667 464 401

Życzymy naszym Czytelnikom 
zdrowych oraz wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia. A w 2022 roku wszelkiej 
pomyślności oraz spełnienia marzeń, 

zarówno w życiu prywatnym, 
jak i zawodowym.

Redakcja i Wydawca „WG”
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GUB-E-BUS to przedsięwzięcie ma-

jące na celu wprowadzenie wspól-

nej transgranicznej mobilności w 

Euromieście Gubin-Guben. Cały 

projekt jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju  Regionalnego w ramach 

Programu Współpracy INTERREG 

V A Brandenburgia-Polska 2014-

2020, a jego podsumowania doko-

nano 9 grudnia.

Podczas spotkania zaprezento-

wane zostały rezultaty przedsię-

wzięcia prowadzonego przez obu 

partnerów projektowych Kolejnym 

tematem były plany połączenia ko-

lejowego na trasie Lipsk – Cottbus 

– Guben – Gubin - Zielona Góra - 

Poznań, a także możliwości finan-

sowania podobnych projektów w 

nowej perspektywie finansowej 

2021-2027. – Docelowo chcemy 

mieć jedną autobusową komuni-

kację miejską, która połączy naj-

ważniejsze miejsca w naszym 

miastach – wyjaśnia burmistrz Bar-

tłomiej Bartczak.  Właśnie w tym 

celu powstała broszura pn. „Strate-

gia wspólnej komunikacji publicz-

nej dla Euromiasta Gubin-Guben“, 

która ma być podstawą do działa-

nia w tym temacie w przyszłości.

- Nasze dwumiasto jest idealnym 

ośrodka, który skutecznie pozysku-

je środki zewnętrzne na rozmaite 

projekty – zauważa Carsten Jacob z 

niemieckiej części Euroregionu Spre-

wa-Nysa-Bóbr. – Mowa chociaż o „Zie-

lonej Ścieżce”, wieży kościoła farnego, 

czy wiele projektów drogowych. 

Celem projektu jest poprawa tran-

sgranicznej (przyjaznej środowisku) 

mobilności w miastach Guben i 

Gubinie.

Podsumowali kolejny wspólny projekt 

Burmistrz Mikołajem

6 grudnia, to data dobrze znana wszystkim, zwłaszcza najmłodszym, którzy wyczekują na prezenty przynie-

sione przez świętego Mikołaja. I to właśnie on, a raczej przebrany za niego burmistrz Bartłomiej Bartczak, 

odwiedził dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1.

Dzieci przygotowały dla gościa specjalnego upominki, wykonane własnoręcznie kartki, albumy i ozdoby, a tak-

że zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. W nagrodę otrzymały wyczekiwane prezenty. 

– Czasami trzeba nabrać dystansu do powagi urzędu - skomentował B. Bartczak. - Z przyjemnością odegrałem 

rolę Mikołaja, dzięki czemu wywołałem uśmiechy na twarzach najmłodszych mieszkańców Gubina. 

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.

Wraz z początkiem grudnia w Gubinie rozbłysły dekoracje świąteczne. 

Choinka i fotel św. Mikołaja w centrum, ozdoby na lampach oraz pro-

jekcje na Farze i Baszcie wprowadziły w naszym mieście świąteczny 

klimat. To właśnie na niezwykłą atmosferę świąt Bożego Narodzenia 

wielu z nas czeka cały rok. 
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Poseł w Gubinie

Jak informowaliśmy, nasze mia-

sto w ramach pierwszego nabo-

ru wniosków do Polskiego Ładu: 

Program Inwestycji Strategicz-

nych otrzymało 4.500.000 złotych. 

Jednak niebawem ruszą kolejne 

edycje tego Rządowego Fundu-

szu i właśnie w tej sprawie Gubin 

odwiedził Poseł na Sejm RP z na-

szego powiatu Jacek Kurzępa.

Pozyskane wcześniej pieniądze 

będą przeznaczone na realizację 

projektu pod nazwą „Budowa 

obiektów służących odbudowie 

zdrowia f izyczno-psychicznego 

w Gubinie”. – Pod tą nazwą kry-

ją się 3 różne cele – tłumaczy 

Burmistrz Bartłomiej Bartczak. - 

Jednym z nich będzie komplek-

sowe wyposażenie skate parku 

przy ul. Miodowej i postawienie 

tam nowych, bardzo atrakcyj-

nych elementów, co zadowoli 

wszystkich miłośników akrobacji 

na rolkach i deskorolkach. 

Obecny na spotkaniu Przewod-

niczący Rady Miejskiej Wojciech 

Sendera dodał, że kolejnym zda-

niem dofinansowanym z Polskie-

go Ładu będzie m. in. zagospoda-

rowanie boiska przy ul. Sportowej. 

– Planujemy tam stworzyć profe-

sjonalny „pump truck”, czyli wy-

magający około 450-metrowy tor 

rowerowy ze wzniesieniami i ostry-

mi zakrętami. Pozostałe pieniądze 

zostaną przeznaczone na rewita-

lizację poszczególnych terenów 

zielonych, dzięki czemu w Gubinie 

pojawią się kolejne miejsca, w któ-

rych chętnie będziemy spacero-

wać i spędzać wolny czas. 

W najbliższą niedzielę (19.12), w bu-

dynku przychodni przy ul. Gdań-

skiej, w godzinach 9:00 – 13:00, 

wszyscy chętni będą mogli za-

szczepić się przeciwko COVID-19 

jednodawkowym preparatem fir-

my Johnson and Johnson lub dwu-

dawkowym firmy Pfizer.

Ponadto osoby, u których minęło 

pół roku od podania drugiej daw-

ki, będą mogły zaszczepić się po 

raz trzeci.

Przypominamy także, że osoby, 

które posiadają aktualne orzecze-

nie o niepełnosprawności w stop-

niu znacznym R bądź N lub odpo-

Kolejne szczepienia!
wiednio I grupę z ww. schorzeniami 

lub mają trudności z dostępem do 

punktu szczepień mogą kontakto-

wać się telefonicznie z pracownika-

mi Urzędu Miejskiego w Gubinie w 

celu organizacji dojazdu do które-

goś 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 ponie-

działku do niedzieli w godzinach 

9:00-18:00. 

W najbliższych miesiącach może-

my spodziewać się kilku kolejnych 

naborów, z których samorządy 

mogą pozyskać bardzo wyso-

kie dofinansowanie na realizację 

istotnych dla lokalnych społecz-

ności inwestycji. – Moje wizyty w 

miastach i gminach mają na celu 

zapoznanie się dużymi projekta-

mi, które są priorytetowe dla po-

szczególnych włodarzy – zaznacza 

J. Kurzępa. – Dzięki temu wiem o 

jakie sprawy zabiegać u poszcze-

gólnych ministrów.  

Nasi samorządowcy przedstawili 

Posłowi kilka ważnych zadań, m. 

in. remonty dróg w mieście (w tym 

budowę dróg na tzw. „osiedlu Ko-

morów”), dalsze uzbrojenie strefy 

przemysłowej, rewitalizację fary i 

budowę nowego stadionu. 

Zachęcamy do zainstalowania 

bezpłatnej aplikacji z harmono-

gramem odbioru odpadów w 

naszym mieście. Dla właściwego 

działania oprogramowania wybie-

ramy województwo, powiat, mia-

sto i ulicę przy której mieszkamy.

Aplikacja „Kiedy śmieci” umożli-

wia przeglądanie harmonogramu 

wywozu odpadów w wybranych 

lokalizacjach, zawiera informacje 

o zasadach segregacji odpadów, 

stawce płatności za odbiór odpa-

Kiedy śmieci?
dów oraz informacje o Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych (PSZOK).

Aplikacja może przypomnieć tak-

że o terminie odbioru odpadów. 

Mieszkaniec sam może zdecydo-

wać, na ile wcześniej chce otrzy-

mać powiadomienie.  Aplikacja 

dostępna jest na platformie Google 

Play i AppStore. Jest anonimowa i 

nie pobiera żadnych danych.

Więcej informacji na stronie - ht-

tps://kiedysmieci.info.
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Minęło 40 lat od chwili, kiedy do polskiej historii wpisała się data niecodzienna. W Polsce został wprowadzony 

stan wojenny. Przyszło się zmierzyć z sytuacją o której nikt nie miał pojęcia. Po czterech dekadach niewielu gubi-

nian pamięta, jak wówczas wyglądał stan wojenny w naszym mieście. 

Będzie powrót?
Ostatni pociąg pasażerski odjechał z Gubina bli-
sko 20 lat temu. Potem po torach tego odcinka 
linii nr 358 przemierzały wyłącznie pociągi towa-
rowe. 

Noc pełna strachu i 
paniki

Zanosiło się na zwykły poranek...

Wielkimi krokami zbliża się Sylwester. Niektórych czeka 

szampańska zabawa do rana, innych noc pełna strachu i 

bólu... Mowa oczywiście o zwierzętach. 

Pomimo upływu tylu lat nikt nie 

podjął się spisania wspomnień z 

tamtych czasów. Historia 13 grud-

nia 1981 roku nie znalazła swojego 

miejsca w lokalnych publikacjach. 

Wydaje się, że minie jeszcze trochę 

czasu, a o stanie wojennym mało 

kto będzie pamiętał. Wspomnijmy 

zatem Gubin w grudniu 1981 roku. 

Jerzy Pogłodziński: „W naszym 

mieście podział działaczy „Solidar-

ności” był wyraźny. Pierwsza grupa 

ugodowa, umiarkowana, na którą 

miał wpływ dyrektor „Cariny” Jerzy 

Opara. To była grupa Stanisława 

Wawrzyniaka, a w niej m.in. Perlak, 

Kleszcz. Druga grupa radykalna z 

„Krometu” pod moim przewodnic-

twem. Było wiele strachu, człowiek 

bał się. Straszyli faceci z SB, mó-

wiąc: „Długo nie pożyjesz”. W Gu-

binie internowano trzy osoby. Byli 

to: Jerzy Pogłodziński, Zenon Wró-

bel i Czesław Zajączkowski. Rano 

13 grudnia w garnizonie ogłoszony 

został alarm, a jednostki przygo-

towały się do opuszczenia koszar. 

Kiedy przyszedł rozkaz „naprzód” 

wojskowe kolumny ruszyły w kie-

runku Poznania. 

Mirosław R: „O godzinie 6.00 w 

pułku ogłoszono alarm z opusz-

czeniem koszar. Pojawiła się infor-

macja, że to stan wojenny. Około 

godz. 10.00 samochody ruszyły z 

placu alarmowego w kierunku na 

Krosno Odrzańskie. Świeciło pięk-

ne słońce, był mróz i leżało sporo 

śniegu. Ja i moi koledzy traktowa-

liśmy wszystko „na luzie”. Kazali je-

chać, to jechaliśmy. Nie odczuwało 

się żadnego napięcia, kadra też 

niewiele wiedziała „co jest grane”. 

Głównie mówiono o tym co nie 

wolno robić. I to nas trochę inte-

resowało. Co jeszcze pamiętam? 

Niewygody stacjonowania w lesie 

pod namiotami. Zimno, gdy nikt 

nie palił w piecyku, woda do my-

cia z reguły zimna, masło nie dały 

się rozsmarować, chcieliśmy do 

domu. Denerwuję się jak czytam 

niesamowite opowieści pojawia-

jące się w gazetach z okazji rocz-

nicy stanu wojennego. Kto walczył, 

to walczył, ale tych było niewielu. 

Reszta próbuje się podczepić zu-

pełnie niesłusznie zapisując się do 

opozycji. 

Zygfryd Gwizdalski: „Życie w dzień 

toczyło się jakby normalnie jeśli to 

wszystko można nazwać normal-

nością. Telefony wyłączone - mój 

chyba działał bo przecież byłem 

wzywany do szpitala, poczta kon-

trolowana (listy z pieczątką „ocen-

zurowane”), kartki żywnościowe. 

Przemykaliśmy szybko do pracy nie 

zbaczając z wytyczonej trasy”.

Urszula Kondracik: „W nocy sły-

szałam warkot czołgów, ale nic 

nie podejrzewałam, gdyż zdarza-

ło się to, kiedy wojsko wyjeżdżało 

na poligon. Uważałam to za rzecz 

naturalną. Rano z mężem zjadłam 

śniadanie i po godzinie 9.00 wy-

szłam z domu, aby odwiedzić Ro-

dziców, którzy mieszkali przy tej 

samej ulicy. Idąc moją ulicą Sobie-

skiego słyszałam warkot czołgów 

jadących ulicą Sikorskiego w kie-

runku centrum miasta. Zastana-

wiałam się, co się dzieje. Wchodzę 

do mieszkania Rodziców i mówię 

o jadących czołgach. A Mama do 

mnie: to ty nic nie wiesz? Jaruzel-

ski wprowadził w Polsce stan wo-

jenny. Przeraziłam się. Z Mamą i 

Tatą dyskutowaliśmy nad tym jak 

będziemy funkcjonować w tej sy-

tuacji. 

Jerzy Kopeć: „Zanosiło się na 

zwykły niedzielny poranek. Pies 

wyciągnął mnie na pierwszy spa-

cer. Zdziwiło mnie, że było pusto 

i cicho. Zaskoczyło mnie, gdy za 

rogiem, przy okazałym gmachu 

oficerskiego klubu, ujrzałem dwa 

wojskowe potężne wozy pancerne 

i przynajmniej kilkunastu uzbrojo-

nych żołnierzy w zimowym umun-

durowaniu, filcowych butach, w 

hełmach. Było w tej scenerii coś 

niepokojącego swą niezwykłością 

ale jeszcze nie wywoływało to nie-

pokoju. Kawałek dalej, na dużym 

skrzyżowaniu ważnych mokotow-

skich ulic kolejna niespodzianka. 

Znowu zbrojni żołnierze, ofice-

rowie, wozy pancerne blokujące 

jezdnię, a po drugiej stronie jakby 

dziwnie rozdzieleni milicjanci, zo-

mowcy z tarczami, długimi pałka-

mi. Ten widok mnie zmroził”. 

Edmund Rodziewicz: „13 grudnia 

1981 roku około godziny 8.45 obu-

dziła nas Stanisława Bortkiewicz 

(teściowa) mówiąc z płaczem: - Wy 

tu śpicie, a w Polsce wybuchła woj-

na. Zerwałem się z łóżka i włączy-

łem telewizor, a następnie radio, ale 

w eterze była cisza. O godzinie 9.00 

zamiast Teleranka w TV wystąpił 

gen. Wojciech Jaruzelski i dopiero 

wtedy dowiedziałem się, że został 

wprowadzony stan wojenny na te-

renie całego kraju. Nad ranem tro-

chę słyszałem, jak drżała ziemia na 

ulicy Śląskiej, ale nie wiedziałem, że 

w stronę Lubska jadą czołgi, samo-

chody oraz wojskowe transportery.                                      

(sp)

Wkrótce ma się to zmienić. W 

czerwcu przyszłego roku zosta-

nie uruchomiona relacja Zielona 

Góra – Guben. Na początek po-

ciągi będą kursować w weekendy, 

jako typowa oferta turystyczna. 

Województwo Lubuskie było go-

spodarzem polsko-niemieckiego 

zdalnego spotkania Partnerstwa 

dla Odry, na którym dyskutowa-

no o transgranicznych połącze-

niach kolejowych. Mówi członek 

zarządu województwa lubuskiego 

Marcin Jabłoński: Chcielibyśmy 

jak najszybciej włączyć naszą ko-

lej wschodnią do sieci TEN-T. Wy-

stąpiliśmy wraz z partnerami nie-

mieckimi do instytucji unijnych z 

prośbą i argumentacją dowodzą-

cą, że taki ruch powinien jak się 

dokonać. Do nas trafiła jasna su-

gestia ze strony polskiego rządu, 

że powinniśmy bardziej zabiegać 

w tej sprawie o bliski kontakt z 

polskimi ministerstwami i rządem, 

bo za te działania odpowiada rząd 

polski, a my, jako samorząd, może-

my te inicjatywy wspierać. Z kolei 

zastępca dyrektora Departamentu 

Gospodarki i Infrastruktury UMWL 

Piotr Tykwiński dodaje: Mamy w 

planach odtworzenie regularnej 

komunikacji pasażerskiej na tej 

trasie linii numer 358, łączącej Zie-

loną Górę, Krosno Odrzańskie i Gu-

ben. Chcielibyśmy, aby mieszkań-

cy takich miejscowości jak Gubin, 

czy też Krosno Odrz. przypomnieli 

sobie o kolei. 

Wraz z przywróceniem pociągów 

planowane jest przystosowanie 

peronów. Mają być one właściwie 

oznakowane oraz zawierać nie-

zbędne dla pasażerów informacje. 

Do tematu powrócimy. 

(am)

Każdego roku tysiące zwierząt cier-

pi z powodu hałasu spowodowa-

nego fajerwerkami. Cierpią zarów-

no zwierzęta domowe jak i dzikie 

(w szczególności ptaki). Dlatego 

mamy prośbę do mieszkańców 

Gubina i okolic, aby zlitowali się nad 

zwierzętami. Zrezygnujmy z fajer-

werków i petard lub chociaż ogra-

niczmy ich ilość. Nie od dziś wia-

domo, że huki i rozbłyski powodują 

u nich ogromny stres, czasem na-

wet ataki paniki i poważne konse-

kwencje zdrowotne. Pomóżmy im 

spokojniej przetrwać przywitanie 

Nowego Roku. A niestety wystrzały 

słychać nie tylko w ostatnim dniu 

roku. Często głośno jest już na kilka 

dni przed Sylwestrem. Jak może-

my przeczytać na stronie Interne-

towej Fundacji na Rzecz Ochrony 

Praw Zwierząt EX LEGE: Zarówno 

psy jak i koty mają lepszy słuch od 

ludzi. Wyobraźmy sobie standar-

dowy huk fajerwerków i petard. My 

odbieramy te dźwięki jak bardzo 

głośny huk, a teraz pomnóżmy go 

przez 3-4 razy, przez co uzyskuje-

my efekt bezpośredniego ostrzału 

artyleryjskiego. Dodajmy do tego 

zdezorientowanie, efekt zaskocze-

nia, niezrozumienie. Tak właśnie 

Sylwestra odbierają zwierzęta. Mie-

szanka strachu i paniki...                (red) 
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Święta jak w rodzinie 
Agnieszka Stojek została nową Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opie-
kuńczo – Wychowawczych Powiatu Krośnieńskiego, w ramach którego dzia-
łają Dom Dziecka w Gubinie i Krośnie Odrz. Opowiedziała nam o swojej pracy 
oraz przygotowaniach do świąt w domu dziecka. 

społeczeństwo
Kultura w czasach zarazy

Basztowa 5 (stary Neonet), tel. 530 127 527

Facebook: Cztery Łapy Sklep Zoologiczny  

Przez 14 lat mojej pracy zawodowej 

pracowałam na stanowisku pra-

cownika socjalnego w Powiatowym 

Domu Dziecka w Gubinie, a następ-

nie od stycznia 2013r. w Centrum Ob-

sługi Placówek Opiekuńczo – Wycho-

wawczych Powiatu Krośnieńskiego 

jako starszy pracownik socjalny. Peł-

niłam tą funkcję w PDD w Gubinie i 

Krośnie Odrzańskim. Pełniłam rów-

nież obowiązki Dyrektora „Centrum”. 

Funkcjonowanie placówek ich zada-

nia i cele są mi dobrze znane. Moje 

doświadczenie zawodowe i zdobytą 

wiedzę chciałam wdrożyć w swo-

ją prace zawodową na stanowisku 

Dyrektora Centrum. Początkowo w 

Domu Dziecka w Gubinie przeby-

wało do 30 wychowanków, obecnie 

Dom funkcjonuje dla 14 wychowan-

ków. Czas pandemii jest czasem 

trudnym dla nas wszystkich. Nasze 

Domy zobowiązane są do zachowa-

nia wszelkich zasad bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia wprowadzonych 

w związku z ograniczeniem rozprze-

strzeniania się epidemii choroby 

COVID-19. Posiadamy na terenie na-

szych Domów Dziecka izolatoria oraz 

opracowane procedury dotyczące 

zapobiegania zakażeniom COVID – 

19. Nasze dzieci są wyposażone w lap-

topy do nauki zdalnej oraz posiadają 

wsparcie psychologiczno – pedago-

giczne podczas izolacji i kwarantan-

ny. Staramy się aby święta w Domu 

Dziecka wyglądały tak, jak w rodzinie. 

Przygotowujemy potrawy wigilijne, 

dbamy o to aby było tradycyjnie i ro-

dzinnie. W przygotowanie Świąt an-

gażujemy również dzieci, by poczuły 

świąteczną atmosferę. Dzieci dekoru-

ją cały dom, ubierają choinkę i pieką 

pierniczki. W Wigilie pod choinką nie 

brakuje również prezentów. Święta 

w Domu Dziecka spędzają te dzieci, 

które nie mają możliwości spędzenia 

ich w gronie rodzinnym, część dzieci 

posiada zgody sądu na urlopowanie 

w okresie świąt i możliwość wyjazdu 

do swoich najbliższych oraz do rodzin 

zaprzyjaźnionych.                                (am)

Nie przenoście nam stolicy do Gubina
Nie przenoście nam stolicy do Gubina 
chodzimy tu z winem za pazuchą, 
życie kolorami się mieni, 
świat staje się przyjemny, 
nawet w czarne noce. 
Wino to jest nasz świat, 
więc zapomnijcie żeśmy trzeźwi. 
Do pracy chodzimy bladym świtem, 
aby przy winie spędzić wieczór  
a wy chcecie mieć u nas stolicę, 
to nie dla nas szkoda słów. 
Zapraszamy do winnicy, 
tu zrozumiesz nasz świat. 
U nas jeżdżą zielone autobusy, 
niebo jest szafirowe, 
a wino białe i czerwone 
życie mamy  kolorowe. 
Wokół lasy i jeziora, 
w wakacje pełny raj.
każdy z nas jest biegły w piciu 

nie potrzebujemy żadnych  zmian.
Prosimy was nie przenoście 
nam stolicy do Gubina 
bo tu każdy chodzi 
z winem za pazuchą 
tu nam dobrze 
i niech tak zostanie. 
Mówi wam to Michał, 
mały winiarz z Gubina.

Michał Sar

WIGILIA 

Czekaliśmy na wieczerzę
matka potrawy podaje
babcia jej pomaga
tata robił zakupy
choinkę przysposobił.
kiedy wszyscy siedli do stołu
płatkiem się podzielili
kolędy zaśpiewali.
Dzieci za telefony chwytają

i całą wigilie grają
nie ma z nimi kontaktu
nawet prezentu nie wyjmują
bo ciągle esemesują
dziadzio do nich mówi 
oni tylko głowami kiwają 
walą w klawiaturę
na odpowiedź czekają
babcia mówi wnusiu
zobacz mój mobilny.

Dziadek robi zdjęcia telefonem
i wysyła do rodziny
mama szuka wieści ze świata
a jej mąż w szachy gra 
i tak im wigilia leci
dzięki telefonom 
wszyscy wniebowzięci                                                
                                 Michał Sar

Domy kultury w 

Polsce, podobnie 

jak cała kultural-

na i rozrywkowa 

branża, przeży-

wają nieciekawy 

czas. Restrykcje nakładane przez rząd 

ograniczające rozprzestrzenianie się 

wirusa bezpośrednio wpływają na 

wymiar spotkań międzyludzkich, któ-

re są podstawą działalności każdej in-

stytucji kultury. Przecież żadna sztuka 

nie istnieje w oderwaniu od odbiorcy, 

a zwłaszcza od „żywego” widza. 

Choć rząd restrykcje nakłada, osta-

teczną decyzję zostawia kierowni-

kowi jednostki. On bierze na siebie 

główną odpowiedzialność za bezpie-

czeństwo uczestników imprez i zajęć. 

W głowie dyrektora powstaje więc 

dylemat: być czy mieć? „Być” moc-

nym punktem w kalendarzu imprez 

kulturalnych, czy „mieć” spokój su-

mienia, że skoro nic się nie robi, nikt 

do domu kultury nie przychodzi, to w 

zasadzie nikt się nie zarazi i nikt o to 

nie może mieć pretensji. Bezpieczeń-

stwo przede wszystkim. Osobiście nie 

jestem zwolennikiem ani jednego ani 

drugiego podejścia. Moim zdaniem 

trzeba próbować znaleźć właściwy 

balans pomiędzy być a mieć. Podob-

nie jak w życiu.

Prowadzimy więc w GDK zajęcia i 

organizujemy imprezy. W zmienio-

nej formule, w mniejszym zakresie, 

w ograniczonej ilości i tylko te, co do 

których jesteśmy pewni, że są bez-

pieczne. Duża tu rola odpowiedzial-

nych instruktorów, pracowników 

i samych odbiorców naszej oferty. 

Podchodzą do tematu z niezwykłą 

rozwagą i zrozumieniem. Warto za-

znaczyć na przykład, że lwia część słu-

chaczy UTW jest zaszczepiona i dzięki 

temu jedyny gubiński Uniwersytet 

nie zamknął się zaraz po inaugura-

cji, jak to miało miejsce w listopadzie 

2020 roku. Poza nim działają szkoły 

tańca towarzyskiego i nowoczesne-

go. Odbywają się zajęcia Musicalu dla 

najmłodszych w 3 grupach. Wciąż 

działają zajęcia plastyczne (3 grupy), 

fotograficzne (2 grupy), szachowe, 

studio wokalne, darmowe zajęcia z 

języka niemieckiego (2 grupy), zaję-

cia indywidualne i dla grup szkolnych 

w Makerspace i Pracowni Orange. 

Do tego dochodzi robotyka na kloc-

kach Lego, akrobatyka artystyczna, 

zajęcia chóru „Barwy Jesieni”, zajęcia 

bachaty, projekty młodzieżowej gru-

py „Otwarte”. Przygotowujemy Finał 

WOŚP, odbyły się mniejsze i większe 

koncerty oraz wernisaże w Galerii 

„Ratusz”. Wszystko to z zachowa-

niem bieżących wytycznych i w wy-

miarze dozwolonym i ograniczonym 

przez zdrowy rozsądek. Czy to dużo, 

czy mało? Interpretację zostawiam 

każdemu z Was. Jednego natomiast 

jestem pewien - miłość w czasach za-

razy przetrwała, kultura też przetrwa!                                              

Janusz Gajda

więcej zdjęć na wiadomoscigubinskie.pl
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Kolorowe  święta 

Torba ratująca życie!
Oglądając kilka miesięcy temu na 

jednym z kanałów telewizji infor-

macyjnej materiał o uratowaniu 

przez strażaków życia młodej oso-

by, która się zakrztusiła, mało kto 

się spodziewał, że podobne zdarze-

nie będzie miało miejsce w naszym 

mieście i to na terenie miejskiej 

lecznicy...

Tradycja wyniesiona z domu

Prezentujemy pomysły na kolorowe, świątecz-
ne stoły, wieńce adwentowe i motywy kwiato-
we, w których poinsecje, subtelne dodatki i de-
likatne, pastelowe odcienie tworzą wyjątkowy 
nastrój. 

Pięknie udekorowany stół stanowi 

idealne miejsce na uroczysty posi-

łek w gronie rodziny lub przyjaciół. 

Styl świąteczny i nieformalny nie 

musi się wykluczać. Stoły wygląda-

ją świeżo i radośnie, nie tylko dzięki 

kolorowym poinsecjom. Ta świą-

teczna dekoracja w delikatnych, 

pastelowych odcieniach jest lekka i 

subtelna. Zestawienie dodatków w 

chłodnych odcieniach bladego błę-

kitu i stonowanego różu sprawia, że 

efektowne, kolorowe przylistki poin-

secji doskonale się na tym tle wybija-

ją. Świeczniki w różnych odcieniach 

niebieskiego stanowią dodatkowy 

akcent kolorystyczny. Poinsecje w 

kolorze różowym, żółtym i morelo-

wym na środku jako kwiaty donicz-

kowe i cięte dodają świątecznego 

charakteru, natomiast kaktusy i raj-

skie jabłuszka świeżości. W okresie 

Bożego Narodzenia jesteśmy przy-

zwyczajeni do świecących i krzykli-

wych ozdób. Jednak prosty wystrój 

również może mieć świąteczny cha-

rakter, a każde pomieszczenie dzięki 

zaledwie kilku starannie dobranym 

elementom wyglądać odświętnie i 

nastrojowo. Brak wystawnych deko-

racji nie oznacza, że nie pielęgnujesz 

tradycji zapalania świec w adwento-

we niedziele. Poniższe trzy dekora-

cje adwentowe nie mają wstążek i 

brokatu, za to doskonale sprawdzają 

się w nowoczesnym wnętrzu. Krok 1: 

Połóż mniejszy wianuszek słomiany 

na większym i połącz oba drewnia-

nymi szpikulcami, a następnie zwiąż 

je taśmą do owijania. Krok 2: Namocz 

liście hiacynta wodnego, owiń je wo-

kół podwójnego wieńca i przypnij 

szpilkami. Krok 3: Umieść donicę na 

środku wieńca i posadź w niej poin-

secję. Na koniec przymocuj świecz-

niki oraz świece i udekoruj zewnętrz-

ną krawędź wieńca makówkami, 

gałązkami modrzewia i miesiączni-

cami. Podstawą tej aranżacji jest no-

woczesny metalowy świecznik, który 

z kremowymi poinsecjami i łodyga-

mi eukaliptusa jest minimalistyczną 

alternatywą dla klasycznego wień-

ca adwentowego.  Cięte poinsecje 

zachowają świeżość i będą pięknie 

prezentować się nawet do dwóch ty-

godni, jeśli zaraz po przycięciu, zanu-

rzysz na kilka sekund końcówki łody-

żek w wodzie o temperaturze około 

60 stopni, a następnie natychmiast 

przełożysz je do zimnej wody. 

Źródło: Stars Unite Europe

To zdarzenie z pewnością na dłu-

gi czas utkwi im w pamięci. Jest 6 

grudnia, około godziny 18.00. Jed-

nostka otrzymuje dyspozycję z Cen-

trum Powiadamiania Ratunkowego 

w Gorzowie Wlkp. wyjazdu na ulicę 

Śląską nr 35. Do zdarzenia zostaje 

zadysponowany samochód gaśni-

czy średni, w nomenklaturze „GBA”. 

W składzie zastępu znajdują się kpt. 

Przemysław Skoneczny – dowódca 

zmiany, kierowca - st. ogn. Marcin 

Bekała i ratownicy: ogn. Rafal An-

drzejweski i ogn. Andrzej Kopeć. Po 

przyjeździe na miejsce okazuje się, 

że w pomieszczeniu Nocnej i Świą-

tecznej Opieki Medycznej na terenie 

szpitala jest zagrożone życie dziecka. 

W zgłoszeniu otrzymaliśmy infor-

mację o zatrzymanym krążeniu, a 

tym samym funkcji życiowych trzy-

letniego dziecka – mówi dowódca 

I zmiany (mającej wówczas służbę) 

– kpt. Przemysław Skoneczny: Po 

dojeździe na miejsce okazuje się, że 

dziecko ma zachowane tzw. funkcje 

życiowe, a jest jedynie nieprzytom-

ne. Nasza pomoc polegała przede 

wszystkim na podtrzymaniu tych 

czynności poprzez podanie tlenu, jak 

również udzieleniu pomocy psycho-

logicznej jego rodzicom. Wspólnymi 

siłami (łącznie z lekarką i pielęgniar-

ką) przywróciliśmy małego pacjen-

ta do świadomości. Całe zdarzenie 

trwało około 50 minut. W trakcie 

zdarzenia dotarły też dwa zespoły 

ratownictwa medycznego, które na-

stępnie zaopiekowały się młodym 

pacjentem. Z tego, co wiem został 

on przewieziony do zielonogórskie-

go szpitala.

Wszyscy strażacy mają ukończo-

ne między innymi kursy w zakre-

sie udzielania tzw. kwalifikowanej 

pierwszej pomocy przed medycznej 

– zdolnej do jej udzielenia jeszcze 

przed przybyciem zawodowych ekip 

medycznych. W naszych strukturach 

znajdują się też ratownicy medyczni, 

mający ukończone odpowiednie 

studia z zakresu ratownictwa me-

dycznego. My w tym przypadku 

udzielaliśmy pomocy na podstawie 

wspomnianego KPPP, jak też naszej 

wiedzy oraz doświadczenia – mówi 

dalej P. Skoneczny. Na wyposażeniu 

pojazdów znajdują się zestawy ra-

townictwa medycznego PSP w na-

szym, nazewnictwie określane jako 

„R1”. Gdyby zaistniała taka sytuacja, 

że jest zagrożone życie ludzkie i je-

dyną możliwością jego uratowania 

jest amputacja którejś z kończyn, to 

myślę, że nikt z nas by się nie zawa-

hał jej dokonać. W czasie zdarzenia 

najważniejsze jest opanowanie.

Antoni Barabasz

Niemal 20 uczestniczek wzięło udział 

w Galerii „Ratusz” w warsztatach, 

związanych z przygotowywaniem 

świątecznych ozdób prowadzonych 

przez Lidię Dzikuć. Organizatorem 

oraz sponsorem warsztatów był 

Gubiński Dom Kultury. Ich uczest-

niczki miały możliwość samodziel-

nego wykonania tzw. przywieszek 

na drzwi, świątecznych stroików i 

innych ozdób. Mimo multum prze-

mysłowych ozdób, bombek, tzw. 

czubków, żaróweczek – nic chyba nie 

daje takiej satysfakcji, jak ich nich sa-

modzielnie wykonane. W przyszłym 

tygodniu w Galerii będzie można 

zobaczyć ekspozycje świątecznych 

prac L. Dzikuć i Doroty Chwałek.  AB.
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Nadal można korzystać Schowani do wora 
Rodzice nadal mogą korzy-

stać z zasiłku opiekuńczego. Nie 

musi być zamknięta cała szkoła, 

przedszkole lub żłobek, aby przy-

sługiwał im zasiłek opiekuńczy.  

Jakie są warunki otrzymania świad-

czenia? Ubezpieczony rodzic może 

obecnie skorzystać z zasiłku opie-

kuńczego na dziecko, gdy jest ono 

chore albo objęte kwarantanną lub 

izolacją domową. Ma też prawo do 

zasiłku opiekuńczego, gdy musi za-

opiekować się zdrowym dzieckiem 

poniżej 8 roku życia, w przypadku 

gdy niespodziewanie zamknięto żło-

bek, przedszkole lub szkołę. Z godnie 

z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej nie musi dojść do 

zamknięcia całej placówki, aby rodzi-

cowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy. 

W tej sytuacji jeżeli np. w związku z 

wykryciem koronawirusa u ucznia 

zostaną zawieszone zajęcia tylko w 

jego klasie, zasiłek opiekuńczy bę-

dzie przysługiwał nie tylko rodzicom 

dzieci, które zostały objęte kwaran-

tanną, ale także rodzicom wszystkich 

uczniów z tej klasy. W każdym roku 

rodzicom przysługuje 60 dni, przez 

które mogą pobierać zasiłek opie-

kuńczy na dziecko - wyjaśnia Agata 

Muchowska, regionalna rzeczniczka 

prasowa ZUS woj. lubuskiego.     (red)

Ostatnie w tym roku spotkanie z 

autorem zorganizowała Miejska Bi-

blioteka Publiczna. Bohaterem spo-

tkania był do niedawna wieloletni 

dziennikarz „Gazety Lubuskiej” An-

drzej Flügel. Niejako zaskoczeniem 

dla uczestników spotkania była in-

formacja prowadzącej dyrektor Ewy 

Dąbek, że bohater wieczoru przy-

był na spotkanie jako autor książki 

„Schowani do wora”. Skąd tytuł? 

Otóż A. Flügel zanim trafił do zawo-

du dziennikarza pracował w areszcie 

w Zielonej Górze i w Zakładzie Kar-

nym w Krzywańcu. I książka o której 

mowa wyżej to opowiadanie o wię-

zieniu, a raczej o życiu w nim jego 

mieszkańców. Przez ponad 10 lat 

pracy jako wychowawca skazanych 

zgromadził moc obserwacji. Wszyst-

kie je „przelał” na papier i w ten spo-

sób powstała książka „Schowani do 

wora”. Autor przybliżył uczestnikom 

spotkania obszerne fragmenty 

opisane w książce. Niektóre z nich 

„mrożące krew w żyłach” oraz za-

skakujące opowiadania o więźniach, 

ich życiorysach, o specyfice Zakładu 

Karnego dla kobiet w Krzywańcu. 

O jego pracy w polskim więziennic-

twie zdecydował przypadek, pracę 

zakończył przez przypadek i w pracę 

w gazecie potraktował też jako wy-

darzenie przypadkowe. W „Gazecie 

Lubuskiej” zajmował się przez wiele 

lat tematyką sportową. Dziś pisze 

dalej felietony, ale nie dla „GL”, z którą 

zakończył współpracę.                       (sp) 

Niepowtarzalny klimat 
W sobotę (04.12) fani ciężkich 

brzmień zjawili się w Klubie „Iskra”, 

aby wziąć udział w kolejnej odsłonie 

Dar Side Festiwal. W tym roku za-

grali: Syndrom, Dormant Dissident, 

Heritage, Mindfak oraz Indicium. 

Organizatorem imprezy był Gubiń-

ski Domu Kultury wraz z Młodzieżo-

wą Grupą „Otwarte” oraz Pracownią 

Orange w Gubinie. Mówi Marcin 

Gwizdalski: Cieszymy się, że Dark 

Side doszedł do skutku. Rok wcze-

śniej zablokowała nas pandemia. W 

tym wcale nie było łatwiej, ale pod-

jęliśmy walkę. Nie udało się ściągnąć 

kapel z zagranicy, choć takie zakusy 

były. Niestety, wzrastająca ilość za-

każeń brutalnie nam to uniemożli-

wiła. Klimat jak zawsze fascynujący. 

Publiczność dopisała jak na warunki 

covidowe. Niemal 80 biletów sprze-

danych. Dark Side ma swoją wierną 

publikę. Trudno to wszystko opisać. 

Rozumie to tylko ten, kto przeżył sza-

leństwo Dark Sideowe. Niepowta-

rzalny klimat, ostre dźwięki, szczęśli-

we zespoły - to wszystko sprawia, że 

Dark Side Festival musi trwać!    (am)
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Powróciła Szlachetna Paczka 
Pandemiczne zawirowania po-

krzyżowały plany organizatorom 

Szlachetnej Paczki w 2020 roku. 

Po krótkiej przerwie Paczka wró-

ciła do Gubina. Gazeta rozmawia 

z Robertem Woszakiem organi-

zatorem tegorocznej akcji w na-

szym mieście.

Udawał pasażera 
Policjanci z Gubina prowadzą sprawę 27-latka. 
Mężczyzna chcąc uniknąć odpowiedzialności, po 
zatrzymaniu auta przesiadł się na miejsce pasa-
żera. 

Darczyńca przygoto-

wuje paczkę biorąc pod 

uwagę charakterystykę 

najpilniejszych potrzeb 

rodziny. Wolontariusz 

otrzymuje informację od 

darczyńcy, którą 

rodzinę wybrał. 

„

Społeczeństwo

- To program społeczny, który powstał 

w 2001 roku. Gubin został podporząd-

kowany Rejonowi Krośnieńskiemu, a 

Szlachetna Paczka jest jednym z naj-

bardziej rozpoznawalnych progra-

mów społecznych w  Polsce – mówi 

R. Woszak. Polega on na współpra-

cy wolontariuszy, którzy odwiedzają 

rodziny wskazane przez np. zakłady 

pracy, ośrodki pomocy, szkoły. Po 

wizytach wolontariusze sporządzają 

charakterystykę rodziny i jej zasadni-

cze potrzeby. Tu również pada odpo-

wiedź na pytanie, czy rodzina chce 

skorzystać z działania Szlachetnej 

Paczki. Przy tej okazji można dodać, 

że w naszym mieście spora liczba ro-

dzin odmówiła tego rodzaju pomocy. 

Dane o rodzinach umieszcza się na 

stronie szlachetnej paczki gdzie dar-

czyńcy mogą sobie wybrać rodzinę, 

którą chcą obdarować. Gubin podle-

ga pod rejon krośnieński, gdzie także 

jest zlokalizowany magazyn Paczki. 

Darczyńca przygotowuje paczkę 

biorąc pod uwagę charakterysty-

kę najpilniejszych potrzeb rodziny. 

Wolontariusz otrzymuje informację 

od darczyńcy, którą rodzinę wybrał. 

Należy dodać, że wolontariusz ma 

zadanie długoplanowe. Opiekuje się 

tą rodziną prowadząc ją w kierunku 

poprawy warunków życiowych i by-

towych, służy pomocą, by rodzina w 

przyszłości była niezależna od świą-

tecznej pomocy, by sama potrafiła 

sobie poradzić z trudnościami. Pacz-

ka z upominkami nie jest jedynym 

kontaktem z obdarowanym. Za jakiś 

czas wolontariusz pojawia się ponow-

nie w rodzinie by ocenić, czy pojawiły 

się postępy. Okres pandemii nieco 

skomplikował działania. Trudniej o 

darczyńców, trudniej o potrzebu-

jących. Po zakończonej akcji mogę 

powiedzieć, że z terenu Gubina „wy-

łapaliśmy” jedną rodzinę. Wskazano 

nam ich więcej, ale nie każda rodzina 

chce przyjąć wolontariuszy. Powody 

są wielorakie. W rejonie krośnieńskim 

pomogliśmy sześciu rodzinom. Było 

tak, że dla jednej rodziny było kilku 

darczyńców. Np. rodzina seniorów 

gdzie jedna z osób jest od niedawna 

niepełnosprawna (leży w łóżku), pani 

opiekująca się 80-letnim mężem do-

stała 20 paczek. Udało się przekazać 

m.in. nową pralkę i odkurzacz  Po 

przerwie spowodowanej pandemią 

w Gubinie nie możemy odnotować 

sukcesu. Myślę, że w następnym roku 

akcja przyniesie korzystniejsze efek-

ty. W Liceum Ogólnokształcącym 

jest 14 wolontariuszy i osoby doro-

słe. Chcemy aby w przyszłym roku 

zorganizować magazyn w Gubinie i 

szerzej, wcześniej rozpropagować – 

powiedział na zakończenie rozmowy 

R. Woszak. 

(sp)

W niedzielę (5.12) policjanci pre-

wencji z Gubina postanowili 

sprawdzić informację, iż pojazdem 

volkswagen może poruszać się 

nietrzeźwy kierowca. -Patrolując 

ulice miasta zauważyli jak z ulicy 

Kunickiego wyjeżdża bez włączo-

nych świateł wspomniany pojazd i 

kieruje się w stronę ulicy Krakow-

skiej. Policjanci ruszyli za nim. Po 

chwili samochód zatrzymał się na 

parkingu, z którego nikt nie wy-

siadł. Gdy policjanci podeszli do 

volkswagena w jego wnętrzu na 

miejscu pasażera siedział mężczy-

zna, który zaprzeczał jakoby miał 

kierować autem, jednocześnie nie 

potrafiąc odpowiedzieć kto nim 

kierował i gdzie jest kierowca - 

mówi podkomisarz Justyna Kulka, 

z Komendy Powiatowej Policji w 

Krośnie Odrzańskim. Okazało się, 

że 27-latek miał ponad 3,5 promila 

alkoholu w organizmie. Ponadto 

obowiązuje go dożywotni zakaz 

kierowania pojazdami mecha-

nicznymi. Za niestosowanie się do 

orzeczonych środków karnych gro-

zi mu kara pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast 

za kierowanie w stanie nietrzeź-

wości kara grzywny, ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolno-

ści do 2 lat 2. Dalsze decyzje w jego 

sprawie podejmie sąd. 

(red)

Przerwa 
Trwa zimowa przerwa w rozgryw-

kach III ligi. Przypomnijmy, że MKP 

Carina Gubin po rundzie jesiennej 

zajmuje w tabeli 11 miejsce. O pod-

sumowanie półmetka sezonu w 

wykonaniu Cariny pokusił się na 

antenie TVP 3 Gorzów Wlkp., tre-

ner Grzegorz Kopernicki: Gdyby 

ktoś przed sezonem powiedział 

mi, że zdołamy ugrać 21 punktów, 

to wziąłbym ten wynik w ciemno. 

Nikt chyba się nie spodziewał, że 

będziemy tak wysoko w tabeli. Na-

wet zawodnicy na początku sezonu 

nie byli do końca przekonani, że to 

wypali. Przed startem ligi w klubie 

było dużo testowanych zawodni-

ków. Pojawiała się niepewność, czy 

starczy nam czasu na zgranie ze-

społu. Ale udało się, w głównej mie-

rze dzięki dużemu zaangażowaniu 

piłkarzy. Profesjonalnie podeszli 

do gry w gubińskiej drużynie. Nie-

stety, końcówka rundy była słaba 

w naszym wykonaniu. Przyczyną 

był być może dołek fizyczny. Sama 

gra wyglądała nieźle, ale czasami 

brakowało sił. Szwankowała także 

skuteczność. 

Obóz przygotowawczy Cariny Gu-

bin będzie się odbywał w Słubi-

cach. W planach są sparingi: Za-

głębie U18 Lubin (28.01), Zagłębie 

II Lubin (05.02), Polonia Świdnica 

(12.02), Chrobry II Głogów (16.02), 

Śląsk U18 Wrocław (19.02), Lechia 

Zielona Góra (23.02), Świt Skolwin 

(26.02), Pogoń II Szczecin (05.03).



9   czwartek  16.12.2021społeczeństwo
60 - 70 - 80 - 90+ (strona aktywnego seniora)

Święta w świecie

Święta Bożego Narodzenia w róż-

nych krajach wyglądają inaczej. W 

Polsce Wigilia jest uroczyście celebro-

wana. Tradycyjne potrawy wigilijne 

to ryby, dania z kapustą i grzybami 

oraz słodkie wypieki z makiem, ba-

kaliami i przyprawami korzennymi. 

Pod białym obrusem znajduje się 

sianko, na stole koniecznie 12 potraw, 

puste miejsce dla nieoczekiwanego 

gościa i dzielenie się opłatkiem. Po 

kolacji wspólne kolędy przy choin-

ce i prezenty. Nie wszyscy wiedzą, że 

zwyczaj ozdabiania świątecznej cho-

inki zapoczątkowano w Niemczech. 

Wigilia w tym kraju jest skromna. 

Ważniejszy jest bożonarodzeniowy 

obiad w pierwszy dzień świąt. Na sto-

le króluje wtedy m.in. gęś z ziemnia-

kami lub knedlami, pieczona kiełbasa 

i potrawy z kiszonej kapusty. Tradycją 

jest strucla nadziewana bakaliami – 

Weihnachtsstollen. Pieczony indyk 

i płonący pudding to tradycyjne po-

trawy na Wigilii Bożego Narodzenia 

w Wielkiej Brytanii. Stąd pochodzi 

tradycja „pocałunku pod jemiołą” 

i wysyłanie kartek świątecznych z 

życzeniami. A jak wygląda Wigilia 

we Francji? Otóż głównym daniem 

jest indyk nadziewany kasztanami 

(u nas jest karp). Do popicia zamiast 

kompotu z suszu jest szampan. A na 

deser podaje się roladę w kształcie 

drzewa – Buche de Noel. Natomiast 

w Grecji tradycja przystrojonej cho-

inki nie jest zbyt popularna. Za to 

coraz więcej miast przystraja prze-

strzeń publiczną w papierowe deko-

racje i światełka. Na wigilijnym stole 

znajdziemy Christopsomo (Chleb 

Chrystusa), czyli okrągły bochenek z 

krzyżem, wokół którego układa się z 

ciasta symbole obrazujące wszystko, 

co oznacza długowieczność. W Dani 

w wigilię króluje pieczona gęś z jabł-

kami. A reszta potraw na słodko, np. 

słodki ryż z cynamonem i budyń. Z 

tym ostatnim związana jest tradycja. 

W jednej porcji schowany jest migdał, 

kto go znajdzie dostaje świnkę z mar-

cepanu, która ma zapewnić szczęście 

na kolejny rok. W obrządku prawo-

sławnym Wigilia Świąt Bożego Naro-

dzenia (wg kalendarza juliańskiego) 

przypada 7 stycznia. W prawosławnej 

tradycji święta te nie odgrywają aż 

tak dużej roli, jak w kościele katolic-

kim. W wigilię czyli Soczelnik Rosjanie 

na stole mają 12 potraw i jest pięknie 

przystrojona choinka. A z rodziną 

dzielą się „prosforą”, czyli święconym 

chlebem. Prezenty przynosi Dziadek 

Mróz. A gdybyśmy chcieli spędzić 

święta Bożego Narodzenia w środku 

lata, to tylko w Australii, bowiem gru-

dzień to czas letnich wakacji. Austra-

lijczycy spotykają się na wspólnym 

kolędowaniu na świeżym powietrzu 

przy świecach. Nazywają to Carlos by 

Candlelight. Wesołych Świąt!

Pieski świat – Mati, Ero...

Ponoć o północy w Wigilię Bożego 

Narodzenia, zwierzęta domowe mó-

wią ludzkim głosem. Z dzieciństwa 

pamiętam, że po kolacji u babci na 

wsi, skradaliśmy się do obory, aby 

posłuchać co mówią o ludziach zwie-

rzaki. Może coś mówiły, ale my nie 

rozumieliśmy ich mowy. A czy one 

nas rozumieją? Jest jeden gatunek, 

który od zarania ludzkości „ związał” 

swój byt i rozwój z człowiekiem. Jest 

to pies. Dlaczego ludzie zaprzyjaźnili 

się z psem i jak do tego doszło? Na to 

pytanie naukowcy szukają odpowie-

dzi. Jedno jest pewne - psy dały się 

człowiekowi udomowić, gdy byliśmy 

jeszcze na etapie zbieracko-łowiec-

kim cywilizacyjnego rozwoju. Bada-

nia psiego DNA pokazało, iż ponad 

11 tys. lat temu istniało już 5 różnych 

ras. Potwierdzili to naukowcy m.in. z 

Uniwersytetu w Oksfordzie i Wiedniu 

oraz archeolodzy z dziesięciu krajów. 

Badacze przedstawili jak przez ostat-

nie 10 tys. lat owe 5 ras krzyżowało 

się ze sobą, dając nam psy żyjące 

współcześnie. Od czasu udomowie-

nia psów przez ludzi ich ewolucja 

przeplata się i łączy z ruchami migra-

cyjnymi człowieka. Psy szły za ludźmi 

i pod ich opieką zmieniały się, dosto-

sowując się do nowych warunków 

klimatycznych. Są one naszymi naj-

bliższymi i najstarszymi towarzysza-

mi. Naukowcy dowodzą, że te zwie-

rzaki rozumieją ludzi i mają zdolności 

poznawcze podobne do niemowląt. 

Dlatego są w stanie rozpoznać po-

kazywanie palcem (ręką) jako formę 

komunikacji, a zdolności poznawcze 

nabyły w trakcie tysięcy lat mieszka-

nia z ludźmi. W podziękowaniu za 

„psią wierność” staramy się dbać o 

nie jak o siebie. Dwie gubinianki robią 

to w „Atelier Czworonoga”. Pierwsza z 

nich to Agata Kopeć, jej szczęście nie 

miało granic gdy na dziesiąte urodzi-

ny otrzymała wymarzonego pieska 

rasy Yorkshire Terrier o imieniu Mati. 

Pani Agata mówi, że na zawsze zosta-

nie psem jej życia – nauczył ją miłości 

i troski o czworonogów. Jej ulubioną 

gazetą z dzieciństwa był miesięcznik 

„Mój pies”, a w Wigilię nie czekała na 

prezenty, ale czy jej Mati przemó-

wi ludzkim głosem. Po ukończeniu 

szkoły średniej A. Kopeć zdała kurs 

groomingu, a w 2015 r. otworzyła swój 

pierwszy salon pielęgnacji zwierząt. 

Gdy na świat przyszła córka Bianka 

(2017 r.) pani Agata zamknęła zakład, 

aby wraz z narzeczonym Filipem Kar-

pińskim, zająć się dzieckiem. Druga 

pani to Joanna Toporska - mąż Rafał, 

dzieci: Dominik, Maksymilian i Na-

talia. Początkowo swoje życie zawo-

dowe wiązała z bankowością, gdzie 

przepracowała 12 lat (w międzyczasie 

studiuje finanse międzynarodowe). 

W jej rodzinnym domu dziadków za-

wsze były psy, zwykłe podwórkowe, 

ale kochane „burki”. Marzyła latami, 

aby mieć w domu swego, także wy-

marzonego psa. Jej marzenie spełnił 

mąż, gdy przywiózł do domu Teriera 

Rosyjskiego - Ero. I tu po raz pierw-

szy stykają się drogi obu pań: Agaty i 

Joanny, gdy właścicielka Ero przypro-

wadza do salonu pielęgnacji swego 

pupilka. W momencie zamknięcia 

salonu pani Joanna zmuszona była 

sama kąpać 60 kg zwierzaka pod 

prysznicem. Wtedy wpadła na po-

mysł, na który zgodził się mąż, aby 

otworzyć swój salon. Potrzebowała 

jednak osoby, która ma odpowiednie 

kwalifikacje do pielęgnacji zwierząt, 

potrafi i zechce wspólnie prowadzić 

ten biznes. I tak pewnego dnia, obie 

panie znów spotkały się, tym razem 

na ulicy i umówiły się na rozmowę.  

Pamiętam, że Aga była zaskoczona 

moim pomysłem wspólnego bizne-

su, a jednak po namyśle zgodziła się. 

Znalazła mi kurs strzyżenia, pod jej 

okiem odbywałam  półroczny staż 

– wspomina J. Toporska. Gdy panie 

znalazły już lokal to ich partnerzy ży-

ciowi: R. Toporski i F. Karpiński wyre-

montowali go, a właścicielki zakupiły 

profesjonalne wyposażenie i salon 

„Atelier Czworonoga” był gotów do 

pracy. Obie panie mówią, że rzadko u 

siebie spotykają mocno zaniedbane 

psy, przekazują klientom jak mogą je 

pielęgnować w domu i na co powinni 

zwracać uwagę. - Nie ma uniwersal-

nego sposobu na dbanie o psa. Jest 

wiele ras różniących się sierścią, wiel-

kością uszu i trybem życia. Innej pie-

lęgnacji potrzebuje wyżeł weimarski i 

innej Czarny terrier rosyjski – opowia-

da  A. Kopeć. Zasady pielęgnacji w 

następnym numerze WG.

Wigilia – kuchnia kresowa

Kutia to danie, które w Polsce nie jest 

tak popularne jak pierogi czy kapu-

sta z grochem, jednak możemy je 

spotkać na wielu stołach wigilijnych. 

Pochodzi z dawnej kuchni kresowej 

i jest również tradycyjnym daniem 

kuchni litewskiej, ukraińskiej i biało-

ruskiej. Jak się przyrządza kutię? Do 

obtłuczonej pszenicy – dziś kupuje się 

gotową w sklepie – dodajemy zmielo-

ny mak, miód, orzechy i suszone owo-

ce. Niektórzy polewają ją mlekiem lub 

śmietaną. Zamiast pszenicy można 

użyć ryżu, ale to już nie ten smak.

Ważne kontakty

Gubińska Rada Seniorów – U. Miasta: 

68 455 81 00

Wszystkie służby ratunkowe – tel. 112

Strony online – www.facebook.com/

Leki-z-Apteki – bezpieczna farmako-

terapia

- www.segregacja.marszow.pl – wy-

szukiwarka odpadów

Przydatne aplikacje – MY THERAPHY 

oraz MAP MY WALK (Android i na 

iOS).

Opr. strony - S. Łapkowska 

Puk, puk…idą ŚWIĘTA
„Modlitwa Wigilijna” (Czesław Miłosz}

Maryjo czysta, błogosław tej,

Co w miłosierdzie nie wierzy.

Niech jasna twoja strudzona dłoń

Smutki jej wszystkie uśmierzy.

Pod twoją ręką niechaj płacze lżej.

Na wigilijny ześlij jej stół

Zielone drzewko magiczne,

Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar pszczół

Niech jabłka sypią się śliczne.

A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych  pól.

Przyprowadź blisko pochód białych gór,

Niechaj w jej okno świecą.

Astrologowie z Chaldei, z Ur,

Pamięć złych lat niech uleczą.

Zmarli poeci niechaj dotkną strun

Samotnej zanucą kolędę.

Życzymy, aby przy Świątecznym stole nie zabrakło ciepła 

drugiej osoby i rodzinnej atmosfery. Niech magiczna moc 

Wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. A Nowy 

Rok obfituje pomyślnością, szczęściem i zdrowiem. Życzymy 

najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!

W imieniu swoim i słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

– Stanisława Łapkowska
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Najstarsza organizacja społeczna

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegowie jest najstarszą organizacją 

społeczną działającą na terenie gminy Gubin od zakończenia drugiej 

wojny światowej. Powołana została w kilka miesięcy po przybyciu 

pierwszych mieszkańców na Ziemie Odzyskane. 

Super pomocnicy Św. Mikołaja!

Powstała w 1946 roku na pierwszym 

zebraniu założycielskim z inicjatywy 

kierownika szkoły Zenona Śmigiel-

skiego, sołtysa Juliana Hurło i pieka-

rza miejscowej piekarni Bogdana 

Strózniaka, którzy chcieli zapewnić 

mieszkańcom Strzegowa i okolicz-

nych miejscowości bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe. Na tym zebraniu 

wybrano już zarząd, a prezesem zo-

stał druh Zenon Śmigielski, natomiast 

komendantem Bogdan Strózniak. 

Jednostka w Strzegowie powstała i 

rozwijała się na bazie remizy i sprzęcie 

pozostałym po byłych mieszkańcach 

tych ziem. 

Już w tamtych latach remiza była 

murowana z drewnianą wieżą i sy-

reną elektryczną, która znajdowała 

się na wieży, w remizie była sikawka 

ręczna, kilka węży, szpadle i bosaki. 

W latach 50-tych do jednostki trafił 

wóz strażacki konny, bo w tamtych 

czasach do akcji wyjeżdżano zaprzę-

gami konnymi. W roku 1950 jednost-

kę opuścił druh Zenon Śmigielski i 

prezesem został druh Jan Wysocki, 

który pełnił funkcję prezesa do roku 

1968. Od roku 1960 komendantem 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Strze-

gowie był druh Stanisław Bednarz, 

który pełnił funkcję przez 35 lat do 

1995 roku. Od roku 1968 funkcję pre-

zesa przez dwie kadencje pełnił druh 

Antoni Jankowski. 

W roku 1973 jednostka otrzymała 

pierwszy samochód strażacki marki 

„żuk” i właśnie wtedy rozpoczęto sta-

rania o budowę nowej remizy, którą 

oddano do użytku w roku 1976 z oka-

zji 30-lecia powstania Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Strzegowie. Pre-

zesem wówczas został druh Jan Ka-

linowski, który funkcję tę pełnił przez 

30 lat - do 2006 roku. W roku 1976 

samochód „żuk” został wymieniony 

na samochód „star” GBM 8. W 1994 

roku jednostka utrzymała samochód 

„star” 244 GBA, który służy do dnia 

dzisiejszego. 

Przez wszystkie lata jednostka rozwi-

jała się, uczestniczyła z dużym powo-

dzeniem w zawodach sportowo-po-

żarniczych na wszystkich szczeblach. 

Strażacy ze Strzegowa uczestniczyli w 

wielu akcjach powodziowych i pożar-

niczych. Trzeba tu wymienić powódź 

w 1950, 1980, i 2007 roku, gdzie wielka 

woda na pobliskiej Nysie Łużyckiej 

nie oszczędzała pobliskich terenów. 

Jednym z największych pożarów, 

w którym brała udział strzegowska 

straż, to pożar lasu w 1980 roku w 

pobliskich Zasiekach, gdzie spaleniu 

uległo ponad 1000 ha lasu. Za ofiar-

ną postawę i społeczną działalność 

na rzecz jednostki OSP Strzegów w 

roku 2004 został ufundowany sztan-

dar, a jednostka została odznaczona 

srebrnym medalem „Za zasługi dla 

pożarnictwa”. 

Od roku 1997 do dziś funkcję komen-

danta pełni druh Jerzy Druszlakowski. 

W latach 2006-2008 prezesem OSP 

Strzegów był druh Józef Dankowski, 

a od roku 2008 do dnia dzisiejszego 

funkcję tę pełni druh Tadeusz Solecki. 

Lata 1997-2010 to lata największych 

sukcesów Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych, które wielokrotnie wy-

grywały zawody sportowo-pożarnicz-

ne na szczeblu gminnym i powiato-

wym i z dużym powodzeniem brały 

udział w zawodach wojewódzkich. To 

w tym okresie młodzieżowe drużyny 

pożarnicze corocznie brały udział w 

obozach strażackich w Niemczech. 

W roku 2014 została oddana do użyt-

ku rozbudowana remiza z nową świe-

tlicą, zapleczem socjalnym i magazy-

nem na sprzęt strażacki. Jednostka 

Ochotniczej Straży Pożarnej pozy-

skuje co roku nowy sprzęt pożarniczy 

do jednostki. Aktualnie OSP w Strze-

gowie liczy 29 członków czynnych i 

3 honorowych. Z okazji 70 rocznicy 

powstania OSP w Strzegowie została 

ufundowana figura patrona straża-

ków - św. Florian, a na tablicy obok 

widnieje napis „ Gdy św. Florian stoi 

na straży żadne nieszczęście się nie 

wydarzy”. Te słowa mają przeświecać 

wszystkim strażakom jadącym do ak-

cji.                                                              (tssp)

Mikołaj jest ulubieńcem wszystkich 

dzieci na świecie. Przed laty publiko-

waliśmy z Nim wywiad. Rozmawia-

liśmy również z reniferem Rudolfem 

– pędzącym na czele magicznego za-

przęgu. Ale Mikołaj ma też innych po-

mocników, bez których to żaden list i 

prośba w nich wyrażana przez milu-

sińskich, a kierowana na znany adres 

pocztowy w dalekiej Laponii nie mo-

głaby być spełniona! Zwą ich Elfami!

Dzięki wielkiemu zrozumieniu Mi-

kołaja, redaktor goszczący przed laty 

w Jego siedzibie, niedaleko miasta 

Rovaniemi miał przyjemność ich po-

znać. Kim wobec tego jesteście? Zwą 

nas Elfami! – odpowiada z dumą Mała 

Istota. Jesteśmy super pomocnikami 

naszego Szefa, a zajmujemy się pro-

dukcją zabawek dla wszystkich dzie-

ci. Dzieje się to tak, że Mikołaj bardzo 

uważnie czyta każdy list i prośbę kie-

rowaną na jego ręce, po czym ja i moi 

bracia otrzymujemy szczegółowe 

wytyczne, jak mamy taki upominek 

wykonać. A, że przeważnie każda za-

bawka jest inna, to do jej wykonania 

potrzeba mieć dużo technicznych 

umiejętności. Wszak wszyscy jeste-

śmy inżynierami – fachowcami w ich 

produkcji. A co później z nimi robicie? 

– dopytuje redaktor. Jak to co? Paku-

jemy je następnie do paczek, potem 

układamy je na magicznych saniach 

magicznego zaprzęgu, któremu 

przewodzi nasz przyjaciel – renifer 

Rudolf  i ruszamy w świat – odwiedzić 

wszystkie dzieci! 

Lecąc naszym magicznym pojazdem 

– pomagamy Mikołajowi dostarczać 

upominki do każdego domu, w któ-

rym są dzieci... A ponieważ jest to 

zaprzęg magiczny, to poprzez cza-

soprzestrzeń (chyba redaktor uczył 

się takiego przedmiotu jak fizyka i 

astronomia?) – paczki trafiają do dzie-

ci niemal w jednej chwili! Nie mamy 

też czasu, aby wchodzić do każdego 

mieszkania drzwiami, dlatego szyb-

ciej jest, jak prezenty dostarczamy 

wrzucając je przez kominy! A dlacze-

go jesteście tacy mali? – pyta dalej 

redaktor... Czy redaktor widział kiedyś 

duże dziecko? – pytaniem na pytanie 

odpowiada Istota... Przecież dzieci są 

małe, dlatego nasze linie produkcyj-

ne też nie są duże, tylko dostosowane 

do naszych potrzeb. Gdzie Wy produ-

kujecie te zabawki – redaktor nadal 

stara się być dociekliwy.... Produku-

jemy je w naszej magicznej fabryce 

niedaleko siedziby naszego szefa „St. 

Clausa”, a jej położenie zna tylko on i 

nasz zaprzęg. Dla ludzi jesteśmy nie-

widzialni! A co robicie poza Wigilią i 

świętami? Czy redaktor wie, że nasz 

Szef otrzymuje w ciągu roku niemal 

pół miliona listów i każdy z nich uważ-

nie czyta, a potem kieruje do nas, a 

my przekuwamy jego wizje w pre-

zenty, które dzieci znajdują później 

pod swoimi choinkami. 

Od niepamiętnych czasów Św. Mi-

kołaj i Jego pomocnicy są ulubień-

cami wszystkich dzieci na Ziemskim 

Globie. Czy Św. Mikołaj jest postacią 

autentyczną? Tak, urodził się w za-

możnej rodzinie w Grecji, w mieście 

Patras około 270 roku; żył około 70 lat, 

a zmarł między 342 a 352 rokiem w 

mieście Myry w tureckim regionie Li-

cja. Cały swój pokaźny majątek rozdał 

ubogim. Zmarł 6 grudnia, dlatego też 

prezenty dla dzieci spływają w dniu 

Jego imienin, w nocy z 6 na 7 grudnia 

i noc wigilijną Bożego Narodzenia AB. 
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historia I społeczeństwo
Honorowi Obywatele Gubina Dobry rok dla SPZG

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 X .

W „Nysie” tradycyjnie 

Czesław Fiedorowicz

Urodził się 21 lutego 1958 r. w Gubinie 

- polityk, z wykształcenia inżynier or-

ganizacji przemysłu, samorządowiec, 

poseł na Sejm II, III i V kadencji. W 

latach 1990-98 pełnił funkcję Burmi-

strza Miasta Gubina. Stanął na czele 

samorządu miejskiego w niesłycha-

nie ważnym momencie transformacji 

ustrojowej, tworzył w naszym mieście 

nową administrację samorządową, 

nową strukturę jednostek samorzą-

dowych. W roku 1993 został pierwszy 

raz posłem na Sejm RP. Od 1993 roku 

pełni też funkcję Prezesa Konwentu 

Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, któ-

rego działalności był inicjatorem. Na 

każdym z zajmowanych stanowisk 

widział Gubin jako ważny ośrodek 

na pograniczu polsko-niemieckim, 

lidera współpracy transgranicznej i 

uczestnika kształtującej się po 1990 r. 

nowej polityki regionalnej. Był inicja-

torem podpisanych 19 stycznia 1991 r. 

umów, najpierw z sąsiadem i partne-

rem - niemieckim Guben i nieco da-

lej położonym niemieckim miastem 

Laatzen, a następnie 11 listopada 1997 

r. z węgierskim miastem Paks i 31 

marca 1998 r. z polskim Kwidzynem. 

Jest niepodważalnym inicjatorem i 

autorem, a także wielkim zwolenni-

kiem koncepcji rozwoju „Euromiasta 

Gubin-Guben”. Z tego między innymi 

powodu w sposób symboliczny w 

roku 1997 przywraca Wyspę Teatral-

ną mieszkańcom Gubina i Guben 

- doprowadzając do wybudowania 

w 1998 roku stałego mostu łączące-

go ul. Chrobrego z Wyspą Teatralną. 

Modelowa współpraca Gubina i  Gu-

ben została dostrzeżona i wyróżnio-

na przez Radę Europy prestiżowymi 

nagrodami: Medalem Europejskim 

(1996 r.), Dyplomem Europejskim 

(1997 r.) i Flagą Europejską (1998 r.) 

Dostrzegając ogromną szansę roz-

wojową  w wykorzystaniu przedak-

cesyjnych środków unijnych dokładał 

wszelkich starań, by Gubin stał się 

liderem w ich wykorzystaniu. Dzięki 

dofinansowaniu z funduszu PHARE 

CBC w latach 1996-1997 zrealizowa-

na została kanalizacja Gubina, w la-

tach 1997-1998 wybudowane zostały 

ścieżki rowerowe w północnej części 

miasta, a w latach 1998-2000 zrealizo-

wano gazyfikację miasta. Sztandaro-

wą inwestycją miejską zrealizowaną 

w latach 1995-1998 była oczyszczalnia 

ścieków obsługująca Gubin - Guben. 

Z jego inicjatywy powstały w maju 

1992 roku lokalne „Wiadomości Gu-

bińskie”, powołano Stowarzyszenie 

Gubińskich Pionierów, rozbudowano 

stacji uzdatniania wody i przejścia 

granicznego.                                          (sp)

W mroźną sylwestrową noc...

Była mroźna noc sylwestrowa z 

31 grudnia 1971 na 1 stycznia 1972 

roku, kiedy to na moście granicz-

nym zaczęli się gromadzić miesz-

kańcy Gubina i Guben. Nadszedł 

długo wyczekiwany moment - 

otwarcie granicy pomiędzy Polską, 

a NRD.

O północy zbliżyły się do siebie de-

legacje oficjalne obu miast. Wśród 

nich Przewodniczący Miejskiej 

Rady Narodowej w Gubinie Ry-

szard Pantkowski i burmistrz Gu-

ben Joachim Schmidt. Na niebie 

rozbłyskiwały fajerwerki, nadając 

kolorową oprawę doniosłemu wy-

darzeniu. Ludzie z zaciekawieniem 

słuchali przemówień, w których 

deklarowano współpracę i przy-

jaźń. Burmistrzowie przed pa-

miętnym spotkaniem na moście 

nie znali się i Ryszard Pantkowski 

musiał zdać się na intuicję przy 

wręczaniu bukietu goździków, 

jednak jak się wyraził, dostrzegł 

sympatyczną twarz wśród oficjal-

nych gości z NRD, zgromadzonych 

na moście granicznym i „trafił w 

dziesiątkę”. Podobnie zachował się 

burmistrz Guben i także prawidło-

wo odgadł, z kim będzie współpra-

cował. Po otwarciu granicy tłumy 

ciekawskich mieszkańców miast 

granicznych udały się na pierwszą 

wizytę do sąsiadów. Za okazaniem 

dowodu osobistego można było 

wkroczyć w zamknięty do tej pory, 

obcy świat. 

Wszyscy ciekawi byli, jak to jest 

po drugiej stronie? Co ciekawe-

go oferują sklepy? Jak wyglądają 

ulice i domy? Rozpoczął się okres 

prosperity dla gubińskich sklepów 

i zakładów usługowych. Niemcy 

jakby inaczej ubrani byli łatwo roz-

poznawalni na ulicach Gubina. Ro-

bili zakupy, fotografowali „naszą” 

stronę. 

Niektórzy nie byli tu od zakończe-

nia wojny. Natomiast Polacy szcze-

gólnie upodobali sobie niemiec-

kie sklepy z obuwiem, bielizną i 

tapetami, na które była wówczas 

moda. Ekspedientki uczyły się ob-

sługiwać klientów po polsku. Roz-

poczęły współpracę ze sobą szkoły 

i różne zakłady pracy i instytucje 

oraz kluby sportowe. 

Wiele sympatycznych kontaktów 

nawiązały osoby prywatne. 

(zmsp) 

Kolejny rok kalendarzowy dobiega 

końca. Jaki on był dla Stowarzysze-

nia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej? 

Mimo nieustającej pandemii – do-

bry. Bez większych kłopotów udało 

się wydać cztery kolejne numery 

biuletynu SPZG „Gubin i okolice”. 

To dzięki temu, że wspiera nas pra-

cowity zespołu piszących. Jak tu nie 

skorzystać z okazji i nie wymienić 

redakcji? To dzięki paniom: Kazi-

mierze Kędzierskiej, Urszuli Kondra-

cik, Jadwidze Warzyńskiej, panom: 

Zenonowi Pilarczykowi, Tadeuszo-

wi Lechowi, Julianowi Lewandow-

skiemu, Jerzemu Czabatorowi, Je-

rzemu Kopciowi, Adolfowi Ledzie, 

archiwalnym tekstom Wiesława 

Łabęckiego, także tekstów doraź-

nie otrzymywanych od gubinian, 

kolejne numery mogą docierać do 

kilkuset odbiorców. Izba Muzealna 

czynna przez cały rok to stale do-

skonalące się miejsce ekspozycji 

wcześniej nabytych eksponatów, 

jak i tych nowych, które co jakiś czas 

otrzymujemy. Zainteresowaniem 

cieszą się pozostałe dwie salki eks-

pozycyjne, także wystawa w holu 

IM jak i na korytarzu „po drodze” 

na trzecie piętro. Regularnie gro-

madzimy kolejne nowe fotografie 

dotyczące historii Gubina, a raczej 

jego dawnych mieszkańców. Przy-

świeca nam świadomość, że ubywa 

ludzi ze starszego pokolenia. Coraz 

mniej mieszkańców pamięta oso-

by na fotografiach. Prosimy zatem 

przy okazji – przyjdźcie, obejrzyjcie, 

pomóżcie. Przybywa nam archi-

walnych dokumentów i tu kolejna 

prośba i apel – zbędne w domu sta-

re dokumentu udostępnijcie nam. 

Zeskanujemy i zwrócimy, może po-

dejmą Państwo decyzję o ich prze-

kazaniu do naszej dyspozycji. Osob-

ną ważną dziedziną jest „tworzenie” 

publikacji. Trochę się już ich uzbie-

rało. Lada chwila ukaże się najnow-

sza publikacja autorstwa Edmunda 

Rodziewicza zatytułowana „Historia 

muzyki rozrywkowej w regionie gu-

bińskim po 1945 roku”. Pragniemy 

podziękować za wszelkie wsparcie 

tym, którzy służ pomocą. Dziękuje-

my za 1% podatku, dziękujemy za 

wsparcie wykonywane przy różnych 

okazjach. Już dziś dyskutujemy o 

kolejnych przedsięwzięciach, które 

zamierzamy wkrótce realizować. 

A może Państwo podpowiedzą o 

czym powinna być kolejna publika-

cja? 

(sp)

Na te Święta, nadchodzące, choinką, 

grzybami i kapustą pachnące... By 

zdrówko dopisało, i jadełko smako-

wało, a w przyszłym roku – Szczęście 

Was nie opuszczało! Tradycyjnie, jak 

co roku składam Wam Koleżanki i 

Koledzy najserdeczniejsze życzenia 

z okazji zbliżających się Świąt Bo-

żego Narodzenia i Nadchodzącego 

Nowego Roku - mówiła przewodni-

cząca Stowarzyszenia Kobiet Gubin-

Guben „Nysa” Sabina Siwka. Wzo-

rem lat ubiegłych stowarzyszenie 

zorganizowało 6 grudnia wspólne 

wigilijne spotkanie swoich człon-

ków. Mikołaj obdarował wszystkich 

swoimi miniaturowymi podobizna-

mi. Była przy tej okazji tradycyjna 

lampka szampana, barszcz z kro-

kietem, napoje i smaczne ciasta. Nie 

zabrakło także muzyki.                 

   AB.  

W piątek, 7 stycznia, koło Fary będzie stacjonował specjalistyczny 
mammobus z zielonogórskiego zakładu radiologii. Bezpłatne 
badania, w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego 

Wykrywania Raka Piersi” (refundowane przez NFZ), przeznaczone 
są dla wszystkich Pań w wieku 50-69 lat, które w przeciągu 
ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii. 

Rejestracja odbywa się telefonicznie (68 41 41 411).
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Mnóstwo mikołajkowych atrakcji 

Ważne rocznice 

W piątek (3.12), z okazji zbliżających 

się Mikołajek, klasa 3a ze Szkoły Pod-

stawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmecha-

nizowanego Ułanów Karpackich w 

Gubinie miała przyjemność wziąć 

udział w przedstawieniu „Święty Mi-

kołaj jakiego nie znamy” w Skanse-

nie Etnograficznym w Ochli. - Była 

to swoista lekcja historii, przybliżająca 

postać Świętego Mikołaja - biskupa z 

Myry oraz Mikołaja z Laponii, którego 

kojarzą wszystkie dzieci, jako dobrotli-

wego, starszego Pana roznoszącego 

prezenty. Nie był to jednak koniec 

atrakcji, ponieważ po spotkaniu ze 

Świętymi dzieci udały się na salę za-

baw Hop Siup, gdzie przez dwie go-

dziny dawały upust swojej potrzebie 

ruchu i szaleństwa. Można było posza-

leć np. na „Ruchomych piaskach” tzw. 

„Wyspie” oraz „Wulkanie”. A wszystko 

to, za sprawą cudownych pomoc-

ników Mikołaja, czyli najlepszych w 

świecie rodziców, którzy zechcieli 

wesprzeć taką inicjatywę - podkreśla 

Ewa Kisała, wychowawca klasy. 

(red)

Wkrótce ukaże się nowy numer biu-

letynu „Gubin i okolice”. Podobnie 

jak wszędzie cena wzrosła. Wydaw-

ca – SPZG – zapłaci drożej. Kiedy roz-

poczęliśmy drukowanie biuletynu 

w profesjonalnej drukarni za nakład 

200 egz. płaciliśmy nieco powyżej 

400 zł, dziś cena druku to prawie 

1000 zł. Liczymy tradycyjnie na Pań-

stwa finansowe wsparcie (np. 1% od 

podatku). W kolejnym numerze biu-

letynu nie zapomnieliśmy o ważnych 

rocznicach: 50 lat temu otworzyła się 

granica dla mieszkańców Gubina, 

40 lat temu rano nie zapiał kogut w 

telewizyjnym Teleporanku, a w to 

miejsce gen. W. Jaruzelski obwieścił 

o wprowadzeniu na terenie kraju sta-

nu wojennego. O tym pamiętnym 

grudniowym poranku wypowiadają 

się świadkowie tamtych wydarzeń. 

U. Kondracik podsumowuje realiza-

cję zadania publicznego „Ocalić od 

zapomnienia”, J. Czabator wspomina 

Wiktora Wawrzonka, postać ważną 

w historii miasta. J. Kopeć w artyku-

le „Resztki niedostrzegalne” zwraca 

uwagę na przedwojenne i ocalałe ele-

menty będące ozdobą i niezbędnym 

elementem niektórych budynków. 

T. Lech tradycyjnie „szeroko” traktuje 

opis podgubińskiego Chlebowa od 

jego początków w 1295 roku do dnia 

dzisiejszego, zaś E. Rodziewicz pisze o 

gubińskich muzykach. J. Lewandow-

ski kolejny raz o ptakach, ale pisząc o 

nich patrzy na kulinarny punkt widze-

nia. O „Żydach w dawnym Gubinie” 

ciekawie pisze Z. Pilarczyk. Na koniec 

wspomnienie o niezapomnianym 

Łucjanie Dziubku, którego nie ma już 

wśród nas – piszą W. Rogowski i S. Tu-

rowski. Zapraszam do lektury: sklep 

Seba – dawny WDT parter lub biuro 

SPZG ul. 3 Maja 2 III piętro.               (sp)

Raport 998
02.12. Jeden zastęp strażaków usu-

wał powalone na jezdnię drzewo 

na ulicy Kresowej. 

04.12. W tzw. „dobrej wierze” na-

stąpiło zgłoszenie o pożarze bu-

dynku w Jaromirowicach. Po przy-

byciu na miejsce zastępów straży 

pożarnej – okazało się, iż płonęło 

ognisko.

06.12. Na wniosek policji jeden za-

stęp zadysponowano do otworze-

nia drzwi jednego z mieszkań przy 

ul. Kosynierów; w mieszkaniu znaj-

dowała się osoba potrzebująca po-

mocy medycznej.

07.12. Do zabezpieczenia zerwa-

nej linii energetycznej wysokiego 

napięcia w Bieżycach zadyspono-

wano pogotowie energetyczne i 

jeden zastęp strażaków.

08.12. Zastęp strażaków pomagał 

załodze pogotowia ratunkowe-

go w transporcie osoby chorej do 

karetki i zabezpieczał lądowanie 

śmigłowca Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego.

10.12. Jeden zastęp gasił pożar tzw. 

skrzynki energetycznej przy ul. Pia-

stowskiej.

11.12. Strażacy dwukrotnie byli dys-

ponowani do pożarów sadzy w 

przewodach kominowych – odpo-

wiednio na ul. Miedzianej i Cmen-

tarnej.

12.12. Na ulicy Nowej doszło zde-

rzenia dwóch samochodów oso-

bowych marki Mercedes i Peguet. 

Jedna osoba trafiła do szpitala, na 

miejsce wypadku zadysponowano 

2 zastępy strażaków.

Informacje przekazał dowódcza 

JRG PSP w Gubinie mł. bryg. 

Dariusz Wojtuń.

Oprac. AB.

Zbiórka trwa
Przypominamy o wciąż aktualnej 

zbiórce karmy oraz akcesoriów dla 

bezdomnych zwierząt, aby mogły 

godnie przetrwać okres zimowy. 

Potrzebna jest karma sucha i mo-

kra, ale warto mieć na uwadze, że 

nie każda żywność jest dobrze tra-

wiona przez psy i koty. Wiele karm, 

na przykład dostępnych w marke-

tach spożywczych powoduje pro-

blemy trawienne. Dlatego warto 

zainwestować w karmę lepszej ja-

kości, która dostarczy zwierzakom 

niezbędne dla zdrowa składniki. 

Karmę można zostawić w specjal-

nie do tego celu przeznaczonym 

kartonie w sklepie zoologicznym 

Cztery Łapy mieszczącym się przy 

ulicy Basztowej (dawny Neonet), 

dostarczyć do naszej redakcji lub 

bezpośrednio do Agnieszki Mater-

nik. Przy okazji bardzo dziękujemy 

wszystkim osobom, które już włą-

czyły się do akcji.                              AB
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II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr działki Powierzchnia (ha) Położenie
Cena wywoławcza

(netto złotych)
Wysokość wadium

Termin  przetargów  odbytych
Uwagi

1

dz. nr 187/7       

oraz

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

 

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

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

ul. Krakowska

obr. 6        

50.100,00 zł. oraz wartość udziału 
1/4 części działki nr 187/5 – 

14.300,00 zł
64.400,00 zł

6.440,00 zł 29.07.2021 r.

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

2

dz. nr 187/6       

oraz

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

 

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

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

ul. Krakowska

obr. 6               

48.100,00 zł. oraz wartość udziału 
1/4 części działki nr 187/5 – 

14.300,00 zł
62.400,00 zł

6.240,00 zł 29.07.2021 r.

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

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi 
księgę wieczystą nr ZG2K/00012191/1. Przetarg odbędzie się dnia  20 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej 
do dnia 17 stycznia 2022 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747  (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu 
terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. 
Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. 
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem 
do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. 
Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci 
we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca 
przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa 
nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nabywca zobowiązany jest na własny 
koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu 
z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada 
wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na 
własny koszt i własnym staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz 
z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do 
wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych). Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym 
osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium 
oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności 
przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu 
wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody 
pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 
3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu 
do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, 
pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W 
przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać 
Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie 
zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 16.12 2021 r. Szczegółowych informacji odnośnie 
zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24, 
tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej „Wiadomości 
Gubińskie”. 
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Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym z przeznaczeniem na poprawę 
warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Lp. Numer

działki
Pow.
(m²)

  Położenie Cena wywoławcza
(netto w złotych)

 Wysokość
   wadium

  Termin

przetargów
  odbytych

                          Uwagi

1  146/13 685

   

    ul. Kujawska
        obręb 6

    25.500,00

    

  2.550,00

  

    -------

   

Zbycie nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właściciela 
nieruchomości sąsiedniej, gdyż działka będąca przedmiotem sprzedaży nie 
może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może natomiast być 
wykorzystywana przez właścicieli nieruchomości przyległych, poprawiając 
warunki ich zagospodarowania, w związku z czym warunki przetargowe mogą być 
spełnione przez ograniczoną liczbę  osób. Nieruchomość znajduje się w pośredniej 
strefie miasta , przy ul. Kujawskiej.  Na terenie działki znajduje się murowany garaż 
oraz działka wykorzystywana jest jako ogródek przydomowy i miejsce rekreacji i 
wypoczynku. Nieruchomość częściowo objęta jest umową najmu nr 64/2021 do 
dnia 31.12.2023 r. oraz dzierżawy nr 1/19 do dnia 31.12.2021 r.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych, położonych w obrębie 6 m. Gubina, tj. nieruchomość oznaczona jako dz. nr 144 i 145/2,  nieruchomość oznaczona 
jako dz. nr 147, nieruchomość oznaczona jako dz. nr 146/2 oraz nieruchomość oznaczona jako dz. nr 145/1. Przetarg odbędzie się dnia 27 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Warunkiem uczestnictwa 
w przetargach jest: - wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 stycznia 2022 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać 
nieruchomość, której dotyczy), - pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wraz z niezbędnymi załącznikami), - oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, że posiadana nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością będącą przedmiotem 
przetargu wraz z dowodem potwierdzającym użytkowanie wieczyste lub własność (aktualny odpis księgi wieczystej). Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 24 stycznia 2022 r. do Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu 
Miejskiego w Gubinie (pok. nr 104), ul. Piastowska 24. Komisja przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargowe, zakwalifikuje uczestników do udziału w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gubinie w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za 
uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Przystępujący do 
przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie 
wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze 
stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną oraz zobowiązana jest do sprawdzenia czy przedmiotowe nieruchomości odpowiadają jego 
planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym.  W 
przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na ww. działce, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace 
we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest, w przypadku realizacji zamierzonej inwestycji, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym 
staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W 
przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia 
do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych). Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg 
przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie 
wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. 
Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem 
niedopuszczenia tych osób do przetargu. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna 
ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 
miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu 
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/
osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie 
nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku 
ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt 
kupującego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.  Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899). Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w 
formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 16 grudnia 2021 r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego 
w Gubinie,  ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej 
„Wiadomości Gubińskie”.

Mikołajkowe strzelanie
W niedzielę (5.12) Stowarzyszenie 

Strzelecko – Obronne GKS „Pio-

nier” było organizatorem „Miko-

łajkowego Pikniku Strzeleckiego”. 

Pan Bartosz Zając trafił niemal 

precyzyjnie w sam punkt central-

ny miniaturowej tarczy i zdobył ty-

tuł Snajpera! Znalazła się również 

fundatorka tarczy na 2022 rok, któ-

rą jest pani Małgorzata. Piknik na 

strzelnicy miał charakter integra-

cyjny, a przygotowali go członko-

wie Stowarzyszenia. Dużo radości 

podczas imprezy mieli najmłodsi. 

Jak podkreślił Prezes „Pioniera” 

gen. W. Michnowicz: Zakładamy, 

że młode pokolenie w przyszłości 

zasili nasze Stowarzyszenie, stając 

się jego członkami. 

W programie tegorocznego in-

tegracyjnego spotkania rozegra-

no trzy konkurencje, w tym dwie 

sportowe, a ta najważniejsza była 

przeznaczona tylko dla członków 

„Pioniera” i polega na oddaniu jed-

nego strzału do specjalnie przygo-

towanej tarczy. W kategorii dzieci 

do lat 14, pierwsze miejsce przypa-

dło Michałowi Bystrzejewskiemu. 

Drugą pozycję zajęła Sara Baka-

larz, a na trzecim miejscu upla-

sował się jeden z najmłodszych 

uczestników turnieju strzelec-

kiego Mieszko Patek. Rozegrana 

została także sportowa konku-

rencja strzelecka dla osób do-

rosłych, w której triumfował M. 

Maćkowiak. Na zakończenie pik-

niku Prezes W. Michnowicz zło-

żył wszystkim życzenia związane 

ze zbliżającymi się Świętami Bo-

żego Narodzenia oraz wszystkie-

go, co dobre w Nowym Roku. 

Antoni Barabasz    
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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. 
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USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

Zareklamuj się w 

Wiadomościach

Gubińskich

także na stronie

internetowej

tel. 721032705

lub 68 4558203

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.
SPRZEDAM kury roczne z wolnego wybiegu na 
rosół lub chów raz króliki, siano, słomę i zboże. 
Ul. Legnicka 53A. Tel. 781 899 011. 
ZATRUDNIĘ na stanowisku szlifierz/ślusarz. Tel. 
660 721 300.
SPRZEDAM ziemię rolną, 10 ha, w gminie 
Gubin (Chlebowo). Tel. 691 408 922.
Prywatne lekcjie gry na perkusji, profesjonal-
na sala, elastyczne terminy tel. 531 950 997
SPRZEDAM działkę o pow. 3000 m2, na wsi 
koło Gubina. Tel. 722 105 317.

Co dalej z parkowaniem?
W mieście brak miejsca do parko-

wania. A samochodów przybywa. Na 

koniec grudnia liczba mieszkańców 

miasta wynosiła 16 015 osób. A ile jest 

w mieście samochodów osobowych? 

Według informacji uzyskanej od wi-

cestarosty Ryszarda Zakrzewskiego 

na bazie danych Wydziału Komuni-

kacji, Transportu i Dróg w Gubinie jest 

około 13 tys. tzw. aktywnych aut oso-

bowych różnego rodzaju. Zdaniem 

radnego Ziemowita Patka miasto 

nie dysponuje ziemią na której moż-

na wyznaczyć nowy parking. Jeżeli w 

centrum są obszary, które można by 

było zagospodarować na ten cel, to 

stanowią one własność prywatną, a 

ich właściciele nie są zainteresowani 

organizacją parkingu. Zdaniem rad-

nego, na tę chwilę, jedynym rozwią-

zaniem jest zobowiązanie kierowców 

do rotacji po upływie określonego 

czasu. Można np. w miejscach gdzie 

dziś są parkingi na terenie miejskim 

zainstalować parkomaty z pierw-

szą godziną „gratis”, kolejne płatne. 

Choćby przy ruinach fary. Udający 

się do galerii nie zawsze korzystają 

z parkingu przy obiekcie, pomimo 

iż na parkingu za pierwszą godzinę 

nie płaci się. Innym problemem jest 

przyzwyczajenie by parkować „pod 

drzwiami”. Stąd parkujemy gdzie się 

da. Przykładem niech będą regular-

nie wolne miejsca na parkingu przy 

ul. Drukarskiej. Wolimy stanąć w 

trudnym do zajęcia miejscu, byle było 

bliżej. Gubin należy do wąskiego gro-

na miast, gdzie w centrum za parko-

wanie nie trzeba płacić. Za wyjątkiem 

niektórych parkingów przywiązanych 

do obiektów. Chyba dziś najwyższa 

pora myśleć o konieczności korzysta-

nia z parkingu w niezbędnym czasie. 

Miejsce w centrum nie może być kil-

kunastogodzinnym parkingiem.  (sp)
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Kilka pytań do...
Z Andrzejem Iwanickim – Prezesem Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Carina” 
Gubin rozmawia Antoni Barabasz.

Rozmowa z  Jerzym Czabatorem (cz. II)

Jak Pan ocenia rundę jesienną w 

wykonaniu Cariny?

Gdyby ktoś na początku sezonu roz-

grywek powiedział mi, że zdobędzie-

my 21 punktów, to wziąłbym to „w 

ciemno”, będąc bardzo szczęśliwym. 

Po niezłym początku sezonu, chłop-

cy bardzo dobrze grali w środkowej 

fazie rozgrywek. Jedynie w końców-

ce czegoś zabrakło. Nawarstwiło się 

kilka rzeczy na raz: kontuzje kluczo-

wych zawodników, przymusowe 

pauzy za kartki, być może zmęczenie 

sezonem. Na koniec należy zwrócić 

również uwagę na indywidualne 

błędy, które przesądziły o tym, że 

przegrywaliśmy mecze w których 

prowadziliśmy grę. Pewnie jakiś nie-

dosyt pozostaje, natomiast z pokorą 

przyjmujemy to jako kolejną lekcję. 

Jak na beniaminka jestem zadowo-

lony. Drużyna w tym czasie musiała 

zostać mocno „przebudowana”. „Sta-

rzy” zawodnicy czuli się niekomforto-

wo, uważali, że „rozwalamy” zespół, 

który wywalczył awans. Taka jednak 

była konieczność. Widzieliśmy, że 

awans został wywalczony rzutem na 

taśmę, a wymagania 3 ligi będą dużo 

większe niż to z czym mieliśmy do 

czynienia w IV lidze. Taka jest rola za-

rządu, że czasami trzeba podejmo-

wać decyzje trudne i niepopularne, 

a sentymenty należy odłożyć na bok. 

W rozmowach na koniec tej rundy 

zawodnicy przyznali, że zarząd miał 

jednak rację. Osobiście uważam, że 

byśmy „nie ugrali” tego wyniku, gra-

jąc w poprzednim składzie. 

Carina będąc na 11 miejscu w tabeli 

jest obecnie najlepszym klubem 

na Ziemi Lubuskiej. Czuje Pan sa-

tysfakcję?

Tak, z pewnością odczuwam satys-

fakcję z tego powodu i to podwójną! 

Po rozmowach z kierownictwem 

Chrobrego Głogów otrzymaliśmy od 

nich zapewnienie, że w przypadku 

braku awansu ich drugiego zespołu 

do III ligi otrzymamy od nich wspar-

cie w postaci kilku zawodników. Tak 

też się stało. Poza sześcioma zawod-

nikami Chrobrego, których wypo-

życzyliśmy dokonaliśmy kilku trans-

ferów: Michała Kochanowskiego 

– zawodnika z pochodzącego Bie-

niowa, grającego wychowanka Legii 

Warszawa, który od 12 roku życia grał 

w kolejnych kategoriach młodzie-

żowych w barwach Legi. Mateusza 

Walczaka – transfer z FASE Szcze-

cin – to odkrycie tej rundy. Jeśli 17 

latek będzie się dobrze prowadził to 

przed nim naprawdę ciekawa przy-

szłość. Cyprian Poniedziałek – trans-

fer z Warty Gorzów z przeszłością w  

młodzieżowych zespołach Śląska 

Wrocław czy drugim zespole Mie-

dzi Legnica. Mamy w kadrze sporo 

bardzo młodych zawodników. Wie-

lu działaczy zadawało sobie pytanie: 

„Co on zrobi, mając samą młodzież?”. 

A jednak ci młodzi chłopcy wszyst-

kich pozytywnie zaskoczyli! I to jest 

moja największa satysfakcja. Chcieli-

byśmy, żeby gra w Carinie stanowiła 

dla naszych zawodników swoistą 

trampolinę do jeszcze wyższych lig. 

Co ważne, mamy teraz dłuższy okres 

na przygotowanie się do rundy re-

wanżowej. Chcielibyśmy się wzmoc-

nić na kilku pozycjach. 

Czy pozycja trenera Grzegorza Ko-

pernickiego jest mocna i tym sa-

mym będzie on prowadził klub w 

rundzie wiosennej?

Zdecydowanie tak! Trener Koper-

nicki poprzednio prowadził naszych 

młodzików. Gdy w kwietniu ubiegłe-

go roku z pracy trenera zrezygnował 

Jarek Miś, klub został bez głównego 

trenera. Podczas długiej rozmowy 

zapytałem Grzegorza, czy by się nie 

podjął szkolenia pierwszej drużyny. 

On przystał na tę propozycję wraz z 

postawionym przed nim zadaniem, 

mianowicie awansem. Jak wszędzie, 

na początku miał określone proble-

my ze strony drużyny, niedomówie-

nia na styku „dowódca – podwładni”. 

Myślę, że prowadzenie Cariny jest 

też dla niego ważnym etapem w 

trenerskiej karierze. Tak jak wspomi-

nałem, na początku miał określone 

problemy i pojawiały się jakieś nie-

domówienia z drużyną. Obie stro-

ny na szczęście wyciągnęły z tego 

właściwe wnioski. Cały czas szuka-

my drugiego trenera, aby mógł go 

wspierać w codziennej pracy. Pewna 

jest również pozycja Rafała Piętki – 

trenera przygotowania fizycznego. 

Nie mogę mieć do niego większych 

pretensji, choć chciałbym, żeby był 

bardziej dyspozycyjny. 

Co z transferami?

Na razie mamy przerwę do 9 stycz-

nia. W okresie przygotowawczym 

będziemy starali się przeprowadzać 

z zaproszonymi zawodnikami testy, 

rozgrywać mecze sparingowe, a 

następnie rozmawiać o ich ewen-

tualnym przejściu. Trzeba bowiem 

wiedzieć, że musimy rozmawiać 

nie tylko z samymi zawodnikami, 

ale także ich dotychczasowymi klu-

bami. Nie stać nas na jakiś znanych 

piłkarzy. Za to z pewnością będziemy 

poszukiwać nowych, perspektywicz-

nych zawodników. Ale nie za wszelką 

cenę. Aby zdecydować się na pozy-

skanie jakiegoś młodego zawodni-

ka – musimy brać pod uwagę jego 

dopasowanie do naszej drużyny. Po 

tej rundzie pożegnaliśmy Mateusza 

Hałambca, Jakuba Jasińskiego, Fa-

biana Tomaszewskiego i Pawła Nie-

wiadomskiego. Są to doświadczeni 

zawodnicy, ale nie grali w tej rundzie 

za wiele. Być może zdecydujemy się 

na wypożyczenie kilku młodszych 

zawodników np. do 4 ligi żeby mogli 

się ogrywać.  

Jak Pan ocenia działalność fan klu-

bu kibiców Cariny?  

Bardzo mnie cieszy, że taki fan klub 

się samoistnie zawiązał, atmosfera 

na stadionie jest taka jakiej nigdy 

wcześniej nie było. Są śpiewy, do-

ping, podziękowania po meczu. Ale 

z drugiej strony musimy się temu 

bacznie przyglądać i nie dopuścić do 

pomysłu odpalania rac. Jest to praw-

nie niedopuszczalne, a konsekwen-

cje dla całego klubu z tego powodu 

mogą być bardzo poważne. O tym 

jego członkowie muszą też pamię-

tać. Od ich zachowania zależy też 

ocena wizerunkowa całego klubu, jej 

zarządu, działaczy. Rozumiem spor-

towe emocje towarzyszące meczom, 

ale niegodnych zachowań, jakichkol-

wiek prób „zadym” stanowczo nie 

będziemy tolerować. Bardzo mi się 

podoba zachowanie fan klubu go-

rzowskiego „Stilonu”.

Dalsza część wywiadu w następ-

nym numerze.

Jesteś inicjatorem powstania Izby 

Muzealnej i później Stowarzysze-

nia Przyjaciół Ziemie Gubińskiej?

Do dziś w mieście funkcjonuje ja-

kaś zaraźliwa cecha w mentalności, 

szczególnie osób starszych, że w 

Gubinie pewnych rzeczy nie da się 

zrobić. Jest to bzdura! Dowodem 

jest choćby powstanie SPZG, które 

powstało trochę spontanicznie. W 

2000 roku w Bieżycach obchodzo-

no jubileusz 1000-lecia powstanie 

wsi. Jako były mieszkaniec włączy-

łem się w jego organizację. Była to 

okazja do spotkania ze znajomymi. 

Były długie rozmowy z nieżyjącym 

już Alkiem Robowskim, przyjaciół-

mi z Guben, Andreasem Peterem, 

tamtejszym regionalistą – panem 

Bergmanbem. Zaczęły się dyskusje 

i pojawiła się sugestia, aby rozpo-

cząć zabiegi o uzyskanie miejsca 

w budynku byłego muzeum miej-

skiego, w którym przez wiele dekad 

mieścił się tzw. WDT. Z działań wo-

jennych i fali powojennej dewastacji 

wyszedł on stosunkowo nietknięty. 

Spotkaliśmy się w nieistniejącej 

restauracji „Parkowa”. Uczestni-

czyli w nim państwo Dyrbuszowie, 

pan Jachimowicz z Nowej Soli, 

Zbyszek Piwoński, nieżyjący Józef 

Bartkowiak, Piotrek Chlebny, Alek 

Robowski, Stanisław Turowski, Sta-

nisław Komar, Oleg Sanocki. Z tego 

i paru innych spotkań oraz dyskusji 

zachowały się odpowiednie doku-

menty, protokoły i podpisane listy 

obecności. U wielu z tych osób dal-

sze działania okazały się jednak tzw. 

słomianym zapałem. W efekcie po-

została Zenia Dyrbusz z mężem i 

ja. Napisaliśmy w tej sprawie apel 

skierowany do niemal wszystkich 

decydentów w mieście. Dzięki bur-

mistrzowi Lechowi Kiertyczakowi 

otrzymaliśmy do dyspozycji garaż 

na zbieranie naszych eksponatów. 

Takie były w wielkim skrócie po-

czątki powstawania Izby Muzealnej 

i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 

Gubińskiej. W domu rodzinnym 

dostałem wielka „burę”, gdy się po-

chwaliłem, że zostałem wybrany na 

pierwszego Prezesa SPZG. Inaugu-

racyjną wystawę zorganizowaliśmy 

w Galerii „Ratusz” GDK. Po wielu 

zabiegach udało się pokonać część 

trudności.

Czy prowadząc nadal aktywną 

działalność społeczną masz czas 

dla siebie?

Jak wspomniałem to, że mam jesz-

cze czas na działalność społeczną, 

zawdzięczam wyrozumiałej mał-

żonce. Po kilkudziesięciu latach 

wspólnego życia ma Ona nadal 

wiele taktu, cierpliwości i wyrozu-

miałości dla moich, czasami wręcz 

szalonych idei i pomysłów! Zrozu-

miałą ambicją każdego człowieka 

jest też chęć zawodowego i spo-

łecznego awansu. Ja po prostu do-

szedłem do pewnego stopnia, ale 

okazało się, że drabina jest dla mnie 

ustawiona pod niewłaściwym ką-

tem i niewłaściwej ścianie. A więc 

samo życie...

Jakie wobec tego są jeszcze ma-

rzenia Jerzego Czabatora?

To trudne pytanie, ale spróbuję na 

nie odpowiedzieć. Chciałbym, aby 

te wszystkie dotychczasowe dzia-

łania w przyszłości nie zostały przez 

naszych następców zaprzepasz-

czone. A nam wszystkim w tych 

trudnych czasach oby dopisało 

zdrowie.

Dziękuję za interesującą rozmo-

wę, życzę Ci wszystkiego najlep-

szego i dużo tego najważniejsze-

go, czyli zdrowia. 

Rozmawiał Antoni Barabasz

Gdzie zgłosić awarię?
Spotkaliśmy się z pytaniami od 

mieszkańców Gubina, do kogo 

należy zgłaszać problemy wynika-

jące z awarii oświetlenia uliczne-

go. O ile w okresie wiosenno-let-

nim, gdy dzień jest długi, problem 

nie jest tak dokuczliwy, to jesienią 

i zimą ciemności panują znacznie 

dłużej. Przyczyny niepalącej się 

lampy ulicznej mogą być różne. 

Spowodowane bądź to złą reakcją 

tzw. włączników (przekaźników) 

zmierzchowych, styczników, prze-

palonymi lampami lub po prostu 

awariami samej sieci energetycz-

nej. Jak nam wyjaśniła Alicja Ra-

towicz, zastępca Naczelnika Wy-

działu Komunalnego i Inwestycji 

Urzędu Miejskiegow Gubinie: 

Wszelkie awarie należy zgłaszać w 

tutejszym urzędzie bezpośrednio 

pod numerem 68 455 81 42 lub 

w sekretariacie pod nr 68 455 81 

00. Wtedy usunięcie ewentualnej 

awarii nastąpi znacznie szybciej. 

AB.


