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AUTOKASACJA

WINNICKI

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

samochodowych
tel. 510 259 070

Gubin, ul. Kaliska 151

Dodatek osłonowy
Rząd wprowadził dodatek osłonowy, 

aby zrekompensować wzrost kosztów 

energii elektrycznej, cen gazu i żyw-

ności. O wsparcie mogą się ubiegać 

osoby, których przeciętne miesięczne 

dochody nie przekraczają 2100 zł netto 

w gospodarstwach jednoosobowych 

lub 1500 zł netto na osobę w gospo-

darstwach wieloosobowych. Zadanie 

w zakresie przyznania i wypłaty dodat-

ku osłonowego realizuje Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej, ul. Gdańskiej 

17. Wnioski o dodatek osłonowy moż-

na składać do 31 stycznia br. 

czytaj str. 2

Jednogłośnie
przyjęto budżet

Grudzień to w lokalnym samorządzie 

czas, w którym radni decydują o przy-

jęciu projektu budżetu miasta na ko-

lejne 12 miesięcy. Tym razem uchwała 

przeszła jednogłośnie. Co trzeba wie-

dzieć o dokumencie, nad którym pra-

cowali radni? 

 czytaj str. 3

Dzień Europy
W połowie grudnia nasze miasto od-

wiedzili unijni urzędnicy: Jörg Woja-

hn - szef Przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej w Berlinie oraz Jacek 

Wasik - Dyrektor Przedstawicielstwa 

Regionalnego Komisji Europejskiej 

we Wrocławiu. Celem ich wizyty było 

ustalenie z włodarzami dwumiasta 

Gubin-Guben możliwości zorganizo-

wania wyjątkowej imprezy, czyli Dnia 

Europy. 

czytaj str. 3

Krwiobusy
Znamy tegoroczny harmonogram 

przyjazdów do Gubina krwiobusów z 

Regionalnego Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Gó-

rze. Jak zwykle, będzie on stacjonować 

na placu im. Św. Jana Pawła II. Specja-

listyczny punkt poboru krwi przyjedzie 

do nas: 15 lutego, 20 kwietnia, 21 czerw-

ca, 23 sierpnia, 26 października oraz 22 

grudnia. Pamiętajmy o dokumencie 

potwierdzający naszą tożsamość oraz 

maseczce.                                   czytaj str. 7

WYWÓZ GABARYTÓW n PRZEWÓZ TOWARÓW n SZYBKI KURIER n PRZEWÓZ OSÓB

PRZEPROWADZKI
TRANSPORT

 667 464 401
Czytaj str. 6

Czytaj str. 10

Jakie inwestycje szykuje miasto?

Czytaj str. 4
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Wysokie miejsce w rankingu!

Dodatek osłonowy

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.

Nasze miasto zajęło bardzo wysokie 

13 miejsce ogółem i 2 w powiecie 

(za Bobrowicami) w rankingu Gmin 

Województwa Lubuskiego w 2021 

roku. Organizatorem akcji jest Fun-

dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Ośrodek Regionalny w Zielonej Gó-

rze, a partnerem merytorycznym był 

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

Wyniki powstały na podstawie twar-

dych danych pochodzących z GUS, 

co daje dużej wiarygodności zesta-

wieniu. – Ocenialiśmy przede wszyst-

kim siłę rozwojową samorządów w 

aspekcie gospodarczym i społecz-

nym – zaznacza prezes FRDL Cezary 

Trutkowski. – Jestem przekonany, że 

wyniki mają obiektywne i rzetelne 

podstawy, a ich analiza może być dla 

włodarzy źródłem wniosków i moto-

rem napędowym do zmian.

Zestawienie zawiera dane z trzech 

ostatnich lat i dotyczy tylko nasze-

go regionu. Organizatorzy wyszli z 

założenia, że trudno porównywać 

osiągnięcia realizowane w różnych 

warunkach. Najważniejsze było 

odniesienie do podobnych okolicz-

ności działań samorządów, takich 

samych programów regionalnych, 

takich samych dostępnych fundu-

szy oraz zbliżonych uwarunkowań 

historycznych, środowiskowych, 

geograficznych i społecznych. 

- Do opracowania rankingu wykorzy-

staliśmy głównie dane z Ministerstwa 

Finansów i Ministerstwa Edukacji 

Narodowej – dodaje Roman Fedak, 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w 

Zielonej Górze. – Skupiliśmy się na 

potencjale gospodarczym, proin-

westycyjnemu nastawieniu gmin, 

zdolności pozyskiwania środków ze-

wnętrznych oraz stopniu zadłużenia. 

Co ciekawe pod uwagę wzięto też 

poziom przedsiębiorczości miesz-

kańców oraz procent pokrycia po-

wierzchni samorządu miejscowymi 

planami zagospodarowania prze-

strzennego. Ważną częścią rankin-

gu jest również oświata, czyli finan-

sowanie i zarządzanie tą dziedziną 

oraz efektywność wydatkowanych 

środków (m. in. wyniki egzaminu 

ósmoklasisty). Nie zapomniano tak-

że o funduszach przeznaczanych 

na działania organizacji pozarządo-

wych oraz na ochronę klimatu. 

Zaznaczyć trzeba, że nasze miasto 

straciło niewiele punktów do Świe-

bodzina i Słubic, a lider naszego po-

wiatu wyprzedził nas zaledwie o 3 

setne punktu. Za nami z kolei upla-

sowały się takie samorządy jak: Sulę-

cin, Sulechów,  Żagań, Międzyrzecz 

czy Krosno Odrzańskie. Najważniej-

szy jest fakt, że ranking stworzono 

na bazie statystyk i danych, a nie 

sympatii głosujących, bo doskonale 

wiemy jak można wpłynąć na wynik 

takiego plebiscytu. 

- Wysoka pozycja w rankingu to efekt 

naszej pracy ostatnich lat. Mam tu na 

myśli urzędników oraz radnych. Każ-

dy ranking pokazuje pewną tenden-

cję rozwoju gmin – komentuje bur-

mistrz Bartłomiej Bartczak. - W mojej 

pracy nauczyłem się szybko podnosić 

po porażkach, ale też równie szyb-

ko przeżywać sukcesy. Zabieramy 

się mocno do pracy, bo przed nami 

kluczowe lata dla rozwoju Gubina. 

Jeśli kolejne rankingi potwierdzą ten 

wzrostowy trend - tylko się cieszyć. 

Najważniejsze jest jednak, żeby to 

Gubinianie dostrzegali rozwój naszej 

małej ojczyzny. My z naszej strony do-

starczymy na pewno wiele argumen-

tów, żeby zrealizować ten cel.

Rząd wprowadził dodatek osłonowy, 

by zrekompensować wzrost kosz-

tów energii elektrycznej, cen gazu 

i żywności. O wsparcie mogą się 

ubiegać osoby, których przeciętne 

miesięczne dochody nie przekracza-

ją 2100 zł netto w gospodarstwach 

jednoosobowych lub 1500 zł netto 

na osobę w gospodarstwach wielo-

osobowych.

W naszym mieście zadanie w za-

kresie przyznania i wypłaty dodatku 

osłonowego realizuje Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej, mający 

swoją siedzibę przy ul. Gdańskiej 17.

Wnioski o dodatek osłonowy można 

składać do 31 stycznia 2022 r. Wy-

płata dodatków w tym roku będzie 

realizowana w dwóch równych ra-

tach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. 

Osoby, które nie złożą wniosku do 

końca stycznia, nadal będą mogły to 

zrobić, jednak nie później niż do 31 

października 2022 r. W tym przypad-

ku wypłata 100% dodatku zostanie 

zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Zgodnie z przepisami dodatek osło-

nowy przysługuje gospodarstwu 

domowemu, którego przeciętne 

miesięczne dochody nie przekra-

czają 2100 zł w gospodarstwie jed-

noosobowym albo 1500 zł na osobę 

w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodat-

ku osłonowego:

jednoosobowe gospodarstwo do-

mowe otrzyma 400/500 zł* przy za-

łożeniu że jej dochód nie przekroczy 

2100 złotych,

gospodarstwo 2-3 osobowe otrzy-

ma 600/750 zł* przy założeniu, że 

dochód nie przekroczy 1500 złotych 

miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 4-5 osobowe otrzy-

ma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, 

że dochód nie przekroczy 1500 zło-

tych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 6 i więcej osobowe 

otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy za-

łożeniu, że dochód nie przekroczy 

1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania jest uzależ-

niona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego 

obowiązywać będzie tzw. zasada 

złotówka za złotówkę. Oznacza to, 

że dodatek ten będzie przyznawany 

nawet po przekroczeniu kryterium 

dochodowego, a kwota dodatku 

będzie pomniejszana o kwotę tego 

przekroczenia. Minimalna kwota 

wypłacanych dodatków osłonowych 

będzie wynosić 20 zł.
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Budżet to „żywy dokument”

Grudzień to w lokalnym samorzą-

dzie czas, w którym radni decydują 

o przyjęciu projektu budżetu mia-

sta na kolejne 12 miesięcy. Tym ra-

zem uchwała przeszła jednogłośnie 

i piętnastu radnych głosowało za 

przyjęciem tego projektu uchwały.

Co trzeba wiedzieć o dokumencie, 

nad którym pracowali radni? Przede 

wszystkim to, że dochody budże-

tu będą wynosiły 75.695.712,16 zł, a 

wydatki 82.419.587,78 zł. Różnica 

między tymi kwotami stanowi pla-

nowany deficyt budżetu. – Zostanie 

on pokryty przychodami pocho-

dzącymi z wolnych środków, o któ-

rych mowa w ustawie o finansach 

publicznych oraz przychodami po-

chodzącymi z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu – zaznaczyła Edy-

ta Smiejan, skarbnik gminy Gubin o 

statusie miejskim. 

Warto także zaznaczyć na jakie za-

dania przeznaczane jest najwięcej 

pieniędzy z „miejskiej kasy”. Są to: 

oświata i wychowanie – prawie 32 

miliony zł, rodzina – ponad 13 mi-

lionów zł, gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska – ponad 14 mi-

lionów zł, administracja publiczna 

– prawie 8 milionów zł oraz pomoc 

społeczna – ponad 5 milionów zł. 

Kwota, która wzbudza największe 

zainteresowanie i dotyczy inwesty-

cji, wynosi 8.340.789,22 zł, a zadania, 

które zostaną zrealizowane w ra-

mach nowego budżetu opisaliśmy 

w osobnym materiale.

Kolejnym etapem procedowania 

było odczytanie pozytywnej opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

projekcie uchwały. Podobne zdanie 

wyraziły merytoryczne komisje stały 

Rady Miejskiej. Dopiero po tym swo-

je uwagi zgłaszali obradujący Radni. 

Radni interweniują - ostatnie interpelacje

Zarówno Zbigniew Bołoczko, jak i 

Halina Wojnicz zwrócili uwagę, że w 

ramach budżetu powinno być reali-

zowanych więcej mniejszych zadań, 

a nie tylko duże i drogie inwestycje, 

co też dobrze wpłynie na jakość ży-

cia mieszkańców. Ponadto Wojciech 

Sendera zauważył, że uchwalany do-

kument jest „żywy” i z pewnością w 

ciągu najbliższych miesięcy pojawią 

się w nim pozytywne zmiany. Po 

tych słowach, w trakcie głosowania, 

pojawiło się 15 głosów za przyjęciem 

budżetu na 2022 rok. 

- W budżecie, który jest podstawą 

gospodarki finansowej samorzą-

du, wszystko musi się zbilansować, 

każdy wydatek musi mieć wskaza-

ne źródło. Udało nam się stworzyć 

kompromisem między oczekiwa-

niami i marzeniami a możliwo-

ściami dochodowymi – komentuje 

Mirosław Rogiński. – Pamiętajmy, 

że nie będzie to łatwy czas: będzie 

musieli zmagać się ze wzrostem 

cen energii, paliw, rosnącą infla-

cją, a także mniejszymi wpływa-

mi z podatków PIT i CIT. Mimo to 

uważam, że nasz dokument po-

zwala patrzeć z optymizmem w 

przyszłość, gdyż budżet jest stabil-

ny, zaspokaja potrzeby w kwestii 

oświaty, pomocy społecznej oraz 

całego wachlarza zadań, który re-

alizujemy jako samorząd.

W połowie grudnia nasze miasto 

odwiedzili unijni urzędnicy, czyli 

Jörg Wojahn - szef Przedstawi-

cielstwa Komisji Europejskiej w 

Berlinie oraz Jacek Wasik - Dy-

rektor Przedstawicielstwa Regio-

nalnego Komisji Europejskiej we 

Wrocławiu. Jaki był cel ich wizyty? 

Ustalenie z włodarzami dwumia-

sta Gubin-Guben możliwości zor-

ganizowania wyjątkowej imprezy, 

czyli Dnia Europy!

- Dzień Europy to święto, które ob-

chodzone jest 9 maja w państwach 

Unii Europejskiej – tłumaczy J. Wo-

jahn. – Data ta jest oficjalnym sym-

bolem Unii i został ustanowiony 

w rocznicę przedstawienia planu 

Będziemy świętować Dzień Europy

utworzenia Europejskiej Wspól-

noty Węgla i Stali przez Roberta 

Schumana 9 maja 1950 r.

Na spotkaniu z burmistrzem Bar-

tłomiejem Bartczakiem oraz Car-

stenem Jacobem - dyrektorem 

biura Euroregionu Sprewa-Ny-

sa-Bóbr w Guben rozmawiano o 

szczegółach organizacji w Gubinie 

i Guben tego przedsięwzięcia. Taki 

festyn, z wieloma atrakcjami, miał-

by się odbyć na Wyspie Teatralnej 

na początku maja.

- Wierzę w to, że najlepszym miej-

scem na Dzień Europy jest właśnie 

Euromiasto Gubin-Guben. To pol-

sko-niemieckie miasto ogromnie 

zmieniło się dzięki projektom, na 

które pozyskaliśmy środki unijne 

– komentuje burmistrz Bartczak. - 

Właśnie w ten sposób zintegrowa-

liśmy ze sobą mieszkańców dwóch 

miast i tutaj realizujemy najważ-

niejsze wartości Unii Europejskiej.

Od ostatniego artykułu opisują-

cego interwencje podejmowane 

przez naszych radnych pojawiły się 

kolejne. Czego dotyczą?

Dwukrotnie w tym czasie inter-

pelowała Teresa Zajkowska. Jej 

zapytania poruszają kwestie zaku-

pu i instalacji windy dla niepełno-

sprawnych w budynku przychodni 

przy ul. Gdańskiej, na co można 

pozyskać środki z różnych krajo-

wych źródeł, a także o wyznaczenie 

miejsc parkingowych dla osób z 

niepełnosprawnościami przy Miej-

skiej Bibliotece Publicznej. W od-

powiedzi Burmistrza czytamy, że 

Urząd posiada gotową dokumen-

tację na instalację odpowiedniej 

windy, a obecnie trwają rozmowy z 

NFZ o pozyskanie dofinansowania 

na ten cel. Natomiast osoby nie-

pełnosprawne odwiedzając MBP 

mogą bez przeciwskazań korzy-

stać ze specjalnie wyznaczonych 

miejsc parkingowych przy bloku 

Westerplatte 10.

Mirosław Rogiński trzy razy wy-

stosował interpelacje w ostatnich 

dwóch miesiącach. Radny poru-

szył w nich między innymi dzia-

łania wandali, którzy umieszczają 

graffiti w wielu miejscach Gubina 

i niszczą w ten sposób budynki, 

z czym należy walczyć i pomalo-

wać niektóre elewacje specjalną 

powłoką ochronną. Ponadto M. 

Rogiński interweniował w spra-

wie wykonania iluminacji świą-

tecznych w „górnej” części miasta 

i problemów z dziką zwierzyną na 

lokalnym cmentarzu komunal-

nym. W odpowiedzi czytamy, że 

sprawca wielu aktów wandalizmu 

został ustalony, a prace renowacyj-

ne portalu na Wyspie zostaną prze-

prowadzone wiosną 2022 roku. 

Ponadto można dowiedzieć się, 

że ze względów ekonomicznych 

ozdabiane jest jedynie centrum 

miasta, a zarządca cmentarza zo-

stał zobligowany do ograniczenia 

wspomnianych uciążliwości. 

Halina Wojnicz w swoich inter-

pelacjach wnioskuje o bieżącą 

konserwacje lokalnych rowów me-

lioracyjnych, które nie spełniają 

swojej funkcji oraz o utworzenie 

wiaty przystankowej na terenie 

dawnego dworca autobusowego. 

Burmistrz odpowiedział radnej, że 

środki finansowe przeznaczane 

na udrażnianie urządzeń melio-

racyjnych są za małe, dlatego na 

terenie powiatu powstało Lokalne 

Partnerstwo do spraw Wody, w ra-

mach którego będzie można pozy-

skać fundusze na tego typu zada-

nia. W drugiej zgłaszanej sprawie 

można zapoznać się z wyjaśnie-

niem, że Urząd Miejski jest na eta-

pie wymiany wiat przystankowych 

obsługujących komunikację miej-

ską. Być może niektóre z nich będą 

odpowiednie i zostaną bezpłatnie 

przekazane do zielonogórskiego 

PKS.

Radny Jan Skóra interweniował w 

temacie działania bobrów, które 

budują żeremie w rowach melio-

racyjnych. Okazuje się, że zwierzę-

ta są objęte częściową ochroną, co 

komplikuje sprawę, gdyż w celu 

usunięcia tam i uszkodzeń ko-

nieczna jest zgoda służb ochrony 

środowiska. 
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Dla wielu mieszkańców najważniejszą częścią samorządowego budżetu jest ten opisujący wydatki majątkowe, 

czyli inwestycje, które będą realizowane w ciągu najbliższych miesięcy. Jak to wygląda w naszym mieście na 2022 

rok? Wśród planowanych zadań znajdują się między innymi: rewitalizacje skwerów, budowa placów zabaw, pro-

jekt oświetleniowy oraz remonty dróg. 

Chciał przejechać policjanta
Policjanci z Gubina zatrzymali po pościgu 27-let-
niego kierowcę fiata ducato, który w trakcie 
ucieczki chciał rozjechać funkcjonariusza oraz 
zepchnąć radiowóz z drogi.

Tylko elektronicznie 
i do ZUS

Jakie inwestycje szykuje miasto?

Przypominamy, że od 1 stycznia br. to Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świad-

czenia „Rodzina 500+” i je realizował.

W sobotę (18.12) do dyżurnego z gu-

bińskiego komisariatu trafiła infor-

macja, że w rejonie przejścia granicz-

nego w Żytowaniu może znajdować 

się skradziony w Niemczech pojazd. 

Wysłany został patrol interwencyjny, 

który znalazł w komplecie leśnym w 

rejonie Chlebowa pojazd fiat ducato, 

którego kierowca na widok radiowo-

zu zaczął uciekać. – Po chwili kierują-

cy zatrzymał się, a gdy policjanci do-

biegli do auta, ten gwałtownie zaczął 

cofać, chcąc przejechać policjanta. 

Mundurowi zmuszeni byli do wy-

korzystania broni służbowej. Mimo 

uszkodzonych kół, kierowca ruszył i 

zaczął uciekać w kierunku Wałowic. 

Do pościgu dołączył drugi patrol, 

który w pewnym momencie zrów-

nał się z uciekającym autem. Kierują-

cy widząc to, uderzył w bok radiowo-

zu i zaczął gwałtownie spychać go z 

drogi. Policjant wykorzystał pojazd 

służbowy jako środek przymusu bez-

pośredniego i zmusił mężczyznę do 

zatrzymania się. Po chwili kierowca 

oraz pasażerka byli w rękach funk-

cjonariuszy. Zostali doprowadzeni do 

komisariatu Policji w Gubinie – mówi 

podkom. Justyna Kulka, z KPP w 

Krośnie Odrz. Podczas przesłucha-

nia 28-latka kobieta oraz mężczyzna 

usłyszeli zarzut kradzieży z włama-

niem z terenu Niemiec. Za ten czyn 

27-latek będzie odpowiadał w wa-

runkach recydywy. Ponadto usłyszał 

zarzuty niezatrzymania się do kon-

troli drogowej oraz zarzuty czynnej 

napaści na funkcjonariuszy. Grozi 

mu do 15 lat pozbawienia wolności. 

(red)

Gminy będą kontynuowały wypłaty 

już przyznanych świadczeń do koń-

ca maja 2022 r. W tych sprawach nie 

trzeba składać nowych wniosków. 

Oznacza to stopniowe przejęcie re-

alizacji programu „Rodzina 500+” 

przez ZUS. Wyjaśnia Krzysztof Cie-

szyński, regionalny rzecznik prasowy 

ZUS województwa pomorskiego: 

Wnioski o przyznanie świadczenia 

„500+” od 1 stycznia bieżącego roku 

będzie można przesyłać tylko elek-

tronicznie przez Platformę Usług 

Elektronicznych (PUE) ZUS, portal 

Empatia lub przez bankowość elek-

troniczną.  Ustalanie uprawnień do 

świadczenia wychowawczego oraz 

jego wypłatę przejmie ZUS. Wszyst-

kie pisma, informacje i decyzje będą 

przekazywane elektronicznie na 

PUE ZUS i będą tam dostępne dla 

zalogowanych klientów. Sam spo-

sób wypłaty świadczenia również 

się zmieni. Będą one wypłacane wy-

łącznie bezgotówkowo na wskazany 

przez wnioskodawcę numer rachun-

ku bankowego. W ramach progra-

mu „500+”   rodzinom z dziećmi na 

utrzymaniu przysługuje świadczenie 

wychowawcze w wysokości 500 zł na 

dziecko w wieku do ukończenia 18 

roku życia, bez względu na dochód 

osiągany przez rodzinę. 

(red)

Jak podkreśla burmistrz Gubin 

Bartłomiej Bartczak, do tegorocz-

nego budżetu wpisano tylko to co 

z pewnością będzie robione, ale 

prawdopodobnie niebawem uda 

się pozyskać kolejne pieniądze, 

bo należy pamiętać, że finanse z 

tzw. Polskiego Ładu wciąż napły-

wają. Oprócz naszych inwestycji 

zawartych w budżecie, mamy 

jeszcze inwestycje mieszkaniowe 

realizowane poprzez choćby RTBS 

lub SIM, na co dostaliśmy 3 mln 

złotych. 

Wiele wskazuje, że będzie to pro-

inwestycyjny budżet, za którego 

sprawą w Gubinie wiele się wy-

darzy. Nowe, kolejne inwestycje 

zmienią nasze miasto. Będą to in-

westycje w zieleń. Park w centrum 

miasta już jest w trakcie realizacji. 

Z Polskiego Ładu pozyskaliśmy 

1 mln złotych na rewitalizację 10 

skwerów, młodzież doczeka się w 

końcu z prawdziwego zdarzenia 

skate parku oraz toru rowerowe-

go. 

Co ważnego i gdzie w inwesty-

cjach drogowych, remontach 

parków i rewitalizacji skwerów 

będzie się działo?  Trwa remont 

ulicy Kresowej. Miasto do tej inwe-

stycji dokłada milion złotych. Nasi 

urzędnicy czekają na dokumenta-

cję techniczną budowy dróg do-

tyczącą ulic Widok, Bronowicka i 

Leśna. To zadanie miało być reali-

zowane w roku 2021. Niestety pro-

jektant nie zmieścił się w czasie i 

termin realizacji przesunął się na 

czerwiec. Podobna sytuacja doty-

czy odcinka dróg Jedności Robot-

niczej, Bema oraz ciąg ulic 3 Maja, 

Słowackiego, Krasińskiego, Kunic-

kiego. Tu na realizację potrzebne 

są starania z funduszu dróg sa-

morządowych. Podobnie również 

sytuacja ma się z ulicami Żwirki i 

Wigury i Złotą.

Jest nadzieja na uzyskanie kolej-

nych miejsc parkingowych przy 

ulicy Generała Andersa, przy uli-

cy Roosevelta (między blokiem a 

Orlikiem). Wkrótce powinna po-

jawić się dokumentacja budowy 

boiska przy Szkole Podstawowej 

nr 2. Tu Urząd liczy na środki z Mi-

nisterstwa Sportu. W planach jest 

także rozpoczęcie drugiego etapu 

budowy hali sportowej przy Szko-

le Podstawowej nr 3. Tutaj cho-

dzi o zagospodarowanie wnętrza 

obiektu. Co pojawi się wewnątrz 

hali? – Niech to będzie niespo-

dzianką – dodaje burmistrz. Cze-

kamy na dokumentację sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej 

na ulicach Ceglanej i Długiej no 

i realizacji projektu, który upięk-

szy Gubin, czyli zagospodarowa-

nie  skwerów zielonych. Pienią-

dze pochodzą z Polskiego Ładu. 

Dotyczy to skwerów: przy ulicy 

Sikorskiego,  Królewskiej, Park 

Waszkiewicza, Egzotarium przy 

ulicy Piastowskiej, Roosevelta, Dą-

browskiego, Nowa, tzw. kwadraty 

w centrum miasta, ulica Słowac-

kiego oraz skwer przy kościele pw. 

MB Fatimskiej i przy ulicy Barlic-

kiego. Korzystając z okazji należy 

wspomnieć o rozpoczętej jesienią 

2021 budowie Europarku czyli par-

ku w centrum miasta, która po-

stępuje zgodnie z planem. Oprócz 

skateparku przy ulicy Miodowej 

powstanie plac zabaw przy uli-

cy Krzywoustego oraz przy Przy-

chodni na ulicy Gdańskiej. Nastąpi 

rozbudowa placu zabaw przy ulicy 

Konopnickiej. Na boisku miejskim 

pojawi się system nawadniania 

murawy. Są już na to pieniądze z 

Urzędu Marszałkowskiego. 

W ramach inwestycji 2022 przewi-

dziana jest realizacja dużego pro-

jektu oświetleniowego – chodzi o 

modernizację opraw świetlnych 

co pozwoli na znaczne zmniejsze-

nie zużycia energii elektrycznej, a 

tym samym kosztów, a w konse-

kwencji dużo lepsze oświetlenie 

ulic.

Czy na tym kończy się gubiński 

apetyt na inwestycje? O co i gdzie 

będziemy jeszcze aplikować – py-

tamy burmistrza. – Przede wszyst-

kim o pieniądze z Polskiego Ładu 

na renowację fary, przynajmniej 

o jej zadaszenie i zabezpiecze-

nie murów, na budowę stadionu 

piłkarsko-lekkoatletycznego, na-

stępnie drogi na osiedlu Komorów 

i na rozbudowę i remont basenu 

miejskiego. Zdaniem burmistrza 

każdy z mieszkańców znajdzie w 

tegorocznym budżecie coś dla 

siebie, co wpisuje się w jego ocze-

kiwania. 

(sp) 
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Poszły w odstawkę...
Kiedyś było ich całkiem sporo. Dziś pozostał zaledwie jeden... Powspominajmy 
kioski, które przed laty działały w naszym mieście. Sprzedawano w nich gazety, 
papierosy i asortyment przedmiotów niezbędnych do codziennego życia. 

społeczeństwo
Potrzeba dużo empatii

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

Facebook: Cztery Łapy Sklep Zoologiczny  

Jeden z mieszkańców Gubina, pan 

Wojtek, tak napisał jakiś czas temu na 

portalu społecznościowym: Dziś so-

bota, taki smutnawy dzień, za oknem 

szaro, ponuro, aura niezbyt zachęca-

jąca do spacerów… Idąc ulicami na-

szego miasta zwróciłem uwagę na 

jeden chyba jeszcze działający Kiosk 

“Ruchu” przy ul. Platanowej. Ponie-

waż jestem gubinianinem od roku 

1955, znam to nasze miasto dość do-

brze, zacząłem sobie przypominać 

ulice przy której stały kioski Ruchu, a 

było ich dość sporo. Pan Wojtek za-

prosił internautów na chwilę wspo-

mnień. Co się okazało? Rozwinęła 

się nieoczekiwana dyskusja, z której 

udało mi się ulokować kilkanaście gu-

bińskich kiosków, które dobrze przez 

kilkadziesiąt lat służyły mieszkańcom 

miasta. Jedne spełniały swoją rolę 

dłużej, inne krócej, a jeden pozostał 

do dnia dzisiejszego.

Kiosk koło policji nadal funkcjonuje. 

Myślę, że najciekawszym wątkiem 

tekstu będzie lista kiosków jaką przy-

pomnieli sobie internauci. I tak (ko-

lejność dość dowolna, niczym nie 

uzasadniona): ul. Kresowa (jej począ-

tek), ul. Piastowska – vis a vis Urzędu 

Miejskiego, ponoć drugi na tej ulicy 

w pobliżu tzw. bloku patronackiego, 

ul. Sikorskiego róg Miodowej, trzy-

mał się bardzo długo (do 2021), kiosk 

p. Ruszczyńskiej na Platanowej, ul. 

Lubelska w pobliżu stacji benzyno-

wej, „cypel” ulic Wojska Polskiego i 

Kosynierów, niepowtarzalna, dawno 

nieżyjąca pani Tatarzyńska – kiosk w 

którym królowała – jak napisała Edy-

ta – „Drobniutka o czarnych włosach 

kobietka, często kupowałam tam 

babci tabletki z krzyżykiem od bólu 

głowy”, kiosk na ul. Śląskiej – za nim 

wjazd do biur PUM-u, ul. 3 Maja – róg 

Obrońców Pokoju (obok apteki), ul. 

Kujawska – róg Kresowej (w pobliżu 

szkoła nr 3), ul. Szkolna – kiosk „wci-

śnięty” w teren SP 2 – jak napisał Ry-

szard: „Były tam tylko słodycze oraz 

pamiętna oranżada, której smak 

czuję do dzisiaj, a sprzedawała tam 

p. Kurdyk. Chodziłem tam do szko-

ły od 1952 r., kolejny kiosk – trudno 

określić położenie, ponieważ stał na 

ulicy, której prawa strona należała do 

Wojska Polskiego, zaś lewa w owym 

czasie do ul. Nowotki (Jagiellońska), 

za kioskiem p. Czerwiński sprzeda-

wał m.in. kaszankę, która już później 

nie powtórzyła się, ul. Kresowa – róg 

ul. Dolnej w kierunku Jaromirowic, 

kolejny obok budynku PTTK w któ-

rym sprzedawał śp. Andrzej M. będąc 

dumnym z tego, że jest to pierwszy 

kiosk w Polsce (złośliwi dokuczali mu, 

że to ostatni), kolejny kiosk „wmon-

towany” w budynek PKS-u, później 

obok dworca.

Nie można zapomnieć o typowych 

kioskach Ruchu na terenie koszar, a 

szczególnie kiosku „dwustronnego” 

(ewenement), który z jednej strony 

obsługiwał żołnierzy w koszarach, z 

drugiej cywili z pobliskiego osiedla, i 

poza centrum miasta kiosk o którym 

wspomina na Facebookowym forum 

pan Zbigniew: „A ja pamiętam kiosk 

Ruchu przy ul. Miedzianej. Kupu-

jąc tam jako dzieciak krzyżówkę dla 

mamy zawsze musiałem kupić Try-

bunę Ludu albo Kraj Rad”.

                                                                     (sp)

W styczniu mijają dwa lata od mo-

mentu uruchomienia w Gubinie 

(przy ul. Różanej) tzw. mieszkania 

wspomaganego. Jego głównym ce-

lem jest wypracowanie rozwiązań 

umożliwiających samodzielne funk-

cjonowanie osób z tzw. całościowymi 

zaburzeniami rozwoju jak autyzm i 

Zespół Aspergera. 

Projekt ma zostać zakończony w 

marcu tego roku. Jest traktowany 

jako pilotażowy, a po jego efektach 

mają zostać wdrożone inne rozwiąza-

nia systemowe. Jest to na wskroś in-

nowacyjne rozwiązanie mające przy 

tym charakter rotacyjny. Całościową 

opiekę nad nim sprawuje Regional-

ny Ośrodek Polityki Społecznej Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego 

z siedzibą w Szczecinie. W Gubinie 

organizacja, która odpowiada za jego 

prawidłowe funkcjonowanie jest zie-

lonogórska Fundacja Generado. Jak 

z perspektywy ponad roku wygląda 

funkcjonowanie tego lokalu i z jaki-

mi najczęściej problemami spoty-

kają się trenerzy – opiekunowie na 

co dzień sprawujący całodobową (w 

systemie wymiennym) opiekę nad 

takimi osobami? Między innymi o 

tym rozmawiano 10 grudnia ub. roku 

na spotkaniu z udziałem burmistrza 

Bartłomieja Bartczaka, Naczelnika 

Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich – Reginy Midzio – 

Kaczmarek, radnej Teresy Zajkow-

skiej oraz pracownikami tego lokalu, 

czyli Agnieszką Munial, Sylwią Sękow-

ską - Moryń, Kamilą Wyderką, Marze-

ną Gauczar, Waldemarem Kujawą i 

Elżbietą Konopacką. W czasie dysku-

sji pracownicy podzielili się dotych-

czasową wiedzą i doświadczeniami, 

jak też wypracowanymi dotychczas 

metodami pracy. Ile należy mieć wy-

rozumiałości, samozaparcia, empatii, 

jak też stanowczości w pracy z pod-

opiecznymi – znają z autopsji jedynie 

osoby pracujące na co dzień w tym 

lokalu. Jak na razie nie ma informacji, 

czy ten projekt będzie nadal kontynu-

owany.                              Antoni Barabasz

PZW Koło nr 1 w Gubinie informuje, iż sprzedaż znaczków 
na 2022 rok będzie odbywać się w następujących dniach:

07.01.2022 r. (piątek) od godz. 12.00 do 17.00
08.01.2022r. (sobota) od godz. 9.30 do 14.00

10.01.2022r. (poniedziałek) od godz. 16.00 do 18.00 
11.01.2022r. (wtorek) od godz. 16.00 do 18.00
14.01.2022r. (piątek) od godz. 16.00 do 18.00
15.01.2022r. (sobota) od godz. 10.00 do 14.00

17.01.2022r. (poniedziałek) od godz.16.00-18.00
19.01.2022r. (środa) od godz. 16.00-18.00 

20.01.2022r. (czwartek) od godz. 16.00 do 18.00 
22.01.2022r. (sobota) od godz. 10.00-14.00

24.01.2022r. (poniedziałek) od 16.00 do 18.00
26.01.2022r. (środa) od godz. 16.00 do 18.00 
28.01.2022r. (piątek) od godz. 16.00 do 18.00
29.01.2022r. (sobota) od godz. 10.00 do 14.00

30.01.2022r. (niedziela) od godz. 11.00 do 13.00 

Informujemy, jeżeli termin sprzedaży znaczków ulegnie zmianie 
zostanie podany do wiadomości publicznej. W sprawach pilnych 

proszę dzwonić pod numer 531 467 809 Przyjmuje opłaty - 
Skarbnik PZW koła nr 1 Gubin, Małgorzata Astramowicz
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Po raz pierwszy w GDK!

Co najczęściej zgłaszamy?
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-

czeństwa cieszy się dużym zaintere-

sowaniem wśród mieszkańców po-

wiatu krośnieńskiego. W ubiegłym 

roku za jej pośrednictwem Policja 

otrzymała ponad 570 zgłoszeń.

Dobry występ w Świdnicy 

Zapraszamy na występ Stand-Up 

Comedy Aleksandry Radomskiej i 

Pauliny Potockiej. Impreza odbę-

dzie się w czwartek (20.01) w Gubiń-

skim Domu Kultury. Bilety w cenie 

35 zł - przedsprzedaż/ 50 zł w dniu 

koncertu, do nabycia w sekretaria-

cie GDK oraz na gdk24.pl 

Aleksandra Radomska. Ekstrawer-

tyczka rocznik ‚89. Blogerka odkąd 

sięga pamięcią, która od zawsze 

kocha pisać i dużo gadać. Autorka 

bestsellerowej książki „Mam wąt-

pliwość”. To konstrukt stworzony ze 

zlepku refleksji, spostrzeżeń, prze-

myśleń, a także niekontrolowanych 

słowotoków, którymi od kilku lat 

dzieli się z czytelnikami zyskując 

dzięki nim przekonanie, że nie tyl-

ko ona uwielbia sarkazm, czarny 

humor. Prywatnie - dumna absol-

wentka socjologii, która dziarsko 

kroczy wraz ze swoimi wątpliwo-

ściami i mierzy się z codziennością, 

przybierając przy tym japę trolla, 

domorosłego filozofa, komentato-

ra, matki i firanki. Ironia, zabawa ję-

zykiem, miłość do córki, skłonność 

do wbijania kija w mrowisko i za-

dręczania się dziwnymi pytaniami 

o sens istnienia i o to, dlaczego ke-

czup smakuje lepiej niż pomidory. 

Pisze, bo to kocha. Bo, nie mogąc 

napluć rzeczywistości w twarz, z 

umiłowaniem i maniakalnym za-

cięciem uwielbia kopać ją po kost-

kach. Teraz robi to także ze sceny. 

Współpracowała z Onetem - jako 

felietonistka i dziennikarka. Two-

rzyła dla Na Temat i WP. Jej kanały 

social media obserwują setki tysię-

cy kobiet, a premierowy weekend 

trasy Stand-Up w warszawskim te-

atrze Scena Relax wyprzedał się w 

jeden wieczór.

Paulina Potocka od kilku lat z po-

wodzeniem prezentuje swoje 

poczucie humoru na scenach w 

całym kraju. Została wielokrotnie 

wyróżniona na licznych festiwalach 

komediowych. Słynie z wyrafino-

wanych żartów i nieszablonowego 

podejścia do stand-upu. Prezentu-

je styl pełen absurdów i abstrakcji, 

bez pośpiechu. Jej ulubiona pio-

senka to „Nie poganiaj mnie, bo 

tracę oddech”. Przestała mówić, że 

coś jest niemożliwe odkąd zoba-

czyła, że ludzie biją się o świeżaki w 

Biedronce. Sceptycznie podchodzi 

do nadmiernego optymizmu, bo 

zdaje sobie sprawę, że dziwna sytu-

acja ludzkości jeszcze potrwa. Ob-

szary jej zainteresowania to przede 

wszystkim fragmenty rzeczywisto-

ści zatopione w wątpliwościach i 

braku pewności co do własnych 

przekonań na temat ludzi i świa-

ta. Rzecz o zmaganiu się z własną 

dynamiką życia postrzeganą czę-

sto jako gra albo nawet lenistwo. 

A generalnie chodzi tylko o bezpo-

śpiech. Rytm życia inny niż szybki.

red

To o 140 więcej niż w 2020 roku. - 

Na mapie znajdziemy wybrane ka-

tegorie przestępstw i wykroczeń, a 

także zagrożenia, które w subiek-

tywny odczuciu mieszkańców ne-

gatywnie wpływają na ich poczucie 

bezpieczeństwa. Z roku na rok jest 

mapa coraz częściej jest wykorzy-

stywana przez mieszkańców po-

wiatu krośnieńskiego, którzy dzielą 

się z nami swoimi spostrzeżeniami 

– podkreśla podkomisarz Justyna 

Kulka, z Komendy Powiatowej Po-

licji w Krośnie Odrzańskim. Do naj-

częściej zgłaszanych problemów 

należało przekroczenie dozwolo-

nej prędkości (340 zgłoszeń) oraz 

nieprawidłowe parkowanie (84 

zgłoszenia). Wszystkie otrzymane 

informacje są weryfikowane przez 

policjantów ruchu drogowego, 

dzielnicowych oraz służby patro-

lowej, a wskazane zagrożenia są 

uwzględnianie podczas organizo-

wanych na terenie powiatu działań 

prewencyjnych, a także w trakcie 

codziennej służby. Dlatego jeśli 

wiemy o miejscach zagrożonych 

bezpieczeństwem, podzielmy się 

z nami tą informacją i nanieśmy 

zgłoszenie na Krajowej Mapie Za-

grożeń Bezpieczeństwa. - Żeby do-

konać zgłoszenia wystarczy nam 

komputer, tablet, bądź telefon z 

dostępem do Internetu. Wchodzi-

my na stronę komendy powiatowej 

Policji, gdzie dostępna jest Krajowa 

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Możemy też wpisać jej nazwę w 

wyszukiwarce. Po uruchomieniu 

aplikacji wybieramy rodzaj zagro-

żenia, które chcemy zgłosić i miej-

sce występowania tego zagrożenia. 

Można także uszczegółowić zgło-

szenie, wprowadzając datę, opis 

zagrożenia, dzień tygodnia i porę 

dnia, a także załączyć plik o pojem-

ności maksymalnie 5 megabajtów. 

Klikamy zgłoś i na tym kończy się 

nasze zadanie. Zgłoszenie odbie-

rane jest przez koordynatora Kra-

jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-

stwa. Jego zadaniem jest również 

dbanie o jej aktualizację, a także 

zawiadomienie służb w celu wery-

fikacji zgłoszenia – dodaje J. Kulka. 

Każde, nowo dodane zgłoszenie 

oznaczone jest kolorem zielonym. 

Gdy zlecone zostanie do weryfika-

cji, wówczas zmieni kolor na żółty. 

Po weryfikacji może przyjąć kolor 

szary. Oznacza to, że zgłoszenie nie 

potwierdziło się. A kolor czerwony 

oznacza, że informacja została po-

twierdzona, a policjanci podejmą 

czynności by wyeliminować wy-

stępowanie zagrożenia w danym 

miejscu. Pamiętajmy jednak, że pil-

ne zdarzenia należy zgłaszać na 112. 

(red)

29 grudnia do Świdnicy obok Wro-

cławia wybrała się młodsza drużyna 

orlika MLUKS MOS Dwójka Gubin, 

aby wziąć udział w Turnieju Silesian 

Winter CUP. Zawodnicy spisali się 

znakomicie zajmując ostatecznie 

drugie miejsce. Jak podkreśla trener 

Piotr Sobolewski, sama gra była bar-

dzo intensywna,. W samym finale 

prowadziliśmy już 3-1, ale bardzo silna 

drużyna z Wrocławia zdołała dopro-

wadzić do remisu i po karnych wy-

grała cały turniej. Warto wspomnieć, 

że najlepszym strzelcem turnieju 

został Hubert Strusiński, a najlep-

szym bramkarzem Hubert Rogalski. 

W drużynie z Gubina zagrali: Hubert 

Rogalski, Gniewko Brzyszcz, Dorian 

Hajkowicz, Marcin Breźny, Filip Gre-

gorski, Wiktor Pawelski, Hubert Stru-

siński.                                                         (red)



7   czwartek  13.01.2022kultura I społeczeństwo
Kiedy przyjadą do nas krwiobusy? O przebaczeniu i pojednaniu
Znamy tegoroczny harmonogram 

przyjazdów do Gubina krwiobusów 

z Regionalnego Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Zielo-

nej Górze. Mówi Krzysztof Piwowar-

czyk, odpowiedzialny za organizację 

ekip wyjazdowych: Ponownie dzięki 

uprzejmości Urzędu Miejskiego w 

Gubinie będziemy mieli mogli sta-

cjonować pod Gubińską Farą. Są to 

następujące terminy: 15 lutego, 20 

kwietnia, 21 czerwca, 23 sierpnia, 26 

października oraz 22 grudnia. Re-

jestracja Dawców w godzinach od 

9.00 do 12.00. Zachęcam do odda-

wania tego życiodajnego płynu. Cały 

czas musimy pamiętać, że patent 

na krew ma natura, a źródłem krwi 

potrzebnej do ratowania ludzkiego 

życia są i będą Krwiodawcy. Miesz-

kańcy Gubina i okolic mają ogrom-

ne serca. Stałe miejsce postoju oraz 

regularne odstępy czasowe naszych 

wizyt pozwalają wszystkim chętnym 

zaplanować z dużym wyprzedze-

niem oddanie krwi. Drugą ważną 

kwestią naszych regularnych wizyt 

w Gubinie to wysoka frekwencja 

Krwiodawców. Pamiętajmy o odpo-

wiednim przygotowaniu. Zgłośmy 

się wypoczęci, w przeddzień wypij-

my ok. 2 litrów płynu, a w dniu od-

dania zjedzmy lekki beztłuszczowy 

posiłek. Pamiętajmy zabrać ze sobą 

dokument potwierdzający naszą 

tożsamość oraz maseczkę.            (red)

W sobotę (15.01) o godzinie 17:00 w 

Kościele pw. Maryi Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji przy ul. Kresowej 258A, 

odbędzie się spektakl muzyczny pod 

nazwą „Święty Czas Świętej Nocy 

– koncert o przebaczeniu i pojedna-

niu” autorstwa warszawskiego mu-

zyka Pawła Klina. Organizatorami 

wydarzenia są: Katolickie Stowarzy-

szenie w służbie Nowej Ewangeliza-

cji – Wspólnota św. Tymoteusza oraz 

Gubiński Dom Kultury. Podczas kon-

certu wystąpią wybitni soliści wraz 

z chórem w towarzystwie kwartetu 

smyczkowego oraz bogatego instru-

mentarium. Wydarzenie to będzie 

okazją do spotkania i wspólnego ko-

lędowania. Po koncercie poczęstu-

nek w Domu Wspólnoty św. Tymo-

teusza. Wstęp jest wolny. Podczas 

koncertu będzie możliwość zakupu 

cegiełek i wsparcia działalności sta-

tutowej Stowarzyszenia. Okazją do 

spotkania jest przypadająca na dzień 

18 stycznia 2022 r. pierwsza rocznica 

śmierci ks. Artura Godnarskiego. 

Był on założycielem Wspólnoty św. 

Tymoteusza oraz koordynatorem 

Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewange-

lizacyjnej Przystanek Jezus. Przez 25 

lat posługi duszpasterskiej był zwią-

zany z Gubinem, dlatego w niedzie-

lę (16.01) o godz. 11.00 w kościele pw. 

Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 

zostanie odprawiona Eucharystia za 

dusze ś.p. Zmarłego.

Najlepiej nie oddzwaniać
Dzwoni „komórka”. W natłoku róż-

nych spraw, dana osoba odbiera 

połączenie lub - co gorsza - próbu-

je w wolnej chwili oddzwonić na 

wyświetlający się „dziwny” numer. 

Dość często są to połączenia na 

numery o tzw. podwyższonej płat-

ności, gdzie każda sekunda może 

nas słono kosztować. Przed takimi 

dziwnymi numerami kierunkowy-

mi ostrzegają wszyscy operatorzy 

telefoniczni oraz Urząd Komunika-

cji Elektronicznej. Takie połączenia 

pochodzą zwykle spoza Europy. 

Oszuści je rejestrują na przykład w 

Afryce, czy też Wyspach Pacyfiku. 

Numery egzotyczne są znacznie 

dłuższe, niż polskie, zawierające 

nawet 17 cyfr. Mówi Kierownik Sa-

lonu Sprzedaży Orange w Gubinie 

Magda Niesiobęcka: Mieliśmy po-

dobne sygnały i składane reklama-

cje. W momencie pojawienia się 

na wyświetlaczu naszej „komórki” 

dziwnego numeru telefonicznego 

przede wszystkim starajmy się nie 

oddzwaniać. Jest to najlepsza i naj-

bardziej skuteczna metoda, szcze-

gólnie jeżeli na naszej „komórce” 

pojawia się numer składający się z 

kilkunastu cyfr. Polskie połączenia 

stacjonarne mają numery składa-

jące się z 7 cyfr, nie licząc dwucy-

frowego numeru kierunkowego, a 

telefony komórkowe mają numery 

dziewięciocyfrowe w połączeniach 

krajowych i są poprzedzone tzw. 

prefiksem +48. Uważajmy na to, kto 

do nas dzwoni. Takie postępowanie 

jest ważne, jeżeli nie spodziewamy 

się odebrania jakiegokolwiek połą-

czenia z zagranicy. Przeważnie jeże-

li ktoś z naszych bliskich wyjeżdża 

poza kraj, to podaje nam swój lokal-

ny numer, który możemy wówczas 

wpisać do pamięci naszego telefo-

nu. Czy jest szansa, aby w przypad-

ku odebrania takiego dziwnego 

połączenia opłata za nie mogła być 

anulowana? Mieliśmy na począt-

ku takie przypadki, że po złożeniu 

reklamacji takie opłaty były anulo-

wane, ale w ostatnim czasie chy-

ba takich połączeń wydaje się być 

mniej. Jeżeli jednak ktoś odbierze 

takie niezidentyfikowane połącze-

nie, to zapraszamy do naszego Sa-

lonu, abyśmy mogli takie połącze-

nie zidentyfikować i tym samym 

wnieść reklamację. Jest ponadto 

możliwość wprowadzenia do apa-

ratu blokad na przychodzące połą-

czenia płatne. Obecnie zagrożenie 

stanowią informacje SMS-owe z 

treścią w stylu „masz nieopłacona 

fakturę, wejdź na stronę – pobierz 

szczegóły lub masz do odbioru 

paczkę – dopłać do przesyłki zło-

tówkę, lub otwórz link, aby pobrać 

szczegóły”. Na takie smsy musimy 

być czujni. 

Antoni Barabasz  
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Ich celem jest pomaganie 
Historia Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Bieżycach sięga roku 1946. 

Wtedy to właśnie mieszkańcy 

Bieżyc zdecydowali się, że będą 

chronić swoje oraz sąsiadów mie-

nie przed pożarami oraz klęskami. 

Istny Zachód
W poprzednim wydaniu gazety ukazał się arty-
kuł na temat rocznicy otwarcia granicy pomię-
dzy Polską, a NRD. Temat wywołał u naszych czy-
telników wspomnienia...

Prezes Stowarzyszenia 

OSP w Bieżycach w 

najbliższym czasie chce 

się skupić na wyszkole-

niu strażaków, remoncie 

remizy oraz zakupie 

kolejnego sprzętu.

„

Społeczeństwo

Nowy Zarząd

Pierwszym Prezesem OSP w Bieży-

cach został Aleksander Czerwiński. 

Niestety nasi przodkowie nie pro-

wadzili żadnych kronik, z których 

moglibyśmy dowiedzieć się o dzia-

łalności OSP w Bieżycach. Nie wie-

my jakim sprzętem dysponowali 

ani jacy członkowie aktywnie brali 

udział w działaniach organizacji. 

Wiemy, że dużo w rozwój OSP wło-

żył Leonard Łobocki, który w 1980 

roku otrzymał wyróżnienie „Złoty 

Krzyż Zasługi”. Nie było to jedyne 

jego wyróżnienie, ponieważ otrzy-

mał również Medal 40-lecia PRL-u. 

W 1988 roku wyróżniony został Ma-

rian Kula otrzymując „Krzyż Kawa-

lerski Orderu Odrodzenia Polski”. 

Resztę zasług znamy tylko z opo-

wieści naszych mieszkańców, któ-

rym OSP jest bardzo bliskie sercu. 

Ostatnim prezesem był Marcin Pia-

secki, naczelnikiem obecny Sołtys 

Bieżyc Kamil Łukasiewicz. 

W 2016 r. z powodu niedopełnienia 

obowiązujących czynności praw-

nych Sąd Rejonowy w Zielonej Gó-

rze unieważnił działalność Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Bieżycach. 

Jednak mieszkańcy tej wioski nie 

dali za wygraną i oficjalnie 31 mar-

ca 2021 roku do Krajowego Rejestru 

Sądowego została wpisana organi-

zacja pn. „Stowarzyszenie Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Bieżycach”. 

Prezesem wybranym przez nowo 

powołanych członków został Nor-

bert Grzegorek, który nieustannie 

walczy, aby OSP jak najszybciej 

mogło pomagać. Stowarzyszenie 

otrzymało już kilka dofinansowań, 

dzięki którym zakupiło umundu-

rowanie dla strażaków, kilka węży 

tłokowych i ich niezbędnych rzeczy 

potrzebnych do funkcjonowania. 

W sierpniu Stowarzyszenie OSP 

w Bieżycach zorganizowało wraz 

z parafianami oraz mieszkańcami 

festyn, na którym uroczyście powi-

tano wóz strażacki marki STAR. Po-

zyskane fundusze przeznaczono na 

dalsze doposażenie OSP. Strażacy 

nieustannie pomagają przy różnych 

akcjach: malowaniu kościoła, sprzą-

taniu we wsi czy organizacji Miko-

łajek, gdzie rozdawali prezenty dla 

najmniejszych. Prezes Stowarzysze-

nia OSP w Bieżycach w najbliższym 

czasie chce się skupić na wyszko-

leniu strażaków, remoncie remizy 

oraz zakupie kolejnego sprzętu. 

Wszystkie pozyskane fundusze zo-

staną przeznaczone właśnie na te 

cele. Zachęcamy wszystkich miesz-

kańców Bieżyc do wstąpienia w na-

sze szeregi. Dla każdego znajdzie się 

miejsce. (ngsp) 

Powoli zbliżamy się do końca na-

szego cyklu „Historia OSP w Gminie 

Gubin”. Dotąd ukazały się publikacje 

o OSP w Markosicach, Starosiedlu, 

Chlebowie, Bieżycach i Strzegowie. 

Na koniec zaprezentujemy historię 

strażaków z Drzeńska Wielkiego.

Najnowsze oferty pracy znajdu-

jące się w Powiatowym Urzędzie 

Pracy – Filia w Gubinie (stan na 

05.01.2022 r.): tapicer, szwaczka, kie-

rowca samochodu ciężarowego, 

konstruktor mebli wypoczynko-

wych, krojczy, kierowca C+E, kie-

rowca samochodu dostawczego, 

pomocnik spawacza, spawacz, ka-

sjer-sprzedawca, pomoc kuchen-

na, ankieter. Więcej szczegółowych 

informacji o poszczególnych ofer-

tach zatrudnienia w PUP – Filia 

w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 

(pokój nr 9, tel. 68 455 22 72 i pokój 

nr 6, tel. 68 455 82 12). Oferta stażu: 

referent ds. rachunkowości. Powia-

towy Urząd Pracy w Krośnie Od-

rzańskim ogłosił nabór wniosków 

o udzielenie jednorazowo dotacji 

dla mikroprzedsiębiorców i małych 

przedsiębiorców do 5000 zł. Więcej 

na krosnoodrzanskie.praca.gov.pl 

Praca czeka

W środę (29.12) w sali narad Urzę-

du Miejskiego odbyło się Walne 

Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-

cze MKP Cariny Gubin. Ustępujący 

Zarząd przedstawił rezultaty swojej 

czteroletniej pracy, kondycję finan-

sową klubu oraz problem z jakimi 

się borykał podczas swojej kadencji. 

Dyskutowano na temat bieżących 

spraw klubowych. Podczas spotka-

nia wspomniano także tych, którzy 

niestety nie dożyli awansu Cariny do 

III ligi, czyli Janusza Jażdżewskiego 

oraz Czesława Czyżowskiego. Ustę-

pujący Zarząd otrzymał od człon-

ków Stowarzyszenia absolutorium. 

Wybrano również nowy Zarząd 

MKP Cariny Gubin. W jego skład 

weszli: Andrzej Iwanicki – prezes Za-

rządu, Arkadiusz Mikołajczyk – vice 

prezes Zarządu, Aleksandra Spiral-

ska – sekretarz klubu, Bernald Spi-

ralski – skarbnik klubu, Piotr Ambro-

ży – członek Zarządu, Daniel Kulczak 

– członek Zarządu, Wojciech Kot – 

członek Zarządu. Przewodniczącym 

Komisji Rewizyjnej został Adam 

Wikar, a członkami tej komisji: Zbi-

gniew Gaczyński oraz Piotr Aleksan-

drowicz. Przypominamy, że każdy z 

nas może wesprzeć klub. Można to 

zrobić poprzez przekazanie 1% na 

cele statutowe MKP Cariny Gubin. 

KRS 0000085708

Wkrótce pierwsze mecze kontrolne. 

Według planów, 28 stycznia nasza 

drużyna zmierzy się z Zagłębiem 

U18 Lubin.                                             (am)

Przypomnijmy, w mroźną noc 

sylwestrową z 31 grudnia 1971 na 

1 stycznia 1972 roku, na moście 

granicznym zaczęli się gromadzić 

mieszkańcy Gubina i Guben. Każ-

dy czekał na wyjątkowy moment, 

czyli otwarcie granicy pomiędzy 

oboma państwami.

Pani Hanna tak to pamięta: To było 

bardzo ważne wydarzenie nie tyl-

ko w historii Gubina oraz Guben, 

ale również w moim życiu. Do dziś 

pamiętam te sklepy, zakupy, knaj-

py. Dla mieszkanki przygranicz-

nego miasta w siermiężnej PRL 

- istny Zachód. Oprócz szlifowania 

niemieckiego (a może zamiast), 

szlifowałam enerdowskie bruki, 

bo nie było dnia, żebym pod byle 

pretekstem nie latała „za szeroką 

wodę”. Fajnie się wspomina tam-

ten czas.

Z kolei pani Stanisława napisała: 

Pamiętam ten dzień i pierwszą 

wizytę w Guben. Ponieważ moja 

mama pracowała w kombinacie 

to mogłam z nią przejść bez wpi-

su w dowodzie osobistym (odpo-

wiedniej pieczątki). Potem już nie 

było z tym problemu. Dzięki temu 

mogłam szlifować swój niemiecki, 

robiąc zakupy, zwiedzając miasto. 

Wiadomo „suche lekcje” nie wiele 

dawały. Było - minęło. Szkoda, że 

czas tak szybko płynie... 

(am)
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60 - 70 - 80 - 90+ (strona aktywnego seniora)

Kongres Gospodarki Senioralnej

Krajowy Instytut Gospodarki Se-

nioralnej już po raz piąty był go-

spodarzem kongresu, który odbył 

się pod koniec listopada 2021 r. 

(online) – a ja miałam przyjemność 

uczestniczyć w nim. 

Tematem była „Różnorodność 

wieku – dialog pokoleń”. Jeste-

śmy długowieczni i już dziś żyjemy 

dwadzieścia lat dłużej, niż w latach 

50. ubiegłego wieku. Cztery poko-

lenia w pracy już nikogo nie dziwią, 

a planowanie nowych zajęć, nawet 

zawodów po 60 roku życia to silny 

trend w aktywności na emerytu-

rze. Podczas dwóch dni debat za-

prezentowano nowe programy na 

rynku pracy. 

Mieliśmy także możliwość dysku-

sji na czacie z ekspertami z Polski 

i z zza granicy. Podczas Kongresu 

przeżyliśmy ciekawe spotkania z 

najlepszymi ekspertami ze świata. 

Profesor Hiroshi Kobayashi (Japo-

nia) mówił o nowoczesnych tech-

nologiach, które pomagają czło-

wiekowi – przedstawił robot (sam 

go skonstruował) w służbie pra-

cowników i pacjentów. Bardzo cie-

kawa była prezentacja Layli Vallias 

z Brazylii. Po raz pierwszy przed-

stawiła swoje najnowsze badania 

pn. Latin 50+ - Silver marketing i 

potencjał tej generacji w tym kra-

ju. Stany Zjednoczone reprezento-

wał Bradley Schurman, który zde-

finiował „super wiek” w tym kraju 

i opowiedział, dlaczego osoby w 

wieku 65 lat to dziś nie seniorzy. 

Eksperci przedstawili przegląd naj-

ważniejszych rynków światowych 

kierunków rozwoju marketingu, 

usług i systemów wsparcia ludzi w 

dojrzałym wieku. 

Wiele miejsca poświęcono świato-

wym trendom w opiece długoter-

minowej - Dialog Health jest orga-

nizatorem wyjazdów studyjnych 

po całym świecie, w celu zapozna-

nia się jak ta opieka jest realizowa-

na w różnych krajach. Zadania tej 

organizacji przybliżył nam Monte-

iro Gabriel z Francji. Odbyły się tak-

że debaty z udziałem ekspertów, 

podczas których poruszono m.in. 

takie tematy: łączenie pokoleń 

w pracy i zarządzanie wiekiem w 

organizacjach, przykłady działań 

firm wobec dojrzałych klientów, 

pokolenie Silver - nowy klient w 

e-commerce, aktywny styl długie-

go życia - zdrowie, profilaktyka i 

finanse. 

W debatach udział wzięli m.in. 

prof. B. Samoliński, prof. R. Gwiaz-

dowski, dr E. Ostrowska, C. Kaź-

mierczak. Na koniec Konferencji 

podpisano deklarację „Dialog Po-

koleń” – pierwszy w Polsce pro-

gram dotyczący różnorodności 

wieku w zakładach pracy. Podpi-

sali go: Marzena Rudnicka – Prezes 

KIGS, Anita Rogalska – Dyrektor 

people&culture, Poland&Baltic 

States Philip Morris International, 

Waldemar Pawlak – Prezes Zarz. 

Gł. OSP RP. „Dialog” to potrzeba za-

uważenia i docenienia osób w doj-

rzałym wieku, ma nabrać nowego 

znaczenia na rynku konsumenc-

kim i na rynku pracy. To wyraz sza-

cunku i zrozumienia  wzajemnych 

potrzeb i wartości niezależnie od 

wieku, ale też szansa na nowe kie-

runki oraz działania w gospodarce 

i społeczeństwie. 

Kiedy pokolenia się spotykają i ro-

zumieją, wiek przestaje mieć zna-

czenie. Liczy się człowiek, jego po-

trzeby, wartości i sytuacja, w jakiej 

się znajduje – mówi Marzena Rud-

nicka, Prezes Krajowego Instytutu 

Gospodarki Senioralnej. Pamiętaj-

my – wiek to tylko liczba!  

UTW w czasie pandemii

Świadomi zagrożeń spowodowa-

nych przez pandemię COVID-19 

– słuchacze Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku starają się panować nad 

swoim życiem. 

Jest to grupa w stu procentach 

zaszczepiona (obecnie już więk-

szość trzecią dawką). Roczna izo-

lacja (niektóre zajęcia były online) 

spowodowała, że bardzo chętnie 

obecnie uczestniczą w wykładach 

i zajęciach rekreacyjno-sporto-

wych, oczywiście z zachowaniem 

uwzględniającym wytyczne GIS. 

A jako, że nie tylko „szkołą” czło-

wiek żyje – studentki postanowiły 

zabawić się na tradycyjnych An-

drzejkach. Było wesoło! 

Były tańce, dobre jadło i pogadusz-

ki „face to face” z przyjaciółkami. Bo 

trudno jest tylko przez telefon od-

dać wszystkie emocje, jakie ludźmi 

targają w tych trudnych czasach. 

Zdarzało się, że wiele osób żyło w 

osamotnieniu. A takie spotkania 

pozwalają spojrzeć w przyszłość 

bardziej optymistycznie. 

Żyjemy, więc głowa do góry - UTW 

zaprasza w swoje szeregi.

Pieski świat – pielęgnacja psa w 

domu

Nie zawsze mamy możliwość lub 

nas stać, aby naszym psem zajmo-

wano się profesjonalnie w salonie. 

Jak zadbać o swoich pupilów w 

domu? Oto rady profesjonalistek: 

Agaty Kopeć i Joanny Toporskiej. 

Niezbędne jest zakupienie  kilka 

przyrządów groomerskich: cążki 

do pazurków, suszarka i szczotka 

(musi być odpowiednia do szaty 

pieska). Każdy pies wymaga ką-

pieli, gdy sierść jest brudna i za-

nieczyszczenia nie możemy usu-

nąć w inny sposób. Pamiętajmy o 

użyciu kosmetyków przeznaczo-

nych tylko dla zwierząt. Po kąpieli 

czworonoga należy osuszyć, a psy 

długowłose dokładnie rozczesać z 

wszelkich kołtunów, tak aby grze-

bień swobodnie przechodził od 

nasady po sam koniec włosa. Uszy 

należy sprawdzać i wycierać syste-

matycznie (z umiarem), tak aby nie 

gromadziła się tam wilgoć i brud. 

Wacikiem nasączonym przegoto-

waną wodą przecierać oczy psa. 

Ponieważ uszy i oczy zwierzęcia 

to delikatne i ważne narządy, więc 

gdy jakaś wydzielina (która was 

zaniepokoi) się z nich wydostaje 

– należy niezwłocznie udać się do 

lekarza weterynarii. Zaglądajmy 

także do pyska, aby sprawdzić czy 

nie ma problemu z kamieniem 

nazębnym. Można co jakiś czas 

umyć psu zęby przeznaczoną do 

tego pastą i szczoteczką. Dzięki 

temu zapobiegniemy narastaniu 

kamienia, bowiem jego usuwanie 

dokonuje weterynarz pod narko-

zą. A teraz pazury: większość psów 

ściera je na spacerach, a przycina-

nia potrzebuje tylko boczny pa-

zur , jednak jeżeli nasze psy mało 

chodzą po chodniku lub stawiają 

inaczej łapę – musimy zapobiegać 

ich przerastaniu dzięki przycina-

niu. Należy uważać, aby nie zaciąć 

pazura, jeżeli tego nie potrafimy 

udajemy się do Atelier Czworo-

noga lub do lekarza weterynarii. 

Pamiętajmy zabezpieczyć swego 

pupila przed insektami. Pchły, czy 

też kleszcze są aktywne i niebez-

pieczne cały rok. Skuteczne pre-

paraty (krople, obroże, tabletki) 

można nabyć u swojego lekarza 

weterynarii.    

EKO sprawy

W Rozwarowie (gmina Kamień Po-

morski) powstał pierwszy w Polsce 

las Miyawaki. Na obszarze 1500 m 

kwadratowych posadzono 4,5 tys. 

rodzimych gatunków drzew i krze-

wów. Taki las rośnie 20, a nie 200 

lat! Jest trzydzieści razy gęstszy i 

zapewnia 100 razy większą bioróż-

norodność niż zasadzony tradycyj-

ną metodą. W lasach Miyawaki od-

notowano większą różnorodność 

biologiczną, więc jest to idealna 

metoda szybkiego tworzenia 

zróżnicowanych ekosystemów 

leśnych. Jedną z najbardziej za-

uważalnych różnic w tych lasach 

jest to, że sadzonki umieszczane 

są w bardzo dużym zagęszczeniu. 

Sadzonki rosną bardzo szybko, 

aby konkurować o światło, a se-

lekcja naturalna faworyzuje naj-

szybciej rosnące egzemplarze. W 

kontekście obecnego zagrożenia 

związanego ze zmianami klimatu 

i ostrzeżeń o globalnej utracie bio-

różnorodności, możliwość szyb-

kiego tworzenia zróżnicowanych, 

zdrowych lasów może okazać się 

niezbędna. Pamiętajmy – każde 

nawet najmniejsze działanie ma 

znaczenie. Zmień nawyki i ogra-

nicz swój ślad węglowy dla dobra 

planety. Musimy działać razem. 

Planeta nie może czekać.

Ważne kontakty

Gubińska Rada Seniorów – Urząd 

Miejski 68 455 81 00

Wszystkie służby ratunkowe – tel. 

112

Strony online – www.facebook.

com/Leki-z-Apteki – bezpieczna 

farmakoterapia

- www.segregacja.marszow.pl – 

wyszukiwarka odpadów

-www.ABC.Senior.com

- #KlimaSENIOR.pl

Przydatne aplikacje – MY THE-

RAPHY oraz MAP MY WALK  (An-

droid i na iOS).

Opr. strony - S. Łapkowska

Znalezione w sieci...
Bez tytułu 

(Gabriela Nazaruk – 1987)

Ścieli je

odrąbali gałęzie

obdarli z kory

zrobili z niego deski,

krzesło, stół.

Stawiają teraz na nim

brudny garnek,

rozlewają gorącą zupę,

ścierają cuchnącą szmatą,

przykrywają brudną ceratą.

Wypalili resztki z pnia

nie zostawiając skrawka.

Teraz nikt nawet nie zapyta

- jakie to było drzewo.
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Co ciekawego przygotował gubiński sztab?

W niedzielę (30.01) odbędzie się 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy. Tym razem pieniądze będą zbierane na zapewnienie naj-

wyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Co cie-

kawego szykuje gubiński sztab? Wychodzi na to, że będzie się działo...

Taki był zeszły rok, czyli trochę statystyki

Przypomnijmy, że w skład sztabu 

weszli: Marcin Gwizdalski (szef), Ka-

mil Kuśnierek (zastępca), Aleksan-

der Urbaniak (Stowarzyszenie Ludzi 

Aktywnych), Sylwia Leszczyńska, 

Daria Raszyk, Tomasz Selerski, Jakub 

Brzeziński oraz młodzież szkolna – 

Wiktoria Żurko i Zuzanna Czerniaw-

ska (Pracownia Orange w Gubinie i 

Młodzieżowa Grupa „Otwarte”). Są 

to osoby od lat działające na rzecz 

WOŚP-u. Działający w Gubińskim 

Domu Kultury sztab skupia ludzi za-

równo już doświadczonych życiowo, 

jak i młodzież, która wnosi świeży po-

dmuch i sporą energię. Są w nim jak 

zwykle także przedstawiciele gminy 

Gubin.

Mówi M. Gwizdalski: Jak co roku sta-

ramy się, aby nasz Finał był jeszcze 

lepszy i bardziej atrakcyjny, niż w 

poprzednich latach. Z roku na rok 

podtrzymujemy progres i powoli 

hala sportowa przy ulicy Krakowskiej 

robi się dla nas za mała. Planujemy 

stworzyć jeszcze większe show. Zja-

dą się do nas artyści niemal z całej 

Polski: Katowice, Rzeszów, Warsza-

wa, Gdańsk, itp. Będzie można po-

dziwiać finalistów “Mam Talent”. 

Przeniesiemy się również do Brazylii 

pełnej samby. Ultrafiolet show, fire 

show, akrobatka, kuglarstwo, pokazy 

taneczne i muzyczne, szalone wyści-

gi rowerowe, występy najmłodszych 

pociech w miasta i gminy Gubin – to 

tylko kilka z wielu atrakcji scenicz-

nych. A przecież będzie jeszcze uru-

chomiony sektor interaktywny dla 

rodzin z dziećmi pełen magii i zabaw. 

To wszystko będzie się dziać na hali 

ZSLiT. Przed nią natomiast działać 

będą stoiska gastronomiczne z uroz-

maiconym menu, foodtrucki, swoj-

skie wyroby, ciasta własnej roboty, 

torty, galaretki, owoce, posiłki wegań-

skie i czego dusza zabraknie.

Jak zapewniają przedstawiciele szta-

bu, podczas finału nie zabraknie 

również stoisk z licznymi ciekawymi 

fantami. Każdy znajdzie dla siebie 

coś interesującego, ponieważ lokal-

ni przedsiębiorcy są bardzo hojni i w 

tym roku! Na licytacjach też jak zwy-

kle “grubo”. Królować będą vouchery 

na wypoczynek w górach lub nad 

morzem, pakiety spa i odnowy bio-

logicznej, meble, karnety na usługi 

budowlane, akcesoria WOŚP, itd. 

- Cały czas posługuję się terminem 

“będą, będzie”, chociaż nikt nie jest 

w stanie przewidzieć jak pod koniec 

stycznia będzie wyglądała sytuacja 

pandemiczna i do jakich obostrzeń 

będziemy musieli się dostosować – 

dodaje M. Gwizdalski, deklarując jed-

nocześnie: Jesteśmy przygotowani 

na każdą sytuację. Bez względu na 

wszystko 30 Finał będzie miał miejsce 

również w sieci za pomocą streamin-

gu. Całe show oraz licytacje będzie 

można zobaczyć na żywo bez wycho-

dzenia z domu. Mało tego - możemy 

odsłonić rąbek tajemnicy. Jesteśmy 

przygotowani na taką wersję, że show 

odbywa się w hali bez publiczności, a 

ta ogląda pokazy na dużym telebimie 

w przestrzeni miejskiej. Wprowadzi-

liśmy XXI wiek do naszego Finału 

WOŚP poprzez wdrożenie wysoko 

zaawansowanej technologii cyfrowej. 

Prace przygotowawcze trwają. Sztab 

jest niesamowicie zaangażowany, tak 

jakby każdy chciał pobicia rekordu z 

zeszłego roku (158 tys. zł). Ale naszym 

celem jest po prostu zadbanie o zdro-

wie dzieci, które będą korzystały ze 

sprzętu medycznego zakupionego 

przez Fundację WOŚP. W organiza-

cji i przygotowaniach wspierają nas 

między innymi młodzi wolontariu-

sze z grupy “OTWARTE”. Do naszej 

społeczności włączają się lokalne sto-

warzyszenia, drobni przedsiębiorcy, 

zwykli-niezwykli obywatele, bardzo 

majętne firmy, niemal wszyscy. To 

jest coś absolutnie nieprawdopodob-

nego!

A co z wolontariuszami? Jak zawsze 

ruszą w miasto od samego rana w 

niedzielę, w dniu Finału. Liczba wo-

lontariuszy zgłoszonych to niemal 

100 osób. Spośród nich wybrano 80, 

ponieważ tylu jest przypisanych na 

Sztab w Gubinie. Świetni, uśmiech-

nięci i skuteczni wolontariusze to po-

łowa sukcesu zbiórki.

Więcej bieżących informacji można 

znaleźć na fanpage`u na Facebooku 

oraz wospgubin.pl

Skończył się kolejny rok, ciągle „co-

vidowy”... Wszyscy żyjemy nadzieją, 

że ten koszmar ma gdzieś koniec. 

Patrząc na informację o stanie lud-

ności naszego miasta na koniec 

2021 roku można dopatrzyć się krze-

piącej informacji. W grudniu 2020 

było nas łącznie 16015, a 31 grudnia 

2021 miasto liczyło 15698 (w tym 461 

osób tymczasowo zameldowanych). 

Jak ponadto poinformowała gazetę 

Dalia Waliszewska inspektor ds. ewi-

dencji w Wydziale Spraw Obywatel-

skich Urzędu Miasta, kobiet na stałe 

zameldowanych na koniec grudnia 

2021 było 8042 (+211 czasowo zamel-

dowanych) i 7445 mężczyzn zamel-

dowanych na stałe (+250 czasowo 

zameldowanych). 

W mieście żyją 303 osoby powyżej 85 

roku życia, zaś starszych, powyżej 90 

roku życia, jest 97 osób, w tym 74 ko-

biet i 23 mężczyzn. Mamy 12992 peł-

noletnich mieszkańców (powyżej 18-

roku życia). Opierając się na danych 

urzędowych na wieczny spoczynek 

odeszło 250 mieszkańców. To więcej 

o 47 osób niż w roku 2020. Najwięcej 

zgonów odnotowano w grudniu – 30 

osób, najmniej w sierpniu – 14 osób.

Jak poinformowała zastępca Kierow-

nika Urzędu Stanu Cywilnego Alicja 

Piotrowska w 2021 roku zawarto 143 

małżeństwa w tym 73 cywilne, 39 wy-

znaniowych przed osobą duchowną 

i dokonano 31 transkrypcji (ślub za-

warty za granicą wpisano w księgę 

małżeństw USC w Gubinie). 7 ślubów 

odbyło się w plenerze: 3 na ośrodku 

wypoczynkowym w Kosarzynie, 2 w 

restauracji „ONYX”, 1 na Wyspie Te-

atralnej i 1 na terenie posesji prywat-

nej. 

W ostatnim dniu minionego roku 

– jak zawsze o tej samej porze – od-

notowałem ceny benzyny na stacji 

paliw Olren, euro w kantorze RAB na 

Obrońców Pokoju. O cenę białej kieł-

basy pytałem zapytałem u sąsiada 

w markecie „Stokrotka”. I tu poważ-

na zmiana – kilogram białej kiełbasy 

kosztował tym razem 24,90 zł (ostatni 

mój zapis dot. białej kiełbasy w Inter-

marche dotyczy grudnia 2019 roku. 

Wówczas kilo białej kosztowało 16,99 

zł). Za litr popularnej benzyny Pb 95 

trzeba było zapłacić 5,75 zł (grudzień 

2020 4,68), ON – 5,79 zł (4,39), LPG – 

3,28 (2,18), Verva 98 5,99 (4,99), Verva 

ON 5,99 zł (4,59). Ceny benzyny spa-

dły na krótko przed końcem roku, 

przed spadkiem cena benzyny zaczy-

nała się od cyfry 6. W kantorze RAB 1 

euro w godzinach porannych można 

było sprzedać za 4,55 zł, po południu 

za 4,52 (4,50) zł, zaś 1 euro można 

było kupić za 4,64 zł (4,61). Przy oka-

zji: 1 dolar można było sprzedać za 

4,02 zł, kupić za 4,19 zł.  Tym razem w 

naszym mieście nie zrezygnowano 

z organizacji balów sylwestrowych. 

Wydaje się, że jednak górę wzięły tzw. 

„domówki”. Gdzie i za ile można było 

się zabawić? Trzeba ze świecą szukać 

odpowiedzi na to pytanie. Dr Google 

na pytanie: Ile propozycji sylwestro-

wych znajdę w Gubin? odpowiedział: 

W Gubin i okolicy mamy do wyboru 

2 oferty na Sylwestra. Na pewno bal 

sylwestrowy odbył się w restauracji 

„Iskra” i udział w nim kosztował 200 

zł od osoby oraz w „Bistro u Seby” 

w Sękowicach, gdzie para za udział 

musiała zapłacić 700 zł.                       (sp)
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historia I społeczeństwo
Honorowi Obywatele Gubina „Rozrywkowe” miasto 

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 XI .

Andrzej Iwanicki

Jest właścicielem firmy rodzinnej 

A.Z Iwanic cy Sp. J. Meble Tapicero-

wane, która funkcjonuje od wrze-

śnia 1989 r. To nie tylko prężnie 

działający przedsiębiorca, dający 

zatrudnienie ponad 800 osobom, 

ale także pracodawca świadomy 

tego, iż ważnym elementem skła-

dającym się na sukces firmy są lu-

dzie, pracownicy zatrudnieni w fir-

mie. Dlatego też chętnie wy chodzi 

poza wynikające z obowiązujących 

regulacji prawnych zobo wiązania, 

finansując np. badania profilak-

tyczne w zakresie przeciwdziałania 

rakowi piersi dla zatrudnionych w 

swojej firmie kobiet. Od wielu lat 

firma udziela znaczącego wspar-

cia działającym na terenie miasta 

i gminy wiejskiej Gubin klubom 

sportowym, trenującym młodzież 

w różnych dyscyplinach sporto-

wych, poczynając od piłki nożnej, 

po przez piłkę siatkową, lekkoatle-

tykę po sztuki walki wschodniej. 

Po nadto Firma A.Z. Iwaniccy co-

rocznie sponsoruje miejskie festy-

ny oraz wspiera imprezy kultural-

ne i sportowe organizowane przez 

Gubiński Dom Kultury, Miejski 

Ośrodek Sportu, placówki oświato-

we oraz przedsięwzięcia o charak-

terze ekologicznym realizowane 

przez Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy. Jako pracodawca uczest-

niczy od 2 lat w resocjalizacji osób 

osadzonych w Areszcie Śledczym 

w Lubsku w Oddziale Zewnętrz-

nym w Wałowicach w gminie wiej-

skiej Gubin, czego efektem final-

nym było zatrudnienie po odbyciu 

kary jednego z osadzonych. Obec-

nie firma A.Z. Iwaniccy Sp. J. Me-

ble Tapicerowane jest jedną z naj-

prężniejszych firm działających na 

tere nie naszego powiatu, naszego 

województwa, liczącą się w rankin-

gach ogólnopolskich. Osiągnięte 

wyniki uplasowały firmę w 2011 r. 

i 2012 w rankingu Tygodnika New-

sweek wśród 500 najlepszych firm 

rodzinnych w Polsce, a w roku 2012 

i 2013 w gronie laureatów „Dia-

mentów Forbe-sa”, w 2013 wśród 

wyróżnionych przez Puls Biznesu 

tytułem „Gazela Biznesu”. 

Rada Miejska Gubina, doceniając 

jego szczególne zasługi dla rozwo-

ju miasta, w 2013 r. uhonorowała 

go tytułem „Zasłużony dla mia-

sta Gubina”. Od 2014 r. zasiada w 

Radzie Powiatu Krośnieńskiego. 

Działalność zawodowa jak i spo-

łeczna Andrzeja Iwanickiego spra-

wia, że w sposób absolutnie wy-

jątkowy wpisuje się w grono osób 

zasługujących na zaszczytny tytuł 

„Honorowy Obywatel Miasta Gu-

bina”, który otrzymał 26 stycznia 

2018 r.

Günter Quiel

Urodził się 14 kwietnia 1943 r. w Po-

znaniu, a dorastał w Bad Lieben-

werdzie w Brandenburgii. Ukoń-

czone studia pozwoliły mu podjąć 

pracę w Fabryce Włókien Che-

micznych w Guben. Pracował tam 

do 1992 r., a przez ten czas miało 

możliwość spotkania wielu pol-

skich pracowników, którzy przy-

bywali do fabryki z Gubina i okolic. 

Już wtedy pojawiły się pierwsze 

zalążki polsko-niemieckiej współ-

pracy, którą kontynuuje z powo-

dzeniem do dziś. W późniejszych 

latach pracował jako Wicekanclerz 

i Dyrektor Finansowy na Europej-

skim Uniwersytecie Viadrina we 

Frankfurcie nad Odrą. Obok pra-

cy zawodowej, niezwykle ważną 

częścią Jego życia jest działalność 

samorządowa. Od 1993 roku jest 

radnym i przewodniczącym SPD 

w Radzie Miejskiej Miasta Guben. 

Wspólnie z burmistrzami Gott-

friedem Hainem i Czesławem 

Fiedorowiczem inicjował pomysł 

wspólnego kształtowania miast 

Gubina i Guben - czyli dzisiejsze-

go Euromiasta. G. Quiel obecnie 

jest niemieckim Przewodniczą-

cym Wspólnej Polsko-Niemieckiej 

Komisji Euromiasta Gubin-Guben. 

Poza tym G. Quiel jest inicjatorem 

utworzenia Stowarzyszenia Wspie-

rającego odbudowę Fary Gubiń-

skiej po stronie niemieckiej, dzięki 

któremu zabytek „stanął na nogi” 

i istnieje ponadto jego renowacja. 

Można także zauważyć, że dzięki 

otwartości i gotowości do między-

narodowego działania G. Quiela 

odbyło się wiele ciekawych polsko-

niemieckich przedsięwzięć. Wśród 

takich można wymienić chociażby 

wspólną Wigilię dla mieszkańców 

Gubina i Guben, podczas której 

pojawiają się potrawy i kolędy tra-

dycyjne dla obu narodów. Innym 

przedsięwzięciem, bardzo waż-

nym dla mieszkańców naszego 

regionu, był projekt „Spotkania bli-

skich nieznajomych”. Dodatkowo 

G. Quiel jest fundamentem wie-

lu polsko-niemieckich inicjatyw, 

umożliwia przeprowadzenie wielu 

społecznych projektów, między-

narodowych warsztatów i spotkań 

łączących określone środowiska w 

Euromieście Gubin-Guben. Przez 

lata swojej działalności G. Quiel 

stał się symbolem lokalnej współ-

pracy polsko-niemieckiej. Symbo-

lem tego, że nasze narody mogą 

razem funkcjonować, realizować 

ciekawe przedsięwzięcia, przy-

jaźnić się i doskonale rozumieć. 

To właśnie dzięki takiej postawie, 

godnej naśladowania, wielu z nas 

zrozumiało, że Polacy i Niemcy w 

Euromieście Gubin-Guben mogą 

razem „przenosić góry”. Tytuł na-

dano podczas uroczystej sesji Rady 

Miejskiej 11 listopada 2018 r. 

(oprac. sp)

Tuż przed Bożym Narodzeniem 

ukazała się kolejna publikacja 

wzbogacająca zbiór literatury 

o naszym mieście i jego miesz-

kańcach. To książka autorstwa 

Edmunda Rodziewicza zatytu-

łowana „Historia muzyki rozryw-

kowej w regionie gubińskim po 

1945 roku”. 

Wydawcą jest Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, a po-

mocy finansowej udzieliła Gmi-

na Gubin o statusie miejskim w 

ramach zadania publicznego re-

alizowanego przez SPZG. Autor 

od kilku lat zamieszczał w Biu-

letynach SPZG „Gubin i okolice” 

swoje artykuły, dotyczące muzy-

ki rozrywkowej, m.in. o zespołach 

muzycznych funkcjonujących 

w gubińskich szkołach oraz w 

regionie. W tekście wstępnym 

publikacji autor wspomina czas, 

kiedy to w latach 70-tych prowa-

dził zespół muzyczny „Amigosi” 

oraz był instruktorem zespołu 

muzycznego „Carina”. Pełniąc 

funkcję dyrektora obu placówek 

muzycznych w Gubinie (SOA, 

PSM I st.), również propagował 

dobrą muzykę rozrywkową, two-

rząc podwaliny pod powstanie 

m.in. Gubińskiej Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej, Dziecięcej Ka-

peli Podwórkowej „Urwisy”.

Materiały publikowane w biu-

letynach oraz towarzyszące im 

fotografie udało się zebrać w ca-

łość i wydać wspomnianą publi-

kację. Autor wspomina: Na Face-

booku wśród moich znajomych, 

mam wielu gubińskich muzy-

ków. To wszystko spowodowało, 

że postanowiłem stworzyć tam 

stronę, dotyczącą historii gubiń-

skiej muzyki rozrywkowej. Mając 

osobiste doświadczenia związa-

ne z tą tematyką udało mi się 

ocalić od zapomnienia ciekawą 

historię lokalnych zespołów mu-

zycznych, którą ująłem w po-

szczególnych albumach. 

E. Rodziewicz zauważa w pu-

blikacji, że po 1945 roku w na-

szym regionie powstało dużo 

zespołów muzycznych. Ich 

funkcjonowanie na przestrzeni 

lat to olbrzymi i niepowtarzal-

ny dorobek muzyczny Gubina 

i Ziemi Gubińskiej. Tym wyda-

rzeniom E. Rodziewicz pisząc 

książkę, przedłużył żywot. Pomi-

mo całego szeregu problemów 

(przede wszystkim nienajlepsza 

jakość wykonanych przed laty 

fotografii) książka ujrzała światło 

dzienne i jak wspomniał autor 

we wstępie: Wszystko, co udało 

nam się ocalić od zapomnienia 

i przedstawić w publikacji „Hi-

storia muzyki rozrywkowej w re-

gionie gubińskim po 1945 roku”, 

niech będzie świadectwem 

tego, że Gubin był i jest nadal 

„rozrywkowym”, pełnym muzyki 

miastem. 

Autor zaplanował spotkanie pro-

mocyjne książki na 17 stycznia 

br. o godz. 17.00 w Szkole Mu-

zycznej przy ulicy Piastowskiej 

23. Oby covidowe wybryki nie 

pokrzyżowały tych planów. 

(sp)

Nietrudno o wypadek
W okresie zimowym na drogach i 

chodnikach bywa bardzo ślisko. W 

takich warunkach nie trudno o wy-

padek. Tylko w ciągu jednego dnia 

(28.12) krośnieńscy policjanci otrzy-

mali sześć zgłoszeń związanych ze 

zdarzeniami na drodze. Dwa z nich 

dotyczyły miasta i gminy Gubin. - 

Na szczęście nikomu nic się nie sta-

ło – podkreśla podkomisarz Justy-

na Kulka, z Komendy Powiatowej 

Policji w Krośnie Odrzańskim i do-

daje: Pierwsze zgłoszenie dyżurny 

z gubińskiego komisariatu otrzy-

mał po godzinie 9.00. Dotyczyło 

one uszkodzeń w zaparkowanym 

na osiedlu Emilii Plater w Gubinie 

pojeździe marki Audi, które świad-

czyły, iż mogło dojść do zdarzenia z 

udziałem innego pojazdu. Kolejne 

zgłoszenie dyżurny z Gubina przy-

jął po godzinie 14.00. Wówczas za-

wiadamiający zgłosił, że na drodze 

Stargard Gubiński – Chociejów kie-

rujący mercedesem włączając się 

z pobocza do ruchu uderzył w bok 

pojazdu peugeot jadący tą drogą, a 

następnie odjechał z miejsca zda-

rzenia. Kierującemu peugeot nic 

się nie stało.                                      (red)
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13.12. Do usunięcia na jezdnię po-

walonego drzewa w Grabicach za-

dysponowano jeden zastęp stra-

żaków z Gubina. 

17.12. Jeden zastęp zadyspono-

wano do pomocy załodze karetki 

pogotowia w transporcie chorej 

osoby.

18.12. Podobne zdarzenie miało 

dzień później, tym razem na ul. 

Waryńskiego.

22.12. Na wniosek policji – straża-

cy otworzyli drzwi do jednego z 

mieszkań przy ul. Kresowej. We-

wnątrz mieszkania znajdowała się 

osoba nie dająca oznak życia.

05.12. Jeden zastęp udzielał po-

mocy osobie poszkodowanej na 

ul. Morskiej.

26.12. W Komorowie (ul. Ceglana) 

zapalił się silnik służący do zwijania 

rolety okiennej. Na miejsce zdarze-

nia zadysponowano jeden zastęp.

26.12. W piwnicy jednego z bu-

dynków przy ul. Roosevelta pękła 

rura doprowadzająca wodę do 

mieszkań. Na miejsce awarii za-

dysponowano jeden zastęp.

27.12. Jeden zastęp udzielał pomo-

cy załodze karetki w transporcie 

osoby poszkodowanej.

28.12. Na obecność wystąpienia 

tlenku węgla w jednym z miesz-

kań przy ul. Widok – zadyspono-

wano jeden zastęp strażaków. Za-

grożenia nie wykryto.

29.12. Jednostka Ratowniczo – 

Gaśnicza otrzymała zgłoszenie o 

zadymieniu obok DK Nr 32, alarm 

okazał się fałszywy.

01.01. Strażacy pomagali w trans-

porcie osoby chorej do karetki 

pogotowia przy ul. Batalionów 

Chłopskich.

02.01. Strażacy otrzymali wezwa-

nie do otworzenia drzwi do jedne-

go z mieszkań przy ul. Gdańskiej. 

Właściciel mieszkania w między-

czasie dotarł do miejsca zamiesz-

kania.

03.01. Do usunięcia powalonego 

na DK Nr 32 drzewa w Sękowicach 

zadysponowano zastęp straża-

ków. 

04.01. Powalone na jezdnię drze-

wo w Chlebowie usuwała miejsco-

wa Jednostka OSP. 

04.01. Silne zadymienie w kilku 

mieszkaniach przy ul. Śląskiej 

spowodowało interwencję aż 

trzech zastępów straży pożar-

nej. Prawdopodobną przyczyną, 

oprócz niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, jest koniecz-

ność nadbudowy (podwyższenia) 

kominów na budynku. Na ten te-

mat ma się wypowiedzieć biegły 

kominiarz.

Informacje przekazał dowódca 

JRG – PSP w Gubinie mł. bryg. 

Dariusz Wojtuń Oprac. AB.

W wieku prawie 80 lat zmarł ppłk Jó-

zef Kuta. Urodził się 8 marca 1942 roku 

w miejscowości Bruchna na zachód 

od Lwowa. Wojenne losy sprawiły, że 

rodzina znalazła się na południowo

-wschodniej części Polski. 

W 1962 roku rozpoczął we Wrocławiu 

służbę wojskową. Poprzez garnizon 

Słubice w 1964 roku trafił do garnizo-

nu Gubin, któremu był wierny przez 

wszystkie lata żołnierskiej służby przez 

29 lat. Pełnił różne stanowiska w służ-

bie kwatermistrzowskiej, zakończył 

ją na stanowisku Szef Służby Żywno-

ściowej Gubińskiej Dywizji. Wkrótce 

zatrudnił się w Urzędzie Miejskim 

na stanowisku Inspektora Obrony 

Cywilnej pracując tu przez 14 lat. W 

tym czasie współpracował z wieloma 

organizacjami społecznymi zawsze 

służąc im pomocą. Za tę pracę spo-

łeczną był wielokrotnie wyróżniany. 

Przez kilka lat – w pierwszej kadencji 

- pełnił ważną funkcję Przewodniczą-

cego Rady Powiatu Krośnieńskiego, 

później był w II kadencji radnym. W 

1995 roku wstąpił do Związku Byłych 

Żołnierzy Zawodowych – dziś Związ-

ku Żołnierzy Wojska Polskiego. Rok 

później członkowie Związku wybrali 

go na prezesa Koła nr 1. Na czele koła 

stał niemal do końca swoich dni. Stan 

zdrowia nie pozwalał mu na dalsze 

pełnienie funkcji, z której zebranie 

zwolniło go jesienią 2021 roku nadając 

mu jednomyślnie tytuł Honorowego 

Prezesa ZŻWP. Należy z szacunkiem 

odnotować, że prezesowanie przez 

VI kadencji, w szeregach lubuskich 

kół ZŻWP było ewenementem i 

wielką zasługą charakteru i ofiarne-

go działania śp. Józefa Kuty. Koło nr 

1 wyróżniało się współpracą z innymi 

organizacjami, a wartym odnotowa-

nia jest fakt wieloletniej współpracy 

koła z organizacją żołnierzy rezerwy 

Bundeswehry. Po 57 latach pracy na 

rzecz miasta, środowiska żołnierskie-

go trudno będzie nie dostrzec braku 

obecności Józefa. Niech na zawsze 

pozostanie w naszej pamięci.          (sp) 

11 grudnia na krytej pływalni w Gu-

binie rozegrano mikołajkowe zawo-

dy pływackie. Organizatorzy: WOPR 

Gubin, MOS Gubin oraz Urząd Mar-

szałkowski w Zielonej Górze. W po-

szczególnych startach triumfowali: 

przedszkola - Lili Rogowska (25 m 

stylem dowolnym), Alex Filipczak 

(25 m stylem dowolnym), klasy 

1-2: Zofia Ławrzyniak (25 stylem 

grzbietowym), Michał Miechowicz 

(25 m stylem grzbietowym), kla-

sy 3-4 Amelia Mosakowska (25 m 

stylem grzbietowym), Tiago Rocha 

Duch (25 m stylem grzbietowym), 

klasy 5-6: Iga Otocka (50 m stylem 

grzbietowym), Igor Pietrucin (50 

m stylem grzbietowym), klasy 7-8: 

Oliwia Hajkowicz (50 m stylem 

grzbietowym), Mikołaj Sakowicz 

(50 m stylem grzbietowym), Open: 

Aleksandra Rodak (50 m stylem 

grzbietowym), Hubert Bugala (50 

m stylem grzbietowym), klasy 1-2: 

Hanna Wiśnik (25 m stylem do-

wolnym), Michał Miechowicz (25 

stylem dowolnym), klasy 3-4: Ola 

Konieczna (25 stylem dowolnym), 

Maciej Miechowicz (25 stylem do-

wolnym), klasy 5-6: Iga Otocka (50 

m stylem dowolnym), Konrad Wą-

chała (50 m stylem dowolnym), 

klasy 7-8: Oliwia Hajkowicz (50 m 

stylem dowolnym), Mikołaj Sako-

wicz (50 stylem dowolnym), open: 

Aleksandra Rodak (50 m stylem 

dowolnym), Mateusz Sokalski (50 

m stylem dowolnym). Pełne wyni-

ki zawodów dostępne są na stronie 

woprgubin.pl
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Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej                            z przeznaczeniem pod budownictwo 
produkcyjno-usługowe. Nieruchomość gruntowa położona                 w obrębie 9 m. Gubina przy ulicy Legnickiej, oznaczona jest jako działki nr 78/2, 
78/3, 78/4, 79 i 80 o łącznej pow. 6,5473 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w 
Gubinie prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG2K/00011598/7. 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI – 2.736.000,00 zł /netto/
WADIUM – 273.600,00 ZŁ

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Numer ewidencyjny,  
powierzchnie 

nieruchomości, 
położenie

Działki nr 78/2, 78/3, 78/4, 79, 80 o łącznej powierzchni 6,5473 ha.
Nieruchomość położona jest w południowej części miasta przy ulicy Legnickiej (droga wojewódzka nr 286). Teren inwestycji położony jest około 2,5 km od 
centrum miasta i około 1 km od drogi krajowej nr 32 łączącej Zieloną Górę z granicą państwa. W sąsiedztwie nieruchomości położone są tereny inwestycyjne 
o powierzchni około 25 ha.   

Stan zagospodarowania 
nieruchomości

Działka niezabudowana, wykorzystywana rolniczo – bezumownie. W północno-zachodnim narożniku (w części działki nr 78/3) przebiega korytarz 
infrastruktury energetycznej, w granicach działki słupy energetyczne, rów melioracyjny.

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

Przeznaczenie w 
obowiązującym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego / 

decyzja o warunkach 
zabudowy

Działka nr 78/2 oraz wschodnia część dz. nr 80, 78/4, 78/3 i 79 o pow. 2,00 ha objęte są obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gubin uchwalonego przez Radę Miejską w Gubinie uchwałą nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r., oznaczone są w planie 
symbolem P,KS,IT jako teren lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjno – technicznej, gdzie powierzchnia sprzedażowa obiektów handlowych nie może 
przekroczyć 1000 m², teren lokalizacji obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Na 
tereny nie objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego (zachodnia część działek) została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.40.2011.W z dnia 18.04.2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie obiektów produkcyjno – usługowych.

Infrastruktura 
techniczna

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

Teren nieruchomości (z wyłączeniem działki nr 78/2) położony jest w Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako Kompleks nr 3, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 roku. Nieruchomość stanowi własność 
Gminy Gubin o statusie miejskim. Przetarg odbędzie się dnia 17 marca 2022 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 marca 
2022 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  131020 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.  Pierwszy przetarg odbył 
się 28 stycznia 2021 r., drugi 15 kwietnia 2021 r. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako 
wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz 
możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą 
przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do 
przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną, w tym z ustaleniami 
obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. oraz z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.40.2011.W z dnia 
18.04.2011 roku. Zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym.  Przystępujący do licytacji zobowiązany 
jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. 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 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.
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 nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020r. 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), 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 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); - z cudzoziemcem w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne 
wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.).
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. 2021 poz. 2213). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres dwóch miesięcy, począwszy od dnia 13 
stycznia 2022 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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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo – mieszkaniowe, 
zieleni parkowej i parkingów.

Lp. Nr działki Powierzchnia (ha) Położenie
Cena wywoławcza

(netto złotych)
Wysokość 
wadium

Termin  przetargów  
odbytych

Uwagi

1 105/4 0,2606 ha
ul. Ułanów 
Karpackich 

obręb 5
1.600.000,00 160.000,00 -----

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w centralnej części miasta Gubina, dostęp do 
działki jest od strony ulicy Ułanów Karpackich. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi deptak 
wraz z ścieżką rowerową, parking dla samochodów osobowych, galeria handlowa. W dalszej 
odległości przejście graniczne i rynek miejski. Nieruchomość posiada możliwość dostępu 
do instalacji: energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i kanalizacji. Teren nieruchomości o 
nieregularnym kształcie, płaski, ogrodzony.
Działka nr 105/4 znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części „Starego Miasta” miasta 
Gubin uchwalonego uchwałą nr IX.51.2011 Rady Miejskiej w Gubinie  z dnia 12 maja 2011 r.     
Działka ta znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: „5 U, MW” – tereny projektowanej 
zabudowy usługowo – mieszkaniowej oraz „2 ZP, U, KS” – teren istniejącej tymczasowej 
zabudowy o funkcji usługowej, zieleni parkowej i parkingów.
Teren nieruchomości znajduje się w obszarze zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 
miasta Gubina, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 62 i 3031 Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.
Nieruchomość stanowi kwartał pomiędzy ulicami: Ułanów Karpackich, Obrońców Pokoju, 
Gubeńską oraz Kopernika. Działka z ograniczeniami zabudowy, wynikającymi z wytycznych 
konserwatora zabytków zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie nieruchomość zagospodarowana, wykorzystywana do celów usługowo-handlowych 
(umowa najmu do dnia 31.12.2022R.). Na terenie nieruchomości postawiony jest budynek 
murowany oraz budowla podziemna. 

2 107/1 0,2838 ha
ul. Obrońców 

Pokoju
obręb 5

1.500.000,00 150.000,00 -----

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w centralnej części miasta Gubina, dostęp 
do działki jest od strony ulicy Obrońców Pokoju. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi deptak 
wraz z ścieżką rowerową, parking dla samochodów osobowych, galeria handlowa. W dalszej 
odległości przejście graniczne i rynek miejski. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do 
instalacji: energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i kanalizacji. Kształt foremny, zbliżony 
do prostokąta
Działka nr 107/1 znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części „Starego Miasta” miasta 
Gubin uchwalonego uchwałą nr IX.51.2011 Rady Miejskiej w Gubinie  z dnia 12 maja 2011 r.     
Działka ta znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: „5 U, MW” – tereny projektowanej 
zabudowy usługowo – mieszkaniowej oraz „1 ZP,KS” – parkingi z zielenią towarzyszącą.
Teren nieruchomości znajduje się w obszarze zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 
miasta Gubina, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 62 i 3031 Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.
Działka z ograniczeniami zabudowy, wynikającymi z wytycznych konserwatora zabytków 
zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie nieruchomość objęta umową najmu do dnia 31.12.2022 r.

Poz. 1. 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/00012071/4. Poz. 2. 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/00012071/4.
Przetarg odbędzie się dnia  17 marca 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 14 marca 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.  W przypadku odkrycia historycznych fragmentów, 
które wpłynęłyby na konieczność przeprowadzenia korekty granic działki – Nabywca wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnego postępowania w tym zakresie. 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 z późn. zm.). 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. 2021, poz. 2213). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres dwóch miesięcy, począwszy od dnia 13 stycznia 2022 r. Szczegółowych informacji odnośnie 
zbywanych 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 stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl, www.przetargi-komunikaty.pl. 
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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  
01-05 każdego miesiąca APTEKA „NASZA”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59
06-10 każdego miesiąca APTEKA „NOWA”, ul. Kinowa 2, tel. 68 359 49 75
11-15 każdego miesiąca APTEKA „FAMILIJNA”, ul. Śląska 39a, tel. 68 359 38 32
16-19 każdego miesiąca APTEKA „W GALERII”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45
20-23 każdego miesiąca APTEKA „Z MISIEM”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 539
24-27 każdego miesiąca APTEKA „POD BASZTĄ”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40
28-31 każdego miesiąca APTEKA „ PRZY SZPITALU”, ul. Śląska 37, tel. 68 359 51 59

OgłOSzenIa drObne
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USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

Zareklamuj się w 

Wiadomościach

Gubińskich

tel. 721032705

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. prohamet@wp.pl
REMONTY, malowanie, szpachlowanie,
tapetowanie, sufity, podwieszanie, tynki,
montaż drzwi, okien, paneli, glazury, regipsy,
sztukaterii, instalacje elektryczne. Solidnie, ceny

umowne. Gubin i okolice. Tel. 799 294 844.
SPRZEDAM kury roczne z wolnego wybiegu na 
rosół lub chów raz króliki, siano, słomę i zboże. 
Ul. Legnicka 53A. Tel. 781 899 011. 
SPRZEDAM ziemię rolną, 10 ha, w gminie 
Gubin (Chlebowo). Tel. 691 408 922.
SPRZEDAM działkę o pow. 3000 m2, na wsi 
koło Gubina. Tel. 722 105 317.
REMONTY, malowanie, szpachlowanie, 
murowanie,  tapetowanie, sufity, podwieszanie, 
tynki, montaż drzwi, okien, paneli, glazury, 
regipsy, sztukaterii, instalacje elektryczne. 
Solidnie, ceny umowne. Gubin i okolice. Tel. 799 
294 844.
ODŁUŻANIE mieszkań. wykup mieszkań do 
remontu. Tel. 798 820 943. 
Zatrudnię osobę do sprzątania hali produk-
cyjnej oraz pomieszczeń biurowych. Tel. 660 
721 300.

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo – mieszkaniowe, 

zieleni parkowej i parkingów.

Lp. Nr działki Powierzchnia (ha) Położenie
Cena wywoławcza

(netto złotych)
Wysokość 
wadium

Termin  przetargów  
odbytych

Uwagi

1 105/4 0,2606 ha
ul. Ułanów 
Karpackich 

obręb 5
1.600.000,00 160.000,00 -----

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w centralnej części miasta Gubina, dostęp do 
działki jest od strony ulicy Ułanów Karpackich. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi deptak 
wraz z ścieżką rowerową, parking dla samochodów osobowych, galeria handlowa. W dalszej 
odległości przejście graniczne i rynek miejski. Nieruchomość posiada możliwość dostępu 
do instalacji: energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i kanalizacji. Teren nieruchomości o 
nieregularnym kształcie, płaski, ogrodzony.
Działka nr 105/4 znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części „Starego Miasta” miasta 
Gubin uchwalonego uchwałą nr IX.51.2011 Rady Miejskiej w Gubinie  z dnia 12 maja 2011 r.     
Działka ta znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: „5 U, MW” – tereny projektowanej 
zabudowy usługowo – mieszkaniowej oraz „2 ZP, U, KS” – teren istniejącej tymczasowej 
zabudowy o funkcji usługowej, zieleni parkowej i parkingów.
Teren nieruchomości znajduje się w obszarze zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 
miasta Gubina, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 62 i 3031 Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.
Nieruchomość stanowi kwartał pomiędzy ulicami: Ułanów Karpackich, Obrońców Pokoju, 
Gubeńską oraz Kopernika. Działka z ograniczeniami zabudowy, wynikającymi z wytycznych 
konserwatora zabytków zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie nieruchomość zagospodarowana, wykorzystywana do celów usługowo-handlowych 
(umowa najmu do dnia 31.12.2022R.). Na terenie nieruchomości postawiony jest budynek 
murowany oraz budowla podziemna. 

2 107/1 0,2838 ha
ul. Obrońców 

Pokoju
obręb 5

1.500.000,00 150.000,00 -----

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w centralnej części miasta Gubina, dostęp 
do działki jest od strony ulicy Obrońców Pokoju. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi deptak 
wraz z ścieżką rowerową, parking dla samochodów osobowych, galeria handlowa. W dalszej 
odległości przejście graniczne i rynek miejski. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do 
instalacji: energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i kanalizacji. Kształt foremny, zbliżony 
do prostokąta
Działka nr 107/1 znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części „Starego Miasta” miasta 
Gubin uchwalonego uchwałą nr IX.51.2011 Rady Miejskiej w Gubinie  z dnia 12 maja 2011 r.     
Działka ta znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: „5 U, MW” – tereny projektowanej 
zabudowy usługowo – mieszkaniowej oraz „1 ZP,KS” – parkingi z zielenią towarzyszącą.
Teren nieruchomości znajduje się w obszarze zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 
miasta Gubina, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 62 i 3031 Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.
Działka z ograniczeniami zabudowy, wynikającymi z wytycznych konserwatora zabytków 
zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie nieruchomość objęta umową najmu do dnia 31.12.2022 r.

Poz. 1. 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/00012071/4. Poz. 2. 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/00012071/4.
Przetarg odbędzie się dnia  17 marca 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 14 marca 2022 r. 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.  W przypadku odkrycia historycznych fragmentów, 
które wpłynęłyby na konieczność przeprowadzenia korekty granic działki – Nabywca wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnego postępowania w tym zakresie. 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 z późn. zm.). 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. 2021, poz. 2213). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres dwóch miesięcy, począwszy od dnia 13 stycznia 2022 r. Szczegółowych informacji odnośnie 
zbywanych 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 stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl, www.przetargi-komunikaty.pl. 

KUPIĘ LUB WYDZIERŻAWIĘ 

DZIAŁKĘ, ŁĄKĘ, 

NIEUŻYTEK, POLE W 

GUBINIE LUB OKOLICY. 

TEL. 609 138 452

Trwa akcja „Zima” podczas której 

policjanci powiatu krośnieńskiego 

regularnie kontrolują miejsca prze-

bywania narażonych na wychłodze-

nie osób, a także pomagają prze-

trwać ten trudny czas. Jak podkreśla 

podkomisarz Justyna Kulka, z KPP 

w Krośnie Odrz.: Podczas mroźnych 

dni, nieoceniona jest pomoc miesz-

kańców, którzy zgłaszają policjan-

tom przypadki osób narażonych na 

wychłodzenie. W większości osoby 

te mają dach nad głową, jednakże 

ze względu na stan upojenia alko-

holowego nie są w stanie dojść do 

miejsca zamieszkania. W grudniu 

policjanci powiatu krośnieńskiego 

otrzymali 10 takich zgłoszeń. Pięć 

przypadków zakończyło się przewie-

zieniem osoby do miejsca zamiesz-

kania, gdzie została przekazana pod 

opiekę rodzinie, pozostałych dopro-

wadzono w celach opiekuńczych do 

pomieszczenia dla osób zatrzyma-

nych. Ponadto dzięki zgłoszeniom 

od mieszkańców, jesteśmy w stanie 

dotrzeć do osób, które nie mają wła-

snego miejsca zamieszkania.

Nie bądźmy obojętni. Wystarczy tyl-

ko jeden telefon pod numer 112, aby 

uchronić kogoś od wychłodzenia. W 

Gubinie funkcjonuje noclegownia 

dla osób bezdomnych, prowadzona 

przez Żarską Spółdzielnię Socjalną i 

mieści się ona przy ulicy Gdańskiej 

17. Można tam otrzymać suchy pro-

wiant. Ponadto funkcjonuje jadło-

dajnia – ulica Królewska 1, telefon 68 

359 44 01, w której w godzinach 10.30 

– 12.30 otrzymamy ciepły posiłek.

Akcja „Zima”
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Kilka pytań do...
Z Weroniką Wieczorek i Filipem Rachwalskim – młodymi muzykami z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie rozmawia Antoni Barabasz.

Podsumowania i plany

WIERSZE na Dzień Babci i Dziadka
Michał Jan Sar

Filiżanka mojej babci

Jest taka rzecz w moim domu.

Porcelanowa krucha  filiżanka 
babci.

Przetrwała wojny, przeprowadzki,
kłótnie i zabawy dzieci.
Dzisiaj z sentymentem piję z niej 
kawę
I czuje  powiew historii, nie tej 
wielkiej,
a zwykłej codziennej,
 Czuje smak babcinego ciepła.
Czuję jak babcia odbiera filiżankę 
od dziadka jako dar serca.
Krucha, mała filiżanka 
 A w  niej tyle miłości, trosk i 
nadziei

A gdy dziś z niej kawę  piję, 
to z babcią łączy się  me serce.
chodziliśmy tam na spacer  
poczułem jak mocniej  
bije mi na niej serce, 
 przeżyłem tutaj pierwszy 
pocałunek, 
szeptałem czule.

Ławeczka

Pusta jest ławeczka w parku  
chodziliśmy tam na spacer  
poczułem jak mocniej  
bije mi na niej serce, 
przeżyłem tutaj pierwszy pocałunek, 
szeptałem czule.
Odkrywałem   świat rozkoszy ,
serca ulatywały jak ptaki
ze swoich gniazd,
a gdy  wieczorem  
usiedliśmy obok siebie,
śpiewaliśmy  miłosne trele.
 

Czas minął, nie ma nas, 
ławeczka została i czeka. 
Patrzę na nią, 
ciekawy jestem  
komu przypadnie  
szczęśliwe miejsce  
wśród pachnących róż, 
gdzie rodzi się miłość  
od pierwszego dnia

W grudniu ub. roku odbył się w Ga-

lerii „Ratusz” GDK koncert. Przez 

wielu słuchających zostaliście 

okrzyknięci mianem „kulturalne-

go odkrycia roku”.

Weronika: Jest nam niezmiernie 

miło, że tak zostaliśmy przyjęci. 

Mamy nadzieję, że pozytywnie są 

oceniane nasze muzyczne „dokona-

nia” nie tylko przez naszych rówieśni-

ków, ale również przez osoby od nas 

starsze.  

Wobec tego przedstawcie się.

Filip: Nasz duet nazwaliśmy „co-

więcej”. Założyliśmy go w ubiegłym 

roku. Jesteśmy uczniami ZSO w Gu-

binie. Weronika uczęszcza do klasy III 

Liceum, jest mieszkanką miejscowo-

ści Sarbia. Ja jestem uczniem klasy 

maturalnej.

Weronika: Będąc uczennicą II kla-

sy w czasie zdalnej nauki chciałam 

również rozwijać się muzycznie, ale z 

drugiej strony bardzo wstydziłam się 

akceptacji innych ludzi. Mam kole-

żankę, która również bardzo chciała 

śpiewać; ustaliłyśmy, że spróbujemy 

stworzyć zespół mający urozmaicać 

przede wszystkim szkolne uroczy-

stości. Z wyjątkiem Filipa, który jakieś 

pół godziny wcześniej napisał do 

mnie – nie było żadnego odzewu. 

Spotkaliśmy się. Filip zagrał na szkol-

nym pianinie, a ja od tego momentu 

wiedziałam, że mam w nim „mu-

zyczną bratnią duszę”! Po długich 

rozmowach z Filipem stwierdziliśmy 

też, że wyjdziemy z naszą twórczo-

ścią bardziej na zewnątrz, na ulicę... 

Za nami wiele prób (a przed nami 

jeszcze więcej) i chyba od tego mo-

mentu zaczęliśmy być parą...

Filip: Ja wcześniej uczęszczałem do 

Szkoły Muzycznej w Gubinie, kon-

kretnie do klasy fortepianu, która 

prowadziła pani Alicja Gil. Uczyłem 

się w sumie przez 5 lat, ale – nieste-

ty – nie dotrwałem do końca, czego 

teraz trochę żałuję. Ale umiejętności 

pozostały! 

Weroniko – jakie są Twoje do-

świadczenia w grze na instrumen-

tach muzycznych?

Gram na gitarze, ale naukę rozpoczy-

nałam od takiego instrumentu, któ-

rego nazwa brzmi ukulele. Następ-

nie uczyłam się gry na mandolinie, 

pianinie i wielu innych instrumen-

tach. Co prawda Filip, oprócz pianina, 

próbował mnie uczyć gry na harmo-

nijce ustnej, ale ja zrezygnowałam z 

tego zamiaru.

Jako duet występujecie i śpiewa-

cie już drugi rok, głównie poza Gu-

binem. Dlaczego?

Weronika: Może z tego powodu, że w 

małych miejscowościach taka forma 

ulicznego śpiewania nie jest za bar-

dzo tolerowana przez mieszkańców. 

Na zielonogórskim skwerze pozna-

liśmy bardzo wielu, wartościowych, 

podobnych do nas młodych ludzi. 

Domyślam się, że niektórzy mogą 

patrzeć na występ uliczny jako for-

mę zbierania jakiś datków, swoistych 

„tantiem” za nasze granie. Ale nam 

najbardziej zależy na zawieraniu 

znajomości z naszymi rówieśnikami, 

ale też na nawiązywaniu kontaktów 

muzycznych. Było dla nas czymś nie-

samowitym, gdy podczas jednego z 

występów otrzymaliśmy oferty pracy 

w branży muzycznej. Gdy zaczniemy 

występować w takim mieście jak 

Gubin na szerszym forum, to całe 

miasto będzie o tym wiedziało, a i ko-

mentarze mogą być różne.

Filip, bardziej czujesz się jako mu-

zyk, czy wokalista?

Uczestniczyłem (z różnym skut-

kiem) na przeglądach piosenki PRO 

– ARTE.  Uczęszczałem też na zaję-

cia z wokalistyki w Domu Kultury, 

gdy instruktorką była pani Ewelina 

Mech, a obecnie uczęszczam do niej 

na zajęcia indywidualne. Z perspek-

tywy czasu konkursy piosenki były 

dla mnie super przygodą! Aktualnie, 

od momentu poznania Weroniki je-

steśmy parą i duetem muzycznym. 

Chcemy też w przyszłości konse-

kwentnie kontynuować nasz rozwój. 

Weronika: Śpiewając razem two-

rzymy jeden głos, od pierwszego 

naszego spotkania stwierdziliśmy, 

że mamy niemal identyczne zainte-

resowania muzyczne. Preferujemy 

w sumie muzykę folkową i tzw. indie

-folk. Jest to rodzaj muzyki spokojnej, 

wyciszonej, o troszkę bardziej ludo-

wym, charakterze, nastroju. Bardziej 

odpowiada nam folk w stylu angiel-

skim. Nie jest to muzyka w typowym 

stylu „country”, ale takim „jego kuzy-

nem”. Ale jesteśmy również otwarci 

na wiele innych gatunków muzycz-

nych.

Jakie jest Wasze zdanie o operet-

ce? 

Weronika: Tu oboje się spieramy, ja 

się bardzo wzruszam. Jednak wolę 

musicale. 

Filip: A ja dla odmiany mam raczej 

mieszane odczucia. Jakoś jej nie czu-

ję do końca. Rozumiem ten rodzaj 

muzyki, libretta, ale mimo wszystko 

do końca do mnie nie przemawia. 

Jestem mimo wszystko bardziej 

instrumentalistą. Weronika dla od-

miany większą uwagę przykłada do 

tekstów i wokalu. Dlatego się wza-

jemnie uzupełniamy. 

Jak widzicie swoją przyszłość?

Weronika: Śpiewam od dziecka. Nie 

wyobrażam sobie mojego życia i 

mojej przyszłości bez muzyki. Bez 

niej czułabym się nie spełniona. Wy-

biegając daleko w przyszłość chcia-

łabym ukończyć studia muzyczne 

i zająć się prywatnym nauczaniem 

śpiewu. Są to na razie moje marze-

nia, ale czy się spełnią? Mamy na-

prawdę wiele pomysłów, wspólnych 

planów na swoją przyszłość. Jeste-

śmy jednak ludźmi młodymi, cho-

ciaż ta młodość potrafi też szybko 

przeminąć...

Filip: Również chciałbym się zawodo-

wo związać z muzyką. Zastanawiam 

się podobnie, jak Weronika na temat 

studiów na Wydziale Muzykologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Jed-

nak największym moim marzeniem 

jest kompozycja. Zdajemy sobie 

oboje sprawę z tego, że te kierunki 

są bardzo oblegane i niewiele ła-

twiejsze niż studia na Wydziałach 

Medycznych renomowanych Uni-

wersytetów. Można mieć wytyczone 

cele, marzenia, ale na życie należy też 

patrzeć realnie.

Czy myślicie o wydaniu płyty?

Filip: Jak na razie mamy nagraną 

jedną piosenkę, która została opubli-

kowana na YouTube. Pracujemy nad 

następnymi utworami.

Aż trudno uwierzyć, że tak szybko 

mija czas. Gubińskie Stowarzyszenie 

Miłośników Jednośladów zawiąza-

ło się na zebraniu założycielskim 7 

lutego 2020 roku, a już 20 lutego, 

dzięki pomocy wicestarosty powiatu 

krośnieńskiego Ryszarda Zakrzew-

skiego, uzyskało osobowość prawną, 

łącznie z rejestracją w Krajowym Re-

jestrze Sądowym. W gronie założy-

cielskim uczestniczyło około 30 osób, 

w tym dwie panie. Stowarzyszenie 

przyjęło oficjalną nazwę „Motórzyści 

2020”. Grupa inicjatywna opracowała 

wcześniej projekt Statutu Stowarzy-

szenia, który na zebraniu założyciel-

skim został poddany pod głosowa-

nie i jednogłośnie zatwierdzony jako 

oficjalny dokument Stowarzyszenia. 

Plany na pierwszy rok działalno-

ści były rozległe. Niestety wybuch 

pandemii koronawirusa musiał 

je zweryfikować. Mimo wszystko 

członkom Stowarzyszenia w 2020 r. 

udało się zrealizować w większych 

bądź mniejszych grupach aż 13 wy-

jazdów do dalszych i bliższych miej-

scowości nie tylko Ziemi Lubuskiej. 

Inauguracyjna wycieczka miała 

miejsce w kwietniu. W sobotę (11.12) 

ubiegłego roku członkowie Stowa-

rzyszenia wyznaczyli sobie spotkanie 

sprawozdawcze; które w związku ze 

zbliżającymi się Świętami Bożego 

Narodzenia przebiegało w świątecz-

nym charakterze. W części oficjalnej 

zgodnie ze Statutem zostały wybra-

ne dwie komisje. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

– Piotr Cholewiński przedstawił spra-

wozdanie za pierwszy rok działalno-

ści, po którym wywiązała się dysku-

sja odnośnie zamierzeń na rok 2022. 

Gdyby nie pandemia, imprez i wyjaz-

dów mogłoby być znacznie więcej. 

W tym roku Zarząd ma wstępnie 

zaplanowanych wiele ciekawych im-

prez, w tym nawiązanie współpracy z 

innymi grupami miłośników jedno-

śladów z Lubska i Zielonej Góry. Jest 

też propozycja wydania własnego 

kalendarza.                 Antoni Barabasz


