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Burmistrz Gubina

Urząd Miejski

Bartłomiej Bartczak

Bartomiejem Bartczakiem
Jak ocenia Pan mijający rok 2009?
W tym roku wreszcie moglismy pokazać to, nad 
czym pracowalismy w latach 2007 i 2008. 
Szczególnie pod względem inwestycji, a także 
pozyskania pieniędzy unijnych i krajowych.
Ważne jest otwarcie w Gubinie wydziału Łużyckiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej. W mijającym 
roku zrealizowalismy bardzo ważne inwestycje 
gospodarcze. Chodzi mi o uzbrojenie strefy 
ekonomicznej przy ul. Cmentarnej, ale także 
jeszcze bardziej perspektywicznych terenów 
przy ul. Legnickiej. Tam jest kilkadziesiąt gotowych 
już hektarów, które czekają na potencjalnych 
inwestorów. Zarówno eurodeptak, jak i Wyspa 
Teatralna uczynią Gubin jeszcze piękniejszym.

Czy uda się zatrzymać młodych ludzi 
w miescie?
Robimy wszystko w tym celu. Wyższa szkoła, nowi 
inwestorzy w strefie, oprócz tego projekty miękkie 
- czyli do 40 tys. zł dla 60 osób na rozkręcenie 
własnego biznesu. Gubińscy przedsiębiorcy też 
się rozwijają. Kilku z nich rozważa zwiększenie 
zatrudnienia, a nawet wybudowanie nowych 
zakładów - co mnie bardzo cieszy. Porównując do 
okolicznych miejscowosci mamy niskie podatki oraz 
uchwały całkowicie zwalniające z podatku. Jesli 
w miescie będzie dobrze płatna praca, a samorząd 
zapewni odpowiednią jakosć nauki, kultury, sportu 
i rekreacji młodzi ludzie zostaną na miejscu.

Czy jest sprawa, której nie udało się Panu 
zrealizować?
- Przez ostatnie lata największym gubińskim 
problemem był brak mieszkań komunalnych. Ale 
i tu powoli wychodzimy na prostą. W roku 2008 
kupilismy 10 mieszkań od Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej. W roku 2009 kolejne 50. 
Przypomnę, że w poprzednich latach miasto nie 
kupiło i nie wybudowało ani jednego mieszkania, 
więc zaległosci są duże. W roku 2010 na pewno 
powalczymy o mieszkania dla blisko 60 rodzin, 
które dostały tytuły prawne od WAM. Ten temat nie 
jest jeszcze do końca załatwiony, niektóre umowy 
kończą się w 2010, a inne w 2011 roku. Liczę tu na 
pomoc lubuskich posłów.

Jaka jest recepta na sukces?
- Można powiedzieć, że pierwsze dwa lata 
chomikowalismy pieniądze na urzędowym koncie.
Przygotowywalismy dokumentacje, uzgadnialismy 
projekty ze stroną niemiecką, czekalismy na wielki 
wyscig po unijną kasę.
Niektóre gminy nie wytrzymały presji mieszkańców 
oraz komentarzy, że nic się u nich nie dzieje. 
Burmistrzowie czy wójtowie spanikowali, zaczęli 
inwestować na kredyt. My czekalismy do końca 
na uruchomienie unijnego dofinansowania, chociaż 
i u nas wyczuwało się zniecierpliwienie. 
Z drugiej strony wiedzielismy, że nie ma co szaleć 
z inwestycjami za własne srodki w sytuacji, gdy za 
moment ruszą unijne programy i każdą złotówkę 
będzie można pomnożyć razy 4.

Pamiętam, jak staralismy się o dofinansowanie termomodernizacji magistratu.
Umowiłem się z marszałkiem Marcinem Jabłońskim na podpisanie umowy przed
budynkiem urzędu (stało tam wtedy duże rusztowanie). Chciałem, żeby sam 
się przekonał, iż termomodernizacja magistratu jest już zaawansowana, bo to 
również miało wpływ na dofinansowanie. Innym razem pojechałem do Poczdamu
z burmistrzem Guben - chodziło o wywalczenie srodków unijnych dla Gubina 
i Guben, wyjazd zakończył się naszym wspólnym sukcesem. Takich historii 
można opowiadać wiele. O pieniądze zewnętrzne trzeba zabiegać - jak nie 
wpuszczają drzwiami, to trzeba wejsć oknem. W sprawach unijnych dużą rolę 
odgrywa także Euroregion z siedzibą w Gubinie. Prezes Czesław Fiedorowicz, 
jako były burmistrz Gubina ciągle żyje sprawami naszego miasta i cieszy się 
z każdej zrealizowanej inwestycji. Podobnie rektor UZ prof. Czesław Osękowski, 
poseł z naszego powiatu Marek Cebula, czy nawet Urszula Dudziak.

Jakie ma Pan samorządowe plany na przyszłosć?
- Dalej będziemy walczyć o unijne wsparcie. Własnie złożylismy kolejne wnioski 
o unijne dofinansowanie na kwotę przekraczającą 40 mln zł. 
W przyszłym roku oddamy do użytku Wyspę Teatralną, zrewitalizujemy parki 
miejskie. W planach jest turystyka wodna na Nysie, rozbudowa basenu, 
kolejne termomodernizacje placówek oswiatowych. Marzę też o tym, żeby 
otworzyć wieżę Fary dla turystów. W tym celu m.in. współpracuję z europosłem 
Arturem Zasadą, Lubuskim Konserwatorem Zabytków Barbarą Bielinis - Kopeć, 
stowarzyszeniem wspierającym z Guben, fundacją odbudowy Fary.
Zarówno ja, jak i radni chcielismy pokazać mieszkańcom, że się nie pomylili 
oddając na nas głos.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
, ,

,
,

,

,
,

,

,

,

, ,

,

,



Inwestor w gminie - to marzenie każdego samorządowca. 
W powiecie krosnieńskim spełniło się tylko u Bartłomieja Bartczaka. 
W Gubinie dwa zakłady niebawem ruszą pełną parą.

,

Fabryka TEKRA

Największy sukces

Tekra i NWM – to firmy, które na początek zatrudnią kilkadziesiąt, a później kilkaset osób. Sprowadzenie 
ich do Gubina to bez wątpienia największy sukces obecnych władz miasta. 
Negocjacje nie były łatwe, ale rzadko kiedy rozmowy o interesach idą jak po masle. Burmistrz Gubina krok 
po kroku, konsekwentnie realizował wczesniej zamierzoną strategię. Liczył się przede wszystkim inwestor,
a co za tym idzie korzysci dla mieszkańców. 
Nauczony błędami poprzedników, B. Bartczak nie wzbudzał medialnego szumu w trakcie rozmów. 
- Po pierwsze nie chciałem spłoszyć przedstawicieli zagranicznych firm. W przeszłosci przedwczesnie 
chwalono się naokoło, że już jest inwestor, że będą miejsca pracy. Tymczasem na strefie dalej rosło zboże 
zamiast fabryk. Po drugie - nie miałem zamiaru podawać tych firm jak na tacy innym wójtom czy burmistrzom. 
Wiem, że najważniejsze, to walczyć o swoje miasto i swoich mieszkańców - wspomina dzis burmistrz.

Świadomy własnych możliwosci burmistrz sam negocjował z potencjalnymi przedsiębiorcami, którzy chcieli 
zainwestować swój kapitał nad Nysą. Jak się później okazało miało to decydujące znaczenie.  - O sukcesie 
w negocjacjach z inwestorami czasem decydują szczegóły - dodaje burmistrz - Jeden z samorządowców 
innej gminy przyznał mi w szczerej rozmowie, że firma, która zainwestowała u nas niemal już zaklepała 
transakcję z nim. Zdanie zmieniła po ciepłym przyjęciu w Gubinie. Pamiętam jak rozmawialismy o stadionie 
Bayeru Leverkusen - ich ulubionej drużyny. Zdziwili się, jak im powiedziałem, że jest tam tylko 22.500 miejsc 
siedzących. Burmistrz nie kryje satysfakcji, ale też i trudno się temu dziwić. W ostatnim roku doprowadził 
do tego, że w Gubinie zainwestowały dwie duże, zachodnie firmy. Co to oznacza?  - Nowe etaty dla 
mieszkańców, ruch w interesie, współpraca z gubińskimi podmiotami gospodarczymi, a co za tym idzie 
znaczna poprawa jakosci życia mieszkańców - cieszy się burmistrz.

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
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Jak oceniasz władze Gubina w minionym roku?Inwestycje w latach 2001-2009

Sprawnosć pozyskiwania pieniędzy unijnych to chyba najważniejsze
kryterium oceny samorządowców.
Gubin przez ostatnie lata słabo wykorzystywał swoje transgraniczne 
położenie. Natomiast niemiecki Guben brał pieniądze unijne pełnymi 
garsciami. W efekcie zamiast zmniejszać różnice w rozwoju obu miast 
- te tylko się powiększyły.
Na szczęscie podczas obecnej kadencji karta się odwróciła.
Na budowę boisk udało się pozyskać srodki z kilku różnych programów:
Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), Ministerstwo Sportu, 
Orlik 2012.
Budowę dróg wsparły finansowo m.in.: Lubuski Regionalny Program 
Operacyjny (LRPO), Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
oraz praca własna  Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych (MZUK).
W sumie miasto pozyskało pieniądze aż z kilkunastu różnych funduszy
unijnych i krajowych, a kwota dofiansowania przekroczyła 20 mln. zł.
Świadczy to o różnorodnosci inwestycji oraz fachowosci urzędników
miejskich.

Patryk Wawrzyniak, 18 lat
Gubin ruszył się z wieloletniej stagnacji 
i wciąż utrzymuje nadane wysokie 
tempo.  W 2009 roku reaktywowała się 
po latach Młodzieżowa Rada Miasta. 
Każdy z członków dzięki niej zdobył 
nowe umiejętnosci: interpersonalne, 
nauczył się samorządnosci, gospoda-
-rowania pieniędzmi, oraz szanowac

opinie członków naszej społecznosci lokalnej. 
Zorganizowalismy też szereg imprez, nie tylko dla 
młodzieży.Dodam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. 
Został uruchomiony Wydział Zamiejscowy Łużyckiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej. Nie każdego stać na 
utrzymanie się na stancji w większym miescie. Możliwosć 
podjęcia studiów w Gubinie stwarza nowe szanse dla 
mieszkańców miasta. Można jednoczesnie pracować 
i uczyć się zaocznie. Zapewne wielu młodych skusi się na tę 
propozycję.

Helena Binicewicz, emerytka
Tyle lat człowiek czekał, ale warto było. 
Nareszcie nie muszę się wstydzić za 
miasto po tej stronie granicy. Jeszcze 
cztery, pięć lat temu Gubin i Guben 
dzieliła przepasć. Teraz różnice 
jeszcze są widoczne, ale też gołym 
okiem widać, że maleją. Nasze miasto 
pięknieje i za to władze oceniam na 
plus.

Grzegorz Bombicz, emeryt, 74 lata
Ech, swiat pędzi do przodu. A my 
starsi ludzie już za tym nie nadążamy. 
Dla mnie liczy się to, że mogę przyjsć 
do urzędu i tam każdy z usmiechem mi 
pomoże. Jak na zachodzie. Teraz tyle 
tych spraw, że nie idzie się połapać. 
A burmistrz, choć to ważna osoba, też 
znajdzie czas dla każdego. To ważne!

Michał Godyń 
(spawacz z firmy TEKRA)
Co prawda nie jestem stałym 
mieszkańcem Gubina, mieszkam 
z małżonką Żanetą i 2.5 roczną córką 
Oliwią od 6 miesięcy, ale widać gołym 
okiem, że miasto „złapało oddech”, 
że się rozwija. Przykład na to, to 
chociażby zmiana estetyki centrum 
miasta. Jest naprawdę ładnie. Nie jest 

to tylko moje zdanie, ale też kręgu moich znajomych. U mnie 
zaszło bardzo dużo korzystnych zmian, otrzymałem bardzo 
dobrą pracą z korzystnymi warunkami finansowymi. Pracuję 
w młodym, dynamicznym zespole swietnie zarządzanym, 
dającym możliwosć samorealizacji. 

Robert Woszak, nauczyciel WF-u, 
44 lata
Ja mogę ocenić oswiatę i edukację, bo na 
tej dziedzinie się znam. Zdecydowanie 
na plus wypada zeszłoroczny bilans 
zysków pod względem inwestycji. 
Nowoczesne boiska szkolne rosną jak 
grzyby po deszczu. Baza i zaplecze 
dzięki temu znacznie się poprawiają. 
To w przyszłosci na pewno z korzyscią 
wpłynie na rozwój miasta.

MÓWIĄ O NASBurmistrz Gubina Zastępca Burmistrza
Bartłomiej Bartczak Justyna Karpisiak
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25 mln zł

2,42 mln 2,81 mln 4,60 mln 5,52 mln 4,59 mln 5,22 mln 1,05 mln 4,38 mln 23 mln*
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0 mln zł

Lech Kiertyczak (SLD) Bartomiej Bartczak (PO, Pro Gubin) wartosć inwestycji może ulec zmianie po wpływie
i rozliczeniu wszystkich faktur*
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wydarzenia z których jestesmy dumni,

Kalendarium miejskie

Styczeń - Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
Nasze miasto staje się miastem akademickim, 
na zdjęciu pierwszy rocznik gubińskich studentów.

Kwiecień - Drugi inwestor w strefie 
Lukseburczycy zbudują w Gubinie fabrykę odżywek 
dla sportowców. Burmistrz, będąc na strefie, odbiera 
telefon od inwestora.

Maj - Fundusze Unijne EWT
kolejne miliony dla Gubina, tym razem przeszły projekty 
z programu Europejskiej Współpracy Terytotrialnej EWT.

Luty - Lista indykatywna
Zarząd Województwa docenił gubińskie projekty. 
Na liscie indykatywnej znalazły się: Wyspa Teatralna,
uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz termomodernizacja 
urzędu miejskiego.

Czerwiec - 48 Wiosna nad Nysą
Korowód, ciekawe koncerty, jednym słowem zabawa 
dla wszystkich pokoleń.

Lipiec - Przedsięwzięcia w szkołach
Oprócz boisk przyszkolnych, samorząd mocno 
zainwestował w remonty placówek oswiatowych.

Sierpień - Dukat Miejski
Miasto zyskało własny srodek płatniczy, 6 sliwek 
gubinek zrobiło prawdziwą furorę.

Wrzesień - II Lubuskie Forum Gospodarcze
Do Gubina zjechało kilkudziesięciu potencjalnych 
inwestorów, konferencja gospodarcza pokazała 
wszystkie walory euromiasta.

Październik - Pieniądze dla Gubinian
Pierwszy taki projekt w historii miasta. Kilkadziesiąt osób 
dostanie nawet po 40 tys zł na rozwinięcie własnego 
biznesu. W sumie samorząd pozyskał na ten cel blisko 
4 mln zł.

Listopad - Mieszkania WAM 
Władze miasta kupiły 50 mieszkań od Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej, grupa szczęsliwców jeszcze 
przed swiętami dostaje upragnione lokum.

Grudzień - Ciąg pieszy - eurodeptak 
Eurodeptak dodaje miastu uroku. Już nie musimy się 
wstydzić za wygląd terenów przy samej granicy.

Marzec - Uniwersytet Trzeciego Wieku
Gubiński Dom Kultury wraz z Urzędem Miejskim powołują 
do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pomysł okazuje się 
strzałem w dziesiątkę. Gubińscy seniorzy bardzo chętnie 
uczestniczą w ciekawych zajęciach.

GUBIŃSKIE SUKCESY
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Zadania inwestycyjne i remontowe
zrealizowane w 2009r.

Zadania zakończone

•Przebudowa dróg gruntowych ul. Waryńskiego, 
   R. Luksemburg w Gubinie oraz przebudowa 
   ul. H. Sawickiej pomiędzy ul. Daszyńskiego 
   a R. Luksemburg
-  wartosć całkowita zadania: 1.921.823,42 zł

•Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu 
   na ul. Żołnierskiej, Cmentarnej i Poleskiej 
   w Gubinie - etap I
-  wartosć całkowita zadania: 3.000.434,34 zł

•Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole   
   Podstawowej nr 2 w Gubinie
-  wartosć całkowita zadania: 344.871,59 zł

•Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
 -  wartosć całkowita zadania: 2.705.770,58 zł

•Budowa deptaka od przejscia granicznego do  
   baszty w ramach projektu „Zielona Ścieżka”. 
-  całkowita wartosć zadania: 2.085.949,50 zł

• Utworzenie obszarów aktywnosci gospodarczej
    w Gubinie - ul. Legnicka (uzbrojenie terenu)
-   całkowita wartosć zadania: 1.295.946,74 zł 

•Budowa obiektu rekreacyjno - treningowo -
   - szkoleniowego przy ZSO w Gubinie
-  wartosć całkowita zadania: 1.409.854,38 zł

• Budowa drogi ul. Wybickiego
 -  szacunkowa wartosć zadania: 138.798,31 zł                                     

• Przebudowa drogi przy ul. Dzikiej i Miedzianej
 -  szacunkowa wartosć zadania: 319.428,98 zł

• Przebudowa chodnika przy ul. Barlickiego 
 -  szacunkowa wartosć zadania: 17.993,63 zł                             

• Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego 
    od ul. Cmentarnej przy Cmentarzu Komunalnym
 -  szacunkowa wartosć zadania: 7.756,85 zł

• Remont chodnika przy ul. Ogrodowej   
 -  szacunkowa wartosć zadania:16.461,60 zł

• Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa w Gubinie 
-   szacunkowa wartosć zadania: 87.000 zł

Inwestycje oswiatowe

• Zespół Szkół im. M.Kopernika:
 -  remont dachu i ocieplenie budynku: 308 220 zł
 -  roboty dekarskie na budynku 
    stołówki szkolnej: 21 840 zł
 -  zakup piłkochwytów: 24 000 zł
 -  boisko: 1 052 454 zł

• Szkoła Podstawowa Nr 2:
 -  remont toalet: 220 000 zł
 -  przystosowanie dodatkowego pomieszczenia  
   dydaktycznego: 18 800 zł
 -  wymiana instalacji elektrycznej w stołówce 
   i kuchni: 8 200 zł
 - wymiana podbitki sufitowej 
   w sali gimnastycznej: 24 700 zł

•Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
   w ulicy Roosevelta przy budynku nr 3
-  całkowita wartosć zadania: 64.167,58 zł 

•Wymiana (przebudowa) sieci kanalizacyjnej 
   w ulicy R. Luksemburg 
-  całkowita wartosć zadania: 30.313,02 zł

Zadania w trakcie realizacji

• Turystyczne zagospodarowanie 
    Wyspy Teatralnej
-   wartosć zadania: 2.887.920,00 zł
   + roboty dodatkowe

• Przebudowa ogrodzenia wzdłuż targowiska 
    przy ul. Obrońców Pokoju
-   szacunkowa wartosć zadania: 138.639,07 zł

• Budowa oswietlenia drogowego o ulic Krzywa, 
    Klonowa, Kasztanowa i Żwirki i Wigury
-   szacunkowa wartosć zadania: 77.657,87 zł

Zadania wykonywane przez MZUK

• Budowa drogi wzdłuż budynku 
    przy ul. Roosevelta 3 - 3c”       
 -  szacunkowa wartosć zadania: 68.914,06 zł

• Szkoła Podstawowa nr 3:
 -  remont toalet: 51 500 zł
 -  zakup stolików i krzeseł: 100 000 zł
 -  wymiana stołów w kuchni: 5 200 zł
 
• Przedszkole Miejskie Nr 1:
 -  remont pokrycia dachowego: 168 700 zł
 -  remont pieca c.o.: 7 500 zł

Dodatkowo : 
instalacja monitoringu wizyjnego przy wszystkich 
trzech przedszkolach i na boisku przy Zespole 
Szkół im. M.Kopernika: 16 600 zł

Łącznie nakłady inwestycyjno-remontowe 
przekroczyły 23 mln zł, w tym 2 miliony 
na remonty placówek oswiatowych.

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ:
Urząd Miejski w Gubinie
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin
tel. 068 - 455 8100 www.gubin.pl
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Leszek Ochotny, 
Przewodniczący Rady
Mijający rok przejdzie do historii 
pod względem wielu trafionych 
inwestycji. Kierowanie radą to duża 
odpowiedzialnosć. Na szczęscie, 
większosć radnych potrafiła nawiązać 
porozumienie, dzięki czemu najważniejsze 
decyzje dla miasta były podejmowane 
wspólnie. Skutkiem tego jest zauważalny 

rozwój Gubina. Myslę, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy. 
Tym samym spełnimy oczekiwania mieszkańców, a satysfakcja 
będzie dla nas największą nagrodą.

Andrzej Białek, Przewodniczący 
Komiasji Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Ochrony Środowiska i Bezpie-
- czeństwa Publicznego
Kolejny rok działalnosci obecnej 
Rady uznaje za bardzo udany. Liczne 
inwestycje, nowi inwestorzy, nowa 
formuła szpitala, poprawa infrastruktury 
drogowej, zmiany w organizacji  ruchu 
drogowym, funkcjonowanie  Straży 
Miejskiej, dopracowanie koncepcji 

monitoringu miasta i wiele innych, to elementy układanki zwanej 
bezpieczeństwem publicznym. W dobrze zorganizowanym, 
bezpiecznym miescie inwestorzy chcą tworzyć nowe miejsca 
pracy. Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja finansowa rodziny 
jest  na dzień dzisiejszy najważniejszą potrzebą społeczną 
i komfortem na który, nie wszyscy mogą sobie pozwolić.

Danuta Andrzejewska, 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rok 2009 uważam za rok przełomowy, 
w którym w naszym miescie zostało 
zrobione naprawdę bardzo wiele (ale 
zawsze za mało), że możemy być dumni, 
że cos po nas zostanie ale mamy jeszcze 
kilka miesięcy na zrobienie jeszcze więcej 
wspólnymi siłami. I tak naprędce: wykup 
mieszkań od WAM-u, boiska, drogi, 

deptak, kończy się ogrodzenie targowiska, prace na wyspie, 
zakład TEKRA oraz mnóstwo spraw drobnych, które bulwersowały 
mieszkańców. Trudno to wszystko wymienić. A ja osobiscie jestem 
zadowolona i dumna z tego, że przyszło mi pracować z tak 
wspaniałymi ludźmi.

Edward Patek, Przewodniczący 
Komisji Planowania i Budżetu
Pod względem inwestycyjnym, mijający 
rok możemy uznać za spory sukces. Przez 
ostatnie 12 miesięcy powstały między 
innymi nowoczesne boiska, deptak 
z projektu zielony spacer, schetynówka na 
ul. Waryńskiego i Róży Luksemburg oraz 
ruszyła rewitalizacja Wyspy Teatralnej. 
Ponadto uzbrojono strefę ekonomiczną 
przy ul. Cmentarnej i Legnickiej. Działania 

te spowodowały, że nasze miasto staje się atrakcyjniejsze nie 
tylko dla mieszkańców i turystów, ale także dla inwestorów, 
czego przykładem jest firma Tekra. Przed nami, jako samorządem 
lokalnym, trudne zadanie, ale postaramy się, żeby przyszły rok był 
jeszcze lepszy i bogatszy w sukcesy.

Jakub Bartczak, Przewodniczący 
Komisji Działalnosci Gospodarczej
Gubin w 2009 r. stał się jednym wielkim 
placem budowy. Stworzono sieć bardzo 
kosztownej infrastruktury koniecznej dla 
rozwoju gospodarczego miasta, po to, 
aby zapewnić godne finansowe warunki 
pracy mieszkańców na przyszłosć. Przy 
tym cały czas, mimo swiatowego kryzysu, 
wykonywana była trudna, ale skuteczna 

praca poszukiwania kolejnych inwestorów przez zorganizowane 
konferencje gospodarcze, misje biznesowe, scisłą współpracę 
ze Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dynamiczny rozwój Gubina 
jest dzis faktem i pewną wysoką normą, która stała się zarazem 
rozpoznawalnym znakiem markowym naszego miasta na arenie 
całego województwa. 

Tomasz Kaczmarek, Przewodniczący 
Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Rekreacji
Budżet miasta Gubina na rok 2009 był 
bardzo owocny dla rozwoju naszego 
miasta. Widać to dzisiaj na placach 
przy naszych szkołach gdzie wszędzie 
powstaly nowe obiekty sportowe z myslą 
o dzieciach i młodzieży Gubińskich szkół 
oraz przyszłosci kolejnych pokoleń. Duże 
inwestycje zostały również dokonane 

na obiektach oswiatowych, zarówno szkół i przedszkoli co 
pozwoli dzieciom na zabawy i naukę w placówkach o wysokim 
standardzie. Na równi z rozwojem infrastuktury szkół i obiektów 
sportowych miasto zmienia swoją wizualną szatę poprzez 
inwestycje w centrum miasta, oraz na przyszłych terenach 
inwestycyjnych. Życzyłbym sobie i wszystkim mieszkańcom 
Gubina aby każdy rok w naszej Małej Ojczyźnie przynosił tak 
pozytywne zmiany jak rok 2009.

RADni PRZEwODnicZący KOmiSJi

www.gubin.pl
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