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Maseczki 
dla seniorów

Do ważnego przedsięwzięcia włą-

czyli się radni miejscy oraz pracowni-

cy urzędu, którzy rozdawali niezbęd-

ny sprzęt potrzebny do zakrywania 

nosa i ust w miejsc publicznych.

czytaj str.  12

Puste targowiska

Zapaść w tak ruchliwym miejscu jak 

targowiska to zjawisko niemal nie-

wyobrażalne. Funkcjonują od prawie 

30 lat i nigdy tak cicho tu nie było.

                                                  czytaj str. 6

GDK ma 35 lat

Gubiński Domu Kultury w tym 

roku obchodzi 35-lecie działalności. 

W tym numerze “WG” rozpoczy-

namy cykl artykułów i wspomnień 

poświeconych tej ważnej dla Gubi-

na instytucji.                     czytaj str. 9

Lekarz radzi...

Staramy się udzielać porad w taki 

sposób, aby nie narażać chorych na 

niepotrzebne podróże do szpitali - 

mówi lekarz Lech Borkowski. czytaj 

str.   10

We wtorek, 8 kwietnia, w godzinach 

wieczornych dotarła do nas bardzo 

przykra wiadomość o śmierci jedne-

go z radnych Janusz Jażdżewskiego,.                                 

czytaj str.  11

Czytaj str. 13

Gubińskie wsparcie dla biznesu

Czytaj str. 3

Wspomnienie  
o J. Jażdżewskim
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W Gubinie trwa Spis Próbny
Do końca kwietnia 2020 r. mieszkańcy naszego miasta mogą dopełnić obowiązku 
i wziąć udział w drugim spisie próbnym przed NSP 2021, który realizowany jest 
w Gubinie.
W trakcie trwania spisu pojawiło się wiele wątpliwości. Zachęcamy do zapoznania 
się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania.
Czy udział w spisie jest obowiązkowy?
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy. 
Obowiązkowy jest również udział w spisie próbnym do NSP. Główną metodą spisu 
przyjętą w roku 2020  – jest tzw. SAMOSPIS. Polega on na samodzielnym 
wypełnieniu formularza spisowego dostępnego na stronie spis.gov.pl

Dzięki temu nie będziemy musieli korzystać z pomocy rachmistrza spisowego.  Dla 
tych, którzy nie będą mogli spisać się samodzielnie pomocą służyć będą 
rachmistrzowie telefoniczni, którzy umożliwią inny sposób spisania się. Tożsamość 
rachmistrzów będzie można sprawdzić dzwoniąc na infolinię, bądź do biura 
spisowego. 
Czy wszystkie pytania zawarte w formularzu spisowym są obowiązkowe? 
Pytania zadawane w spisie są obowiązkowe i zgodnie z ustawą każdy z nas musi na 
nie odpowiedzieć. 
Wyjątek stanowią pytania dotyczące: przynależności do kościoła lub związku 
wyznaniowego, pozostawania w małżeństwie, pozostawania w związku 
nieformalnym z inną osobą, zawarcia związku małżeńskiego w kościele lub związku 
wyznaniowym oraz  samooceny w zakresie ograniczeń sprawności. Odpowiedź na 
te pytania jest dobrowolna i można wybrać opcję – „nie chcę odpowiadać na to 
pytanie”. Należy ponadto zaznaczyć, że w spisie powszechnym nie będziemy pytać 
o dochody i zarobki ludności.

Czy dane które przekazujemy są bezpieczne? 
Każdy obywatel biorący udział w spisie powszechnym ma zagwarantowaną 
ustawowo anonimowość. Wszystkie dane zebrane podczas spisu objęte 
są tajemnicą statystyczną.  
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu 
i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego 
przyrzeczenia. Pisemne przyrzeczenie, jest składane właściwemu komisarzowi 
spisowemu. Zgodnie z ustawa o statystyce publicznej (art. 54-55) osoba, która 
naruszy tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Ponadto jeśli ktoś wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się 
w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie 
statystyczne statystyki publicznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 
osobistej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Zbierane dane są również odpowiednio 
zabezpieczane przed dostępem osób 
niepowołanych i są chronione  zgodnie 
z realizowaną przez GUS Polityką 
Bezpieczeństwa Informacji Statystyki 
Publicznej.

Do czego będą wykorzystane zebrane dane? 
Zebrane dane służyć będą wyłącznie do analiz i opracowań zbiorczych. 
Spis powszechny to jedyne pełne badanie statystyczne obejmujące całą populację 
Polski. Dzięki spisowi wiemy, ile osób mieszka w różnych miejscowościach, jakie 
jest wykształcenie społeczeństwa, jakie są zasoby mieszkaniowe.
Na ich podstawie będą przygotowywane publikacje i opracowania statystyczne 
omawiające różne aspekty sytuacji społeczeństwa polskiego. Na podstawie danych 
ze spisu realizowane są też kolejne badania. Przykładowo – co roku publikujemy 
informacje o liczbie ludności, której punktem wyjścia są dane ze spisu. Na 
podstawie liczby zgonów i urodzeń bilansujemy liczbę ludności dla kraju i dla 
danej miejscowości. Na wynikach spisu władze publiczne i różne podmioty 
opierają swoje decyzje i strategie. Dla samorządów spis jest zmierzeniem 
skuteczności prowadzonej przez nich polityki regionalnej i lokalnej.
Dlaczego w województwie lubuskim na miejsce spisu próbnego wybrano Gubin?
Przy wyborze gmin – zarówno do I jak i II spisu próbnego - kierowano się 
podstawowymi wskaźnikami dla gmin, jak i  znaczącymi różnicami dla wybranych 
zjawisk demograficznych. Porównywano wyniki badań bieżących lub wyniki 
ostatniego (z 2011 r.) spisu ludności i mieszkań z danymi pochodzącymi 
z administracyjnych źródeł danych. 
W pierwszym etapie prac przygotowane zostało zestawienie obejmujące wszystkie 
gminy w Polsce, w ramach każdego województwa – według wytypowanych 
wskaźników. Dalsze działania polegały na analizie wskaźników w ramach 
zagadnień tematycznych, dla których ustalone zostały wskaźniki i wytypowaniu 
gmin uwzględniających ustalone kryteria, np. przeciętne wartości wskaźnika. 
Do wyboru gmin do spisu próbnego wykorzystano m.in. następujące wskaźniki: 
wielkość gminy, strukturę wieku, saldo migracji (wewnętrznych i zagranicznych), 
stopę bezrobocia itd. Ostatecznie wytypowano metodą ekspercką po 20 gmin w 
każdym województwie. Analiza wskaźników dostępnych na poziomie 
wytypowanych gmin pozwoliła na sformułowanie dodatkowych merytorycznych 
przesłanek, które zostały uwzględnione przy ostatecznym wyborze gmin, m.in. 
także w kontekście wyboru tzw. „gmin mniejszościowych”. 
Tak więc z jednej strony zostały wytypowane gminy o przeciętnej „wartości” 
wskaźników, z drugiej zaś również gminy o wartościach skrajnych, tak by była 
możliwość przetestowania rozwiązań w różnych warunkach.
Gubin (gmina miejska, w woj. lubuskim) jako gmina przygraniczna, ma wskaźnik 
gęstości zaludnienia (znacznie powyżej średniej dla województwa), zrównoważone 
proporcje udziałów ludności według ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie 
ludności gminy (nieco wyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym), niskie 
wartości wskaźnika napływu ludności do gminy na 1000 osób (migracje 
wewnętrzne na pobyt stały), wysoką stopę bezrobocia.
Jak się spisać?

Zaloguj się wybierając jeden z trzech sposobów logowania do aplikacji

Wypełnij składający się z trzech części formularz spisowy

Gubin

W GMINIE MIEJSKIEJ GUBIN TRWA SPIS PRÓBNY!
Spisz się do 30 kwietnia 2020 r.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej

Za pomocą numeru PESEL

Za pomocą unikalnego kodu mieszkania

1
2
3

Pierwsza dotyczy ustalenia adresu zamieszkania 
oraz osób zamieszkałych pod tym adresem i relacji rodzinnych

Druga zawiera kwestionariusz mieszkaniowy

Trzecia składa się z listy kwestionariuszy osobowych

OCHRONA DANYCH!!!
JEST DLA NAS 
NAJWAŻNIEJSZA

OBOWIĄZEK SPISOWY OKREŚLA
Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021§

PAMIĘTAJ
W formularzu nie pytamy m.in. o dochody i zarobki

Spisz się online do 30 kwietnia na 
spis.gov.pl

DZIĘKUJEMY dla nas 
#liczysiękażdy

Ważne!  
Formularz wypełniamy według stanu na:

31 marca 
2020 r.

o godz.
24:00
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Wsparcie dla biznesu

www.bsrzepin.pl

Rzepin

ul.Dworcowa 9

tel. 95 759 63 46

      95 759 74 48

Cybinka

ul.Szkolna 7

tel. 68 391 13 40

      68 391 20 31

Słubice

ul.Wojska Polskiego 170

tel. 95 758 42 39

      95 758 42 51

Gubin

ul. Piastowska 9

tel. 68 359 57 18

      68 359 30 17   

Kowalów

ul. Radowska 24

tel. 95 759 95 34

      95 759 95 35

Maszewo

Maszewo nr 68

tel. 68 383 13 80

W oparciu o przykład reprezentatywny kredytu w wysokości 5000,00zł, z terminem spłaty 60 miesięcy i zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy na życie oraz 

trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku – Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wyniesie 11,82%; całkowita kwota 

kredytu 5000,00zł; całkowita kwota do spłaty 6 375,62zł: oprocentowanie stałe 6,00% w skali roku; całkowity koszt kredytu 1 375,62zł (w tym odsetki 799,62zł, prowizja 300,00zł, 

składka ubezpieczeniowa 276,00zł - wpłacana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu); umowa zawarta na 60 miesięcy; harmonogram spłat – 59 rat każda w wysokości 96,66 

zł i jedna 60 rata wyrównująca w wysokości 96,68zł.  Decyzja o udzieleniu kredytu uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.   

 Drogi Kliencie, proponujemy kredyt  oprocentowany zaledwie 6%

w skali roku. Tak niskie oprocentowanie powoduje, że pożyczając 5 000,00 zł

na 5 lat, miesięczna rata kredytowa wyniesie tylko 96,66 zł.

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:

Szybki i tani
kredyt gotówkowy

6na +

Nasz samorząd wprowadza swój 

pakiet rozwiązań, które ułatwią 

przedsiębiorcom przetrwanie tego 

najgorszego okresu związanego z 

pandemią koronawirusa. Jest to lo-

kalne uzupełnienie ogólnopolskiej 

tarczy antykryzysowej. 

Jaka jest propozycja naszego mia-

sta? - Po pierwsze rozważamy po-

moc dla prowadzących działalność 

w branżach najbardziej dotkniętych 

aktualną sytuacją – tłumaczy bur-

mistrz Bartłomiej Bartczak. - Mowa 

oczywiście o branżach wskazanych w 

rozporządzeniach Ministra Zdrowia, 

gdzie działalność została ograniczona 

do zera, czyli przede wszystkim w ga-

stronomii, hotelarstwie, salonach uro-

dy - zakłady fryzjerskie, kosmetyczne 

i pracownie tatuażu oraz usługach 

związanych z rekreacją i sportem, np. 

siłownie i sale zabaw.

Oznacza to, że przedsiębiorcy, któ-

rych działalności kwalifikuje się 

do jednej z tych grup, będą mogli 

składać wnioski o zwolnienie z po-

datku od nieruchomości. Ponadto 

wszyscy podatnicy mogą ubiegać 

się o odroczenie terminu płatności 

podatku lub o rozłożenie powstałej 

zaległości na raty lub umorzenie 

powstałych od należności podat-

kowych odsetek. 

- W przypadku obu targowisk miej-

skich stawka najmu zostaje obni-

żona do kwoty 1 zł brutto za 1 m2 za 

miesiąc maj – dodaje Justyna Karpi-

siak, zastępca burmistrza miasta. - W 

kwietniu stawka została obniżona do 

30% pierwotnej wartości. 

Jeśli chodzi o opłatę roczną z tytu-

łu użytkowania wieczystego będzie 

ona płatna do 30 czerwca, a nie do 31 

marca. Również opłata za przekształ-

cenie prawa użytkowania wieczy-

stego w prawo własności może być 

wniesiona do końca czerwca. 

- Szczegóły rozwiązań przedstawimy 

wkrótce, ponieważ wiele z nich musi 

uzyskać akceptację organów kon-

trolnych i zostać przyjętych w drodze 

uchwał – zaznacza Wojciech Sende-

ra, przewodniczący Rady Miejskiej.

Pamiętajmy, że samorząd lokalny 

nie otrzymał z budżetu państwa żad-

nych środków na pomoc przedsię-

biorcom, co oznacza, że takie wspar-

cie z pewnością przełoży się na straty 

w budżecie miasta. W efekcie może 

to oznaczać szukanie oszczędności i 

rezygnowanie z niektórych inwesty-

cji. Jednak najważniejsze jest solidar-

ne przetrwanie obecnego kryzysu 

i wspólne odbudowywanie stanu 

sprzed epidemii COVID-19.

Więcej informacji podamy po 

wprowadzeniu w życie opisywa-

nych przepisów. 

Ukryty w busie
Funkcjonariusze Nadodrzańskiego 

Oddziału Straży Granicznej ujawnili 

wczoraj (20.04) ukrytego w busie 

mężczyznę, który w ten sposób 

chciał ominąć kontrole sanitarna i 

graniczną oraz cudzoziemki, która 

przebywała w Polsce nielegalnie.

Podczas tymczasowego przywró-

cenia kontroli granicznej, w rejonie 

byłego przejścia granicznego Gu-

bin-Guben funkcjonariusze Straży 

Granicznej z placówki w Zielonej 

Górze-Babimoście skontrolowali sa-

mochód typu bus, którego kierowcą 

był 25-letni obywatel Polski. Podczas 

kontroli części ładunkowej pojaz-

du ujawniono ukrytego pod kocem 

28-letniego obywatela Polski. - Oka-

zało się, iż mężczyzna ukrył się w czę-

ści ładunkowej pojazdu w celu unik-

nięcia skierowania do obowiązkowej 

kwarantanny przez funkcjonariuszy 

Straży Granicznej. Po przeprowadze-

niu kontroli sanitarnej i sprawdzeniu 

temperatury ciała, kierowca i pasażer 

ukarani zostali mandatami karnymi 

w wysokości po 500 zł. Pasażer skie-

rowany został na obowiązkową kwa-

rantannę – informuje „WG” mjr SG 

Joanna Konieczniak, rzecznik praso-

wy Komendanta Nadodrzańskiego 

Oddziału Straży Granicznej. (red)
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Harcerze 
pomagają

Pomocna 
infolinia

W maju bez 
komunii 

Raport 998

Zbierajmy 
nakrętki!

Tak wyglądało Święto Pracy...
Czasy świetności obchodów 1 maja 

minęły bezpowrotnie. W czasach 

komunizmu ten dzień był obcho-

dzony z rozmachem. Oto jak na 

łamach „Wiadomości Gubińskich” 

wspomniał tamte czasy Stefan Pila-

czyński, prezes Gubińskiego Stowa-

rzyszenia Ziemi Gubińskiej: To był 

dzień podczas którego świętowała 

przede wszystkim klasa robotnicza. 

Jak Polska długa i szeroka masze-

rowały pochody. Ten w Gubinie 

nie był mały - wystarczy, że poszło 

„obuwie” i „odzieżówka”. Już było 

tłumnie. Do tego kilka innych za-

kładów funkcjonujących w mieście. 

A z każdym zakładem – obowiąz-

kowo – wojsko. A do tego chodniki 

obstawione tłumnie. Dziś 1-majowe 

pochody przeszły do historii. W Gu-

binie dawno o nich zapomniano. 

Pochody były swego rodzaju kolo-

rytem tamtych czasów. W zasadzie 

większość szła bo „po co mam się 

jutro tłumaczyć” - tak mówili. Ale 

po pochodzie nieraz ciężko było 

do domu wrócić. Powodów bywało 

sporo: wolny dzień i koledzy namó-

wili, a na placu rzucili rajstopy, piwo 

i kaszankę…  A jak jeszcze słońce 

pięknie świeciło. W końcu robiło 

się radośnie i wesoło. Kto potrafił  

- uwieczniał to wszystko na kliszy, 

choć aparatów fotograficznych 

było jak na lekarstwo i … dziś po 

wielu latach możemy opowiedzieć 

wnukom, co to były za czasy i jak 

wyglądały pochody.  

A jak pamiętają 1 maja mieszkańcy 

Gubina? Wspomina pani Bogusła-

wa: Czekaliśmy z utęsknieniem na 

ten dzień z wielu powodów. Wtedy 

bowiem w sklepach mięsnych po-

jawiała się kiełbasa, w warzywniaku 

można było kupić cytryny, a w in-

nych sklepach dostępny był papier 

toaletowy. W pochodach szliśmy 

wszyscy, bo w przeciwnym razie 

ucinano premie pracownicze... Ge-

neralnie było wesoło. Rozkładało 

się kocyk i można było świętować 

piknik rodzinny.                               (am)

Trwa akcja pod nazwą „Nakrętecz-

ka dla Franeczka”, polegająca na 

zbiórce plastikowych nakrętek. Ca-

łość koordynuje Anna Malinowska 

- telefon: 501 410 024. U niespełna 

trzyletniego Franka zdiagnozowa-

no wariant Zespołu Dandy-Wal-

kera oraz małogłowie, co skutkuje 

opóźnieniem psychoruchowym. 

Aby Franek mógł robić postępy, 

potrzebne są regularne rehabilita-

cje, turnusy rehabilitacyjne, wizyty 

u specjalistów oraz zakup sprzętu 

ortopedycznego. Nakrętki obecnie 

bezpiecznie jest dostarczyć do spe-

cjalnie przygotowanego pojemnika 

„Serduszka”, które mieści się na uli-

cy Paderewskiego w Gubinie (przy 

kościele Zielonoświątkowym) bądź 

kontaktować się z koordynatorem 

zbiórki.                                               (am)

Czasy epidemii koronawirusa są dla 

nas dużym wyzwaniem. Ważne jest 

wsparcie dla potrzebujących. Wie-

dzą o tym harcerze z 7. Gubińskiej 

Drużyny Wędrowniczej Podziemie. 

Oferują oni pomoc osobom star-

szym w zrobieniu zakupów, wypro-

wadzeniu czworonożnego przyja-

ciela, czy nawet wyniesieniu śmieci. 

Ich ogłoszenia znajdują się w całym 

mieście. Za pośrednictwem „WG” 

chcą zapewnić mieszkańców miasta 

o bezinteresowności ze swojej stro-

ny. Dla harcerzy czynienie dobra jest 

codziennym obowiązkiem i zarazem 

przyjemnością. Kontakt telefoniczny 

do harcerzy: 530 995 661 lub 693 319 

863. Nie wychodźcie z domu, jeśli nie 

ma takiej potrzeby. A jeśli czegoś po-

trzebujemy - poprośmy ich o pomoc. 

Na pewno nie odmówią.                (MP)

To już pewne – w maju w Gubinie 

nie odbędą się uroczystości pierw-

szokomunijne. Decyzja zapadła w 

kwietniu w diecezji zielonogórsko-

gorzowskiej. Kiedy zostaną ustalo-

ne nowe daty, trudno na dzień dzi-

siejszy przewidzieć. Nowe terminy 

mogą się pojawić dopiero po usta-

niu epidemii i powrocie dzieci do 

szkół. Nieoficjalnie mówi się, że jeżeli 

dzieci powrócą do szkolnych ławek 

w maju, to jest szansa, że uroczysto-

ści związane z Pierwszą Komunią 

Świętą mogą się odbyć pod koniec 

czerwca. Może się i tak zdarzyć, że 

dojdzie do tego dopiero jesienią lub 

nawet w przyszłym roku. O wszyst-

kim zdecyduje tak naprawdę mo-

ment, kiedy minie stan epidemii, a 

dzieci powrócą do stacjonarnego 

trybu nauczania.                             (am)

Ruszyła infolinia z pomocą psycholo-

giczną – tel. 800 012 006. Przeznaczo-

na jest dla lekarzy i pacjentów z CO-

VID-19. Ponadto bezpłatną pomoc 

psychologiczną w ramach Lubuskie-

go Banku Informacji Pomocowej 

zaoferowali specjaliści: Psycholog 

Justyna Iwanowska, tel. 607 655 266, 

Gabinet Psychoterapii Magdalena 

Białowąs, tel. 535 817 977, Pracow-

nia Psychologiczna Magdalena 

Umecka, tel. 606 853 111, Psycholog 

Anna Komorowska, tel. 603 249 821. 

Oprócz personelu medycznego, któ-

ry przeżywa trudne chwile w walce z 

koronawirusem, pomocy potrzebują 

również osoby zakażone, ich rodziny 

oraz przedstawiciele innych profesji, 

którzy nie mogą pracować zdalnie i 

muszą iść do pracy, co jest niebez-

pieczne.                                                 (red

05.04. Pożar traw na nieużytkach 

w okolicy wsi Dobrzyń. W gaszeniu 

uczestniczyły dwa zastępy JRG – 

PSP z Gubina oraz 1 jednostka OSP 

ze Starosiedla. Jego przyczyną było 

podpalenie.

06.04. Na ul. Krakowskiej w wyniku 

podpalenia drzewa do jego gasze-

nia zadysponowano jeden zastęp 

gubińskich strażaków.

06.04. W okolicy Bieżyc do gaszenia 

pożaru trawy na powierzchni około 

jednego ara zadysponowano jeden 

zastęp strażaków Z Gubina.

06.04. Do płonącego budynku go-

spodarczego w Grabicach zadys-

ponowano 2 zastępy z Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gubi-

nie oraz po jednej jednostce OSP ze 

Strzegowa i Markosic. Straty oszaco-

wano na około 2 tysiące, a jego przy-

czyna jest na razie nieustalona.

07.04. Prawdopodobnie zwarcie 

instalacji elektrycznej w budynku 

mieszkalnym w Starosiedlu było 

przyczyną pożaru, do którego za-

dysponowano lokalną jednostkę 

OSP i trzy zastępy strażaków z Gubi-

na. Jego przypuszczalną przyczyną 

było zwarcie instalacji elektrycznej.

08.04. W okolicy Kosarzyna – w 

wyniku niezachowania zasad bez-

piecznej jazdy – kierujący nim do-

prowadził do tzw. wypadnięcia z osi 

jezdni. Na miejsce wypadku zadys-

ponowano dwa zastępy strażaków 

z Gubina. Osobę poszkodowaną 

pogotowie przetransportowało do 

szpitala, a  policja przeprowadziła 

czynności wyjaśniające. Straty osza-

cowano na około 5. tys. złotych.

09.04. Załoga karetki pogotowia 

oraz jeden zastęp strażaków udzie-

lali pomocy mężczyźnie mającemu 

trudności z wyjściem z pomieszcze-

nia piwnicznego przy ul. Śląskiej.

10.04. W tym dniu strażacy udzielali 

pomocy starszej kobiecie mającej 

trudności z samodzielnym otworze-

niem drzwi mieszkania.

10.04. Na ul. Paderewskiego dwa 

zastępy strażaków neutralizowały 

plamę substancji ropopochodnej o 

szerokości około 40 cm i długości 

sięgającej ponad 2,5 kilometra.

11.04. Trzy zastępy strażaków, poli-

cjanci z gubińskiego komisariatu, 

załoga pogotowia ratunkowego i 

osoby postronne uczestniczyły w 

poszukiwaniach starszej kobiety w 

okolicy wsi Sadzarzewice, której cia-

ło następnie odnaleziono w Nysie 

Łużyckiej.

17.04. Do pożaru trocin w Chlebo-

wie zadysponowano lokalną jed-

nostkę OSP oraz zastęp strażaków 

„zawodowców” z Gubina.

W międzyczasie strażacy interno-

wali też do kilku pożarów traw.

Informacje przekazał mł. bryg. Da-

riusz Wojtuń.                          Oprac. AB.
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Komputery w czasie pandemii stały się urządzeniami powszechnego użyt-
ku, uczniom dają przede wszystkim możliwość kontynuowania nauki. Dopó-
ki jest ona zdalna – bez komputera nie może być prowadzona. W Starostwie 
Powiatowym podjęto decyzję o zakupie laptopów, które trafią do... uczniów.

Nowe laptopy do szkół w 
powiecie krośnieńskim

Materiały sponsorowane przez 
Powiat Krośnieński 

Zmodernizowane 
gabinety i pracownie 
czekają na uczniów

Uczennica ECKZiU, Agata Turowska udowadnia, że zdalna nauka także przynosi efekty.

Przedstawiamy zdjęcia z niewiel-

kiej części wykonanych prac. Za-

kres remontów dotyczył aż 12   sal 

i pracowni, a opiewał na kwotę 

prawie  300 tys. zł. Tym samym 

prace budowlane i moderniza-

cyjne w  Zespole Szkół Licealnych 

i Technicznych im. Stanisława 

Staszica w Gubinie zostały zakoń-

czone. W ubiegłym tygodniu Ry-

szard Zakrzewski  - Wicestarosta 

Krośnieński oraz powołana komi-

sja dokonali odbioru końcowego 

wykonanych robót. Odnowieniem 

i ulepszeniem objęto pracownie 

kształcenia zawodowego, m.in.  

komputerową (do nauki języka 

obcego), procesów fryzjerskich, 

laboratorium logistyczne, a w 

pracowniach  gastronomicznych 

od podstaw wykonano specjalne 

stanowiska, dzięki którym zajęcia 

lekcyjne oraz egzaminy specjali-

styczne będą  przeprowadzane w 

bardzo dobrych warunkach.

Inwestycja została zrealizowana w 

ramach projektu „Modernizacja 

infrastruktury szkolnictwa zawo-

dowego w Powiecie Krośnień-

skim”, dofinansowanego w 85% z 

Funduszy Europejskich. Podzięko-

wania należą się dla wykonawcy 

za terminowe i z należytą jakością 

wykonanie prac.

Co prawda w tym roku szkolnym uczniowie naj-
prawdopodobniej nie wrócą już do szkół, nie zna-
czy to jednak, że można spoczywać „na laurach”. 
Starostwo Powiatowe realizuje projekty, które 
mają unowocześnić bazę dydaktyczną placówek 
oświatowych. 

Najważniejsza decyzja to ta, że 

komputery będą wypożyczane 

uczniom, którzy potrzebują ich do 

kontynuacji zdalnej nauki. Starosta 

Krośnieński, Grzegorz Garczyński 

nie ma wątpliwości, że dzisiaj przy-

dadzą się one w domach uczniów, 

a nie w pustych klasach. Gdy 

nauka wróci do szkół, wówczas 

nowy sprzęt o wartości 70 tysięcy 

zł, pozyskany z projektu „Progra-

mu Operacyjnego Polska Cyfro-

wa 2014-2020”, powiększy liczbę 

komputerów w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Krośnie Od-

rzańskim, w Zespole Szkół Liceal-

nych i Technicznych w Gubinie, w 

Europejskim Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego (w 

Gubinie), w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym i Szkole 

Specjalnej.

Ale to nie wszystko. Od początku 

zdalnego nauczania, zarówno w 

ECKZiU  oraz ZSLiT udostępniane są 

laptopy z bazy szkolnej. Poza tym, jak 

ważna jest dbałość o dobre kontakty 

ze stroną niemiecką przekonujemy 

się właśnie teraz. Do ZSLiT, a następ-

nie do młodzieży trafiły komputery z 

Pestalozzi Gimnasium w Guben. 

Decyzja o zamknięciu szkół posta-

wiła uczniów, nauczycieli i wszyst-

kich pracowników szkoły przed 

ogromnymi wyzwaniami. Zosta-

li zobligowani do pozostania w 

domu, zatem proces edukacyjny 

przeniósł się do sieci, gdzie zmie-

rzyli się z wieloma wyzwaniami. Na 

niektóre wpływu nie mają,  np. na 

dostęp i  prędkość Internetu lub 

ogólny stan infrastruktury. Na-

uczyciele starają się organizować 

pracę w taki sposób, żeby z jednej 

strony zapewnić jej jak najlepszą 

efektywność, z drugiej strony do-

stosowując się do warunków tech-

nicznych i możliwości uczniów. 

Trzeba podkreślić, że jest to dla 

wszystkich zupełnie nowa sytu-

acja. 

Lista wolontariuszy, osób które 

pomagają w trudnym czasie pan-

demii wydłuża się z dnia na dzień. 

W poprzednim wydaniu infor-

matora przedstawialiśmy długą 

listę firm i mieszkańców, którym 

Starosta Krośnieński, Grzegorz 

Garczyński dziękował za okazaną 

pomoc. Jest ona bezcenna. Do tej 

listy dołącza niezwykła kobieta – 

Elżbieta Gierstun z Gubina. 

We współpracy z przedsiębiorcą 

Andrzejem Iwanickim, który m.in. 

wykonuje wykroje, Pani Elżbie-

ta Gierstun jako wolontariuszka 

wykonuje maseczki - bardzo po-

trzebne i niezbędne do funkcjo-

nowania w przestrzeni publicz-

nej.  Najdroższym  komponentem 

przy  produkcji tego rodzaju asor-

tymentów  jest zwykle włożona 

praca. Pani Elżbieta wykonuje ją 

społecznie. Pracę zaczyna wcze-

śnie rano, kończy późnym popo-

łudniem. Z tych maseczek sko-

rzystały i nadal korzystają m.in. 

Powiatowe Domy Dziecka oraz 

Poradnie Psychologiczno-Peda-

gogiczne w Gubinie i Krośnie Od-

rzańskim. 

Nasza bohaterka uszyła kilka tysięcy maseczek

Elżbieta Gierstun szyje maseczki m.in. dla podopiecznych z Domów Dziecka
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Apel do Premiera

Puste targowiska

Czesław Fiedorowicz - Przewod-

niczący Zarządu Federacji Eu-

roregionów Rzeczypospolitej 

Polskiej i zarazem Prezes Kon-

wentu Stowarzyszenia Gmin RP 

Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, 

17 kwietnia br. zwrócił się do Pre-

zesa Rady Ministrów z ważnym 

– szczególnie dla takiego miasta 

przygranicznego, jak Gubin - po-

stulatem. Poniżej publikujemy 

treść przekazanego pisma.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak w obliczu pande-
mii funkcjonuje targowisko przemysłowe przy 
ulicy Śląskiej oraz spożywcze przy ul. Obrońców 
Pokoju. Mówi zarządzający tymi miejscami Kie-
rownik Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych 
- Roman Gąsior.

- Cisza i pustka... Wiadomo, że tar-

gowisko powstało na zapotrzebo-

wanie klienta niemieckiego. Nasz 

sąsiad zza Nysy to główny kupują-

cy w tym miejscu. Ponieważ gra-

nica zamknięta to i nikt nie przy-

chodzi. Nie przychodzą klienci, to 

nie przychodzą właściciele stoisk. 

Gwoli formalności - targowisko nie 

jest zamknięte. Realizując rządo-

we ograniczenia dopuszczamy do 

trzech kupujących na jedno stano-

wisko, przestrzegając obowiązują-

ce w kraju zasady. Ale z tym nie ma 

żadnych problemów, bo jak wspo-

mniałem - klientów brak. 

- Czyli nie ma żywej duszy? - Na 

rynku spożywczym parę osób. 

Głównie handlujący papierosami. 

Ktoś sprzedaje roślinki do sadze-

nia i cisza, podobna jak na Śląskiej. 

Ilu razem? Możemy powiedzieć, 

że są to ilości zliczane na palcach. 

Oba place targowe to prawie sto 

podmiotów gospodarczych. I oni 

prawie wszyscy siedzą w domu 

zapewne myśląc, co będzie dalej. 

Siedzą z nadzieją. Targowiska są 

dobrze chronione, niektórzy wła-

ściciele „wpadają”, by okiem rzucić 

na swoje nieczynne miejsce pracy. 

Co dalej? Nie wygląda to różowo, 

pożyjemy, zobaczymy. 

Zapaść w tak ruchliwym miejscu 

jak targowiska to zjawisko niemal 

niewyobrażalne. Funkcjonują od 

prawie 30 lat i nigdy tak cicho tu 

nie było. Pojechałem, zobaczyłem 

i uwierzyłem. Na targowisku przy 

Śląskiej spotkałem trzech właści-

cieli. Wszyscy wykorzystując pust-

kę, prowadzą remont stoiska. 

Młody człowiek handlujący buta-

mi: - Nic nie robić? Wykorzystu-

ję ciszę i remontuję dach, sufit 

wyklejam styropianem. Od daw-

na miałem to zrobić, ale zawsze 

brakowało czasu. Teraz jest go za 

dużo. Wierzę, że doczekamy się 

lepszych czasów. W coś trzeba 

wierzyć. Pani z torebkami też zaję-

ta remontem. W głębi targowiska 

widać dwie osoby – też remontu-

ją. Są dobrej myśli, że remonty nie 

pójdą na marne, że wrócą dobre 

nastroje, klienci zza Nysy, będzie 

świeciło słońce i życie potoczy się 

tak, jak kiedyś.                                 (sp)   

Szanowny Panie Premierze, okres 

pandemii i obowiązujących ograni-

czeń jest szczególnie dotkliwy dla 

mieszkańców pogranicza pozba-

wionych możliwości korzystania w 

kraju sąsiedzkim z ofert edukacyj-

nych, zdrowotnych i zawodowych. 

Rozdzielone rodziny niejednokrotnie 

dzieli kilka kilometrów. Ta przymu-

sowa separacja dotyczy niewielkiej 

ilości mieszkańców, ale dla nich jest 

niezwykle dotkliwa i trudna. Wraz ze 

stopniowym zmniejszeniem obo-

strzeń w przemieszczaniu się obywa-

teli zwracam się do Pana Premiera o 

dopuszczenie możliwości przekra-

czania granicy z powodów zawodo-

wych, edukacyjnych, zdrowotnych 

oraz ze względu na kontakty najbliż-

szej rodziny.

Wiele euroregionów: Pomerania, 

Pro Europa Viadrina, Sprewa-Ny-

sa-Bóbr, Nysa, Glacensis, Pradziad, 

Śląsk Cieszyński, Silesia, Beskidy, 

Tatry, Karpacki, Niemen graniczy z 

państwami Unii Europejskiej. Niem-

cy, Czechy, Słowacja, Litwa to nie 

tylko nasi wypróbowani sąsiedzi ale 

też kraje, które szeroko otworzyły dla 

Polaków rynek pracy, usług, oświatę i 

system ochrony zdrowia. Nie można 

bagatelizować zażyłości kontaktów 

z obywatelami i instytucjami Rosji, 

Białorusi i Ukrainy. Żyjemy w silnej 

symbiozie i potrzebujemy siebie na-

wzajem. Guben dla Gubina, Löcknitz 

dla Szczecina, Zgorzelec i Görlitz, 

Cieszyn i Český Tĕšin, Nowy Targ i 

Kežmarok, Suwałki i Mariampol to 

niby „zagranica”, ale związki dotyczą-

ce ludzi, ich miejsca pracy, zamiesz-

kiwania, powiązania rodzinne, nauki 

w szkołach i uczelniach wyższych, le-

czenia, opieki zdrowotnej i codzien-

nych kontaktów są często bardzo 

intensywne.

Dlatego też postuluję, aby wzorem 

innych szczególnych rozwiązań obo-

wiązujących Policję, Straż Pożarną, 

Straż Graniczną, Służby Ratunkowe 

jak również kierowców wykonują-

cych przewóz drogowy w ramach 

transportu międzynarodowego, 

przyjąć szczególne warunki dotyczą-

ce pracowników transgranicznych, 

ale również sfery ochrony zdrowia, 

edukacji i powiązań rodzinnych.Tak 

Federacja Euroregionów RP, jak i 

każdy z 15 euroregionów – członków 

Federacji zgłasza swoją gotowość 

do włączenia się w przygotowanie 

takiego dokumentu. Potrzeby ży-

ciowe mieszkańców, często dramaty 

rodzinne to koronny argument prze-

mawiający za takim rozwiązaniem.
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Zapraszamy do nowo otwartego Butiku 

kwiatowego na ul. Obrońców Pokoju 9 c 
(były sklep Denis).

Oferujemy: oprawę eventow, ślubów, imprez 
okolicznościowych, wedding planner, 

flowerboxy, bukiety, florystyka funeralna, 
poczta kwiatowa, transport okolicznościowy, 

fotografowanie i kamerowanie wesel oraz 
imprez, dodatki i dekoracje do domu, 

wszelkiego rodzaju kwiaty cięte, 
kwiaty doniczkowe.

Nasz Facebook: @Popielatoflowers-
Box&Bouquet. Instagram: PopielatoFlowers_

boxbouquet
Tel. 534 413 914

Otwarte od 9-17 od poniedziałku do soboty

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.

Przyjmę pomocnika do stolarni 
posiadającego prawo jazdy 

Tel. 790 892 363
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Społeczna akcja

Maszyny do szycia maseczek pra-

cują pełną parą. A zapału i moty-

wacji im nie brakuje! Grupa wo-

lontariuszy pod nazwą Gubińska 

Fala Pomagania - Czas Pandemii 

działa aktywnie, pomagając lu-

dziom w tych trudnych czasach. 

Kontrole Straży Granicznej Co z rentą? 
ZUS na czas epidemii koronawirusa wstrzymał 
badania u lekarzy orzeczników. Co więc mają zro-
bić osoby, którym w tym czasie kończy się renta?

Kandyduje

Przez całą dobę funkcjonariu-

sze Straży Granicznej z placówek 

Nadodrzańskiego Oddziału doko-

nują kontroli osób wjeżdżających 

do Polski. 

Od 15 marca w dostępnych przej-

ściach granicznych w Gubinie, 

Kostrzynie nad Odrą, Słubicach, 

Świecku, Olszynie, Zgorzelcu, 

Jędrzychowicach, Lubawce, Ja-

kuszycach i Kudowie Słone funk-

cjonariusze SG skontrolowali doku-

menty blisko 340 tysiącom osób, 

które przekroczyły granicę (stan 

na 16 kwietnia). Okazało się, że 37 

z nich złamało zasady kwarantan-

ny. Funkcjonariusze SG, pomimo 

ogromnego zaangażowania w 

kontrole graniczne, ujawniają rów-

nież przestępstwa i wykroczenia 

dokonywane przez cudzoziemców 

na terytorium Polski.

Zachęcam wszystkich 

mieszkańców Gubina 

i okolic do przejrzenia 

swoich szaf. Sprawdźcie, 

czy nie zalega Wam tka-

nina, gumka, tasiemka

„

A jak to wszystko na granicach wyglą-

dało w okresie Świąt Wielkanocnych? 

Funkcjonariusze Nadodrzańkie Od-

działu Straży Granicznej w ramach 

tymczasowo przywróconej kontroli 

granicznej w miejscach wyznaczo-

nych do kontroli na granicy pańtwa 

w trakcie Śwąt Wielkanocnych skon-

trolowali 10 483 osoby. Wśród nich 

81 naruszyło warunki kwarantanny. 

Najmniejszy ruch odnotowano w po-

niedziałek, gdzie granic na odcinku 

służbowej odpowiedzialności Nadod-

rzańkiego Oddziału Straży Granicznej 

przekroczyło jedynie 661 osób.

Dzięki systemowi ewidencji sanitar-

nej podczas kontroli granicznych 

funkcjonariusze Straży Granicznej 

są w stanie sprawdzić, czy osoby 

wjeżdżające do kraju złamały zasady 

kwarantanny. W dalszym ciągu dzia-

łania funkcjonariuszy Nadodrzań-

skiego Oddziału Straży Granicznej 

wspierają oddelegowani czasowo 

funkcjonariusze Nadwiślańskiego, 

Warmińsko-Mazurskiego i Biesz-

czadzkiego Oddziału Straży Gra-

nicznej a także z Ośrodka Szko-

leń Specjalistycznych w Lubaniu. 

Dodatkowo zadania w kontroli 

wspierają funkcjonariuszy innych 

służb takich jak Policja, ITD, KAS, 

PSP, a w bezpośredniej ochronie 

granicy państwowej dodatkowo 

żołnierze Wojska Polskiego oraz 

Wojsk Ochrony Terytorialnej, któ-

rzy obecni są w miejscach dogod-

nych do przekroczenia granicy 

państwowej z pominięciem kon-

troli medyczno-granicznej. Infor-

macje przekazała mjr SG Joanna 

Konieczniak, Rzecznik Prasowy 

Komendanta Nadodrzańskiego 

Oddziału Straży Granicznej.

W ostatnich czasie rozdawali ma-

seczki na parkingu przy ulicy Ślą-

skiej i Miodowej. Zainteresowanie 

było bardzo duże. - Zachęcam 

wszystkich mieszkańców Gubina i 

okolic do przejrzenia swoich szaf. 

Sprawdźcie, czy nie zalega Wam 

tkanina, gumka, tasiemka. Prze-

mieniamy to na maseczki, które 

będziecie mogli nosić w czasie 

pandemii. Ponadto czekamy na 

chętne Panie, które chcą pomóc w 

szyciu maseczek – zachęca Justyna 

Cal-Chrobak, założycielka Gubiń-

skiej Fali Pomgania. Skąd pomysł 

na takie działanie? - Mam wrodzo-

ne skłonności do bycia aktywną. 

Na samym początku kwarantanny 

zgłaszałam swoją chęć do pomocy 

przy szyciu maseczek. Mam ma-

szyny i dwie ręce. Na dodatek moja 

córka zawsze mnie wspiera w tym 

co robię. Odpowiedź przyszła od 

Lubuskiej Fali Pomagania, która 

powstała na bazie Fundacji Roz-

woju Aktywności Lokalnych Fala. 

Po rozmowie z założycielką ruchu 

panią Mają Nowak założyłam lo-

kalne koło wolontariatu – dodaje 

nasza rozmówczyni. 

Kłopotem był tylko transport tka-

niny z Zielonej Góry do Gubina. 

Ale i to  szybko udało się rozwią-

zać. - Zostawiłam post na stronie 

Widzialna Ręka i zgłosiło się kilka 

chętnych osób. Wśród nich jako 

pierwsza zgłosiła się pani Ewa Stry-

charz i z pomocą jej partnera tka-

nina została przywieziona. W mię-

dzyczasie szukałam podobnych 

fundacji. Poprzez pomoc Maseczki 

Zielona Góra i kolejnego wolonta-

riusza otrzymałam troczki i gumki. 

Praca od razu przyspieszyła– mówi 

J. Cal-Chrobak i od razu podkreśla, 

że zaprasza wolontariuszy do zgła-

szania się poprzez messengera. 

Przy okazji bardzo dziękuje wszyst-

ko osobom oraz instytucjom, które 

wspierają działania Gubińskiej Fali 

Pomagania. Najważniejsze, że ma-

seczek przybywa. A wdzięczność i 

uśmiech innych osób jest dla nich 

najlepszą zapłatą. Warto na profilu 

Gubińska Fala Pomagania - Czas 

Pandemii śledzić bieżące wyda-

rzenia oraz kolejne terminy rozda-

wania maseczek. 

(am) 

Ryszard Zakrzewski jest jednym z 

dwóch kandydatów na stanowisko 

Prezesa Lubuskiego Związku Piłki 

Siatkowej. Oprócz niego chęć ponow-

nego objęcia tej funkcji na kolejną 

4-letnią kadencję wyraził dotych-

czasowy Prezes Tomasz Paluch. Ze 

względu na pandemię koronawirusa 

– pierwotny termin walnego zebra-

nia sprawozdawczo – wyborczego 

w LZPS ustalony na 18 kwietnia zo-

stał przesunięty w czasie. - Nie ma 

obecnie warunków, aby Zarząd jak 

i delegaci poszczególnych klubów 

mogli wysłuchać „na żywo” koncepcji 

działania Związku w czasie przyszłej 

kadencji. Mam swoją wizję dalszego 

funkcjonowania Związku w naszym 

regionie. Moim marzeniem jest chęć 

reaktywacji klubów, które z wielu 

względów przestały aktywnie dzia-

łać, np. w Drezdenku lub Szprotawie 

oraz pozyskanie nowych ośrodków, 

które z siatkówką nie miały przez 

ostatnie lata wiele wspólnego jak Słu-

bice lub Świebodzin. Województwo 

Lubuskie ma za sobą bogatą historię 

organizacji wielu znaczących imprez 

sportowych na szczeblu centralnym. 

Chciałbym, aby dalej można byłoby 

je organizować. Nie chcę się bawić 

w żadną związkową politykę; jak na 

razie wypracowaliśmy techniczną 

formę przeprowadzenia w przyszło-

ści walnego zebrania sprawozdaw-

czo – wyborczego, w tym ilość man-

datów do głosowania przypadającą 

na poszczególne kluby. O tym – kto 

zostanie nowym Prezesem LZPS na 

nadchodzącą kadencję – zdecydują 

właśnie delegaci. W tym przypadku 

jest wymagana większość oddanych 

głosów na poszczególnego kandyda-

ta. Funkcja Prezesa LZPS jest pełnio-

na społecznie.                                          (AB)

Orzeczenie o niezdolności do 

pracy lub niezdolności do samo-

dzielnej egzystencji wydane przez 

lekarza orzecznika albo komisję 

lekarską, którego termin upływa 

w okresie epidemii, zachowa waż-

ność przez następne trzy miesiące. 

Jednak, aby tak się stało, przed 

upływem terminu ważności orze-

czenia, należy złożyć wniosek  o 

świadczenie na dalszy okres. - 

Orzeczenia lekarza orzecznika 

albo komisji lekarskiej też zostaną 

wydłużone na podobnych zasa-

dach. Będą one ważne jeszcze 3 

miesiące, jednak nie dłużej niż do 

końca 12-miesięcznego okresu 

pobierania świadczenia. Przedłu-

żeniu o 3 miesiące ulega także 

ważność orzeczeń, które wygasły 

przed 14 marca br. Chodzi o sytu-

ację, w której klient złożył wnio-

sek o świadczenie na dalszy okres 

(np. o przedłużenie renty) przed 

upływem ważności orzeczenia, a 

ZUS nie wydał nowego orzeczenia 

przed dniem wejścia w życie usta-

wy, czyli przed 31 marca. Tak więc 

osoby, które czekają na przedłuże-

nia prawa np. do renty lub świad-

czenia rehabilitacyjnego mogą 

być spokojne – podkreśla Agata 

Muchowska, rzecznik prasowy ZUS 

województwa lubuskiego.        (red)
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T y t u ł e m 

wstępu  

W styczniu 

2020 roku 

upłynęło 35 

lat od powołania do życia 

Gubińskiego Domu Kultury. 

Choć nastroje nie skłaniają 

obecnie do koncentrowa-

nia się na tematach oko-

ło kulturalnych - wiele jest 

przecież teraz do zrobienia 

w dziedzinie zdrowia pu-

blicznego, gospodarki i życia 

społecznego - od jubileuszu 

GDK nie uciekniemy, ponie-

waż przypadł akurat na TEN 

rok... Jednak dzięki niemu 

w tych niepewnych czasach 

będziemy mieli szansę na 

drobną odskocznię wspo-

mnień, które być może spra-

wią, że uśmiechniemy się 

choć raz. 

Wspominając cofniemy się  

do epoki, w której nikt jesz-

cze nie bał się wspólnych 

spotkań, zabaw i wypadów 

na imprezy kulturalne.

W cyklu artykułów, który 

właśnie na łamach „WG” 

rozpoczynamy, przypomni-

my o wieloletniej działalno-

ści instytucji, która od kil-

kudziesięciu lat zastępuje 

mieszkańcom Gubina salę 

koncertową, galerię sztuki, 

kino i teatr. Przedstawimy 

sylwetki dyrektorów, którzy 

nią kierowali. Zaprezentu-

jemy placówkę, która na 

przestrzeni 35 lat zorgani-

zowała niezliczoną ilość im-

prez kulturalnych, rozryw-

kowych (nawet czasem i 

sportowych), gali, jubileuszy, 

akademii, konferencji, była 

miejscem pracy dla dzie-

siątek gubinian, miejscem 

zabawy i nauki dla tysię-

cy dzieci i dziś dzięki temu 

wszystkiemu jest w naszym 

mieście rozpoznawalna. Tak, 

Gubiński Dom Kultury to in-

stytucja, której nie sposób 

pominąć.

Pierwsze lata 

22 stycznia 1985 roku decyzją 

Miejskiej Rady Narodowej 

utworzono nową placówkę 

krzewiącą kulturę w przy-

granicznym Gubinie. Choć 

decyzja już zapadła, na nowe 

lokum specjalnie szykowane 

dla młodziutkiego GDK trze-

ba było jeszcze poczekać i to 

ponad rok. Remont zniszczo-

nego podczas II Wojny Świa-

towej ratusza trwał od 10 lat 

napotykając po drodze (jak 

to z remontami bywa) wie-

le przeszkód przedłużając 

w nieskończoność oddanie 

obiektu do użytku, więc ko-

lejny rok czekania nie zrobił 

dla mieszkańców Gubina 

wielkiej różnicy. Do zachod-

niego skrzydła wprowadziła 

się już Miejska Biblioteka Pu-

bliczna przecierając niejako 

szlaki, a następnie przyszedł 

wreszcie długo wyczekiwany 

moment opanowania  połu-

dniowego skrzydła budynku 

przez uduchowionych, peł-

nych pozytywnej energii ani-

matorów kultury.

Oficjalne otwarcie nowej sie-

dziby GDK przy ul. Wester-

platte 14 nastąpiło 25 sierp-

nia 1986 roku. Dzień później 

funkcję dyrektora objęła Ja-

nina Izdebska. Nowa pani dy-

rektor była już doświadczona 

w kierowaniu placówkami 

kultury. Niedawno przyby-

ła ze śląskiego Skoczowa, 

gdzie przez ładnych parę lat 

kierowała domem kultury 

„Tryton”. Mogła wiec od razu 

z bazą sprawdzonych pomy-

słów rozpocząć działalność 

w Gubinie. Wspomnienia 

Janiny Izdebskiej opisujące 

pierwsze lata w ratuszu pre-

zentujemy w oddzielnym ar-

tykule. CDN.

Janusz Gajda

Mój romans 

z Gubińskim 

Domem Kul-

tury rozpo-

czął się do-

Mój romans z GDK
społeczeństwo
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 TAK  NIE  MOŻNA,  PANIE  JANIE!

dokończenie ze str. 1
I choć oddział żłobkowy funkcjonuje 

w przedszkolu nr 2, tam ilość miejsc jest 
ograniczona i zabrakło ich dla 27 dzieci. 
Problem powstał z dużą mocą po wej
ściu w życie w grudniu ub. roku tzw. 
reformy sześciolatkowej (sześciolatki 
nie muszą iść obowiązkowo do szkoły). 
Na dziś nie jesteśmy w stanie rozwiązać 
problemu stworzenia opieki dla dzie
ci w wieku żłobkowym – powiedziała 
Justyna Karpisiak.  Na dobudowę sal w 
przedszkolu nr 3 znalazły się pieniądze 
w miejskiej kasie. Z nieba nie spadły. Po 
prostu intensywnemu myśleniu gospo
darzy miasta sprzyjały przychylne wia
try. Justyna Karpisiak podsumowując 
powiedziała, że zasadniczą przyczyną 
problemu braku miejsc jest brak w mie

ście żłobka. Może i teraz takie przychyl
ne wiatry nie ominą Gubina. - Gdy będą 
pieniądze, na pewno zbudujemy żło
bek – podkreśliła pani wiceburmistrz. 
Przybywa w mieście nowych miejsc 
pracy, zatem żłobek wkrótce okaże się 
być niezbędnym.

Jeszcze do nie tak dawna w mieście 
funkcjonowały trzy żłobki. Jeden, zakła
dowy, przy gubińskiej „Carinie”, drugi w 
willi obok przedszkola nr 2 i trzeci przy 
ulicy Piastowskiej. Dziś zakład upadł, 
willa została sprzedana, a ten trzeci 
żłobek dość niepostrzeżenie zniknął z 
mapy miejsc opieki dla najmłodszych 
gubinian. Miejmy nadzieję, że za jakiś 
czas napiszemy o uroczystym otwarciu 
w Gubinie nowego żłobka. I oby tak się 
stało.                                                                     (sp)

Czas na powrót żłobków?

Świętujemy na potęgę. Stać nas. 
Kto bogatemu zabroni. Jeszcze nie 
ostygliśmy po Wielkanocy, a już 
prawie tydzień następnej „laby”.  
W tym trzy radosne dni, bo można 
maszerować, manifestować, przyj
mować (albo nie) odznaczenia, 
odsłaniać pomniki, wykazywać się 
patriotyzmem. Nic nam w tym nie 
przeszkodzi. Nawet pogoda, która 
powoli przyzwyczaja nas do my
śli, że w wyniku ocieplenia klimatu 
zostały nam tylko dwie, i to te zim
niejsze pory roku, a z obiegu wypa
da wiosna i lato.

W miastach i miasteczkach nie 
tylko rodzinne festyny, bowiem jest 
też miejsce na zamanifestowanie 
swoich poglądów. I tak np.1 Maja 
w Rzeszowie liczna grupa byłych 
mundurowych kroczyła z transpa
rentem „Stop rządowym recesjom 
wobec emerytów mundurowych”. 
IPN bada przebieg służby 191 tys. 
mundurowych pracujących w PRL. 
Jesienią rząd obetnie im świadcze
nia tylko dlatego, że urodzili się za 
wcześnie. Nic to, że ścigali morder
ców, rozpracowywali mafię, tropili 
szpiegów. Poszkodowanych będzie 
bronił przed sądem rzecznik praw 
obywatelskich (jeżeli go wcześniej 
nie odwołają - on nie z tej piaskow
nicy).

2 Maja w Warszawie dosyć liczna 
manifestacja nacjonalistów. Patrzę 
na zdjęcia młodych ludzi z piono

wo trzymanymi sztandarami i nie 
mogę pozbyć się porównania z po
dobnym zdjęciem sprzed II wojny 
światowej. Mnożą się pytania, dla
czego prezydent Warszawy nie za
kazała marszu ONR. Przeszli przez 
miasto z obstawą policji. Dumnie 
maszerowali wznosząc ksenofo
biczne hasła. - Nie było przesłanek, 
by zakazać marszu - komentuje 
rzecznik warszawskiego ratusza. 
Sama prezydent była oburzona 
tym marszem, dlatego zwróciła się 
do ministra sprawiedliwości o dele
galizację ONR. „Oczekuję od mini
stra Zbigniewa Ziobry złożenia do 
sądu wniosku o delegalizację ONR 
jako ruchu neofaszystowskiego. 
Wtedy bez prawa do manifestacji” 
- napisała na Twitterze.

Również 2 Maja miała miejsce 
uroczystość 72. rocznicy forsowa
nia Odry z udziałem (po raz pierw
szy) prezydenta Dudy. - Pozostał 
niesmak - skomentowali uroczy
stość sami kombatanci-bohate
rowie walki, uważając, że zostali 
potraktowani przedmiotowo. Byli 
dekoracją. Nie dopuszczono ich do 
wygłoszenia przemówienia, pomi
mo wcześniejszych ustaleń. Z pro
gramu też wypadł obiad komba
tantów z prezydentem, zaś autokar, 
który ich przywiózł, postawiono 
tak daleko, że wiekowi schorowani 
ludzie ledwie do niego doszli. I to z 
pomocą życzliwych. Wstyd.

Władza, która łamie wszelkie kon
wenanse, nie jest traktowana z sza
cunkiem, czego m.in. dowodem 
jest odmowa przyjęcia odznaczenia 
prezydenta przez Francuzkę Anet
te Laborey. Uzasadnienie: ”Jeżeli 
przyczyną mojego odznaczenia był 
mój udział przez długie lata w wal
ce o wolność Polski, to ta właśnie 
przyczyna każe mi to odznaczenie 
odrzucić” - napisała w liście do pol
skiej ambasady w Paryżu. Wylicza 
gwałty na demokracji, których jej 
zdaniem dopuścił się obecny rząd 
- odmowa przyjmowania uchodź
ców, próba całkowitego zakazu 
aborcji, brak rozdziału państwa od 
kościoła, legalizacja ruchów para
faszystowskich, za takie Francuzka 
uważa ONR i Młodzież Wszechpol
ską, „nietolerancja i nienawiść pod
niesiona do rangi cnót”. W proteście 
przeciwko wydarzeniom w Polsce, 
konsul honorowy w Meksyku Al
berto Stebelski-Orlowski, również 
odmówił przyjęcia odznaczenia od 
prezydenta Dudy, za co został od
wołany ze stanowiska.

W stan spoczynku przeniesiono 
doskonale wyszkoloną kadrę kie
rowniczą sił zbrojnych. „Przy okazji” 
demontują Wojsko Polskie, degra
dując je moralnie i funkcjonalnie, 
przyznając sobie klauzulę nieomyl
ności, innym zaś odmawiają prawa 
głosu. - Jakim prawem? - mówi w 
jednym z wywiadów generał bry

gady w stanie spoczynku Marek 
K. Ojrzanowski. Zaś generał Sta
nisław Koziej, były szef Biura Bez
pieczeństwa Narodowego i były 
wiceminister obrony, wysłał do 
prezydenta i premier trzeci w tym 
roku list otwarty z pytaniem: „Kto i 
kiedy zostanie naczelnym dowódcą 
sił zbrojnych na czas wojny…” Za
znacza, że Polska ”już piąty miesiąc 
znajduje się w kuriozalnej sytuacji”. 
Jak tłumaczy, wszystko dlatego, 
że szef MON Antoni Macierewicz 
przeniósł do rezerwy kadrowej ge
nerała, który miał wkrótce zostać 
naczelnym dowódcą na czas wojny. 
”Bardzo się dziwię, że Pan Prezy
dent na to pozwolił” - pisze gene
rał. Lekceważy się ludzi. Nie wszyst
kich. Z okazji 80-tych urodzin Jana 
Pietrzaka w Studio Polskiego Radia 
zorganizowano koncert satyryka. 
Na jubileuszu zjawili się czołowi 
politycy PiS z panią premier Szy
dło, która powiedziała: - To zaszczyt 
stać koło mistrza. 

Sam jubilat podczas występu 
mocnymi słowami określił przeciw
ników PiS. Serwował niewybredne 
żarty w rodzaju: „Prof. Niesiołowski, 
którego naturalnym środowiskiem 
są mendy, gnidy, wszy, muchy pluj
ki, ma właśnie taki elektorat. „To 
świadczy o potędze polskiej demo
kracji. Nawet wszy i mendy mają 
swoją reprezentację.” O Komorow
skim wyraził się, że tępy umysło

wo gajowy poluje na jelenie z na
gonką. ”Ta zardzewiała pudernica 
Senyszyn nie będzie już skrzeczeć 
w telewizji. Na odchodne załatwiła 
sobie kasę na zapłodnienie in vi
tro – ludzie, co się z tego wylęgnie? 
Koczkodan skrzyżowany z ropu
chą” - drwił. Po emisji w wywiadzie 
dla „wSieci” bronił swojego wystę
pu: - Przecież to były niewinne żar
ty. W tym nie ma nic wulgarnego. 
To normalne polskie słowa. Nie ro
zumiem, dlaczego politycy opozy
cji poczuli się obrażeni.

Panie Janie. Ja też nie rozumiem, 
co się z Panem stało. Znam Pana 
zupełnie innego, odważnego, dow
cipnego, nie wulgarnego. Kiedy 
początkiem lat 70-tych zaprosiłam 
Pana (wtedy jeszcze odwaga była 
w cenie) do kierowanego prze
ze mnie domu kultury w Skoczo
wie, wypełniona po brzegi sala 
nie chciała zakończyć spotkania 
nawet po trzech godzinach. Co 
prawda, nazajutrz wezwana zo
stałam na dywanik do Komitetu 
Miejskiego PZPR, ale warto było. 
Gościłam Pana paręnaście godzin i 
nic nie wskazywało na tak okrutną 
przyszłościową zmianę (chociaż na 
partii i rządzących nie zostawił Pan 
suchej nitki, teksty mieściły się w 
granicach przyjętych przez cywili
zowanych ludzi). Czy teraz mam się 
wstydzić tej znajomości?

Kaśka Janina Izdebska

W tym budynku kiedyś funkcjonował żłobek

Wzorem lat poprzednich Ze
spół Szkół im. Kopernika zaprasza 
wszystkich chętnych na tradycyj
ny szkolny festyn, który odbędzie 
się na boisku szkolnym przy ul. 
Krakowskiej, 20 maja w godzi
nach 12:00-18:00. Każda z osób 
odwiedzających (organizatorzy 
zapraszają zarówno przedszkola
ków, jak i seniorów) znajdzie dla 
siebie coś interesującego. Dla naj
młodszych będzie wiele atrakcji w 
postaci gier i zabaw sportowych, 
zawodów, loterii fantowej, dmu
chanego zamku, wodnych kół; a 
dla nieco starszych jest przewi
dziana loteria fantowa i aukcja 
kompletu wypoczynkowego, któ
rego fundatorem jest tradycyjnie 
firma p. Iwanickich. - Także w tym 
roku odbędzie się pokaz sprzętu i 
wyposażenia Państwowej Straży 
Pożarnej oraz wiele innych atrakcji 
- zaznacza dyrektor Zespołu Doro
ta Grzelak. Naturalnie, nie zabrak
nie też stoisk gastronomicznych, 
będą napoje ze świeżych owoców, 
pierogi i ciasto domowego wyro
bu, zapiekanki, frytki i apetyczna 
grochówka. Dochód z festynu zo
stanie przeznaczony na potrzeby 
szkoły.

AB.

„Kopernik” 

kładnie 26 sierpnia 1986 r 

pierwszym dniem mojej 

pracy, a zarazem odbio-

rem technicznym budyn-

ku przez specjalnie po-

wołaną komisję po ponad 

dziesięciu latach remontu. 

Chodząc z komisją dopiero 

poznawałam poszczególne 

pomieszczenia. Podpisując 

jako dyrektor wraz z innymi 

odbiór budynku nie miałam 

pojęcia, ile trzeba będzie po 

remoncie jeszcze uzupełnić, 

przerobić by było funkcjo-

nalnie. Krótko po tym jak już 

dom kultury zaczął działać, 

a uczestników przybywało, 

okazało się na przykład, że 

wentylacja grawitacyjna w 

toaletach nie działa. Fikcyjne 

kratki wmurowano w ścianę. 

A przecież członkami komi-

sji byli panowie inżynierowie 

od budownictwa i komi-

niarz… Zatem równocześnie 

z rozpoczęciem działalności 

i jeszcze przed otwarciem 

roku kulturalno-oświatowe-

go, który w połowie września 

odbył się w naszym nowym 

domu kultury, trzeba było 

wykonać niezbędne remon-

ty. Wojewódzkie otwarcie 

roku z udziałem władz wo-

jewódzkich i miejskich spro-

wadziło do Gubina dyrekto-

rów placówek kulturalnych z 

całego województwa. 

Tak rozpoczął działalność w 

ratuszu Gubiński Dom Kul-

tury w bardzo krótkim cza-

sie dorabiając się szerokiej 

gamy propozycji programo-

wych. Był teatrzyk dziecięcy 

pn. „Teatrzyk dzieci gubiń-

skich”, kółko modelarskie, 

działał kabaret „Bez sensu” 

i klub komputerowy, kółko 

plastyczne i teatr poezji. Ko-

lejne formy działalności to 

zespoły: estradowy „Senior”, 

instrumentalno-wokalny 

„Studio A”, dziecięcy „Pstre 

misie”. Poza tym kółko fo-

tograficzno-filmowe kółko 

filatelistyczne, dyskusyj-

ny klub filmowy dla dzieci, 

klub psychotroniczny, kurs 

tańca towarzyskiego, kursy 

języków niemieckiego, an-

gielskiego i francuskiego 

oraz gimnastyka dla pań. 

Do tego dochodziły impre-

zy okolicznościowe i plene-

rowe. Plenerowy Mikołaj i 

wieczór wigilijny pod ha-

słem ”W ten wieczór jeste-

śmy razem” zorganizowany 

w sali widowiskowej. Jak 

na początek było tego dość 

sporo. W następnych latach 

dom kultury poszerzył swo-

ją ofertę o Międzynarodowy 

Festiwal Folkloru oraz Festi-

wal teatrów ulicznych, który 

był niejako filią poznańskie-

go festiwalu Malta. Doszło 

przedszkole artystyczne dla 

maluchów. Objęliśmy też 

patronatem oddział dziecię-

cy naszego szpitala, gdzie 

dwa razy w tygodniu nasi 

instruktorzy czytali chorym 

dzieciom bajki, organizowali 

wspólne malowanie, a cza-

sem przedstawienia. Jed-

nym słowem jako dom kul-

tury byliśmy wszędzie.

Kaśka Janina Izdebska

Nowoczesne zajęcia 
Przeniesienie nauczania ze 

szkolnych klas do Internetu 

na czas epidemii pokazało, 

jak istotne są cyfrowe kom-

petencje uczniów i nauczy-

cieli. 

Fundacja Orange zaprasza 

szkoły do udziału w ko-

lejnej edycji bezpłatnych 

programów edukacyjnych, 

które zapewnią nowocze-

sne zajęcia dla dzieci, naukę 

programowania, szkolenia 

dla nauczycieli i sprzęt multi-

medialny dla szkół. Zgłosze-

nia do MegaMisji i #Super-

Koderów można składać do 

15 maja. 

Coraz młodsze dzieci sięgają 

po smartfony, a w internecie 

poszukują głównie rozrywki i 

komunikacji. To od poziomu 

ich cyfrowych kompetencji 

i odpowiedniej edukacji za-

leży, czy z technologii będą 

korzystać odpowiedzialnie 

i kreatywnie, podejmując 

wartościowe i rozwijające ak-

tywności. Te dzieci, które są 

dobrze przygotowane, spraw-

niej radzą sobie też z udzia-

łem w zdalnej nauce. Progra-

my Fundacji Orange dla szkół 

podstawowych to cykl zajęć, 

w czasie których uczniowie 

kształcą zdrowe nawyki cy-

frowe i poznają podstawy 

programowania i robotyki. To 

cenna lekcja o tym, że nowe 

media to nie tylko zabawa i 

gry, ale możliwość rozwoju 

umiejętności, które z pew-

nością będą niezbędne w 

przyszłości. Już dziś istnieje 

ogromna potrzeba przygoto-

wania programistów. Od roz-

poznawania fake newsów do 

programowania robotów. 

Szczegóły na temat zgło-

szeń oraz formularzy można 

znaleźć na stronie fundacja.

orange.pl. Szkoły rozwiązują 

wspólnie z uczniami zadanie 

rekrutacyjne. Przygotowano 

je z uwzględnieniem realiów 

zdalnego nauczania. Komi-

sja oceni je pod kątem po-

mysłowości, zaangażowa-

nia dzieci i wykorzystania 

cyfrowych narzędzi. 

Listę szkół przyjętych do pro-

gramów Fundacja opubli-

kuje w czerwcu, aby zajęcia 

mogły zacząć się od nowego 

roku szkolnego. 

(red)

Klub Filmowy prowadzony przez Wiesława Galewskiego Pracownia modelarska prowadzona przez Krzysztofa Kopcia Rusztowania od strony południowej 1986 rok
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Lekarz rodzinny radzi...

W mediach roi się od różnych porad w dobie pandemii. Mówią głów-

nie lekarze z dużych ośrodków miejskich. Wirus nie wybiera. Trzeba się 

strzec przed nim wszędzie. O dobre rady dla gubinian zapytaliśmy Le-

cha Borkowskiego lekarza rodzinnego z Centrum Medycznego ATOL.

Paczki dla seniorów

O czym powinniśmy wiedzieć 

przede wszystkim? - Lekarze ro-

dzinni apelują, aby pacjenci zgła-

szali swoje problemy i potrzeby za 

pomocą takich środków komuni-

kacji jak telefon, mail czy sms. Dla-

czego właśnie tak? Po pierwsze 

dlatego, że daje to duże możliwości 

ograniczenia bezpośrednich wizyt 

w poradni, a przez to zmniejszy 

się ryzyko roznoszenia wirusa. Po 

drugie: wszystkie poradnie lekarzy 

rodzinnych są technicznie przygo-

towane do świadczenia e-porad 

– wypisanie leków, zwolnień  lekar-

skich czy wniosków, skierowań lub 

dokumentów odbywa się zdalnie. 

Pacjent otrzymuje zwrotnie kod 

recepty czy mail z potrzebnym do-

kumentem i nie musi się fatygo-

wać osobiście do przychodni. Po 

trzecie lekarz dzwoniąc do pacjen-

ta może stwierdzić, czy sprawa jest 

prosta i polega na przedłużeniu 

leku stałego, czy też chorego nale-

ży zbadać i wtedy umawiana jest 

wizyta w gabinecie. 

Podstawowa informacja brzmi: 

Poradnie Lekarzy Rodzinnych nie 

są zamknięte! Tylko sposób pra-

cy został dostosowany do aktual-

nych zaleceń sanitarnych. Dzięki 

temu, że mamy całkiem sprawnie 

działające e-recepty i e-zwolnienia 

możemy jako podstawowa opie-

ka zdrowotna cały czas zajmować 

się pacjentami, nie ryzykując za-

mknięcia poradni przez sanepid z 

powodu jednego pacjenta, który 

nawet nieświadomie zarazi perso-

nel. Staramy się udzielać porad w 

taki sposób, aby nie narażać cho-

rych na niepotrzebne podróże do 

szpitali, gdzie ryzyko zakażenia ko-

ronawirusem jest wyraźnie więk-

sze. Wszystkie planowe zabiegi, 

badania, szczepienia i hospitaliza-

cje, które mogą poczekać, są prze-

kładane na późniejsze terminy. 

- Czy pacjenci radzą sobie z pora-

dami, receptami przekazywanymi 

przez telefon? - Pacjenci w więk-

szości  świetnie przystosowali się 

do wymiany informacji drogą sms 

-ów, maili, MMS-ów, radzą sobie z 

pomiarami swoich  parametrów – 

ciśnienia, tętna, glukozy. Problem 

mają ludzie starsi i samotni, któ-

rym w tym czasie musimy pomóc 

szczególnie. Uruchomiliśmy pro-

gram aktywnego, telefonicznego 

zbierania informacji o takich pa-

cjentach i szukania dla nich pomo-

cy w zakresie jakim dysponujemy.

- Cieszymy się, że w Gubinie, a na-

wet całym Powiecie Krośnieńskim, 

nie odnotowano dotychczas żad-

nego potwierdzonego przypadku 

choroby wywołanej koronawiru-

sem, ale może to niestety uśpić 

naszą czujność! - Bądźmy ostrożni, 

bo większość osób przechodzi in-

fekcję bezobjawowo lub skąpob-

jawowo i może nieświadomie roz-

nosić zakażenie. Maski, rękawiczki 

i dezynfekcja – to na dzisiaj tylko 

tyle i aż tyle, co może zrobić każdy 

z nas dla innych. 

- Kto najbardziej ryzykuje? - O 

przebiegu zakażenia koronawiru-

sem decyduje przede wszystkim 

stan odporności osoby zarażonej, 

dlatego osoby po 65 roku życia, ob-

ciążone dodatkowymi chorobami 

(nowotwory, choroby układowe, 

cukrzyca, niewydolność krążenia, 

POCHP, itp.) chorują ciężej i nie-

stety częściej umierają. Koronawi-

rusem zakazić się może każdy, bez 

względu na wiek, natomiast prze-

bieg choroby jest znacznie łagod-

niejszy u dzieci i osób młodych, 

często te osoby nieświadome in-

fekcji przynoszą wirusa do domu 

lub pracy zarażając nim innych.

- Czy ryzyko dotyczy wszystkich 

miejsc w których przebywamy? - 

Ryzyko zakażenia wzrasta, kiedy 

znajdujemy się w rejonie świata, 

gdzie zanotowano dużą liczbę za-

chorowań – mapa tych rejonów 

jest dostępna na stronach inter-

netowych. Podróżowanie środka-

mi transportu publicznego, prze-

bywanie w większych skupiskach 

ludzkich, przemieszczanie się i 

kontakt z ludźmi to zawsze zwięk-

szone ryzyko. Czekamy na leki i 

szczepionkę, do tego czasu musi-

my przystosować się do życia w in-

nym świecie.                                  (sp)

- 8 kwietnia dostarczyliśmy pierwsze 

paczki dla seniorów z Gminy Gubin – 

mówi pytany o sprawę prezes Ochot-

niczej Straż y Pożarnej w Chlebowie 

Janusz Bem. Skąd pomysł i pienią-

dze? - Wzięliśmy udział w projekcie 

i z tego tytułu Zarząd Województwa 

Lubuskiego przyznał dla nasze straży 

pożarnej dotację w wysokości 10.000 

zł, w ramach realizacji zadania pu-

blicznego pn.: „OSP Chlebowo Po-

maga Lubuskim Seniorom”. Zada-

nie rozpoczęliśmy realizować przed 

świętami Wielkiej Nocy, druga tura 

paczek to początek i trzecia pod ko-

niec maja. Czy wszystkie jednostki 

OSP otrzymały takie wsparcie finan-

sowe? – Myślę, że mieliśmy szczęście 

znaleźć się w niewielkim gronie kilku 

jednostek z terenu powiatu Krosno 

Odrzańskie, które wytypowano do 

realizacji tej szczytnej akcji. Na czym 

ona głównie polega? Na udzieleniu 

pomocy osobom starszym   w wie-

ku emerytalnym, którzy w wyniku 

pandemii koronawirusa nie mogą, 

bądź pozostają w kwarantannie lub z 

uwagi na stan zdrowia nie opuszczają 

swojego domostwa, ograniczając ry-

zyko narażenia swojego zdrowia. Ta 

pomoc to dostarczenie do 25 (I partia) 

mieszkańców paczek z najbardziej 

potrzebnymi artykułami spożywczy-

mi i środków higieny osobistej – infor-

muje J. Bem. Za pozyskane pieniądze 

zostanie zakupionych 75 paczek o 

wartości 100 zł.  Jak informuje prezes, 

straż pożarna z Chlebowa to ponad 

50 druhen i druhów od honorowych, 

przez młodzieżową drużynę do stra-

żaków ochotników. Ze względu na 

warunki jakie stwarza zagrożenie 

koronawirusem nie można było za-

angażować do pracy dużego zespołu 

ludzi. Stworzyliśmy niewielka grupę 

i ta zajęła się zakupami, paczkowa-

niem i dowozem pod wskazany ad-

res. Ich praca to przykład przydatne-

go wolontariatu. Poświęcili swój czas 

na rzecz innych, którzy akurat teraz 

potrzebowali naszej pomocy. 

Co dalej? Wolontariusze jeszcze dwu-

krotnie odwiedzą seniorów. Do kogo 

pojechali i pojadą jeszcze dwa razy? 

Informacja o seniorach potrzebują-

cych pomocy członkowie OSP Chle-

bowo uzyskali od sołtysów i poprzez 

współpracę z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej gminy Gubin, którym kie-

ruje Aldona Robowska. 

Co na to władza gminy? Pytana w 

imieniu wójta Sekretarz Gminy Gubin 

Wanda Łakomy podkreśliła, że akcja 

strażaków jest oceniana przez władze 

gminy jako wyraz szacunku dla tych, 

którzy dziś potrzebują pomocy. Do-

dała także, że wójt Zbigniew Barski 

bardzo interesował się poczynania-

mi strażaków, będąc przekonanym, 

że chlebowiccy strażacy wykonają to 

zadanie najlepiej jak potrafią. Taką 

samą opinię wyraził Ireneusz Solecki 

- Kierownik Referatu Spraw Obywa-

telskich i Obronnych.

Prezes Bem, korzystając z okazji, dzię-

kuje Zarządowi Samorządu Woje-

wództwa Lubuskiego za możliwość 

realizacji tego zadania. Dziękuje także 

tym, którzy zadanie na rzecz seniorów 

realizowali. - Widzieliśmy na twarzach 

obdarowanych uśmiech, a to najlep-

sza nagroda za wysiłek i czas, który 

poświęciliśmy w tej szczytnej sprawie 

– powiedział na koniec rozmowy pre-

zes Janusz Bem. 

SP
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Sytuacja bezdomnych

Rozbił auto i uciekł

We wtorek, 8 kwietnia, w godzi-

nach wieczornych dotarła do 

nas bardzo przykra wiadomość o 

śmierci jednego z radnych Janusz 

Jażdżewskiego, który w lokalnym 

samorządzie od 2014 roku repre-

zentował mieszkańców tzw. „osie-

dla Komorów”. Jak zapamiętali go 

współpracownicy oraz koleżanki i 

koledzy z samorządu?

O Januszu Jażdżewskim powie-

dzieli nam:

Bartłomiej Bartczak - Burmistrz 

Gubina: Z Panem Januszem Jaż-

dżewskim prywatnie, jako fani pił-

ki nożnej i sportu, zjechaliśmy pół 

Europy. Był bardzo szlachetnym i 

rozsądnym człowiekiem. Takich 

ludzi – z podobnymi cechami cha-

rakteru w życiu nie spotyka się 

zbyt często. Jako oficer w stanie 

spoczynku był bardzo zasadniczy i 

pragmatyczny w swoim działaniu 

i podejmowaniu decyzji. Widać to 

było po zaangażowaniu w sprawy 

osiedla, na którym mieszkał i z 

ramienia którego piastował god-

ność radnego. Ponadto cechował 

się wielkim poczuciem humoru. 

Całemu zespołowi Rady Miejskiej 

i mnie osobiście będzie mocno 

brakowało jego obecności.

 

Teresa Zajkowska - Radna Rady 

Miejskiej: Co prawda Pana Janu-

sza znałam krótko, ale zawsze będę 

wiązała z nim dobre wspomnie-

nia. Na początku swojej kaden-

cji zaapelowałam do wszystkich 

radnych, żeby dokonać przeglądu 

miasta. Pan Janusz, jako jedyny z 

grona radnych, odpowiedział na 

moją sugestię i oprowadził mnie 

„po swoim” osiedlu. Następnie na 

podobnej zasadzie spotkaliśmy 

się w okręgu, który mam zaszczyt 

reprezentować. Zawsze cecho-

wała go życzliwość, skromność i 

pragmatyzm. Jego interpelacje i 

sugestie były podyktowane roz-

sądnym podejściem do porusza-

nych zagadnień. Potrafił podzielić 

się swoim doświadczeniem rad-

nego, a prywatnie był zapalonym 

fanem piłki nożnej i kochającym 

dziadkiem, który potrafił zabrać 

wnuki na wycieczkę do stolicy. 

Cechowała Go niesamowita przy-

zwoitość, życzliwość i spokój w 

podejmowaniu niełatwych – z 

punktu widzenia radnego – decy-

zji - wyniesiona zapewne z uprzed-

niej pracy zawodowej.

Wojciech Sendera - Przewod-

niczący Rady Miejskiej: Pan Ja-

nusz był osobą, której będzie nam 

mocno brakowało w pracach na-

szej rady. Był człowiekiem o wie-

lu pasjach, wielkim miłośnikiem 

sportu, a w szczególności piłki 

nożnej. Osobą, która zawsze stara-

ła się budować mosty porozumie-

nia. Cechowała go niesamowita 

dyspozycyjność. Ponadto był czło-

wiekiem od którego zawsze moż-

na było uzyskać właściwą poradę 

i usłyszeć przysłowiowe dobre sło-

wo. Umiał słuchać, miał wyważo-

ne zdanie - takim go zapamiętam. 

Edward Patek - Przewodniczący 

Rady Miejskiej poprzedniej ka-

dencji: Pana Janusza poznałem z 

chwilą Jego wyboru do Rady Miej-

skiej Gubina. Z biegiem czasu na-

wiązała się między nami prawdzi-

wa przyjaźń! Połączyły nas wspólne 

zainteresowania sportowe. Zawsze 

będę mile wspominał nasze wyjaz-

dy na mecze mistrzostw we Francji 

i Rosji. Janusz, mimo niemal dwu-

dziestoletniej różnicy wieku mię-

dzy nami, był w wielu wypadkach 

dla mnie niczym ojciec, a z drugiej 

strony był wspaniałym kompa-

nem. W trakcie naszych podróży 

wielokrotnie rozwialiśmy o wielu 

istotnych problemach miasta i 

snuliśmy plany na przyszłość. Je-

żeli chodzi o sprawy polityczne, Ja-

nusz starał się zawsze stać niejako 

na uboczu, ale jego praca w Radzie 

była nacechowana rozsądkiem i 

pragmatyzmem w podejmowaniu 

decyzji. Co ważne sportowe zain-

teresowania Janusza były bardzo 

rozległe, bo, poza piłką nożną, in-

teresował się także żużlem, siat-

kówką i koszykówką, lubił boks. Po 

prostu był fanem każdej dyscypli-

ny sportowej i zawsze dopingował 

sportowców w biało-czerwonych 

barwach.

Wspomnienie o  
Januszu Jażdżewskim

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci 

             śp. Janusz Jażdżewskiego, 

bardzo zaangażowanego w sprawy całego miasta 
Radnego Rady Miejskiej w Gubinie od 2014 roku i 

działacza sportowego. 

Składam wyrazy współczucia dla rodziny oraz 
wszystkich bliskich. 

Burmistrz Miasta Gubina 
Bartłomiej Bartczak

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gubinie

Szczególnie narażeni na tragicz-

ne efekty zakażenia koronawi-

rusem są osoby, które nie mają 

własnych czterech ścian, czyli 

bezdomni. Zazwyczaj są to ludzie 

chorzy, z osłabionym układem 

odpornościowym. Nie mają gdzie 

się podziać, a jedynym ich ratun-

kiem jest noclegownia, w której 

też nie mogą odizolować się od 

innych. Jak chronieni przed wi-

rusem z Wuhan są bezdomni w 

Gubinie?

Uzyskaliśmy informację od kie-

rownika noclegowni Bartosza 

Sulczewskiego, że pierwszym i 

najważniejszym krokiem było 

udostępnienie noclegowni bez-

domnym całodobowo. Aby pod-

opieczni mieli schronienie przez 

cały okres pandemii, ponieważ 

najważniejsze w obecnej sytu-

acji jest ograniczenie kontaktu 

z innymi ludźmi do minimum. 

I między innymi taka pomoc 

została zaoferowana potrzebu-

jącym. Natomiast, jeśli któryś z 

mieszkańców opuści noclegow-

nie, niestety nie będzie mógł do 

niej tak po prostu wrócić. Nieste-

ty dla niego, ale jest to robione w 

trosce o innych. - Przepisy jasno 

mówią o tym, że taka osoba musi 

przejść najpierw dwutygodnio-

wą kwarantannę w miejscu do 

tego przeznaczonym, dopiero po 

tych czynnościach będzie mogła 

powrócić do naszej noclegowni. 

- poinformował nas kierownik B. 

Sulczewski.

Ważnym i kolejnym krokiem, pod-

jętym, aby zwiększyć bezpieczeń-

stwo osób, które w tym trudnym 

momencie zyskały schronienie, 

jest zapewnienie im dostępu do 

środków dezynfekujących, środ-

ków higieny czy rękawiczek. Jest 

to niezwykle potrzebne żeby 

chronić zdrowie tych ludzi. 

Osoby bezdomne mają również 

zagwarantowany posiłek, wyda-

wany przez jadłodajnie. W trosce 

o zdrowie i spokój podopiecz-

nych, posiłek wydawany jest na 

wynos. Aby, jak już wspominali-

śmy, ograniczyć kontakty z drugą 

osobą do minimum. 

W tym trudnym czasie dla wszyst-

kich Polaków, dowiedzieliśmy się 

jak bardzo możemy na sobie po-

legać i, że każdy z nas otrzyma 

pomoc. Cieszy nas fakt, że mo-

żemy przekazywać informacje o 

tym, że w naszym mieście nikt nie 

został pozostawiony sam sobie. I 

oby tak pozostało.

Martyna Pawelska 

W nocy z soboty na nadzielę (18/19 

kwietnia) na ulicy Gdańskiej w Gu-

binie kierujący samochoden marki 

Renault wjechał w betonowe ogro-

dzenie, a następnie uciekł z miej-

sca zdarzenia po czym porzucił 

pojazd. - Zgłoszenie przydzielone 

zostało policjantom Zespołu Pa-

trolowo-Interwencyjnego, którzy 

rozpoczęli poszukiwania kierowcy. 

Już po kilkunastu minutach, za-

uważyli mężczyznę biegnącego 

ulicą Gdańską, którego wygląd 

odpowiadał opisowi wskazanemu 

przez zgłaszającego. Policjanci po-

twierdzili, że to właśnie on rozbił 

osobówkę o ogrodzenie. Badanie 

stanu trzeźwości wykazało, że miał 

on blisko dwa promile alkoholu w 

organizmie. 29-latek przyznał się 

do kierowania pojazdem w stanie 

nietrzeźwości. To jednak nie koniec 

jego przewinień. Podczas dalszych 

czynności, mundurowi znaleźli przy 

nim srebrne zawiniątko amfeta-

minę. Mężczyzna usłyszał zarzuty 

kierowania w stanie nietrzeźwości. 

Grozi mu za to kara grzywna, kara 

ograniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do dwóch lat oraz 

posiadania substancji psychotro-

powych zagrożonych karą pozba-

wienia wolności do lat 3 - informuje 

podkom. Justyna Kulka z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Od-

rzańskim.                                              (red)
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Tak naprawdę każdy ma swoją własną definicję sztuki. Karolina Kochlewska, administratorka grywalizacji 

z Fundacji Gerere, sięgnęła do definicji starożytnych Greków, według których najdoskonalszym przejawem 

Sztuki jest jej naśladowanie. W ten oto sposób wpadła na pomysł zorganizowania ogólnopolskiego konkursu, 

w którym zadaniem jest odtworzyć wybrane dzieło sztuki, po czym je sfotografować. 

Maseczki dla seniorów
Czwartek, 16 kwietnia, prawdopodobnie na sta-
łe zapisze się w historii. Dlaczego? Tego dnia 
obowiązkowe stało zakrywanie nosa i ust w 
miejsc publicznych, w efekcie czego mieszkań-
cy Gubina się „zamaskowali”. 

Infodzień może 
jesienią?
Do niedawna trwały przygotowania do 5. edycji 

polsko-niemieckiego wydarzenia pod nazwą „Info-

dzień”. Koronawirus pokrzyżował jednak te plany.

Sztuka - tak naprawdę 
dla każdego

Oczywiście sporo mówi się o tym, że 

w tym celu można użyć szalika lub 

innej przesłony, ale najbardziej wy-

godne wydają się właśnie maseczki 

ochronne. Naprzeciw potrzebom 

lokalnej społeczności wychodzi na-

sze samorząd. – W firmie A. Z. Iwa-

niccy zakupiliśmy 5.000 maseczek, 

które systematycznie rozdajemy 

grupie najbardziej zagrożonej ko-

ronawirusem, czyli seniorom – wy-

jaśnia burmistrz Bartłomiej Bart-

czak. – Są one dystrybuowane pod 

największymi sklepami w Gubinie 

w godzinach zakupów (od 10:00 do 

12:00) dla ludzi w wieku 65+.

Do przedsięwzięcia włączyli się 

radni miejscy oraz pracownicy 

Aktywnie działająca już od kilku 

lat Pracownia Orange Gubin oraz 

Grupa „OTWARTE” z Gubińskiego 

Domu Kultury wzięli udział w wy-

zwaniu. Koordynatorką została Iga 

Kubiak, która zebrała wszystkich 

chętnych i zmotywowała ich do 

wspólnej zabawy. Patrząc na to, 

jaka panuje teraz sytuacja na świe-

cie, nie było to na pewno łatwe za-

danie. Pandemia oraz siedzenie w 

domu przez kwarantannę znacz-

nie utrudnia sprawę. Mimo wszyst-

ko Iga nie miała z tym większego 

problemu: - Można powiedzieć, że 

koordynacja nad projektem nie 

różni się niczym, biorąc pod uwa-

gę panujące warunki, ponieważ 

wcześniej również odbywało się 

to drogą internetową. Największą 

trudnością, jak zapewne w każdym 

zadaniu grupowym, jest werbowa-

nie chętnych uczestników. Jednak 

ci, którzy zgodzili się uczestniczyć 

w projekcie, przesłali bardzo dobre 

prace i solidnie przyłożyli się do 

efektu końcowego. Tego rodzaju 

przedsięwzięcia są dobre na zabi-

cie czasu i kreatywne wykorzysta-

nie przymusu zostania w domu, a 

także umożliwiają pracę  oraz za-

bawę dla każdego.

Osoby, które wzięły udział w wy-

zwaniu zrobiły kawał dobrej ro-

boty. Zadanie pozwoliło wielu 

osobom wykazać się artystycznie 

i wykorzystać produktywnie ten 

ciężki dla wszystkich czas. Więk-

szość uczestników postawiła na 

obrazy z różnych epok, które przy-

kuły ich uwagę. Wiktoria Wojciul 

odtworzyła obraz Rafała Stacha 

„Szaa”, Daria Raszyk obraz Malcol-

ma Liepke „Sensuous Tactile Oil 

Paintings”, Kasia Mikołajewska ob-

raz Leonardo Da Vinci „Dama z Ła-

siczką”, Ania Śliwka obraz Catheri-

ne Halligan-Jolly „Portret kobiety”, 

Karolina Mikołajewska obraz Jan 

Vermeer „Dziewczyna z perłą” oraz 

„Autoportret” autorstwa Vincenta 

Van Gogha, Wiktoria Żurko obraz 

Anny Bilińskiej „Kopciuszek”, Iga 

Kubiak oraz Maja Kubiak obraz 

Rene Magritte „Kochankowie”, Oli-

wia Oleksińska obraz Amadeo Mo-

digliani „Christina”, Marcin Gwiz-

dalski z rodzicami obraz Banksy 

„Flower Thrower” oraz Kuba Wi-

niszewski „Krzyk” Muncha. Jedną 

z osób, która również podjęła się 

wyzwania jest Nina Mulica. Nina 

odtworzyła aż trzy obrazy, które 

zrobiły na wielu osobach ogromne 

wrażenie. Pierwszym była „Czer-

wona Książka” autorstwa Sir John 

Lavery, drugim „The orange seller” 

autorstwa Enric Serra Arque a trze-

cim „I heard stars I spoke to god” 

Madeline Hutchinson. Mimo du-

żego wysiłku Nina wciąż czerpała 

z tego dużo radości: - Bawiłam się 

świetnie! Na pewno to zadanie za-

chęciło mnie do szukania inspiracji 

i dalszej zabawy z samowyzwala-

czem. Jeśli ma się wenę, zadanie 

jest przyjemne i proste, jak jej nie 

ma - to jednak jest dość ciężko. Już 

wcześniej miałam do tego kilka 

podejść, ale kompletnie nie mia-

łam pomysłu ani weny. Tym razem 

udało mi się nabrać odpowiednie-

go klimatu do zrobienia zdjęć i wy-

szło to dużo lepiej.

Wyzwanie przyniosło sporo zaba-

wy. Odciągnęło uczestników od 

szarej rzeczywistości oraz pozwoli-

ło wykazać się artystycznie. Osoby, 

które podjęły się wyzwania spraw-

dziły swoje umiejętności jednocze-

śnie świetnie się przy tym bawiąc. 

Jest to jedno z lepszych wyzwań 

dla młodzieży. Pozwala się wyka-

zać, rozwija zdolności manualne 

oraz pozwala produktywnie spo-

żytkować czas.              Victoria Banfi

urzędu, którzy rozdają niezbędny 

sprzęt. – Bez maseczki ochronnej 

nie można wyjść dzisiaj z domu, 

dlatego bez wahania postanowi-

łem być jednym z wolontariuszy 

– zaznacza radny Ziemowit Patek, 

który ponadto jest zaangażowany 

w skoordynowaną akcję wykony-

wania zakupów i realizacji recept 

dla samotnych mieszkańców Gu-

bina. – W sytuacjach kryzysowych 

musimy pamiętać o tych, którzy 

są najbardziej zagrożeni i potrze-

bują pomocy drugiego człowieka. 

Nie wyobrażam sobie, że mógł-

bym przejść obojętnie obok takich 

osób, dlatego udzielam się jak tylko 

mogę.

Impreza miała się odbyć 27 maja 

w Starej Farbiarni w Guben. Adre-

sowany do mieszkańców Gubina 

i okolic Infodzień, co roku oferuje 

fachowe informacje z niemieckie-

go świata pracy. Różne instytucje 

i urzędy przedstawiają swoje ofer-

ty. Poruszane są takie zagadnie-

nia, jak: możliwość zatrudnienia w 

Niemczech, podatki, ubezpiecze-

nia społeczne, prawo pracy, zakła-

danie działalności gospodarczej, 

uznanie kwalifikacji itp. Ponadto 

w tym roku planowane było za-

proszenie kilku pracodawców z 

Guben, zatrudniających w swo-

ich firmach Polaków. Podczas In-

fodnia zawsze istnieje możliwość 

bezpośredniego kontaktu z pra-

cownikiem urzędu skarbowego 

lub ubezpieczalni, po polsku, w 

swobodnej atmosferze. - Niestety, 

majowy termin naszego przedsię-

wzięcia nie był możliwy. Nie mo-

żemy wziąć odpowiedzialności za 

tak dużą imprezę. Mamy nadzie-

ję, że uda się nam to na jesień. O 

szczegółach obecnie jednak nie 

można mówić. Zobaczymy jak roz-

winie się sytuacja. Dziękuje bardzo 

za pozytywny feedback i zachęty 

do kontynuowania tej udanej serii 

imprez – mówi Aleksandra Druc-

kler, organizatorka Infodnia.    (am) 
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II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe.

Lp. Nr działki Powierzchnia (m²) Położenie
Cena wywoławcza

(netto złotych)
Wysokość 
wadium

Termin  przetargów  
odbytych Uwagi

1 79/34 2097 m²
ul. 1 Maja

obręb 3
107.100,00 zł 10.710,00 zł 05.03.2020r.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki gruntowej powstałej w wyniku podziału działki nr 79/9 na działki: nr 79/34 
(o powierzchni 0,2097 ha), nr 79/35, nr 79/36 i nr 79/37.  Działka nr 79/34 znajduje się w pośredniej strefie miasta, 
przy ulicy 1 Maja. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej z obiektami towarzyszącymi i tereny 
niezabudowane. Ulica 1 Maja jest ulica o nawierzchni utwardzonej (pokrytej masą bitumiczną – asfaltem) z urządzonym 
chodnikiem od strony północnej. Droga posiada oświetlenie miejskie i instalację burzową. Kształt działki nieforemny, teren 
niezagospodarowany, porośnięty trawą i chwastami, nieogrodzony.
Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić 
wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej do zamierzonej zabudowy. Możliwość dostępu od strony ulicy 1 Maja do instalacji: 
wodno – kanalizacyjnej, energii elektrycznej i gazu ziemnego.
Sposób zagospodarowania i zabudowy ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.72.2018.W z dnia 15.11.2018 
r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu nastąpi na 
podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, w związku z powyższym wzdłuż przewodów należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym 

urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzeń. Nabywca będzie zobowiązany do udostępnienia terenu  w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci. W przypadku związanych z 

tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące sieci na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek 

hipotek, praw i roszczeń osób trzecich. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00012411/0. Przetarg odbędzie się dnia  10.09.2020 r. o 

godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 07.09.2020 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 

0027 8747  (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).

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

Nr 

działki
Powierzchnia (m²) Położenie

Cena wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin  przetargów  
odbytych Uwagi

1 13/23 1030 m²

ul. 

Spokojna
obręb 2

48.600,00 zł 4.860,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta (część północna), pomiędzy ulicami Spokojną i 
Morską. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej z obiektami towarzyszącymi. Na dzień oględzin 
nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez nieutwardzony odcinek drogi prowadzący w kierunku 
ulicy Spokojnej (dz. nr 13/18) oraz przez część działki nr 13/22 (projektowana droga dojazdowa). Zbywana nieruchomość 
jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej 
infrastruktury niezbędnej do zamierzonej zabudowy a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonanie dojazdu do 
działki, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją lub dojazdem. 
Dotychczasowo nieruchomość była wykorzystywana jako przydomowe ogródki działkowe. Na dzień wizji teren porośnięty 
chwastami, drzewami i krzewami owocowymi oraz jest ogrodzona (pozostałości starego ogrodzenia i jego fundamentów). 
Dodatkowo na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości zabudowań ogrodowych typu altanka i szklarnia. Nieruchomość 
posiada możliwość dostępu od ulicy Spokojnej do instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji burzowej, energii elektrycznej, 
gazu ziemnego i telefonicznej.
Sposób zagospodarowania i zabudowy ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.5.2018.W z dnia 03.04.2018 
r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu nastąpi na 
podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek hipotek, praw i roszczeń osób trzecich. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie 
prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00004565/5. Przetarg odbędzie się dnia 10.09.2020 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 
07.09.2020 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. 
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje 
się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za 
samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji 
planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym 
nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych 
podziemnych, niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i 
nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na dzień transakcji. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki 
dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina nie zlecała wykonania badań 
geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach 
nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. Nabywca 
nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym 
w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i 
opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.   Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna 
ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 
miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu 
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/
osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie 
nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic 
nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością 
po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie 
nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490).  Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego 
miesiąca, począwszy od dnia 23 kwietnia 2020 r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24,  tel. (68) 4558133, w godzinach pracy 
urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”
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Rodzic to ktoś bliski, a 
dom kojarzy się z od-
poczynkiem, wobec 
tego trudno traktować 
mamę jak nauczycie-
la, a dom jak miejsce 
pracy” - tak skomento-
wała zdalne nauczanie 
Pani Agnieszka, mama 
dwóch synów.
Trwa nauczanie zdal-
ne. W związku z tym 
każdy uczeń jest zobo-
wiązany do uczestnic-
twa w zajęciach online 
oraz do sumiennej na-
uki w domu oraz zdo-
bywania ocen drogą 
internetową.

Jak radzimy sobie ze zdalnym nauczaniem?Szachiści grają

Nie dajmy się omamić! 

Gdy wprowadzano pierwsze ogra-

niczenia w Szklarskiej Porębie odby-

wały się Mistrzostwa Polski Juniorów 

w szachach. Powrót do Gubina 16 

marca był jak wstąpienie do nowe-

go świata. (...), ale wszystkie zmiany 

przyjęliśmy ze spokojem - mówi 

Robert Rogala z Gubińskiego Klubu 

Szachowego.

Klub już ma pewne doświadczenie, 

jeśli chodzi o sytuacje kryzysowe. 

Rok temu, w czasie strajku nauczy-

cieli, zorganizowali mały trening. 

Działania GKSz opierają się głównie 

na pracy w szkołach, więc ta przerwa 

była dla nich szczególnie ciężka, ale 

udało się im wyjść z kryzysu obronną 

ręką, a i nawet dzieciakom spodo-

bała się idea szachowych półkolonii. 

Plan działania na tegoroczny kryzys 

wyklarował się równie szybko. Od 

razu zdali sobie sprawę, że ich sytu-

acja - wbrew przeciwnościom losu 

- jest dość dobra. Treningi mogą 

odbywać się w domach, turnieje w 

internecie - brakuje im jedynie moż-

liwości spotykania naszych szacho-

wych przyjaciół. Trening szachowy 

zawsze opierał się na pracy własnej 

- komu nie brakuje motywacji w każ-

dej chwili może chwycić książkę, sza-

chownicę i przystąpić do ćwiczeń. 

Jest też wiele stron internetowych i 

aplikacji mobilnych na których moż-

na wykonywać specjalne zadania. 

Efekty treningu najlepiej sprawdzać 

w praktyce. Wszyscy lubią trochę 

pograć - na szczęście współcze-

sne technologie pozwalają im na 

uczestnictwo w turniejach bez wy-

chodzenia z domu. Rozgrywki sza-

chowe przeniosły się do internetu. 

Po kilkunastu wewnątrz-klubowych 

turniejach treningowych doszli do 

wniosku, że warto poszerzyć grupę 

szachowych przeciwników. Obec-

nie grają turnieje wraz z szachistami 

z Gorzowa Wlkp., Lubartowa (lubel-

skie) oraz podparyskiego Suresnes. 

Część zawodników gra w turniejach 

globalnych. Wciąż pracują nad na-

wiązaniem współpracy z kolejnymi 

środowiskami szachowymi.

Możliwość codziennego treningu i 

uczestnictwa w zawodach sprawia, 

że sytuacja szachistów jest w dużej 

mierze wyjątkowa w porównaniu 

do większości dyscyplin sportu. W 

czasie izolacji większość szachistów 

poświęca szachom znacznie więcej 

czasu niż robili to na co dzień. Wie-

le szachowych stron internetowych 

jest obecnie przeciążona. Wszystkie 

reprezentacje narodowe zgłaszają, 

że nie zwolniły tempa treningów.

Wprowadzony już w połowie mar-

ca zakaz organizowania zawodów 

sportowych wywrócił kalendarz ofi-

cjalnych rozgrywek do góry nogami. 

Pod koniec marca mieliśmy grać 

w Indywidualnych Mistrzostwach 

Województwa Juniorów w Zielonej 

Górze. W połowie czerwca plano-

wane były bardzo ważne zawody 

- Mistrzostwa Międzywojewódzkie 

Młodzików. Wszystkie te turnieje 

zostały odwołane lub przełożone 

na termin bliżej nieznany. Nie od-

będzie się także zgrupowanie Kadry 

Wojewódzkiej Młodzików w której 

mamy swoją reprezentantkę - Kaję 

Kalinowską. Wciąż mamy nadzieję, 

że we wrześniu odbędą się Półfinały 

Mistrzostw Polski Juniorów, a pod 

koniec sierpnia Mistrzostwa Polski 

Juniorów w szachach szybkich i 

błyskawicznych. Do tych zawodów 

się przygotowujemy, mając także 

świadomość, że i te plany mogą się 

zmienić.                   Martyna Pawelska 

Magiczne amulety, super lekarstwa 

jak też inne środki, włącznie z fałszy-

wymi  „Inspektorami Inspekcji Sani-

tarnych – oferującymi obowiązkowe 

usługi odkażania mieszkań” - są jed-

nymi z metod wszelkiej maści cwa-

niaczków i oszustów wykorzystują-

cych obecną sytuację epidemiczną, a 

żerujących szczególnie na starszych 

osobach, aby się szybko wzbogacić. 

Pojawiły się „w sieci” fałszywe aukcje 

internetowe, na których to można 

„nabyć” różne cudowne herbatki lub 

inne specyfiki zabezpieczyć nas tym 

samym przed koronawirusem. Do 

wielu posiadaczy telefonów komór-

kowych często przychodzą dziwnej 

treści SMS-y i maile z prośbą o doko-

nywanie wpłat za niby skierowane na 

nasze adresy przesyłki za tzw. pobra-

niem, lub próbujących w ten, czy inny 

sposób poznać hasła lub loginy do 

kont bankowych, jakimi dysponu-

jemy. Często taka wiadomość z po-

zoru nosi wszelkie cechy oficjalnej 

informacji przekazywanej przez or-

gany rządowe. Dotyczyć może ona 

dosłownie wszystkiego: od „zamy-

kania miast”, poprzez kupowanie 

jedynie „u sprawdzonych” dostaw-

ców środków higienicznych, aż po 

wycofywanie środków płatniczych 

z bankomatów i do przekazywania 

ich na – rzekomo bezpieczne – kon-

ta. Otrzymując podobnej treści link 

albo SMS nie dajmy się naciągnąć 

oszustom.  Żadna instytucja nie 

żąda przekazywania przez nas pie-

niędzy lub udostępniania numerów 

naszych kont bankowych, bądź lo-

ginów do nich. 

AB.

Jak to wygląda w praktyce? Czy taki 

sposób nauczania ma jakieś mi-

nusy, albo plusy? Zapytaliśmy Pani 

Agnieszki, która ma dwóch synów, 

którzy uczą się w podstawówce: 

Dzieci w domu uczą się niechętnie. 

Głównie z powodu nadmiernego 

materiału i zbyt dużej ilości czasu spę-

dzonego przy książkach. Są przecią-

żone, przemęczone i mają niewiele 

wolnego czasu na zabawę. Porównu-

jąc do okresu, gdy chodzili do szkoły, 

czasu na relaks było więcej. Jej syno-

wie nie mają możliwości rozładować 

swojej energii z powodu wprowadzo-

nych ograniczeń, a więc skupienie i 

koncentracja przy nauce spadła. Do-

dała również, że jej pociechy mając 

bezpośredni kontakt z nauczycielem 

z lekcji wynosiły dużo wiedzy, teraz do 

tej wiedzy muszą dojść same, a to jej 

przypomina bardziej studiowanie niż 

naukę w szkole podstawowej. Nasza 

rozmówczyni opisała nam jak wy-

gląda zdalne nauczanie jej oczami, 

jak odbywa się to u niej w domu. Na-

uczyciele wysyłają materiał, z którym 

dzieci mają się zapoznać, a potem 

odrobić ćwiczenia z nim związane, 

ewentualnie napisać wypracowanie. 

W praktyce wygląda to tak, że rodzic 

musi odświeżyć sobie materiał z każ-

dego przedmiotu, po czym temat 

wyłożyć dziecku i sprawdzić zadania 

przed wysłaniem. „Nie wiedziałam, że 

jestem tak wszechstronnie uzdolnio-

na, aż do teraz.”- dodała z uśmiechem 

na ustach. Jednak nie zawsze jest jej 

tak wesoło. Przy dwójce dzieci spędza 

razem z nimi cały dzień na nauce z 

przerwami na posiłki, ale też zdarza 

się złość, która wiąże się z przemęcze-

niem.

O opinię poprosiliśmy również uczen-

nice liceum Agatę. Z jej strony widać 

więcej pozytywów, ale najprawdopo-

dobniej jest to związane z tym, że jest 

starsza, bardziej samodzielna i mar-

twi się sama o siebie. Za plusy zdal-

nego nauczania uważa to, iż lekcje są 

krótsze oraz ma więcej swobody tzn. 

„Mogę pójść na lekcję w piżamie, a 

co za tym idzie, nie muszę wcześniej 

wstawać aby się wyszykować”. Sądzi 

też, że przyswaja teraz więcej wiedzy, 

bo wkłada w to więcej wysiłku. Każdy 

temat musi sama przeczytać i sama 

opracować. Wcześniej to nauczyciel 

dyktował notatkę, a ona uczyła się 

czyichś słów, a to wychodzi jej gorzej. 

Mimo to że uważa iż posiadanie więk-

szej wiedzy jest plusem, to czas który 

na to poświęca jest zbyt długi i to jest 

negatywna strona nauki przez inter-

net. Nie ma zbyt wiele czasu dla sie-

bie, bo ciągle siedzi w książkach. Ko-

lejna zła strona kształcenia w obecnej 

sytuacji to problemy techniczne. Nie 

najlepsza jakość połączenia z interne-

tem, niedziałający mikrofon albo pro-

blemy z głośnikami.

Można zauważyć, że minusów takiej 

sytuacji jest więcej, jednak każdy radzi 

sobie z nimi jak tylko potrafi. Każdy z 

nas ma wielką nadzieję, że ten trud-

ny czas jak najszybciej się skończy, a 

co za tym idzie, skończą się wszystkie 

problemy.

Martyna Pawelska 
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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 8.30 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

NOCLEGI tanie, Gubin, centrum. TV, WI-FI, kuchnia. 
Tel. 601 815 860 lub 609 138 452. 
KUPIĘ lub wydzierżawię działkę, łąkę, nieużytek, 
pole w Gubinie lub okolicy. Tel. 609 138 452.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w Gubinie, 28. m. kw., 
na II. piętrze. Po remoncie – stan idealny: 1. pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie całko-
wicie umeblowane, wyposażone we wszystkie 

rózne

 USlUGI

ogłoszenia I społeczństwo

Dyżury aptek w godzinach 8.00-23.00  
01-04 każdego miesiąca, Apteka „Familijna”, ul. Śląska 39 a, tel. 68 359 38 32 

05-08 każdego miesiąca, Apteka  „W Galerii”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45 

09-12 każdego miesiąca, Apteka  „Z Misiem”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 539 

13-16 każdego miesiąca, Apteka  „Centrum”, ul. Chopina 4, tel. 68 359 39 52 

17-20 każdego miesiąca, Apteka „Pod Basztą”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40 

21-24 każdego miesiąca, Apteka „Przy Szpitalu”, ul. Śląska 37, tel. 68 359 51 59 

25-27 każdego miesiąca, Apteka „Nasza”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59 

28-31 każdego miesiąca, Apteka „Nowa”, ul. Kinowa 2, tel. 68 539 49 75

mIeSzKanIa, loKale

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN
Zadbaj o swoje dywany 

i kanapy, jak również o 

samochody.  Możliwy dojazd 

do klienta.

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

Tel. 516 452 270
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USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych (kotły 
c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzowany 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 tapicerek i dywanów, także u 
klienta. Tel. 500 646 294.
ELEKTRYK z uprawnienia. Montaż instalacji 
domowych i przemysłowych oraz kuchenek 
indukcyjnych. Tel. 883 544 142.

POSPRZĄTAM mieszkanie, umyje okna, itp. Tel. 
603 305 561.

urządzenia: telewizor, lodówka, pralka, odkurzacz, 
kuchenkę gazową i naczynia. Jest miejsce na 
postawienie samochodu. Wynajmę najchętniej 
dla firmy lub osób prywatnych. Czynsz miesięczny 
1300 zł., w tym ryczałt. Kaucja dwumiesięczna. 
Telefon kontaktowy – 883 005 775.
SPRZEDAM działki budowlane, z gotową pełną 
dokumentacją. Tel. 68 359 10 34. 

Zareklamuj się w  
„Wiadomościach  

Gubińskich”!

Telefon: 721 032 705
wiadomoscigubinskie@o2.pl

SPRZEDAM opony zimowe, różne rozmiary, od 13 
do 18 cali. Alufelgi aluminiowe do różnych marek 
aut oraz akumulatory. Tel. 607 721 973.
POSZUKUJĘ opiekunki do starszej osoby w Gubi-
nie. Higiena, ugotowanie posiłku, palenie, podanie 
leków. Na 4-5 godzin dziennie. Wynagrodzenie 
-1600-1800zł /m-c. Tel. 661 013 927.
ZATRUDNIĘ spawacza z doświadczeniem przy 
produkcji ogrodzeń metalowych, tel. 600 721 300
ZATRUDNIĘ ślusarza przy produkcji ogrodzeń 
metalowych, tel. 600 721 300. 

Praca 
czeka

Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pra-

cy – Filia w Gubinie (ul. Obrońców 

Pokoju 20, pokój nr 9, tel. 68 455 22 

72 , pokój nr 6 tel. 68 455 82 12 i po-

kój nr 14, tel. 68 455 82 15), stan na 

17 kwietnia br.: kasjer-sprzedaw-

ca, spawacz, stolarz-montażysta, 

mechanik pojazdów samochodo-

wych, autoelektronik, murarz-bry-

gadzista, pracownik socjalny, wy-

chowawca, psycholog, nauczyciel 

języka angielskiego, nauczyciel 

języka niemieckiego, operator ma-

szyn (wykształcenie min. podsta-

wowe), monter wyrobów z drew-

na, sprzątająca, portier, pracownik 

gospodarczy, grabarz, kierowca 

C+E, księgowy, pracownik budow-

lany, ślusarz, pracownik restauracji. 

Wolne miejsca stażu: sprzedawca, 

pracownik biurowy. (am)
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Urząd Pracy informuje …

O garść informacji dotyczących 

funkcjonowania Powiatowego Urzę-

du Pracy w Krośnie Odrz. i jego filii 

w Gubinie pytamy Roksanę Hasiuk- 

Zastępcę Kierownika. 

- W obecnej sytuacji kontakt z pra-

cownikami Powiatowego Urzędu 

Pracy - Filia w Gubinie jest możliwy 

telefonicznie i elektronicznie. Urząd 

realizuje wszystkie zadania, klienci 

(tak jak wcześniej) mogą załatwić 

wszystkie sprawy. W zakresie reje-

stracji osób bezrobotnych Urząd 

preferuje procedurę rejestracji elek-

tronicznej, która polega na złożeniu 

do urzędu pracy wniosku wraz z za-

łącznikami w postaci elektronicznej 

po opatrzeniu ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub profi-

lem zaufanym poprzez portal www.

praca.gov.pl. Jednak zdarzają się 

wnioski nieopatrzone odpowiednim 

podpisem. W przypadku osób, które 

nie posiadają dostępu do Internetu 

możliwe jest pobranie kompletu do-

kumentów do rejestracji w urzędzie 

pracy i po ich wypełnieniu wrzucenie 

do oznaczonej skrzynki znajdującej 

się przy wejściu do urzędu lub prze-

słanie pocztą tradycyjną, natomiast 

w wyjątkowych sytuacjach pracow-

nik może także poprzez bezpośred-

nią obsługę w wyznaczonym spe-

cjalnie miejscu dokonać czynności 

rejestracji. Wszystkie formalności, 

które można załatwić elektronicznie 

załatwiane są w pierwszej kolejności 

w ten sposób, pozostałe wymagają-

ce kontaktu bezpośredniego lub wi-

zyty w Urzędzie załatwiane są bezpo-

średnio po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym z pracownikiem pro-

wadzącym sprawę.

Trafiają do nas informacje od praco-

dawców, którzy z uwagi na pande-

mię zastanawiają się jak przetrwać 

ten trudny i ciężki dla wszystkich 

czas, zmuszeni są do rezygnacji z 

przyznanych już form wsparcia ta-

kich jak refundacje doposażenia 

stanowiska pracy, czy prace inter-

wencyjne. Zawieszona też została 

organizacja szkoleń dla bezrobot-

nych, gdyż jednostki szkoleniowe nie 

realizują ich zgodnie z planem, przez 

co osoby bezrobotne, które ubiegały 

się o szkolenia,  po których miały za-

pewnione zatrudnienie w obecnym 

czasie nie mogą ich podjąć.

Aktualnie Urząd dysponuje 39 ofer-

tami pracy. Widać znaczne zwięk-

szenie liczby rejestrujących się osób 

jako osoby bezrobotne - na koniec 

grudnia 2019 w PUP zarejestrowane 

były 1.392 osoby oraz od dłuższego 

czasu tendencja była stale spadko-

wa, natomiast obecnie w ewidencji 

mamy 1.570 osób bezrobotnych i ta 

liczba rośnie. W związku z ogłoszo-

nym na terytorium Polski stanem 

epidemicznym na Powiatowy Urząd 

Pracy zostały nałożone dodatkowe 

zadania, tj. realizacja nowych instru-

mentów pomocowych dla przedsię-

biorców: niskooprocentowana po-

życzka dla mikroprzedsiębiorców do 

wysokości 5 tys. zł, dofinansowanie 

części kosztów wynagrodzeń pra-

cowników przedsiębiorcy oraz należ-

nych od tych wynagrodzeń składek 

na ubezpieczenia społeczne  - w 

przypadku mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców oraz dofinanso-

wanie części kosztów prowadzenia 

działalności w przypadku przedsię-

biorcy będącego osobą fizyczną 

niezatrudniającego pracowników. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-

cy w Krośnie Odrzańskim w dniu 2 

kwietnia 2020 r. ogłosił nabór wnio-

sków dot. niskooprocentowanych 

pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, 

o których mowa w art. 15zzd ustawy 

z dnia 31 marca  2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiąza-

niach związanych  zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kry-

zysowych oraz niektórych innych 

ustaw.  Do 17 kwietnia złożonych zo-

stało ponad 200 wniosków dot. ww. 

formy wsparcia na łączną kwotę 1 

mln złotych, około 40 przedsiębior-

ców otrzymało już wsparcie. Planuje-

my od 20 kwietnia ogłosić nabory na 

pozostałe instrumenty związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19.

(sp)


