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Zbiórka odpadów

W sobotę, 23 maja 2020 r., w ramach 

zorganizownej akcji na terenie na-

szego miasta odbierane będą odpa-

dy wielkogabarytowe. Zapoznaj się 

ze szczegółami akcji.

czytaj str.  2

Oddawajmy krew

Sytuacja w stacjach krwiodawstwa 

jest zła. Mówiąc wprost, brakuje krwi. 

Szpitale wznawiają planowe zabiegi, 

ale dawców jest mniej niż zwykle.

                                                  czytaj str. 14

Liczą się sekundy

Doświadczyłem różnych sytuacji. 

Czasem na podjęcie decyzji było kil-

ka sekund, a decydują one o czyimś 

życiu lub zdrowiu - mówi sierż. sztab. 

Grzegorz Łukowiak.

                                               czytaj str.12

Ocalić od 
zapomnienia 

Na Facebooku pojawiło się kon-

to „Historia muzyki rozrywkowej w 

regionie gubińskim po 1945 roku”, 

które administruje Edmund Rodzie-

wicz.

                                                         czytaj str.6 

Przypominamy, że 30 czerwca 

mija termin, w którym przysługu-

je prawo do bonifikaty przy wyku-

pie mieszkania komunalnego. Co 

należy wiedzieć?

czytaj str.  2

Czytaj str. 3

Lokal z bonifikatą!

Samorząd w czasie pandemii
W Urzędzie Miejskim w Gubinie osobiście można załatwić praktycznie 
wszystkie sprawy, a 18 maja ponownie otwarta została kasa. Sygnałem 
pewnego powrotu do normalności była sesja Rady Miejskiej.                                           
                                                             Czytaj str. 2

Nowa sytuacja
Od 11 maja usługi opiekuńcze świadczą wszystkie miejskie gubińskie 
przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i żłobek 
miejski. Sytuacja jest dla wszystkich nowa, tak dla rodziców jak i dla pra-
cowników tych placówek.                                                                                                        Czy-
taj str. 6 

Wsparcie dla biznesu 
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Przypominamy, że 30 czerwca 

mija termin, w którym przysługuje 

prawo do bonifikaty przy wykupie 

mieszkania komunalnego. Co po-

winni wiedzieć zainteresowani wy-

kupem takiego lokalu?

Przede wszystkim zaznaczyć trze-

ba, że w omawianym przypadku 

sprzedaży mogą podlegać tylko 

samodzielne lokale mieszkalne 

(oraz te o innym przeznaczeniu) 

stanowiące własność gminy Gu-

bin o statusie miejskim. A wyłącze-

niu podlegają lokale w budynkach 

przeznaczonych do wyburzenia, 

w budynkach stanowiących 100% 

własności naszego miasta oraz lo-

kale nabyte przy wparciu finanso-

wym BGK (do upływu okresu okre-

ślonego w umowach). 

Jeśli chodzi o warunki, które 

trzeba spełnić, żeby nabyć taki 

lokal bez przetargu od gminy, to 

po pierwsze należy być jego na-

jemcą przez co najmniej 3 lata 

(wcześniej było to 5 lat). Wyjąt-

kiem jest sytuacja, gdy dany lo-

Kup lokal z bonifikatą!
kal jest ostatnim w budynku lub 

jest jedynym będącym własno-

ścią miasta – wtedy okres najmu 

uprawniający do nabycia może 

być krótszy niż 3 lata. 

Teraz najważniejsze, czyli bonifika-

ty od ceny lokalu ustalonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego. Ta 

w wysokości 50% jest udzielona, 

gdy nabywca płaci cenę nabycia 

do dnia zawarcia umowy. Z kolei 

bonifikata 40% przysługuje, gdy 

zdecydujemy się płacić daną kwo-

tę w ratach. Inaczej wygląda sytu-

acja przy mieszkaniach nabytych 

przez gminę z jej środków po dniu 

31.12.2007 roku. Tutaj bonifikaty 

ustalono odpowiednio na pozio-

mie 30% i 20%, a ich wysokości są 

uzależnione od formy płatności, 

który wybierze nabywca.

przysługuje tylko najemcy lo-

kalu, który wniosek o sprzedaż 

mieszkania złoży w terminie do 

30 czerwca 2020 roku i zawrze 

umowę notarialną w okresie 12 

miesięcy od sporządzenia opinii o 

wartości nieruchomości. Po upły-

wie tego terminu prawo do boni-

fikaty nie przysługuje! Ponadto 

należy spełnić inne warunki, ta-

kie jak: brak zaległości z tytułu 

czynszu na dzień sprzedaży oraz 

zrzeczenie się nabywcy z przysłu-

gującej mu wierzytelności z tytu-

łu kaucji mieszkaniowej. 

Na zakończenie trzeba wspo-

mnieć o płatnościach. Mieszka-

nie może być sprzedane za cenę 

płatną jednorazowo lub kwota ta 

może być rozłożona na raty, przy 

czym okres spłaty rat nie może 

być dłuższy niż 10 lat. Ponadto 

pierwsza rata nie może być niższa 

niż 10% wartości lokalu.

W sobotę, 23 maja 2020 r., w 

ramach akcji odbierane będą 

meble, materace, armatura ła-

zienkowa, zużyty sprzęt AGD i 

RTV, zużyte opony, akumulatory, 

dywany, wykładziny, stolarka bu-

dowlana (okna, drzwi), zabawki 

dużych rozmiarów, itp.

Podczas akcji „Wystawka” NIE 

Pozbądź się 
dużych odpadów

BĘDĄ ODBIERANE ODPADY 

TYPU: ziemia, gruz budowla-

ny, odpady komunalne, papa, 

azbest, resztki roślinne, elementy 

z demontażu samochodów np. 

zderzaki, siedzenia.

Odpady należy wystawić do 

godz. 7.00 rano w dniu wywozu 

lub dzień wcześniej.

W Urzędzie Miejskim w Gubinie oso-

biście można załatwić praktrycznie 

wszystkie sprawy, a 18 maja ponow-

nie otwarta została kasa. Oczywiście, 

wciąż obowiązują zasady zachowa-

nia dystansu, przebywania określo-

nej ilości osób w danym pomieszcze-

niu oraz nakaz noszenia maseczek 

ochronnych, a rekomendowany jest 

kontakt elektroniczny, koresponden-

cyjny lub telefoniczny.

Sygnałem pewnego powrotu do 

normalności była sesja Rady Miej-

skiej, która została zorganizowana 8 

maja. Samorządowcy zostali mocno 

rozsadzeni, po to by zachować wy-

magane odległości, a w sali narad 

nie było nikogo poza osobami nie-

zbędnymi do przeprowadzenia ob-

Samorząd w czasie pandemii
rad. Ponadto samo posiedzenie było 

niezwykle krótkie, gdyż radni zajęli 

się tylko trzema uchwałami, w tym 

pomocą dla przedsiębiorców. – Zda-

ję sobie sprawę z zagrożenia, jakie 

niesie pandemia, ale bycie radnym 

to przede wszystkim obowiązek, a 

miasto musi prawidłowo i spraw-

nie funkcjonować – uważa radny 

Mirosław Rogiński. - Podczas obrad 

podjęte zostały dodatkowe działania 

ochronne, których celem była  troska 

o zdrowie wszystkich jej uczestni-

ków. Pamiętajmy, że w tym trudnym 

czasie trzeba działać wspólnie i od-

powiedzialnie na rzecz Gubina.

Co jeszcze warto wiedzieć? Otóż wo-

jewoda lubuski wydał zarządzenie w 

sprawie wyborów uzupełniających 

do Rady Miejskiej w Gubinie, które 

muszą zostać przeprowadzone w 

okręgu numer 15, co jest spowodo-

wane śmiercią i wygaszaniem man-

datu świętej pamięci Janusza Jaż-

dżewskiego. Data wyborów została 

ustalona na niedzielę 26 lipca 2020 

r., a kalendarz wyborczy już zaczął 

swój bieg. Najważniejsze terminy 

to: 21 czerwca – do tego dnia można 

zgłaszać kandydatów na radnych, 

26 czerwca – do tego dnia można 

zgłaszać kandydatów do składu ob-

wodowej komisji wyborczej i 24 lipca, 

czyli dzień w którym kończymy kam-

panię wyborczą. Samo głosowanie 

zostanie przeprowadzone w godzi-

nach 7:00-21:00 w Szkole Podstawo-

wej nr 3 w Gubinie.

Burmistrz Miasta Gubina, 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy 
ulicy Piastowskiej 24 

wywieszono na okres 21 dni od dnia 
ogłoszenia informacji w prasie, 

wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin 
o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, 

oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
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75 lat od  

Dnia Zwycięstwa
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 +

Rząd powoli znosi kolejne obostrze-

nia dotyczące handlu, usług i pracy 

za granicą, ale mimo wszystko wie-

lu przedsiębiorców wciąż nie może 

działać w swoim biznesie. Ponad-

to ostatnie miesiące spowodowały 

ogromne straty, które praktycznie 

wydają się nie odrobienia. Pomocną 

dłoń do przedsiębiorców narażonych 

na straty wyciągnął lokalny samorząd 

i przyjął uchwałę w sprawie zwolnie-

nia od podatku od nieruchomości.

Na mocy uchwały, która została przy-

jęta jednogłośnie przez wszystkich 

radnych, zwalania się od podatku 

od nieruchomości grunty, budynki 

lub ich części i budowle związane z 

prowadzeniem działalności gospo-

darczej przez przedsiębiorców, któ-

rych dotyczy całkowity zakaz prowa-

dzenia biznesu wynikający z walką 

z epidemią COVID-19. Tym samym 

z takiej pomocy skorzystać mogą, 

m. in.: fryzjerzy, kosmetyczki, branża 

gastronomiczna oraz salony tatuażu.

Mimo, że uchwała została przyjęta na 

sesji 8 maja to jej przepisy obowiązują 

od dnia 1 kwietnia. Samo zwolnienie 

dotyczy podatku od nieruchomo-

ści należnego za trzy miesiące, czyli 

kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. 

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest 

złożenie nie później niż do końca roku 

(31 grudzień 2020 r.) korekty deklara-

cji na podatek od nieruchomości lub 

informacji o nieruchomościach. Dołą-

czyć do tego trzeba specjalny formu-

larz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc rekompensu-

jącą negatywne konsekwencje eko-

nomiczne z powodu COVID-19. Jest 

to załącznik do uchwały, który można 

znaleźć w gubińskim Biuletynie In-

formacji Publicznej lub otrzymać w 

Urzędzie Miejskim. 

- Jestem przekonany, że wielu przed-

siębiorców czekało na taką uchwa-

łę – komentuje Wojciech Sendera, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Gubinie. – Dość długo trwały ko-

nieczne analizy i ocena przepisów 

przez Regionalną Izbę Obrachunko-

wą, ale najważniejsze, że wprowa-

dzona pomoc obowiązuje od pierw-

szego dnia kwietnia. Wierzę w to, że 

w ten sposób pomożemy lokalnym 

pracodawcom przetrwać czas naj-

większego kryzysu. 

Druga wojna światowa to bez wąt-

pienia najbardziej krwawy konflikt 

zbrojny w historii. Datę jej zakończe-

nia, 8 maja 1945, uznajemy za Dzień 

Zwycięstwa nad Faszyzmem.

W tym, zupełnie niż w latach po-

przednich, pod Pomnikiem Wdzięcz-

ności, który znajduje się w Parku 

imienia 5 Dywizji, nie odbyły się żadne 

uroczystości miejskie. Przez epidemię 

nie było sztandarów, hymnu i prze-

mówień. Nie oznacza to jednak, że 

zapomniano o bohaterach II Wojny 

Światowej. Pod pomnikiem pojawiła 

się trzyosobowa delegacja lokalnego 

samorządu, która złożyła symbolicz-

ne kwiaty. Byli to burmistrz Bartło-

miej Bartczak, jego zastępczyni Ju-

styna Karpisiak oraz Przewodniczący 

Rady Miejskiej Wojciech Sendera. 
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Dla 
potomnych 

Przywracają 
badania

Umieją 
oszczędzać 

Raport 998

Kronika 
gotowa

Dzieci marzą o … szkole
Za kilka dni obchodzić będziemy 

Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

Ale słowo „obchodzić” jest trochę 

na wyrost. Winny oczywiście ko-

ronawirus, który uniemożliwił zor-

ganizowanie 1 czerwca imprez. Co 

roku w przedszkolach, czy też szko-

łach w tym okresie przygotowywa-

ne były pikniki oraz festyny dla naj-

młodszych mieszkańców naszego 

miasta. Niestety, w tym roku jest 

to niemożliwe. Pamiętajmy, że dla 

dzieci obecny czas pandemii też 

nie jest łatwy. Nagle z dnia na dzień 

przestali spotykać się ze swoimi 

wychowawcami, nauczycielami i 

co najistotniejsze – rówieśnikami ze 

szkolnych ławek oraz przedszkol-

nych grup. Uczniowie zmuszeni zo-

stali do nauki w domu. Niby mogą 

się wyspać i odrobić lekcje w piża-

mie, ale nic im nie zastąpi nauki w 

szkolnej ławce. Starsze dzieci do-

pada smutek związany z tymcza-

sową izolacją. Brakuje im pewnych 

nawyków edukacyjnych nabytych 

przez wiele lat i paradoksalnie, na-

uka szła im dużo łatwiej i sprawniej 

w szkole, niż w domowym zaciszu.

Obecnie dzieci spędzają wiele cza-

su przy komputerach lub smartfo-

nach, co wiąże się z mniejszą ak-

tywnością fizyczną. Nauka w czasie 

epidemii koronawirusa przeniosła 

się na kanały online, a co za tym 

idzie - najmłodsi nie mają lekcji 

wychowania fizycznego. Dlatego 

zachęcajmy nasze pociechy do 

aktywnego spędzania wolnego 

czasu: rower, rolki, bieganie, piłka... 

Tym bardziej, że rząd powoli luzu-

je obostrzenia i można uprawiać 

sport na świeżym powietrzu.

Na koniec ciekawostka - doszło do 

tego, że dziecko z okazji swojego 

święta pytany o marzenia, potrafi 

odpowiedzieć, że chce wrócić do 

szkoły... Takie czasy.                     (am)

Przypominamy, że Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi Gubińskiej ukoń-

czyło  publikację zatytułowaną 

„Kalendarium Gubina 2015-2019”. 

Będzie to trzecia część miejskiej 

kroniki. Nowe wydawnictwo ma się 

ukazać się w lipcu lub sierpniu br. 

Być może pominięte zostały ważne 

wydarzenia lub spisane nie zawsze 

w sposób dokładny. Dlatego stowa-

rzyszenie zwraca się z apelem do 

dyrektorów szkół, przedszkoli, za-

kładów pracy, radnych i urzędników 

i tych wszystkich, którym bliskie są 

sprawy naszego miasta z prośbą o 

zainteresowanie się tekstem kalen-

darium i wniesienie ewentualnych 

korekt lub dopisanie brakujących 

ważnych wydarzeń. Kontakt w tej 

sprawie: tel. 600 162 786 lub poprzez 

e-mail: stepil@go2.pl.                    (red)

 

Koronawirus zmienił nasze życie, 

ale kiedyś będzie to tylko wspo-

mnienie... Dlatego Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi Gubińskiej nosi się 

w przyszłości z zamiarem fotogra-

ficznego i tekstowego udokumen-

towania tego okresu w naszym 

mieście. - Chcemy jak najlepiej 

zapisać dla potomnych to, co nas 

dotknęło, dlatego potrzebujemy 

wykonanych przez Państwa zdjęć 

i notatek od 15 marca br. Czyż nie 

pięknie i ciekawie wyglądają nasze 

Panie w maseczkach? A Panowie? 

Ciekawiej będzie to wyglądało za 

20, 50 i więcej lat – mówi Stefan 

Pilaczyński, prezes SPZG. Zdjęcia 

można przesyłać do odwołania na 

adres: SPZG Gubin – stepil@go2.

pl lub bilista@wp.pl. W razie pytań 

można dzwonić: 600 162 786.     (am)

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddzia-

łami Integracyjnymi w Gubinie 

została jedną z trzech laureatów, a 

jedyną z województwa lubuskiego, 

w konkursie pod nazwą „Konkurs 

dla szkół na 85-lecie SKO” zorgani-

zowanym przez PKO Bank Polski 

i Spółę Akcyjną z siedzibą w War-

szawie. Celem konkursu był roz-

wój Szkolnych Kas Oszczędności 

działających przy szkołach, a także 

promocja praktycznej edukacji fi-

nansowej. Konkurs trwał od listopa-

da 2019 r. do kwietnia br. i wzięło w 

nim udział prawie 200 szkół z całej 

Polski. Wyłoniono 85 laureatów. SP 

nr 3 szkoła wygrała główną nagro-

dę – tablicę multimedialną wraz z 

wyposażeniem. Opiekunami z ra-

mienia szkoły są: Teresa Wypych i 

Piotr Ciszewski.                               (red)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

wznowił badania bezpośrednie przez 

lekarzy orzeczników. - Klienci są indy-

widualnie zawiadamiani o terminie i 

miejscu badania przez oddział ZUS, 

który prowadzi postępowanie zwią-

zane z wydaniem orzeczenia. Bez-

pośrednie badania lekarskie są przy-

wracane etapowo z zachowaniem 

środków ostrożności, dostosowanych 

do aktualnej sytuacji epidemiologicz-

nej na terenie poszczególnych jedno-

stek ZUS – mówi Agata Muchowska, 

regionalny rzecznik ZUS wojewódz-

twa lubuskiego. Obecnie ZUS stop-

niowo przywraca normalny tryb pra-

cy, który uwzględnia także badania 

bezpośrednie. Na podstawie Tarczy 

Antykryzysowej czasowe orzeczenia 

lekarskie są z mocy prawa przedłuża-

ne na 3 miesiące.                                  (red)

04.05. ul. Wyspiańskiego, w wyniku 

niezachowania zasad bezpiecznej 

jazdy doszło do kolizji dwóch sa-

mochodów osobowych. Na miejsce 

zdarzenia zadysponowano jeden 

zastęp z Jednostki Ratowniczo – Ga-

śniczej oraz radiowóz z komisariatu 

policji. Straty nie zostały określone. 

04.05. Do pożaru sadzy w prze-

wodzie kominowym w jednym z 

budynków przy ul. Racławickiej za-

dysponowano trzy (obligatoryjne 

do tego typu zdarzeń) zastępy stra-

żaków. Starty nie oszacowane.

07.05. W okolicy Gubina do pożaru 

ścioły w lesie zadysponowano dwa 

zastępy strażaków. Pożar objął po-

wierzchnię dwóch arów.

09.05. Nietypowe zdarzenie miało 

miejsce w tym dniu przy ul. Kunic-

kiego. Jeden zastęp został wezwa-

ny – na prośbę jednej z osób tam 

zamieszkujących – do uwolnienia... 

jelenia, który utknął w ogrodzeniu 

z siatki. Strażacy po zabezpieczeniu 

ogrodzenia – uwolnili wystraszone-

go zwierzaka.

10.05. W okolicy Sękowic do pożaru 

ścioły leśnej, który objął powierzch-

nię pięciu arów, zadysponowano 

jeden zastęp strażaków; w jego ga-

szeniu brał udział też pojazd specja-

listyczny samochód straży leśnej.

10.05. Do równie nietypowego zda-

rzenia w Strzegowie zadysponowa-

no jeden zastęp strażaków; którego 

działania polegały na zabezpiecze-

niu działań pszczelarza, który prze-

nosił w bezpieczne miejsce rój 

pszczół, który ‘wyemigrował” z ula.  

11.05. W Jaromirowicach w celu 

usunięcia zwisającego nad jezdnią 

konaru drzewa zadysponowano 

dwa zastępy strażaków. 

11.05. W Czarnowicach doszło do 

dachowania samochodu osobo-

wego, w wyniku którego jedna 

osoba została poszkodowana. Zo-

stała przewieziona do szpitala na 

szczegółowe badania. Na miejsce 

zdarzenia zadysponowano dwa za-

stępy strażaków, policję i pogotowie. 

Straty oszacowano na około 5 tys. 

złotych.

12.05. W celu zbadania pomiesz-

czeń na obecność tlenku węgla w 

jednym z mieszkań przy ul. Lenino 

zadysponowano jeden zastęp stra-

żaków; wykonane na miejscu po-

miary wykluczyły obecność w tym 

mieszkaniu niebezpiecznego gazu.

13.05. W Gubinku zapalił się samo-

chód osobowy, na miejsce zdarze-

nia zadysponowano jeden zastęp, 

straty oszacowano na około tysiąc 

złotych.

Informacje przekazał Dowódca  

JRG – PSP w Gubinie – mł. bryg. Da-

riusz Wojtuń.

Oprac. AB.
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Czy to ostatnia szansa na kapitalny remont ulicy Kresowej w Gubinie? Pozy-
skane pieniądze mogą być aktualne tylko w tej perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej. 

Nie możemy stracić tej szansy

Materiały sponsorowane przez 

Powiat Krośnieński 

Jubileusz ECKZiU
W dniu 14 maja 2020 roku Europejskie Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ob-
chodziło sześćdziesiątą rocznicę istnienia szkoły.

Kapitalna przebudowa ulicy Kre-

sowej może w dużej części zostać 

sfinansowana z programu INTER-

REG VA Brandenburgia – Polska 

2014-2020. Istnieje jednak zagro-

żenie, że to ostatnie takie rozda-

nie i w kolejnych latach kurek z 

pieniędzmi na drogi może zostać 

zakręcony. To powoduje, że dzisiaj 

trzeba zrobić wszystko, by nada-

rzająca się okazja remontu ulicy 

Kresowej stała się faktem. Unia Eu-

ropejska daje ponad dwa miliony, 

kolejne dwa trzeba dołożyć. W Sta-

rostwie Powiatowym ponad rok 

temu przyjęto strategię współfi-

nansowania inwestycji drogowych 

przez miasto lub gminę. Dzisiaj w 

gminach Bytnica oraz Krosno Od-

rzańskie trwają remonty, także na 

wielomilionową skalę. Gminy do-

kładają po 50% wkładu własnego. 

Dla Kamila Kuśnierka, Przewod-

niczącego Rady Powiatu decyzja 

o remoncie Kresowej jest jednym 

z priorytetów na ten rok. W ubie-

głym tygodniu przesłał do Staro-

stwa kluczowe pytania. Odpowie-

Powiat pozyskał 2 miliony 300 tysięcy złotych na remont ulicy Kresowej

Wkład własny wymagany w projekcie wynosi 2 miliony złotych

Zakres prac obejmujący remont drogi będącej „bramą Gubina” jest ogromny, włącznie z 

chodnikami, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową i zatokami autobusowymi

dzi dadzą obraz całej inwestycji. 

To nie tylko zagadnienia związane 

z kosztem (wiemy, że kosztorys in-

westorski opiewa na 4,3 mln zł), ale 

również kwestie zagrożenia nie-

wykonania przebudowy, sposoby 

finansowania, realizacji. 

Zakres prac byłby ogromny. To nie 

jest remont samej nawierzchni. 

W powiecie planują komplekso-

wą odbudowę drogi na odcinku 

od skrzyżowania z ulicą Żołnier-

ską do skrzyżowania z Gdyńską. 

Zakres robót obejmuje rozbiórkę 

istniejących warstw  bitumicznych  

oraz podbudowy a następnie po-

łożenie nowych. To największa 

kosztowa część prac. Planujemy 

wybudować ścieżkę rowerową i 

chodnik wzdłuż jezdni – podkreśla 

Wicestarosta, Ryszard Zakrzewski. 

Budowa krytej kanalizacji deszczo-

wej zapobiegnie gromadzeniu się 

wody podczas ulewy. Ważna jest 

też przebudowa zatoki autobuso-

wej, a na samym końcu wykonanie 

nowego oznakowania pionowego 

i poziomego.  Kluczową sprawą 

dla inwestycji jest znalezienie źró-

deł finansowania wspomnianego 

wcześniej wkładu własnego. 

Współpraca między samorządami 

jest kluczem do sukcesu, pokazu-

ją to realizowane już inwestycje – 

mówi Grzegorz Garczyński, Staro-

sta Krośnieński i podaje przykłady. 

Bytnica - dzięki zaangażowaniu 

radnej powiatowej Marzeny Szofer, 

doszliśmy do porozumienia z wój-

tem Bytnicy i wspólnie z gminą 

oraz Nadleśnictwem remontuje-

my strategiczną dla mieszkańców 

drogę. Na całość kosztów składają 

się: Fundusz Dróg Samorządo-

wych, Powiat Krośnieński, Gmina 

Bytnica oraz Nadleśnictwo Bytni-

ca. Do inwestycji powiatowych w 

gminie dokłada (połowę wkładu 

własnego) także Krosno Odrzań-

skie. Podpisane porozumienia i 

przekazanie pieniędzy skutkują re-

montami w Wężyskach oraz prze-

budową drogi do Retna. Do drogi 

rowerowej Maszewo-Rybaki doło-

żyła się także gmina Maszewo. 

Ulica Kresowa. Czy kompleksowy remont z budową ścieżki rowerowej oraz chodnika dojdzie do skutku? Musimy zrobić wszystko, by tak 
się stało, a pieniądze nie przepadły - mówią Kamil Kuśnierek, Przewodniczący Rady Powiatu, Radny, Andrzej Iwanicki oraz Wicestarosta 
Krośnieński Ryszard Zakrzewski

Jubileusz ECKZiU został obję-

ty patronatami:  Elżbiety Polak, 

Marszałka Województwa Lubu-

skiego, Ewy Rawy - Lubuskiego 

Kuratora Oświaty oraz Grzegorza 

Garczyńskiego - Starosty Kro-

śnieńskiego. Uroczystość uświet-

nili swoją obecnością: Grzegorz 

Garczyński - Starosta Krośnieński, 

Ryszard Zakrzewski - Wicestaro-

sta Krośnieński,  Christian Gasqu-

et - Prezes Stowarzyszenia Fran-

cja – Polska Lot Lubuskie, Lesław 

Sidorowicz - Wiceprezes Stowa-

rzyszenia Francja – Polska Lot 

– Lubuskie oraz Mariusz Markie-

wicz – Przewodniczący Szkolnej 

Rady Rodziców.  Ze względu na 

panującą pandemię uroczystość 

odbyła się bardzo nietypowo, za 

to niezwykle nowocześnie, gdyż 

spotkanie Gości, Dyrekcji, Grona 

Pedagogicznego i Uczniów od-

było się za pomocą łącza inter-

netowego. Chociaż nie można 

było spotkać się osobiście, ani 

uścisnąć sobie dłoni, uroczystość 

była pełna wzruszeń, miłych ży-

czeń i pochwał skierowanych do 

Dyrekcji, Grona Pedagogicznego 

i Uczniów. Nie zabrakło wzrusza-

jących wspomnień i anegdot. 

Nic dziwnego, skoro dla wielu 

uczestników spotkania ECKZiU 

jest miejscem, z którym związali 

ogromną cześć swojego życia za-

wodowego. Tak jest w przypadku 

prezesa i wiceprezesa Stowarzy-

szenia Francja – Polska Lot- Lu-

buskie, którzy już 30 lat aktywnie 

współpracują z gubińską szko-

łą. Młodsi uczestnicy spotkania 

mogli dowiedzieć się, że wśród 

nauczycieli są tacy, którzy spę-

dzili tu niemal całe swoje życie 

zawodowe, współtworząc nie-

zapomnianą atmosferę ECKZiU. 

Do nich należą: Ewa Trofimowicz,  

Grażyna Kolanowska, obecny wi-

cestarosta krośnieński Ryszard 

Zakrzewski, Elżbieta Gruszczyń-

ska, Jolanta Ślusarczyk, Blanka 

Witan, Piotr Dobiegała, Sebastian 

Drapa (także absolwent tej szko-

ły) i wielu innych. Do osób, które 

zostawiły w tej szkole sporą część 

swojego serca należy małżeń-

stwo Alicja i Krzysztof Szymańscy. 

Oboje pracują tutaj od prawie 

30 lat. Historia ECKZiU to histo-

ria ludzi, którzy ją tworzą, ale to 

także losy absolwentów. Mury tej 

szkoły opuściło ponad 2500 osób.  

Wśród nich jest wiele osób, które 

zajmują eksponowane stanowi-

ska w administracji samorządo-

wej, mają zasługi dla lokalnej i 

regionalnej kultury i gospodarki. 

Trudno przecenić rolę EZKZiU dla 

lokalnego środowisko. Jest to bo-

wiem szkoła, która od lat oferuje 

dobre zawodowe wykształcenie, 

wsparte wymianą międzynarodo-

wą i stale dostosowywane do po-

trzeb rynku. Absolwenci tej szko-

ły nie tylko nie szukają pracy, ale 

tworzą stanowiska pracy i wzbo-

gacają miejscową gospodarkę.                                                                                                            

Jesteśmy przekonani, że gdy tyl-

ko pozwolą na to warunki będzie-

my chcieli już w innym możliwym 

terminie zorganizować uroczyste 

spotkanie, w którym bezpośred-

nio będą uczestniczyć osoby 

związane ze szkołą, a więc kadra 

pedagogiczna wraz z dyrekcją, 

absolwenci, uczniowie, rodzice 

oraz zaproszeni goście, którzy na 

przestrzeni wielu lat współpraco-

wali i nadal współpracują z naszą 

placówką oświatową.  Więcej in-

formacji na temat Szkoły i Jubi-

leuszu można znaleźć na stronie 

http://www.eckziugubin.pl/ 

Elżbieta Szymańska
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Ocalić od zapomnienia 

Nowa sytuacja

Niedawno na portalu społecz-

nościowym Facebook pojawiło 

się konto „Historia muzyki roz-

rywkowej w regionie gubińskim 

po 1945 roku”. Administruje je 

Edmund Rodziewicz, przed laty 

dyrektor Państwowej Szkoły Mu-

zycznej w Gubinie. Jaki cel mu 

przyświeca?

Od 11 maja usługi opiekuńcze świadczą wszyst-
kie miejskie gubińskie przedszkola, oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych i żło-
bek miejski.  Usługami opiekuńczymi w tych 
placówkach objęte są tylko dzieci rodziców pra-
cujących.

Jak funkcjonuje dziś żłobek i Przed-

szkole Miejskie nr 2 gazeta zapytała 

Dorotę Pawlik – dyrektorkę tych pla-

cówek. - Dziś do żłobka uczęszcza 

mniej dzieci, niż przed jego zamknię-

ciem z powodu pandemii. Aktualnie 

mamy 23 dzieci, których rodzice zło-

żyli oświadczenia. Musimy zachować 

warunki jakie zawarto w wytycznych 

GIS , np. na każde dziecko musi przy-

padać co najmniej 4m2. To automa-

tycznie wpływa na nasze możliwości 

co do liczby dzieci w żłobku. Przyjęli-

śmy zasadę, że w pierwszej kolejno-

ści przyjmujemy dzieci, których obo-

je rodziców pracuje lub np. samotna 

pracująca matka czy ojciec. Od 18 

maja ruszają min. zakłady fryzjerskie, 

na pewno pojawią się kolejne chęt-

ne osoby, które będą potrzebowały 

przyjęcia dziecka do żłobka. Dzieci z 

poszczególnych sal nie kontaktują 

się ze sobą, nawet podczas pobytu 

na placu zabaw. Opiekunki pracu-

ją w rękawiczkach, przyłbicach lub 

maseczkach, dzieci przyprowadzane 

rano przez rodziców mają mierzoną 

temperaturę. Wykorzystujemy wej-

ście główne dla przychodzących, 

zaś wychodzący opuszczają budy-

nek dwoma korytarzami bocznymi. 

Wówczas nie spotykają się przycho-

dzący z wychodzącymi. Może niektó-

re działania wyglądają nieco dziwne, 

ale czynimy wiele by przestrzegać 

obowiązujących  zasad. Zdrowie 

dzieci i personelu jest najważniejsze. 

Podobne procedury obowiązują 

w przedszkolu. Dzieci przebywają 

w czterech grupach. Jest ich dziś 

niespełna 30. Rodzice wchodzą do 

przedszkola wejściem głównym, 

wychodzą drzwiami z drugiej stro-

ny budynku. Dezynfekują ręce, idą z 

dzieckiem do umywalni by dziecko 

umyło ręce i maluch udaje się do 

sali. Wyznaczyliśmy  linie bezpie-

czeństwa, których rodzice nie mogą 

przekroczyć.    Sytuacja z jaką musi-

my się dziś zmierzyć jest dla wszyst-

kich nową, tak dla rodziców jak i dla 

osób pracujących w przedszkolu 

czy żłobku. Dużą pomocą dla nas 

są rodzice. Ze zrozumieniem przyjęli 

obowiązujące zasady, w sposób zdy-

scyplinowany je przestrzegają, za co 

serdecznie dziękuję – powiedziała na 

zakończenie Dyrektor Pawlik.         (sp)

- By ocalić od zapomnienia muzy-

ków, zespoły, utwory, które żyły z 

mieszkańcami przed kilkudziesięciu 

laty - odpowiada. Sukcesywnie za-

mieszczam informacje i zdjęcia do-

tyczące historii muzyki rozrywkowej 

oraz  działalności zespołów muzycz-

nych w regionie gubińskim. Bardzo 

liczę na pomoc miłośników tej strony 

w uzupełnianiu informacji o gubiń-

skich zespołach muzycznych oraz 

jednocześnie proszę o umieszczanie 

archiwalnych zdjęć, dotyczących da-

nych zespołów. Jestem przekonany, 

że wspólnymi siłami utworzymy coś, 

co na długo pozostanie w naszej pa-

mięci i sercach.

Warto wspomnieć, że od dwóch lat 

zamieszczam w Biuletynach SPZG 

„Gubin i Okolice” swoje artykuły do-

tyczące muzyki rozrywkowej. Pisa-

łem m.in. o utworzonym przez sie-

bie zespole muzycznym „Amigosi”, 

o Dziecięcej Kapeli Podwórkowej 

„Urwisy”, o zespołach muzycznych 

funkcjonujących w Społecznym 

Ognisku Artystycznym, PSM czy też 

przy Oddziale Lubuskiego Towarzy-

stwa Muzycznego w Gubinie. Wcze-

śniej w biuletynie SPZG ukazał się 

artykuł Marty Zakrzewskiej pt. „Lata 

60-te w Gubinie-zespoły bigbitowe”, 

w którym autorka przedstawiła ze-

społy muzyczne działające pod kie-

rownictwem Ryszarda Pantkowskie-

go w Liceum Ogólnokształcącym. W 

latach 70-tych prowadziłem zespół 

muzyczny „Amigosi” oraz byłem in-

struktorem zespołu muzycznego 

„Carina”. Pełniąc funkcję dyrektora 

obu placówek muzycznych w Gubi-

nie (SOA, PSM Ist.) również propago-

wałem dobrą muzykę rozrywkową, 

tworząc podwaliny pod powstanie 

Gubińskiej Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej, Dziecięcej Kapeli Podwórko-

wej „Urwisy” itd. Znałem wielu ab-

solwentów gubińskich placówek 

muzycznych, którzy w różnych ze-

społach muzycznych upowszech-

niali muzykę rozrywkową. 

Wśród moich znajomych na Face-

booka mam wielu gubińskich mu-

zyków. To wszystko spowodowało, że 

postanowiłem stworzyć stronę inter-

netową dotyczącą historii gubińskiej 

muzyki rozrywkowej. Mając osobiste 

doświadczenia związane z tą tema-

tyką udało mi się ocalić od zapo-

mnienia ciekawą historię gubińskich 

zespołów muzycznych, którą ująłem 

w poszczególnych albumach. Znając 

dobrze historię funkcjonowania SOA 

i PSM, nie byłem zdziwiony, że w na-

szym regionie gubińskim powstało 

tak dużo zespołów muzycznych. 

Tworząc ich historię napotykałem 

na szereg problemów i trudności z 

pozyskaniem odpowiednich infor-

macji, dokumentacji zdjęciowej itd. 

Nie zawsze jakość zdjęć z lat 60,70 i 

80-tych była najlepsza, nie zawsze 

koledzy muzycy pamiętali dokład-

nie daty i fakty z odległych przecież 

lat, dotyczących powstania i działal-

ności zespołów muzycznych. Wielu 

muzyków z tamtych lat już niestety 

nie żyje. Moja strona powstała dzię-

ki wsparciu takich osób jak: Janusz 

Gajda, Danuta Kaczmarek, Wiesław 

Romanowski, Tadeusz Malinowski, 

Józef Andrys, Ewa Skalska, Sylwia 

Sługocka,  Paweł Storto, Witold Szy-

maniec , Arkadiusz Ropella ,Walde-

mar Pawlikowski, Piotr Wysocki,

Ryszard Sawicki, Andrzej Gil, Janusz 

Papaj, Mirosław Kowzan i inni. Korzy-

stając z okazji, serdecznie im dzięku-

ję za okazaną pomoc. To, co udało 

mi się stworzyć na Facebookowym 

koncie „Historia muzyki rozrywkowej 

w regionie gubińskim po 1945 roku” 

niech będzie świadectwem tego, 

że Gubin był i jest nadal  „rozrywko-

wym” miastem – powiedział na za-

kończenie twórca i administrator E. 

Rodziewicz.

 (sp)

Nie jest źle 
Czy wzrosła liczba bezrobotnych, 

czy funkcjonują projekty mogące 

aktywizować tę grupę?  Z takim py-

taniem zwróciliśmy się do Roksany 

Hasiuk, zastępcy dyrektora Powiato-

wego Urzędu Pracy.

- Ze względu na sytuację związaną z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SAR-

S-CoV-2 rośnie liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP w Krośnie 

Odrzańskim.  W okresie od 1 marca 

do 30 kwietnia 2020 r. zarejestro-

wało się 460 osób bezrobotnych, w 

analogicznym okresie 2019 r. zareje-

strowało się 455 osób bezrobotnych. 

Natomiast znacznie mniej osób 

wyrejestrowuje się z ewidencji osób 

bezrobotnych.  W przywołanym 

okresie tj. 1.03.-30.04.2020 r. wyreje-

strowanych z ewidencji tutejszego 

urzędu zostało  235 osób,  natomiast 

w ubiegłym roku 620 osób.  Na ko-

niec kwietnia 2020 r. w UP było za-

rejestrowanych 1.647 osób, tj. mamy 

więcej osób bezrobotnych o 192 

osoby od początku roku. Przyczyną 

mniejszej liczby osób wyrejestrowa-

nych jest m.in. fakt, iż pracodawcy w 

następstwie pojawienia się COVID-19 

nie zatrudniają nowych pracowni-

ków. Jednakże cieszy fakt, że nie-

wielka liczba osób w naszym rejonie 

straciła z powodu epidemii pracę. 

Urząd Pracy dysponuje środkami na 

aktywizację osób w ramach środków 

na 2020 r., osoby zainteresowane 

wsparciem oraz pracodawcy mogą 

kontaktować się telefonicznie bądź 

elektronicznie składać wnioski w 

sprawie skorzystania z pomocy. 

Aktualnie największym zaintereso-

waniem cieszy się jednak wsparcie 

realizowane w ramach tzw. „tar-

czy antykryzysowej” tj. pożyczki dla 

przedsiębiorców, dofinansowanie 

części kosztów prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej dla przedsię-

biorcy będącego osobą fizyczną 

niezatrudniającego pracowników 

oraz dofinansowanie kosztów wyna-

grodzeń pracowników i należnych 

od tych wynagrodzeń składek  na 

ubezpieczenie społeczne. 

(sp)
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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

Przyjmę pomocnika do stolarni 

posiadającego prawo jazdy 

Tel. 790 892 363

Takiej decyzji można było się 

spodziewać – w związku z trwa-

jącą pandemią i ograniczeniami 

związanymi z organizacją im-

prez masowych, nie odbędą się 

tegoroczne powiatowo-gminne 

dożynki w Gminie Gubin. Im-

preza miała się odbyć 29 sierp-

nia w Chlebowie. Organizatorzy 

szykowali wiele atrakcji i bogaty 

program artystyczny, ale nieste-

ty życie zweryfikowało te pla-

ny. Decyzja o odwołaniu Święta 

Plonów została podjęta przez 

Wójta Gminy Gubin Zbigniewa 

Barskiego wraz z Wicestarostą 

Powiatu Krośnieńskiego Ryszar-

dem Zakrzewskim, po konsulta-

cjach z wójtami z powiatu kro-

śnieńskiego.                              (am)

Odwołane dożynki
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Tydzień bibliotek inaczej

Niecodzienna sytuacja epide-

miczna wymusiła też zmiany 

w obchodzonym już po raz 17. 

Ogólnopolskim Święcie Biblio-

tek, którego tegoroczne hasło 

przewodnie brzmiało „Zasmakuj 

w Bibliotece”. Był on tym razem 

obchodzony w innej formie.  

Emerytura w czasie pandemii Ważna mapa
Policjanci zachęcają mieszkańców Gubina  i oko-
lic do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa. Na jakiej zasadzie działa taka apli-
kacja?

Potrzebne
rękawiczki

Chcesz złożyć wniosek o emery-

turę, rentę albo o ich przeliczenie 

a z różnych przyczyn nie możesz 

tego zrobić w okresie trwania 

epidemii? Nie musisz się mar-

twić, że nie otrzymasz wypłaty za 

czas jej trwania. - Zasadą jest, że 

prawo do emerytury było przy-

znawane od miesiąca, w którym 

został złożony wniosek. Możliwe 

jest przyznanie, przeliczenie lub 

podjęcie wypłaty świadczenia za 

cały okres epidemii – wyjaśnia 

Agata Muchowska, regionalny 

rzecznik ZUS. Emerytury, renty 

i inne świadczenia o charak-

terze długoterminowym ZUS 

przyznaje, ponownie ustala ich 

wysokość lub wypłaca na pod-

stawie wniosku, jeżeli zostanie 

on złożony najpóźniej 30 dni 

po ustaniu stanu epidemii. ZUS 

może w tej sytuacji ustalić pra-

Pracujemy, zachowując 

zasady bezpieczeństwa, 

mamy też do dyspozycji 

środki do dezynfekcji rąk 

i książek, jednorazowe 

rękawiczki.

„

W międzyczasie przeprowadzili-

śmy między innymi inwentaryza-

cję naszych zasobów – mówi dyr. 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Gubinie Roman Niparko – praco-

waliśmy również w formie pracy 

zdalnej, a obecnie pracujemy nor-

malnie, zachowując zasady dy-

stansu społecznego. 

W tym roku nie mogliśmy wziąć 

udziału w tej ogólnopolskiej impre-

zie i zorganizować – cieszącej się 

dużą popularnością wśród miesz-

kańców miasta i gminy - kolejnej 

edycji „Odjazdowego biblioteka-

rza”, którego trasa miała wieść po 

stronie niemieckiej do pobliskiego 

Neuzelle, gdzie było zaplanowane 

zwiedzanie tamtejszego klaszto-

ru – zgodnie mówią bibliotekarki 

z działu wypożyczeń dla dorosłych 

- Ewa Krygier i Ewa Dąbek: zostały 

odwołane imprezy kulturalne, w 

tym spotkania autorskie, m.in. na 

12 maja było planowane spotkanie 

z Wojciechem Tochmanem – auto-

rem poczytnych reportaży. Czytel-

nicy tęsknią, są spragnieni książek 

i dopytują się o kolejne nasze pro-

pozycje, które na razie są odłożone 

w trudną do określenia przyszłość. 

Dużo dzieci przychodzi wraz z 

rodzicami do działu, w którym 

są pozycje dla naszych najmłod-

szych czytelników – mówi z kolei 

Agnieszka Maternik – pracujemy, 

zachowując zasady bezpieczeń-

stwa, mamy też do dyspozycji 

środki do dezynfekcji rąk i książek, 

jednorazowe rękawiczki. Ograni-

czamy też ilość osób jednocześnie 

przebywających w pomieszczeniu, 

a nasi najmłodsi czytelnicy, wraz z 

rodzicami, zachowują się bardzo 

odpowiedzialnie.

Z dniem 6 maja br. można już ko-

rzystać z bibliotecznych zasobów, 

ale w zmienionej formie. Wszyst-

kie książki wracające do książnicy 

podlegają specyficznej kwaran-

tannie, aby kolejna wypożyczająca 

je osoba miała zminimalizowany 

kontakt z ewentualnym wirusem, 

który mógłby się znaleźć na jej 

kartach.

8 maja obchodziliśmy Między-

narodowy Dzień Bibliotekarza - z 

tego okazj składamy wszystkim 

pracownikom bibliotek najser-

dzeczniejsze życzenia!

Antoni Barabasz

Zielonogórskie przytulisko dla bez-

domnych zwierząt boryka się – po-

dobnie jak służba zdrowia - również z 

trudnościami dotyczącymi ochrony 

biologicznej. Brakuje, oprócz środ-

ków finansowych związanych z za-

kupem żywności, leków, pokrywania 

kosztów usług weterynaryjnych rów-

nież na zakup środków higienicz-

nych i ochrony biologicznej, których 

cena z powodu pandemii poszła 

znacząco w górę. O ile uprzednio 

pudełko lateksowych rękawiczek 

można było nabyć w cenie kilku 

złotych  za 100 szt., to obecnie takie 

zbiorcze opakowanie kosztuje nawet 

dziesięciokrotnie więcej! Pracownicy 

przytuliska proszą zatem o wszelką 

pomoc, w tym finansową, a każdy 

– nawet najmniejszy datek będzie z 

wdzięcznością przyjęty przez opie-

kunów czworonogów. W skali mie-

siąca w zielonogórskim przytulisku, 

oprócz innych środków medycznych 

i higienicznych zużywa się aż kilka 

tysięcy jednorazowych rękawiczek! 

Osoby, które chciałyby wspomóc 

działalność zielonogórskiego przy-

tuliska – mogą dokonać przekazu 

nawet najmniejszych kwot na konta 

nr: od polskich darczyńców BGŻ 86 

2030 0045 1110 0000 0261 8430; dar-

czyńcy z zagranicy mogą wspomóc 

przytulisko poprzez BANK CREDIT 

AGRICOLE  PL 59 1940 1076 3018 

7685 0000 0000. Można również wy-

słać SMS na numer 72365 wpisując 

treść S 9329, a jego koszt to 2,46 zł. 

brutto. Przytulisko jest zarejestrowa-

ne w Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod numerem 0000213078.

Antoni Barabasz

Przede wszystkim podzielić się 

można z policją swoimi spostrze-

żeniami na temat zagrożeń wy-

stępujących w naszym miejscu 

zamieszkania. - Krajowa Mapa 

Zagrożeń Bezpieczeństwa to in-

teraktywna mapa, która pozwala 

na wymianę informacji o zagro-

żeniach pomiędzy Policją a spo-

łeczeństwem. Dzięki zgłoszeniom 

wiemy, jakie zagrożenia są dla 

nich najbardziej uciążliwe i w ja-

kiej sferze należy podjąć współ-

pracę z innymi podmiotami, aby 

je wyeliminować. Wystarczy wejść 

na stronę internetową komendy 

wojewódzkiej lub powiatowej Po-

licji. Po otwarciu aplikacji, należy 

wprowadzić zgłoszenie wybierając 

kategorię zagrożenia, a następnie 

zaznaczyć na mapie miejsce wy-

stępowania. Warto także uszcze-

gółowić zgłoszenie, wprowadzając 

datę, opis zagrożenia, dzień tygo-

dnia i porę dnia, a także załączyć 

plik. To ułatwi weryfikację zgłosze-

nia – wyjaśnia podkom. Justyna 

Kulka, z Komendy Powiatowej Po-

licji w Krośnie Odrz. Pamiętajmy 

jednak, że takie zgłoszenia nie za-

stępują potrzeby pilnej interwencji 

Policji. W tego typu przypadkach 

należy korzystać z numeru alarmo-

wego 112.                                       (red)

wo do świadczenia, przeliczyć je 

lub podjąć jego wypłatę od dnia, 

w którym spełnione były wymaga-

ne do tego warunki, nie wcześniej 

jednak niż od 1 marca br. W tym 

celu do wniosku trzeba dołączyć 

oświadczenie. Innymi słowy, jeśli 

zainteresowany złoży wniosek o 

emeryturę np. w lipcu, ale warunki 

do emerytury spełnił już w marcu, 

będzie miał prawo do świadczenia 

od marca, o ile, do wniosku o eme-

ryturę dołączy oświadczenie, wyra-

żające wolę uzyskania świadczenia 

od marca.

Należy pamiętać, że nie dotyczy 

to przyznawanych przez Prezesa 

ZUS tzw. świadczeń w drodze wy-

jątku oraz rodzicielskich świad-

czeń uzupełniających z programu 

„Mama 4 plus”. Przepisy wydłuży-

ły również termin na zgłoszenie 

wniosku o świadczenie przedeme-

rytalne. Jeżeli ktoś ubiega się o 

świadczenie przedemerytalne, 

wniosek w tej sprawie musi zło-

żyć w ciągu 30 dni od dnia wy-

dania przez powiatowy urząd 

pracy dokumentu, w którym 

poświadczył m.in. to, że przez 

180 dni pobierany był zasiłek dla 

bezrobotnych. W  przypadku, 

gdy termin ten upływa w okre-

sie, w którym obowiązuje stan 

epidemii, taki wniosek można 

złożyć nie później niż w ciągu 

30 dni od ustania stanu epide-

mii. Uprawniony do świadczenia 

lub zasiłku przedemerytalnego 

może powiadomić ZUS o wyso-

kości przychodu uzyskanego od 

1 marca 2019 r. do 29 lutego br., 

z uwzględnieniem przychodów 

uzyskanych w kolejnych miesią-

cach tego roku, w ciągu 30 dni 

od ustania stanu epidemii. (red)
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Działalność Gubińskiego Domu 

Kultury w latach 1986 - 1997
Działalność edukacyjna

Efektywne kształcenie w kulturze 

należy zacząć już od przedszkola. 

GDK stworzył nowe zajęcia, które 

to umożliwiały. Przedszkole arty-

styczne skierowane było do dzieci 

w wieku 3-6 lat. Dwa razy w tygo-

dniu odbywały się zajęcia z rytmiki, 

plastyki, fotografii, poznawania taj-

ników komputera i modelarstwa. 

Dzieci poznawały piękno muzyki, 

tańca i teatru. Najmłodsi rozpoczy-

nający naukę w przedszkolu mogli 

potem ją kontynuować uczestni-

cząc w 23 zróżnicowanych formach 

kształcenia, wśród których na 

przestrzeni 11 lat w różnych okre-

sach działały: „Teatrzyk dzieci gu-

bińskich”, kółko modelarskie, klub 

komputerowy, kółko plastyczne, 

teatr poezji, zespoły: „Senior”, in-

strumentalno-wokalny, „Studio A”, 

„Pstre misie” oraz kółko fotograficz-

no-filmowe, kółko filatelistyczne, 

dyskusyjny klub filmowy dla dzieci, 

klub psychotroniczny, kurs tańca 

towarzyskiego, gimnastyka dla pań 

i nauka języków obcych: niemiec-

kiego, angielskiego i francuskiego. 

W domu kultury działał także kaba-

ret „Bez sensu” złożony z pracow-

ników, w którym występowała też 

ówczesna pani dyrektor.

„Kiszone Ogórki” 

Czasopismo młodzieżowe wydawa-

ne przez Gubiński Dom Kultury sta-

nowi osobny rozdział w historii i war-

to by kiedyś poświęcić mu osobne 

opracowanie. Do zespołu redakcyj-

nego należeli: Krzysztof Panek, An-

drzej Winiszewski, Tomasz Wołoszyn 

(odpowiedzialny wspólnie z Dorotą 

Chwałek za szatę graficzną) oraz Ar-

kadiusz Szeliga. Nazwę gazetki wy-

myślił Tomasz Wołoszyn. W każdym 

numerze tytuł umieszczany był w in-

nym języku. Całość drukował Stefan 

Pilaczyński w drukarni wojskowej. 

Sprawował on także z racji doświad-

czenia nieformalny nadzór meryto-

ryczny nad młodzieżą. Po pierwszym 

czy drugim wydaniu Stefan wezwał 

nas na dywanik. Pojechaliśmy ny-

ską GDK do jednostki w Komorowie 

i usłyszeliśmy, że wydawanie gazety 

to bardzo poważna sprawa i że trze-

ba brać odpowiedzialność za sło-

wa - wspomina Andrzej Winiszew-

ski. „Kiszone Ogórki” choć z pozoru 

były zwykłą gazetką młodzieżową 

głownie traktującą o problemach 

ludzi młodych, poruszały także kon-

trowersyjne tematy, z czego młode 

kolegium redakcyjne niejednokrot-

nie musiało się tłumaczyć nie tylko 

przed panią dyrektor ale i innymi po-

staciami życia społecznego Gubina.

Teatr

„Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy 

udawać”. Słowa piosenki Zbignie-

wa Wodeckiego doskonale znane 

dyrektor Izdebskiej skłoniły ją do 

przybliżenia gubińskiej publiczności 

teatru w różnych formach. Przede 

wszystkim starała się gościć aktorów 

u siebie i to w plenerze. Mikołajkowe 

przedstawienie „Teatru na szczu-

dłach” spotkało się z dobrym odbio-

rem ze strony najmłodszej publicz-

ności. Teatr Lubuski pod gubińską 

Farą zaprezentował dwa przedsta-

wienia plenerowe „Antygonę” So-

foklesa oraz „Romeo i Julię” Williama 

Shakespeare’a. W amfiteatrze nato-

miast publiczność bawiła komedia 

„Mayday” Raya Cooneya. Gubiński 

deptak trzy lata pod rząd zamieniał 

się w bazę dla teatrów ulicznych.

Festiwal Folkloru

Była to filia zielonogórskiego Mię-

dzynarodowego Festiwalu Folkloru. 

Zapoczątkowany w 1995 roku odby-

wał się cyklicznie przez 3 lata. W jego 

ramach podczas kilku dni w am-

fiteatrze prezentowały się zespoły 

folklorystyczne. Łącznie było ich 24. 

Zespoły przyjechały m.in. z Holan-

dii, Rosji, Australii, Litwy, Macedonii, 

Włoch, Chin, Belgii, Ukrainy, Węgier, 

Niemiec, Bułgarii, Hiszpanii, Szkocji, 

Szwecji, Słowacji, Wybrzeża Kości 

Słoniowej oraz Nowej Zelandii.

Wiosna nad Nysą 

Od momentu objęcia kierownic-

twa w GDK, nowa dyrektor została 

również zobligowana do organiza-

cji święta miejskiego Wiosny Nad 

Nysą. Chociaż kształt imprezie 

nadawał tzw. „komitet organiza-

cyjny”, to na Gubińskim Domu Kul-

tury spoczywał główny ciężar sko-

ordynowania i wykonania całości 

imprezy. Główne punkty programu 

odbywały się naprzemiennie w am-

fiteatrze przy ul. Piastowskiej oraz 

na Placu Wdzięczności (obecnie 

Plac Chrobrego). Jedna edycja w 

1995 roku odbyła się za stadionem 

miejskim przy ul. Sikorskiego. W 

programie nie brakowało stałych 

punktów, które pozostały do dziś: 

prezentacji dorobku artystycznego 

gubińskich szkół i przedszkoli, wy-

staw tematycznych, biegów ulicz-

nych i zawodów wędkarskich na 

Nysie Łużyckiej. Zaczęły się także 

pojawiać pierwsze dyskoteki ple-

nerowe. Znakiem rozpoznawczym 

imprezy był wielobarwny korowód 

przemierzający ulice Gubina. Cha-

rakterystyczne dla końca lat 80. 

były „Koncerty przyjaźni”. Prezen-

towały się na nich grupy z zaprzy-

jaźnionych miast Polski oraz NRD. 

Ciekawostką jest fakt, że do roku 

1994 nie było zwyczaju goszczenia 

znanego wykonawcy jako gwiazdy 

wieczoru. Dopiero rok 1994, który 

pod względem programu był bar-

dzo bogaty, przyniósł gubinianom 

koncerty aż 3 gwiazd: zespołu Skal-

dowie, Wojtka Kordy oraz Atrak-

cyjnego Kazimierza (w chórkach 

śpiewała wtedy nikomu jeszcze 

nieznana Kayah). W kolejnych la-

tach byli to: 1995 - Zespół „Żuki”, 

1996 - Majka Jeżowska i Janusz La-

skowski, 1997 - zespoły „Raz, Dwa, 

Trzy” i „Elektryczne Gitary”.

Gwiazdy

Każdy szanujący się dom kultury 

działa w mniejszym lub większym 

zakresie jako agencja impresaryj-

na zapraszając do siebie znane 

osobowości estrady, teatru i filmu. 

Wśród wykonawców, którzy po-

jawili się w Gubinie na zaprosze-

nie Janiny Izdebskiej znaleźli się 

m.in.: Skaldowie, Alicja Majewska 

i Włodzimierz Korcz, Michał Bajor, 

Ryszard Rynkowski, Majka Jeżow-

ska, Elektryczne Gitary, Daniel Ol-

brychski, Hanna Bielicka, Roman 

Wilhelmi i Grażyna Barszczewska, 

Grupa pod Budą, Wojtek Korda, 

Grażyna Szapołowska, Marek Gre-

chuta, Kapela Czerniakowska, Woj-

ciech Młynarski, Dariusz Kordek, 

Bohdan Łazuka, Ireneusz Krosny 

(mim), zespół „Sami Swoi” oraz ze-

spół „Raz Dwa Trzy”.

Wybory Miss Gubina

Odbyły się siedmiokrotnie w latach 

1991 - 1997. Pierwsze miały miejsce w 

sali widowiskowej GDK, drugie w hali 

sportowej przy ul. Krakowskiej. Na-

stępne odbywały się w sali nieistnie-

jącego już kina „Grunwald”. Imprezie 

towarzyszyły występy piosenkarzy i 

aktorów. Miss Gubina zostały kolejno 

od roku 1991: Czesława Romanow-

ska, Małgorzata Soroka, Mirosława 

Muzyka, Małgorzata Burdzińska, Mo-

nika Skrobania, Beata Makles i Mag-

dalena Żelazko.

Wśród innych imprez wartych 

odnotowania wymienić należy 

trybuny obywatelskie, czyli fora 

dyskusyjne mieszkańców doty-

kające ważnych społecznie te-

matów, międzynarodowe obo-

zy artystyczne dla dzieci miast 

partnerskich niemieckich Guben 

i Laatzen i węgierskiego Paks, 

plenerowe „Mikołajki”, spotkania 

wigilijne mieszkańców Gubina a 

później i Guben zapoczątkowane 

w 1986 roku będące wtedy no-

wością, koncerty zielonogórskiej 

filharmonii odbywające się raz w 

miesiącu dla szkół z Gubina i Gu-

ben oraz wieczory poezji i muzyki 

przy świecach przy współudziale 

Szkoły Muzycznej. Do historii prze-

szła też bajka „Przygody krasnala”, 

w której realizację zaangażowani 

byli wszyscy pracownicy i członko-

wie wszystkich zespołów działają-

cych przy domu kultury - łącznie 

ok. 80 osób.

30 listopada 1997 roku Janina Kaś-

ka Izdebska zakończyła dyrekto-

rowanie GDK odchodząc na eme-

ryturę, w trakcie której do dzisiaj 

pozostaje osobą bardzo aktywną 

działając w gubińskim środowisku 

społeczno - kulturalnym. Następ-

czynią dyrektor Izdebskiej zosta-

ła nauczycielka muzyki w Szkole 

Podstawowej nr 3 prowadząca 

zespół „Niezapominajki” Danuta 

Kaczmarek. CDN.

Janusz Gajda
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9 maja 1945 – jak pamiętam?

Minęła 75 rocznica zakończenia II wojny światowej. Dziś już tak niewie-

le osób pamięta wojnę z autopsji. W naszym mieście żyją świadkowie 

tamtych trudnych czasów. Siłą rzeczy grupa ta jest coraz mniejsza. Jak 

po latach wspominają dzień, w którym zakończyła się wojna?

Stwarzał zagrożenie na drodze 

Płk Tadeusz Dziewierski – rocz-

nik 1924. 

8 maja 1945 roku pełniłem dyżur 

w plutonie przez całą noc. Około 3 

nad ranem 9 maja 1945 roku usły-

szałam trąbkę grającą rotę, a za 

kilka minut zadzwonił polowy te-

lefon plutonu. Zameldowałem się 

i usłyszałem w słuchawce, żebym 

obudził oficera i powiadomił go, 

że wojna się zakończyła. Gdy prze-

kazałem dowódcy plutonu wiado-

mość, kazał mi ją powtórzyć i wte-

dy zaczął płakać, a potem każdego 

z nas podnosił do góry i ze łzami w 

oczach całował. Radość była wiel-

ka, wszyscy nawzajem się całowali i 

płakali ze szczęścia. Po pół godzinie 

usłyszeliśmy strzały, których było 

coraz więcej. Wtedy nasz dowódca 

plutonu otworzył skrzynię z amu-

nicją i polecił nam strzelać w górę 

na wiwat za zwycięstwo. Do rana 

już nikt nie spał. Wszyscy przygo-

towywali się do uroczystej zbiórki 

na placu miejskim w Pabianicach. 

Przemawiał dowódca pułku, który 

na zakończenie powiedział, że na-

sza dywizja (11 DP) jutro wyrusza na 

zachód. I tak zaczął się nasz marsz z 

Pabianic do Brodów przez Kolum-

nę, Łask, Zduńską Wole, Sieradz, 

Błaszki, Kalisz, Pleszew, Jarocin, 

Leszno, Wschowę, Nową Sól, No-

wogród Bobrzański, Lubsko, Brody. 

Zygfryd Gwizdalski – rocznik 

1930. 

Miałem 15 lat. 9 maja ogłoszono, że 

wojna się skończyła - chociaż dla 

mojej miejscowości na Pomorzu 

wojna skończyła się wraz z wej-

ściem do miasta wojsk radzieckich. 

Koniecznie muszę wyjaśnić, że 

Pelplin (pow. Tczew) od 1939 roku 

leżał na terenie Prus Zachodnich. 

Kiedy do miasta weszli Rosjanie 

byli zdumieni, że słyszą język pol-

ski, bowiem według map byli na 

terenie Niemiec. Dlaczego Polacy 

tak krzyczą? Wyjaśniono, że Niem-

cy też uważali, że to kraj niemiecki 

i nie wolno było mówić po polsku, 

nie tylko na ulicy, ale i w domu. Za 

używanie języka polskiego były 

kary, dlatego teraz tak krzyczą po 

polsku, bo nie ma już kar. Nie pa-

miętam dokładnie daty wejścia do 

miasta Rosjan, ale na pewno była 

to druga połowa marca 1945 roku. 

Przed 1 maja Rosjanie - ściślej woj-

skowy komendant miasta - naka-

zał sprzątanie ulic. 1 maja odbył się 

wiec na rynku, były flagi polskie i 

przemówienia, w których domino-

wały informacje o klęsce Niemiec. 

W dniu 9 maja gońcy biegając uli-

cami wzywali na spotkanie o godz. 

12 na placu przed Katedrą. Koniec 

wojny! Były śpiewy, dominowała 

pieśń „Boże coś Polskę”, „Rota” i 

naturalnie Hymn, była jakaś mu-

zyka i tańce. Ogólna wesołość. 

Komendant, oficer rosyjski przed-

stawił burmistrza i powiedział, że 

teraz będzie tu władza polska. Na-

zajutrz zaczęto wzywać młodzież 

do lat 14 by zapisywała się do szkół. 

O ile pamiętam lekcje rozpoczęły 

się tuż po 15 maja. 

Jerzy Czabator – rocznik 1936. 

- Dzień zakończenia wojny zastał 

mnie już jako mieszkańca Związku 

Radzieckiego. Moja wieś nie była 

już Polską. O zakończeniu wojny 

dowiedzieliśmy się po kilku dniach 

od 9 maja. Nie było tu gazet, radia, 

telefonu i jakiegokolwiek środka 

tzw. masowego przekazu. Infor-

macja nie zrobiła na nas żadnego 

wrażenia. Ojca wcześniej areszto-

wało NKWD (już do domu nie wró-

cił), matka została z czwórką dzieci, 

bezradna wobec wizji na przyszłe 

życie w Związku Radzieckim. Te-

matem numer jeden w domu 

była nadzieja na wyjazd do Polski. 

I stało się. Dzięki pomocy dobrych 

ludzi w 1946 roku wyruszyliśmy po-

ciągiem na zachód. Nasza podróż 

skończyła się w Bieżycach. 

Adolf Leda – rocznik 1939. 

Miałem wówczas 6 lat. Stąd i za-

sób pamięci z tamtych lat niewiel-

ki. Ojciec wspominał, że Niemcy 

wówczas kiedy dowiedzieli się, że 

wojna skończyła się byli zadowo-

leni. Była to ludność, która raczej 

nie sprzyjała awanturom Hitlera i 

wojny mieli dosyć. Rodzice mieli 

świadomość, że coś w ich życiu bę-

dzie musiało się zmienić. Mama za 

wszelką cenę chciała powrócić do 

Polski. Jak bardzo chciała – tak się 

stało. Była wiosna 1946 roku, kiedy 

bardzo okrężną drogą dotarli do 

Gubina. Tu znaleźli swój dom na 

zawsze. 

(sp) 

 Gubin , rok 1945, Plac Katedralny

Wielkie brawa za odpowiednią reak-

cję i odwagę należą się mieszkańcowi 

gminy Gubin, który 4 maja w naszym 

mieście zareagował na nieodpowie-

dzialne zachowanie kierowcy peuge-

ota. Całe zdarzenie opisuje podkom. 

Justyna Kulka z Komendy Powiato-

wej Policji w Krośnie Odrzańskim: 

- Mieszkaniec gminy Gubin miał po-

dejrzenia, że za kierownicą siedzi pija-

ny mężczyzna. Świadczyły o tym mię-

dzy innymi niekontrolowane przez 

niego manewry i brak możliwości 

utrzymania prostego toru jazdy. Po-

wiadomił o tym fakcie lokalną Policję, 

ale w międzyczasie postanowił kon-

tynuować za nim jazdę. Podążając w 

kierunku Żytowania, wyprzedził go, a 

następnie zablokował mu drogę. Gdy 

otworzył drzwi, to od mężczyzny czuć 

było wyraźną woń alkoholu. Zgłasza-

jący postanowił zabrać mu klucz-

ki, co spotkało się ze sprzeciwem i 

wywołało między nimi szarpaninę. 

Niestety, próba wyciągnięcia klu-

czyka ze stacyjki nie powiodła się, a 

zgłaszający trzymał w ręku tylko jego 

część. Mężczyzna wykorzystując to, 

zamknął drzwi od środka, próbując 

odpalić stacyjkę złamanym kluczem. 

Z uwagi, iż nie reagował on na żad-

ne polecenia, a mężczyzna stwarzał 

duże zagrożenie na drodze, zgłasza-

jący podjął decyzję o wybiciu szyby, 

w celu zapobieżenia ponownemu 

uruchomieniu auta. W pewnym mo-

mencie samochód ruszył z impetem 

wraz ze zgłaszającym, który częścio-

wo znajdował się w pojeździe. Gdy 

udało mu się wyskoczyć z jadącego 

samochodu, kontynuował za nim 

jazdę. Po przejechaniu kilku kilome-

trów, skręcił w drogę leśną, kierując 

się w stronę Łomów. Widząc dym 

wydobywający się z pokrywy silnika, 

zatrzymał się. Między mężczyznami 

ponownie doszło do szarpaniny. Po 

chwili kierowca stał się też agresywny. 

Zgłaszający w obawie o swoje życie 

nie podchodził ponownie do niego, 

gdy ten podjął ucieczkę pieszo. Usły-

szał tylko jak oddalając się mówi, że 

teraz przez to straci pracę i chyba się 

powiesi. Zgłaszający przekazał prze-

bieg sytuacji policjantom. Na miejsce 

ściągnięto dodatkowych funkcjo-

nariuszy z Gubina i Krosna Odrzań-

skiego wraz z psem tropiącym, któ-

rzy wspomagani przez Straż Leśną 

rozpoczęli poszukiwania kierowcy. 

Po pewnym czasie odnaleziono męż-

czyznę. 54-latek może odpowie nie 

tylko za kierowanie pod wpływem 

alkoholu. Zgłosił on bowiem kradzież 

swojego auta, które rzekomo pozo-

stawił przy domu, gdy wcześnie rano 

wyszedł do pracy. Policjanci mając 

na uwadze fakt, że na terenie Gubi-

na trwają poszukiwania nietrzeźwe-

go kierowcy, który porzucił pojazd 

zgodny z opisem „pokrzywdzonego”, 

zatrzymali mężczyznę i doprowadzili 

do jednostki na dalsze czynności. Ba-

danie trzeźwości wykazało, że miał on 

ponad dwa promile alkoholu w orga-

nizmie. Zatrzymany na terenie gminy 

Dąbie 54-latek, trafił do Izby Wytrzeź-

wień. Później, podczas przesłuchania 

zaprzeczył jakoby miał kierować pod 

wpływem alkoholu, ale przyznał się 

do popełnienia pozostałych zarzutów. 

Dalsze decyzje w jego sprawie podej-

mie sąd.                                                   (red)
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Kontrole przedłużone

Zawsze służą z pomocą

Mosty w Gubinie (cz. 1)

W tym numerze „WG” pierwsza 

część historycznych wspomnień 

związanych z mostami w naszym 

mieście. 

Achenbachbrucke – dziś ulica 

Majdanek

Szybki rozwój dzielnic mieszka-

niowych we wschodniej części 

miasta oraz dynamiczna rozbudo-

wa przemysłu na lewym brzegu 

Nysy wymuszały nowe, wygodne 

rozwiązania komunikacyjne. W 

tej sytuacji w 1884 roku wybudo-

wano drugi most (pierwszym był 

Wielki Most - dziś graniczny), który 

połączył oba brzegi na wysokości 

dzisiejszego liceum ogólnokształ-

cącego - łączył obecną ulicę Maj-

danek z Alte Poststraße w Guben. 

Należał do jednych z najstarszych 

gubińskich mostów i jako jedyny 

most na Nysie do końca pozostał 

mostem drewnianym. Jego zna-

czenie wzrosło po uruchomieniu 

linii kolejowej. Tędy prowadziła 

najkrótsza droga z dworca kole-

jowego przez „Duże Podniebne 

Schody” (ul. Zwycięstwa) do naj-

wyższego punktu widokowego w 

Gubinie na Wieży Bismarcka - 133 

m n.p.m. Przez ten most, podob-

nie jak przez Most Północny, pro-

wadziła najkrótsza droga na słyn-

ne Wzgórza Gubińskie. Po drodze 

można było zobaczyć romantycz-

nie położoną, najpiękniejszą dziel-

nicę ówczesnego miasta - obszar 

wokół  Grüne Wiese (dzisiejsza ul. 

Piastowska). Konstrukcja nosiła 

imię dawnego pruskiego nadpre-

zydenta Heinricha Achenbacha. 

Most był drewniany, w 1904 roku 

poszerzono go do siedmiu me-

trów. Most Achenbacha przetrwał 

dobre 60 lat, zanim został znisz-

czony w 1945 roku. Przez ten most 

wydalono do dzisiejszego Guben 

pozostałą na prawym brzegu Nysy 

ludność niemiecką, która nie ucie-

kła razem z Wehrmachtem lub po-

wróciła do wschodniej części mia-

sta po przejściu frontu. W ten oto 

sposób resztki zniszczonego Mo-

stu Achenbacha stały się niemym 

świadkiem wydarzeń z dramatycz-

nego roku 1945. Dziś po polskiej 

stronie zachowały się resztki beto-

nowej konstrukcji przyczółka, a po 

gubeńskiej układ chodnika wska-

zujący na wjazd na most.

Most Dziewicy – ulica Piastowska

Dziś łączy ulicę Piastowską i Ro-

osevelta. Karl Gander  w książce 

„Historia miasta Guben” napisał: „ 

[…] już w 1843 roku za 386 talarów 

most ten zbudowano na nowo i 

znacznie przy tym poszerzono”. W 

1907 roku na miejscu drewniane-

go mostu z 1843 roku postawiono 

nowy kamienny most - nazwany 

Mostem Dziewicy. Drewniana kon-

strukcja była już w bardzo złym 

stanie technicznym. Polepszono 

w ten sposób nie tylko warun-

ki komunikacyjne, ale i estetykę. 

Nowa konstrukcja zdobiła miasto. 

Stąd był dobry widok na kościół 

p.w. Trójcy Św. Jednak od roku 

1907 widok ten zasłaniał olbrzymi, 

czteropiętrowy „Parkhotel”. Obok 

Mostu Dziewicy do drugiej połowy 

XIX wieku znajdował się plac prze-

ładunkowy dla żeglugi towarowej 

na Nysie Łużyckiej. W miesiącach 

zimowych na Lubszy, w okolicy uj-

ścia do Nysy, stały obok siebie łódź 

przy łodzi. W roku 1883 brzegi Lub-

szy znacznie w tym miejscu pod-

wyższono, a do Mostu Dziewicy 

dostawiono płot. Tym samym plac 

przeładunkowy nie mógł już funk-

cjonować. Most jaśniał swą kon-

strukcyjną urodą do zakończenia 

wojny. Przed jej zakończeniem po-

dzielił los pozostałych mostów. Po 

wojnie odbudowano go jako drew-

niany, potem w latach 50-tych ub. 

wieku wykonano nowy, z betonu 

i służy mieszkańcom do dnia dzi-

siejszego. Spełnia ważną rolę w 

ruchu komunikacyjnym miasta, 

udostępniając przede wszystkim 

wjazd na ul. Piastowską do kilku 

ważnych instytucji miejskich, w 

tym urzędu miasta, szkół i banków. 

Jego solidna konstrukcja oparła 

się wszystkim powodziom. Przy 

wjeździe na most do 2006 roku 

znajdowały się po obu stronach 

jezdni wysokie, ozdobne  metalo-

we słupy, które kiedyś podtrzymy-

wały oświetlenie elektryczne. Jed-

nak ząb czasu poważnie naruszył 

konstrukcję i firma „Poniatowski” 

zdemontowała słupy ze względu 

na bezpieczeństwo pieszych i po-

jazdów. W to miejsce postawiono 

nowe, ale już nie tak finezyjne w 

konstrukcji, jak te wcześniejsze.

Porty morskie i lotnicze oraz 

przejścia drogowe na granicach 

– decyzją rządu podjętą 12 maja 

br. - z powodu trwającej pande-

mii zostały przedłużone jeszcze o 

miesiąc, do 12 czerwca. Do Polski 

natomiast mogą wjechać mie-

dzy innymi osoby posiadające 

tzw. Kartę Polaka, obywatele RP 

i ich rodziny. Zostaje też znie-

siony wymóg dwutygodniowej 

obowiązkowej kwarantanny dla 

osób, które są zatrudnione poza 

granicami kraju w tamtejszej 

służbie zdrowia, domach opie-

ki społecznej, bądź pracujących 

jako indywidualni opiekunowie. 

Kwarantannie nie podlegają 

natomiast osoby pracujące w 

państwie sąsiedzkim, uczniowie 

(tu są potrzebne odpowiednie 

dokumenty poświadczające za-

trudnienie lub naukę poza grani-

cami), kierowcy busów i kierowcy 

zatrudnieni w transporcie mię-

dzynarodowym. Również strona 

niemiecka – jak zapowiedziała w 

tamtejszych mediach Kanclerz 

Angela Merkel - utrzymuje do 15 

czerwca br. swoje obostrzenia 

dotyczące przekraczania granicy 

wewnętrznej z Rzeczpospolitą 

Polską, mimo ich zniesienia na 

granicy z Francją, Szwajcarią, Au-

strią i Luksemburgiem. Z taką su-

gestią wystąpił ostatnio Federal-

ny Minister Spraw Zagranicznych 

Republiki Federalnej Niemiec.

Antoni Barabasz

W dniu 16 maja br. przypadła 29 

rocznica powstania Straży Gra-

nicznej – formacji, która została 

powołana do pełnienia ochro-

ny granic RP  na bazie rozfor-

mowanych jednostek Wojsk 

Ochrony Pogranicza w 1992 roku. 

Aktualnie służbę w S.G. pełni 

około 14 400 funkcjonariuszy 

w mundurach oraz około 3400 

pracowników cywilnych, jak też 

300 służbowych psów, których 

głównym zadaniem jest wykry-

wanie kontrabandy – narkoty-

ków, tytoniu i materiałów wybu-

chowych. Ochraniają oraz pełnią 

służbę prewencyjną, strzegąc 

około 3500 kilometrów polskiej 

granicy lądowej, morskiej i lotni-

skach – będących zewnętrzny-

mi granicami Unii Europejskiej i 

służbę na wewnętrznej granicy 

strefy Schengen. Spośród kilku-

nastu tysięcy funkcjonariuszy i 

pracowników Straży Granicznej 

służy 1148 funkcjonariuszy i pra-

cuje 297 pracowników cywilnych, 

w tym 316 pań w Nadodrzańskim 

Oddziale Straży Granicznej powo-

łanym z dniem 31 maja 2009 roku, 

służących w 11 placówkach, a jego 

siedziba znajduje się w Krośnie 

Odrzańskim. Obecnie obowiązki 

Komendanta Nadodrzańskiego 

S.G. pełni płk. S.G. Tomasz Mi-

chalski. Lubuscy pogranicznicy 

zabezpieczają pas zachodniej i 

południowej wewnętrznej gra-

nicy UE o łącznej długości 716 

kilometrów, oraz kilkanaście lot-

nisk dopuszczonych do ruchu 

międzynarodowego i krajowego. 

Tegoroczne obchody Święta S.G.  

- z powodu pandemii - siłą rzeczy 

przebiegały w innej atmosferze.

Pogranicznicy, dziękujemy Wam 

za trudną i odpowiedzialną służ-

bę w tym niezwykłym czasie.

Antoni Barabasz
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Po zakończeniu działań wojennych, w nowo powstającym mieście jakim był Gubin, wśród niezbędnych dla 

życia zawodów pojawił się fotograf. Według pierwszych mieszkańców miasta jako fotografa numer jeden 

należałoby uznać Aleksandra Brzezińskiego, który swój zakład otworzył na ulicy Świerczewskiego 4.

Powinniśmy ćwiczyć
Aby uniknąć zakażenia, musieliśmy zostać w 
domu. Siedzenie w czterech ścianach nie do 
końca nam służy. Praca zdalna przed kompu-
terem, a później w ramach odpoczynku filmy, 
książki albo jedzenie...

Motocykliści 
na drodze

Czasami liczą się sekundy

Słoneczne dni sprawiły, że wielu motocyklistów z Gu-

bina i okolic wyjechało na drogę. Pamiętajmy, że jazda 

motocyklem wymaga dużej odpowiedzialności!

Wielu młodych ludzi zastanawia 

się jak wygląda praca w Policji. Po-

stanowiliśmy przybliżyć tą pracę 

oczami funkcjonariuszy. Zachę-

camy do przeczytania rozmowy z 

sierż. sztab. Grzegorzem Łukowia-

kiem, instruktorem taktyki i tech-

niki interwencji.

Co skłoniło cię do związania przy-

szłości z Policją?

Do pracy w Policji przekonałem się 

kiedy pracowałem w ochronie z kil-

koma emerytowanymi policjanta-

mi. Opowiadali oni o swojej służbie 

i namawiali mnie, abym spróbował 

swoich sił i związał przyszłość z tą 

formacją. Sposób w jaki opowiadali 

o swojej pracy i to, co w niej prze-

żyli spowodowało, że podjąłem wy-

zwanie i złożyłem dokumenty.

Jakie były twoje początki?

Do Policji przyjąłem się w grudniu 

2006 roku. Po zakończonym kursie 

podstawowym, który odbywałem 

w Szkole Policji w Słupsku, rozpo-

cząłem służbę w Zespole Patrolo-

wo - Interwencyjnym w Komisaria-

cie Policji w Gubinie. Przez przeszło 

13 lat pracy na ulicy doświadczy-

łem różnych sytuacji. Czasem 

przykrych, czasem śmiesznych, a 

niekiedy niebezpiecznych i bardzo 

dynamicznych, kiedy to na podję-

cie decyzji mamy kilka sekund, a 

decydują one o czyimś życiu lub 

zdrowiu.

Opowiesz chociaż jedną z nich?

Interwencji, które zapamiętam na 

długo było wiele, jednak z uwagi 

na ich specyficzny charakter oraz 

fakt, że za każdą z nich kryje się 

przeważnie czyjaś tragedia, nie 

chciałbym opowiadać o konkret-

nej sytuacji. Podczas swojej pracy 

wielokrotnie wspólnie z partnerem 

z patrolu ratowaliśmy ludzkie życie 

lub zdrowie. Najczęściej były to sy-

tuacje, kiedy jechaliśmy na zgłosze-

nia o próbach samobójczych. Czę-

sto udało się nam samą rozmową 

przekonać osoby, że życie ma sens i 

warto jest żyć. Jednak czasem trze-

ba było wykorzystać moment nie-

uwagi danej osoby, żeby odebrać 

jej nóż, którym się okaleczała lub 

po prostu zbliżyć się do niej na tyle, 

żeby ją złapać i ściągnąć z mostu, 

z którego chciała skoczyć. Kiedyś 

z płonącego mieszkania na pierw-

szym piętrze w jednej z gubińskich 

kamienic wyciągnęliśmy nieprzy-

tomnego mężczyznę. Przyjechali-

śmy na miejsce przed przybyciem 

straży pożarnej. Mężczyznę znaleź-

liśmy w zadymionym mieszkaniu, 

leżał nieprzytomny na podłodze. 

Udało się go szybko i sprawnie wy-

nieść z budynku. Wiele interwen-

cji wiązało się z użyciem środków 

przymusu bezpośredniego, co nie 

zawsze jest łatwe, szczególnie jeże-

li osoby są pod wpływem środków 

psychotropowych, wtedy trzeba 

wykazać się doświadczeniem, żeby 

taką osobę obezwładnić. Zdarzało 

się, że osoby takie posiadały przy 

sobie siekierę, nóż, rozbitą butelkę. 

Jedna z takich interwencji skończy-

ła się użyciem broni palnej przez 

mojego partnera, ale była to sytu-

acja, gdzie nasze życie i zdrowie 

było w bezpośrednim zagrożeniu.

A jak wygląda realizacja Twoich 

zainteresowań? 

Praca w Policji pogłębiła moje za-

interesowanie sportami walki. Naj-

pierw był to boks, ale poszedłem w 

chwytane sporty walki, czyli Bra-

zylijskie Jiu – Jitsu, które do mojej 

pracy nadaje się jak żaden inny 

sport. Jest to walka na chwyty, a 

więc wykorzystanie elementów 

zapasów, judo, zakłada się również 

dźwignie. Pozwala to szybko i bez-

piecznie obezwładnić napastnika, 

co wiele razy ułatwiło mi pracę. 

Początki były trudne z racji tego, że 

nie można było tego sportu treno-

wać w Gubinie, na treningi musia-

łem jeździć do Zielonej Góry. Mamy 

już swój klub w Gubinie „Macaco 

Gold Team – Pionier Gubin”, które-

go jestem założycielem. Udało się 

to dzięki współpracy ze Stowarzy-

szeniem Strzelecko - Obronnym 

Gubiński Klub Sportowy „Pionier”, 

które rozszerzyło swoją działalność 

o sekcję sportów walki i pomo-

gło mi rozpocząć działanie klubu. 

Obecnie ja i zawodnicy z mojego 

klubu bierzemy regularnie udział 

w ogólnopolskich zawodach, gdzie 

zdobywamy medale, łącznie z me-

dalami mistrzostw Polski.

Rozmawiała oficer prasowy pod-

kom. Justyna Kulka.

Osobom zainteresowanym służbą 

w Policji przypominamy, że szcze-

gółowych informacji udzielają pra-

cownicy: Zespołu Kadr i Szkolenia 

w Komendzie Powiatowej Policji w 

Krośnie Odrzańskim (68) 383 31 70, 

(68) 383 31 71

Mija drugi miesiąc kwarantanny, a 

my jakby więksi, kręgosłup pobolewa 

i organizm osłabiony. Powodem jest 

brak aktywności fizycznej, a nadmiar 

siedzącego trybu życia. Jak powrócić 

do dawnej formy i podreperować 

zdrowie? Odpowiedzi na to pytanie 

udzieliła nam Halina Kruk, trenerka 

personalna. „Na pewno nie idziemy 

prosto z kanapy biegać. Nie jestem 

zwolenniczką katowania organizmu. 

Trening powinien zacząć się od mar-

szu i przeplatamy go krótkim bie-

giem. Taka forma treningu powinna 

trwać dwa razy w tygodniu przez 

dwa tygodnie. Po miesiącu może-

my zwiększać czas biegu. Taki tre-

ning przysłuży się naszemu zdrowiu. 

Światowa Federacja Zdrowia podaje, 

że powinniśmy ćwiczyć 3 razy w ty-

godniu po 30 minut, a nasze tętno 

podczas ćwiczeń powinno wynosić 

130 uderzeń na minutę. Jeśli chodzi o 

trening w domu, czyli idealna forma 

aktywności fizycznej dla osób, które 

nie lubią zgiełku, głośnej muzyki czy 

zamętu na siłowniach czy w klubach 

fitness, to osobiście polecam pilates. 

Ten trening wzmacnia nasze mięśnie 

praktycznie od stóp do głowy i są to 

ćwiczenia, które wykonywać może 

osoba, mająca 10 lat, 80, a nawet i 

więcej.” Jeśli ktoś chciałby uzyskać 

więcej informacji na temat zdrowego 

trybu życia, może kontaktować się z 

H. Kruk, tel. 500 092 208. Jej wiedza 

na pewno zaspokoi naszą ciekawość 

i wspomoże w walce o lepsze zdrowie 

i samopoczucie.

Martyna Pawelska

Jak podkreśla Justyna Kulka z KPP 

w Krośnie Odrzańskim, wzajemna 

życzliwość, prawidłowe zachowa-

nie na drodze oraz przestrzega-

nie przepisów prawa pozytywnie 

wpływa na bezpieczeństwo w ru-

chu drogowym oraz pozwoli unik-

nąć mandatu, zatrzymania prawa 

jazdy, a nawet tragedii. Wyjeżdża-

jąc na drogę, pamiętajmy, że nie 

jesteś na niej sami. Najważniejsze 

rady dla miłośników jednośla-

dów? Dostosujmy prędkość do 

warunków panujących na drodze, 

ukształtowania terenu i natężenia 

ruchu, nie dopuszczajmy do gwał-

townego hamowania. Używajmy 

dwóch hamulców, zawsze zacho-

wajmy czujność i przewidujmy 

sytuacje, które mogą zaistnieć na 

drodze. A do doskonalenia tech-

niki jazdy wybierajmy zamknięty 

tor motocyklowy. Ponadto zawsze 

używajmy kasku i odzieży specjal-

nie przystosowanej do jazdy mo-

tocyklem. Na koniec fakt, który 

powinien przemówić do każdego 

motocyklisty - jadąc z nadmierną 

prędkością pamiętaj, że życie masz 

jedno. Podczas jazdy nie chroni cię 

żadna poduszka powietrzna, nie 

masz też strefy zgniotu. W zderze-

niu z samochodem, jesteśmy bez 

szans...                                             (red)
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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr 
działki

Powierzchnia 
(m²)

Położenie
Cena 

wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin  
przetargów  
odbytych

Uwagi

1 453/35 840 m²
ul. 

Podgórna
obręb 3

32.100,00 zł 3.210,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta (północna część miasta) 
przy ulicy Podgórnej . Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej z 
obiektami towarzyszącymi i tereny niezabudowane. Teren działki ze znacznym wypiętrzeniem w 
kierunku południowym w stosunku do ul. Podgórnej, częściowo porośnięty samosiejkami drzew 
liściastych i krzewów. Nieruchomość nieogrodzona i niezagospodarowana. W wyniku wizji 
lokalnej stwierdzono możliwość pozostałości fundamentów i ścian fundamentowych budynków, 
które zostały rozebrane.
Sposób zagospodarowania i zabudowy ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.47.2018.W z dnia 22.08.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną. 
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną 
określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

2 453/34 938 m²
ul. 

Podgórna
obręb 3

38.600,00 zł 3.860,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pośredniej strefie miasta (północna część miasta) 
przy ulicy Podgórnej . Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej z 
obiektami towarzyszącymi i tereny niezabudowane. Teren działki ze znacznym wypiętrzeniem w 
kierunku południowym w stosunku do ul. Podgórnej, częściowo porośnięty samosiejkami drzew 
liściastych i krzewów. Nieruchomość nieogrodzona i niezagospodarowana. W wyniku wizji 
lokalnej stwierdzono możliwość pozostałości fundamentów i ścian fundamentowych budynków, 
które zostały rozebrane.
Sposób zagospodarowania i zabudowy ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.47.2018.W z dnia 22.08.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną. 
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. Poz. 1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00013100/4. Poz. 2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim 
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00013100/4. Przetarg odbędzie się dnia  24.09.2020 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 21.09.2020 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 21 maja 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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W związku z wyjątko-
wą sytuacją związaną 
z epidemią koronawi-
rusa i wzrastającym 
zapotrzebowaniem ze 
strony szpitali na krew 
i jej składniki, apeluje-
my do mieszkańców 
Gubina i okolic o po-
moc w ofiarowaniu 
krwi dla ratowania 
zdrowia i życia drugie-
go człowieka. 

Oddawajmy krew!Powrót do normalności

Apelujemy do wszystkich, a w sposób 

szczególny do osób, które pracują w 

trybie pracy zdalnej, aby zgłaszali się 

do Regionalnego Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Zielo-

nej Górze. Obecnie ten życiodajny 

płyn jest bardzo potrzebny, a sytu-

acja w stacjach krwiodawstwa jest 

zła. Mówiąc wprost – brakuje krwi do 

ratowania zdrowia i życia człowieka. 

Dotyczy to między innymi pacjentów 

z chorobami nowotworami, w trakcie 

i po chemioterapii, osób wymaga-

jących transplantacji, zabiegów kar-

diochirurgicznych, operacyjnych oraz 

osób, u których występują braki krwi 

i jej składników, zaburzenia krzepnię-

cia, a także po oparzeniach lub ura-

zach i tych, którzy ulegli wypadkowi. 

Na stronach centrów krwiodawstwa 

i krwiolecznictwa zamieszczane są 

informacje dotyczące bieżącego 

stanu zapasów krwi i jej składników. 

Generalnie wszystkie grupy krwi są 

potrzebne, ponieważ istnieją biorcy o 

różnych grupach. Jednak najbardziej 

oczekiwana jest krew grupy O RhD- 

(ujemne), ponieważ w nagłych wy-

padkach, przy braku krwi właściwej 

grupy, może być przetoczona każde-

mu biorcy. Szpitale wznawiają plano-

we zabiegi, ale dawców jest mniej niż 

zwykle. Przyczynia się do tego choćby 

fakt, że w momencie nadejścia koro-

nawirusa, odwołane zostały wszyst-

kie zaplanowane akcje wyjazdowe 

krwiobusów. Do Gubina taki mobil-

ny punkt poboru krwi przyjeżdżał 

średnio raz na trzy miesiące. Dlatego 

obecnie inicjatywa i potrzeba zbiórki 

krwi wraca ze zdwojoną siłą. Maga-

zyny krwi zaczęły się dramatycznie 

opróżniać, bo szpitale powoli przy-

wracają przyjmowanie pacjentów 

planowych. Jak możemy w obecnych 

czasach oddać krew? RCKiK wpro-

wadziło  możliwość telefonicznego 

umawiania wizyty pod numerem te-

lefonu 68 329 83 93.  Przypomnijmy, 

że przed oddaniem krwi należy zjeść 

lekkie śniadanie. Warto też dzień 

wcześniej pomyśleć o właściwym 

nawodnieniu. Krwi nie może oddać 

osoba, która w ciągu ostatnich 14 

dni przebywała za granicą oraz miała 

kontakt z osobą zakażoną koronawi-

rusem lub z osobą w kwarantannie. 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa informuje, że Daw-

cy, o ile nie posiadają własnych , otrzy-

mają maseczkę przed wejściem do 

centrum. Oddawajmy krew, to teraz 

jest naprawdę istotna sprawa...    (am)

„Odmrażanie sportu”, przedstawio-

ne przez polski rząd zakłada pięć 

etapów znoszenia ograniczeń zwią-

zanych z pandemią koronawirusa. 

Jeden z etapów to otwarcie boisk 

piłkarskich. Jednak mimo otwarcia 

orlików będą obowiązywały na nich 

pewne obostrzenia.

Jakie nastroje panują wśród dzie-

ci trenujących na Orlikach, a jakie 

wśród trenerów związane z daną 

sytuacją? Zapytaliśmy o to Patryka 

Sobolewskiego trenera w MLUKS 

Dwójka MOS Gubin. - Na pierwszym 

treningu, po tak długiej przerwie 

spowodowanej koronawirusem, 

radość dzieci była widoczna gołym 

okiem. Podczas prowadzonych 

zajęć zaangażowanie każdego za-

wodnika było na maksymalnym 

poziomie.Dzieciom nie przeszka-

dza to, że nie będą w tym roku brały 

udziału w turniejach. Dla nich każde 

kolejne zajęcia są jak mecz lub tur-

niej. Dlatego też chętnie przychodzą 

na treningi, pomimo tego, że sezon 

dobiegł już końca – mówi nasz roz-

mówca. P. Sobolewski zdaje sobie 

sprawę z tego, że mikrocykl i me-

zocykl, który założyli sobie w klubie, 

zmienił się. Jednak każdy z pod-

opiecznych otrzymywał filmy in-

struktażowe, na których znajdowały 

się zadania do wykonania w domu, 

a więc mimo niedogodnych warun-

ków treningi się odbywały. Zapytali-

śmy też o to, czy takie ćwiczenia w 

ograniczonym składzie oraz brak 

rywalizacji, która napędza spor-

towców, a dzieciom daje radość, 

może wpłynąć źle na ich rozwój. 

Odpowiedź była prosta: „Dobrze 

zaplanowane i przeprowadzone 

przez trenera zajęcia nigdy nie mają 

złego wpływu na rozwój sportowy 

zawodnika.” Kolejne zakazy znikają. 

Możemy już swobodniej żyć i korzy-

stać z niektórych udogodnień. Brak 

możliwości uprawiania sportu na 

otwartej przestrzeni, tym bardziej 

dla ludzi, którzy obcują z nim na co 

dzień, było ogromnym ogranicze-

niem. Cieszymy się, że nasi młodzi 

piłkarze mogą wrócić na boiska i się 

doskonalić.  Kilka dni po rozmowie 

z P. Sobolewskim ogłoszono kolejną 

dobrą wiadomość dla piłkarzy. Od 

poniedziałku, 18 maja, na Orlikach 

będzie mogło trenować 14 osób, a 

na pełnowymiarowych boiskach - 

22 osoby.  Można więc nie tylko tre-

nować w małych grupach, ale także 

rogrywać testowe mecze oraz spa-

ringi. Wygląda więc na to, że wszyst-

ko powoli wraca do normalności.

                                     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-

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

WYDAWCA - Gubiński Dom Kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 69 - czynna poniedziałek - piątek godz. 09.00-16.00. 
 Redaktor naczelny - Andrzej Matłacki  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (68) 455 8203  Antoni Barabasz - redaktor  Stale współpracują z redakcją: Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Krzysztof 
Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Agora S.A. Oddział Piła | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany 
tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.

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.

wicie umeblowane, wyposażone we wszystkie 
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.
DO WYNAJĘCIA kawalerka. Tel. 798 727 630. 

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.
ZATRUDNIĘ spawacza z doświadczeniem przy 
produkcji ogrodzeń metalowych, tel. 660 721 300.
ZATRUDNIĘ ślusarza przy produkcji ogrodzeń 
metalowych, tel. 660 721 300.
SPRZEDAM garaż w Gubinie. Tel. 608 339 160.

Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pra-

cy – Filia w Gubinie, ul. Obrońców 

Pokoju, pokój nr 9, tel. 68 455 22 72 

i pokój nr 6 tel. 68 455 82 12 oraz 

pokój nr 14, tel. 68 455 82 15 (stan 

na 15 maja 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, monter wyrobów z drewna, 

sprzątająca, portier, pracownik go-

spodarczy, grabarz, kierowca C+E, 

księgowy, pracownik budowlany, 

pracownik produkcyjny, piekarz, 

szlifierz, spedytor, pracownik biu-

rowy, pomocnik budowlany, mon-

ter pojazdów i urządzeń trans-

portowych, szlifierz metali. Wolne 

miejsca stażu: sprzedawca, pra-

cownik biurowy. (am)

Praca 
czeka
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Czas sukcesywnie wykorzystany

Okres zawirowań spowodowa-

nych pandemią nie musi być bez-

powrotnie straconym. Wiele insty-

tucji oraz organizacji wykorzystuje 

go w różny, praktyczny sposób. Za-

pytaliśmy dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Sportu – Jacka Czerepkę, 

jak został wykorzystany przymu-

sowy przestój związany z niemoż-

liwością wykorzystania obiektów 

sportowych.

Musieliśmy się po prostu odnaleźć w 

tej sytuacji, jaka się wytworzyła. Za-

miast odkładać na tzw. miesiące wa-

kacyjne niezbędne prace remonto-

wo – konserwacyjne, rozpoczęliśmy 

ich realizację właśnie w czasie tego 

przestoju. Na basenie, po spuszcze-

niu wody - dokładnie wyczyszczono 

samą nieckę, cały układ filtrów służą-

cych do biologicznego uzdatniania 

wody, układy wentylacji i nawiewu 

powietrza, przegląd i naprawy w ca-

łej strukturze hydraulicznej i elek-

trycznej obiektu. Po ich zakończeniu 

– od 15 maja uruchomiono proces 

napełniania niecki basenu wodą, co 

musi potrwać kilka dni, a następnie 

będzie ona podgrzewana. Kiedy 

będzie można z niego korzystać? 

Mamy określone wytyczne z Sanepi-

du i Państwowego Zakładu Higieny 

– po przeprowadzeniu niezbędnych 

badań próbek wody – basen będzie 

gotowy do przyjęcia (po ponad 6 ty-

godniowym przestoju) pierwszych 

użytkowników. Na pewno zostanie 

zmieniony regulamin korzystania z 

obiektu i nie będzie można korzystać 

ze zjeżdżalni. Będzie ograniczona 

ilość osób, mogących jednorazowo 

przebywać w basenie, szacunkowo 

będzie jednorazowo około 15 osób.  

Przed wpuszczeniem kolejnej grupy 

kąpiących się – w pomieszczeniach 

szatni, sanitariatach, natryskach i in-

nych ogólnodostępnych – zgodnie z 

wytycznymi – będzie przeprowadza-

na dezynfekcja. Szacunkowo – jed-

norazowo będzie mogło się kąpać 

około 15 osób. Sama woda jest chlo-

rowana, a takie środowisko znacząco 

zapobiega możliwości wzajemnego 

zakażenia się. Biorąc pod uwagę zni-

komą w skali kraju ilość przypadków 

zakażeń w Województwie Lubuskim 

– wydaje się, że korzystanie z podob-

nych obiektów będzie bezpieczne - 

wyjaśnia. Takie są realia zachowania 

bezpieczeństwa epidemicznego. 

Równocześnie były wykonywane 

inne prace remontowe na miejskich 

obiektach. Na rampie „skate – parku” 

przy ul. Miodowej zostało całkowicie 

wymienione poszycie służącej do 

jazdy na desko rolkach, pozostałe 

urządzenia zostały dokładnie spraw-

dzone i odnowione na tyle – na ile 

MOS mógł wygospodarować fun-

duszy. W niedalekiej przyszłości było 

planowane przeprowadzenie grun-

townej modernizacji obiektu. Został 

już wyłoniony wykonawca, ale ze 

względu na obecną sytuacje się wy-

cofał. Dużo prac zostało wykonanych 

na miejskich „orlikach” - podkreśla 

dalej J. Czerpeko. W kilku miejscach 

naprawiono przeciekające dachy 

na pomieszczeniach gospodarczo – 

technicznych, wymieniono pokrycia 

podłóg, naprawione zostały siedzi-

ska na trybunach, które bardzo czę-

sto są niszczone przez nieodpowie-

dzialnych mieszkańców.

Również wiele prac zostało wykona-

nych na miejskim stadionie. „Mieli-

śmy duże wsparcie ze strony pana 

Andrzeja Iwanickiego i jego firmy, 

również burmistrz wiele nam po-

mógł” - podkreśla dyrektor. Plano-

wana duża modernizacja stadionu 

na razie musi zostać odsunięta w 

czasie. Cała dokumentacja została 

przygotowana i jest rozpatrywana na 

szczeblu centralnym, staramy się na 

nią pozyskać „lwią” część funduszy. 

Na chwilę obecną została wykona-

na renowacja murawy na bocznych 

boiskach, a związku z tym, że długo 

nie były prowadzone treningi oraz 

nie odbywały się mecz, to sama na-

wierzchnia płyty niejako samorzut-

nie się odnawiała i wygląda teraz 

naprawdę dobrze. Być może w sto-

sunkowo krótkim czasie piłkarze po-

nownie na niej zagoszczą.

Antoni Barabasz


