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Samotne porody

Porody rodzinne zostały odwołane. 

Jak w tej sytuacji czują się kobiety, 

które mają zostać mamami oraz 

skąd dostają wsparcie w trakcie i za-

raz po porodzie?

czytaj str.  6

Zamknięte do 
odwołania...
Jedną z branż, które mocno ucier-

piały przez koronawirusa, jest fryzjer-

stwo bazujące na niemieckich klien-

tach. Takich zakładów i salonów jest 

u nas dużo.

                                                  czytaj str. 8

Powodzie 

Powodzie nawiedzały Gubin od za-

wsze. Ostatnie, jakie możemy pa-

miętać z własnych wspomnień, to te 

1958 r., 1981 r., 1997 r. oraz sprzed 10 lat.

                                               czytaj str.11

Nowe 
doświadczenie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stop-

nia w Gubinie w marcu rozpoczęła 

naukę w domu z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na od-

ległość

                                                         czytaj str.16 

Lisy, dziki, a teraz wilki coraz bardziej 

nie boją się ludzi, podchodząc – 

szczególnie na wsiach lub rogatkach 

miast – niemal pod same zabudo-

wania.

czytaj str.  10

Czytaj str. 3

Problem z wilkami

Jak funkcjonują strzelnice?
Strzelnice z powodzeniem można zaliczyć do miejsc związanych z na-
uką, sportem, a także rekreacją i wypoczynkiem. Czy w obecnej sytuacji 
strzelnice Stowarzyszenia Strzelecko-Obronnego GKS „Pionier” oraz Koła 
Miejskiego LOK Gubin funkcjonują?                                                Czytaj str. 10

Jak gra na giełdzie 
Czy problemy wywołane przez pandemię koronawirusa mogą dotykać 
ogrodnika? Z jakimi problemami musi się borykać? O odpowiedź pytamy 
Artura Kusia prowadzącego w naszym mieście gospodarstwo ogrodnicze.  
                                                                                                                  Czytaj str. 6 

Transgraniczny protest 
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Nowością w aktualnym systemie 

gospodarki odpadami komunalny-

mi, oprócz znanych wcześniej kon-

tenerów na szkło, papier, tworzywa 

sztuczne i metale oraz odpady zmie-

szane, jest pojawienie się pojemnika 

na bioodpady. Właśnie ten kontener 

rodzi najwięcej pytań. Nie wiesz, w 

czym wyrzucać śmieci z tej frakcji i 

co w ogóle powinno tam trafiać? Ko-

niecznie przeczytaj.

Brązowy pojemnik jest przeznaczo-

ny na odpady biodegradowalne. 

Mówiąc prościej, powinny tam tra-

fiać odpadki organiczne, ulegające 

naturalnemu rozkładowi. A zatem, 

do pojemnika na bio wrzucamy: wa-

rzywne i owocowe obierki, skorupki 

jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe 

kwiaty i rośliny doniczkowe, resztki 

jedzenia, ale bez mięsa, kości i tłusz-

czów! Produkty odzwierzęce (oprócz 

skorupek jaj) nie powinny być wrzu-

cane do brązowego pojemnika. 

Podobnie jak odchody domowych 

zwierząt, oleje roślinne, popiół, a tak-

że ziemia, żwir i kamienie.

W czym wyrzucać odpady bio? I tu 

dochodzimy do sedna. Pamiętajmy, 

że do opisywanego kontenera nale-

Jak wyrzucać odpady bio?
ży wrzucać tylko odpadki ulegające 

biodegradacji. W założeniu powinny 

one trafiać do kompostowania i być 

przerabiane na kompost. Ten – na-

turalny przecież proces przywracania 

materii organicznej środowisku – jest 

niemożliwy, gdy w koszu na bio znaj-

dzie się materia nieorganiczna albo 

organiczna, jednak niedozwolona z 

punktu widzenia procesów kompo-

stowania w instalacjach. Na przykład, 

psie odchody albo plastikowe torebki. 

Niestety, bardzo często odpadki bio 

są przez mieszkańców wyrzuca-

ne w zwykłych foliowych workach. 

Gdy takie worki trafiają do sortowni, 

przechodzą przez mechaniczną roz-

rywarkę, a wówczas fragmenty folii 

mocno zanieczyszczają tą frakcję i 

uniemożliwiają jej kompostowanie. 

Aby obierki nadawały się do popraw-

nego przetworzenia, mieszkańcy 

powinni je pakować do worków 

kompostowalnych, które ulegną 

rozkładowi razem z odpadkami. Od-

padki bio można też wyrzucać w pa-

pierowych torebkach. Odpowiednia 

będzie klasyczna Big Brown Bag, pa-

pierowa torebka po pieczywie, albo 

nawet własnoręcznie wykonany 

worek z gazety. Tylko przed wyrzuce-

niem otwór należy mocno zawinąć, 

aby obierki nie rozlały się w kuble.

Dodatkowo, do bio wrzucamy sko-

szona trawę, liście i drobne gałązki, 

a alternatywą brązowego worka dla 

właścicieli domów jednorodzinnych 

jest kompostownik przydomowy. 

Kompostowanie w taki sposób 

uprawnia nas do uzyskania zwolnie-

nia w kwocie 3,30 zł od całości należ-

nej opłaty. Posiadanie kompostow-

nika nie wyklucza nam możliwości 

oddania do gminnego systemu 

brązowego worka. Nadmiar np. tra-

wy możemy wystawić w brązowym 

worku i zostanie on odebrany.

Co ważne, bioodpadków najlepiej 

nie wyrzucać solo, tylko w czymś. 

Eksperci zajmujący się gospodar-

ką komunalną zalecają, by były one 

zapakowane, bo inaczej marnuje się 

sporo wody na czyszczenie brązo-

wych pojemników.

        PODZIĘKOWANIA  Zakończył się drugi spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności  i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony w 16 gminach w Polsce. Województwo lubuskie reprezentowała gmina miejska Gubin. Pragnę serdecznie podziękować Państwu, mieszkańcom Gubina, za poświęcenie swojego czasu i wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu, realizowanym w trudnym dla nas wszystkich okresie związanym z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID 1 . Przekazuję Państwu szczególne słowa wdzięczności za ciepłe i konstruktywne rozmowy  z naszymi rachmistrzami telefonicznymi, a w szczególności dziękuję osobom, które skorzystały  z samospisu internetowego. Przeprowadzenie drugiego spisu próbnego nie byłoby możliwe bez pomocy i życzliwości wielu ludzi oraz lokalnych instytucji.  Za owocną współpracę serdecznie dziękuję władzom Gubina, w szczególności Burmistrzowi Bartłomiejowi Bartczakowi oraz Pani Sekretarz Marii Kużdżeń.  Pracownikom urzędu, w tym w szczególności Panu Krzysztofowi Kaciunce, jestem wdzięczny za otwartość i gotowość fachowej pomocy w obszarze promocji i popularyzacji.  Dyrektorom Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Szkół Podstawowych nr 2 i 3 dziękuję za możliwość przeprowadzenia zajęć spisowych i pomoc w promocji spisu próbnego wśród uczniów i ich rodziców. Za wsparcie w promocji i informowaniu o spisie ogromnie dziękuję: Wiadomościom Gubińskim, Aktualnościom Gubin, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gubinie, Gubin Guben jakiego nie znamy; Gubińskiemu Stowarzyszeniu Eksploracyjno istorycznemu „Łużyce”; Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej; Euroregionowi Sprewa Nysa Bóbr; Szkole Podstawowej nr 1; Przedszkolu Miejskiemu nr 2 oraz Przedszkolu Miejskiemu nr 3, jak również Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego.  Przez najbliższe miesiące będziemy analizować wszystkie uwagi, a już we wrześniu startuje Powszechny Spis olny 2020, zaś w kwietniu 2021 r. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy! Liczymy na Was, bo liczy się każdy!  oman edak   Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 

Pandemia koronawirusa oprócz za-

grożenia dla naszego zdrowia i utraty 

poczucia normalności spowodowała 

duże szkody w światowej gospo-

darce, która obecnie jest w recesji. 

Jednak w Gubinie receptą na kryzys 

gospodarczy może być nowy zakład 

pracy zatrudniający kilkaset osób. O 

czym dokładnie mowa?

W połowie kwietnia, dzięki możli-

wościom technologicznym, bur-

mistrz wraz z pracownikami wziął 

udział w kilkuosobowej wideokon-

ferencji z potencjalnym inwesto-

rem. – Mogę zdradzić, że prężnie 

rozwijające się przedsiębiorstwo 

poszukuje terenów przy granicy 

polsko-niemieckiej, a nasza oferta 

Inwestor w 
czasach kryzysu?

pokonała konkurencyjne propozy-

cje Słubic i Kożuchowa – wyjaśnia 

Bartłomiej Bartczak. – Inwestor 

ściśle współpracuje z właścicielem 

działek przy ul. Śląskiej, który pro-

jektuje centrum logistyczno-pro-

dukcyjne. Pierwsze rozmowy napa-

wają sporym optymizmem.

Wszystkie zainteresowane strony 

przygotowują odpowiednie analizy, 

których wyniki mogą zdecydować 

o sukcesie przedsięwzięcia. Pewne 

jest to, że inwestor działa w szeroko 

rozumianej branży motoryzacyjnej, 

a docelowo planuje zatrudnić nawet 

około 300 osób. O dalszych postę-

pach rozmów będzie informować w 

przyszłych numerach. 
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Transgraniczny protest spacerowy

Euromiasto Gubin-Guben to dla 

wielu mieszkańców jedno miasto, 

a zamknięcie granic i wprowadze-

nie obowiązkowej 14-dniowej kwa-

rantanny dla wielu osób to praw-

dziwy dramat. Tym samym nie 

dziwi fakt, że 24 maja wzdłuż Nysy 

Łużyckiej, w polskiej i niemieckiej 

części Euromiasta, kilkaset osób 

protestowało spacerując. „Wpuść-

cie nas do pracy! Wpuśćcie nas do 

domu” – to hasło było motywem 

przewodnim dla wszystkich, którzy 

tego dnia, w maseczkach, pojawili 

się w okolicy przejścia granicznego 

i na Wyspie Teatralnej.

Przez pandemię koronawirusa i 

wprowadzone obostrzenia regio-

ny przygraniczne, w tym Gubin 

i jego mieszkańcy, znaleźli się w 

bardzo trudnej sytuacji. Mowa o 

przedsiębiorcach, pracownikach 

transgranicznych i ich rodzinach, 

uczniach oraz pacjentach. Obowią-

zek dwutygodniowej kwarantanny 

spowodował konieczność podjęcia 

ciężkiej decyzji: zostać w domu z 

rodziną i prawdopodobnie stracić 

pracę lub zamieszkać po drugiej 

stronie granicy i móc dalej zara-

biać, ale jednocześnie pożegnać się 

z najbliższymi na kilka tygodni.

Zainteresowanie akcją było 

ogromne. Przez około godzinę 

wiele osób po obu stronach Nysy 

Łużyckiej machało i krzyczało do 

siebie, inni mieli przygotowane 

transparenty. – Już w latach 90-

tych ubiegłego wieku zacząłem 

budować dobre relacje sąsiedzkie 

pomiędzy Gubinem a Guben, dla-

tego nie mogło mnie tutaj zabrak-

nąć – wyjaśnia Czesław Fiedoro-

wicz, Przewodniczący Zarządu 

Federacji Euroregionów Rzeczy-

pospolitej Polskiej oraz Prezes 

Konwentu Euroregionu „Sprewa-

Nysa-Bóbr”. - Jesteśmy dwoma 

miastami, które zrosły się w jeden 

organizm – Euromiasto. 

Podobne zdanie mają także wła-

dze samorządowe obu miast, 

które wysłały pismo do ministra 

spraw wewnętrznych, Mariusza 

Kamińskiego, w którym proszą o 

zniesienie obowiązku kwarantan-

ny dla polskich obywateli, którzy 

pracują lub uczą się za granicą 

oraz pacjentów, którzy mają ter-

miny u niemieckich lekarzy. Pod 

pismem podpisali się burmistrz 

Gubina Bartłomiej Bartczak, bur-

mistrz Guben Fred Mahro oraz 

przewodniczący wspólnej Komisji 

Euromiasta Krzysztof Zdobylak i 

Thomas Laugks.

- Dla kogoś z głębi Polski może to nie 

jest problem, ale dla nas mieszkań-

ców tych trenów to brak kontaktu z 

bliskimi, brak możliwości kontynu-

owania nauki w szkołach niemiec-

ko-polskich. Miasta graniczne od 

czasów otwarcia granic zrosły się 

z sobą i powoli stworzyły jeden do-

brze funkcjonujący organizm – taki 

komentarz opublikował na swoim 

profilu społecznościowym radny 

miejski Jerzy Galewski. - W Gu-

Ukwiecony Gubin

ben mieszka i pracuje spora grupa 

obywateli Polski, dzieci chodzą do 

wspólnych przedszkoli. Większość 

lokalnych przedsiębiorców świad-

czy usługi również dla klientów z 

Niemiec. Rozumiem strach przed 

pandemią, ale trochę rozsądku w 

tym wszystkim nie zaszkodzi i przy-

wrócenie małego ruchu granicz-

nego, który w znaczymy stopniu, 

mógłby złagodzić, niedogodności 

wynikające z zamknięcia granic. 

Można powiedzieć, że takie protesty 

w regionach przygranicznych w całej 

Polsce przyniosły zamierzony skutek, 

bo od 4 maja zmieniono przepisy, 

dzięki którym dla wskazanych grup 

możliwe jest przekraczanie granic 

bez obowiązku odbycia dwutygo-

dniowej kwarantanny. 

Wiosna jednoznacznie kojarzy się 

z budzącą się z drzewami pusz-

czającymi pąki i kwiatami. Budzą-

cą się do życia przyrodę mogliśmy 

doskonale obserwować w naszym 

mieście, a to dzięki nasadzeniom, 

które wykonali Arkadiusz Łuc – Peł-

nomocnik Burmistrza ds. Zieleni 

Miejskiej oraz pracownicy Przedsię-

biorstwa Usług Miejskich. 

Kolorowe kwiaty oraz pięknie 

wyglądające drzewa można od 

kilku tygodni podziwiać w paru 

miejscach. Dokładnie mowa o te-

renach zielonych przy: rondzie w 

centrum miasta (ul. Chopina), ul. 

Wyspiańskiego (skrzyżowanie z 

ul. Racławicką), ul. Lubelskiej (na-

przeciw wjazdu w ul. Wrońskie-

go) oraz ul. Kresowej (przy zjeź-

dzie w ul. Kunickiego). Ponadto 

efekty takich działań oraz dbania 

o roślinność są widoczne na dep-

taku (ul. Śląska). 

Jak widać na zdjęciach miasto wy-

gląda zupełnie inaczej, a komenta-

rze mieszkańców świadczą o tym, 

że wielu z nas czeka na kolejne 

tego typu nasadzenia. 
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Metoda na 
„Blika”

Szanujmy 
wodę!

Rozdają 
maseczki

Raport 998

Nowe 
przyłącza

Symboliczne podziękowania
W dniu imienin Św. Floriana, czyli 4 

maja wszyscy strażacy, „zawodow-

cy” z Jednostek Ratowniczo – Ga-

śniczych Państwowej Straży Pożar-

nej jak też Druhowie – ochotnicy 

skupieni w Jednostkach Ochotni-

czych Straży Pożarnych obchodzili 

swoje święto. Nie jest to święto kra-

jowe, w tym dniu świętują strażacy 

i służby im pokrewne w wielu pań-

stwach. Strażacy nie tylko oczekują 

na wyjazd do zdarzenia, a każda ich 

akcja, każdy wyjazd niesie za sobą 

ludzkie nieszczęście, tragedię, któ-

rej skutki (często tragiczne) muszą 

usuwać; ale też – poprzez szerokie 

działania profilaktyczne starają się 

im zapobiegać. W Województwie 

Lubuskim w szeregach Państwo-

wej Straży Pożarnej służy około 

1000, strażaków, których wspiera 

dość pokaźna rzesza ośmiu tysię-

cy ochotników skupionych w Jed-

nostkach OSP. W tym roku stra-

żacy w Lubuskiem wyjeżdżali już 

do około 6 tysięcy zadań, gasząc 

ponad 2500 pożarów. Ich zakres 

zawodowych zadań jest bardzo 

szeroki. Nie tylko gaszą, ale przede 

wszystkim usuwają skutki zdarzeń 

i katastrof – drogowych, chemicz-

nych. Ponadto są również „wyso-

kościowcami”. Ostatnio aktywnie 

wspierają działania Policji i Straży 

Granicznej w zwalczaniu pandemii 

koronawirusa. Oprócz spraw czy-

sto zawodowych, obejmujących 

kursy i szkolenia, strażacy są często 

świetnymi sportowcami, biorąc 

udział w wielu inicjatywach spo-

łecznych oraz... kucharzami. Sami 

dla siebie - w czasie pełnienia do-

bowej zmiany bojowej przygoto-

wują dla siebie posiłki. A nic tak 

dobrze nie smakuje jak strażacki 

„schaboszczak”. Dziękujemy Wam 

– strażacy! Antoni Barabasz 

Na Rodzinnych Ogrodach Dział-

kowych „Zorza”  została ostatnio 

przeprowadzona wymiana blisko 

40 - letniej sieci wodociągowej na 

długości 215 metrów wraz z przy-

łączami. Dzięki tej inwestycji blisko 

90 działek, które do tej pory nie były 

podłączone lub ich użytkownicy 

skarżyli się na zbyt niskie ma – po 

przeprowadzonej wymianie – wła-

ściwe parametry techniczne do jej 

użytkowania. Koszt całej inwestycji 

wyniósł około 19 tys. złotych, a został 

pokryty ze środków własnych. Prace 

wykonała jedna z firm zewnętrz-

nych. Ogród liczy 136 działek, obec-

nie do zagospodarowania pozostała 

tylko jedna... Jak się dowiedzieliśmy 

– na wszystkich ogrodach „działecz-

ki” schodzą niczym ciepłe bułeczki... 

Antoni Barabasz

Policjanci przypominają o zacho-

waniu ostrożności podczas dokony-

wania płatności „BLIKiem”. Oszuści, 

wykorzystując różne historie, pod-

szywają się pod znajomych, czy też 

członków rodziny, prosząc o szyb-

ką pożyczkę i udostępnienie kodu 

umożliwiającego płatność mobilną. 

Zawsze upewnijmy się, czy ktoś z na-

szych bliskich faktycznie potrzebuje 

takiej pomocy. Cały czas w mediach 

pojawiają się informacje o działa-

niach oszustów, którzy wykorzystu-

ją pośpiech, łatwowierność, czy też 

niedostateczną wiedzę potencjalnej 

ofiary, po to, żeby wyłudzić od osoby 

jak największą ilość pieniędzy. Przy 

nadal występujących oszustwach 

na wnuczka, czy też funkcjonariusza 

CBŚP, często słyszymy także o oszu-

stwie metodą na „Blika”.               (red)

Cały czas aktywnie działają wolonta-

riusze z Gubińskiej Fali Pomagania 

– Czas Pandemii. W ekspresowym 

tempie szyją maseczki, a później 

rozdają je w różnych częściach mia-

sta - Na swojej drodze, w zapewnie-

niu bezpieczeństwa mieszkańcom 

Gubina i Gminy Gubin, spotykam 

samych dobrych i pomocnych ludzi. 

Zjednoczyliśmy się. Dziękuję ser-

decznie wszystkim za to, że widzą 

ten sam cel. To nas mobilizuje do 

dalszych działań. Jestem wdzięczna 

naszym wolontariuszom i darczyń-

com – mówi Justyna Cal-Chrobak, 

założycielka Gubińskiej Fali Poma-

gania. Bieżące informacje na temat 

kolejnych terminów i miejsc rozda-

wania maseczek można znaleźć na 

Facebooku – Gubińska Fala Poma-

gania – Czas Pandemii.                 (am)

Koronawirus to nie jedyny problem, 

z jakim musimy się mierzyć. Rów-

nież susza staje się powodem zmar-

twień. Dlatego przyłączamy się do 

ogólnopolskiego apelu i zachęcamy 

mieszkańców Gubina i okolic do 

oszczędzania wody. Wykorzystajmy 

każdą kroplę wody w sposób racjo-

nalny. Szanujmy wodę, nie trwońmy 

jej bezproduktywnie oraz nie uży-

wajmy jej w nieodpowiedzialny spo-

sób! W przeciwnym razie może się 

okazać, że w niedługiej perspekty-

wie może jej zabraknąć, choćby do 

potrzeb komunalnych, do picia, czy 

też utrzymania zwierząt. Kilka rad: 

nie wylewajmy wody niepotrzebnie, 

używajmy małej ilości do kąpieli, za-

kręcajmy kran, kiedy myjemy zęby 

oraz myjmy naczynia napełniając 

jedną komorę zlewu.                     (red)

18.04. Na ul. Wyspiańskiego jeden 

zastęp strażaków usuwał płyny 

eksploatacyjne rozlane na jezdni. 

Zdarzeniu asystowali policjanci.

18.04. Dwa zastępy strażaków gasi-

ły trawę na pow. około 2 arów, przy 

ul. Bat. Chłopskich.

18.04. Do palącej się trawy o po-

wierzchni ok. 4 arów w okolicy 

Chlebowa zadysponowano 1 za-

stęp strażaków z Gubina i jednost-

kę z miejscowej OSP.

20.04. Do „kosztownego” w skut-

kach pożaru doszło w Gubinku; 

spłonęły dwa samochody i ciągnik 

rolniczy, straty wyniosły około 300 

tys. złotych. Policja ustala jego przy-

czynę, a do gaszenia zadyspono-

wano 3 zastępy strażaków .

20.04. Ul. Budziszyńska: nastąpiła 

kolizja dwóch samochodów oso-

bowych, do zdarzenia zadyspono-

wano jeden zastęp strażaków oraz 

pogotowie i policję.

21.04. Ul. Kresowa: jedna osoba 

trafiła do szpitala po zderzeniu sa-

mochodu dostawczego z osobo-

wym, straty około tysiąc złotych, a 

przyczyna – niezachowanie zasad 

bezpiecznej jazdy.

21.04. Jedna osoba została prze-

transportowana do szpitala po 

zatruciu tlenkiem węgla ulatniają-

cego się z tzw. Junkersa w jednym 

z mieszkań przy ul. Kosynierów. Na 

miejsce zdarzenia zadysponowano 

jeden zastęp strażaków.

26.04. Około 3 tys. zł wyniosły straty 

po pożarze samochodu osobowe-

go przy ul. Wyzwolenia; na miejsce 

zdarzenia zadysponowany został 

jeden zastęp strażaków.

27.04. W Późnej do pożaru trawy 

na powierzchni ok. 10 arów zadys-

ponowano 2  jednostki OSP – ze 

Strzegowa i Markosic.

28.04. Do pożaru sadzy w jednej 

z posesji w Kosarzynie zadyspono-

wano dwa zastępy z Gubina i jed-

nostkę OSP z Chlebowa.

28.04. Do pożaru elektrycznej 

skrzynki przyłączeniowej na ul. 

Dąbrowskiego zadysponowano 3 

zastępy z Jednostki w Gubinie i Po-

gotowie Energetyczne.

29.04. Służby leśne i jeden zastęp 

z PSP w Gubinie gasiły pożar ścioły 

w lesie w pobliżu wsi Komorów.

30.04. Kierujący samochodem 

osobowym doprowadził do jego 

zderzenia z drzewem przy ul. Ślą-

skiej, jedna osoba została poszko-

dowana, na miejscu zdarzenia za-

dysponowano karetkę pogotowia 

i radiowozy policyjne.

03.05. W Łomach do płonącego 

drzewa zadysponowano jeden za-

stęp z Gubina i Jednostkę OSP z 

Chlebowa.

Informacje przekazał mł. bryg. Da-

riusz Wojtuń.                        Oprac. AB.
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Po wielu miesiącach starań z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano pół milio-
na złotych, które wraz z pieniędzmi ze Starostwa pozwolą na zakup nowocze-
snego aparatu rentgenowskiego. To przełom w diagnostyce. Kolejnym celem 
staje się otwarcie oddziału rehabilitacji w Gubinie. Wszystko w rękach NFZ. 

Szpital coraz nowocześniejszy
Czekamy na rehabilitację w Gubinie

Materiały sponsorowane przez 

Powiat Krośnieński 

Na granicy zmiany

 Interwencja u Premiera 

poskutkowała 
Pracownicy i uczniowie odetchnęli z ulgą. Od 
poniedziałku Polacy zatrudnieni m.in. w Niem-
czech mogą przekraczać granicę. Dotyczy to tak-
że uczniów i studentów. 

Trwa „odmrażanie” pracy Starostwa Powiatowego

Cyfrowy rentgen to niezbędne urządzenie do skutecznej diagnostyki m.in. chorób płuc

Determinacja samorządowców w 

staraniach o fundusze opłaciła się. 

Efektem będzie dostęp do nowocze-

snego, cyfrowego aparatu RTG. Bez 

tych pieniędzy zakup nie byłby możli-

wy – przyznaje Jolanta Siwicka, Prezes 

Zachodniego Centrum Medycznego 

dziękując  wszystkim zaangażowa-

nym w sprawę. Nie ukrywa również, 

że stare, analogowe urządzenie nie 

nadawało się już do szczegółowej 

diagnostyki. Mamy doskonałą kadrę 

medyczną, zakup cyfrowego apa-

ratu RTG będzie elementem, który 

wypełni lukę i pozwoli podnieść ja-

kość świadczonych usług – podkre-

śla Starosta Krośnieński, Grzegorz 

Garczyński. Oprócz zakupu samego 

sprzętu, wyremontowane zostaną 

także pomieszczenia. Całość może 

kosztować nawet 850 tysięcy złotych. 

To niezwykle ważna inwestycja - nie 

tylko z punktu widzenia powiatu kro-

śnieńskiego, ale całego wojewódz-

twa lubuskiego. Zachodnie Centrum 

Medyczne będzie gotowe do pomo-

cy w szerokim zakresie diagnostyki i 

leczenia m.in. chorób płuc, co może 

być szczególnie istotne w obecnym 

czasie. 

Batalię o pieniądze, jeszcze w ubie-

głym roku, zaczęli wspólnie Staro-

sta Krośnieński i Burmistrz Krosna 

Odrzańskiego. Sprzymierzeńcem w 

tych staraniach był także Poseł Wal-

demar Sługocki. Zespołowe starania 

przyniosły zamierzony skutek – pod 

koniec kwietnia najpierw Zarząd Wo-

jewództwa z Marszałek Elżbietą Anną 

Polak na czele, a potem wszyscy radni 

Sejmiku Województwa Lubuskiego, 

pozytywnie zaopiniowali prośbę o 

przekazanie pieniędzy. Dyskusja była 

co prawda długa i wielowątkowa, 

ostatecznie jednak przeważyły silne 

argumenty mówiące o konieczności 

zakupu sprzętu. To kolejny dowód 

na to, że współpraca samorządów 

różnych szczebli może dawać same 

korzyści, a wygrywają na tym wszy-

scy. Samorząd województwa zagrał 

w jednej drużynie z powiatem. 

Starosta Grzegorz Garczyński przy-

znaje, że kolejnym celem jest otwar-

cie oddziału rehabilitacji w Gubinie, 

w wyremontowanym budynku C. 

Jesteśmy gotowi na przystąpienie 

do konkursu Narodowego Funduszu 

Zdrowia - mówi. Niestety czas pan-

demii wstrzymał wszelkie działania 

Funduszu. To od NFZ zależy czy i kie-

dy konkurs zostanie ogłoszony. 

Starostwo powiato-
we pomału wraca do 
bezpośredniej ob-
sługi mieszkańców. 
B e z p i e c z e ń s t w o 
osób przebywają-
cych w budynkach 
pozostaje najważ-
niejszym elemen-
tem obsługi, dlate-
go wprowadzono 
szczególne rozwią-
zania. 

Co zrobić, by na co dzień pełen 

interesantów wydział komunika-

cji mógł przyjmować petentów? 

Odpowiedź na to pytanie znale-

ziono w Starostwie. 

W punktach obsługi interesan-

tów zamontowano szyby, przy 

wejściach są płyny do dezynfekcji 

dłoni, ale nowością funkcjonu-

jącą od kilku dni jest rejestracja 

online. Na stronie internetowej 

Starostwa jest link do kalenda-

rza umożliwiającego zapisanie 

się na konkretny dzień, na wizy-

tę w Wydziale Komunikacji. Po 

dokonaniu wyboru celu (odbiór 

prawa jazdy, rejestracja pojazdu 

lub wydawanie dokumentów) 

petent zaznacza dzień i godzinę 

przyjścia. To element odmraża-

nia pracy urzędu – mówi Starosta 

Krośnieński, Grzegorz Garczyński. 

W kolejnych tygodniach będzie-

my gotowi na całkowite otwar-

cie wydziałów dla mieszkańców 

– dodaje. To kolejne wyjście na-

przeciw potrzebom. Przypomnij-

my, że w Starostwie, tuż po za-

mknięciu obsługi interesantów 

w całym kraju wprowadzono do 

obiegu kilkadziesiąt formula-

rzy umożliwiających załatwienie 

spraw przez Internet. Cyklicznie 

odbywają się wideokonferencje z 

burmistrzami i wójtami Powiatu 

Krośnieńskiego, a teraz krokiem 

do przodu jest rejestracja online. 

O oczekiwanych zmianach rozma-

wiamy z Kamilem Kuśnierkiem, 

Przewodniczący Rady Powiatu, 

który w ubiegłym tygodniu, wraz 

ze Starostą Krośnieńskim Grze-

gorzem Garczyńskim, wysłał do 

Premiera pismo, w którym reko-

mendował otwarcie codziennego, 

małego ruchu transgranicznego. 

W sprawie możliwości przekracza-

nia granicy interweniowaliście u 

Premiera. Sytuacja była aż tak po-

ważna?

Kamil Kuśnierek: Rozmawiałem z 

dziesiątkami osób, których sytuacja 

zawodowa stawała się krytyczna. 

Czternastodniowa kwarantanna 

uniemożliwiała tak naprawdę moż-

liwość kontynuacji pracy, a zakwa-

terowanie na stałe po stronie nie-

mieckiej byłoby absurdem. Od lat 

budujemy Euromiasto Gubin-Gu-

ben więc był to jeden z argumen-

tów przemawiających za otwarciem 

granicy dla wybranych grup zawo-

dowych oraz uczniów. 

O jakiej liczbie mówimy? 

KK: Przedsiębiorstwa po stronie nie-

mieckiej często w głównej mierze 

swoje funkcjonowanie opierają na 

możliwości zatrudniania Polaków. 

W Guben pracuje ponad tysiąc 

osób, w skali powiatu możemy mó-

wić o liczbie zbliżającej się do dwóch 

tysięcy. Stali oni przed wyborem 

rozłąki z rodziną lub nawet utraty 

pracy. Zawieszenie zatrudnienia to 

w najlepszym przypadku obniżenie 

zarobków. Każde z tych rozwiązań to 

dramat dla rodzin. 

Kolejną grupą są uczniowie i stu-

denci...

KK: W tym tygodniu część nie-

mieckich szkół wznowiła naukę. W 

Brandenburgii odbywają się matu-

ry. Gdyby nie wprowadzona możli-

wość przekraczania granicy, polscy 

uczniowie musieliby znaleźć zakwa-

terowanie po niemieckiej stronie. 

Podsumowując, sytuacja wraca do 

normalności?

Jeszcze do niej daleka droga, ale 

cieszę się, że wspólne działania sa-

morządowców przynoszą efekty. 

Jest to ważne w przypadku tak spe-

cyficznego obszaru, jakim jest teren 

przygraniczny. Nowe zasady regulu-

je rozporządzenie Rady Ministrów, 

które mówi, że przemieszczać się 

mogą osoby w ramach wykonywa-

nia czynności zawodowych, służbo-

wych lub zarobkowych w Rzeczy-

pospolitej Polskiej lub w państwie 

sąsiadującym oraz uczniowie i stu-

denci pobierający naukę w Rzeczy-

pospolitej Polskiej lub w państwie 

sąsiadującym. Czyli otwarcie jest 

obustronne. Dodam, że nasze dzia-

łania podejmowane są z myślą o 

przyszłości polskich rodzin, których 

poziom życia uległby pogorszeniu 

po utracie pracy w Niemczech. Je-

steśmy od tego, by pomagać. Wy-

korzystaliśmy możliwości i bardzo 

się z tego powodu cieszę.

Dziękuję za rozmowę. 

Jak tylko NFZ ogłosi konkurs na prowadzenie oddziału rehabilitacji, przystępujemy do niego 
- zapowiada Starosta Krośnieński
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Jak gra na giełdzie 

Samotne porody

Czy problemy wywołane przez 

pandemię koronawirusa mogą 

dotykać ogrodnika? Z jakimi 

problemami musi się borykać? 

O odpowiedź pytam gubińskie-

go przedsiębiorcę Artura Kusia 

prowadzącego gospodarstwo 

ogrodnicze przy ulicy Różanej.  

W związku z koronawirusem porody rodzinne 
zostały odwołane. Jak w tej sytuacji czują się ko-
biety, które mają zostać mamami oraz skąd do-
stają wsparcie, które jest nie ocenione w trakcie 
i zaraz po porodzie?

Biorąc pod uwagę niecodzien-

ną teraźniejszość związaną 

z koronawirusem, 20 marca 

2020r, Polskie Towarzystwo Gi-

nekologów i Położników po-

stanowiło, że porody z uczest-

nictwem bliskiej osoby zostają 

odwołane. A dokładnie zaleca 

się wstrzymanie odwiedzin w 

szpitalach na oddziałach gine-

kologiczno-położniczych oraz 

odwołanie porodów rodzinnych. 

Uzasadnieniem jest zapewnie-

nie bezpieczeństwa epidemio-

logicznego leżącym na oddzia-

le pacjentkom, ciężarnym oraz 

rodzącym, a także zmniejszenie 

ryzyka transmisji wirusa w szpi-

talu.

Całą tą sytuacje, od kuchni, zna 

położna Bożena Borkowska. I 

twierdzi, że nie tylko samotny 

poród czy czas po porodzie dla 

mam jest trudny. Kobietom nie 

jest lekko również i przed poro-

dem. Teraz przychodzą same do 

Akademii Rodzenia, ponieważ 

w gabinecie może przebywać 

tylko jedna osoba. „Wcześniej, 

przed pandemią, było fajnie. 

Przygotowywałam kobiety i ich 

partnerów życiowych. Pomoc 

mężczyzny w tak ważnej chwili 

jest nie oceniona. Teraz niestety 

Panie muszą przechodzić przez 

to same.” - dodała położna. 

Przyszłe mamy przeżywają stres 

związany z porodem, a brak 

obecności bliskiej jeszcze ten 

stres wzmaga. Jednak, jak mówi 

B. Borkowska, są silne i rozumie-

ją całą sytuacje, która ma teraz 

miejsce. „Panie, na oddziale, nie 

są pozostawione same sobie. Są 

tam położne, które kształciły się 

w tym zawodzie, aby teraz po-

magać. Pokazują jak przewijać 

dziecko, jak je karmić, trzymać 

itp.” - dodała. 

Kobiety z każdej sytuacji po-

traf ią wyjść obronną ręką, tym 

bardziej z pomocą takich położ-

nych jak Pani Bożena. Miejmy 

jednak nadzieję, że ta chwila 

szybko minie, a przyszłe mamy 

będą mogły dzielić tą wyjątko-

wą chwilę ze swoimi bliskimi. 

Martyna Pawelska

A. Kuś, gubinianin, z wykształcenia 

hydraulik od kilkunastu lat zajmuje 

się uprawą warzyw i kwiatów, han-

dluje rozsadami roślin. Gospodar-

stwo ogrodnicze to trochę ponad 

1000 m2, pięć tuneli o wymiarach 

30x7 metrów. - Pierwsze straty już 

niejako za mną – mówi pan Artur. Z 

tego co było na sprzedaż w marcu, 

kwietniu większość trafiła do kom-

postownika. Poprzerastał. Dlacze-

go? Nie było zbytu. Moim odbiorcą 

np. bratków są Niemcy. Granice 

zamknęli, klienci nie przyszli na tar-

gowisko, nie było sprzedaży, towar 

pozostał. Ogrodnik musi w pewnym 

sensie wyprzedzać czas. Musi zasiać 

w odpowiedniej porze roku, by we 

właściwym czasie zebrać plony. Np. 

chryzantemy. Pół roku przed Świę-

tem Zmarłych trzeba rozpocząć pro-

dukcję. Ja dziś nie mam pewności, 

że jak tu i ówdzie mówią, koronawi-

rus nie wróci jesienią. Może znowu 

zamkną cmentarze, może ludzie nie 

będą kupowali chryzantem? I co zro-

bię z moim kwiatowym dorobkiem? 

To trochę jak gra na giełdzie. Trzeba 

podejmować ryzyko. Gdyby czas i 

obostrzenia pandemii utrzymywały 

się dłużej, boję się, że moje gospo-

darstwo może czekać katastrofa. 

Kolejne miesiące pokażą jakie są ro-

kowania i jak wygląda nadzieja na 

przyszłość. 

- Pomimo braku spodziewanego 

dochodu wydatki są niezbędne? – 

Swój „dorobek” przede wszystkim 

dostarczałem na gubińskie targo-

wisko, głównie dla mieszkańców 

zza Nysy. Teraz bazar świeci pustka-

mi. Najbliższa nadzieja to gubińscy 

działkowicze, którzy będą potrze-

bować rozsad i zagospodarowywać 

swoje działki. Ponieważ to, co teraz 

można sprzedać, zasiano jakiś czas 

temu bez przewidywania wirusa, to 

teraz nie będzie – prawdopodobnie – 

można wszystkiego sprzedać, zatem 

raczej kolejne straty. W funkcjono-

waniu mojego gospodarstwa wspie-

rają mnie najbliżsi (teraz do pomocy 

przyjechała szwagierka i szwagier), 

ale są też pracownicy (na szczęście 

dwie panie), którym trzeba wypła-

cić pensję, zapłacić należne podatki, 

zainwestować w niezbędne mate-

riały, no i jeszcze wiele, wiele innych 

spraw, które czasami trudno przewi-

dzieć i wcześniej zaplanować. 

Żywot ogrodnika do łatwych nie 

należy. Swojej produkcji nie może 

schować do magazynu z nadzieją na 

sprzedaż w przyszłym roku. Jak się 

teraz rośliny nie przesadzi z małej do 

dużej doniczki, to potem jest już za 

późno. Świat roślin i przyrody rządzi 

się swoimi prawami i człowiek zmie-

nić tego nie może.                               (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

Burmistrz Miasta Gubina, 

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

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

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

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

oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.

Przyjmę pomocnika do stolarni 

posiadającego prawo jazdy 

Tel. 790 892 363
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Zamknięte do odwołania...

Jedną z branż, które mocno 

ucierpiały w związku w pande-

mią koronawirusa, jest fryzjer-

stwo. A takich zakładów i salo-

nów jest w Gubinie bardzo dużo. 

Obecnie są zamknięte. Kiedy za-

czną ponownie funkcjonować? 

Zależy to od kilku czynników.

Uważajmy na kleszcze Udokumentują 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej nosi 
się w przyszłości z zamiarem fotograficznego i 
tekstowego udokumentowania pandemii koro-
nawirusa covid-19 w naszym mieście. 

Przyjaciele 
poszukiwani

Wzrost temperatury sprawił, że 

wygłodniałe kleszcze ruszyły na 

łowy. Dlatego musimy być ostrożni 

podczas spędzania czasu na świe-

żym powietrzu. Kleszcze są nie-

bezpieczne, ponieważ mogą prze-

nosić groźne choroby. Kleszcza 

najlepiej usunąć pęsetą do góry, a 

ranę zdezynfekować. Co ciekawe, 

kleszcze najbardziej aktywne są 

rano i późnym popołudniem, więc 

na spacer najlepiej wybierajmy się 

w godzinach południowych. Spa-

cerujmy z dala od przydrożnych 

traw i krzaków. Jeśli chcemy zbie-

rać kwiaty, to na środku polany, a 

nie na obrzeżach i najlepiej wtedy, 

gdy dobrze obeschnie rosa. Pamię-

tajmy też o odpowiednim okryciu 

ciała, np. długich spodniach, bluz-

ce z rękawem i czapce na głowie. 

Warto używać preparatów odstra-

szających kleszcze.                       (am)

Najgorsze jest to, że 

nikt z nas nie wie, ile to 

wszystko będzie trwało. 

Teraz byłby czas inten-

sywnej pracy.

„

Choć formalnie zakłady fryzjer-

skie są obowiązkowo pozamy-

kane od 1 kwietnia, to większość 

z nich nie działa już od połowy 

marca. Powód to oczywiście za-

mknięcie granicy i brak klientów 

z Niemiec. A stanowili oni w nie-

których salonach nawet do 90% 

wszystkich osób korzystających z 

usług fryzjerskich. Jak na obec-

ną sytuację zapatrują się fryzjer-

ki w naszym mieście? Można się 

domyśleć, że kolorowo nie jest... 

-  Najgorsze jest to, że nikt z nas 

nie wie, ile to wszystko będzie 

trwało. Teraz byłby czas inten-

sywnej pracy. Niektóre wizyty 

miałyśmy już umówione na maj, 

a nawet czerwiec. W maju miały 

być komunie. Panie zapisywały 

się też na śluby. Nie narzekały-

śmy na brak pracy. Mamy stałych 

klientów, którzy przychodzili raz 

w miesiącu, a teraz pustka... choć 

kalendarz był zapełniony – mó-

wią jednym głosem fryzjerki. 

Warto podkreślić, że sporo wła-

ścicieli zakładów fryzjerskich w 

Gubinie zawiesiło swój biznes, 

zanim ogłoszono decyzję pre-

miera. Rachunek był prosty: nie 

ma klienta z Niemiec – nie ma 

zarobku. Mnóstwo klientek jest 

zawiedzionych, bo każda z nich 

chce coś ze sobą zrobić, ładnie 

wyglądać. Panowie muszą się 

przecież obciąć. Każdy szuka ja-

kiegoś sposobu. Większość szu-

ka pomocy u znajomych, którzy 

mają w rodzinie fryzjerkę i uma-

wiają się na domowe wizyty. In-

nego wyjścia nie ma. 

Pocieszające jest to, że jak już 

wszystko powoli będzie wracać 

do normy, to akurat branża fry-

zjerska sobie poradzi i szybko 

wróci do równowagi. - Jako fry-

zjerzy poradzimy sobie. Wolniej 

lub szybciej, ale to się rozkręci 

z powrotem, bo ludzie mają po-

trzebę dbania o swój wygląd. 

Być może nie wrócimy od razu 

na taki pułap, jaki był do tej pory, 

ale będzie dobrze – dodają fry-

zjerki, mając dużą nadzieję, że 

jeszcze przed wakacjami zaczną 

z powrotem pracować na du-

żych obrotach. Choć wiele zale-

ży od tego, kiedy będzie w pełni 

otwarta polsko-niemiecka grani-

ca.                                               (am)

Zamiast często skrywanej wewnętrz-

nej nienawiści, frustracji i domowej 

agresji postarajmy się poszukać sobie 

przyjaciół – czworonogów - spośród 

kotów i psów. Obecnie w  przytuli-

skach i schroniskach dla zwierząt na-

dal przebywa bardzo dużo naszych 

„mniejszych braci”. W wielu wypad-

kach osoba chcąca dokonać adopcji 

kota czy psa, nie ma obecnie możli-

wości uzyskania większej informacji 

na jego temat, co lubi, jakie ma przy-

zwyczajenia, itp. Często nawet nie ma 

możliwości bliższego zapoznania się 

przed powzięciem odpowiedzialnej 

decyzji, więc taka adopcja odbywa 

się niejako „w ciemno”. W wielu wy-

padkach dla Misia, Mruczka, Raduni, 

Azy czy Reksia istnieje też potrzeba 

niemal natychmiastowego przepro-

wadzenia dość kosztownej operacji 

albo zapewnienia wymagającej diety 

bądź zakupu drogich leków. A żadne 

domowe zwierzę nie ma prawa być 

zabawką, która się po prostu „znudzi” 

po pewnym czasie! Firmy, organiza-

cje i indywidualni darczyńcy, którzy 

do tej pory im pomagały w bezin-

teresowny sposób, obecnie same 

przeżywają coraz większe problemy 

związane ze swoją działalnością. Pa-

miętajmy też, że wiele z tych zwierząt 

– z powodu panoszącej się pandemii 

– utraciło swoich dotychczasowych 

najbliższych opiekunów, pozostają 

samotni, oczekując na nowy dom. 

Biorąc je, „pod swoje skrzydła”, często 

sami odzyskamy psychiczną równo-

wagę, a zapewniając bezpieczeństwo 

i jedzenie – otrzymamy w zamian ich 

dozgonną miłość i przyjaźń.

Antoni Barabasz 

Każdy może w tym pomóc. W 

jaki sposób? - By jak najlepiej 

zapisać dla potomnych to, co 

nas dotknęło, potrzebujemy 

zdjęć i notatek przez Państwa 

wykonanych od 15 marca br. By 

rzetelnie przygotować się do 

stworzenia dokumentacji tego 

niecodziennego czasu i wyda-

rzeń z nim związanych, już dziś 

zwracamy się do Państwa o 

udostępnianie ciekawych zdjęć, 

obrazujących walkę z wirusem 

i pomoc na rzecz innych osób, 

ciekawe lub zabawne zdarzenia, 

inicjatywy, itp. Czyż nie pięknie i 

ciekawie wyglądają nasze Panie 

w maseczkach? A Panowie? Cie-

kawiej będzie to wyglądało za 

20, 50 i więcej lat – mówi Stefan 

Pilaczyński, prezes Stowarzysze-

nia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej 

i dodaje: - Stworzymy album 

pamiątkowy, by potomni wie-

dzieli i widzieli to, co przydarzy-

ło się ich rodzicom, dziadkom i 

pradziadkom. Na pewno warto. 

Zdjęcia prosimy przesyłać do 

odwołania na adres: SPZG Gu-

bin – stepil@go2.pl lub bilista@

wp.pl. W razie pytań proszę 

dzwonić: 600 162 786. Najlepsze 

zdjęcia nagrodzimy specjalną 

nagrodą.                                 (am)
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Kilka pytań do ...
Z Marcinem Gwizdalskim, od 15 lat 

związanym z Gubińskim Domem 

Kultury, rozmawia Andrzej Matłacki 

Czy pamiętasz swój pierwszy dzień 

pracy w GDK oraz pierwsze poważne 

wyzwanie?

Oczywiście, że pamiętam... (śmiech) 

Swoją wspaniałą przygodę z GDK 

zaczynałem od stażu w „Wiadomo-

ściach Gubińskich”. Gdy przyszedłem 

do pracy okazało się, że nie mam biur-

ka,  komputera, a nawet „swojego” 

krzesła. Jednak trafiłem na cudowny 

zespół ludzi z redaktorem naczelnym 

Stefanem Pilaczyńskim na czele. W 

zasadzie wszyscy z GDK przygarnęli 

mnie „jak swojego”. Niecały rok póź-

niej zostałem zatrudniony, pracowa-

łem zarówno jako animator młodzie-

ży, jak i szef działu kultury w „WG”. 

Zasłużyłem też na swój gabinet i biur-

ko. (śmiech) Z czasem powstała mul-

timedialna Pracownia Orange, którą 

zarządzam, a niebawem otwieramy 

nowe pomieszczenie – Makerspace 

Gubin. A moje pierwsze zadanie? 

Miałem pójść w przestrzeń miejską i 

wrócić po 3 godzinach. (śmiech). Po-

ważnie! Pomyślałem sobie - „niezła 

praca”. Gdy wróciłem opowiedzia-

łem, co widziałem, z kim i o czym 

rozmawiałem. Okazało się, że mam 

przynajmniej 5 tematów na dobry ar-

tykuł. I tak się zaczęło...

Mam wrażenie, że jesteś szczęścia-

rzem... Wiele osób chodzi do pracy 

„za karę”, a dla Ciebie praca jest ra-

czej przyjemnością, dającą wiele sa-

tysfakcji?

Ktoś mi kiedyś powiedział, że ab-

solutnie nie stać go na taką pracę 

jak moja, bo musi zarabiać pienią-

dze. Wychodzi na to, że mnie stać. 

(śmiech) A tak na poważnie - to 

prawda, że ja się w swojej pracy cał-

kowicie odnajduję. Wiem co chcę 

robić w życiu i to po prostu robię. Nie 

byłoby jednak tego, gdyby nie odpo-

wiednie warunki, które gwarantuje 

mi pracodawca. No i ta energia, któ-

ra płynie od młodych ludzi z mojej 

grupy „OTWARTE” oraz ich wiara w 

idee. Wzajemnie się napędzamy, 

motywujemy, ustalamy dobre azy-

muty swoich życiowych dróg. Gdyby 

nie oni, nie byłoby mnie tu gdzie je-

stem, a gdyby nie ja - nie byłoby ich 

tu gdzie są...

Prowadząc grupę „Otwarte” masz 

okazję przyjrzeć się zachowaniu mło-

dzieży. Bardzo się ona różni - ta obec-

na z 2020 od tej sprzed 15 lat? 

Wydaje mi się, że młodzież zawsze i 

wszędzie jest taka sama. Ma swoje 

problemy, z którymi sobie czasami 

nie radzi, czasami radzi lepiej, cza-

sami gorzej. Ma jakieś marzenia, do 

czegoś dąży, ma jakiś cel. Trudno 

jednak umieścić wszystkich w jed-

nym garnku, czy w jednej szufladce 

i powiedzieć tak ogólnie, ponieważ 

każdy młody człowiek, który jest w 

grupie „OTWARTE”, jest zupełnie „z 

innej bajki”. Co roku w zasadzie ta 

grupa wygląda zupełnie inaczej, po-

nieważ składa się z zupełnie innych 

ludzi. To jest wiecznie żywy organizm 

i on ewoluuje w różne kierunki oraz 

formy. Osoby, które działają codzien-

nie w grupie, są zupełnie inne, bo 

mają różne emocje, inne myśli w gło-

wie. Młodzi ludzie, przychodząc do 

domu kultury, rozwijają się, więc tu 

również automatycznie wszystko jest 

w ciągłym ruchu, w ciągłej zmianie. 

Natomiast jeżeli miałbym tak bar-

dzo, bardzo zgeneralizować i powie-

dzieć o samej młodzieży, to tak, jak 

powiedziałem – wydaję mi się, że ta 

młodzież jest zawsze taka sama. Ma 

swoje ambicje, swoje pomysły,  pla-

ny i  tęsknoty, a także porażki. To jest 

coś, co tak naprawdę jest wieczne. 

Przez grupę „OTWARTE” przewinęło 

się mnóstwo osób z Gubina i okolic. 

Kiedyś nastolatkowie - dziś wiele z 

nich ma swoje rodziny, dzieci...

Rzeczywiście mowa tu o setkach 

osób, chociaż nam nigdy nie zale-

żało na ilości tylko na podnosze-

niu jakości tych, którzy chcą się w 

„OTWARTE” angażować. Miło patrzy 

się na rozwój tych młodych ludzi, 

także po tym jak opuszczają rodzin-

ne miasto. Niektórzy dalej realizują 

się w NGO, inni postawili na pracę 

zawodową i doskonale odnajdują 

się w swoich profesjach.  (śmiech) 

Jest też kilka małżeństw będących 

kontynuacją miłości, która rodziła 

się podczas działań w grupie. Jesz-

cze inni studiują, najczęściej kultu-

roznawstwo. (śmiech) Z wieloma 

osobami wciąż mam kontakt. Cza-

sami jest mi niezręcznie, gdy zaraz 

po przyjeździe do Gubina pierwsze 

kroki kierują do Gubińskiego Domu 

Kultury, a nie do swoich rodziców. 

Sporo osób, mimo upływających lat, 

wciąż angażuje się w życie społecz-

ne tu w Gubinie, chociaż w tym mie-

ście już nie mieszka, jednak wciąż 

im zależy na tych okolicach i to jest 

absolutnie niezwykłe.

Istotnym elementem Twoich osią-

gnięć jest bicie rekordów z kolejnymi 

sztabami WOŚP...

Postanowiłem niedawno podliczyć 

sumy zebrane na eventach cha-

rytatywnych, podczas organizacji, 

których odgrywałem znaczącą rolę. 

Wynik – prawie 1 000 000 zł. Gdyby 

dopisać do tego jeszcze akcje, na 

których byłem wolontariuszem, to 

mielibyśmy wynik około 1 500 000 

zł. Ale to są tylko jakieś dane staty-

styczne. Dla mnie ważniejsze są zu-

pełnie inne kwestie związane z dzia-

łalnością charytatywną. Po pierwsze 

- wartość edukacyjna, zwłaszcza 

młodych ludzi, to że zaczynają 

zmieniać swoją gradację warto-

ści. Po drugie - poczucie dumy i 

spełnienie, tych którzy w pomoc 

charytatywną się zaangażowali. Ja 

najlepiej wiem, ile trzeba poświęcić 

czasu i pracy, aby akcja miała sens 

i przyniosła spodziewane efekty, ale 

wiem też co człowiek czuje, gdy to 

wszystko „nie idzie na marne” i po-

moc trafia do potrzebujących. No i 

po trzecie – chyba najważniejsza w 

tym wszystkim sprawa, czyli poczu-

cie u chorych i ich rodzin, że w tak 

trudnym momencie swojego życia 

nie są sami i bezsilni. To są powody, 

dla których zostaję Szefem Sztabu 

WOŚP Gubin i pomagam jak mogę 

Stowarzyszeniu „Esquadra” Gubin. 

Czasami w życiu są ważniejsze spra-

wy, niż dane liczbowe.

Koncerty i różnego rodzaju akcje - 

przez wiele lat uzbierało się ich mul-

tum. Które najbardziej utkwiły Ci w 

pamięci?

Nigdy nie liczyłem eventów, w 

których braliśmy udział. Koncerty, 

happeningi, flash moby, konkursy, 

wystawy, zajęcia edukacyjne, itd. – 

rzeczywiście jest tego dość sporo 

za nami. Wiem jedynie, że grupa 

„OTWARTE” przy GDK potrafiła or-

ganizować w ciągu roku około 40 

eventów, czyli gdy odrzucimy okres 

wakacyjny, to wypada średnio jeden 

event na tydzień. To jest po prostu 

coś absolutnie niebywałego i pro-

szę mi pokazać podobne miejsce 

w kraju, a trzeba pamiętać, że to są 

jednak młodzi ludzie, którzy mają 

szkołę przede wszystkim, rodzinę, 

obowiązki domowe, hobby i jeszcze 

znajdują czas, aby tutaj coś zrobić. 

Gdy piętnaście lat temu powstawa-

ła w GDK grupa młodzieżowa, to jej 

zamierzeniem było to, żeby stała się 

taką „fabryką uśmiechu”, że jeżeli 

rzeczywiście robimy coś dla ludzi z 

zewnątrz, żeby to spowodowało po 

prostu radość, wesołość, „banany” 

na twarzy. Taka jest nasza misja i 

tego się cały czas trzymamy. Cieszę 

się, gdy nam się to udaje, wiem też, 

że nie zawsze... Generalnie wszyst-

kie nasze eventy, w mniejszym lub 

większym stopniu, pozostały gdzieś 

w mojej pamięci, jednak jakby nie 

patrzeć - to już przeszłość. Wszyst-

ko co najlepsze jest dopiero przed 

nami. (śmiech)

W najnowszej historii Twojej pracy, 

warto wymienić Twoje zaangażowa-

nie w działania gubińskiej Pracowni 

Orange. Otworzenie takiej placówki 

w naszym mieście było chyba strza-

łem w „10”?

Historię każdego miejsca, w tym 

również Pracowni Orange przy Gu-

bińskim Domu Kultury, tworzą lu-

dzie, którzy są z tym miejscem zwią-

zani. Przez 7 lat ci ludzie, głównie z 

„OTWARTE”, stworzyli markę rozpo-

znawalną nie tylko lokalnie, ale rów-

nież w całej Polsce. Piszemy projekty, 

wygrywamy ogólnopolskie konkursy, 

wspieramy wiele nie tylko lokalnych 

organizacji pozarządowych, współ-

pracujemy z organizacjami z niektó-

rych państw Unii, wzbudzamy szacu-

nek wśród różnych polskich fundacji 

i podobnych grup w kraju. Nie bez 

kozery krakowski miesięcznik „Znak” 

nazwał GDK domem kultury jak z 

bajki. Niedawno dowiedziałem się, że 

dla jednej z organizacji międzynaro-

dowej działania młodzieży w Gubinie 

stały się modelowym przykładem, 

który prezentowany jest podczas 

szkoleń. Problem jednak polega na 

tym, że inne osoby korzystające z 

tych samych narzędzi i metod nie 

potrafiły zbliżyć się do tego, co dzie-

je się u nas. (śmiech) Magia bowiem 

jest w ludziach, a Pracownia Orange 

przy GDK jest niezwykłym miejscem, 

w którym się oni gromadzą.

Jeżeli po pandemii wszystko wró-

ci (mamy nadzieję) do normy, jak 

widzisz swoją dalszą przyszłość w 

obecnej pracy i czego sobie i innym 

życzysz?

Jeśli chodzi o pracę to chciałbym 

krzyknąć – niech to trwa, niech trwa! 

(śmiech) Jak już wspomniałem, zaraz 

po zakończeniu pandemii otwiera-

my, dzięki środkom Fundacji Orange, 

nową salę elektroniczno-laserową 

czyli Makerspace Gubin. Nowe na-

rzędzie do podnoszenia kompetencji 

młodych - i nie tylko – osób. Będzie-

my odnajdywali się w nowej rzeczy-

wistości, już bez koronawirusa...

A czego chcę życzyć sobie i innym? 

Na pewno zdrowia, jakże cennego 

jak się okazało... Pozytywnej ener-

gii oraz oczywiście miłości, bo bez 

niej jesteśmy jedynie jak ten cymbał 

brzmiący...
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Jak obecnie funkcjonują strzelnice?

Strzelnice funkcjonujące na terenie miasta można z powodzeniem zali-

czyć do miejsc związanych z nauką, sportem, a także rekreacją i wypo-

czynkiem. Czy w obecnej sytuacji obiekty te funkcjonują?

Problem z wilkami

O strzelnicę Stowarzyszenia Strzelec-

ko-Obronnego GKS „Pionier” pytamy 

Ziemowita Patka - kierownika sekcji 

strzeleckiej. - Nasza strzelnica przy uli-

cy Koszarowej od czasu wprowadze-

nia obostrzeń związanych z wirusem 

Covid-19 została unieruchomiona. 

Udostępniona została od niedawna 

i tylko naszym członkom posiadają-

cym uprawnienia strzeleckie. Jedno-

razowo na strzelnicy przebywało do 

tej pory 1-2 osoby na oś. Od 4 maja 

obiekt będzie udostępniony dla in-

nych osób z uwzględnieniem zasad 

obowiązujących podczas pandemii. 

Planowane w kalendarzu zawody 

zostały przesunięte na „lepsze cza-

sy” i zostaną przywrócone jak tylko 

pozwolą na to przepisy. - Przy okazji: 

jakiś czas temu pisaliśmy o sprawie 

związanej z niepokojami mieszkań-

ców pobliskich ulic, którym to strze-

lania zakłócają spokój. Konsensusem 

była decyzja o wygłuszeniu osi kara-

binowej. Co w tej sprawie słychać? 

- Prace mające na celu wygłuszenie 

osi zostały wstrzymane ze względu 

na stan epidemii. Łagodzenie obo-

strzeń daje możliwość kontynuacji 

prac. Od poniedziałku 27 kwietnia 

prace ruszyły z kopyta. Dach wiaty 

został wygłuszony już wcześniej. Te-

raz dokończyliśmy budowę dachu 

tunelu wygłuszającego. W przyszłym 

tygodniu roboty powinny zostać za-

kończone. Pozostaną prace porząd-

kowe i drobne naprawy, aby strze-

lanie było przyjemne i bezpieczne. 

Obiekt Pioniera to trzy osie z kryty-

mi stanowiskami, których jest aż 26. 

Można strzelać zarówno z pistoletów, 

karabinów i strzelb gładkolufowych. 

Niebawem w części rekreacyjnej 

obiektu ruszy budowa drugiej wiaty 

cateringowej. 

Drugą w mieście strzelnicą jest 

obiekt Koła Miejskiego LOK Gubin. 

To dawna strzelnica wojskowa w 

Komorowskim kompleksie koszar. 

O jej funkcjonowanie pytamy człon-

ka zarządu LOK Gubin Waldemara 

Olecha. - Strzelnica przez pewien 

czas była wyłączona z użytkowa-

nia ze względu na zakaz wejścia  

do lasu. Obecnie jest (w czasie do-

tychczas obowiązujących obostrzeń) 

dostępna dla członków organiza-

cji. Szczegółowe informacje podaję 

na Facebooku (LOK Gubin), w tym 

informację o terminach otwarcia 

strzelnicy oraz prowadzonych zaję-

ciach. Członkowie zapisują się na listę 

i wówczas układam grafik regulu-

jący terminy korzystania z obiektu. 

Dbam, aby na strzelnicy nie pojawił 

się nieplanowany tłok, by korzysta-

nie miało znamiona rekreacji. Inny-

mi słowy: każdy chcący skorzystać 

ze strzelnicy musi skontaktować się 

ze mną lub prezesem Romanem 

Salejem. Dla kogo jest strzelnica? 

Przede wszystkim dla członków na-

szego koła, którzy utrzymują obiekt 

i starają się o podniesienie jego 

standardu, oraz osób posiadających 

broń sportową i kolekcjonerską. Ze 

strzelnicy korzysta także młodzież 

ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubi-

nie, gdzie funkcjonuje szkolne KOŁO 

LOK, którego opiekunem jest Piotr 

Ciszewski. Uczniowie trenują strze-

lanie z broni małokalibrowej (kbks).  

Na obiekcie systematycznie spoty-

kają się członkowie Stowarzyszenia 

,,MUSZKIET” Gubin (stowarzyszenie 

o charakterze strzeleckim i kolek-

cjonerskim). Strzelnica dysponuje 

ośmioma stanowiskami do strzela-

nia na odległość 25, 50 i 100 m, a tak-

że stanowiskami do przystrzeliwania 

broni, głównie dla myśliwych i strzel-

ców precyzyjnych, posługujących się 

optyką. Spotykają się tu także kolek-

cjonerzy broni czarno prochowej. - Co 

było, co będzie w najbliższym czasie?  

- Do czasu złagodzenia obowiązują-

cych nas obostrzeń nie możemy or-

ganizować zawodów, szkoleń, itp., ale 

2 maja 2020 zorganizowaliśmy spo-

tkanie rekreacyjne z bronią sportową 

i kolekcjonerską na strzelnicy LOK w 

Gubinie. Spotkali się instruktorzy i po-

siadacze broni kolekcjonerskiej. Była 

to zabawa i rekreacja. Mam nadzieję, 

że wówczas, gdy odgórne zarządze-

nia zmienią dzisiejsze nakazy, także 

na gubińskich strzelnicach życie wró-

ci do normy. 

(sp)

Lisy, kuny, dziki, a teraz wilki coraz 

bardziej nie boją się ludzi, podcho-

dząc – szczególnie na wsiach lub ro-

gatkach miast – niemal pod same 

zabudowania, stanowiąc niemal 

odwieczny element polskiego kra-

jobrazu. Początkowo wataha tych 

zwierząt kilka lat temu pojawiła 

się w okolicy Osiecznicy, a następ-

nie – w miarę wzrostu jej liczebno-

ści – ich przedstawiciele rozpoczęli 

migrację do innych kompleksów 

leśnych, pojawiając się w podgu-

bińskich lasach. 

Na terenie gminy Gubin zostało od-

notowanych wiele przypadków ich 

spotkań z ludźmi. Jak zaznacza w 

jednej z medialnych wypowiedzi bio-

log z Uniwersytetu Zielonogórskie-

go – prof. Leszek Jerzak – Ta sytuacja 

stanowi niejako pochodną zachowań 

ludzi: te obszary są interesujące dla 

dzikich zwierząt, szczególnie dzików, 

korzystających z „zasobów śmietni-

ków”  i wilków, które podkradają się 

do zagród. Zwykle te bardzo płochli-

we, a zarazem ciekawskie zwierzęta 

– nie za bardzo stronią od ludzkich 

siedzib. - Tak się stało np. w okolicy 

Chlebowa, ale część winy ponoszą 

okoliczni mieszkańcy, którzy wyrzu-

cają resztki jedzenia, najczęściej na 

poboczach okolicznych lasów. Młody 

wilczek był widziany przez jedną z 

rowerzystek na ścieżce rowerowej w 

okolicy mostu kolejowego na Nysie 

Łużyckiej – zauważa Alicja Ratowicz z 

Urzędu Miejskiego. Widział je też wie-

lokrotnie opiekujący się miejskim sta-

dionem Marian Makosiński. Przygodę 

ze spotkaniem młodego wilka miał 

między innymi włodarz gminy Gubin 

– Zbigniew Barski. Zwierze nie było 

zbytnio zdziwione tym spotkaniem, 

pozwalając się nawet uwiecznić na 

zdjęciu! Zostały podjęte działania ma-

jące doprowadzić do jego odłowienia 

i odwiezienia w bardziej odludne – od 

skupisk ludzkich – miejsce.  Ostat-

nio – prawdopodobnie wilk – spo-

wodował śmierć i poranienie kilku 

owiec w jednej z podgubińskich wsi.  

- Z wilkami na terenie naszego Nad-

leśnictwa spotykamy się często i to 

od kilkunastu lat. Są to albo pojedyn-

cze osobniki, albo małe watahy, mają 

one charakter przechodni – mogą np. 

przepływać Odrę  lub Nysę Łużycką – 

migrując z północnej części naszego 

regionu, bądź z Branderburgii. Spoty-

kają je mieszkańcy Dzikowa, Kaniowa 

czy też Chlebowa. Na terenie regio-

nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Zielonej Górze nie odnotowano do 

tej pory żadnego przypadku zagroże-

nia życia ludzkiego przez to zwierzę. 

Wilki i ich legowiska znajdują się pod 

ścisłą ochroną, a w skrajnych przy-

padkach są wokół nich wyznaczane 

strefy ochronne – podkreśla Andrzej 

Nowacki z Nadleśnictwa w Gubinie.

Jak się powinniśmy zachować spo-

tykając wilka? Są to zwierzęta bardzo 

ciekawskie – z reguły przysiadają i 

wpatrują się w człowieka, co ludzie 

odczuwają często jako przygotowa-

nie do napaści. Takie realne sytuacje 

zdarzają się naprawdę sporadycznie.  

Zdecydowanie bardziej należy oba-

wiać się spotkania wadery (wilczycy) 

z młodymi.                   Antoni Barabasz
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historia I społeczeństwo
„Zamaskowany” Gubin

Nowe kalendarium

Powodzie nawiedzają 
miasto od lat

Powodzie nawiedzały Gubin od 

zawsze. Karl Gander w książce 

„Historia miasta Guben” wspo-

mina o powodzi 1595 roku, 1804 

roku, ale do największych zali-

cza tę z 1897 roku. 

Pierwszą fotograf icznie udo-

kumentowaną była powódź 18 

czerwca 1926 roku. O jej rozmia-

rze świadczą zapiski w których 

zanotowano, że na niektórych 

ulicach trzeba było pływać ło-

dziami. Woda wówczas zalała 

m.in. ulicę Piastowską, a Lubsza 

podeszła pod dzisiejsze skrzy-

żowanie ulicy Wyspiańskiego 

ze Śląską. Tę powódź uznano 

za jedną z większych w historii 

miasta.

Kiedy woda wzbierała w Nysie, 

rzeka pokazywała swoje inne 

oblicze. Z żeglownej, służącej 

marynarzom i mieszkańcom 

podczas letnich kąpieli, stawa-

ła się rwącą i niebezpieczną, 

zagra żającą wszystkim mostom 

na swej drodze. Wioski w doli-

nach rzek Nysy i Lubszy przeży-

wały dramat. Wyspa Teatralna 

zna lazła się pod wodą, a poziom 

wody w rzece (przed i za mo-

stem) niemal się zrównał. Po-

dobnie, jak przed kilku dniami, 

woda przybierała wówczas tak 

prędko, że na wyspie nie udało 

się w porę pozbierać stołów i 

krzeseł z Ogród ka Strzeleckie-

go. Po 1945 roku w mieście od-

notowano trzy duże powodzie i 

jeden nie mniejszy strach przed 

dużą powodzią. Wszystkie nie 

były tak groźne, jak ta w 1926 

roku, ale także przeszły do histo-

rii. Bodajże największa powojen-

na powódź nawiedziła miasto 7 

lipca 1958 roku. Z opowiadań 

starszych mieszkańców miasta 

wynika, że woda sięgała wyso-

kości ok. 50 cm przy głównym 

wejściu do urzędu pocztowe-

go na ul. Krasińskiego, zakładu 

fotograf icznego przy ul. Grun-

waldzkiej, a ul. Piastowską trze-

ba było pokonywać łodziami 

prowadzonymi przez saperów. 

Dużą i niezastąpioną pomocą 

służyli wówczas żołnierze sta-

cjonujący w mieście. Łódkami 

zabezpieczyli m.in. komunikację 

na wspomnianej ul. Piastow-

skiej. Kolejna duża powódź to 

21-23 lipca 1981 roku, podczas 

której woda wdzierała do piw-

nic bloków i kamienic przy ul. 

Piastowskiej. Lubsza cofnęła się 

i zmieniła kierunek, zalewając 

te same tereny, co w poprzed-

niej powodzi. W lipcu 1997 roku, 

podczas „powodzi tysiąclecia” 

miasto było przygotowane na 

najgorsze. W  rezultacie skoń-

czyło się na wielkim strachu, 

choć worki z piaskiem leżały nie 

tylko przy zakładzie fotograf icz-

nym na ul. Grunwaldzkiej, ale w 

wielu innych miejscach. Wzra-

stające poziomy wód w rze-

kach spowodowały zagrożenie 

powodziowe dla wsi Chlebowo, 

Łomy, Kosarzyn, z których ewa-

kuowano część mieszkańców. W 

mieście przeprowadzono akcję 

zbiórki darów, które przekazane 

zostały do tych rejonów kraju, 

które najbardziej ucierpiały. W 

rezultacie „usuwanie skutków 

powodzi” polegało na pozbywa-

niu się setek worków z piaskiem, 

przygotowanych w wielu miej-

scach „na wszelki wypadek”. Od 

tamtego czasu Nysa Łużycka i 

Lubsza płynęły spokojnie, nawet 

sennie do 10 lipca 2010 roku. I 

wtedy, w nocy z 9 na 10, przyszła 

wielka woda. Wdarła się tam, 

gdzie zawsze wdzierała się w 

poprzednich powodziach. Ale o 

tym przeczytacie państwo w in-

nym artykule.

Reasumując: powódź nawie-

dza miasto średnio co 28-30 lat. 

Zawsze w miesiącach letnich. 

Mniejsze szkody czyni Nysa. 

Lubsza płynąc na znacznej dłu-

gości przez teren miasta sieje 

spustoszenie. Wychodzi na to, 

że kolejna tak duża powódź na-

wiedzi miasto około 2040 roku. 

Choć kto wie, czasy (i pogoda) 

się zmieniają. 

(sp) 

Od połowy kwietnia obowiązko-

we stało się zakrywanie nosa i ust 

w miejscach publicznych (m. in. 

sklepach, ulicach i parkach). Nie 

dziwi zatem fakt, że sporo miesz-

kańców zaczęło produkować ma-

seczki dla rodziny, znajomych i są-

siadów. Do takiej akcji włączył się 

także Urząd Miejski w Gubinie. - 

W ciągu kilku tygodni naszym se-

niorom rozdaliśmy prawie 5.000 

maseczek, które zakupiliśmy w 

firmie pana Anrzeja Iwanickie-

go – tłumaczy Justyna Karpisiak, 

zastępca burmistrza miasta. – 

Sprzęt ochronny był dystrybu-

owany, przez radnych i pracow-

ników urzędu, pod największymi 

sklepami w Gubinie w godzinach 

zakupów dla ludzi w wieku 65+.

Ponadto urząd kupuje, a następ-

nie przekazuje osobom prywat-

nym, materiały niezbędne do 

produkcji maseczek. Nie możemy 

też zapominać o akcji zakupów 

i realizacji recept dla seniorów. 

Warto także wspomnieć o tym, że 

na najbliższej sesji (piątek, 8 maja) 

procedowana będzie uchwała, 

która ma zapewnić pomoc lokal-

nym przedsiębiorcom w czasie 

kryzysu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 

Gubińskiej informuje, że ukończo-

no prace przygotowujące do dru-

ku publikację zatytułowaną „KA-

LENDARIUM GUBINA 2015-2019”. 

Będzie to trzecia część miejskiej 

kroniki. Pierwsza część „KALENDA-

RIUM GUBINA 1945-2009” została 

wydana w czerwcu 2010 roku, dru-

ga część „KALENDARIUM GUBINA 

2010-2014” ukazała się we wrześniu 

2015 roku. Nowa publikacja może 

ukazać się w lipcu lub sierpniu br. 

w nakładzie 100 egz. Autorzy starali 

się odnotować jak najwięcej wyda-

rzeń, mających miejsce w naszym 

mieście, ze świadomością, że z po-

wodów obiektywnych nie byli w 

stanie odnotować wszystkich. Być 

może pominięte zostały ważne wy-

darzenia, być może te spisane nie 

zawsze są zapisem dokładnym. 

Dlatego zwracamy się z apelem 

do dyrektorów szkół, przedszkoli, 

zakładów pracy, radnych i urzęd-

ników, pracowników gubińskich 

instytucji i tych wszystkich, którym 

bliskie są sprawy naszego miasta 

z prośbą o zainteresowanie się 

tekstem kalendarium i wniesienie 

ewentualnych korekt lub dopisa-

nie brakujących ważnych wyda-

rzeń z życia urzędu, zakładu, szkoły, 

itp. 

W powyższej sprawie prosimy o 

kontakt: telefon 600  162  786 lub 

mail stepil@go2.pl w terminie do 

30 maja br. 

Zaklinając deszcz!
Na terenie Nadleśnictwa Gubin 

i sąsiednich obszarów na razie 

nie obowiązuje zakaz wstępu 

do lasów. Sytuację ostatnio po-

lepszyły – co prawda minimalne 

– opady atmosferyczne. Wszyscy 

oczekują na deszcz, ponieważ 

wilgotność tzw. ściółki leśnej 

musi był wyższa niż 10% przez 

kolejnych pięć dni, mierzona na 

określonym obszarze, co stano-

wi w myśl przepisów – podstawę 

do wprowadzenia zakazu wstę-

pu na tereny leśne. Państwowa 

Straż Pożarna, strażacy – ochot-

nicy i odpowiednie służby leśne 

cały czas nadzorują zarówno 

stan wilgotności kompleksów 

leśnych i ewentualnych miejsc 

wystąpienia zagrożenia pożaro-

wego, a których niemal 99% jest 

powodowane rękoma ludzi. Jed-

nak zagrożenie pożarowe nadal 

jest bardzo duże, czego dowodzi 

np. niedawny pożar – spowodo-

wany umyślnie przez człowieka 

- w Biebrzańskim Parku Naro-

dowym, gdzie spaleniu uległo 

niemal 6 tys. hektarów! Do jego 

gaszenia użyto śmigłowce i sa-

moloty. Dużą pomocą dla leśni-

ków stanowią tzw. dostrzegalnie 

leśne. Niektóre z nich pracują w 

autonomicznym reżimie, inne 

są obsługiwane przez ludzi oraz 

samoloty, należące do służby le-

śnej, których załogi w czasie jed-

nego przelotu nad określonym 

obszarem leśnym są w stanie 

skontrolować dość znaczny te-

ren. Jak ostatnio poinformował 

w mediach rzecznik Państwowej 

Straży Pożarnej –  W tym roku 

uległo spaleniu już ponad pół 

miliona hektarów powierzchni 

leśnych, traw i nieużytków! Jed-

nak leśnicy, rolnicy i działkowicze 

z niecierpliwością oczekują na 

„porządny” deszcz, gdyż w prze-

ciwnym wypadku grozić nam 

będzie długotrwała susza, a co 

za tym idzie – wzrost cen warzyw 

i produktów rolnych. 

AB.
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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.

Susza i jej skutki
Znów daje o sobie znać susza. Nie ma żadnych 
wątpliwości, że zostanie ona z nami na długo. 
Zmiany klimatyczne, które pociągają za sobą 
proces pustynnienia, są coraz trudniejsze do za-
trzymania. 

Nietypowe 
zakończenie

Gubińskie zakłady 
fotograficzne 

Zakładowi nadał szumną nazwę 

„Foto Styl”. Pan Brzeziński miał 

wspólnika i to oni robili pierwsze 

zdjęcia z Pierwszej Komunii Świętej 

w 1946 roku. Jeżdżąc po okolicznych 

wsiach motocyklem z przyczepką 

szukali klientów i jednocześnie byli 

obiektem zainteresowania gubiń-

skiej służby bezpieczeństwa (UB). 

Z tego powodu spotykały ich szy-

kany i w efekcie przed 1950 rokiem 

opuścili nasze miasto, a Gubin po-

został bez fotografa. By zrobić sobie 

potrzebne do legitymacji zdjęcie 

trzeba było jechać do Krosna lub 

do Zielonej Góry. Potem pojawił się 

Henryk Lange, który w 1950 roku 

przybył do Gubina z Warszawy wraz 

z żoną Jadwigą i synami Bohdanem  

i Zbigniewem. Przy ulicy Śląskiej 

21 otworzył zakład o nazwie „Foto 

Warszawa”. Zakład funkcjonował do 

1960 roku. Wkrótce, bo w 1955 roku, 

podwoje otworzył kolejny zakład 

fotograficzny. Przy Grunwaldzkiej 2 

rozpoczął działalność zakład foto-

graficzny - „Foto Ateleier” Tadeusza 

Łuczyńskiego. Po śmierci właścicie-

la w 1990 roku zakład przejęła jego 

żona Elżbieta i prowadzi „Foto Stu-

dio” do dzisiaj, wspomagana przez 

zięcia - Ireneusza Balczyńskiego. To 

najdłużej funkcjonujący w Gubinie 

zakład świadczący usługi fotogra-

ficzne. Wkrótce „stuknie” mu 65 lat. 

W 1958 roku przy ulicy Świerczew-

skiego 12 (obecnie ulica Szkolna) 

otwiera się kolejny fotograf. To 

Wacław Dąbrowski, repatriant ze 

Związku Radzieckiego, z tzw. „dru-

giej repatriacji” w 1957 roku. Przyje-

chał tu z Dubna na Ukrainie. Zakład 

prosperował stosunkowo krótko, bo 

do 1962 roku, kiedy to Wacław uległ 

wypadkowi i wkrótce zmarł w wieku 

33 lat. Ten w pewnym sensie „wy-

syp” fotografów nie miał wówczas 

jakby końca. Założycielem piątego 

zakładu był Walerian Franke. Przy-

jechał z Zielonej Góry z żoną Anną 

i synem Zdzisławem w 1957 roku i 

otworzył zakład przy ulicy Wyspiań-

skiego 24, później przeniósł się na 

ulicę Chopina 2. Tutaj działa od 63 

lat pod niezmienioną nazwą „Foto

-Franke”. Zakład prowadzi syn Zdzi-

sław, który zawodu fotografa uczył 

się od rodziców. 

Po kilku latach od otwarcia ostat-

niego zakładu otwiera się kolejny 

przy Obrońców Pokoju 3. To „Foto

-Expres” małżeństwa Łysakowskich 

przybyłych w 1970 roku ze Stargar-

du Gubińskiego. Zmieniali się wła-

ściciele i w 1980 roku zakład prze-

niesiono na ulicę Chopina 4a, gdzie 

świadczono usługi do 1992 roku.

Czy to koniec wyliczania gubińskich 

fotografów? Myślę, że nie. Gdyby 

skrupulatnie przeczesać pamięć 

znalazłoby się jeszcze kilka nazwisk 

i adresów. Dziś mało kto pamięta, że 

na ulicy Piastowskiej vis a vis Domu 

Żołnierza otworzył zakład fotogra-

ficzny Jerzy Tarnowski. Kiedy to było 

i jak długo funkcjonował – trudno 

dziś sobie przypomnieć. Jurek był 

wcześnie fotografem zakładowym 

w „Carinie”. Po likwidacji zakładu 

wyjechał na południe Polski i tam 

gdzie osiadł, zajmował się też usłu-

gami fotograficznymi. 

W 1958 harcerze „dowodzeni” 

przez Walentego Robowskiego 

otworzyli Stanicę Techniczną Huf-

ca ZHP przy ulicy ul. Rydla. W bu-

dynkach znalazła się m.in. pracow-

nia fotograficzna. Dzięki temu w 

zbiorach archiwalnych SPZG udało 

się zgromadzić sporo zdjęć wy-

konanych przez harcerzy. Wojsko 

stacjonujące w Gubinie miało też 

swoich zawodowych fotografów. 

Warto wspomnieć studio fotogra-

ficzne funkcjonujące przez wiele 

lat przy sztabie dywizji, a w nim st. 

sierż. Władysława Białkowskiego i 

później st. sierż. Józefa Nowakow-

skiego. Zdjęcia wykonywano nie 

tylko na potrzeby wojska, ale także 

wspierano nimi szkoły i przedszko-

la. 

Pisząc w o historii trudno w nie-

długim tekście opisać wszystko i 

wszystkich. A ileż było (i jest) pasjo-

natów fotografii? Trudno wymienić 

wszystkich, bo i takiej wiedzy nie 

posiadamy. Ale grzechem było-

by zapomnieć o Tadeuszu Firleju, 

czy „człowieku z aparatem” jakim 

śmiało można nazwać Antoniego 

Barabasza (też prowadził pracow-

nię usługową w latach 90-tych ub. 

wieku). Dzięki takim, jak wszyscy 

wyżej wymienieni, możemy przypo-

mnieć sobie jak wyglądaliśmy przed 

laty, jak wyglądało nasze miasto, jak 

zmienia się otaczająca nas rzeczy-

wistość. Dziękuję Panu Adolfowi 

Ledzie za wspomnienia dotyczące 

pierwszych powojennych fotogra-

fów. 

(sp)

Gołym okiem widać jak susza wpływa 

na naszą okolicę. Nie trzeba być rolni-

kiem, by odczuć negatywne skutki 

braku deszczu. Jednak na rolnikach 

ten kryzys odbija się najbardziej. Lu-

dzie, którzy swój cały dochód poświę-

cili matce naturze, teraz martwią się 

o to czy będą mieli za co żyć. Jeśli oni 

nie zbiorą obfitych plonów to i my nie 

będziemy mieli co kupić, albo nasze 

portfele tych zakupów nie zniosą zbyt 

dobrze. Rozmawialiśmy z Panem 

Markiem, rolnikiem z naszej gminy. 

Powiedział nam, że jest trudno w tych 

czasach zajmować się rolnictwem. 

„Od najmłodszych lat pracuje na go-

spodarce. Wcześniej pomagałem 

rodzicom, teraz walczę na własnych 

polach. Kiedyś, mimo że było mniej 

maszyn, a praca była cięższa, to cho-

ciaż człowiek wiedział po co pracuje. 

Miał coś z tego, a teraz... Szkoda ga-

dać.” Pan Marek powiedział również, 

że jeśli ludzie z jego branży, ze strony 

Państwa, nie otrzymają większej po-

mocy to dużo agrobiznes będzie po-

woli zanikał.  

Polscy gospodarze mają wsparcie z 

rządu w postaci dopłat za suszę. Jed-

nak, jak wiemy, do dnia dzisiejszego 

nie wszyscy te pieniądze otrzymali. 

„Zdecydowana większość rolników, 

którzy ponieśli straty w wyniku klęski 

suszy, dostanie zaległą pomoc z tego 

tytułu” - zapewnia Minister Rolnictwa 

Jan Krzysztof Ardanowski. Oby tak się 

faktycznie stało. 

Martyna Pawelska

Pandemia COVID - 19 spowodowała 

przewartościowanie wszystkich ob-

szarów życia. To, co do tej pory było 

normą, dziś niestety nie jest. 24 kwiet-

nia br. zgodnie z kalendarzem roku 

szkolnego miało miejsce zakończe-

nie nauki klas III liceum. Ale niestety, 

nie takie jak do tej pory. Aby zaakcen-

tować symbolicznie ten wyjątkowy 

dzień, uroczystość odbyła się online. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących Małgorzata Kijewska powitała 

wszystkich absolwentów i oddała głos 

Burmistrzowi – Bartłomiejowi Bart-

czakowi, który pogratulował uczniom 

ukończenia szkoły i skierował słowa 

wsparcia dla tegorocznych matu-

rzystów. Jak dodał, ten koniec roku 

i egzaminy zapiszą się w pamięci, 

będą wyjątkowym wspomnieniem. 

Dyrektor M. Kijewska podsumowała 

osiągnięcia uczniów, pogratulowała 

wyróżnionym absolwentom, symbo-

licznie „wręczyła” nagrody, następnie 

przekazała głos wychowawcom, któ-

rzy podziękowali swoim wychowan-

kom za wspólne trzy lata. Oczywiście, 

nie mogło zabraknąć dźwięku ostat-

niego dzwonka. Dziwne zakończenie 

roku szkolnego, ale nie było innego 

wyjścia... 

(red)

Tegoroczni absolwenci LO im. Bolesława Chrobrego 

z pewnością zapamiętają na całe życie zakończenie 

roku szkolnego i egzaminy maturalne. Winny oczywi-

ście koronawirus.



13   czwartek 07.05.2020społeczeństwo
BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA

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

Lp.
Nr 

działki
Powierzchnia 

(ha)
Położenie

Cena 

wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin  

przetargów  
odbytych

Uwagi

1

56/7 i 
udział 
1/7 

części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/7 
– 0,0722 ha, 
udział 1/7 

części w dz. 
nr 56/17 – 
0,1109 ha

ul. 
Okrężna 
 obręb 7

30.700,00:
dz. nr 56/7 – 
22.900,00 zł 
oraz wartość 
udziału 1/7 

części  w 
dz. 56/15 – 
7.800,00 zł  

3.070,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez 
projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 56/7 jest porośnięty samosiejkami 
drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony. Teren działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli 
sąsiedniej nieruchomości. Na terenie nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz składowane jest drewno 
opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

2

56/8 i 
udział 
1/7 

części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/8 
– 0,0801 ha, 
udział 1/7 

części w dz. 
nr 56/17 – 
0,1109 ha

ul. 
Okrężna 
 obręb 7

34.100,00:
dz. nr 56/8 – 
26.300,00 zł 
oraz wartość 
udziału 1/7 

części  w 
dz. 56/15 – 
7.800,00 zł  

34.100,00 
zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez 
projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 56/8 jest porośnięty samosiejkami 
drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony. Teren działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli 
sąsiedniej nieruchomości. Na terenie nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz składowane jest drewno 
opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

3

56/9 i 
udział 
1/7 

części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/9 
– 0,1209 ha, 
udział 1/7 

części w dz. 
nr 56/17 – 
0,1109 ha

ul. 
Okrężna 
 obręb 7

53.400,00:
dz. nr 56/9 – 
45.600,00 zł 
oraz wartość 
udziału 1/7 

części  w 
dz. 56/15 – 
7.800,00 zł  

5.340,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez 
projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 56/9 jest porośnięty samosiejkami 
drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony. Teren działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli 
sąsiedniej nieruchomości. Na terenie nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz składowane jest drewno 
opałowe. Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

4 56/10 0,0963 ha
ul. 

Okrężna 
 obręb 7

42.500,00  4.250,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, przy ulicy Długiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, 
kościół oraz grunty przeznaczone pod zabudowę. Teren działki nr 56/10 jest porośnięty samosiejkami drzew liściastych i krzewów oraz jest 
częściowo ogrodzony.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. 

5

56/11 
i udział 

1/7 
części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/11 
– 0,1468 ha, 
udział 1/7 

części w dz. 
nr 56/17 – 
0,1109 ha

ul. 
Okrężna 
 obręb 7

62.500,00:
dz. nr 56/11 

– 54.700,00 zł 
oraz wartość 
udziału 1/7 

części  w 
dz. 56/15 – 
7.800,00 zł  

6.250,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowa 
mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez 
projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 56/11 jest porośnięty samosiejkami 
drzew liściastych i krzewów. Teren działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości. Na terenie 
nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz składowane jest drewno opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

6

56/12 
i udział 

1/7 
części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/12 
– 0,1105 ha, 
udział 1/7 

części w dz. 
nr 56/17 – 
0,1109 ha

ul. 
Okrężna 
 obręb 7

47.000,00:
dz. nr 56/12 

– 39.200,00 zł 
oraz wartość 
udziału 1/7 

części  w 
dz. 56/15 – 
7.800,00 zł  

4.700,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowa 
mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez 
projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 56/12 jest porośnięty samosiejkami 
drzew liściastych i krzewów. Teren działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości. Na terenie 
nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz składowane jest drewno opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

7

56/13 
i udział 

1/7 
części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/13 
– 0,0949 ha, 
udział 1/7 

części w dz. 
nr 56/17 – 
0,1109 ha

ul. 
Okrężna 
 obręb 7

38.300,00:
dz. nr 56/13 

– 30.500,00 zł 
oraz wartość 
udziału 1/7 

części  w 
dz. 56/15 – 
7.800,00 zł  

3.830,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowa 
mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez 
projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 56/13 jest porośnięty samosiejkami 
drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony. Teren działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli 
sąsiedniej nieruchomości. Na terenie nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz składowane jest drewno 
opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

8

56/14 
i udział 

1/7 
części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/14 
– 0,1019 ha, 
udział 1/7 

części w dz. 
nr 56/17 – 
0,1109 ha

ul. 
Okrężna 
 obręb 7

45.000,00:
dz. nr 56/14 

– 37.200,00 zł 
oraz wartość 
udziału 1/7 

części  w 
dz. 56/15 – 
7.800,00 zł  

4.500,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowa 
mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez 
projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 56/14 jest porośnięty samosiejkami 
drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony. Teren działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli 
sąsiedniej nieruchomości. Na terenie nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz składowane jest drewno 
opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00011750/1. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.  Przetarg 
odbędzie się dnia  17.09.2020 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 14.09.2020 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. 
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 07 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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Po 15 maja, czyli zim-
nej Zośce i zimnych 
ogrodnikach, kiedy 
kończy się czas kwit-
nienia konwalii, hia-
cyntów, pierwiosnków 
i tulipanów, przycho-
dzi pora na królową 
wszystkich letnich 
roślin, czyli pelargo-
nię. Ze względu na jej 
piękne kolory, obfite 
kwitnienie i łatwą pie-
lęgnację trudno wy-
obrazić sobie bez niej 
letni ogród, taras czy 
balkon. 

Czas na pelargoniePojedyncze sytuacje
Ograniczenia związane z pandemią  

Koronawirusa, wprowadzone decy-

zją władz, cały czas wzbudzają wiele 

wątpliwości, jak też uzasadnionych 

pytań. Dotyczą one szczególnie za-

kazu przebywania w określonych 

miejscach i przestrzeni, spotykania 

się w gronie większym niż dwie 

osoby, nie wspominając już o więk-

szych zgromadzeniach, jak również 

wprowadzają nakaz bezwzględne-

go używania maseczek w przestrze-

ni otwartej na wolnym powietrzu 

i jednorazowych rękawiczek przy 

dokonywaniu jakichkolwiek za-

kupów. Rząd ostrzega, że służby 

porządkowe bezwzględnie będą 

stosowały mandaty i kary. O tym, 

jak te zakazy są przestrzegane na 

terenie miasta i gminy Gubin mówi 

Komendant Straży Miejskiej Krzysz-

tof Dubert – Obecnie zostaliśmy 

podporządkowani policji. Wspól-

nie z nią wykonujemy też działania 

patrolowe. Z noszeniem maseczek 

przez mieszkańców miasta i gmi-

ny bywa różnie. Są osoby mające 

określone problemy zdrowotne, 

dla których maseczka zakrywająca 

większą część twarzy stanowi istot-

ny problem. Od momentu wpro-

wadzenia tego nakazu mieliśmy 

kilka przypadków związanych z jego 

niestosowaniem. Są to pojedyncze 

sytuacje, szczególnie spotykamy je 

wśród osób zamieszkujących pu-

stostany lub ogródki. Natomiast w 

czasie wykonywania zadań zawsze 

dysponujemy w naszym samocho-

dzie zapasem maseczek, które w 

razie konieczności rozdajemy tym 

osobom. Zamiast nakładać kary ad-

ministracyjne lepiej jest takie osoby 

pouczać.                        Antoni Barabasz

Praca czeka 
Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w PUP – Filia w Gubinie, stan 

na 30 kwietnia.: kasjer-sprzedaw-

ca, spawacz, stolarz-montażysta, 

mechanik pojazdów samochodo-

wych, autoelektronik, murarz-bry-

gadzista, pracownik socjalny, wy-

chowawca, psycholog, nauczyciel 

języka angielskiego, nauczyciel ję-

zyka niemieckiego, operator ma-

szyn, monter wyrobów z drewna, 

sprzątająca, portier, pracownik go-

spodarczy, grabarz, kierowca C+E, 

księgowy, pracownik budowlany, 

pracownik restauracji, pracownik 

produkcyjny, piekarz, szlifierz, pako-

wacz, spedytor, pracownik biurowy.                                   

(am) 

Aby ta południowoafrykańska wiel-

bicielka słońca mogła się rozwijać, 

potrzebuje nasłonecznionego miej-

sca, ewentualnie półcienia. Zaleca się 

rozprowadzenie warstwy np. skorup 

glinianych doniczek, glinianego kru-

szywa, keramzytu lub podobnego 

materiału na dnie skrzynek balko-

nowych, aby zapewnić odpływ nad-

miaru wody. W przypadku nowych 

pojemników czasami konieczne 

jest wycięcie otworów przed sadze-

niem. Alternatywą jest zastosowanie 

samonawadniających się donic ze 

specjalną mieszanką granulatu, któ-

ra jest stosowana jako dolna warstwa 

zamiast materiału drenażowego. Na-

stępnie należy wsypać do skrzynek 

balkonowych świeżą ziemię do pe-

largonii, wypełniając trzy czwarte po-

wierzchni i docisnąć ją mocno wokół 

wnętrza doniczki, aby nie odrywała 

się od boków. Pelargonie wymagają 

nawożenia przez całe lato, aby obficie 

kwitnąć. W celu uzyskania najlep-

szych wyników, należy pokryć ziemię 

nawozem o spowolnionym uwalnia-

niu, zgodnie z zaleceniami producen-

ta i wymieszać z jej górną warstwą. 

Alternatywnie można użyć specjalną 

mieszankę dla pelargonii, która już 

zawiera nawóz o powolnym uwalnia-

niu. Przed posadzeniem pelargonii 

zaleca się namoczenie bryły korze-

niowej w letniej wodzie. Idealna prze-

strzeń między roślinami wynosi co 

najmniej 20 centymetrów, ponieważ 

pelargonie będą rosły i rozprzestrze-

niały się we wszystkich kierunkach w 

ciągu lata. Bryła korzeniowa powinna 

znajdować się pod ziemią. Jeśli sadzi 

się je zbyt głęboko, nie będą rosły, a je-

śli bryła korzeniowa wystaje, koniecz-

ne jest bardziej obfite podlewanie. W 

razie potrzeby należy dodać trochę 

substratu i delikatnie go docisnąć, 

formując z ziemi wokół rośliny małe 

2 cm wgłębienie. Przygotowanie du-

żych doniczek i wiszących wygląda 

podobnie, jak obsadzenie skrzynek 

balkonowych: należy poszukać od-

powiedniego miejsca, przygotować 

pojemnik z odpowiednim drenażem, 

dodać ziemię do sadzenia i nawóz. 

Doniczka powinna być wystarczają-

co głęboka, aby zapewnić roślinom 

optymalną przestrzeń do wzrostu. 

Podstawową zasadą jest pozostawie-

nie co najmniej 20-centymetrowych 

odstępów między roślinami. Do do-

niczek wiszących pasują pelargonie 

bluszczolistne, czyli zwisające. Pelar-

gonie w mniejszych i wiszących do-

niczkach należy podlewać częściej, 

niż te w dużych skrzyniach balkono-

wych, ponieważ pojemniki o mniej-

szej objętości mają mniejsze zbiorniki 

na wodę. Dlatego rośliny należy pod-

lewać w małych ilościach dwa razy 

dziennie, szczególnie podczas upal-

nych i wietrznych dni. 

źródło: Pelargonium for Europe/ 

kampania Europe in Bloom
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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.
SPRZEDAM działki budowlane, z gotową pełną 
dokumentacją. Tel. 68 359 10 34. 
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.

Składamy serdeczne 
podziękowania Wszystkim, 

którzy w tak bolesnych dla nas 
chwilach okazali nam wiele 

serca, życzliwości i wsparcia, a 
także odczuwają z nami smutek 

i ból po śmierci naszego 
ukochanego Męża i Taty 

Śp. Janusza Jażdżewskiego.
Rodzinie, Burmistrzowi, 
Radnym Miasta Gubina, 

Pracownikom Urzędu 
Miejskiego, Innym 

Instytucjom, Przyjaciołom 
i Sąsiadom; Kolegom z 

Wojska, Znajomym, którzy 
uczestniczyli w ceremonii 

pogrzebowej, złożyli 
kwiaty, kondolencje; prasie 
za wzruszające artykuły o 

naszym Drogim Zmarłym – 
serdeczne „Bóg Zapłać”. 
Składa żona Anna i córki 

Joanna i Dorota 
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Co słychać u wędkarzy?

Koronawirus pokrzyżował wędkar-

skie plany. Co słychać u wędkarzy z 

Koła PZW nr 1, któremu szefuje Ire-

neusz Korzeniewski? - W związku 

z zagrożeniem koronawirusem Co-

vid-19 oraz na podstawie oficjalnej 

rekomendacji polskiego rządu, w 

trosce o bezpieczeństwo zawodni-

ków, sędziów i organizatorów odwo-

łaliśmy  wszelkie zawody wędkar-

skie, wynikające z terminarza imprez 

Okręgu PZW w Zielonej Górze. Jeżeli 

będzie to możliwe zawody te zosta-

ną rozegrane w późniejszym termi-

nie. Od około 2 tygodni, w związku 

ze złagodzeniem obostrzeń dotyczą-

cych przeciętnego obywatela, moż-

na indywidualnie wędkować. Trzeba 

jednak pamiętać o środkach bezpie-

czeństwa, które zostały wprowadzo-

ne i będą obowiązywać w przestrze-

ni publicznej, takich jak zasłanianie 

nosa i ust (np. maseczkami), czy za-

chowanie dystansu od innych osób 

(min. 2 m).

- Czy łowić można we wszystkich 

wcześniej dostępnych miejscach? - 

Nasze koło to ponad 400 członków. 

Każdy z nich ma swoje ulubione i 

sprawdzone miejsca. Można łowić 

ryby w zasadzie wszędzie tam, gdzie 

wcześniej łowiono, oczywiście za wy-

jątkiem łowisk na terenie Niemiec. 

Ale to ma związek przede wszystkim 

z zamknięciem granicy. Zamieścili-

śmy na naszej stronie internetowej 

komunikat informujący m.in. że  

ewentualna organizacja zawodów 

w późniejszym terminie zostanie 

rozważona po analizie rozwoju sytu-

acji epidemiologicznej w kraju. Czas 

pandemii nieco komplikuje nasze 

plany, ale jest to sytuacja szczególna, 

do której musimy bezdyskusyjnie się 

dostosować.

Korzystając z okazji pozwolę sobie 

przypomnieć, że amatorski połów 

ryb może uprawiać osoba posiada-

jąca dokument uprawniający do ta-

kiego połowu (kartę wędkarską lub 

kartę łowiectwa podwodnego), a je-

żeli połów ryb odbywa się w wodach 

uprawnionego do rybactwa – posia-

dająca ponadto jego zezwolenie. (sp)

Nowe doświadczenie
Podobnie jak w innych gubiń-

skich szkołach, Państwowa Szkoła 

Muzyczna I stopnia w Gubinie w 

marcu rozpoczęła naukę w domu 

z wykorzystaniem metod i tech-

nik kształcenia na odległość. Czy 

sprawdza się ten sposób nauki, co 

z rekrutacją na nowy rok szkolny? 

Gazeta pyta dyrektor szkoły Alicję 

Gil.

-  Jest to dla nas wszystkich zupeł-

nie nowe doświadczenie. W tym 

czasie niezbędne jest położenie 

nacisku na pracę indywidualną, 

samodzielność, dyscyplinę i syste-

matyczność. Wystosowaliśmy do 

rodziców apel o zorganizowanie 

dziecku odpowiednich warunków 

do uczenia się w domu i prośbę 

o  pomoc w kontaktowaniu się z 

nauczycielami. Państwowa Szkoła 

Muzyczna I st. im. Kazimierza Se-

rockiego w Gubinie w dobie pan-

demii zmuszona była podobnie jak 

inne instytucje przeorganizować 

swoja działalność. Od pierwszego 

dnia zawieszonych zajęć, nauczy-

ciele wraz z rodzicami ustalili spo-

sób komunikowania się i prowa-

dzenia nauczania, i tak rozpoczęła 

się zdalna praca z uczniami. Z każ-

dym dniem nabieraliśmy doświad-

czeń, wykorzystywaliśmy nowe 

metody pracy, aby móc realizować 

z naszymi uczniami zajęcia.  Lekcje  

instrumentu głównego prowadzo-

ne są online, gdzie po obu stronach 

kamery nauczyciel i uczeń ze swo-

imi instrumentami  pracują podob-

nie jak na lekcji w swojej klasie. Na-

uczyciele teoretycy tworzą grupy 

klasowe i przekazują zadania do 

realizacji, przesyłają filmy instruk-

tażowe. Zrealizowane zadania oraz 

ćwiczenia są wykonywane przez 

uczniów i odsyłane do sprawdzenia 

nauczycielom. W tym nowym pro-

cesie nauczania nieocenioną funk-

cję spełniają rodzice, za co jesteśmy 

niezmiernie wdzięczni. Pomoc ta 

jest niezbędna - szczególnie przy 

prowadzeniu lekcji z młodszymi 

uczniami. Wielkimi krokami zbli-

żamy się do rekrutacji na nowy 

rok szkolny 2020/2021. Liczę, że jak 

zwykle nauka w szkole muzycznej 

przyciągnie wielu chętnych – po-

wiedziała na zakończenie A. Gil. (sp) 


