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Wybory Prezydenta

28 czerwca odbędzie się pierwsza 

tura wyborów prezydenckich. Będą 

to wybory hybrydowe - będzie moż-

na głosować w sposób korespon-

dencyjny i w komisji wyborczej.

czytaj str. 2

U dentysty

Czy w czasie epidemii koronawirusa 

normalnie funkcjonują gabinety sto-

matologiczne? I ewentualnie jakie 

panują w nim zasady bezpieczeń-

stwa?

                                                  czytaj str. 16

Do słuchaczy UTW 

W  marcu zawieszone zostały 

działania Uniwersytetu III Wieku. 

Koronawirus pomieszał w na-

szych planach - mówi Stanisława 

Łapkowska, koordynator UTW w 

Gubinie.                            czytaj str.8

Mocne rozpoczęcie

27 czerwca członkowie Gubiń-

skiego Klubu Rowerowego „Bi-

don” zamierzają pobić swoje re-

kordy życiowe i w ciągu jednego 

dnia przejechać ponad 200 km. 

                                                         czytaj str.16 

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. 

będzie trwać nabór kandydatów 

na rachmistrzów spisowych, któ-

rzy będą pracować podczas tego-

rocznego Spisu Rolnego.

czytaj str.  2

Nabór rachmistrzów

Wrócić do normalności...
Tak naprawdę nie powróciliśmy do normalnego funkcjonowania przed-
szkola. W głównej mierze mamy zapewniać opiekę oraz realizować kształ-
cenie na odległość. Mam nadzieję, że od września wszystko będzie już po 
staremu - mówi Grażyna Hrabska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 
w Gubinie.                                                                                             Czytaj str. 9

Zbiórka wielkogabarytów
Zdaniem wielu mieszkańców naszego miasta ostatnia tzw. wystawka 
trwała zbyt długo, sprawiając, że sterty zbędnych przedmiotów negatyw-
nie wpływały na obraz miasta. Wyjaśniamy, dlaczego tak się stało.
                                                                                                                  Czytaj str. 9 

Gotowi do działania
Czytaj str. 6

Następne 
wydanie - 
5 sierpnia
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Nabór na rachmistrzów do PSR 2020
Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. 

będzie trwać nabór kandydatów 

na rachmistrzów spisowych, którzy 

będą pracować podczas tegorocz-

nego Spisu Rolnego.

Nabór kandydatów na rachmistrzów 

terenowych dokonywany jest w opar-

ciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 

2019 r. o powszechnym spisie rolnym 

w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728). Na-

boru kandydatów na rachmistrzów 

terenowych dokonuje się spośród 

osób: pełnoletnich, zamieszkałych na 

terenie danej gminy, posiadających 

co najmniej średnie wykształcenie, 

posługujących się językiem polskim 

w mowie i w piśmie, które nie były 

skazane za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymo-

gu kandydat na rachmistrza tere-

nowego składa pod rygorem od-

powiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Oświadcze-

nie to zawiera klauzulę następują-

cej treści: „Jestem świadomy od-

powiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.” Klauzula 

ta zastępuje pouczenie o odpowie-

dzialności karnej za składanie fał-

W najbliższą niedzielę, 28 czerwca 

odbędzie się pierwsza tura wybo-

rów prezydenckich. Będą to wy-

bory hybrydowe, co oznacza, że 

będzie można głosować w sposób 

korespondencyjny, jak i tradycyj-

nie w komisji wyborczej.

Jak będzie przebiegało głoso-

wanie korespondencyjne? Do 

północy w piątek 26 czerwca na-

leży wrzucić kopertę zwrotną do 

nadawczej skrzynki pocztowej 

(Poczty Polskiej) na terenie gminy, 

w której zlokalizowana jest obwo-

dowa komisja wyborcza właściwa 

dla Twojego spisu wyborców albo 

zanieść kopertę zwrotną (lub po-

prosić o to inną osobę) do właści-

wego urzędu gminy (w godzinach 

pracy urzędu). Na karcie należy 

zaznaczyć „X” w kratce przy na-

zwisku jednego z kandydatów

W dniu wyborów, w godzinach 

głosowania (od 7:00 do 21:00) 

można zanieść kopertę zwrotną 

(lub poprosić o to inną osobę) do 

obwodowej komisji wyborczej w 

obwodzie głosowania właściwym 

dla Twojego spisu wyborców.

Drugą z możliwości wzięcia 

udziału w wyborach prezydenc-

kich 2020 jest tradycyjny sposób, 

czyli wizyta w obwodowej komi-

sji wyborczej. Tu nic się nie zmie-

ni. Nadal trzeba będzie mieć ze 

sobą ważny dokument tożsamo-

ści i pokwitować w spisie wybor-

ców odbiór karty do głosowania. 

Następnie na karcie należy za-

znaczyć „X” w kratce przy na-

zwisku jednego z kandydatów 

i wrzucić kartę do urny wybor-

czej. Pamiętać trzeba jedynie o 

obowiązku dezynfekcji rąk przed 

wejściem do lokalu, obowiązko-

wej maseczce ochronnej oraz li-

mitach osób, które jednocześnie 

mogą przebywać w pomieszcze-

niu. Tym samym należy się spo-

dziewać możliwości pojawienia 

się sporych kolejek - dlatego 

uzbrojmy się w cierpliwość. 

Co jeszcze należy wiedzieć? Na 

karcie do głosowania będzie je-

denaście nazwisk ułożonych w 

kolejności alfabetycznej, czyli: 

Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, 

Andrzej Duda, Szymon Hołownia, 

Marek Jakubiak, Władysław Kosi-

niak-Kamysz, Mirosław Piotrow-

ski, Paweł Tanajno, Rafał Trza-

skowski, Waldemar Witkowski i 

Stanisław Żółtek. 

Warto także przypomnieć o 

miejscach, w których znajdują 

się siedziby Obwodowych Ko-

misji Wyborczych. Obwód nr 1 

głosuje w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących, przy ul. Piastow-

skiej 26. Obwód nr 2 w Przed-

szkolu Miejskim nr 3, przy ul. 

Wojska Polskiego 16. Obwód nr 3 

głosuje w lokalu przy ul. Spokoj-

nej 1, czyli w Przedsiębiorstwie 

Oczyszczania Ścieków. W Szko-

le Podstawowej nr 2, przy ul. 

Szkolnej 1 zagłosują osoby, które 

mieszkają przy ulicach ujętych 

w obwodzie nr 4. Szkoła Pod-

stawowa nr 3, przy ul. Kresowej 

48 jest siedzibą dla dwóch Ob-

wodowych Komisji Wyborczych: 

nr 5 i nr 9. W Gubińskim Domu 

Kultury, przy ul. Westerplatte 

zagłosują mieszkańcy obwodu 

nr 6, a na krytej pływalni, przy ul. 

Generała Andersa 5 mieszkańcy 

obwodu nr 7. Siedziba Obwodo-

wej Komisji nr 8 znajduje się w 

Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. 

Racławickiej 2. Ostatni obwód, 

nr 10, został utworzony na tere-

nie Zakładu Opiekuńczo-Leczni-

czego w Gubinie.

Pamiętajmy, że w przypadku gdy 

pierwsza tura wyborów nie przy-

niesie rozstrzygnięcia, zagłosu-

jemy dwa tygodnie później – 12 

lipca. W „dogrywce” będziemy 

wybierać jednego spośród dwóch 

kandydatów, którzy 28 czerwca 

otrzymali największe poparcie. 

szywych oświadczeń. Sam nabór 

kandydatów na rachmistrzów tere-

nowych odbywa się w okresie od 15 

czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Kandydaci na rachmistrzów tereno-

wych zgłaszają się do urzędu gminy, 

gdzie podają swoje imię, nazwisko, 

adres e-mail, numer telefonu oraz 

inne niezbędne informacje opisane 

w ustawie o PSR. 

Dane podane przez kandydatów są 

rejestrowane w Systemie Ewidencji 

Rachmistrzów (SER). Kandydaci na 

rachmistrzów terenowych otrzy-

mają od urzędu gminy w czasie 

rejestrowania ich danych w SER 

informacje o dacie i miejscu szkole-

nia, którego ukończenie z wynikiem 

pozytywnym będzie warunkiem 

koniecznym do uzyskania możliwo-

ści kwalifikacji na rachmistrza tere-

nowego. Szkolenia kandydatów na 

rachmistrzów terenowych odbędą 

się w okresie sierpień-wrzesień br. 

Informacje o dokładnej dacie, miej-

scu i trybie szkolenia kandydaci na 

rachmistrzów terenowych otrzyma-

ją z gminy w późniejszym terminie.

Kandydaci na rachmistrzów tereno-

wych podczas szkolenia i egzaminu 

po szkoleniu posługują się własnym 

urządzeniem mobilnym z dostępem 

do Internetu. Egzamin po szkoleniu 

będzie realizowany za pomocą apli-

kacji e/m-learning. Wyniki egzaminu 

pojawią się w SER w postaci liczby 

punktów zdobytych przez kandyda-

ta. Gminne Biuro Spisowe sprawdza 

wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w 

przypadku uzyskania przez kandy-

datów jednakowej liczby punktów) i 

dla osób, które zakwalifikowały się – 

zmienia status z „kandydata na rach-

mistrza” na „rachmistrza”.

Rachmistrz terenowy jako funkcjo-

nariusz publiczny, będzie posługi-

wał się identyfikatorem rachmistrza 

spisowego, który otrzyma przed 

rozpoczęciem prac spisowych. Iden-

tyfikator będzie stanowił jeden z ele-

mentów uwierzytelniających rach-

mistrza, który będzie dopuszczony 

do wykonywania prac spisowych: po 

przeszkoleniu z zakresu ochrony da-

nych osobowych i otrzymaniu upo-

ważnienia do przetwarzania danych 

osobowych oraz po przeszkoleniu i 

pouczeniu o istocie tajemnicy staty-

stycznej oraz po złożeniu pisemnego 

przyrzeczenia o zachowaniu tajemni-

cy statystycznej.

Ponadto rachmistrz terenowy zo-

stanie powiadomiony o dacie i miej-

scu podpisania umowy zlecenia z 

Dyrektorem Urzędu Statystyczne-

go, przekazania mu identyfikatora 

rachmistrza oraz urządzenia mobil-

nego, na którym będzie rejestrował 

dane zebrane od respondentów.

Wybory Prezydenta
Przypominamy, że 30 czerwca mija 

termin, w którym przysługuje prawo 

do bonifikaty przy wykupie miesz-

kania komunalnego. Co powinni 

wiedzieć zainteresowani wykupem 

takiego lokalu?

Przede wszystkim zaznaczyć trze-

ba, że w omawianym przypadku 

sprzedaży mogą podlegać tylko 

samodzielne lokale mieszkalne sta-

nowiące własność gminy Gubin o 

statusie miejskim.  

Jeśli chodzi o warunki, które trzeba 

spełnić, żeby nabyć taki lokal bez 

przetargu od gminy, to po pierwsze 

należy być jego najemcą przez co 

najmniej 3 lata (wcześniej było to 

5 lat). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy 

dany lokal jest ostatnim w budynku 

lub jest jedynym będącym własno-

ścią miasta – wtedy okres najmu 

uprawniający do nabycia może być 

krótszy niż 3 lata. 

Ostatni dzwonek!
Teraz najważniejsze, czyli bonifika-

ty od ceny lokalu ustalonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego. Ta w 

wysokości 50% jest udzielona, gdy 

nabywca płaci cenę nabycia do dnia 

zawarcia umowy. Z kolei bonifikata 

40% przysługuje, gdy zdecydujemy 

się płacić daną kwotę w ratach. 

Bonifikata przysługuje tylko na-

jemcy lokalu, który wniosek o 

sprzedaż mieszkania złoży w ter-

minie do 30 czerwca 2020 roku i 

zawrze umowę notarialną w okre-

sie 12 miesięcy od sporządzenia 

opinii o wartości nieruchomości. 

Po upływie tego terminu prawo 

do bonifikaty nie przysługuje! 

Ponadto należy spełnić inne wa-

runki, takie jak: brak zaległości z 

tytułu czynszu na dzień sprzeda-

ży oraz zrzeczenie się nabywcy z 

przysługującej mu wierzytelności 

z tytułu kaucji mieszkaniowej. 
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Na samym wstępie wyjaśniamy, 

że fala radiowa wysyłana przez 

to urządzenie jest mniej szkodli-

wa, niż wielokrotnie używanie w 

ciągu dnia klucza do zdalnego 

otwierania i zamykania samocho-

du. Tzw. nakładka radiowa na licz-

nik posiada niezbędne certyfikaty 

użycia na terenie Unii Europejskiej 

i Rzeczypospolitej Polskiej.

Rewolucja cyfrowa i zmiany zacho-

dzące w świadomości społecznej 

powodują, ze usługi elektroniczne 

odgrywają coraz istotniejsza rolę w 

życiu codziennym. Obecnie Internet 

stanowi jedno z głównych narzędzi 

pracy i dostępu do informacji. Inten-

sywny rozwój nowoczesnych tech-

nologii oraz sieci teleinformatycz-

nych zainicjował nowe podejście do 

komunikacji społecznej, obywateli z 

instytucjami poprzez zaawansowa-

ne rozwiązania technologiczne, w 

tym usługi elektroniczne.

W Gubinie Przedsiębiorstwo Usług 

Miejskich Sp. z o.o. - po okresie in-

tensywnego inwestowania w in-

frastrukturę wodociągowo – ka-

nalizacyjną w 2016 roku, wyznaczył 

sobie nowy kierunek rozwoju – in-

westowanie w nowoczesne tech-

nologie. Usługi elektroniczne dla 

klientów, zdalne udostępnianie 

informacji o infrastrukturze wodo-

ciągowo – kanalizacyjnej (GIS) oraz 

długo planowane wprowadzenie 

systemu zdalnego odczytu wodo-

mierzy, wszystko po to, aby stać się 

przedsiębiorstwem innowacyjnym 

i przyjaznym mieszkańcom. Dziś w 

PUM-ie drogą elektroniczną można 

załatwić jedynie kilka spraw. Ich ska-

la w stosunku do oczekiwań odbior-

ców jest jednak niewielka. 

Na temat innowacyjności tego roz-

wiązania rozmawiamy z Prokuren-

PUM stawia na innowacyjność
tem Przedsiębiorstwa Grzegorzem 

Świtalskim i Koordynatorem pro-

jektu Malwiną Jędrzejek. Projekt 

dotyczy wprowadzenia tzw. e-usług 

w naszym Przedsiębiorstwie – mówi 

G. Świtalski: wszystkie osoby fizycz-

ne i podmioty gospodarcze ma-

jące podpisane umowy z naszym 

przedsiębiorstwem będą mogły 

tym samym korzystać z tzw. e-boka; 

logować się na naszej stronie, ma-

jąc założone odpowiednie konto. 

Dzięki temu będzie można z nami 

rozliczać się dwojako – fizycznie – 

dokonując odpowiednich wpłat za 

zużytą wodę i odprowadzone ścieki, 

bądź w formie elektronicznej – po-

przez Internet. Jest to bardzo nowa-

torska usługa stosowana z powo-

dzeniem w wielu gminach i mam 

nadzieję, że tym samym podniesie 

się jakość naszych usług. 

Wymierne korzyści są bardzo duże 

– mówi z kolei odpowiedzialna za 

wdrożenie projektu M. Jędrzejek. 

Będzie można załatwić wiele spraw 

w systemie „on line” , jak np. wystą-

pić o wydanie warunków technicz-

nych dotyczących przyłączenia do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

otrzymać tą drogą stosowną doku-

mentację, złożyć wniosek dotyczący 

zawarcia umowy na zaopatrzenie w 

wodę, zgłosić ewentualna awarię, 

dokonać zgłoszenia na wystawie-

nie faktury (podać odczyt licznika) 

i dotyczących wszelkich dodatko-

wych usług. Na razie system obej-

mie jedynie sprawy wodno – kana-

lizacyjne. Proces związany z szeroko 

pojętym zakresem e-usług dotyczy 

mieszkańców z obszaru działania 

Spółki tj. miasta Gubina oraz gminy 

Gubin (Bieżyc, Żenichowa, Gubinka, 

Komorowa i Jaromirowic). Proces 

ten jest procesem otwartym i nasze 

przedsiębiorstwo będzie go rozwijać 

w jak najszerszym zakresie – uzupeł-

nia G. Świtalski. Do korzyści można 

zaliczyć poprawienie jakości obsługi 

klienta, zmniejszenie – poprzez mo-

nitorowanie przepływu – niekontro-

lowanych ubytków wody w sieci, 

a tym samym szybsze usuwanie 

wszelkich awarii i wewnętrzne za-

rządzanie zasobami ludzkimi w na-

szym przedsiębiorstwie. Projekt ten 

zostaje równolegle wprowadzony 

na terenie 9 powiatów Wojewódz-

twa Lubuskiego, a partnerem wio-

dącym projektu jest miasto i gmina 

Międzyrzecz. 

Zarówno projekt jak i jego wdroże-

nie zostało dofinansowane w kwo-

cie 85% kosztów kwalifikowanych 

ze środków Unii Europejskiej.

Techniczne rozwiązanie projektu 

polega na wymianie każdego licz-

nika głównego na nowy – zaopa-

trzony w tzw. nakładkę radiową, 

która – uruchamiana zdalnie – przez 

osobę dokonującą odczytów (inka-

senta) wodomierzy, przekazuje stan 

zużycia wody i tym samym ilość 

odprowadzanych ścieków. Urządze-

nie to pracuje jedynie w momencie 

otrzymania polecenia – sygnału do 

podania stanu zużycia, a okres pra-

cy baterii zasilającej wynosi około 10 

lat! Ten system powoduje również 

bardziej efektywne wykorzystanie 

czasu pracy inkasenta, gdyż może 

on w tym samym czasie dokonać 

odczytu z trzykrotnie większej ilo-

ści urządzeń, nie absorbując przy 

tym fizycznej obecności właścicieli 

posesji lub wspólnot mieszkanio-

wych. Jednocześnie to rozwiązanie 

pozwala na zrobienie analizy prze-

pływu wody, gdyż odczyty są poda-

wane w tych samych interwałach 

czasowych.

Tym samym jesteśmy w stanie 

ocenić faktyczne zużycie wody. Po-

równując te dane z ilością wody wy-

prowadzane z ujęcia możemy mieć 

wiedzę o ewentualnych ubytkach 

lub awariach na magistrali przesy-

łowej. Bardzo ważnym elementem 

jest też możliwość instalacji samych 

nakładek radiowych przez osoby 

posiadające  tzw. ogrodowe przy-

łącza wody. Wystarczy zgłoszenie 

takiej osoby o chęci instalacji takiej 

nakładki, a PUM jej zakup i montaż 

bierze na siebie – wyjaśnia G. Śwital-

ski. Wdrożenie systemu jest już suk-

cesywnie realizowane. 

Wszelkie informacje dotyczące in-

stalacji można uzyskać pod nume-

rem telefonu 68 455 82 70 lub na 

stronie www.pumgubin.pl 

Antoni Barabasz

Po wielu tygodniach przerwy, jesz-

cze przed wyczekiwanym otwar-

ciem granic (w nocy z 12 na 13 

czerwca), odbyło się spotkanie „na 

żywo” włodarzy Euromiasta Gu-

bin-Guben i pracowników dwóch 

współpracujących urzędów. Okazją 

do tego była wizyta Jobsta-Hinri-

cha Ubbelohde - Pełnomocnika 

rządu Brandenburgii do spraw 

kontaktów z Polską, którego go-

ścili burmistrzowie Fred Mahro, 

Bartłomiej Bartczak oraz Krzysztof 

Zdobylak – polski Przewodniczący 

Wspólnej Komisji ds. Euromiasta.

W trakcie rozmów omówiono do-

tychczasowe projekty zrealizowane 

w Gubinie i Guben dzięki dofinan-

sowaniu z Unii Europejskiej, a także 

Europejskie rozmowy Gubin-Guben
rozmawiano o kolejnej perspek-

tywie i możliwościach sięgania po 

środki z programu INTERREG. 

- Najważniejsze, że Jobst-Hinrich 

Ubbelohde bardzo pozytywnie 

ocenił dotychczasowe działania i 

zapewnił wsparcie przy kolejnych 

projektach. Duże wrażenie zrobiły 

na nim „Zielona Ścieżka”, przed-

sięwzięcia drogowe oraz „Dwa 

Ratusze - Jedno Euromiasto” – ko-

mentuje B. Bartczak. – Mamy także 

zaproszenie na kolejne spotkanie 

robocze. Wierzymy, że takie roz-

mowy spowodują, że po raz kolej-

ny skutecznie sięgniemy po unijne 

środki, dzięki którym oba miasta się 

zmieniają, a polsko-niemiecka spo-

łeczność mocno się integruje.
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Po długiej przerwie
Do końca lipca w Galerii „Ratusz” Gubińskiego 
Domu Kultury można podziwiać prace autor-
stwa Karoliny Antosz. Jej wystawa nosi nazwę 
„Malarskie odstawy”.  

Gotowi do działania
W naszym kraju jest tylko pięć 

tego typu pracowni. Gubin jest 

na tej krótkiej liście! Chodzi o 

pracownię w stylu „zrób to sam”. 

Adresatami projektu są osoby 

praktycznie w każdym wieku, 

wprowadzając tym samym Gu-

biński Dom Kultury i nasze mia-

sto w XXI wiek.

Artystka Karolina Antosz w 2004 

roku ukończyła jeleniogórskie 

Liceum Sztuk Plastycznych na 

Wydziale Szkła Artystycznego, 

następnie studiowała w Insty-

tucie Sztuk Pięknych Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego, broniąc 

pracy dyplomowej u prof. An-

drzeja Klimczaka – Dobrzaniec-

kiego. Aktualnie jest mieszkan-

ką niedalekich Żar. Uczestniczy 

z powodzeniem w wystawach 

zbiorowych i salonach, będąc 

zapraszaną do prezentowania 

swojej twórczości na wystawach 

indywidualnych. Na przestrzeni 

dekady od ukończenia Uczelni 

wystawiała między innymi w żar-

skiej Małej Galerii „Luna”, Lub-

skim Domu Kultury, zielonogór-

skiej Piekarni „Cicha Kobieta”, 

gmachu Wojewódzkiej Bibliote-

ki Publicznej w Zielonej Górze. 

Gubińska wystawa, to kolejna 

odsłona jej twórczości. K. Antosz, 

która jest członkiem Związku 

Polskich Artystów Plastyków, 

skupia się na malowaniu moty-

wów kwiatowych, szczególnie 

maków i nieco bardziej „mrocz-

nych” w odbiorze obrazów, kola-

ży i kaligrafii. Na wernisaż w Gu-

binie przyjechała w towarzystwie 

swojej mamy. Oprawę muzyczną 

zapewnił multiinstrumentalista 

Marek Kotowicz, a z twórczością 

artystki zapoznał zebranych go-

ści kierownik Galerii „Ratusz” - 

Waldemar Pawlikowski, w towa-

rzystwie Dyrektora GDK Janusza 

Gajdy. 

(AB)

PLENER MALARSKI 

Galeria „Ratusz” GDK ogłasza nabór dzieci, młodzieży 
i dorosłych na plener malarski, który się odbędzie 
w ramach akcji wakacyjnej w terminie 10 – 22.07. 

Bliższe informacje można uzyskać w Galerii „RATUSZ” 
GDK lub  telefonicznie 68 455 82 05.

Nowa przestrzeń, nie tylko dla 

miłośników majsterkowania, po-

wstała za sprawą Fundacji Oran-

ge, która dofinansowała wyróżnio-

ne Pracownie Orange, działające 

w Polsce od kilku lat. Makerspace 

ruszył ze swoim szerokim i atrak-

cyjnym wachlarzem możliwości. 

W GDK przeprowadzono remont 

pomieszczenia i sanitariatów. Po-

kój jest w kolorze niebieskim, bia-

łym i srebrnym. Ma to nawiązywać 

do robotyki, kosmosu i technolo-

gii przyszłości. W takim też klima-

cie jest malunek naścienny wyko-

nany przez Nastię Kotliar, 16-letnią 

dziewczynę pochodzącą z Ukra-

iny. - Otrzymaliśmy profesjonalny 

stół do działu elektroniki od firm 

Altom FPHU Stefan Rodak oraz 

Hammer Import-Export Arka-

diusz Walczak. Mimo, że dopiero 

zaczynamy naszą działalność, to 

wieść o naszym Makerspace już 

się rozniosła - mówi Marcin Gwiz-

dalski z GDK. 

W gubińskim Makerspace znaj-

duje się ploter laserowy, dział 

elektroniki i drukarka 3D. Ma to 

być pracownia z bogatym wa-

chlarzem zajęć w zakresie elek-

troniczno-laserowym, kierowa-

nym zarówno do dorosłych, jak i 

do dzieci oraz młodzieży. Będzie 

można prowadzić zajęcia z pro-

gramowania na bazie systemu 

Micro-bit, uczyć projektowania 

3D lub projektowania graficznego 

do grawerowania za pomocą plo-

tera laserowego, itd. Są to rzeczy, 

które pomogą rozwinąć zaintere-

sowania mieszkańców naszego 

miasta! Jak dodaje M. Gwizdalski: 

Z edukacji w FabLab skorzystają 

zarówno pracownicy GDK, przy 

którym jest nasz Makerspace, jak 

i lokalna młodzież. Dzięki Funda-

cji Orange zakupiliśmy materiały 

do zajęć i działań. Mamy mnó-

stwo pomysłów. Jesteśmy gotowi 

do działania. Póki co, ze względu 

na koronawirusa, organizowane 

są zajęcia indywidualne. Ale od 

września planowane są spotkania 

dla zorganizowanych grup oraz 

szkół.

Mówi dyrektor GDK Janusz Gajda: 

- To bardzo cenna inicjatywa dla 

Gubina. Młodzież skupiona wokół 

naszego domu kultury nie  czeka 

na propozycje. Bierze inicjatywę 

w swoje ręce i nie tylko sobie, ale 

także mieszkańcom Gubina, orga-

nizuje nowe formy rozwoju osobi-

stego i spędzenia wolnego czasu. 

Należą im się za to brawa. Warto 

podkreślić, że nie jest to tylko tzw. 

„wytapianie czasu”, poświęcanie 

go na błahostki. Są to konkretne 

działania, dzięki którym możemy 

zdobyć wiedzę i umiejętności, 

które są przydatne w dzisiejszych 

realiach. Moim marzeniem jest, 

aby dom kultury w Gubinie szedł 

właśnie w tę stronę - przyszło-

ści, nowych technologii, nauki 

programowania, rozwijania kre-

atywnego myślenia, stosowania 

niekonwencjonalnych rozwiązań 

problemów dnia codziennego. 

Takie są dziś oczekiwania świata 

wobec młodych ludzi i dlatego, 

dzięki naszym inicjatywom, stara-

my się im sprostać. 

(am)

Szansa dla Mikusia 

Przypominamy, że cały czas 

trwa akcja pomocy dla młodego 

mieszkańca Gubina. Mikołaj uro-

dził się trzy lata temu z obustron-

nym niedosłuchem głębokim 

zmysłowo – nerwowym. Przez 

niemal dwa lata żył w całkowitej 

ciszy. Dopiero w maju ubiegłego 

roku przeszedł zabieg wszcze-

pienia implantu ślimakowego w 

prawym uchu, a jego lewe uszko 

zostało zaaparatowane. Od tego 

momentu rozpoczęła się   rehabi-

litacja i nadrabianie straconego 

czasu. Jak czytamy na zrzutka.pl: 

„Wiek, w którym znajduje się teraz, 

jest czasem największych szans i 

możliwości wielozmysłowego po-

znawania świata. Mikołaj bacznie 

obserwuje otaczające go środo-

wisko-społeczno przyrodnicze, 

jednak jego możliwości rozwojo-

we ogranicza niedosłuch. Niedo-

słyszenie syna wpływa negatyw-

nie na kształtowanie się procesu 

mówienia oraz jego komunikacji 

z ludźmi. Przyszłość dziecka, jego 

dalsze losy i rozwój uzależnione 

są od tego w jakim czasie uda 

się opłacić zabieg wszczepienia 

implantu ślimakowego na lewe 

ucho. Całkowity koszt takiej ope-

racji to 130 tysięcy złotych. Szansą 

dla Mikołaja są turnusy rehabili-

tacyjne, systematyczne zajęcia z 

surdologopedą oraz inne zajęcia 

specjalistyczne. Wszystko to ge-

neruje kolejne koszty”.

Pieniądze na leczenie chorego 

chłopca można wpłacać poprzez 

stronę zrzutka.pl. Równolegle na 

Facebooku prowadzony jest „Ba-

zarek na implant ślimakowy dla 

Mikusia”. Dotychczas licytowane 

były między innymi vouchery, ze-

garki, buty dziecięce, narzędzia, 

biżuteria, czy też kosmetyki. 

(am)
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Zapraszamy do nowo otwartego Butiku 

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

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

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

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

wszelkiego rodzaju kwiaty cięte, 
kwiaty doniczkowe.

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

boxbouquet
Tel. 534 413 914

Otwarte od 9-17 od poniedziałku do soboty

Przyjmę pomocnika do stolarni 

posiadającego prawo jazdy 

Tel. 790 892 363

sport I społeczeństwo
echokardiografia
test wysilkowy

Holter-EKG

Holter ciśnienia
kontrola rozruszników
kontrola defibrylatorów

kontrola systemów CRT-D/P
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Burmistrz Miasta Gubina, 

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

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

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

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

oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
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Do słuchaczy UTW 

W wyniku pandemii koronowiru-

sa od połowy marca zawieszone 

zostały działania Uniwersytetu 

III Wieku w Gubinie. Miejmy na-

dzieję, że jesienią wszystko już 

wróci do normy. Tymczasem głos 

oddajemy Stanisławie Łapkow-

skiej, koordynatorowi gubińskie-

go UTW.

Plany uległy zmianie... Nowy biuletyn
Pomimo przeciwieństw losu jakie wygenerował 
koronawirus, ukazał się biuletyn „Gubin i Okolice 
nr 2”, wydawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Gubińskiej. 

Ekolożka
z Gubina

W tym roku Oddział Miejski Pol-

skiego Towarzystwa Turystyczno 

– Krajoznawczego w Gubinie miał 

zaplanowanych do realizacji wiele 

ciekawych imprez, łącznie z ma-

jącym się odbyć Centralnym Zlo-

tem Aktywu Turystów – Kolarzy, w 

oparciu o Gubin i najbliższe okoli-

ce. Jednak koronawirus zmienił te 

plany...

Mówi w rozmowie z „WG” Kry-

styna Sikorska, która niedawno 

zrezygnowała z pełnienia funkcji 

Prezesa Oddziału Miejskiego tej 

Organizacji: - Ten Zlot byłby dużą 

imprezą w skali kraju. Wstępne 

szacunki wskazywały na pobyt 

około 500 turystów – kolarzy. We-

dług naszej wiedzy zaintereso-

wanie zwiedzeniem tego makro-

regionu jest bardzo duże, a takie 

przedsięwzięcia organizuje się z 

kilkumiesięcznym wyprzedze-

Miałyśmy re-

alizować kilka 

ważnych dla 

nas i otoczenia 

zadań. 

„

Drogie słuchaczki i wykładowcy UTW 

– w tym roku nie spotkamy się na 

uroczystości zakończenia roku aka-

demickiego 2019/2020. Powodem 

oczywiście jest koronawirus. Pomie-

szał w naszych planach – izolując 

nas w domach. Miałyśmy realizować 

kilka ważnych dla nas i otoczenia za-

dań. Między innymi akcja Zero Waste 

rozpoczęła się dynamicznie – kilka 

słuchaczek uszyła piękne torby wie-

lokrotnego użytku z resztek mate-

riałów, które trafiły do mieszkańców 

Gubina. W przygotowaniu była akcja 

PODZIELNIA – wiele z was dostarczy-

ło już ciekawe artykuły użytkowe, aby 

dać im „drugie życie.” Miałyśmy wio-

sną popracować w gubińskich par-

kach – pod okiem miejskiego ogrod-

nika Arkadiusza Łuca – sadząc krzewy, 

kwiaty i drzewo GUBIŃSKIEGO UTW. 

W ramach działań międzypokolenio-

wych, młodzież z pracowni ORANGE 

w GDK zaprosiła nas na zajęcia z la-

serami. W tym roku nie odbędą się 

także Międzypokoleniowe Warsztaty 

Malarsko-Rękodzielnicze Gubin-Gu-

ben. Nie uczestniczyliście Państwo 

w ulubionych zajęciach i wykładach, 

prowadzonych m.in. przez: Annę Ry-

kałę, doc. dr Jerzego Kopcia, Andrzeja 

Nowackiego, Bogusława Wypycha, 

Tomasza Skipora, Lubę Sitkiewicz, 

Jadzię Macho-Michalak, Wiesię Mali-

nowską i Małgorzatę Skowron. Nasz 

wspaniały zespół „Barwy Jesieni” nie 

koncertował – a Jadzia, kierownik 

zespołu, przygotowała w domowym 

zaciszu nowy repertuar, tęskniąc za 

koncertami. Wszyscy artyści wiedzą, 

że ich życie to występy przed publicz-

nością – a od kilku miesięcy są od nich 

odcięci. Dyrektor GDK Janusz Gajda 

starał się, aby przez YouTuba odby-

wały się warsztaty malarskie – popro-

wadził je Waldemar Pawlikowski. Nie 

wszyscy seniorzy mogli jednak z nich 

skorzystać, z powodu braku kompu-

tera. Marzyliśmy o wspólnej wyciecz-

ce krajoznawczej, która planowana 

była na czerwiec br., a także o wielu 

innych rzeczach. 

Kochani Słuchacze, Wykładowcy i 

sympatycy Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku w Gubinie – nie pozwól-

my, żeby nasze marzenia zarosły 

zielskiem. Wrócimy jesienią na 

inaugurację Roku Akademickiego 

2020/2021 – gotowi na nowe wy-

zwania. Życzę Wam zdrowia, po-

gody ducha i do zobaczenia! 

Koordynatorka – S. Łapkowska

Pochodząca z Gubina Marta Palińska 

znalazła się niedawno na okładce cza-

sopisma „Wysokie Obcasy” dodawa-

nego do Gazety Wyborczej. Wywiad z 

youtuberką dotyczył m.in. walki z pa-

triarchatem, aktywizmie i zmienianiu 

świata. Pytamy Martę, jak doszło do 

tego wywiadu: - Od czasu Łańcucha 

Ludzi, czyli protestu przeciwko kopal-

ni odkrywkowej węgla brunatnego w 

gminie Gubin i Brody w 2014 roku, je-

stem aktywistką Greenpeace Polska. 

Wywiad dotyczył właśnie mojego 

aktywizmu - zarówno w Gubinie, jak 

i później. Jedną z form mojego za-

angażowania jest tworzenie filmów 

edukacyjnych, które publikujemy na 

YouTube. Dotyczą one kryzysu klima-

tycznego, ochrony przyrody, a jeden 

z najczęściej wyświetlanych dotyczy 

tego, jak niszczenie planety nierów-

nomiernie i niesprawiedliwie bardziej 

dotyka kobiet. 

Zapytaliśmy także, jaki są jej najbliższe 

plany ekolożki: - Na pewno związane 

z aktywizmem. Nasza planeta, wy-

prowadzona z równowagi przez nie-

pohamowaną działalność człowieka, 

potrzebuje zmian. Kluczowe jest za-

trzymanie kryzysu klimatyczny, który 

już teraz objawia się w Polsce częst-

szymi i bardziej dotkliwymi suszami, 

upałami, pożarami, a także ulewnymi 

deszczami, silnymi wiatrami i powo-

dziami. Naukowcy jasno mówią, że 

jego przyczyną jest wydobywanie i 

spalanie paliw kopalnych. Kraje roz-

winięte, w tym Polska, muszą odejść 

od spalania węgla i paliw kopalnych, 

zająć się sprawiedliwą transformacją 

energetyczną, docenić przyrodę, a nie 

traktować jej jak przeszkody, przy ko-

lejnych inwestycjach.                           (am)

W numerze czerwcowym autorzy 

odnotowują szereg wydarzeń od-

noszących się do naszego miasta 

i związanych z wirusem. Przypo-

mniano również wydarzenia jakie 

miały miejsce w naszym mieście 

75 lat temu, po zakończeniu wojny. 

Edmund Rodziewicz „namówił” 

gubinianina sprzed lat - J. Papaja 

- do spisania wspomnień autora, 

jakie pozostały w jego pamięci w 

czasach, kiedy pracował w naszym 

mieście. Znawca historii wsi gu-

bińskich, Jerzy Czabator, przybliża 

historię wsi Bieżyce i znajdującego 

się tu Perłowego Młyna. O  Wało-

wicach pisze Tadeusz Lech. Warto 

również zapoznać się z informacją 

o tym, jakie ptaki krukowate za-

mieszkują w Gubinie. Kto o tym 

wie najlepiej? Oczywiście Julian 

Lewandowski. Dyrektor GDK po-

stanowił spisać historię tej pla-

cówki. Zenon Pilarczyk kontynuuje 

tematykę rozwoju przestrzenne-

go naszego miasta, a Adam Leda 

przybliża historie związane z po-

wstaniem straży pożarnej na Ziemi 

Gubińskiej. Biuletyn można prze-

czytać po pobraniu linku ze stro-

ny spzg-gubin.pl, a kolekcjonerów 

wydania papierowego zapraszam 

do biura SPZG - ul. 3 maja 2. 

(sp)

niem, stanowi ono też niebywałe 

wyzwanie logistyczne. W momencie 

otrzymania tej propozycji ze strony 

Zarządu Głównego PTTK, pierwsze 

kroki skierowałam do burmistrza 

Bartłomieja Bartczaka. Po tej roz-

mowie włodarz miasta zadeklaro-

wał, że nasz Oddział może liczyć na 

poważną pomoc w jego organizacji. 

Podobne zapewnienie złożył Wójt 

Gminy Gubin Zbigniew Barski, Pre-

zes Euroregionu „Sprewa – Nysa – 

Bóbr” Czesław Fiedorowicz, dyrek-

torzy szkół, Nadleśnictwo w Gubinie, 

Starostwo Powiatowe, włodarze 

Lubska, jak też szereg osób decy-

zyjnych z innych urzędów i instytu-

cji. Niestety, na tym się skończyło... 

Z powodu pandemii uzgodniliśmy 

z władzami ZG PTTK, że ta impreza, 

podobnie jak wiele innych organi-

zowanych na szczeblu centralnym, 

zostanie przełożona na przyszły rok.

Czy rezygnacja z pełnienia funk-

cji Prezesa Oddziału Miejskiego 

PTTK w Gubinie była spowodowa-

na brakiem możliwości realizacji 

dotychczasowego planu pracy? 

– Nie. - odpowiada nasza rozmów-

czyni. - Jest to wyłącznie moja pry-

watna decyzja. W najbliższym cza-

sie na kilka miesięcy wyjeżdżam z 

miasta, a po powrocie na pewno 

będę uprawiała swoje turystycz-

ne zainteresowania – podkreśla 

K. Sikorska. Chciałabym tą drogą 

podziękować wszystkim ludziom 

dobrej woli, patrzącym pozy-

tywnie na nasze dotychczasowe 

osiągnięcia, jak też koleżankom 

i kolegom z Oddziału, z którymi 

miałam przyjemność pracować. 

Obecnie funkcję Prezesa Oddzia-

łu pełni Zbigniew Worobiej. 

Antoni Barabasz 
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Zbiórka wielkogabarytów

Wyjątkowa matura

Okresowa zbiórka odpadów wiel-

kogabarytowych nie ma zbyt dłu-

giej tradycji w naszym mieście. 

Pierwszy raz pojawiła się w maju 

2015 roku. Zdaniem wielu miesz-

kańców ostatnia - majowa - zbiór-

ka trwa zbyt długo, sprawiając, 

że sterty zbędnych przedmiotów 

negatywnie wpływają na obraz 

miasta. Dlaczego tak jest? Wyja-

śnia Kierownik Działu Nieczysto-

ści Przedsiębiorstwa Usług Miej-

skich Zbigniew Białkowski.

- Są ustalane dwa terminy odbioru 

wielkogabarytów w tym roku. To 

maj i wrzesień, kiedy z całego tere-

nu miasta odbierane są odpady od 

właścicieli nieruchomości zamiesz-

kałych. Kto ustala terminy? Urząd 

Miejski. PUM bierze udział w prze-

targu na odbiór odpadów komu-

nalnych na terenie miasta Gubina. 

Dlatego PUM jako firma wyłoniona 

w postępowaniu przetargowym 

musi dostosować swoje działania 

do warunków, jakie określił w prze-

targu  zamawiający. Innymi słowy 

– PUM wykonuje działania logi-

styczne związane ze zbiórką i nie 

ma wpływu na to, ile razy w roku 

i kiedy. My mamy wywieźć to, co 

mieszkańcy wystawili. Oczywiście 

jak najszybciej. I tu rozpoczynają 

się problemy. Jakie? Otóż wielko-

gabarytowych śmieci przybywa w 

sposób niebotyczny. Posłużę się cy-

frami z ostatnich trzech lat (maj): w 

roku 2018 wywieziono 96 ton odpa-

dów wielkogabarytowych i 14 ton 

opon, w roku 2019 odpady wielko-

gabarytowe to 180 ton  i prawie 15 

ton opon. W maju tego roku ilość 

wielkogabarytów wzrosła do ponad 

244 ton i 39 ton opon samochodo-

wych (osobowe). Między majem 

2018 roku, a tegorocznym majem 

więcej o 148 ton. To o kilkadziesiąt 

śmieciarek więcej. Biorąc udział w 

przetargu nie wiemy do jakiej ilości 

mamy przygotować ludzi i sprzęt. 

Wiemy, że będzie więcej, ale o ile? 

To wychodzi „podczas prania”. Za-

ryzykuję takie stwierdzenie: skoro 

przybywa wielkogabarytów można 

sądzić, że mieszkańcom żyje się le-

piej, mogą sobie na więcej pozwo-

lić. I obym miał rację.

- Czy wzrastająca liczba odpadów 

jest jedynym problemem? – Nie! 

Mieszkańcy wystawiają śmieci 

przez kilka dni. To powoduje sytu-

acje, że w te same miejsca musimy 

jeździć kilkakrotnie. Miejsce dziś wy-

sprzątane, jutro od nowa obfituje w 

kolejną stertę odpadów. Dotych-

czasowa praktyka pozwala nam na 

prognozowanie czasu zbiórki od-

padów w danym rejonie. Ale coraz 

częściej rzeczywistość bywa zgoła 

inna. Np. 23 maja zaplanowaliśmy 

dla 2 pojazdów zwózkę odpadów z 

22 ulic. Ale wkrótce okazało się, że w 

planowanym na 8 godzin działaniu 

zamiast z 22 ulic udało się zwieźć 

wielkogabaryty tylko z połowy ulicy 

Kaliskiej. Być może po części jest to 

odpowiedź na podstawowe pyta-

nie: dlaczego zwózka trwa tak dłu-

go? - Jeszcze innym problemem 

jest wywóz opon samochodowych 

(tylko osobowe). Ilość zebrana w 

maju – przypomnę – to 39 ton. W 

pewnym sensie zastawiające jest, 

skąd mieszkańcy mają tyle niepo-

trzebnych opon. Zabieramy tylko 

opony od właścicieli nieruchomo-

ści. Mamy pewne swoje obserwa-

cje, ale póki co niech odpowiedź 

na wątpliwości pozostanie naszą 

tajemnicą. Jak sobie wytłumaczyć 

np. obrazek na którym przy posesji 

leży 20-30 opon? I nie są to wyjąt-

ki. - A jakie wnioski na przyszłość? 

– Proszę korzystać z możliwości 

przywożenia do nas odpadów wiel-

kogabarytowych każdego dnia. Nie 

czekajmy na ogólnomiejską zbiór-

kę. Jedyny warunek: trzeba wnosić 

regularnie opłatę śmieciową. Nie 

będziemy musieli wówczas zbierać 

„wystawkę” przez dwa tygodnie. 

(sp)

Obowiązkowa maseczka na twarzy 

przy wejściu na teren szkoły, ręka-

wiczki na dłoniach, a także użycie 

środka dezynfekującego. Maturzyści 

w całym kraju przystąpili do „opóź-

nionych” matur z powodu pandemii 

o cały miesiąc później niż zwykle. 

Tradycyjnie na „pierwszy ogień” - 8 

czerwca poszedł język polski, a pi-

szący zmagali się między innymi 

z „Weselem” Stanisława Wyspiań-

skiego. Na napisanie rozprawki mie-

li niespełna trzy godziny. Również 

na rozwiązanie 35 zadań o różnym 

stopniu trudności z „królowej nauk” 

– matematyki - w dniu następnym 

został wyznaczony limit czasowy 170 

minut. Aby go zaliczyć należało uzy-

skać minimum 30 punktów. Czy ten 

reżim sanitarny był utrudnieniem ? 

– Niekoniecznie – mówi kilka minut 

po wyjściu z sali Jagoda – jedna z 

tegorocznych maturzystek, przystę-

pujących do egzaminu dojrzałości. 

W gubińskim „ogólniaku” do te-

gorocznego egzaminu przystąpiło 

41 abiturientów. Tegoroczne wyni-

ku matur będą znane w pierwszej 

dekadzie sierpnia, a termin egza-

minów poprawkowych został wy-

znaczony od 8 września, a ich wy-

niki zostaną podane do końca tego 

miesiąca. W tym roku Ministerstwo 

Edukacji Narodowej zrezygnowa-

ło z przeprowadzania egzaminów 

maturalnych w formie ustnej. Czy 

maturzyści się stresowali? Jedni 

tak, inni odreagowywali śmiechem 

i nie ukrywaną pewnością siebie na 

moment przed znalezieniem się w 

sali egzaminacyjnej. Bo ta matura 

zapadnie na długo w ich pamięci, a 

była zupełnie inna niż pozostałe na 

przestrzeni ubiegłych lat... 

Antoni Barabasz  

Wrócić do normalności...

11 maja miejskie przedszkola wznowiły działalność. Placówki funkcjo-

nują w oparciu o zastosowaniem procedur bezpieczeństwa zaleco-

nych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Postanowiliśmy spraw-

dzić, jak w obecnej sytuacji działa Przedszkole Miejskie nr 1 w Gubinie.

Mówi dyrektor Grażyna Hrabska: - Musimy pamiętać, że tak napraw-

dę nie powróciliśmy do normalnego funkcjonowania przedszkola. W 

głównej mierze mamy zapewniać opiekę oraz realizować kształcenie 

na odległość. Do przedszkola uczęszcza obecnie 11 dzieci. Są oni po-

dzieleni na dwie grupy, nie mające ze sobą kontaktu. Tegoroczny rok 

przedszkolny można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, od września do 

połowy marca, kiedy wszystko funkcjonowało normalnie. Udało się 

zrealizować projekty: „Wesołe zabawy z jesienią” oraz „W oczekiwaniu 

na Mikołaja - wspólnie się bawimy”. Ponadto odbył się m.in. polsko-

niemiecki Dzień Babci i Dziadka oraz przeprowadzona została akcja 

charytatywna „Zostań Moją Walentynką”. Niestety, koronawirus po-

psuł nam plany na drugą część roku przedszkolnego. Wiosną miały się 

odbyć ciekawe wycieczki dla wszystkich grup, a dzieci miały pokazać 

swoje talenty podczas Wiosny nad Nysą. Zabrakło także choćby kon-

kursu „Super Wiewiórka”, świętowania Dnia Matki, Ojca i Dziecka, nie 

bawiliśmy się również na corocznym rodzinnym festynie...

Jak wygląda obecna codzienność w placówce? Jak się dowiedzie-

liśmy, rodzice przyprowadzając swoje pociechy, nie mogą wejść do 

budynku przedszkolnego. W poszczególnych salach lalki i pluszaki są 

wyjęte z użytkowania. Dostępne dla dzieci są zabawki typu kuchnia, 

klocki, czy też samochodziki, na bieżąco dezynfekowane. Można ko-

rzystać z „górnego” placu zabaw, na którym są zachowane wszelkie 

zasady bezpieczeństwa.  W okresie wakacyjnym planowane są zaległe 

spotkania dla rodziców i 3-latków, które od września rozpoczną swoją 

przygodę z przedszkolem przy ulicy Piastowskiej. A co z pożegnaniem 

tegorocznych przedszkolaków? - Jest plan, aby pod koniec czerwca 

zorganizować skromną uroczystość w Amfiteatrze. Wręczyć 6-latkom 

dyplom oraz podziękować sobie wzajemnie za te wspólne lata. Za-

równo dzieci, rodzice, jak i wychowawczynie chcą takiego spotkania. 

Wszyscy się stęskniliśmy za naszymi podopiecznymi - podkreśla G. 

Hrabska, wyrażając na koniec nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do 

normalności.                                                                                                                                (am) 

Wykwalifikowany opiekun osób starszych (m/k/i)
Pożądana znajomość języka niemieckiego

Wiemy, jak wymagające jest codzienne zapewnianie 
wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej. W Kursana Domizil 
Guben oferujemy pełne wsparcie.

- rodzinna atmosfera pracy
- stabilny zespół
- nowoczesne wyposażenie
- bardzo dobre połączenie komunikacyjne
- bezpieczny plan dyżurów
- akademia Kursana
- możliwość rozwoju

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko 
wykwalifikowanego opiekuna osób starszych (m/k/i/). 
Kursana Domizil Guben, Haus Zacharias, pani Behrendt, 
Berliner Strassse 13, 03172 Guben lub drogą mailową na 
adres: vilma.behrendt@dussmann.de
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Kwiaciarnia 

W naszym stałym cyklu zatytułowanym „Tyle lat…” przybliżamy historię 

miejsc i ludzi związanych z wykonywaniem tych samych obowiązków 

przez wiele lat. Wiele lat, to często kilkadziesiąt lat pracy w tym samym 

miejscu bez zmiany branży. Dziś wspominamy historię gubińskiej kwia-

ciarni i jej właścicieli, który od ponad 30 lat zajmują się sprzedażą kwia-

towych bukietów.  To Halina i Jerzy Mazurowie i ich kwiaciarnia przy 

Obrońców Pokoju. 

Region bogaty w atrakcje

Halina, jeszcze jako dziecko, z ro-

dzicami przybyła do Gubina z 

Mazur. Jerzego po ukończeniu 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Przeciwlotniczych skierowano do 

jednostki wojskowej w Gubinie. 

Kiedy ich drogi zeszły się w tu w 

Gubinie, polski socjalizm dobiegał 

końca. Byli już małżeństwem, kie-

dy wymyślili kwiaciarnię. - Były to 

koniec lat 80-tych. W Polsce, a tym 

samym i w Gubinie, czuło się zbli-

żające nowe czasy. Żona przestała 

pracować w Wojskowej Centrali 

Handlowej, ja dalej pełniłem zawo-

dową służbę wojskową – wspomi-

na po latach Jerzy Mazur. Kiedyś 

przejeżdżając przez Lubsko za-

uważyliśmy kwiaciarnię na kołach. 

Taki dyliżans z kwiatami. I tu w na-

szych głowach pojawił się pomysł 

na taką kwiaciarnię. Kupiliśmy sta-

ry barak, stolarz wg naszych wska-

zań „przerobił” go na niby dyliżans, 

koła pochodziły z jakiejś maszyny 

rolniczej. W ten sposób na Obroń-

ców Pokoju stanęła nasza pierwsza 

kwiaciarnia – na kołach. Był to rok 

1989. Ja dalej żołnierz zawodowy, 

żona kwiaciarka. Jak mogłem – tak 

pomagałem. Obowiązki służbowe 

były najważniejsze, ale już w sobo-

tę - na giełdę po kwiaty. Wówczas 

za wszelką cenę musiałem pogo-

dzić pracę i pomóc żonie. Stara-

łem się, by nikt z tego powodu nie 

tracił. Było trudno, często bez dnia 

wolnego, ale radziłem sobie. Żona 

też. Nasz wspólny interes rozwijał 

się. W niedługim czasie przenie-

śliśmy się pod „normalny” dach. 

Wynajmowaliśmy pomieszczenie 

prawie w tym samym miejscu, 

gdzie dziś stoi nasza kwiaciarnia. 

Pomimo pojawiającej się konku-

rencji „interes” się kręcił. Po wielu 

latach postawiliśmy piętrowy bu-

dynek – dalej na Obrońców Poko-

ju, którego częścią - na parterze 

- jest dziś kwiaciarnia. Oczywiście 

w międzyczasie, wraz z likwidacją 

garnizonu, zakończyłem pełnienie 

zawodowej służby wojskowej. Mo-

głem pełną parą, od samego rana, 

pracować razem z żoną. 

- Czy to nie stało się po latach nud-

nym zajęciem? – Absolutnie nie. 

Zanim poszedłem do szkoły ofi-

cerskiej ukończyłem technikum, 

które przygotowało mnie do pracy 

w charakterze archeologa-kon-

serwatora rzeźby. Tu trzeba było 

posiadać odrobinę talentu. Wiem, 

że go miałem, co w dużym stopniu 

ułatwiło mi np. układanie bukie-

tów kwiatowych. Ukończyłem kur-

sy florystyczne, dodatkowo nauki 

w systemie zaocznym, zakończo-

ne egzaminami w Niemczech i w 

Polsce. Do tego kilkudziesięciolet-

nie doświadczenie. Było to bardzo 

przydatne w interesie prowadzo-

nym z żoną. No i ona uczyła się ode 

mnie. A gusty i moda na bukiety 

zmieniała się ciągle. Zaczynaliśmy 

od prostych bukietów z goździków. 

Do tego nie była potrzebna żadna 

wiedza i talent. Czasy i mody zmie-

niają się - zawsze trzeba pamiętać 

o konieczności postępu. Inaczej 

będziemy się cofali. - Teraz w mar-

ketach pełno kwiatów i zapewne 

w konkurencyjnych cenach ? – Na 

to my nie mamy wpływu. Nie chcę 

zanudzać wykładem o tym, skąd 

biorą się kwiaty w marketach. My 

robimy bukiety i one się różnią od 

marketowych. Powiem tak: kiedy 

przychodzi np. Święto Kobiet nie 

odczuwamy, że jakaś część klien-

tów od nas odeszła. Jest ich tylu, 

jak za dawnych lat. Czyli jest do-

brze. Kwiaty, na pewno bukiety, 

zawsze były w modzie i nie zanosi 

się na to, że będzie inaczej – pod-

sumowuje J. Mazur.

- Wszystko ma swój początek i 

koniec. Czy nie czas na odpoczy-

nek? – Oczywiście i o tym z żoną 

pomyśleliśmy. Od jakiegoś już cza-

su przekazaliśmy ster w młodsze 

ręce. Teraz główną kwiaciarką na 

Obrońców Pokoju jest nasza córka 

Agnieszka. To, co rozpoczynaliśmy 

ponad 30 lat temu miało sens, bo 

ma dobry, dalszy ciąg. 

(sp) 

Wakacje coraz bliżej. Letni odpoczy-

nek i zwiedzanie ciekawych miejsc 

wcale nie musi od razu oznaczać wy-

jazdu za granicę. Można także zostać 

w naszym województwie, albo i na-

wet powiecie czy gminie! Przedsta-

wimy kilka miejsc w naszym regionie, 

które są w stanie sprostać naszym 

oczekiwaniom.  Zacznijmy od naszej 

gminy, czyli miejsc nam najbliższych. 

Około 2 km na południe od przejścia 

granicznego w Gubinku, niedaleko 

miejscowości Polanowice i Jazów 

znajduje się ośrodek „Rancho Jazów”. 

W swojej ofercie ma wędkowanie 

pstrągów, karpi, linów czy amurów. 

Na terenie bazy wypoczynkowej są 

noclegi wraz z kuchnią oraz istnieje 

możliwość zorganizowania imprezy 

integracyjnej czy rekreacyjnej. Idealne 

miejsce dla kogoś, kto chce odpocząć 

od miejskiego zgiełku i w spokoju 

usiąść nad taflą wody, zarzucić węd-

kę i się wyłączyć. Zostając przy naszej 

gminie, warto wspomnieć o restau-

racji znajdującej się w Wielotowie. 

Oprócz dobrego obiadu, czy deseru 

w postaci ciasta, właściciele oferują 

nam świeże owoce i warzywa, zbiera-

ne i pielęgnowane nieopodal restau-

racji. Goście mogą również zobaczyć 

niespotykane na co dzień zwierzęta. 

Kolejnym ciekawym miejscem jest 

ośrodek Dąbie. Znany przez naszych 

mieszkańców kompleks wypoczyn-

kowy położony jest nad Jeziorem 

Wielkim. Oferuje on wypożyczanie 

sprzętu wodnego, nocleg czy zjedze-

nie pysznego posiłku. Poza atrakcjami 

w ośrodku, są też okoliczne, cieszące 

się popularnością np. Leśnia ścieżka 

edukacyjna - prowadzona przez Nad-

leśnictwo Brzózka, rezerwat przyrody 

„Dębowiec” położony w pobliżu mo-

stu na rzece Bóbr koło Dychowa oraz 

liczne szlaki piesze i rowerowe np. 

„Dychów - Lubsko” - szlak czerwony.  

Warto również pamiętać o wszelkich 

starych budowlach, znajdujących się 

na terenie naszego powiatu. Można 

zrobić sobie wycieczkę, aby poznać 

wszystkie okoliczne zabytki, takie 

jak: barokowy kościół parafialny, czy 

ruiny zamku w stylu neogotyckim w 

Krośnie Odrzańskim, ruiny Kościoła 

Farnego, Ratusz w Gubinie, kościół 

gotycki z polnego kamienia w Dąbiu, 

barokowy dwór z XVIII w. położony w 

Grabinie, czy ruiny kościoła z XV w. w 

Gębicach. Pięknym, malowniczym 

wręcz miejscem jest Gryżyński Park 

Krajobrazowy. Utworzony w 1996 

roku. Jego powierzchnia to 3065,9 

ha. Obejmuje on swoim zasięgiem 

tereny polodowcowej rynny Gryżyny. 

Wielką atrakcją parku są liczne źró-

dła zboczowe o ciekawych niszach 

źródliskowych. W północnej części 

parku wyznaczona jest ścieżka przy-

rodnicza, która ma długość 7,5 km. 

Znajduje się na niej 10 tematycznie 

zróżnicowanych stanowisk, oznaczo-

nych poglądowo tablicami zawierają-

cymi informacje o parku i gospodar-

ce leśnej.  Tak więc nasza okolica ma 

bogatą ofertę turystyczną. Wystarczy 

tylko wejść na stronę powiatkro-

snienski.pl/atrakcje/, czy portal gminy 

Gubin - tam znajduje się zakładka 

„turystyka, sport i rekreacja”. Kilka 

kliknięć, doborowe towarzystwo i te-

goroczne wakacje w regionie mogą 

być ciekawe.                          M. Pawelska
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Dotrzymali obietnicy!

Praca czeka

Mosty w Gubinie (cz. 3)

Most kolejowy „południowy”

Przez ten most jeździły przed woj-

ną pociągi z Guben do Lubska i 

dalej, do Legnicy, a nawet z Berlina 

do Wrocławia. Niektóre zatrzymy-

wały się na przystanku kolejowym 

na końcu ul. Śląskiej. Po wojnie 

przez długie lata stała tu wiata dla 

podróżnych z napisem „Gubinek”.

Most kolejowy „północny”

Transport kolejowy na wschód od 

Nysy (główny dworzec kolejowy 

znajdował się po zachodniej stro-

nie rzeki) odbywał się tym mostem 

kolejowym. Był to również przez 

powojenne lata most graniczny, 

zawsze opleciony zasiekami z dru-

tu kolczastego, które utrudnia-

ły przedostanie się na zachodni 

brzeg Nysy. Most oddalony zaled-

wie 1,5 km od przejścia graniczne-

go jest ze swoją charakterystyczną 

konstrukcją kratownicową naj-

wyższym mostem w mieście. Jego 

sześć przęseł daje mu pierwsze 

miejsce, co do długości wśród mo-

stów gubińskich. Najdalej oddalo-

ny od centrum, zagubiony wśród 

zieleni, jest jednocześnie najmniej 

znanym mostem.

Most na Lubszy ul. 3 Maja

Przekraczając ten most, opuszcza-

my dawne Przedmieście Krośnień-

skie. Do roku 1810 w pobliżu znaj-

dowała się Brama Krośnieńska. 

Obszar wokół mostu jest bardzo 

bogaty historycznie. Przy moście 

znajdował się gospoda, później 

hotel z restauracją „Pod złotym 

stateczkiem” (róg Dąbrowskiego i 

3 Maja), ulubione miejsce spotkań 

gubińskich marynarzy. Po prze-

ciwnej stronie rzeki był targ wi-

śniowy. Most zniszczony podczas 

walk w mieście w lutym 1945 r. 

Odbudowany w 1946 r. służył przez 

prawie 60 lat bez szczególnych 

udoskonaleń i remontów. W 2006 

r. za pieniądze starostwa powiato-

wego z „dokładką” z miejskiej kasy 

przeszedł gruntowny remont. W 

związku z budową w jego pobliżu 

ronda, most poszerzono, montując 

kładki dla pieszych poza obrębem 

dotychczasowej konstrukcji. Tym 

samym zwiększyła się szerokość 

jezdni i w znaczny sposób bezpie-

czeństwo pieszych na wąskim do-

tychczas moście. Poręcze pomalo-

wano na niebieski kolor, a most z 

lichej przeprawy stał się ozdobą tej 

części miasta. Przy okazji remon-

tu mostu i budowy ronda (skrzy-

żowanie ulic: 3 Maja, Roosevelta 

i Dąbrowskiego), wzdłuż   brzegu 

Lubszy przy ul. Roosevelta wybu-

dowano małą promenadę.

Most na Lubszy ul. Słowackiego

Wyliczając gubińskie mosty, nie 

można zapomnieć o tym, któ-

ry został wyremontowany na ul. 

Słowackiego. Most ten nie istniał 

przed wojną. Po jej zakończeniu 

most zbudowała brygada kierowa-

na przez Edmunda Gronikowskie-

go. Żywot tej drewnianej konstruk-

cji nie był długi, dlatego kolejny 

drewniany most w tym miejscu 

zbudowali żołnierze gubińskiego 

garnizonu. Jego uroczyste otwar-

cie odbyło się w święto wojska - 12 

października 1983 roku. Jego żywot 

był jeszcze krótszy niż poprzedni-

ka, bo pod koniec lat 90. był już w 

tak złym stanie, że zamknięto go 

dla pojazdów. Zamknięcie mostu 

uniemożliwiło objazd centrum 

miasta, co miało duży wpływ na 

wzrost natężenia ruchu w cen-

trum. W listopadzie 2005 roku z 

inicjatywy burmistrza Lecha Kier-

tyczaka firma z Zielonej Góry po-

stawiła nowy, stalowo-betonowy 

most, którego budowa kosztowała 

ponad milion złotych. Most stał się 

częścią obwodnicy środkowej par-

tii miasta i dobrze służy mieszkań-

com, ułatwiając szybki przejazd do 

górnej części miasta.

Most na Lubszy ul. Wyspiańskiego

Jest to szósty most na Lubszy od 

ujścia do Nysy Łużyckiej. Był to 

most drewniany z przyczółkami 

wykonanymi z różowego piaskow-

ca i stąd chyba często mówiono o 

nim – „most różowy”. Warto wspo-

mnieć, że przed tym mostem koń-

czyła się trasa tramwaju kursują-

cego do 1938 r. Jak wspominają 

pionierzy Gubina - po wojnie obok 

zniszczonego mostu harcerze po-

stawili drewnianą kładkę, która 

służyła tylko pieszym. Rowerzysta 

musiał przeprowadzać po niej ro-

wer. Most został odbudowany ze 

zniszczeń wojennych w latach 50-

tych.

W kwietniu miała odbyć się ak-

cja „Gubin na niebiesko dla au-

tyzmu”, której pomysłodawczy-

nią i organizatorem jest Elżbieta 

Konopacka – terapeutka  Sto-

warzyszenia Pomocy Osobom 

Autystycznym „Dalej Razem” z 

Zielonej Góry. Niestety w związku 

z  COVID-19 wszystkie działania 

zostały wstrzymane. 

Mimo pewnych ograniczeń 

związanych z koronawirusem, 

pewnej grupie młodzieży udało 

się zrealizować ciekawy projekt. 

- Idea zrobienia puzzli powstała 

na spotkaniu w SOSW. Wówczas 

postanowiliśmy, że w kooperacji 

Pracownia Orange – Makerspace 

Gubin – Grupa „Otwarte” przygo-

tujemy materiały dydaktyczne w 

postaci edukacyjnych układanek. 

Do akcji „ZRÓB TO NAM!” włączy-

ły się też gubińskie firmy: Altom 

FPHU Tomasz Rodak i Drukarnia 

Wieloformatowa PRINT-K Jaro-

sław Banach, a także SPZG. Drew-

niane puzzle zostały wykonane 

w sali elektroniczno-laserowej w 

GDK i dostosowane do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością ru-

chową - wyjaśnia Aleksandra Ro-

dak z Makerspace Gubin. Z kolei 

Victoria Banfi z „Otwarte” dodaje: 

- Młodzież działająca przy domu 

kultury przygotowała projekty 

graficzne oraz napisała 4 ba-

jeczki, które mają pomóc dziec-

ku odnaleźć właściwy klocek 

układanki. Są to bardzo piękne 

historie, różniące się mocno od 

siebie. Generalnie opowiadają o 

życiu młodych ludzi w naszym 

mieście, jednak każda dotyczy 

innych zagadnień – historii mia-

sta, lokalnych legend, niepełno-

sprawności, relacji międzyludz-

kich i przyjaźni.

Jeśli dziecko ma niepełnospraw-

ność ruchową w obrębie rąk i 

niedowidzenie, to pomoc tera-

peutyczna dla niego musi być 

większych rozmiarów, z uchwy-

tami, z grubszego materiału, z 

jakąś wyraźną fakturą, w kon-

trastowych kolorach, czyli nie 

mogą być to np. zwykłe puzzle 

czy klocki. Każde dziecko lubi 

gry planszowe, ale dzieci z dzie-

cięcym porażeniem mózgowym 

nie chwycą małej kostki, dlatego 

trzeba im zrobić kostkę dopa-

sowaną do ich dłoni, żeby pod-

czas gry mogły czuć się tak jak 

pozostali grający. - Obietnicę 

przygotowania puzzli musieli-

śmy odłożyć przez pandemię. 

Teraz do tematu wróciliśmy i z 

przyjemnością przekazujemy 

nasz produkt. Jesteśmy z niego 

bardzo dumni. Cieszy też to, że 

dla naszej młodzieży tak ważne 

było dotrzymanie słowa złożo-

nego Eli Konopackiej - mówi M. 

Gwizdalski.                                 (am)

Oferty pracy znajdujące się w PUP 

- Filia w Gubinie: kasjer-sprze-

dawca, spawacz, stolarz-monta-

żysta, mechanik, autoelektronik, 

pracownik socjalny, nauczyciel 

jęz. angielskiego, nauczyciel jęz. 

niemieckiego, portier, pracownik 

gospodarczy, kierowca C+E, pie-

karz, spedytor, szlifierz metali, ro-

botnik gospodarczy, sprzedawca, 

kurier – kierowca, fryzjer, nauczy-

ciel przedszkola, spawacz MAG, 

operator maszyn do obróbki me-

tali, nauczyciel jęz. niemieckiego, 

pomocniczy robotnik, budowlany, 

fryzjer, kelner, murarz - tynkarz, 

pomocnik budowlany, brygadzi-

sta, sprzątaczka, operator maszyn 

i urządzeń do przetwórstwa two-

rzyw sztucznych.                         (am)
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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 14/1 0,1663 ha
ul. Spokojna 

 obręb 2 96.600,00: 9.660,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, przy ul. Spokojnej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa, Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.  Na dzień wizji nieruchomość jest niezagospodarowana, 
porośnięta samosiejkami drzew iglastych i liściastych (około 80% powierzchni), posiada wykonane przyłącze wody – hydrant oraz na terenie 
działki znajduje się zawór wodny. Wzdłuż granicy działki, od strony południowej, przebiega instalacja wodna i telefoniczna.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.  
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

2 14/2 0,1849 ha ul. Spokojna
 obręb 2 96.800,00: 9.680,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, przy ul. Spokojnej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa, Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.  Na dzień wizji nieruchomość jest niezagospodarowana, 
porośnięta samosiejkami drzew iglastych i liściastych (około 95% powierzchni) oraz na terenie działki znajduje się zawór wodny. Wzdłuż granicy 
działki, od strony południowej i wschodniej, przebiega instalacja wodna i telefoniczna.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.  
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

3

14/3 i 
udział 1/7 

części  
w dz. 14/9

dz. nr 14/3 
– 0,1813 ha, 
udział 1/7 

części w dz. nr 
14/9 – 0,1203 

ha

ul. Morska, 
Gen. 

Sikorskiego 
 obręb 7

92.400,00:
dz. nr 14/3 – 

85.400,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 14/9 – 

7.000,00 zł  

9.240,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy ul. Morskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/3 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych (około 90% 
powierzchni).
Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew i 
krzewów.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.  
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

4

14/4 i 
udział 1/7 

części  
w dz. 14/9

dz. nr 14/4 
– 0,1734 ha, 
udział 1/7 

części w dz. nr 
14/9 – 0,1203 

ha

ul. Generała 
Sikorskiego 

 obręb 7

85.900,00:
dz. nr 14/4 – 

78.900,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 14/9 – 

7.000,00 zł  

8.590,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy ul. Morskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/3 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych (około 90% 
powierzchni). Wzdłuż granicy działki od strony wschodniej przebiega instalacja wodna i telefoniczna.
Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew i 
krzewów.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.  
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

5

14/5 i 
udział 1/7 

części  
w dz. 14/9

dz. nr 14/5 
– 0,1572 ha, 
udział 1/7 

części w dz. nr 
14/9 – 0,1203 

ha

ul. Morska, 
Gen. 

Sikorskiego 
 obręb 7

76.400,00:
dz. nr 14/5 – 

69.400,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 14/9 – 

7.000,00 zł  

7.640,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy ul. Morskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/5 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych.
Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew i 
krzewów.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.  
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

6

14/6  i 
udział 1/7 

części  
w dz. 14/9

dz. nr 14/6 
– 0,1477 ha, 
udział 1/7 

części w dz. nr 
14/9 – 0,1203 

ha

ul. Generała 
Sikorskiego 

 obręb 7

67.500,00:
dz. nr 14/6 – 

60.500,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 14/9 – 

7.000,00 zł  

6.750,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy ul. Generała Sikorskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną 
w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/6 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych.
Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew i 
krzewów.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.  
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

7

14/7 i 
udział 1/7 

części  
w dz. 14/9

dz. nr 14/7 
– 0,1814 ha, 
udział 1/7 

części w dz. nr 
14/9 – 0,1203 

ha

ul. Morska, 
Gen. 

Sikorskiego 
 obręb 7

87.100,00:
dz. nr 14/7 – 

80.100,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 14/9 – 

7.000,00 zł  

8.710,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy ul. Morskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/7 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych.
Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew i 
krzewów.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.  
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

8

14/8  i 
udział 1/7 

części  
w dz. 14/9

dz. nr 14/8 
– 0,1893 ha, 
udział 1/7 

części w dz. nr 
14/9 – 0,1203 

ha

ul. Generała 
Sikorskiego 

 obręb 7

90.600,00:
dz. nr 14/8 – 

83.600,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 14/9 – 

7.000,00 zł  

9.060,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy ul. Generała Sikorskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną 
w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/8 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych.
Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew i 
krzewów.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 – numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.  
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG2K/00008229/6. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. Przetarg odbędzie się dnia  08.10.2020 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 05.10.2020 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 25 czerwca 2020 r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w 
Gubinie,  ul. Piastowska 24,  tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl 
oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”.
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I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Lp.

Adres Księga wieczysta Opis lokalu
Cena wywoławcza lokalu i 

udziału w gruncie (netto) Wysokość wadium

Termin przetargów  

odbytych
Uwagi

1. Wyspiańskiego 
1/1 dz. nr 162 o 
pow. 263,00 m² w 
obrębie  5, udział w 
gruncie i częściach 
wspólnych budynku 
– 17/100

ZG2K/00006169/3

Lokal mieszkalny położony jest na 
pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego 
budynku, składa się z dwóch pokoi, 
kuchni, WC i przedpokoju o łącznej pow. 
użytkowej 52,40 m², przynależność do 
lokalu stanowi piwnica  o pow. użytkowej 
7,90 m². Budynek, w którym znajduje się 
przedmiotowy lokal składa się z trzech 
lokali mieszkalnych i jednego lokalu 
użytkowego. Lokal wolny jest od obciążeń 
i zobowiązań osób trzecich.

Lokal – 97.100,00 zł

wartość udziału               w 
gruncie (17/100)

- 3.200,00 zł.

Razem

100.300,00 zł

10.030,00 zł

-

Lokal w złym stanie technicznym.
Układ funkcjonalny

– niekorzystny. Dostęp do jednego z pokoi jest 
przez ogólnodostępny korytarz. 

Przetarg odbędzie się dnia 03 września 2020 roku o godz. 11ºº w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. W przetargu 
mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto  
PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. Osoby 
przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją 
formalno-prawną. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 z późn. zm. Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik 
winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem 
mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, 
w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z 
podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65). Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i na 
koszt przyszłego nabywcy. Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 25 czerwca 
2020. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 pod numerem tel. 68 4558141, 
w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-
komunikaty.pl Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu: 25 sierpnia 2020 r.  w godz.  14:30 – 15:00, lokal nr 1 w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 1.

BURMISTRZ   MIASTA  GUBINA OGŁASZA 
I  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony

na najem lokalu garażowego na okres 5 lat dz. nr 231/2, położonego przy ulicy Lenino, obręb 3 miasta Gubina. Przedmiotem przetargu jest lokal garażowy o powierzchni użytkowej 20,00 m². Ustala się 
wywoławczą stawkę czynszu za najem lokalu garażowego w wysokości 1.200,00 zł rocznie plus należny podatek od towarów i usług (VAT), płatną miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca. Przetarg 
odbędzie się dnia 3 września 2020 roku  o godzinie 12ºº  w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. W przetargu 
mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 120,00 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej, w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin 
o statusie miejskim, na konto PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy 
Gubin o statusie miejskim. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 z późn. zm. Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r. Osoby przystępujące 
do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją 
formalno-prawną. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się 
pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium 
ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od 
odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie 
właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 25 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 oraz pod numerem tel. 68 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest 
zamieszczone w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl

06.06. Drzeńsk Mały, pożar ściół-

ki leśnej na powierzchni około 20 

m. kw., do gaszenia zadyspono-

wano 2 zastępy z JRG w Gubinie i 

samochód straży leśnej.

09.06. ul. Racławicka, w związku 

z informacją o podłożonym ła-

dunku wybuchowym w Szkole 

Podstawowej Nr 1, na miejsce 

zdarzenia zadysponowano 1 za-

stęp strażaków i 3 radiowozy po-

licji. Podobne alarm miał miejsce 

w Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących, gdzie zadysponowano 

2 zastępy strażaków i trzy radio-

wozy policji. W obu wypadkach 

alarmy okazały się fałszywe, po-

licjanci prowadzą czynności do-

chodzeniowe.

09.06. Do gaszenia pożaru w bu-

dynku wielorodzinnym przy ul. 

Wodnej w Gubinie zadyspono-

Raport 998
wano 3 zastępy strażaków, pogo-

towie energetyczne i ratunkowe 

oraz radiowóz policji. Starty osza-

cowano na około 5. tys. złotych, a 

ocalono mienie około 100 tysięcy.

10.06. W Strzegowie w wyniku 

podpalenia spaliły się dwa samo-

chody osobowe. Pożar gasiły 2 za-

stępy z JRG w Gubinie i jednostkę 

OSP ze Strzegowa. Straty wycenio-

no na około 25. tys. złotych.

10.06. W Galerii HOSSO po raz ko-

lejny wystąpił fałszywy alarm prze-

ciwpożarowy. Niemniej jednak na 

miejsce zdarzenia zadysponowa-

no 3 zastępy strażaków.

14.06. W Jaromirowicach do gasze-

nia pożaru pustostanu zadyspo-

nowano w sumie 3. zastępy z JRG 

w Gubinie i dwie jednostki OSP z 

Chlebowa i Starosiedla.

14.06. Na posesji – w wyniku zwar-

cia instalacji elektrycznej - przy ul. 

Kosynierów zapaliło się poddasze, 

do gaszenia zadysponowano 4 za-

stępy z JRG w Gubinie i 4 jednost-

ki strażaków – ochotników. Straty 

oszacowano na około 30 tysięcy, 

a ocalono mienie warte około 250 

tysięcy.

17.06. Do pożaru jednego z garaży 

stojących w zabudowie szerego-

wej przy ul. Kresowej zadyspono-

wano w sumie 4 jednostki OSP i 

6 zastępów JRG. Stary oszacowa-

no na około 15 tysięcy, przyczyną 

było zaprószenie ognia.  

18.06. Do pożaru samochodu i 

części budynku przy ul. Pułaskie-

go zadysponowano 3 zastępy 

strażaków i dwa radiowozy policji, 

przyczyna pożaru jest nieustalo-

na, a policja prowadzi czynności 

wyjaśniające. Stary oszacowano 

na około 55. tysięcy. 

W dniu 13 czerwca, do usuwania 

skutków wichury strażacy z jed-

nostki w Gubinie wyjeżdżali 25 

razy oraz w 19 przypadkach wy-

pompowywali wodę z zalanych 

pomieszczeń. Poza stratami na 

miejskim cmentarzu – na szczę-

ście nikt nie odniósł obrażeń.

Informacje przekazał mł. bryg. 

Daiusz Wojtuń.

Oprac. AB.
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28 czerwca w Polsce odbędą się „zaległe” wybory prezydenckie, nadal wywołujące sporo kontrowersji. Jak w 

poprzednich wyborach na urząd Prezydenta RP głosowali mieszkańcy Gubina? Sprawdźmy.

Jedyny taki lek
Krew, to nie tylko „Dar Życia”, ale też jedyny taki 
lek, którego nigdzie nie można kupić i nie ma 
chyba możliwości, aby została kiedykolwiek 
wyprodukowana na skalę przemysłową. 

Rozpoczęli 
sezon

Jak Gubin wybierał Prezydenta?

Plan na 2020 rok powstał w styczniu na Walnym 

Zgromadzeniu członków, ale koronawirus zmusił 

nas do korekty - mówi  Ireneusz Korzeniecki, pre-

zes Koła nr 1 PZW. 

Rok 1990

Kandydowało 6 osób: Roman Bar-

toszcze, Włodzimierz Cimosze-

wicz, Tadeusz Mazowiecki, Leszek 

Moczulski, Stanisław Tymiński 

oraz Lech Wałęsa. W I turze wy-

borów najwięcej głosów uzyskał 

Lech Wałęsa, a także Stanisław 

Tymiński. Ta druga osoba okazała 

się ogromną niespodzianką – przy-

była z zagranicy i dotychczas nie-

związana z polską sceną politycz-

ną zebrała głosy niezdecydowanej 

części społeczeństwa. W drugiej 

turze wyborów zwyciężył Lech Wa-

łęsa, uzyskując większość 74,25%. 

Frekwencja wyborcza w pierwszej 

turze wyniosła 60,6%, natomiast w 

drugiej turze – 53,4%.

Rok 1995

W wyborach udział wzięło 13 kan-

dydatów. Byli to: Leszek Bubel, 

Tadeusz Koźluk, Jan Pietrzak, An-

drzej Lepper, Kazimierz Piotro-

wicz, Janusz Korwin-Mikke, Hanna 

Gronkiewicz-Waltz, Tadeusz Zie-

liński, Waldemar Pawlak, Jan Ol-

szewski, Jacek Kuroń, Aleksander 

Kwaśniewski i Lech Wałęsa. Dwaj z 

nich – urzędujący prezydent Lech 

Wałęsa i lider SLD Aleksander Kwa-

śniewski przeszli do II tury. Wybory 

wygrał Aleksander Kwaśniewski. 

Jak głosowali gubinianie? W I tu-

rze najwięcej głosów oddano na 

Aleksandra Kwaśniewskiego 4651 

i Lecha Wałęsę 1810 głosów. Trzeci 

wynik uzyskał Jacek Kuroń – 867 

głosów. W drugiej turze zdecydo-

wanie zwyciężył A. Kwaśniewski 

– 6497 głosów. Lech Wałęsa otrzy-

mał 2538 głosów. 

Rok 2000

Kandydaci: Aleksander Kwaśniew-

ski, Andrzej Olechowski, Marian 

Krzaklewski, Andrzej Lepper, Ja-

rosław Kalinowski, Lech Wałęsa. 

Wśród pozostałych kandydatów 

byli liderzy marginalnych ugru-

powań politycznych, m.in. Janusz 

Korwin-Mikke, Jan Olszewski, Piotr 

Ikonowicz, Dariusz Grabowski, Ta-

deusz Wilecki i Bogdan Pawłow-

ski. Pierwszy raz doszło do reelek-

cji urzędującego  prezydenta. W 

Gubinie bezkonkurencyjny wynik 

uzyskał A. Kwaśniewski, otrzy-

mując 5971 głosów (72,27%). Na 

drugim miejscu uplasował się A. 

Olechowski, uzyskując 1084 głosy 

(13,12%). Lech Wałęsa otrzymał od 

gubinian 58 głosów (0,7%).

Rok 2005

W decydującym starciu śp. prezy-

dent Lech Kaczyński zdobył 54,04 

proc. głosów. Tym samym pokonał 

swojego głównego kontrkandyda-

ta, Donalda Tuska, na którego w 

drugiej turze głos oddało 45,69% 

wyborców. Jak głosował Gubin? 

W drugiej turze w naszym mie-

ście zdecydowanie zwyciężył Do-

nald Tusk, uzyskując 3991 głosów 

(68,27%). Lech Kaczyński otrzymał 

1855 głosów (31,73%).

Rok 2010

W związku ze śmiercią Lecha 

Kaczyńskiego w katastrofie pol-

skiego Tu-154 w Smoleńsku 10 

kwietnia 2010, Marszałek Sejmu 

zarządził wybory na 20 czerwca 

2010. Ostatecznie wybory zakoń-

czyły się zwycięstwem Bronisława 

Komorowskiego, który pokonał w 

drugiej turze Jarosława Kaczyń-

skiego. W Gubinie wybory na pre-

zydenta RP w I turze wygrał B. 

Komorowski. Uzyskał 3.694 głosy. 

Jarosław Kaczyński (PiS) był drugi, 

a Grzegorz Napieralski (SLD) trze-

ci. W drugiej turze zwyciężył Bro-

nisław Komorowski – 4705 głosów 

(73,68%), Jarosław Kaczyński – 1681 

głosów (26,32%).

Rok 2015

Zarejestrowano 11 kandydatów na 

prezydenta RP: Grzegorz Braun, 

Andrzej Duda, Adam Jarubas, 

Bronisław Komorowski, Janusz 

Korwin-Mikke, Marian Kowalski, 

Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek, 

Janusz Palikot, Paweł Tanajno, 

Jacek Wilk. Wybory zakończyły 

się zwycięstwem Andrzeja Dudy 

(51,55%), który pokonał w drugiej 

turze ubiegającego się o reelek-

cję prezydenta Bronisława Komo-

rowskiego (48,45%). W Gubinie 

największe poparcie uzyskał urzę-

dujący prezydent B. Komorowski 

(46,41%), przed Pawłem Kukizem 

(22,11%) i Andrzejem Dudą (19,93%). 

W drugiej turze większość gu-

binian poparło Komorowskiego 

4000 głosów - 68,3% głosujących. 

Natomiast Andrzeja Dudę poparło 

31,7% głosujących - 1860 głosów.            

(opracował sp)

Każdy krwiodawca oddający ten 

bezcenny dar – ratuje tym samym 

życie przynajmniej kilku osobom. - 

Na krwiodawców z Gubina zawsze 

możemy liczyć, szczególnie w tak 

nietypowej sytuacji związanej z pan-

demią - mówi Krzysztof Piwowarczyk 

z Regionalnego Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Zielonej 

Górze i dodaje: - Krew jest potrzeb-

na zawsze, a nie można jej też długo 

przetrzymywać; maksymalny okres 

jej przydatności wynosi około 42 dni, 

a zapotrzebowanie na ten bezcenny 

dar jest tak ogromne, szczególnie 

w sezonie letnim. Szpitale cały czas 

przesyłają do nas zapotrzebowania 

na określone grupy krwi, a my nie 

zawsze jesteśmy w posiadaniu takiej 

grupy, dlatego współpracujemy i po-

siłkujemy się „bankami krwi” z innych 

regionalnych centrów. Szczególnie 

duże zapotrzebowanie jest na  grupę 

„Rh –”.

W najbliższym czasie mobilny punkt 

poboru zagości 3 lipca w siedzibie 

Nadodrzańskiego Oddziału Straży 

Granicznej w Krośnie Odrzańskim. 

Natomiast 5 sierpnia będzie w Gu-

binie koło Fary, na Pl. im. św. JP II. 

Z kolei 8 sierpnia „akcja krew” zo-

stanie przeprowadzona w siedzibie 

krośnieńskiej Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej. Podczas 

ostatniej wizyty w Gubinie, krwiobus 

odwiedziło około 40 honorowych 

dawców, z których krew oddało 31 

osób, o łącznej pojemności niemal 14 

litrów. Antoni Barabasz

Wszystkie zawody planowane 

na kwiecień i maj nie odbyły się. 

Pierwszym przedsięwzięciem było 

otwarcie sezonu, które zorganizo-

wano 7 czerwca (planowane na  

19 kwietnia). Z dużym opóźnie-

niem, ale sezon ruszył. Odbyły się 

wówczas także pierwsze w tym 

roku zawody wędkarskie. Aktual-

nie działamy zgodnie przyjętym w 

styczniu planem i 21 czerwca odby-

ły się Gruntowe Mistrzostwa Koła 

na Odrze. Musimy pamiętać, że 

wszystkie przedsięwzięcia są zgła-

szane do Zarządu Okręgu PZW, 

który jest organem koordynują-

cym przedsięwzięcia kół i dba o to, 

żeby nie doszło do takiej sytuacji, 

że kilka kół w tym samym czasie i 

miejscu organizuje zawody. Szcze-

góły zarząd ogłasza na stronie in-

ternetowej. 27 czerwca na jeziorze 

Borek organizujemy zawody dla 

weteranów. Kim jest weteran? 

Osoba, która w danym roku koń-

czy 60 lat lub może pochwalić się 

40-letnim stażem przynależności 

do Koła PZW, zgodnie z uchwałą  

Koła traktowana jest u nas jak we-

teran. Na koniec marca planowali-

śmy sprzątanie brzegu odry. Koro-

nawirus przeszkodził. W związku z 

tym sprzątanie „przenieśliśmy” na 

termin jesienny.                             (sp)
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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
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USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych (kotły 
c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzowany Serwis 
„Termet” Wojciech Sendera. Tel. 502 64 30 30 lub 
68 359 55 55.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż. 
Tel. 609 351 799.
FIRMA „Błysk” oferuje usługi: sprzątanie mieszkań, 
klatek, pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych. 
Dodatkowo pranie tapicerek i dywanów, także u 
klienta. Tel. 500 646 294.
ELEKTRYK z uprawnienia. Montaż instalacji 

domowych i przemysłowych oraz kuchenek 
indukcyjnych. Tel. 883 544 142.
POSPRZĄTAM mieszkanie, umyje okna, itp. Tel. 
603 305 561.

wicie umeblowane, wyposażone we wszystkie 
urządzenia: telewizor, lodówka, pralka, odkurzacz, 
kuchenkę gazową i naczynia. Jest miejsce na 
postawienie samochodu. Wynajmę najchętniej 
dla firmy lub osób prywatnych. Czynsz miesięczny 
1300 zł., w tym ryczałt. Kaucja dwumiesięczna. 
Telefon kontaktowy – 883 005 775.
DO WYNAJĘCIA kawalerka. Tel. 798 727 630. 

Zareklamuj się w  
„Wiadomościach  

Gubińskich”!

Telefon: 721 032 705
wiadomoscigubinskie@o2.pl

SPRZEDAM opony zimowe, różne rozmiary, od 13 
do 18 cali. Alufelgi aluminiowe do różnych marek 
aut oraz akumulatory. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM na bazarze spożywczym sklepik ma-
sarniczy, z płyty obornickiej nr 60. Tel. 609 411 621. 
SPRZEDAM garaż w Gubinie. Tel. 608 339 160.

Czy 
odżyje?
Niedawna wichura nad Gubinem 

i okolicą oprócz znacznych znisz-

czeń na cmentarzu komunalnym, 

spowodowała też duże straty w 

drzewostanie w samym mieście i 

najbliższej okolicy. Nie ostał się jej 

naporowi – liczący około 800 lat 

wiąz szypułkowy – najstarszy w 

Polsce i jeden z najstarszych w Eu-

ropie, popularnie zwany „Wiedź-

minem”. Czy drzewo ma jeszcze 

możliwość odżyć? 

Wydaje się, że jest na to szansa, że 

wiąż wróci do życia – tak twierdzi 

dr Sebastian Pilichowski z zielono-

górskiego Ogrodu Botanicznego. 

- To drzewo jest bardzo silne, dlate-

go wierzymy, że uda się je jeszcze 

uratować. 

Jednak te starania muszą być 

wsparte dużą pomocą finansową, 

chociażby ze strony Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Lu-

buskiego – podkreśla botanik. 

AB.
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Mocne rozpoczęcie wakacji U dentysty

W pierwszą sobotę wakacji, 27 

czerwca, członkowie Gubińskiego 

Klubu Rowerowego „Bidon” za-

mierzają pobić swoje rekordy ży-

ciowe i w ciągu jednego dnia prze-

jechać łącznie odcinek wynoszący 

ponad 200 km. 

Inicjatorem wydarzenia jest Rafał 

Koszczyc - uczestnik biegów eks-

tremalnych „Runmageddon” oraz 

organizator Gubińskiej Grupy Mor-

sów. -  12 osób z naszego Klubu, czyli 

przedstawicielki płci pięknej: Anna 

Kulczak, Elżbieta Warężak, Magdale-

na Gralak, Agnieszka Graczyk, Kinga 

Drewicz, Dominika Sieczkowska i 

Monika Siwik oraz mężczyźni: Dawid 

Szatkowski, Robert Przyworski, Grze-

gorz Stachowiak i ja, uczci rozpoczę-

cie wakacji przejechaniem na rowe-

rach 200 km drogami województwa 

lubuskiego – tłumaczy R. Koszczyc. 

– Zaplanowana trasa układa się w 

pewnego rodzaju pętlę, a prowadzi 

przez takie miejscowości jak: Chle-

bowo, Wężyska, Krosno Odrzańskie, 

Zielona Góra, Żary i Brody. Co cieka-

we, ustanowienie takich rekordów 

życiowych nie jest równoznaczne z 

uzyskaniem najlepszych wyników 

w Klubie. Wśród zapalonych rowe-

rzystów są Tomasz Jaworski, Dawid 

Bogdanowicz i Andrzej Kanevskiy, 

którzy w ciągu niecałej doby przeje-

chali ponad 300 km. 

Warto także napisać o tym, że „Bi-

don” rozwija swoją działalność w 

gminie wiejskiej Gubin, Krośnie Od-

rzańskim, a nawet w Żaganiu. Do-

dajmy, że taki wyjazd jest jednym 

ze sposobów na dobre przygotowa-

nie się do tegorocznego rajdu Gu-

bin-Przemyśl, który odbędzie się na 

początku sierpnia. 750 km, w 8 dni, 

na drugi koniec Polski ma zamiar 

pokonać kilkunastu członków tutej-

szego Klubu Rowerowego. Materiał 

z wyjazdu zamieścimy w sierpnio-

wych numerach „Wiadomości Gu-

bińskich”, ale już teraz informujemy 

zainteresowanych, że 5 września 

odbędzie się II Rajd Rowerowy wo-

kół Gminy Gubin. Wszyscy chętni 

mogą udać się z „Bidonowcami” na 

100 kilometrową wycieczkę, podczas 

której uczestnicy odwiedzą 29 miej-

scowości.                               K. Kaciunka

25 marca Ministerstwo Zdrowia 

wydało zalecenia postępowania 

przy udzielaniu świadczeń stoma-

tologicznych w sytuacji ogłosze-

nia na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii w związ-

ku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2. Od tego dnia minęły trzy 

miesiące i chodź obostrzenia w 

innych dziedzinach życia są zno-

szone, to w stomatologii nic się 

nie zmienia. Obowiązują nadal te 

same zasady bezpieczeństwa. 

„Zakres świadczeń stomatologicz-

nych realizowanych w gabinecie 

w ramach ogólnej opieki podsta-

wowej, chirurgii stomatologicznej, 

stomatologii dziecięcej i stomato-

logii zachowawczej powinien być 

ograniczony do wykonywania pro-

cedur niezbędnych w przypadku 

wykonywania pilnej interwencji, tj. 

występowanie bólu, procesów za-

palnych i ropnych, urazów, torbieli 

oraz stanów z wysokim ryzykiem 

wystąpienia powikłań u pacjen-

tów.” - podaje Ministerstwo Zdro-

wia. 

Uzyskaliśmy informację od gabi-

netu stomatologicznego Centrum 

Dentex w Gubinie. Jest on otwarty 

i przyjmuje pacjentów, przestrze-

gając oczywiście wszystkich zasad 

nałożonych przez rząd. Zapytali-

śmy ich o owe zasady. Poinformo-

wali nas, że każdy pacjent ma obo-

wiązek dezynfekcji rąk przed 

wejściem do gabinetu. Następnie 

musi wypełnić ankietę, w której 

oprócz danych osobowych, musi 

odpowiedzieć na pytania czy np. w 

ciągu ostatnich dwóch tygodni był 

poza granicami kraju, albo czy ma 

objawy infekcji (gorączka, kaszel, 

ból gardła itp.). Między pacjenta-

mi jest odstęp czasu wynoszący 

45 min. Po każdym pacjencie po-

mieszczenie jest dezynfekowane. 

W gabinecie działa również lam-

pa bakteriobójcza, która jest włą-

czona cały czas. Dentysta jest za-

opatrzony w maseczkę, przyłbicę 

i rękawiczki - jednak większość z 

tych zasad obowiązywała zawsze, 

ponieważ dbanie o higienę i bez-

pieczeństwo w stomatologii jest 

sprawą priorytetową. 

Martyna Pawelska 


