
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I KULTURA I SPORT    ROK XXVIII. NR 11/2020 (640) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK |  WIADOMOSCIGUbINSKIE@O2.PL  |  I GAZETA DARMOWA CZWARTEK 04.06.2020

Laptopy dla szkół

Dzięki programowi Ministerstwa 

Cyfryzacji „Zdalna szkoła”, Urząd 

Miejski pozyskał środki na zakup 28 

laptopów, które trafią to tutejszych 

szkół podstawowych.

czytaj str.  3

Kilka pytań do...

Czekamy z niecierpliwością na zapo-

wiedziane, na 14 czerwca, otwarcie 

granicy polsko – niemieckiej - mówi 

Mariusz Kasowski z Restauracji „Re-

tro”.

                                                  czytaj str. 9

Nielegalny tytoń

Policjanci z Gubina udaremnili 25 

maja w naszym mieście wprowa-

dzenie do obrotu ponad tony niele-

galnego tytoniu.

                                               czytaj str.12

Niezwykła kobieta

Była osoba, którą obchodziły ludzkie 

losy. Była świetną obserwatorką, a to 

co się działo wokół niej przelewała 

na papier w formie wierszy. O kim 

mowa?

                                                         czytaj str.11 

Z mapy drogowej naszego miasta 

zniknie kolejna ulica o gruntowej 

nawierzchni. Tym razem mowa o 

ul. Hożej, położonej na tzw. osie-

dlu Komorów.

czytaj str.  3

Hoża do remontu

Od 20 lat uczą jeździć 
Wkrótce minie 20 lat od czasu kiedy w naszym mieście rozpoczął działa-

nie Ośrodek Szkolenia Kierowców Moto Wiwa. O minionych latach oraz 

w jaki sposób koronawirus wpłynął na działalność ośrodka, opowiada 

współwłaściciel OSK, Dariusz Waszkowiak.                                     Czytaj str. 12

W końcu dotarł... 
Koronawirus dotarł do Gubina. Wszystko zaczęło się 22 maja, kiedy to 

jeden z pracowników firmy A.Z. Iwaniccy został przebadany. Mężczyzna 

jeździł w trasę z mieszkańcem naszego miasta, u którego wykonano test. 

Wynik okazał się pozytywny.                                                             Czytaj str. 8 

Mikołaj i Franek liczą na pomoc
Czytaj str. 6
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Jesienią odbędzie sie spis rolny

Coroczne sprawozdanie Komendantów

W kwietniu w Gubinie zorgani-

zowana była próba generalna 

przed przyszłorocznym spisem 

powszechnym. Natomiast jesienią, 

od początku września do końca 

listopada, w całym kraju przepro-

wadzony będzie Powszechny Spis 

Rolny 2020. 

Udział w spisie rolnym będzie obo-

wiązkowy, a jego podstawowe cele 

to przede wszystkim: 

- zapewnienie bazy informacyjnej 

o gospodarstwach rolnych i zwią-

zanych z nimi gospodarstwach 

domowych, koniecznej dla realiza-

cji krajowej, regionalnej i lokalnej 

polityki rolnej i społecznej na wsi,

- analiza zmian, jakie zaszły w 

rolnictwie na przestrzeni lat 

2010‒2020,

- wykonanie zobowiązań Polski 

w zakresie dostarczenia informa-

cji dla organizacji międzynaro-

dowych, 

- aktualizacja statystycznego reje-

stru gospodarstw rolnych, a tym sa-

mym przygotowanie operatów do 

różnotematycznych badań repre-

zentacyjnych z zakresu rolnictwa.

Spis dostarczy danych o jednost-

kach funkcjonujących w rolnictwie 

i ich wyposażeniu, o prowadzonej 

produkcji rolnej i działalności in-

nej niż rolnicza oraz ponoszonych 

na nie nakładach pracy, a także 

produkcji ekologicznej i wpływie 

rolnictwa na środowisko. Aby móc 

dokładnie  scharakteryzować i opi-

sać polskie rolnictwo niezbędne są 

wyniki spisu rolnego. Z informacji 

tych korzystają wszyscy - zarówno 

społeczeństwo  jak i organy pań-

stwa i administracji publicznej oraz 

podmioty gospodarki narodowej.

W spisie zbierane będą dane do-

tyczące: użytkowania gruntów, 

powierzchni zasiewów, nawożenia, 

środków ochrony roślin, pogło-

wia zwierząt gospodarskich, bu-

dynków gospodarskich, maszyn i 

urządzeń rolniczych, działalności 

gospodarczej oraz aktywności 

ekonomicznej. Pamiętajmy, że 

chodzi o stan w tych tematach na 

dzień 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny zostanie prowadzony w 

gospodarstwach rolnych należą-

cych do osób fizycznych i praw-

nych oraz jednostek organizacyj-

nych niemających osobowości 

prawnej. Pamiętajmy, że użytkow-

nicy gospodarstw rolnych w ra-

mach spisu rolnego są obowiązani 

do udzielania dokładnych, wyczer-

pujących i zgodnych z prawdą od-

powiedzi.

Dane będą przekazywane w jednej 

z poniższych form: 

- samospisu internetowego prze-

prowadzanego samodzielnie 

przez użytkownika gospodarstwa 

rolnego za pośrednictwem inte-

raktywnej aplikacji dostępnej na 

stronie internetowej Głównego 

Urzędu Statystycznego;

- wywiadu telefonicznego prze-

prowadzanego z użytkownikiem 

gospodarstwa rolnego przez rach-

mistrza spisowego;

- jeśli pozwoli na to sytuacja epi-

demiologiczna także w formie 

bezpośredniego wywiadu prze-

prowadzanego z użytkownikiem 

gospodarstwa rolnego przez rach-

mistrza spisowego.

Rolnikom nie  posiadającym w 

domu w domu dostępu do Inter-

netu zostanie zapewniony bez-

płatny dostęp do pomieszczeń 

wyposażonych w sprzęt kompu-

terowy w lokalach gminnych biur 

spisowych.

Każdego roku w marcu lub kwiet-

niu Komendant Komisariatu Po-

licji w Gubinie oraz Komendant 

Straży Miejskiej pojawiają się na 

sesji wraz ze sprawozdaniem na 

temat bezpieczeństwa w ostat-

nim roku. Co zastępca Marcin Ja-

kubczak (zastępca komendanta 

Komisariatu) i Krzysztof Dubert 

przekazali radnym?

Przede wszystkim podkreślić nale-

ży, że w roku ubiegłym ponownie 

wzrosła ilość przestępstw. – Licz-

ba ta w roku 2019 wyniosła 605, 

z czego 422 przestępstwa zostały 

wykryte – zaznaczył M. Jakubczak. 

– W efekcie dało to wskaźnik wy-

krywalności na poziomie 79,2%, 

co jest kolejnym wzrostem. Ten 

wskaźnik lokuje nas zdecydowa-

nie powyżej średniej wojewódz-

kiej i krajowej.

Jakich przestępstw uciążliwych 

dla mieszkańców jest zatem 

najwięcej? Kradzieży z włama-

niem było 42, kradzieży cudzej 

rzeczy – 65, kradzieży samocho-

du – 5, uszkodzeń mienia – 40, 

przestępstw narkotykowych – 32, 

przestępstw gospodarczych – 34, 

spowodowań uszczerbku na zdro-

wiu – 16. Na szczęście nie było w 

tym czasie żadnego zabójstwa. 

- W omawianym okresie stwier-

dzono 65 przestępstw drogowych, 

a 51 razy nasi funkcjonariusze 

stwierdzili nietrzeźwość kierują-

cego pojazdem – dodał Zastępca 

Komendanta Komisariatu Policji 

w Gubinie. – Liczba ta utrzymuje 

się na podobnym poziomie jak w 

latach poprzednich, co oznacza, 

że akcje prewencyjne przynoszą 

efekt i kierowcy na naszym tere-

nie są zdyscyplinowani.

Ważnym aspektem działania 

lokalnej policji są: współpraca 

ze społeczeństwem oraz akcje 

prof ilaktyczne. Debaty społecz-

ne o bezpieczeństwie, udział w 

festynach, wizytacje w szkołach 

i wspólne patrole z innymi służ-

bami. 

- Najważniejsze dla nas są in-

terwencje – czyli działalność w 

terenie – stwierdził K. Dubert, 

Komendant Straży Miejskiej w 

swoim raporcie. - Główny ciężar 

działań Straży Miejskiej w Gubi-

nie spoczywa na prewencyjnym 

przeciwdziałaniu wykroczeniom, 

najbardziej dokuczliwym z punk-

tu widzenia mieszkańców. 

Ponadto niezwykle ważne są dzia-

łania przeciw sprawcom narusza-

jącym prawo, których zachowanie 

bezpośrednio może zagrażać bez-

pieczeństwu mieszkańców Gubi-

na, a także utrudniać codzienne 

funkcjonowanie społeczeństwa 

(grupy chuliganów, spożywanie 

alkoholu w miejscach zabronio-

nych, zakłócanie ładu i porządku 

publicznego). Funkcjonariusze 

SM w 2019 roku podjęli łącznie 

1540 interwencji, a dotyczyły one 

głównie utrzymania czystości pla-

ców, ulic i posesji (346 interwen-

cji), zagrożeń w ruchu drogowym 

(153), wykroczeń drogowych (355), 

zwierząt (122), usiłowania i spoży-

wania alkoholu (134) oraz awarii 

technicznych (62).

Czym jeszcze zajmuje się Straż 

Miejska? Funkcjonariusze w po-

przednim roku udzielili 77 asyst 

i pomocy dla różnych instytucji. 

Wykonali również 249 konwojów 

wartości pieniężnych, uczestni-

czyli w 15 kontrolach segregacji 

odpadów komunalnych w bu-

dynkach wielorodzinnych i skon-

trolowali 39 palenisk pod kątem 

spalania odpadów. - W ramach 

wykonywania zadań w 2019 roku 

funkcjonariusze ujawnili łącznie 

518 wykroczeń. Mandatami karny-

mi ukarano 126 sprawców, sporzą-

dzono 9 wniosków o ukaranie do 

Sądu Rejonowego w Krośnie Od-

rzańskim oraz pouczono 374 oso-

by – wyjaśnił K. Dubert. – Jednak 

najważniejsze dla nas jest reago-

wanie na wezwania mieszkańców 

Gubina, którzy w tamtym roku 

zgłosili łącznie 471 interwencji.  

Co warto podkreślić, obaj funkcjo-

nariusze zwrócili się z apelem o to, 

żeby mieszkańcy informowali ich 

o zauważonych czynach zabronio-

nych. W ten sposób odpowiednie 

służby będą mogły podjąć inter-

wencje, a dzięki temu będzie bez-

pieczniej.
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Hoża do remontuLaptopy dla szkół

Zamknięcie szkół przez pande-

mię koronawirusa na wiele ty-

godni wymusiło nowe standardy 

prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Uczniowie zamiast w szkolnych 

ławkach zasiadają przed moni-

torami komputerów. Niestety 

wielu z nich nie posiada sprzętu, 

na którym może realizować pod-

stawy programowe. Dlatego gu-

biński Urząd pozyskał środki na 

zakup 28 laptopów, które trafią to 

tutejszych szkół podstawowych.

Takie działanie jest możliwe dzię-

ki programowi Ministerstwa Cy-

fryzacji „Zdalna szkoła”. Projekt 

umożliwia samorządom zakup 

komputerów i tabletów do szkół 

ze środków finansowanych z bu-

dżetu Unii Europejskiej, a na ten 

cel przeznaczono w sumie ponad 

180 milionów złotych. Co ważne, 

program przewiduje dofinanso-

wanie w wysokości 100%, czyli po 

stronie naszego miasta nie ma 

żadnych wydatków.

- Dostaliśmy decyzję o przyzna-

niu środków w wysokości 70.000 

zł, które zostaną przeznaczone na 

zakup 28 nowoczesnych lapto-

pów. Sprzęt trafi do 4 gubińskich 

szkół podstawowych – wyjaśnia 

burmistrz Bartłomiej Bartczak. 

– Przed nami ostatni krok proce-

dury, czyli wybranie najlepszych 

ofert. Myślę, że już niebawem 

laptopy trafią do placówek, a na-

stępnie do uczniów, którzy dzięki 

nim, będą mogli w pełni realizo-

wać zdalne nauczanie.

Trzeba mieć nadzieję, że nauka 

zdalna w przyszłym roku szkol-

nym nie będzie normą. Mimo 

wszystko nowoczesny sprzęt 

komputerowy na pewno się nie 

zmarnuje i będzie dobrze służył 

uczniom gubińskich szkół pod-

stawowych. 

Z mapy drogowej naszego miasta 

zniknie kolejna ulica o gruntowej 

nawierzchni. Tym razem mowa o 

ul. Hożej (położonej na tzw. osie-

dle Komorów), o remont której 

mocno zabiegał niedawno zmarły 

radny – Janusz Jażdżewski.

Jak będzie wyglądała inwestycja? 

Przede wszystkim wykonana zo-

stanie nowa nawierzchnia jezdni, 

chodników i zjazdów oraz odwod-

nienie. 

Całkowity koszt zadania po prze-

targu to około 420.000, a realiza-

cji zadania podejmie się lokalne 

przedsiębiorstwo „Ażur”. – Naj-

ważniejsze, że w ten sposób po-

zbędziemy się kolejnej gruntów-

ki – ocenia burmistrz Bartłomiej 

Bartczak. – W ostatnim czasie 

w tym rejonie wyremontowano 

część dróg osiedlowych przy ul. 

Barlickiego, a także ul. Jasną. W 

ten sposób zdecydowanie zwięk-

szamy atrakcyjność okolicy i kom-

fort życia mieszkańców tych ulic. 
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Dostali 
laptopy

Pożary trawPotężny 
hałas

Raport 998

Hodował 
konopie

Tym razem nad Bałtyk?
Wakacje w dobie pandemii to dla 

wszystkich trudna sytuacja. Miesz-

kańcy Gubina wielokrotnie wybiera-

li urlop za granicą. Na pierwszy plan 

wysuwały się takie kraje, jak Chor-

wacja, Turcja, czy też Egipt. Teraz 

więcej osób jest „skazanych” na nasz 

Bałtyk. To będzie szansa dla polskiej 

branży turystycznej, która stanę-

ła przed obliczem gigantycznych 

strat. Ilu chętnych będzie na wczasy 

w tym roku? Ciężko jednoznacznie 

ocenić, ponieważ zależy to nie tylko 

od sytuacji epidemicznej, ale też fi-

nansowej. A z tym u niektórych w 

tym sezonie może być krucho. 

Jeżeli jednak zdecydujemy się poje-

chać nad polskie morze, to czy fak-

tycznie jest opcja dużo gorsza, niż 

wakacje za granicą? Niekoniecznie. 

Można znaleźć kilka argumentów 

przemawiających za pobytem nad 

naszym Bałtykiem. O to kil-

ka z nich. Po pierwsze, nagła zmia-

ny klimatyczne. Wiele osób źle na 

nie reaguje. Nasz organizm przy-

zwyczaja się do temperatury oraz 

klimatu, w którym przebywamy 

przez większość naszego życia. Dla 

naszego organizmu upały w Egip-

cie, sięgające plus 40 stopni, to nic 

dobrego i zdrowego. Po drugie, im 

cieplejsze morze, tym woda szybciej 

paruje – dlatego chłodniejsze mo-

rza mają więcej jodu. Nasz Bałtyk 

ma w sobie go o wiele więcej, niż 

Morze Czarne czy też Śródziemne. 

Nad Morzem Bałtyckim jest większa 

prędkość wiatru, przez co jod lepiej i 

dalej się roznosi. Pobyt nad polskim 

morzem o wiele bardziej korzystnie 

wpływa na nasze zdrowie i zalecane 

jest szczególnie kobietom w ciąży 

oraz dzieciom. Po trzecie jedzenie. 

Tu nie ma co się rozpisywać. Wiado-

mo - nasze polskie jest pyszne, a w 

innych krajach... No cóż, różnie z tym 

bywa. Podsumowując, te wakacje 

będą dla niektórych z nas inne niż w 

poprzednich latach. Ale czy rzeczy-

wiście gorsze?

 (am)

U jednego z mieszkańców Gubina 

kryminalni ujawnili 13 krzewów ko-

nopi indyjskich. Mężczyzna hodował 

je w przydomowym ogródku w są-

siedztwie malin. - Jednym z naszych 

działań podejmowanych przez 

policjantów jest zwalczanie prze-

stępczości narkotykowej. Policjanci 

gubińskiego komisariatu dotarli 27 

maja do jednego z mieszkańców 

Gubina, który w przydomowym 

ogrodzie uprawiał w sąsiedztwie 

malin krzewy konopi indyjskich. 

Kryminalni zabezpieczyli 13 roślin 

w różnym stadium wzrostu. Zatrzy-

many do sprawy 41-latek przyznał 

się, iż uprawa jest jego własnością. 

Teraz grozi mu kara pozbawienia 

wolności do trzech lat – informuje 

podkom. Justyna Kulka, z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Od-

rzańskim.                                              (red)

Szkoły z gminy Gubin wzbogaciły się 

o nowoczesne laptopy, które zostały 

zakupione ze środków Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej. 

- Zakupiono łącznie 34 laptopy za 

kwotę otrzymanego grantu w wyso-

kości 58.709,00 zł. Sprzęt będzie słu-

żył do zdalnej nauki, zaś po zakoń-

czeniu pandemii i powrotu uczniów 

do szkół wykorzystywany będzie do 

nauki w szkole – informuje Joanna 

Nesterowicz, Kierownik Referatu Po-

zyskiwania Środków Pomocowych i 

Promocji w Urzędzie Gminy Gubin, 

dodając, że obecnie Gmina jest na 

etapie zakupu kolejnych 27 sztuk 

laptopów w ramach programu 

grantowego „Zdalna Szkoła+”. Tym 

razem cały zakupiony sprzęt trafi do 

uczniów, w tym w szczególności do 

rodzin 3+.                                              (red)

Mieszkańcy skarżą się na ryk i hałas 

quadów jeżdżących po gubińskich 

ulicach. Niektórzy uważają, że nie 

mogą one jeździć po mieście. Jak 

widzi to rzecznik krośnieńskiej po-

licji podkomisarz Justyna Kulka? 

Przepisy ruchu drogowego zezwa-

lają na przemieszczenie się quada-

mi po drogach publicznych, strefie 

zamieszkania lub strefie ruchu, za 

wyjątkiem autostrad i dróg ekspre-

sowych. Warunkiem jest jednak to, 

że muszą być zarejestrowane, po-

winny posiadać tablice rejestracyj-

ne, mieć aktualne ubezpieczenie 

OC pojazdu, a ponadto kierujący 

powinien posiadać uprawnienia 

do kierowania danym pojazdem. 

Art. 88 Prawo o ruchu drogowym 

wyraźnie określa jakie uprawnienia 

wymagane są do kierowania okre-

ślonymi pojazdami.                         (sp)

Wiosną straż pożarna odnotowuje 

dużą ilość pożarów traw na nieużyt-

kach. W głównej mierze za taki stan 

rzeczy odpowiedzialna jest ludzka 

bezmyślność. - Prędkość rozprze-

strzeniania się pożaru traw to nawet 

20 km/h, a przy gwałtownej zmianie 

kierunku wiatru odcina podpala-

czowi drogę ucieczki. Zabrania się 

wypalania łąk, pastwisk, nieużyt-

ków, rowów, pasów przydrożnych, 

szlaków kolejowych oraz trzcino-

wisk i szuwarów. W lasach oraz na 

terenach śródleśnych, jak również 

w odległości do 100 m od granicy 

lasu, zabrania się działań i czynności 

mogących wywołać niebezpieczeń-

stwo. Za nieprzestrzeganie tych 

zasad, grożą kary grzywny i pozba-

wienia wolności - mówi asp. Piotr 

Gabrowski z Komendy Powiatowej 

PSP w Krośnie Odrz.                      (red)

20.05. Do wycięcia nadłamanego 

konaru drzewa - stwarzającego 

zagrożenie dla bezpieczeństwa 

pieszych i ruchu drogowego - 

obok budynku wielorodzinnego 

przy ul. Racławickiej zostały za-

dysponowane dwa zastępy stra-

żaków z Jednostki Ratowniczo – 

Gaśniczej PSP w Gubinie.

20.05. Na wniosek policji jeden 

zastęp został zadysponowany do 

otwarcia drzwi jednego z miesz-

kań przy ul. Racławickiej.

22.05. W celu usunięcia gniazda 

os znajdującego opodal jednego 

z budynków przy ulicy Legnickiej 

– zadysponowano jeden zastęp 

strażaków. 

24.05. Jeden zastęp został za-

dysponowany do pożaru przy 

ul. Piastowskiej. Po przybyciu na 

miejsce rzekomego zdarzenia 

wyjaśniło się się, że było to rozpa-

lone na jednej z dziełek ognisko.

24.05. Do jednego z zdarzeń w 

budynku wielorodzinnym przy ul. 

Barlickiego zostały zadysponowa-

ne trzy zastępy strażaków i samo-

chód patrolowy policji.

25.05. W celu zabezpieczenia 

lądowania i startu śmigłowca 

Lotniczego Pogotowia Ratunko-

wego na byłym stadionie przy ul. 

Sportowej zadysponowano dwa 

zastępy strażaków, jak też radio-

wóz i pogotowie ratunkowe. 

01.06. Do pożaru altanki przy ul. 

Paderewskiego zadysponowano 

dwa zastępy strażaków i pogoto-

wie energetyczne. Policja ustala 

przyczynę jego powstania.

Informacje podał Dowódca 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 

PSP w Gubinie - mł. bryg. Dariusz 

Wojtuń.

Oprac. AB.

Koleje w remoncie
Prawie 6 miliardów złotych jest 

przewidziane w tym roku na wy-

konanie remontów lokalnych linii 

kolejowych. Mówi Poseł na Sejm 

RP Jacek Kurzępa: Program ten 

jest dedykowany, aby uzupeł-

nić sieć regionalnych i lokalnych 

połączeń kolejowych pod wa-

runkiem, że lokalne samorządy, 

konsorcja podejmą to wyzwanie 

i do 26 sierpnia b.r. złożą stosow-

ne aplikacje, zapotrzebowanie 

na odnowienie – reaktywację lo-

kalnych i regionalnych połączeń 

kolejowych. Jesteśmy bowiem 

w bardzo synergicznej koncepcji 

uzupełniania „dróg żelaznych” 

- kolejowych w połączeniu z od-

budową niektórych dworców 

kolejowych na Ziemi Lubuskiej. 

Ciekawe – czy wobec tego w Gu-

binie zostanie kiedyś odbudowa-

ny dworzec PKP?                            AB
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Rozmowa z Wicestarostą Ryszardem Zakrzewskim

Materiały sponsorowane przez 

Powiat Krośnieński 

Procedury zadziałały STOP COVID-19
Pod koniec ubiegłego miesiąca informacje o wykrytych przypadkach koronawirusa w Powiecie Krośnieńskim sparaliżowały życie 
publiczne. Był to jeden z głównych tematów, a oliwy do ognia dolała wiadomość o zachorowaniu Wicestarosty  Krośnieńskiego. 
Szybko jednak okazało się, że rozprzestrzenianie wirusa zostało wyhamowane.

Panie Starosto, jak się Pan czu-

je, w jakiej jest pan formie fi-

zycznej i psychicznej?

Czuję się bardzo dobrze, nie od-

czuwam żadnych zmian w moim 

organizmie, które mogłyby być 

spowodowane zakażeniem. Nie 

gorączkuję, nie kaszlę, nie bolą 

mnie płuca. Nie utraciłem rów-

nież węchu i smaku, które to 

objawy spotykane są także w 

przypadku osób zakażonych. Re-

gularnie mierzona temperatu-

ra pokazuje 36,7 stopni. Forma 

psychiczna jest w normie, choć 

najzwyczajniej jestem po prostu 

zaskoczony i zły. Informacja o 

moim zakażeniu wywołała kon-

sekwencje w postaci chaosu, 

pewnej dezorganizacji i nieste-

ty uzasadnionego strachu. Nie 

mam podstaw do podważania 

testu, ponieważ są osoby, które 

przechodzą zakażenie zupełnie 

bezobjawowo i muszą być pod-

dane izolacji, aby potencjalnie 

nie zarażać  i ja to szanuję. W 

tym miejscu dziękuję również za 

bardzo szybkie przeprowadzenie 

testu i niemal codzienny kontakt 

z Powiatową Stacją Sanitarno-E-

pidemiologiczną. 

Decyzją Powiatowej Stacji Sani-

tarno-Epidemiologicznej został 

Pan przetransportowany do izo-

latorium w Żaganiu. Proszę po-

wiedzieć ,na czym polega taka 

izolacja?

Nie jest to, jak sugeruje nazwa, 

rodzaj izolatki  w szpitalu np. na 

oddziale zakaźnym.           Jest to 

hostel przystosowany na potrze-

by osób, u których test na obec-

ność koronawirusa dał wynik 

pozytywny. Mam do dyspozycji 

tak jak inni „pensjonariusze” po-

kój   z łazienką,  którego nieste-

ty nie mogę opuścić nawet na 

moment. Posiłki dostarczane są 

regularnie, ostatni, czyli kolacja 

wydawana jest o godz. 16.00!! Jest 

tutaj łączność internetowa, więc 

będąc w izolacji mam codzienny 

kontakt ze wszystkimi: rodziną, 

miejscem pracy, znajomymi i na-

dal wykonuję swoje obowiązki w 

związku z pełnioną funkcją.

Umieścił Pan na swoim profilu 

FB wpis o tym fakcie. Spotkał 

się on z ogromną liczbą przy-

chylnych Panu komentarzy. Jak 

Pan to ocenia?

Chciałbym autorom wszystkim 

wpisów bardzo, bardzo podzięko-

wać. Poza miłymi słowami na FB 

otrzymałem mnóstwo telefonów, 

smsów, rodzina bardzo się zmar-

twiła i była w stałym kontakcie 

ze mną. Ale chciałbym przede 

wszystkim przekazać ogromne 

podziękowania dla tych osób, 

które ze mną pracują, z którymi 

się spotykałem w miejscu pracy, 

będąc potencjalnym „nadawcą” 

Covid-19. Nie uległy one zbioro-

wej psychozie i przesyłały mi sło-

wa wsparcia. Te osoby w sposób 

naturalny uznały, iż takie rzeczy 

się po prostu w dobie pandemii 

zdarzają i nikt z nas świadomie 

nie zabiega o to, aby koniecznie 

spotkać się               z koronawiru-

sem, a następnie zarażać. 

Od momentu pojawienia się 

pandemii, decyzją Starosty po-

dzieliliście się geograficznie i 

Pan „stacjonował” w delegatu-

rze w Gubinie.

Tak, nie dojeżdżałem do Krosna 

Odrzańskiego, aby do minimum 

ograniczyć kontakty, które  w 

przypadku pojawienia się takiej 

sytuacji doprowadziłyby do ob-

jęcia kwarantanną dwóch ośrod-

ków. Moja współpraca z naczel-

nikami i pracownikami z Krosna 

odbywała się poprzez łącza tele-

komunikacyjne i internetowe. Jak 

się okazało była to słuszna decy-

zja i w przypadku wystąpienia 

zakażenia, kwarantanną objęto 

tylko część pracowników delega-

tury, z którymi miałem styczność. 

Również moja aktywność pry-

watna była bardzo ograniczona i 

wykorzystując(jak wszyscy) czas 

zaległych remontów domowych, 

wyjścia poza dom sprowadzały 

się do zakupów w sklepie spo-

żywczym i markecie budowla-

nym zgodnie z obowiązującymi 

procedurami.  

Kiedy możemy się zatem spo-

dziewać Pańskiego powrotu do 

codziennych obowiązków i do 

normalnego funkcjonowania 

bez izolacji?

W najbliższy piątek będę miał 

przeprowadzony drugi test. Jeśli 

przyniesie on wynik negatywny, 

to po 48 godzinach przeprowa-

dzona zostanie kolejna próba i w 

przypadku powtórzenia się takie-

go samego wyniku będę uznany 

za osobę zdrową. Mam nadzieję, 

że tak się stanie i wrócę do nor-

malności, choć długo będę „no-

sił” z tyłu głowy to wspomnienie.  

Pierwsze zachorowania wykryto w 

gubińskiej fabryce mebli

Badanie u Wicestarosty Krośnień-

skiego Ryszarda Zakrzewskiego 

wykazało koronawirusa. Został 

szybko odizolowany.

Wyniki badania pracowników Sta-

rostwa - wszyscy są zdrowi

Procedury wprowadzone w urzę-

dzie okazały się skuteczne

Powiat krośnieński długo był „zieloną 

wyspą” na „koronawirusowej” mapie 

Polski. Informacje, które podgrzały 

atmosferę pojawiły się pod koniec 

maja. Pierwsze przypadki koronawi-

rusa w Gubinie wywołały niepokój 

wśród mieszkańców całego powiatu. 

Badania osób, które kontaktowały się 

z chorymi wykazały kolejne zacho-

rowania (na poniedziałek, 1 czerwca 

jest to 10 osób). Wśród nich znalazł 

się także Wicestarosta Krośnieński, 

Ryszard Zakrzewski. Wiadomość sta-

ła się medialna, mówiły o tym także 

ogólnopolskie serwisy. Jedną z na-

tychmiastowych reakcji Starostwa 

było zamknięcie delegatury w Gubi-

nie. Pracownicy urzędu z obu miast 

zostali przebadani. W nocy z soboty 

na niedzielę przyszły wyniki – wszyst-

kie negatywne. Urzędnicy oraz intere-

sanci odetchnęli z ulgą. 

Wicestarosta przyznaje, że dosko-

nałą decyzją było odseparowanie 

delegatury Starostwa. W Gubinie 

urzędował Ryszard Zakrzewski, 

w Krośnie Odrzańskim Starosta 

Grzegorz Garczyński. Przepływ 

pracowników został ograniczony 

do minimum. Starosta Garczyń-

ski przyznaje, że już w marcu, po 

pojawieniu się koronawirusa w 

Polsce, rozpoczęto wdrażanie pro-

cedur bezpieczeństwa. Jako jedni 

z pierwszych zaczęliśmy obsługę 

interesantów poprzez Internet, 

szybko przygotowaliśmy dziesiątki 

formularzy, które umożliwiły zdalną 

obsługę petentów – zaznacza Grze-

gorz Garczyński. Sztab kryzysowy 

reagował bieżąco na zmieniającą 

się sytuację. Jeszcze przed zapo-

wiedzią „odmrażania urzędów” 

Starostwo było gotowe na przyjmo-

wanie i obsługę mieszkańców. Do-

zowniki z płynem dezynfekującym, 

umawianie się na konkretne termi-

ny, program z rejestracją wizyt, szy-

by chroniące przed bezpośrednim 

kontaktem  dają dużą gwarancję 

bezpieczeństwa  dla interesantów 

–  podkreśla Sekretarz Starostwa, 

Anna Halicka, dla której ostatnie 

miesiące były czasem „wielkiej 

przeprawy”, na skalę do tej pory 

niespotykaną. Działania przyniosły 

jednak oczekiwane rezultaty. Gdy 

w powiecie pojawił się koronawirus 

– rozprzestrzenianie się COVID-19 

zostało szybko wyhamowane. 
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Niech nas usłyszy! 
Trzy lata temu na świat przyszedł nowy miesz-
kaniec Gubina - Mikołaj. I niestety, od najmłod-
szych lat, życie postanowiło go doświadczyć. 
Chłopczyk choruje na obustronny niedosłuch i 
choć każdy dzień jest dla niego przeszkodą, to 
wspólnie z rodzicami dzielnie je pokonuje. 

W maju 2019 roku, Mikołaj prze-

szedł pierwszy zabieg wszczepienia 

implantu ślimakowego w prawym 

uchu, a jego lewe uszko zostało 

zaaparatowane. Pierwszy krok był 

motywem dla kolejnych, które do-

prowadzą chłopca do normalnego 

życia. Rozpoczęła się intensywna 

rehabilitacja i nadrabianie czasu, 

który Mikołaj spędził w ciszy. Obecny 

wiek dziecka jest idealny, ponieważ 

teraz może robić największe postę-

py, więcej chłonie z otaczającego 

go świata i szybciej może wrócić do 

sprawności słuchowej. Mikołaj chce 

poznawać świat, nowych ludzi i żyć 

w przyszłości tak jak każdy z nas, 

jednak wszystko zależy od tego, w 

jakim czasie rodzicom uda się opła-

cić kolejny zabieg wszczepienia im-

plantu ślimakowego na lewe uszko. 

Czas jest tutaj bardzo istotny. Rodzi-

ce dziecka starają się, aby zapewnić 

mu jak najlepszą przyszłość. Mama 

chłopca również jest doświadczona 

przez niedosłuch i doskonale wie co 

przechodzi jej dziecko, jednak koszty 

zabiegu są ogromne, wynoszą 130 

tysięcy złotych. Taka suma jest dla 

nich nie do udźwignięcia. Trudno 

jest uzbierać tak dużą ilość pienię-

dzy w krótkim czasie. Trzeba do tego 

dodać turnusy rehabilitacyjne, syste-

matyczne zajęcia z surdologopedą 

oraz inne zajęcia specjalistyczne. Bez 

tego operacja nie będzie tak efek-

tywna. Dlatego rodzice proszą nas o 

wsparcie. Możemy im pomóc prze-

lewając pieniądze na zbiórkę. W tym 

celu należy wejść na stronę zrzutka.

pl. Oto link:

https://zrzutka.pl/v3ehh2?utm_

medium=social&fbclid=IwAR-

1cqrWhRzBPLihRZS-Ji4KjQKe8OK-

F2Mzj_MfAuOkExpL5NaFoAf8U-

UwPs 

Jest również opcja przekazywania 

fantów na Bazarek utworzony dla 

Mikołaja i udostępnianie go, aby 

zebrać jak największą liczbę osób 

wspierających powrót chłopca do 

zdrowia. Wystarczy wejść na Face-

booka i wpisać: Bazarek na implant 

ślimakowy dla Mikusia. Jak powie-

działa jego mama: „Mamy teraz cięż-

ki okres, ale jeśli będzie nas więcej, to 

możemy zrobić wiele”. Zachęcamy 

wszystkich do udziału w akcji pomo-

cy dla Mikołaja. Niech nas usłyszy!

Martyna Pawelska 

Pomóżmy Frankowi!
Przypominamy, że cały czas trwa 

akcja pod nazwą „Nakręteczka 

dla Franeczka”, polegająca na 

zbiórce plastikowych nakrętek. 

Chłopiec, u którego zdiagno-

zowano wariant Zespołu Dan-

dy-Walkera oraz małogłowie (co 

skutkuje opóźnieniem psycho-

ruchowym), we wrześniu skoń-

czy trzy latka.. Postanowiliśmy 

sprawdzić, jak się miewa nasz 

mały dzielny bohater.

Mówi mama Franka: - Synek nadal 

nie potrafi samodzielnie usiąść. Ma 

problem z utrzymaniem równo-

wagi, nie chodzi, nie mówi... Mimo 

wszystkich przeciwności Franuś nie 

poddaje się i próbuje sobie jakoś 

radzić, chociażby tak, że potrafi po 

swojemu, czołgając się i przesuwa-

jąc, dotrzeć do przedmiotu lub za-

bawki, która go interesuje. Franuś 

bardzo ładnie reaguje na to, co do 

niego mówię. Próbuje jakby odpo-

wiadać, ale coś mu w tym przeszka-

dza. Pewnie jego wzmożone napię-

cie mięśniowe. Bardzo lubi oglądać 

książeczki. W ostatnim czasie sam 

domaga się ubrania ortez, które 

trzymają nóżki w prawidłowej po-

zycji i pozwalają mu na stabilizację. 

Sięga w stronę kamizelki, w której 

jego postawa jest zdecydowanie 

lepsza. Mieliśmy długą przerwę w 

rehabilitacji poprzez koronawirusa, 

który nas wszystkich sparaliżował. 

Musiały wystarczyć ćwiczenia ze 

mną, ale już na początku lipca cze-

ka nas turnus. Niebawem mamy 

zaplanowaną kontrolną wizytę u 

neurologa. Franek potrzebuje nie-

ustannej rehabilitacji, wizyt u spe-

cjalistów oraz sprzętu ortopedycz-

nego, który pomaga mu w walce z 

jego napięciem, pomaga w staniu, 

siedzeniu oraz w walce z utrzyma-

niem równowagi. 

Zachęcamy wszystkich do zbiera-

nia nakrętek, dzięki czemu przy-

czynimy się do pomocy młodemu 

mieszkańcowi Gubina. W tej spra-

wie najlepiej skontaktować się z 

koordynatorem akcji - Anną Mali-

nowską, tel. 501 410 024. Potrzebna 

jest duża ilość nakrętek, aby to było 

opłacalne. A więc... do dzieła! 

(am)

sport I społeczeństwo
echokardiografia
test wysilkowy

Holter-EKG

Holter ciśnienia
kontrola rozruszników
kontrola defibrylatorów

kontrola systemów CRT-D/P
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Matka 

Często w mych myślach piszę. 

Do Ciebie mamo te słowa. 

Ty mi tworzylaś zacisze. 

Twój byt do życia powołał. 

 

Ty wycierałaś me łezki. 

I wciąż troszczyłaś się o mnie. 

A ja jak ten ptaszek niebieski. 

Starałem się o tym zapomnieć. 

 

Twe oczy z miłością patrzące. 

Czujnie mnie wciąż pilnowaly. 

Chroniły w cieniu przed słońcem. 

I zmarznąć też nie dawały. 

 

Byłaś i jesteś w mych myślach. 

Dziś gdy dorosły wyznaję. 

Choć bańka mydlana prysła. 

Miłość do Ciebie zostaje. 

 

Dziękuję za to że byłaś. 

Patrząc na mą ignorancję. 

Dziękuję że się pochyliłas. 

Nie licząc na żadne gwarancje. 

 

Tam gdzieś w obłokach u Boga. 

Wciąż śledzisz ślad mego życia. 

Jesteś jak cicha zatoka. 

Nadajesz sens mego bycia. 

 

W tym dniu- dniem matki nazwa-

nym. 

Zryw wielki w sercu sie budzi. 

Bo byłem przez Ciebie kochany. 

Wyszedłem w końcu na ludzi. 

 

Ty żyjes mamo w mych myślach. 

Dziękuję że byłaś i jesteś.

Wciąż tworzysz przyjazną mi 

przystań.

wdzięcznosci poczułem łezkę.

 

                     autor Z.Pawlowski (Igła)
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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

Dokarmiajmy, ale rozsądnie
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.

Tematem zainteresował nas rad-

ny, Ziemowit Patek: Spotykam 

osoby, którym się wydaje, że czer-

stwy chleb, pieczywo, jakie zwykle 

zostaje w kuchennych zasobach 

– jest dobrym pokarmem dla ryb, 

dziko żyjących gołębi, ptactwa. 

Często spotykam wyrzucone ry-

bie głowy lub nadgniłe ryby albo 

kości pozostające po daniach 

mięsnych rozrzucone w parkach, 

które ktoś w ten sposób „utylizo-

wał” w przekonaniu, ze pies to je 

pogryzie! 

Poprosiliśmy o miarodajną wypo-

wiedź lek. weterynarii Katarzynę 

Momot: Musimy sobie jasno zdać 

sprawę z faktu, ze nasze domowe 

jedzenie przygotowywane z myślą 

o ludziach nie jest odpowiednie 

dla kotów i psów – szczególnie 

mięso – doprawiane dla ludzi przy-

prawami. Nie jest dobrym szero-

ko zakorzeniony pogląd, że dziko 

żyjące ptactwo, kaczki, łabędzie 

lubią chleb i inne pieczywo. Znaj-

dujący się w wodzie chleb zaczy-

na po zjedzeniu pęcznieć w prze-

wodach pokarmowych ptactwa 

– często powodując ich śmierć. 

Niestety zdarza się, że szczególnie 

starsze osoby, co nie raz można 

zaobserwować – rzucają w towa-

rzystwie wnucząt - resztki chleba 

jako karmę dla ptactwa wodne-

go. Na zwrócenie im uwagi, albo 

zdają się  nie rozumieć swojego 

postępowania, albo reagują wręcz 

nieprzyjemnie... Kot – łowiąc mysz, 

jaszczurkę – zjada świeży pokarm, 

podobnie jak ludzie. Szczególnie 

naganny jest fakt „pozbywania 

się” wędlin i innych produktów 

mięsnych poprzez wyrzucanie ich 

dla bezdomnych zwierząt. Głodne 

zwierze go zje, a potem pojawiają 

się z tego powodu u niego różne 

choroby, np. dochodzi do zatka-

nia jelit, szczególnie  u psów, które 

gdzieś znalazły wyrzuconą kość, 

po której często jeszcze wędruje 

„armia” much i ich larw. Konse-

kwencje takiego dokarmiania dla 

psa mogą być po prostu tragiczne. 

A zakorzenione przekonanie, że 

pies jest mięsożercą – nie odpo-

wiada prawdzie! Pies również po-

trzebuje mieć w swojej diecie wę-

glowodany, jak skrobia, zawarta w 

ziemniakach, ale w ograniczonej 

ilości. Lepiej jest szczególnie la-

tem – postawić miskę wody dla 

kota, psa niż go w podobny spo-

sób je dokarmiać. Zwierzęta, to 

nie śmietniki zjadające resztki na-

szych posiłków. Internet, szczegól-

nie strona warszawskiego ogrodu 

zoologicznego udziela wiele po-

rad odnośnie karmienia zwierząt. 

Jeśli nie stać po prostu kogoś, aby 

kupić w ziarno odpowiednie dla 

danego gatunku ptactwa, lub su-

chą karmę dla kota, psa, to może 

lepiej darować sobie taką opiekę 

– podkreśla dr K. Momot.

Antoni Barabasz  

Na miejskich skwerach, parkach często widzi się porozrzucane resztki domowego jedzenia, które starsze (i 

nie tylko) osoby, często „w dobrej wierze” – przynoszą w celu dokarmiania dziko żyjących zwierząt – gołębi, 

kotów lub bezdomnych psów.  Pomijając fakt, że te resztki pokarmów są dla nich w wielu wypadkach po 

prostu szkodliwe, to jeszcze stanowią źródło pokarmu np. dla „odwiedzających” miejskie parki stad dzików; 

stwarzają możliwości powstawania zakażeń czy wręcz wybuchu epidemii. 
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W końcu dotarł... 

To było raczej nieuniknione – 

koronawirus dotarł do Gubina. 

Wszystko zaczęło się 22 maja, 

kiedy to jeden z pracowników fir-

my A.Z. Iwaniccy został przeba-

dany. Mężczyzna jeździł w trasę 

z mieszkańcem naszego miasta, 

u którego wykonano test. Wynik 

okazał się pozytywny.

Dzień Weterana Niechronieni 
Piesi, rowerzyści oraz motorowerzyści należą do 
grupy niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego, która jest narażona na tragiczne skutki 
podczas wypadków. 

Wstydliwy 
napis

29 maja obchodziliśmy Dzień We-

terana Działań poza Granicami 

Państwa. Tego dnia obchodzo-

ny jest również Międzynarodowy 

Dzień Uczestników Misji Pokojo-

wych, ustanowiony przez ONZ. 

Dwaj gubińscy Weterani: st. chor. 

sztab Kazimierz Walaszko i st. chor. 

sztab. Cezary Sikorski spotkali się 

pod Pomnikiem Wdzięczności, 

by złożyć wiązankę kwiatów i hołd 

głównie tym, którzy z misji nie po-

wrócili. Chorąży Sikorski był uczest-

nikiem misji VIII zmiany 2009-10 w 

Afganistanie, zaś chorąży Walaszko 

w latach 1993-1994 w byłej Jugo-

sławii (dziś Chorwacja). W Gubinie 

mieszka co najmniej 15 weteranów 

działań poza granicami państwa, 

nie tworzą zorganizowanej grupy. 

Słowa uznania dla panów za sym-

patyczny gest i życzenia dla wszyst-

kich „misjonarzy”.                              (sp)

Warto pokreślić, że oso-

by, które miały kontakt 

z osobami zakażonymi, 

objęte zostały obowiąz-

kową kwarantanną

„

Dzień później pojawiła się infor-

macja, że wśród pracowników 

wspomnianej firmy wykryto trzy 

przypadki osób zakażonych koro-

nawirusem. Właściciele zakładu 

postanowili wstrzymać produkcję. 

Przeprowadzono dezynfekcję biur 

i hal. Od poniedziałku (25.05) przez 

cztery kolejne dni na terenie firmy 

trwały badania wszystkich pracow-

ników. Robiono je w specjalnym 

namiocie lub w samochodzie pra-

cownika. Dzięki temu można było 

zminimalizować ryzyko zakażenia. 

Z uwagi na duże kolejki, większość 

osób zdecydowała się jednak na 

pierwszy wariant. Na początku 

przebadane zostały te osoby, które 

nie miały kontaktu z zakażonymi. 

Celowo na sam koniec pobrano 

próbki od pracowników, którzy taki 

kontakt mieli. Wszystko po to, aby 

testy było wiarygodne, a wynik nie 

był fałszywy. Badanie przeprowa-

dzone zbyt szybko mogło bowiem 

spowodować, że wirus mógłby 

zostać nie wykryty. Warto pokre-

ślić, że osoby, które miały kontakt 

z osobami zakażonymi, objęte zo-

stały obowiązkową kwarantanną. 

Na koniec poprzedniego tygodnia 

pojawiła się bardzo dobra infor-

macja. Wszystkie otrzymane testy 

zakończyły się wynikiem ujem-

nym. W poniedziałek zakład mógł 

więc ponownie ruszyć z produkcją. 

- Mobilny punkt służący do pobie-

rania wymazów na koronawirusa 

działał bardzo sprawnie. Obsługą 

punktu zajmowali się żołnierze 

Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzię-

kuję wszystkim, którzy przyczynili 

się do tak sprawnej akcji - pod-

kreśla w rozmowie z „WG” Andrzej 

Iwanicki. 

W międzyczasie zamknięto Sta-

rostwo Powiatowe w Krośnie 

Odrzańskim oraz delegaturę w 

Gubinie. Stało się to po tym, jak 

u wicestarosty Ryszarda Zakrzew-

skiego wykryto Sars-Cov-2. Na 

szczęście zakażenie przechodzi 

bezobjawowo. Mogło do niego 

dojść po spotkaniu służbowym z 

przedstawicielem poradni psycho-

logiczno-pedagogicznej. Zrobiono 

testy pracowników Starostwa Po-

wiatowego. Wszystkie były ujem-

ne. 

(am)

Niedawno na murze marketu Netto 

ktoś bezmyślny wymalował napis o 

antysemickiej treści. Wydawałoby się, 

że czas, w którym wandale pisali takie 

teksty dawno przeszedł do historii. 

Okazuje się, że nie. 

Zdaniem rzecznika krośnieńskiej po-

licji, podkomisarz J. Kulki umieszcze-

nie napisu na budynku bez zgody 

właściciela, to czyn ścigany na wnio-

sek pokrzywdzonego i jego kwalifika-

cja zależna jest od tego czy usunięcie 

skutków tych działań wiązałoby się z 

naruszeniem konstrukcji budynku. 

Jeśli tak, wówczas możemy mówić 

o zniszczeniu mienia, który jest czy-

nem przepołowionym, co oznacza 

że jego kwalifikacja będzie zależna 

od kosztów poniesionych strat. Jeśli 

koszty nie przekraczają 500 zł, wów-

czas mowa tu o art. 124 kodeksu wy-

kroczeń, jeśli powyżej tej kwoty, to 

jest to przestępstwo określone w art. 

288 kodeksu karnego. Natomiast jeśli 

usunięcie napisów nie wiąże się z na-

ruszeniem konstrukcji, to czyn może 

wypełniać znamiona wykroczenia 

opisanego w art. 63a kodeksu wykro-

czeń.

Czy autor tego chuligańskiego wybry-

ku został ustalony? A gdyby nawet, 

to cóż mądrego mógłby powiedzieć. 

Czy ma świadomość znaczenia naba-

zgranego tekstu? To uczynił człowiek 

z mojego miasta, z mojej ojczyzny. 

Jest mi po prostu wstyd. Zapewne 

biedny w tym co zrobił. Mam wraże-

nie, że nie wie co zrobił. Zwróćmy na 

takie poczynania szczególną uwagę. 

Już kiedyś ktoś takie napisy malował. 

Skończyło się to dla świata tragicznie. 

A historia ma to do siebie, że lubi się 

powtarzać.                                                     (sp)

To jak zachowują się na drogach po-

wiatu krośnieńskiego, sprawdzali 

policjanci drogówki. - 21 maja poli-

cjanci postanowili przyjrzeć się bliżej 

zachowaniu kierowców względem 

pieszych, rowerzystów i motorowe-

rzystów, a także obserwowali ich sa-

mych, czy nie łamią przepisów ruchu 

drogowego. Dla nich konfrontacja z 

pojazdem, w najlepszym wypadku 

skończy się dla nich ogólnymi potłu-

czeniami ciała – podkreśla podkom. 

Justyna Kulka, z Komendy Powiato-

wej Policji w Krośnie Odrz. Mundu-

rowi uwagę zwracali, czy kierowcy, 

zbliżając się do przejścia dla pieszych, 

zwalniają prędkość i ustępują pierw-

szeństwa pieszym. Ponadto kontro-

lowali znajomość i przestrzeganie 

przepisów przez pieszych, w szczegól-

ności zwracali uwagę na zagrożenia 

związane z korzystaniem z telefonów 

komórkowych w trakcie przecho-

dzenia przez jezdnię. Policjanci uwa-

gę skupili również na rowerzystach, 

którym zdarza się, że zapominają, iż 

niedozwolone jest przejeżdżanie ro-

werami przez przejścia dla pieszych, 

a chodnikiem można jeździć tylko w 

kilku, wyjątkowych określonych prze-

pisami przypadkach. 

(red)
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Kulturalna pandemia
W połowie marca decyzją władz 

państwowych wszystkie domy kul-

tury w Polsce zostały zamknięte dla 

uczestników życia kulturalnego. Na-

kazano odwołanie wszystkich wyda-

rzeń, zakazano prowadzenia zajęć 

merytorycznych. Powstała ogromna 

pustka. W GDK właśnie skończyło 

się dwutygodniowe zimowisko, któ-

re zorganizowano jak co roku dla 

dzieciaków z Gubina, odbył się finał 

XI edycji „Poetyckich Rubieży” z nie-

zapomnianym występem Artura An-

drusa, odbyły się pierwsze rejonowe 

przesłuchania Lubuskiego Konkursu 

Recytatorskiego w ramach „Pro Arte”. 

13 marca niespodziewanie nastąpił 

koniec działalności kulturalnej, jaką 

do tej pory znaliśmy.

Z pomocą przyszedł Internet. W no-

wych okolicznościach media elek-

troniczne okazały się doskonałym 

kanałem do komunikowania się z 

gubińskimi odbiorcami kultury. W 

trakcie przerwy w działalności sta-

cjonarnej ekipa GDK kontynuowała 

działalność online. Waldemar Paw-

likowski prezentował techniki ma-

larskie podczas cyklu wykładów pt. 

„Malarstwo olejne”. Dorota Chwałek 

podczas zajęć dla dzieci uczyła jak 

szkicować ołówkiem, węglem oraz 

jak samodzielnie przygotować ma-

seczkę. Skupiona przy GDK młodzież 

pod kierownictwem Marcina Gwiz-

dalskiego przeprowadziła 3 konkursy 

adresowane do mieszkańców miasta. 

Dzieciaki z grupy „Musical” Agnieszki 

Wolak dzielnie ćwiczyły układy w do-

mach dzięki połączeniom video na 

WhatsApp. Na stronach Facebooka 

publikowano archiwalia GDK (w tym 

roku dom kultury obchodzi Jubileusz 

35-lecia). Z własną inicjatywą wystąpił 

też sam dyrektor Janusz Gajda pre-

zentując w Internecie dwa nagrania 

na gitarze. - Chciałem nieco ożywić 

nienaturalną aurę spokoju panują-

cą od dłuższego czasu w budynku i 

wypełnić puste korytarze dźwiękami 

swojej gitary. Nota bene nasz kory-

tarz to doskonałe miejsce do grania 

na gitarze klasycznej, ponieważ ma 

naturalny długo wybrzmiewający 

pogłos. Może kiedyś zrobimy pierw-

szy pionierski koncert „na korytarzu”? 

(śmiech). 

Dyrektor został także nominowany 

w akcji #Hot16challenge, czego owo-

cem jest nagrany przez niego rap 

„Project-19” dotyczący sytuacji zwią-

zanej z zarażeniami koronawirusem 

w naszym mieście. Piosenkę obejrza-

ło już blisko 5 tysięcy osób.

Dzisiaj pisząc te słowa wiemy już, że 

najprawdopodobniej od 8 czerwca 

zajęcia merytoryczne prowadzone w 

GDK zostaną wznowione. Uwarunko-

wane jest to jednak wprowadzeniem 

szczególnego zaostrzonego reżimu 

sanitarnego. Niestety najbardziej 

ucierpią najstarsi uczestnicy zajęć. 

Uniwersytet III Wieku do końca roku 

akademickiego 2019/2020 nie wróci 

już do symbolicznych „ławek”. Tutaj 

ryzyko spotkań jest nieporównywal-

nie większe, gdyż to najstarsi są naj-

bardziej zagrożeni koronawirusem  

2019-nCoV. Pozostaje mieć nadzieję, 

że z nimi będziemy mogli się spotkań 

podczas innych wakacyjnych wyda-

rzeń, które są już planowane oraz po 

wakacjach od października w nowym 

roku akademickim 2020/2021. Oby 

był lepszy od tego, który właśnie mija. 

Andrzej Matłacki

Kilka pytań do ...

Biorąc pod uwagę wszelkie obo-

strzenia w związku z pandemią ko-

ronawirusa, ostatnie tygodnie były 

trudne dla państwa? 

Pani Sylwia: Rzeczywiście, od 12 

marca z chwilą zamknięcia granicy 

i wprowadzeniu wielu obostrzeń w 

funkcjonowaniu zakładów, placó-

wek kulturalnych - wiele form dzia-

łalności musiało zostać ograniczo-

nych, a znaczna część firm wręcz 

znalazła się na skraju bankructwa. W 

naszych gubińskich realiach te mi-

nione 10 tygodni były bardzo trudne 

dla tzw. małego biznesu, targowisk 

i lokalnych firm, zakładów fryzjer-

skich, barów, restauracji. Zatrudnia-

liśmy przed wybuchem pandemii 

– łącznie z nami – 10 osób. Na chwilę 

obecną – po „odmrożeniu” działalno-

ści – zatrudniamy 6 osób. Pracowała 

u nas osoba z Ukrainy, która musiała 

powrócić do swojego kraju; zatrud-

nialiśmy również osobę posiadającą 

emeryturę. Obecnie czeka ona na 

możliwość ponownego podjęcia 

pracy, jeszcze inna osoba była za-

trudniona na czas określony. Co do 

naszej pracownicy z Ukrainy liczymy 

na to, że po otworzeniu granicy po-

wróci do nas do pracy.

Premier i przedstawiciele rządu 

dużo mówią o pomocy finansowej 

dla małych i średnich firm, przed-

siębiorstw. Czy państwo również 

ubiegacie się o taką pomoc?

Pan Mariusz: Złożyliśmy odpowied-

nie wnioski. Jednak moim zdaniem 

te zamierzenia rządu nie do końca są 

logicznie dopracowane.  Tak zwana 

„Tarcza Antykryzysowa – wersja 1.0” 

była skierowana do małych firm, któ-

re zatrudniają do 9 osób. Niektórzy 

przedsiębiorcy, w tym i my – na nią 

się „nie łapaliśmy”, ponieważ zatrud-

niamy (łącznie z nami) – 10 osób. Ko-

lejna jej wersja skierowana do przed-

siębiorstw zatrudniających powyżej 

10 i więcej osób - „wystartowała” bar-

dzo późno, gdy większość właścicieli 

ograniczyła już liczbę zatrudnionych. 

My – niestety – nie „załapaliśmy” się 

na obie wersje tej ustawy. Owszem, 

zostały uruchomione przez rząd 

możliwości wzięcia kredytów, ale 

w myśl mądrej zasady „pożyczasz 

czyjeś, a oddajesz z nawiązka swo-

je” - trzeba je spłacać. Złożyliśmy 

odpowiednie wnioski, dotyczące 

zawieszenia z odprowadzania skła-

dek ZUS- owskich; do chwili obecnej 

nie otrzymaliśmy żadnej informacji 

– czy nam się należą odpowiednie 

zwolnienia, o których tak chętnie się 

mówi, czy też nie? Minęły już dwa 

miesiące od ich złożenia.

Porozmawiajmy o pracownikach, 

których Państwo zatrudniacie. Do-

bry kucharz jest poszukiwany z przy-

słowiowym reflektorem!

Pani Sylwia: Z wielkim żalem musie-

liśmy się rozstać się z naszą pracow-

nicą z Ukrainy. Mam nadzieję, że jest 

to sytuacja tymczasowa. Na szczę-

ście udało nam się do chwili obecnej 

utrzymać resztę naszego persone-

lu kuchennego. Jak tylko zostanie 

otworzona granica dla mieszkańców 

Ukrainy, to z chęcią powitamy ją u 

nas w pracy. Obecnie w części ba-

rowej – obsługowej - zatrudniamy 

jedną osobę, Andżelikę Rzeźniczak, 

zamiast – jak to było przed pande-

mią - trzech. Co prawda, mówiąc o 

tzw. zewnętrznej unijnej granicy, ona 

również powinna być otwarta dla 

osób zatrudnionych w naszym kraju, 

podobnie jak jest to na granicy pol-

sko – niemieckiej.

Skoro mówimy o pracy i obrotach, 

to chyba większą część Państwa 

gości stanowią nasi niemieccy są-

siedzi?

Pani Sylwia: Nie mając gości, nie 

mamy również dochodów, które 

spadły do zera! Niemal 2/3 naszych 

gości stanowią niemieccy sąsiedzi. 

Jest to uwarunkowane bardzo ko-

rzystnym dla nich przelicznikiem 

finansowym. Z niecierpliwością cze-

kamy na ponowne otwarcie granicy. 

Ale bardzo nas uradował fakt, że nasi 

polscy goście nadal o nas pamiętają, 

że nas nie zawiedli, wspomagając 

nie tylko lokalną gastronomię.

Czy wobec trudnej sytuacji macie 

Państwo jakieś ulgi finansowe, np. 

zwolnienia lub częściowe umorzenia 

z płacenia lokalnych podatków?

Pani Sylwia: Za miesiąc maj nie otrzy-

maliśmy jeszcze żadnej informacji 

dotyczącej zwolnienia z opłacania 

podatków, które nie są małe. Złoży-

liśmy odpowiednie wnioski do ma-

gistratu o zwolnienie z tych opłat. 

Zamknęliśmy lokal i nie prowadzili-

śmy w tym okresie żadnej działalno-

ści. Wspomagaliśmy jedynie ciężką 

pracę naszych służb mundurowych, 

jak np. Straż Graniczna, dostarczając 

posiłki – za co otrzymaliśmy ze strony 

tej formacji stosowne podziękowa-

nie! Tym samym, jeżeli mówimy o 

podatkach, to czekamy na decyzję 

magistratu. Wnosimy też wcale nie-

małe opłaty za koncesję na sprzedaż 

alkoholu, której nie było w tym cza-

sie.

Czy wasi pracownicy otrzymywali 

osłonę socjalną?

Pan Mariusz: Opłacaliśmy przez ten 

okres wszelkie składki pracownicze, 

łącznie z odprawą i pensjami. Prze-

cież ci ludzie też muszą z czegoś żyć! 

Wszelkie należności pokrywamy z 

naszych oszczędności. Jak długo bę-

dziemy się „odbijać” od tej finansowej 

zapaści? Na razie nad tym się nie za-

stanawiamy, cieszy nas to, że ponow-

nie wróciliśmy do pracy. Czekamy z 

niecierpliwością na zapowiedziane, na 

14 czerwca, otwarcie granicy polsko – 

niemieckiej. Uważam, że to powinien 

być jeden z priorytetów działań rządu, 

ponieważ w pierwszym rzędzie to te 

małe przygraniczne miasta ucierpią 

na finansowym kryzysie, jaki nas cze-

ka – najbardziej! W naszej konkretnej 

sytuacji zainwestowaliśmy bardzo 

dużo, mamy swoich stałych klientów, 

gości, personel z doświadczeniem.

Czego wobec tego Państwu życzyć?

Pani Sylwia: Przede wszystkim wy-

trwałości. Przyjdą jeszcze dobre cza-

sy, a na razie wszyscy zadbajmy o 

nasze zdrowie.

Dziękuję za rozmowę.

Z  Sylwią i Mariuszem Kasowskimi – właści-
cielami Restauracji „Retro” rozmawia Antoni 
Barabasz.
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społeczeństwo
Wrósł w gubiński krajobraz

Po transformacji z 1989 roku w Gubinie oprócz zmian ustrojowych moż-

na było zauważyć początki innowacji w handlu. Zaczął zmieniać się 

asortyment towarowy, półki sklepowe zaczęły zapełniać się towarem 

nie tylko rodzimej produkcji, zmieniał się wystrój sklepów, pojawiło się 

wyposażenie sprowadzane z zachodu. 

Był skromny i pracowity

Już 31 maja 1991 roku Sąd Rejo-

nowy w Zielonej Górze wpisał 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„Horex” Spółka z o.o. do Rejestru 

Handlowego. Spółka nie czekając 

długo pod koniec czerwca otwie-

ra przy ul. Kresowej nowoczesną 

stację paliw „Horex” Andrzeja i 

Edwarda Horoszkiewiczów. Wie-

lu gubinian pamięta jak wówczas 

wyglądała stacja paliw CPN (do tej 

pory jedyna w mieście) i jak „po-

wiało zachodem”, kiedy rozpoczę-

ła pracę stacja paliw „Horex”. Dwa 

odmienne od siebie światy.

Wkrótce obok stacji paliw rozpo-

częła funkcjonowanie restauracja, 

wyróżniająca się w mieście swo-

im wyglądem i wyposażeniem. W 

1994 roku spółka „Horex” otworzyła 

na ul. Śląskiej 48 przy stacji paliw 

mały market, w którym prowa-

dzono sprzedaż podstawowych 

artykułów spożywczych. Rok póź-

niej - 2 czerwca - „Horex” w wy-

remontowanym obiekcie przy ul. 

Wyspiańskiego 8 otwarto hurtow-

nię napojów, a 18 grudnia – „Horex” 

uruchomił nowo wybudowany su-

permarket przy ul. Wyspiańskiego. 

Zatrzymajmy się w tym miejscu. 

Pod adresem Wyspiańskiego 8 

przez lata funkcjonowała stolarnia 

będąca własnością Spółdzielni Re-

montowo-Budowlanej „Nowa Era”. 

Przemiany ustrojowe dotyczyły 

także spółdzielni. Pomieszczenia 

po stolarni wynajął właściciel skle-

pu meblowego „U Włodka”. Żywot 

sklepu nie był długi i obiekt nabyła 

spółka „Horex”, która po kapital-

nym remoncie zaadoptowała bu-

dynek na supermarket spożywczy. 

Po sklepach gminnej spółdzielni, 

sklepach PSS-u, po „Samach” w 

mieście powstał pierwszy w zmie-

nionej rzeczywistości supermar-

ket. Czegoś takiego do tej pory w 

mieście nie było.  

Po latach Danuta Grygorowicz - 

dyrektor ds. Handlu i Marketingu 

w firmie „Horex” - tak wspomina 

tamte czasy. – Chcieliśmy społe-

czeństwu gubińskiemu pokazać 

inny świat sklepów, taki jak na 

zachodzie. W tym czasie sklepy 

gubińskie były jeszcze w dawnej 

rzeczywistości. Mam na myśli ich 

wyposażenie, wizualizację, za-

opatrzenie w typowy dla sklepów 

sprzęt. Była to sytuacja zrozumia-

ła. Nasze sklepy miały być bardzo 

podobne do tych na zachodzie 

europy. Miała tu przede wszyst-

kim dominować wszechobecna 

samoobsługa. I myślę, że krótkim 

czasie cel osiągnęliśmy. Wiele wy-

posażenia przyjechało do nas z za-

chodu (w Polsce jeszcze nie było), 

pojawiły się np. pierwsze wózki dla 

klientów, lady sklepowe jakich do 

tej pory nie było i wiele, wiele in-

nych urządzeń. Nowo otwarty su-

permarket pękał w szwach. Takie 

było wówczas zapotrzebowanie 

na rynku. Nasz sklep „przemycał” – 

jako pierwszy – trochę zachodu do 

Gubina. Era „blaszaków” kończyła 

się. Supermarket niejako wytyczał 

kierunki dla gubińskiego handlu. 

Kończył się „peerel”, zaczynała się 

Europa. Ale… Wkrótce do Gubi-

na zawitała era sklepów wielko-

powierzchniowych. Pojawiają się 

Biedronki, Tesco, Lidl. Dziś zacho-

dzimy w głowę, jak uatrakcyjniać 

ofertę, by sprostać konkurencji, co 

robić by utrzymywanie obiektów 

będących w naszej dyspozycji było 

możliwe, rentowne. Ktoś dopro-

wadził do tak dużej konkurencji 

na tak małym rynku. Dziś w sytu-

acji pandemii, braku klienta nie-

mieckiego (to około 70% klientów 

marketu przy Wyspiańskiego), wy-

stępują duże problemy, z którymi 

trzeba się uporać, by nie zwalniać 

pracowników.    

Warto dodać, że wkrótce właści-

ciele podjęli decyzję o jego rozbu-

dowie. W 1998 roku spółka otwo-

rzyła powiększony supermarket 

przy ul. Wyspiańskiego 8. Rozbu-

dowa prowadzona była przy cią-

głej sprzedaży w istniejącym już 

markecie. Dziś to 712 metrów kwa-

dratowych powierzchni. Market 

przy Wyspiańskiego wrósł w gu-

biński krajobraz. To miejsce znane 

wszystkim mieszkańcom. Trudno 

sobie dziś wyobrazić Wyspiańskie-

go 8 bez tego supermarketu. 

(sp)

Mówił o sobie, że pracuje jak piekarz. 

Szedł do pracy, kiedy wszyscy kładli 

się spać, a wracał z niej gdy inni wsta-

wali. Kim był ów człowiek, całkowicie 

nieznany dla młodych, ale też nieste-

ty zapomniany przez większość star-

szych mieszkańców Gubina?  

Henryk Stanisław Rudnicki urodził 

się w 1937 roku w Lublinie, w polskiej, 

niezwykle patriotycznej rodzinie. 

Jego ojciec był żołnierzem walczą-

cym w obronie ojczyzny w 1939 roku 

i żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie. Po wojnie został poddany 

represjom ze strony funkcjonariu-

szy Urzędu Bezpieczeństwa. Młody 

Henryk ukończył szkołę podstawową 

i liceum w Kraśniku. Marzył o wyko-

nywaniu zawodu lekarza. Chciał zo-

stać chirurgiem. Zostawił więc swoje 

rodzinne strony oraz najbliższych 

i ruszył, jak wielu mu podobnych 

młodych ludzi, „na Zachód”. Studia 

medyczne ukończył w Akademii 

Medycznej na wydziale lekarskim w 

Szczecinie. Swoje pierwsze, zawodo-

we obowiązki wykonywał w szpitalu, 

w Lubsku. Pierwszą specjalizację uzy-

skał w 1964 roku, kolejną, II stopnia, 

w Warszawie jedenaście lat później.  

Doktor Rudnicki związał swoje losy z 

Gubinem od 1990 roku, rozpoczyna-

jąc pracę w gubińskim szpitalu na 

oddziale chirurgicznym. W następ-

nym roku został ordynatorem tego 

oddziału i pełnił tę funkcję do końca 

2000 roku. Został również członkiem 

Rady nadzorczej gubińskiego ZOZ-u, 

powołanej przez wojewodę ówcze-

snego województwa zielonogór-

skiego. Przez okres pełnienia swojej 

funkcji doktor niezwykle aktywnie 

angażował się w rozbudowę i unowo-

cześnienie gubińskiej placówki, m. in. 

w 1994 roku wyremontowano i wypo-

sażono w nowy sprzęt salę do inten-

sywnej opieki medycznej oraz prze-

prowadzono gruntowny remont  sal 

dla chorych na oddziale chirurgicz-

nym. Reorganizacja służby zdrowia w 

powiecie krośnieńskim spowodowała 

podjęcie przez doktora Rudnickiego 

nowych obowiązków - lekarza w Po-

gotowiu Ratunkowym. Do uzyskania 

wieku emerytalnego pełnił również 

dyżury nocne i świątecznej pomocy 

lekarskiej. Po przejściu na emerytu-

rę wyjechał w rodzinne strony, gdzie 

spędził ostatnie lata swojego życia. 

Zmarł w otoczeniu rodziny 14 maja 

2020 roku. Doktor Henryk Rudnicki 

był osobą skromną, a jednocześnie 

niezwykle pracowitą. Lubił mawiać, 

że kiedy inni idą po ordery on idzie do 

swoich pacjentów, którym poświęcił 

większość swojego życia. Być może 

pozostawił u niektórych ludzi wraże-

nia twardego i szorstkiego człowieka. 

Był to jednak tylko pozór, bo tak na-

prawdę był człowiekiem szarmanc-

kim, kulturalnym, który dla innych 

dawał bardzo dużo. Któregoś razu, 

po wyczerpującej pracy, wrócił na od-

dział, ponieważ w tym dniu składał 

złamane ręce trzem rowerzystkom. 

Wrócił, bo chciał sprawdzić jak się 

czują, a powitał je słowami: „Jak się 

czują moje kolarki”. Takim człowie-

kiem był doktor Rudnicki i o takich 

ludziach, nie tylko z pierwszych stron 

gazet, również należy pamiętać i ich 

wspominać. Z wyrazami szacunku 

dla Doktora i jego pracy. D. Strzelbicki
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historia I społeczeństwo
Niezwykła kobieta

Praca czeka

Mosty w Gubinie (cz. 2)

Most Wielki – graniczny

Najważniejszy w mieście most 

na Nysie Łużyckiej, tzw. „Wielki 

Most” był przez stulecia konstruk-

cją drewnianą. Przez niego wiódł 

jeden ze szlaków handlowych. W 

1897 roku wielka powódź znisz-

czyła drewniany most na Nysie. 

Uznano wówczas, że budowanie 

kolejnej drewnianej przeprawy 

nie ma sensu. Dopiero w latach 

1922-1923 wybudowano nowocze-

sny, na ówczesne czasy, pierwszy 

most stalowo-betonowy. Miesz-

kańcy spiętrzali wody Nysy, która 

napędzała ich młyny, a później 

też elektrownię, dającą prąd mia-

stu i jego zakładom przemysło-

wym, które również potrzebowa-

ły wody i dlatego ulokowały się 

na obu brzegach. W 1923 r. wyko-

nano most o konstrukcji stalowo

-betonowej z nowoczesnymi jaza-

mi sąsiadującej z nim elektrowni. 

Konstrukcja spoczywała na czte-

rech solidnych filarach spiętych 

pięcioma przęsłami. Nowoczesne 

jazy pozwalały na efektywniejszą 

regulację wód rzeki, a mostowe 

balkony po obu jego stronach 

zachęcały do zatrzymania się, by 

w spokoju obejrzeć rzekę oraz 

okolicę. Ten piękny most skoń-

czył swój żywot 20 kwietnia 1945, 

kiedy został wysadzony przez od-

działy niemieckie wycofujące się 

ze wschodniej, zniszczonej części 

miasta. Po zakończeniu działań 

wojennych mieszkańcy poko-

nywali rzekę po resztkach zbu-

rzonego mostu. Niemcy, do nie-

dawna mieszkańcy wschodniej 

części miasta, wracali do swoich 

domów, szukali żywności. Tak 

było do czasu zamknięcia granicy 

dla ludności niemieckiej jesienią 

1946 r. Wówczas most  był pierw-

szym odbudowanym po wojnie, i 

niedostępnym dla mieszkańców 

przez kilkadziesiąt lat. Przy wej-

ściu na most postawiono biało

-czerwony szlaban i wartownika 

z karabinem. Po drugiej stronie 

mostu leżał socjalistyczny Wil-

helm Pieck Stadt Guben. W po-

łowie mostu namalowano białą 

poprzeczną linię, której nie wol-

no było przekroczyć.  Dopiero po 

podpisaniu porozumienia mię-

dzy rządem polskim i NRD most 1 

stycznia 1971 r. połączył oba brze-

gi. Za okazaniem dowodu oso-

bistego ze specjalną pieczęcią 

można było zobaczyć, co słychać 

u sąsiada. Po burzliwym polskim 

roku 1980 most znowu zamknię-

to na kilka lat. Otwarto go kolejny 

raz po rozpadzie NRD i zjedno-

czeniu Niemiec. W grudniu 2007 

r. z mostu znikł jego dotychczas 

obowiązkowy element - kontrola 

dokumentów. Wiosną 2008 r. ro-

zebrano infrastrukturę graniczną 

- wiaty i budki strażników gra-

nicznych i celników. 

Most Północny 

Łączył dzisiejszą ulicę Piastow-

ską z Uferstraße w Guben - w 

miejscu, gdzie znajdowała się 

rzeźnia miejska. Masywną, be-

tonową konstrukcję oddano do 

użytku 26 maja 1925 r. Estetyczny 

wygląd potrafił ucieszyć każde 

oko. Most składał się z dwóch fi-

larów i trzech przęseł,  miał 90 m 

długości. Dla porównania warto 

podać, że obecny drogowy most 

graniczny ma 70 m długości. 

Pomimo swojej masywnej bryły 

należał do najpiękniejszych mo-

stów gubińskich. Przez ten most 

prowadziła najkrótsza droga z 

dworca kolejowego na najwyższy 

punkt widokowy miasta i okolicy, 

na Wieży Bismarcka. Most został 

wysadzony w pierwszych dniach 

walk o miasto zimą 1945 r. (obec-

ny graniczny most drogowy wy-

sadzono dopiero 20 kwietnia 1945 

roku). Ocalałe fragmenty Mostu 

Północnego są przerażającym 

przypomnieniem niszczycielskiej 

wojny rozpętanej przez hitlerow-

skie Niemcy. Poprzednikiem Mo-

stu Północnego był stojący w tym 

samym miejscu Most Parkowy, 

otwarty 25 września 1904 roku. 

Była to dość wąska konstrukcja 

drewniana, przeznaczona dla 

pieszych. Tędy chodzili do pracy 

mieszkańcy północno-wschod-

niej części miasta bez potrzeby 

nadkładania  drogi przechodze-

niem przez most przy elektrow-

ni. Przez Most Północny wiodła 

również najkrótsza droga z gu-

beńskiego dworca kolejowego 

na Wzgórza Gubińskie. Po wojnie 

odbudowano prawie wszystkie 

przedwojenne, zniszczone mosty. 

Tego na końcu ul. Piastowskiej 

nie udało się odbudować. Resztki 

konstrukcji sterczące znad wody 

są wymownym śladem ostatniej 

wojny.

„Nie mówię żegnaj, lecz do wi-

dzenia...”

Gdy się otworzy kronikę Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku, to 

na liście pierwszych słuchaczy 

(rok 2009) widnieje nazwisko 

Bronowska Maria. Jedna ze star-

szych studentek. W styczniu br. 

skończyła 91 lat. I nic dziwnego. 

Pani Maria była wielką orędow-

niczką i jedną z inicjatorek po-

wstania placówki tego typu dla 

seniorów w Gubinie. Była aktyw-

ną słuchaczką – uczestniczyła w 

wykładach, zajęciach rękodzieła, 

teatralnych i wokalnych. Była ko-

bietą niezwykłą. Jej droga na za-

chód Polski rozpoczęła się z kie-

leckiej wsi poprzez wiele miast, 

aby w 1957 r. zakończyć się w 

Gubinie. Od samego początku 

wraz z mężem była związana  z 

GZO „Carina”. Gdy na UTW po-

proszono ją o prelekcję na temat 

„Cariny”, to była ona osobą, która 

jak mało kto potrafiła przybliżyć 

historię powstania, rozkwitu i 

upadku Gubińskich Zakładów 

Obuwniczych. Sama była w cen-

trum tej historii.

Maria Bronowska, to osoba, któ-

rą obchodzą losy ludzkie i życie 

jej miasta. Była świetną obser-

watorką, a to co się działo wo-

kół niej przelewała na papier w 

formie wierszy. Nic nie umknęło 

jej uwadze. Pisała o życiu, mi-

łości, przemijaniu i o Gubinie. 

Za to ludzie ją cenili i kochali. 

Wiele utworów zostało nagro-

dzonych m.in. wyróżnienie za 

zestaw wierszy w Konkursie im. 

Tadeusza Firleja „O Złote Pióro” 

(2011 r.). Za aktywność społeczną 

otrzymała srebrny i złoty Krzyż 

Zasługi, a także Odznakę Hono-

rową za zasługi w rozwoju Woje-

wództwa Zielonogórskiego.

- Droga Mario, nie mówię że-

gnaj, lecz do widzenia. Przygo-

tuj nam niebiański uniwersy-

tet, bo za jakiś czas na pewno 

się spotkamy! W imieniu słu-

chaczek Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku – koordynatorka 

S. Łapkowska. 

Najnowsze oferty pracy znajdu-

jące się w Powiatowym Urzę-

dzie Pracy – Filia w Gubinie, (ul. 

Obrońców Pokoju 20, pokój nr 9, 

tel. 68 455 22 72 i pokój nr 6 tel. 

68 455 82 12), stan na 01.06.2020r.: 

kasjer-sprzedawca, spawacz, 

stolarz-montażysta, mechanik 

pojazdów samochodowych, au-

toelektronik, pracownik socjalny, 

wychowawca, psycholog, nauczy-

ciel języka angielskiego, nauczy-

ciel języka niemieckiego, opera-

tor maszyn, portier, pracownik 

gospodarczy, kierowca C+E, pra-

cownik budowlany, piekarz, szli-

fierz, spedytor, szlifierz metali, 

robotnik, magazynier, pakowacz 

ręczny, lektor języka angielskie-

go, sprzedawca, robotnik gospo-

darczy, kurier – kierowca, fryzjer, 

nauczyciel przedszkola, kierowca 

kat. B. Wolne miejsca stażu w Po-

wiatowym Urzędzie Pracy – Filia 

w Gubinie, (pokój nr 9, tel. 68 - 

455 22 72 i pokój nr 6 tel. 68 455 

82 12), stan na 01.06.2020 r.: sprze-

dawca, pracownik biurowy.

Ze względu na pojawienie się 

pierwszego w naszym powiecie 

przypadku koronawirusa, Powia-

towy Urząd Pracy w Krośnie Od-

rzańskim wraz z Filią w Gubinie 

był 29 maja nieczynny dla intere-

santów.

am
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W październiku minie 20 lat od czasu kiedy w naszym mieści rozpoczął działanie Ośrodek Szkolenia Kierow-

ców Moto Wiwa. O minionych latach opowiada współwłaściciel OSK Dariusz Waszkowiak.

Nielegalny tytoń
Policjanci z Gubina udaremnili 25 maja w na-
szym mieście wprowadzenie do obrotu ponad 
tony nielegalnego tytoniu. Do sprawy zatrzy-
mano czterech mężczyzn.

Pracowity 
weekend

Od 20 lat uczą jeździć 

Słoneczne dni sprawiły, że wielu motocyklistów z Gu-

bina i okolic wyjechało na drogę. Pamiętajmy, że jazda 

motocyklem wymaga dużej odpowiedzialności!

- W Gubinie znalazłem się „służ-

bowo”. Zostałem tu skierowany do 

pełnienia służby wojskowej. Wów-

czas byłem pewny, że długo tu 

miejsca nie zagrzeję. Przyjechałem 

tu z Bielska-Białej. Był rok 1988. Ale, 

że życie najczęściej pisze nieprzewi-

dzialne scenariusze, tak i w moim 

przypadku potoczyło się inaczej 

niż marzyłem. Tu poznałem kandy-

datkę na żonę, i ciąg dalszy można 

sobie wyobrazić. Zawodową służbę 

wojskową pełniłem do czasu, aż 

moją jednostkę rozwiązano. Był rok 

2000. I co dalej? Zawsze marzyłem, 

by uczyć młodych ludzi prowadze-

nia samochodu, wybrałem drogę 

realizacji marzeń. Odnosiłem wra-

żenie, iż wiatry są sprzyjające. Nato-

miast mój wspólnik Leon Wieliczko 

jest „gubinianinem”, który jak to się 

popularnie określa - w Gubinie zna 

prawie wszystkich, będąc nauczy-

cielem popularnego „rolniczaka”. 

Podobnie jak ja, chciał stworzyć i 

realizować swoje pasje związane z 

nauką jazdy  Może dodam, iż istot-

ny wpływ na powstanie firmy miały 

nasze małżonki, znające się wcze-

śniej z pracy w Szkole Podstawowej 

nr 3. Zakładając kolejny w mieście 

ośrodek nauki jazdy mieliśmy świa-

domość, że w mieście funkcjono-

wało kilka ośrodków. Mimo tak 

licznej konkurencji do tego grona 

dołączyła nasza Moto Wiwa. Po-

stawiliśmy sobie ambitne zadania, 

by szkolić coraz lepiej i na coraz to 

wyższym poziomie, rozwijając rów-

nież usługi w zakresie kształcenia 

kierowców. Nie było łatwo, było czę-

sto „pod górkę”, ale dzięki wzajem-

nemu zrozumieniu wspólników, 

dzięki temu, że potrafiliśmy się do-

skonale uzupełniać – udawało się. 

- I udaje się dalej? – Kiedy patrzy 

się z pozycji obserwatora na prowa-

dzenie Ośrodka Szkolenia Kierow-

ców wielu osobom wydaje się, że to 

łatwy biznes. Czasem bywa różnie. 

Nas podobnie jak szkolnictwo do-

tyka problem niżu demograficz-

nego, kiedy to ilość kursantów nie 

przekłada się na sumę wydatków, 

które trzeba ponosić. Stąd roz-

szerzenie świadczonych usług, by 

te przeciwności losu niwelować. 

Chcąc szkolić na coraz to wyższym 

poziomie, trzeba angażować sporo 

pieniędzy w wyposażenie i coraz to 

nowszy sprzęt. Zmienił się katalog 

kategorii prawo jazdy. Na przykład 

dawna kategoria A ma dziś cztery 

odmiany. To generuje np. potrzeby 

zakupu nowego sprzętu. Można o 

wielu sprawach mówić długo. By-

wały czasy, że na zajęcia przyszło 

około 150 osób, ale był i taki czas, że 

sala wykładowa świeciła pustkami. 

- Po dwudziestu latach pracy jeste-

ście jedynym w mieście ośrodkiem 

szkolącym kierowców. Tak zmieniły 

się czasy? – Proszę sobie wyobrazić, 

że nie ma chętnych do kontynuacji 

tego zawodu, instruktora nauki jaz-

dy. Przyszłość jawi się w barwach 

trudnych do przewidzenia. Moto-

ryzacja rozwija się na całym świe-

cie i naturalnie na tych fachowców 

będzie zapotrzebowanie. Do nie-

dawna gubińskie OSK kształciły w 

zasadzie tyko kandydatów do pra-

wa jazdy kategorii B. My poszliśmy 

dalej. Kształcimy kierowców od 

motoroweru, poprzez samochody 

osobowe, ciężarowe, aż po wózki 

widłowe, hds, podnośniki koszo-

we. Kształcimy również kierowców 

zawodowych w zakresie szkoleń 

okresowych i kwalifikacji wstępnej.    

- A koronawirus? – Oczywiście nie 

ominął i nas. Musieliśmy wstrzy-

mać jazdy, co wynikało ze spec 

ustawy, wirus wystraszył wszyst-

kich. Młodych też. Mam nadzieję, 

że powoli wszystko wróci na swoje 

miejsca. Wydaje się, że wszystko 

idzie w dobrym kierunku i obecnie 

pracujemy na wysokich obrotach. 

Naturalnie podczas szkolenia reali-

zujemy wszystkie wymogi sanitar-

ne by kursant i instruktor czuli się 

bezpiecznie.

- Moto Wiwa? Skąd się to wzięło? 

– Odpowiedź jest prosta: wi – Wie-

liczko, a wa – Waszkowiak, czyli ja. I 

by w komplecie jakoś to wyglądało 

i było poprawnie kojarzone, dodali-

śmy Moto. W ten sposób powstała 

Moto Wiwa.

Życzymy kolejnych co najmniej 20 

lat dobrej pracy dla mieszkańców 

naszego miasta. – Dziękuję, a korzy-

stając z okazji chcielibyśmy pozdro-

wić naszych wszystkich Kursantów 

życząc im popularnej „szerokości”. 

Również naszym wszystkim Pra-

cownikom, którzy na przestrzeni 

tych 20 lat tworzyli team budujący 

wizerunek i markę „motowiwy”, 

pragniemy w sposób szczególny 

podziękować i życzyć dużo zdrowia 

i wszelkiej pomyślności.                (sp)

Szacunkowa wartość strat, jakie Skarb 

Państwa mógłby ponieść z tytułu nie-

opłaconego podatku akcyzowego, to 

blisko 700 tys. złotych. - Funkcjonariu-

sze zatrzymali do kontroli dwa busy. 

Okazało się, że przestrzeń ładunkowa 

jednego z nich wypełniona jest kar-

tonami z liśćmi tytoniu, a w drugim 

widoczne były palety oraz pozosta-

łości po suszu tytoniu. Oba pojazdy 

wraz z ładunkiem zostały zatrzyma-

ne. Łącznie kryminalni zabezpieczyli 

ponad 1200 kg tytoniu bez polskich 

znaków akcyzy. Ponadto w jednym 

z samochodów ujawnili marihuanę i 

amfetaminę – mówi nadkom. Marcin 

Maludy, Rzecznik Prasowy KWP w 

Gorzowie Wlkp.

Narkotyki były własnością 30-letnie-

go mieszkańca woj. wielkopolskiego. 

Środki odurzające policjanci znaleźli 

także przy 24-latku. Trzech miesz-

kańców woj. dolnośląskiego i miesz-

kaniec woj. wielkopolskiego zostali 

zatrzymani do wyjaśnienia. - Wobec 

podejrzanych zastosowano środki za-

pobiegawcze.

30 i 34-latek usłyszeli zarzut wprowa-

dzenia na terytorium kraju wyrobów 

akcyzowych w postaci liści tytoniu 

bez ich uprzedniego oznaczenia zna-

kami akcyzy oraz bez ujawnienia wła-

ściwemu organowi podatkowemu, 

uchylając się w ten sposób od opo-

datkowaniu VAT. Natomiast 20 i 24- 

latek usłyszeli zarzut nabycia od usta-

lonych osób nielegalnego tytoniu. 

Ponadto 30 i 24-latek odpowiedzą za 

posiadanie narkotyków – dodaje M. 

Maludy. Grożą im kary grzywny oraz 

pozbawienie wolności. 

(red)

Policjanci powiatu krośnieńskiego w 

trosce o bezpieczeństwo na drodze 

podjęli w dniach 22-24 wzmożone 

kontrole kierowców podróżujących 

przez nasz region. 

Mundurowi zwracali uwagę na spo-

sób jazdy kierowców, w szczególno-

ści prędkość z jaką prowadzą swój 

pojazd, stan trzeźwości kierowców, a 

także stan techniczny samochodów. 

- W przeciągu tych trzech dni, funk-

cjonariusze ujawnili 66 wykroczeń 

drogowych. Zatrzymano także oso-

by pod działaniem alkoholu, w tym 

jedna z zakazem prowadzenia pojaz-

dów mechanicznych. Niechlubnym 

rekordzistą był kierowca fiata, który 

w organizmie miał blisko 2,5 promi-

la alkoholu, ponadto kierował mimo 

obowiązującego zakazu prowadze-

nia pojazdów mechanicznych. Cieszy 

fakt, że o bezpieczeństwo na drogach 

dbają nie tylko policjanci. Udowodnił 

to mieszkaniec gminy Gubin, który 

udaremnił dalszą jazdę kierującej 

motocyklem. Przybyły na miejsce pa-

trol sprawdził stan trzeźwości kobiety. 

Okazało się, że ma ona ponad dwa 

promile alkoholu w organizmie i nie 

posiada uprawnień do kierowania. 

– mówi Justyna Kulka, z KPP w Kro-

śnie Odrz. Sprawa została skierowana 

do sądu. Niestety, wciąż możemy się 

przekonywać, że niektórzy są lekko-

myślni, narażając zdrowie lub życie 

swoje oraz innych osób.                    (red)
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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe.

Lp. Nr 

działki Powierzchnia (m²) Położenie Cena wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin  

przetargów  
odbytych

Uwagi

1
156/22 i 

156/23
96 m²

ul. Kujawska

obręb 6 35.000,00 zł 3.500,00 zł -----------

Przedmiotowa działka położona jest w pośredniej strefie miasta Gubina, przy ulicy 
Kujawskiej. Okolice nieruchomości to tereny mieszkaniowo-usługowe, cmentarz 
komunalny i rozdzielnia elektryczna. Kształt działki zbliżony do prostokąta  
o wymiarach 12 x 8, teren niezagospodarowany i nieogrodzony. Nieruchomość 
gruntowa ma możliwość dostępu do przyłączy: energii elektrycznej, gazu ziemnego, 
wodociągowej i kanalizacji. Na dzień oględzin dojazd drogą utwardzoną, wykonaną  
z kostki granitowej. 
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną 
określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą 
nr ZG2K/00012344/9. Przetarg odbędzie się dnia  01.10.2020 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 28.09.2020 r. na konto 
PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku 
regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę 
dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne 
zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej 
inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości 
oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, 
niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią 
wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  Przystępujący 
do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na 
dzień transakcji. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym 
staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych 
zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien 
dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. Nabywca nieruchomości 
przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 nr 7.2020 
Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży 
nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi 
nabywca. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna 
ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 
miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu 
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/
osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie 
nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku 
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt 
kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. 
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 4 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”

Czy koronawirus pokrzyżował pra-

cę gubińskim bibliotekarzom? O 

odpowiedź pytam dyrektora bi-

blioteki Romana Niparko. – Biblio-

teka, zgodnie z obowiązującymi 

obostrzeniami, została zamknięta 

12 marca. Ponowne otwarcie na-

stąpiło 6 maja. Zatem sporo czasu 

nasza lokalna książnica nie funk-

cjonowała. Czy dziś pojawia się 

podobna liczba czytelników? Na 

pewno zdecydowanie mniej. Wy-

czuwam u ludzi – pomimo upływu 

czasu – obawę przed epidemią, 

przed ewentualnym kontaktem 

z obcą osobą. To w pewnym sensie 

normalne. Pomimo tego, że można 

skorzystać z płynu dezynfekującego, 

należy mieć maseczkę, obawa istnie-

je, i myślę, że to tak szybko nie minie. 

- Zapewne pracownicy bibliote-

ki czas przerwy wykorzystali z po-

żytkiem. – Ten czas poświęciliśmy 

na wykonanie skontrum  (kontrola 

zbiorów bibliotecznych lub archiwal-

nych, mająca na celu ustalenie stanu 

faktycznego zbiorów i ujawnienie 

braków), niektóre panie wykorzy-

stały zaległe urlopy, potem była tzw. 

praca zdalna, opracowywano książ-

ki, skorzystaliśmy też z porad na ten 

okres, przekazywanych przez Biblio-

tekę Narodową. I tak dotrwaliśmy do 

dnia, w którym pozwolono na otwar-

cie biblioteki. Książki zwracane przez 

czytelników muszą „odleżeć’ co naj-

mniej 4 dni, by mogły znowu wrócić 

na półki. 

- Jak wyglądało otwarcie 6 maja? – 

Przyszło około 150 osób, ponad 500 

wypożyczeń  – mówi Ewa Dąbek, 

pracownica biblioteki. Kolejka, z 

uwzględnieniem odstępów, kończy-

ła się na ulicy. Ludzie stęsknili się za 

nami, my za nimi również. Dziś poja-

wia się co prawda mniej osób niż np. 

w marcu, ale myślę, że w momencie, 

kiedy życie w pełni wróci do normy, 

to i u nas wzrośnie liczba chętnych 

do wypożyczenia książek. 

- A jakie książki najchętniej czytają 

gubinianie? – Trudno precyzyjne od-

powiedzieć. Jest duże zróżnicowa-

nie. Jedni lubią romanse, inni krymi-

nały, a jeszcze inni fantastykę. Choć 

ostatnio zauważyłam, że dużym 

zainteresowaniem cieszy się współ-

czesna literatura polska, zarówno 

powieści, jak i reportaże.

Książki zapewne kojarzą się z księ-

garnią. Czy mając nadmiar nagle 

otrzymanego czasu wolnego, 

gubinianie poszli do księgarni? 

Ryszard Kościesza, właściciel księ-

garni, patrzy dziś mało optymi-

stycznie. – Porównuję dochody 

dzisiejsze do np. lutego. Spadek 

drastyczny. Obroty spadły w mar-

cu o 50% (jeszcze do połowy mie-

siąca były w miarę normalne), w 

kwietniu było jeszcze gorzej – spa-

dek o ponad 80 %. Od kilku dni 

przynajmniej widzę ludzi – dodał 

R. Kościesza. 

(sp) 

Czy lubimy książki?
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Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej 
nieruchomości.

Lp. Numer
działki

Pow. 
(m²)

  Położenie Cena 
wywoławcza
(netto w złotych)

Wysokość
wadium

  Termin
przetargów
  odbytych

                          Uwagi

1 294/2    460
   

  ul. Poleska
     obręb 7

     29.400,00
    

    2.940,00
  

     -------

   

Zbycie nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla 
właściciela nieruchomości sąsiedniej, gdyż działka będąca przedmiotem 
sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, 
może natomiast być wykorzystywana przez właścicieli nieruchomości 
przyległych, poprawiając warunki ich zagospodarowania, w związku 
z czym warunki przetargowe mogą być spełnione przez ograniczoną 
liczbę  osób. Na dzień oględzin teren działki wykorzystywany jest 
przez właścicieli nieruchomości sąsiedniej (zlokalizowany został garaż 
konstrukcji stalowej).

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych, położonych w obrębie 7 m. Gubina 
oznaczonych jako dz. nr 295, 294/1, 294/6 i 301. Przetarg odbędzie się dnia 24. 09. 2020 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargach jest:
- wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 września 2020 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr  131020 5402 
0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy),
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wraz z niezbędnymi załącznikami),
- oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, że posiadana nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu wraz z dowodem potwierdzającym 
użytkowanie wieczyste lub własność (aktualny odpis księgi wieczystej).
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 21 września 2020 r. do Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie (pok. nr 104), ul. Piastowska 
24.
Komisja przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargowe, zakwalifikuje uczestników do udziału w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gubinie w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
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.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do 
zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną oraz zobowiązana jest do sprawdzenia czy przedmiotowe nieruchomości odpowiadają jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. 
Zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie 
faktycznym i prawnym. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działce, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej 
(w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest, w przypadku 
realizacji zamierzonej inwestycji, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na 
własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości 
kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt 
w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem 
o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych). Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny 
koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina 
z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni 
po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Do ceny nieruchomości zostanie 
zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. 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. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z 
notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie 
dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób 
fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona 
uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości 
bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód 
osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport 
lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z 
rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz 
dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, 
również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu 
notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość 
sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina Gubin o statusie miejskim 
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Nabywca przyjmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
65). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się 
do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 4 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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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.

Znów polecimy
Ruszyły lotnicze połączenia krajo-

we. Podróżni muszą przygotować 

się na kilka zmian, związanych z 

nowym reżimem sanitarnym. W 

przypadku lotniska w Babimoście 

dotyczą one także godzin lotów. 

Do Warszawy będzie można po-

lecieć o godz. 9:35 i 19:35. Ze sto-

licy samolotem wrócimy o godz. 

7:00 lub 17:00. LOT postanowił 

przywrócić swoje połączenia w 8 

miastach i na tej liście znalazł się 

port lotniczy Zielona Góra/Babi-

most. Oznacza to podjęcie dodat-

kowych czynności dotyczących 

ochrony pasażera i załóg. Osoby 

przylatujące oraz odlatujące będą 

odizolowane. Ograniczeniu ule-

gnie działalność infrastruktury 

lotniskowej np. sklepów. Będzie 

też obowiązywał nakaz zakrywa-

nia ust i nosa. Podróż z Babimo-

stu przez Warszawę będzie moż-

liwa najwcześniej po 15 czerwca. 

Na początek mają to być rejsy do 

państw o niskim ryzyku epide-

micznym.                                      (red)
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Co z tymi torami?

Od wielu lat z naszymi nieczynnymi 

liniami kolejowymi nie dzieje się naj-

lepiej. Są zarośnięte przez drzewa, 

krzewy i inne rośliny, które zazwyczaj 

postanawiają żyć własnym życiem 

w miejscach niedotkniętych ludzką 

działalnością. Stan techniczny torów 

również woła o pomstę do nieba.

No i oczywiście najważniejszy aspekt, 

czyli brak 80% szyn na wszystkich 

liniach. Co się z nimi stało? Prawdo-

podobnie zostały skradzione. Czy 

ktoś za to odpowiedział? Prawdopo-

dobnie nie. Linie może będą rewita-

lizowane, a może nie... W rozmowie 

z rzecznikiem prasowym Radosła-

wem Śledzińskim, dowiedzieliśmy 

się, że sprawa kradzieży szyn nie jest 

obca Polskim Liniom Kolejowym. 

Są oni w stałym kontakcie ze Stra-

żą Ochrony Kolei, która monitoruje 

wszystkie przejazdy i pilnuje na nich 

porządku. Zapytaliśmy również o to, 

czy jest szansa na usunięcie części 

przejazdów, które znajdują się na 

drogach głównych i spędzają sen 

z powiek kierowcom. Przykładem 

jest przejazd na drodze nr 285 mię-

dzy Gubinem a Sękowicami oraz na 

drodze nr 286 między Grodziszczem 

a Starosiedlem. R. Śledziński powie-

dział, że w danej chwili PLK stawia 

na rewitalizację. Powstają nowe pro-

jekty, które mają na celu odnowienie 

niedziałających linii, ponieważ spra-

wą priorytetową jest rozwój komu-

nikacji. Ważne jest, aby pociągi miały 

coraz to dalsze zasięgi, powróciły w 

wielu miejscach. W kontrze postawi-

liśmy pytanie o drogę krajową nr 32 - 

znajdowały się na niej tory, ale zosta-

ły usunięte, a w ich miejsce wylano 

nową nawierzchnię, po której teraz 

można  przejechać bez problemu. 

Rzecznik prasowy odpowiedział, że 

jest wiele obszarów wymagających 

remontu. Są one jednak prowadzo-

ne w miejscach, które są w danym 

momencie priorytetowe. Pozostaje 

nadzieja, że ruch kolejowy w na-

szym regionie powróci. Z pewnością 

ułatwi on życie wielu mieszkańcom 

naszego miasta i okolic. M. Pawelska

Podziękowania 
Na ręce Komendanta Komisa-

riatu Policji w Gubinie kom. Ra-

dosława Sokołowskiego wpły-

nęły podziękowania od osób, 

którym policjanci z tej jednostki 

okazali życzliwość i wsparcie, a 

ich zaangażowanie i profesjo-

nalizm doprowadziły do sku-

tecznego rozwiązania sprawy. 

W swojej codziennej służbie po-

licjanci spotykają się z różnymi 

sytuacjami, niejednokrotnie trud-

nymi do rozwiązania. - Jedną ze 

spraw, której okoliczności mo-

gły wskazywać, że nie zakończy 

się pozytywnie było zgłoszenie o 

kradzieży torebki z cmentarza w 

Gubinie. Kobieta poza dokumen-

tami, kluczami do mieszkania, 

telefonem komórkowym i portfe-

lem, w którym znajdowało się 200 

złotych, miała kopertę ze znaczna 

ilością gotówki. Ta strata była dla 

niej ogromna, gdyż pieniądze były 

przeznaczone na budowę pomni-

ka. W rozwiązanie sprawy zaan-

gażowali się policjanci referatu 

kryminalnego gubińskiego komi-

sariatu, którzy w zaroślach około 

kilometra od miejsca zdarzenia 

znaleźli telefon komórkowy będą-

cy własnością kobiety. Nieopodal 

odnaleźli również torebkę z wysy-

paną zawartością. Jak się okazało, 

sprawca wyciągnął z portfela jedy-

nie 200 złotych, które zabrał. Pozo-

stała zawartość torebki wróciła do 

właścicielki – mówi podkom. Ju-

styna Kulka, z Komendy Powiato-

wej Policji w Krośnie Odrzańskim. 

Wdzięczność policjantom okazała 

również mieszkanka Gliwic. - Dy-

żurny gubińskiego komisariatu 

otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 

mieszkanki gminy Gubin, która 

jak wynikało ze wstępnych infor-

macji miała w rozmowie telefo-

nicznej użyć słów, „iż żegna się z 

życiem”. Sprawa przekazana zo-

stała do realizacji kryminalnym z 

Gubina, którzy dotarli do miejsca 

pobytu kobiety. Jak się okaza-

ło nie potrzebowała ona żadnej 

pomocy, a zerwanie kontaktu z 

bliskimi było z jej strony świado-

mym działaniem – dodaje nasze 

rozmówczyni. 

(red) 


