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Nowa Radna

26 lipca w naszym mieście odbyły 

się wybory uzupełniające do Rady 

Miejskiej w Gubinie, które przepro-

wadzono w okręgu nr 15. Wygrała w 

nich Krystyna Paczka.

czytaj str. 30

Wizyta Hołowni 

Szymon Hołownia spotkał się na 

Wyspie Teatralnej z mieszkańcami 

Gubina i okolic. Mówił m.in. o po-

wstaniu w oparciu o szeroko rozu-

miany ruch poparcia - nowej forma-

cji politycznej.                    czytaj str. 10

Kilka pytań do...

Tym razem rozmawiamy z poli-

cjantami, którzy pełnią służbę w 

polsko-niemieckim patrolu w Eu-

romieście Gubin-Guben.                       

czytaj str.9

Bon turystyczny 

Dzwoniąc pod numer telefonu 

22 11 22 111 można uzyskać infor-

macje na temat Polskiego Bonu 

Turystycznego. Mogą dzwonić 

osoby prywatne oraz podmioty tu-

rystyczne                                    czytaj str.14 

Polacy na przełomie czerwca i lip-

ca żyli wyborami prezydenckimi, 

co przełożyło się na bardzo wysoką 

frekwencją w obu turach. Jak gło-

sowali gubinianie?

czytaj str.  2

Kogo wybrał Gubin?

Co słychać u „Pioniera”?
Poza aktualnymi pracami sportowego stowarzyszenia, są też plany na 
przyszłość. Jednym z nich jest budowa wiaty cateringowej, którą chcie-
liby mieć już gotową na przyszły sezon. Oprócz tego są również zawody. 
Mimo, że kalendarz imprez uległ zmianie, to straty nie są aż tak dotkliwe.
                                                                                                                  Czytaj str. 16

10 lat temu...
Fala kulminacyjna o wysoko ści 574 cm dotarła do Gubina 10 sierpnia. 
Lubsza zalała m.in. ulice Roosevelta, Dąbrowskiego, Kunickiego, Słowac-
kiego, Krakowską, Wy spiańskiego, Śląską i Legnic ką. W niektórych miej-
scach przelała się przez wały i pojawi ła się na Piastowskiej i przyległych 
ulicach. Ucierpiała także Wyspa Te atralna.                                    Czytaj str. 10 

To był duży pożar Czytaj str. 8
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Rolniku, pamiętaj o obowiązku spisowym!
Statystyka publiczna zapewnia rze-

telne, obiektywne i systematyczne 

informowanie społeczeństwa, or-

ganów państwa i administracji pu-

blicznej oraz podmiotów gospodarki 

narodowej o sytuacji ekonomicznej, 

demograficznej, społecznej oraz śro-

dowiska naturalnego. Wypełnienie 

tego zobowiązania gwarantuje m.in. 

realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym 

źródłem, które pozwala dokładnie 

scharakteryzować polskie rolnictwo. 

Służą władzom lokalnym i central-

nym do podejmowania trafnych 

decyzji strategicznych, opartych 

na analizie danych. W państwach 

członkowskich ONZ pełne badanie 

realizowane jest raz na 10 lat i obej-

muje wszystkie gospodarstwa rolne. 

Poprzedni Powszechny Spis Rolny 

odbył się w Polsce w 2010 r., a najbliż-

szy będzie prowadzony w całym kra-

ju od 1 września do 30 listopada, we-

dług stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny zostanie prowadzony w 

gospodarstwach rolnych: osób fi-

Polacy na przełomie czerwca i lip-

ca żyli wyborami prezydenckimi, 

co przełożyło się na bardzo wysoką 

frekwencją w obu turach. Jak gło-

sowali gubinianie?

W niedzielę 28 czerwca przy urnach 

wyborczych pojawiło się 59,81% 

uprawnionych do głosowania, któ-

rzy w większości głosowali na Rafała 

Trzaskowskiego (2.872 głosy – 38,1% 

poparcia). Co ciekawe drugiego 

miejsca w naszym mieście w pierw-

szej turze nie zdobył Andrzej Duda, 

ale Szymon Hołownia (2.018 głosów 

– 26,77% poparcia). Taki wynik spo-

wodował, że niezależny kandydat 

na początku lipca spotkał się z gubi-

nianami na Wyspie Teatralnej. Urzę-

dujący prezydent otrzymał 1.908 

głosów, co oznacza, że co czwarty 

wyborca zaznaczył kwadracik przy 

jego nazwisku (25,31%). 

Pozostałe miejsca w pierwszej turze 

zajęli: Krzysztof Bosak (394 głosy – 

5,23% poparcia), Robert Biedroń (168 

– 2,23%), Władysław Kosiniak-Ka-

mysz (125 – 1,66%), Paweł Tanajno (16 

– 0,21%), Stanisław Żółtek (16 – 0,21%), 

Marek Jakubiak (8 – 0,11%), Walde-

mar Witkowski (7 – 0,09%) oraz Mi-

rosław Piotrowski (7 – 0,09%). 

Dwa tygodnie później, 12 lipca, miesz-

kańcy naszego miasta jeszcze liczniej 

stawili się w lokalach wyborczych, a 

frekwencja osiągnęła 62,74%. Osta-

tecznie okazało się, że w naszym mie-

ście ogromną przewagę uzyskał Rafał 

Trzaskowski, na którego zagłosowało 

5.468 osób (69,95%). Andrzeja Dudę 

poparło 2.350 osób (30,05%). 

zycznych (gospodarstwach indywi-

dualnych); osób prawnych;  i jedno-

stek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej. Wszystkie 

podmioty zobowiązane są do udzie-

lania dokładnych, wyczerpujących i 

zgodnych z prawdą odpowiedzi w 

formie samopisu internetowego, 

wywiadu telefonicznego lub bezpo-

średnio w trakcie rozmowy z rach-

mistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić infor-

macji o gospodarstwach rolnych 

poprzez:

- samospis internetowy przepro-

wadzony za pośrednictwem inte-

raktywnej aplikacji, która będzie 

dostępna na dedykowanej stronie 

internetowej;

- telefonicznie – dzwoniąc na infoli-

nię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rol-

nych, którzy nie spiszą się samo-

dzielnie skontaktują się rachmi-

strzowie spisowi: telefonicznie, w 

celu przeprowadzenia spisu w wy-

wiadzie telefonicznym lub bezpo-

średnio – w celu przeprowadzenia 

spisu w wywiadzie bezpośrednim w 

miejscu dogodnym dla użytkowni-

ka gospodarstwa rolnego.

Osoby wykonujące prace spisowe 

są obowiązane do przestrzegania 

tajemnicy statystycznej. Przed przy-

stąpieniem do pracy rachmistrzowie 

są pouczani o istocie tajemnicy sta-

tystycznej i sankcjach za jej niedo-

trzymanie. Następnie na ręce właści-

wego komisarza spisowego składają 

pisemne przyrzeczenie następującej 

treści: „Przyrzekam, że będę wykony-

wać swoje prace na rzecz statystyki 

publicznej z całą rzetelnością, zgod-

nie z etyką zawodową statystyka, a 

poznane w czasie ich wykonywania 

dane jednostkowe zachowam w ta-

jemnicy wobec osób trzecich.”

Ponadto w gminnych biurach 

spisowych zapewniony zostanie 

bezpłatny dostęp do pomieszczeń 

wyposażonych w sprzęt kompute-

rowy i Internet, dzięki czemu oso-

by objęte obowiązkiem spisowym 

będą mogły dokonać samospisu. 

Dodatkowo od 1 września na infoli-

nii spisowej (pod numerem 22 279 

99 99) będzie również możliwość 

spisania się przez telefon. Po połą-

czeniu się z numerem wybierz „1” 

– zostaniesz skierowany na infolinię 

spisową. Następnie wybierz opcję 

„Spisz się przez telefon”, połączysz 

się z rachmistrzem – to doskonale 

przygotowana osoba do przepro-

wadzenia spisu przez telefon.

Obecnie trwają prace organizacyjne 

i przygotowawcze do spisu rolnego. 

PSR będzie promowany na pozio-

mie ogólnopolskim, regionalnym i 

lokalnym poprzez media tradycyjne 

(radio, telewizję, prasę) oraz Internet 

(stronę www.spisrolny.gov.pl, media 

społecznościowe, serwisy informa-

cyjne on-line). 

Kogo wybrał 
Gubin?

10 czerwca 2020 r. uruchomiona zo-

stała internetowa ścieżka składania 

wniosków o dofinansowanie w ra-

mach programu „Czyste Powietrze”.

Teraz bez wychodzenia z domu 

można starać się o dotację na 

wymianę pieców „kopciuchów” i 

termomodernizację domów. Wy-

starczy wejść na: www.gov.pl/web/

gov/skorzystaj-z-programu-czy-

ste-powietrze, wypełnić wniosek, 

„Czyste powietrze”

dołączyć do niego wymagane za-

łączniki i podpisać go korzystając 

z podpisu zaufanego lub kwalifiko-

wanego potwierdzającego tożsa-

mość wnioskodawcy.

Dla tych, którzy nie mają profilu 

zaufanego, nadal funkcjonuje do-

tychczasowa forma pisemna. Po 

zalogowaniu się na Portalu Benefi-

cjenta dostępnym na stronie inter-

netowej właściwego Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej należy wy-

pełnić wniosek, który po wydruko-

waniu i podpisaniu, wraz z załącz-

nikami, trzeba dostarczyć w wersji 

papierowej do WFOŚiGW.

W Urzędzie Miejskim w Gubinie, 

pod numerem telefonu 68 455 81 

17, można uzyskać wszystkie in-

formacje na temat opisywanego 

programu.
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Ważny polityk w Euromieście

26 lipca w naszym mieście odbyły się 

wybory uzupełniające do Rady Miej-

skiej w Gubinie, które przeprowadzo-

no w okręgu nr 15. Swój głos zdecy-

dowało się oddać 241 mieszkańców 

ulic: Bajkowej, Barlickiego, Brzozowej, 

Daszyńskiego, Dolnej, Dubois, Hożej, 

Jasnej, Kasprzaka, Krasickiego, Kreso-

wej - nr parzyste od nr 122 oraz nr nie-

parzyste od nr 257, Okrzei, Osiedlowej, 

Poziomkowej, Przemysłowej, Sezam-

kowej i Waryńskiego. W efekcie dało 

to frekwencję zbliżoną do 25%.

Po przeliczeniu okazało się, że 

mandat w Radzie obejmie Krysty-

na Paczka z KWW Bartłomiej Bart-

czak, która otrzymała 107 głosów. 

Jej konkurenci, Marek Macho-Mi-

chalak i Bożena Ruszczak, zyskali 

Krystyna Paczka nową Radną
poparcie 67 osób. – Mieszkam w 

Gubinie od urodzenia i zależy mi 

na poprawie estetyki tego miasta – 

zaznaczyła w swojej ulotce K. Pacz-

ka. – Jako radna chciałabym konty-

nuować remonty dróg na naszym 

osiedlu oraz zadbać o budowę do-

datkowego oświetlenia.

- Mam pewność, że nowa Radna 

z dużym zaangażowaniem bę-

dzie starała się rozwiązać wszyst-

kie sprawy mieszkańców swoje 

okręgu – komentuje burmistrz 

Bartłomiej Bartczak. – Uważam 

także, że jej obecność w Radzie 

Miejskiej to ogromna szansa na 

kontynuację inwestycji, o które 

przez lata walczył świętej pamięci 

Janusz Jażdżewski. 

Gubińskie Rowerowe rekordy
Członkowie Gubińskiego Klubu 

Rowerowego „Bidon” szaleją na lo-

kalnych trasach i systematycznie 

poprawiają swoje rekordy życiowe. 

Niesamowity pod tym względem był 

czerwiec i lipiec, ale wszystko po kolei.

W sobotę, 27 czerwca, grupa „sza-

leńców” z Bidona przejechała 210 

km po województwie lubuskim, tra-

są prowadzącą przez Wężyska, Kro-

sno Odrzańskie, Czerwieńsk, Zieloną 

Górę, Nowogród Bobrzański, Żary 

i Lubsko. - 16 godzin w trasie, upał, 

burza, problemy z rowerami… to 

nam towarzyszyło w przygodzie. Ale 

nic nie mogło nas dzisiaj zatrzymać 

– zaznacza pomysłodawca Ultra 

Maratonu Rafał Koszczyc. - Wielkie 

brawa dla wszystkich, którzy wyka-

zali się ogromną odwagą i wytrzy-

małością fizyczną, czyli: Eli Warężak, 

Ani Kulczak, Magdy Gralak, Kingi 

Drewicz, Agnieszki Graczyk, Dawida 

Szatkowskiego, Pawła Tomczyka i 

Grzegorza Stachowiaka! Warto za-

znaczyć, że najlepszy „Bidonowiec” 

uzyskał 231 km, a 204 km było „naj-

krótszym” pokonanym dystansem. 

Tydzień po tym wydarzeniu, cały 

lokalny rowerowy świat zadziwili 

Tomasz Jaworski i Dawid Bogda-

nowicz, którzy słyną z wyczyno-

wych wypraw. Duet pojawił się na 

trasie równo o północy i ruszył w 

kierunku Szczecina, w którym byli 

już nad ranem. Następnie zaje-

chali nad Zalew i wrócili do Gubi-

na, dzięki czemu po 17 godzinach 

jazdy na rowerze przejechali oko-

ło 505 km (słownie: pięćset pięć 

kilometrów)! - To zupełnie inna 

liga rowerowych podróżników. 

Niedawno chłopaki przejechali 

ponad 330 km i dotarli na trójstyk 

granic polsko-niemiecko-czeskiej. 

Stwierdzenia, że to była rozgrzew-

ka przyjmowaliśmy jako żart, ale 

oni mówili to na poważnie... – za-

znacza Paweł Tomczyk, prezes 

Klubu. - Aż strach pomyśleć, co 

będzie następne... ambicja, umie-

jętności i siły fizyczne naszej eks-

portowej dwójki chyba nie mają 

żadnych granic!

Ostatnim wyczynem wartym opisa-

nia jest wyprawa Roberta Przywor-

skiego i Krzysztofa Kaciunki, którzy 15 

lipca postanowili pobić swoje rekor-

dy życiowe (dotychczasowe to odpo-

wiednio 170 i 130 km). Duet wyjechał 

o 4:00 rano i przejeżdżał przez Frank-

furt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą, 

Ośno Lubuskie, Rzepin, Bytnicę, Kro-

sno Odrzańskie, Wężyska i Kosarzyn. 

Swoją wycieczkę zakończyli około 

21:00 po 251 km! 

Dodajmy, że podczas druku tego 

numeru „WG” dwunastu członków 

lokalnego klubu rowerowego jest 

w trakcie podróży do Przemyśla, co 

opiszemy w następnym wydaniu.

Zaznaczyć jednak trzeba, że „Bi-

don” to nie tylko ekstremalne 

wyprawy, ale przede wszystkim 

dobra zabawa i cykliczne wypra-

wy rowerowe, w których udział 

bierze kilkanaście osób. Podczas 

takich wyjazdów nikt nie forsuje 

tempa, a pokonywane odcinki są 

w zasięgu każdego amatora jed-

nośladów. Podstawą jest dobra at-

mosfera i integracja rowerzystów 

z naszego miasta. 

W czerwcu nasze dwumiasto wi-

zytował Jobst-Hinrich Ubbelohde 

- Pełnomocnik rządu Brandenbur-

gii do spraw kontaktów z Polską, 

a miesiąc później Gubin i Guben 

odwiedziła Katrin Lange, która w 

landzie Brandenburgii odpowiada 

za finanse i sprawy europejskie. 

Pani Minister w trakcie swojej wi-

zyty spotkała się z przedstawicie-

lami władz obu miasta. polskiego 

i niemieckiego biura Euroregionu 

Sprewa-Nysa-Bóbr oraz lokalnych 

instytucji. Po merytorycznej dys-

kusji w gubeńskim ratuszu uczest-

nicy udali się na wycieczkę rowe-

rową po obu miastach. To właśnie 

podczas niej zaprezentowano 

projekty finansowane z programu 

unijnego INTERREG oraz omówio-

no wyzwania i cele na przyszłość 

obu miast partnerskich.
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Wystawa 
czasowa 

Szybkie 
zatrzymanie

Podpalacz 
złapany

Raport 998

Turniej 
dla Mikołaja

Rowerami do Przemyśla!
Turystyka rowerowa w naszym mie-

ście przeżywa znakomity czas, a 

dowodem na takie twierdzenie jest 

udział aż 12 osób w corocznym rajdzie 

organizowanym przez Gubiński Klub 

Rowerowy „Bidon”. Tym razem miło-

śnicy jednośladów postanowili poje-

chać na drugi koniec Polski, czyli do 

Przemyśla. Wszystko rozpoczęło się w 

sobotę, 1 sierpnia, gdzie koleżanki i ko-

ledzy z Klubu postanowili wesprzeć 

dwunastkę śmiałków, którzy ruszyli 

spod Sklepu Rowerowego „Giant” 

przy Alejach Łużyckich (oficjalny part-

ner Stowarzyszenia).  Kto postanowił 

pojechać na wschód? W ekipie są 

trzy debiutujące w takim wyzwaniu 

kobiety, czyli Ela Warężak, Agnieszka 

Woszak i Magdalena Gralak. Dodaj-

my, że w całej historii rajdów żadna 

z Pań nie przejechała trasy w całości. 

Może teraz będzie ten pierwszy raz? 

Trzymamy kciuki! Skład uzupełniają 

mężczyźni: Paweł Tomczyk (7 rajd), 

Robert Przyworski (5 rajd), Dariusz 

Kostyszak (3 rajd), Piotr Nahorski (3 

rajd) oraz debiutanci: Robert Wo-

szak, Grzegorz Stachowiak, Dawid 

Szatkowski, Łukasz Baraniecki i Rafał 

Koszczyc. Trasa podzielona została na 

8 etapów, które kolejno kończą się w: 

Nowej Soli, Rawiczu, Ostrzeszowie, 

Kłobucku, Chęcinach, Połańcu, Rze-

szowie i Przemyślu. W sumie rowe-

rzyści mają do pokonania około 750 

kilometrów, często po rozmaitej na-

wierzchni i pod górkę, co przy rowe-

rach obciążonymi sakwami, stanowi 

spore wyzwanie. Na pewno przyjdą 

momenty kryzysowe, ale... Motywa-

cją dla podjęcia takiego wyzwania 

jest także przeżycie niezapomnianej 

przygody. Klub Rowerowy „Bidon” 

oficjalnie powstał półtora roku temu, 

a stworzyło go kilkanaście osób. Dzi-

siaj w szeregach Stowarzyszenia jest 

już 40 członków, którzy cyklicznie od-

bywają wspólne wycieczki rowerowe 

i organizują ciekawe wydarzenia dla 

wszystkich miłośników jednośladów 

w okolicy. Najbliższe z nich to wrze-

śniowy Rajd Dookoła Gminy Gubin, 

czyli wycieczka o długości 100 kilo-

metrów przez 28 miejscowości. Ak-

tywność rowerzystów można śledzić 

poprzez ich stronę na FB.                (red)

W sobotę, 15 sierpnia, na Orliku przy 

ul. Roosevelta rozegrany zostanie 

turniej charytatywny piłki nożnej dla 

Mikołaja. Od godziny 12:00 drużyny 

będą walczyć o tytuł „Mistrza poma-

gania”. Celem przedsięwzięcia jest 

zbiórka pieniędzy na operację mło-

dego mieszkańca Gubina. Mikołaj 

Zaroda urodził się trzy lata temu z 

obustronnym niedosłuchem głębo-

kim zmysłowo – nerwowym. Przez 

niemal dwa lata żył w całkowitej 

ciszy. Zachęcamy wszystkich miesz-

kańców naszego miasta i okolic, aby 

przyszli na turniej i dołożyli swoją 

cegiełkę w pomocy dla Mikołaja. Na 

każdego będzie czekała gastrono-

mia, w tym Foodtruck z lodami, a 

także różnorodne atrakcje, taki jak 

dmuchańce-skakańce, czy też Elek-

tryczny Byk.                                        (am)

Od połowy czerwca do końca br., w 

Muzeum Miasta i Przemysłu w Gu-

ben odbywa się ciekawa wystawa 

fotograficzna. Poprzez zainscenizo-

wane „stacje kuchenne“, ukazuje ona 

związek pomiędzy architekturą ku-

chenną, a ekologią, techniką, energią 

czy też żywieniem. Wystawa czasowa 

obrazuje zarówno czasy krytycznych 

braków zaopatrzeniowych podczas 

I wojny światowej, jak i okres „nazi-

stowskiego gospodarowania obron-

nego” z potrawami „jednogarnkowy-

mi” oraz wykorzystywaniem resztek 

jedzenia. Bliżej scharakteryzowany 

został także powojenny okres głodu 

oraz epoka prosperity gospodarczej. 

Wystawa nawiązuje również do cza-

sów współczesnych, w tym marno-

trawstwa żywności i zanieczyszczenia 

środowiska.                                               (red) 

Policjanci złapali sprawcę lipcowych 

podpaleń pojemników na odpady 

komunalne. Szacunkowa wartość 

poniesionych przez miasto strat to 

przeszło 6 tys. złotych. Wartość start 

może jednak ulec zmianie, ponie-

waż zniszczeniu uległy elewacje bu-

dynków, przy których stały kosze na 

śmieci. - Sprawca wzniecił ogień w 

nocy w ośmiu różnych miejscach w 

centrum miasta. Trzeba było działać 

szybko, aby zapobiec ewentualne-

mu rozprzestrzenianiu się ognia na 

budynki oraz pojazdy znajdujące 

się przy podpalonych śmietnikach. 

Przesłuchany 27-latek przyznał się 

do popełnienia tego czynu. Teraz 

za chuligański występek odpowie 

przed sądem - informuje Justyna 

Kulka z Komendy Powiatowej Policji 

w Krośnie Odrz.                                  (red)

Kryminalni z gubińskiego komi-

sariatu dotarli do 42-latka, który 

dokonał rozboju. Do zdarzenia do-

szło 19 lipca w Gubinie. Jak twier-

dzi pokrzywdzony, przebywając na 

Wyspie Teatralnej w pewnym mo-

mencie podszedł do niego męż-

czyzna, który zażądał znacznej ilości 

pieniędzy, a gdy ten oznajmił, że nie 

ma takiej kwoty, uderzył go pięścią 

w głowę, a następnie zabrał mu ro-

wer i wyrwał telefon komórkowy z 

ręki. Rowerzysta chciał odzyskać te-

lefon, jednak napastnik uderzył go 

w twarz i klatkę piersiową i szybko 

odjechał skradzionym rowerem z 

miejsca zdarzenia. Policjanci szybko 

znaleźli sprawcę rozboju, który „za-

pracował” na trzymiesięczny areszt. 

Grozi mu kara pozbawienia wolno-

ści od 2 do 12 lat.                                 (red)

23.06. ul. Wysockiego, doszło do 

pożaru dwóch samochodów oso-

bowych, znajdujących się obok 

siebie i stojącego obok budynku. 

Do gaszenia zadysponowano 3 za-

stępy z JRG w Gubinie. Straty osza-

cowano na około 50 tys. złotych, a 

jego przyczyny wyjaśnia policja.

26.06. do pożaru maszyny służącej 

do wywózki drzewa w lesie koło 

Grochowa zadysponowano 2 za-

stępy strażaków; straty oszacowa-

no na około 50 tys. złotych; urato-

wano mienie warte ponad 300 tys.

26.06. Zastęp strażaków został za-

dysponowany w celu otworzenia 

drzwi do jednego z mieszkań. Dzia-

łanie miało na celu zabranie pozo-

stawionych w nim kluczyków do 

samochodu, w którym znajdowało 

się zatrzaśnięte dziecko.

27.06. Do kolizji dwóch samocho-

dów na ul. Wyspiańskiego zadyspo-

nowano dwa zastępy strażaków, a 

straty oszacowano na około 15 tys. zł.

28.06. Przy tej samej ulicy nastąpił 

(w wyniku prawdopodobnie za-

proszenia ognia) pożar w piwnicy 

budynku mieszkalnego. Zostało 

ewakuowanych 25 lokatorów, w 

tym 6 dzieci , a do gaszenia zadys-

ponowano w sumie 4 zastępy z 

JRG. Straty oszacowano na około 

4 tys., a uratowano mienie warte 

około 300 tysięcy.

28.06. W Gubinku do gaszenia po-

żaru stodoły zadysponowano w su-

mie 4 zastępy i 4 Jednostki OSP z 

okolicznych miejscowości. Stodoła, 

w której znajdowało się siano, spło-

nęła niemal doszczętnie, a straty 

oszacowano na ponad 200 tys. zł. 

Policja prowadzi czynności wyja-

śniające.

04.07. Na ul. Budziszyńskiej do-

szło do kolizji dwóch samochodów 

osobowych, straty oszacowano na 

około 20 tys. zł., a przyczyną było 

niezachowanie zasad bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym.

15.07. W nocy nastąpiła seria pod-

paleń koszy na śmieci, spłonęły 

obok budynku poczty, Obr. Pokoju, 

Westerplatte, Kinowej i ul. Słowac-

kiego. 

19.07. W wyniku zwarcia instalacji 

elektrycznej zapaliły się dwa zapar-

kowane obok siebie samochody. 

Straty oszacowana na około 60 tys. 

zł., a do gaszenia zadysponowano 

dwa zastępy strażaków.

27.07. Obok przychodni na ul. 

Gdańskiej wystąpił pożar w komo-

rze silnika zaparkowanego tam 

samochodu, straty oszacowano na 

około 80 tys. zł!, a do gaszenia za-

dysponowano jeden zastęp.

Informacje przekazał zastępca 

Dowódcy JRG – PSP w Gubinie st. 

asp. Marcin Murawa

Oprac. AB.
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Mistrzowie Polski 

grali w Gubinie
Ponad 1,5 mln zł na szpital w Gubinie

Tegoroczne półfinały Mistrzostw 

Polski Juniorów w siatkówce pla-

żowej rozgrywane były w dwóch 

miastach Polski – w Warszawie i 

Gubinie. Przyszli mistrzowie Polski, 

Jakub Kraut i Dawid Pawlun grali 

w Gubinie (i co ciekawe, tutaj zajęli 

drugie miejsce)

Organizacja turnieju w Gubinie 

została oceniona bardzo wysoko, 

możemy spodziewać się kolejnych 

zawodów rangi mistrzowskiej

Gubin mógł organizować półfinały 

Mistrzostw Polski ponieważ posia-

da trzy boiska do siatkówki pla-

żowej. Jest to wymóg konieczny 

– potwierdza Ryszard Zakrzewski, 

Wicestarosta Krośnieński, jedno-

cześnie przedstawiciel Lubuskiego 

Związku Piłki Siatkowej.

Bardzo wysoki poziom półfinału 

rozgrywanego w Gubinie potwier-

dzają wszyscy uczestnicy. Dotych-

czasowi i już obecni Mistrzowie 

Polski, Dawid Pawlun i Jakub Kraut  

podziwiali doskonale przygotowane 

trzy boiska (w województwie lubu-

skim tylko dwa ośrodki mają liczbę 

boisk uprawniającą do organizacji 

turniejów tej rangi). Chwalone były 

także posiłki przygotowywane w 

pracowniach gastronomicznych 

przez nauczyciela i uczennice Tech-

nikum Żywienia ECKZIU. 

Siatkówka plażowa staje się coraz 

bardziej popularna, jest dyscypliną 

olimpijską i Polacy zaczynają prze-

bijać się do światowej czołówki. To 

wymagający sport, wbrew pozo-

rom różniący się od siatkówki ha-

lowej – mamy dwóch zawodników, 

którzy muszą ze sobą współpraco-

wać, doskonale się rozumieć, grają 

najczęściej w upale lub przy wie-

trze, a w przypadku kontuzji jedne-

go z nich nie ma mowy o zmianie, 

mecz się po prostu kończy – opo-

wiada Ryszard Zakrzewski. 

W Gubinie pośród najlepszych 

krajowych zawodników znaleźli się 

Patryk Cieciński i Jakub Jezierski 

- eksportowa para Powiatu Kro-

śnieńskiego, która przeciera siat-

karskie szlaki. Podopieczni trenera 

Macieja Uderjana nie występowali 

w półfinale Mistrzostw Polski w roli 

faworytów i wiadomym było, że o 

awans będzie trudno. Skóry jednak 

nie sprzedali tanio, a turniej był na 

pewno doskonałym doświadcze-

niem przed podobnymi zawoda-

mi, ale w kategorii kadetów. 

Szpital w Gubinie będzie termo-

modernizowany

Koszt inwestycji to ponad półtora 

miliona złotych

Docieplenie, pompa ciepła, pa-

nele fotowoltaiczne, oświetlenie 

LED pojawią się w budynku A

Powiat pozyskał fundusze ze-

wnętrzne w wysokości 85% kosz-

tów całkowitych

Takiej dynamiki inwestycyjnej w 

dobie pandemii nikt by się nie spo-

dziewał. A jednak. Zachodnie Cen-

trum Medyczne pokonuje kolejne 

przeszkody i unowocześnia szpital. 

W Gubinie faktem stała się umowa 

na termomodernizację budynku A. 

Ma być nowocześnie i ekologicz-

nie. Remont obiektów szpitalnych 

to już nie życzenie, to konieczność. 

Ich coraz gorszy stan techniczny 

powoduje, że koszty ogrzewania 

czy zużywanej energii elektrycznej 

są horrendalne. Sposobem na ich 

zmniejszenie będzie termomo-

dernizacja z szeroko zakrojonymi 

pracami inwestycyjnymi. Zakres 

działań w opisywanych obiektach 

jest bardzo duży. Oprócz „standar-

dowego” ocieplenia ścian, dachu, 

wymiany stolarki okiennej jest kilka 

nowoczesnych rozwiązań. Piec cen-

tralnego ogrzewania zastąpi grun-

towa pompa ciepła, system będzie 

sterowany automatycznie mając w 

swoich zasobach także instalację 

fotowoltaiczną. Oświetlenie bę-

dzie oczywiście energooszczędne 

typu LED (wymienionych zostanie 

ponad 560 lamp). Do tego odpo-

wiednie rozwiązania techniczne 

umożliwią rekuperację, czyli odzy-

skiwanie energii. To już XXI wiek, 

wymóg czasów – mówi Starosta 

Krośnieński, Grzegorz Garczyński. 

Poza tym ograniczenie emisji CO2 

do powietrza oraz wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii wpro-

wadzi szpital w nową dekadę. 

Ze względu na trudną sytuację fi-

nansową powiatu, pieniędzy trze-

ba szukać na zewnątrz. I udało się. 

Kamil Kuśnierek, Przewodniczący 

Rady Powiatu podkreśla, że kolejny 

sukces w pozyskaniu ponad 1 mi-

liona 300 tys. zł z Urzędu Marszał-

kowskiego pokazuje skuteczność 

działań podejmowanych przez ko-

alicję Ponad Podziałami. Powiatu 

w pojedynkę nie byłoby stać na tak 

drogi remont. 

Determinacji w zdobywaniu pie-

niędzy gratuluje Marcin Jabłoński, 

członek Zarządu Województwa 

Lubuskiego, który podkreślał pod-

czas parafowania umowy na ter-

momodernizację, że decyzje uno-

wocześniające szpital są dobrze 

przemyślane, dlatego konieczne 

jest wspieranie tego typu projek-

tów. 

# Nowy rentgen, trzy nowe karet-

ki (czwarta w planach), termomo-

dernizacja szpitala w Gubinie oraz 

Krośnie Odrzańskim, otwarcie od-

działu wewnętrznego, w planach 

otwarcie oddziału rehabilitacji w 

Gubinie – w ciągu półtora roku szpi-

tal przeistoczył się z nieefektywnej 

placówki medycznej w coraz pręż-

niej działającą jednostkę.

Trzeba zaznaczyć, że w ciągu ostat-

nich miesięcy to kolejna wielka in-

westycja. Przypomnijmy, że dzięki 

podpisanej już umowie, na początku 

października w szpitalu pojawi się 

cyfrowy rentgen, który zdecydowa-

nie usprawni i przyspieszy uzyski-

wanie wyników diagnostycznych. To 

niezwykle ważna inwestycja - nie tyl-

ko z punktu widzenia powiatu kro-

śnieńskiego, ale całego wojewódz-

twa lubuskiego. Zachodnie Centrum 

Medyczne będzie gotowe do pomo-

cy w szerokim zakresie diagnostyki i 

leczenia m.in. chorób płuc, co może 

być szczególnie istotne w obecnym 

czasie, czyli pandemii.  Stare, trzyna-

stoletnie, analogowe urządzenie nie 

nadawało się już do szczegółowej 

diagnostyki. Mamy doskonałą kadrę 

medyczną, zakup cyfrowego apara-

tu RTG będzie elementem, który wy-

pełni lukę i pozwoli podnieść jakość 

świadczonych usług – dodaje Jolan-

ta Siwicka, Prezes Zachodniego Cen-

trum Medycznego. 

Starosta Grzegorz Garczyński przy-

znaje, że wyzwaniem jest otwarcie 

oddziału rehabilitacji w Gubinie, w 

wyremontowanym budynku C. Je-

steśmy gotowi na przystąpienie do 

konkursu Narodowego Funduszu 

Zdrowia - mówi. Niestety czas pan-

demii wstrzymał wszelkie działania 

Funduszu. To od NFZ zależy czy i 

kiedy konkurs zostanie ogłoszony. 

Materiały sponsorowane przez Powiat Krośnieński

Tylko wspólne działanie gwarantuje skuteczne pozyskiwanie dofinansowania.

Najlepsze pary na podium z okolicznościowymi statuetkami i nagrodami.

Pogoda dopisała, turniej został zorganizowany perfekcyjnie. 
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Co z Basztą?

Zebranie w ROD „Relaks”
Pomimo nieustępującej pande-

mii koronawirusa życie płynie i 

tym samym zmusza do realizacji 

planów i obowiązujących dzia-

łań. Funkcjonowanie organiza-

cji społecznych wymaga m.in. 

sprawozdawczości i z tego tytułu 

wiosną miały odbyć się zebrania 

podsumowujące roczną działal-

ność. 

Gubeński odzew na rasizm

Baszta Ostrowska należy do ścisłego 

grona ważnych i ciekawy zabytków 

miejskich. Przez kilka lat – do 2003 

roku - na szczycie funkcjonowa-

ło obserwatorium astronomiczne 

prowadzone przez Liceum Ogól-

nokształcące. Wówczas dokona-

no niezbędnej naprawy schodów i 

usunięto pozostałości po zegarze od 

strony północnej. W 2005 roku bur-

mistrz Lech Kiertyczak oddał Basztę 

Ostrowską „w opiekę” Stowarzysze-

niu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Od 

tej pory wycieczki zwiedzające mia-

sto mogły podziwiać jego widoki z 

wysokości ponad 20 metrów. Człon-

kowie Stowarzyszenia zajmowali 

się utrzymaniem obiektu. Po latach 

okazało się, że baszcie do szczęścia 

potrzeba więcej. Pojawiły się pierw-

sze poważne sygnały wskazujące na 

potrzebę kompleksowego remontu. 

Opiekunowie baszty w 2018 roku 

zwrócili się do burmistrza z prośbą o 

wykonanie niezbędnych prac zwią-

zanych z poprawą pogarszającego 

się stanu technicznego obiektu. 

Wykonane na zlecenie urzędu eks-

pertyza stanu baszty, a także konser-

watorskie badania stratygraficzne 

wykazały, że konieczny jest remont 

sygnaturki a szczególnie jej iglicy, 

wymiana desek podłóg, schodów i 

podestów, naprawa mocowania ba-

lustrad i cały szereg prac konserwa-

torskich murów. Po zapoznaniu się z 

treścią ekspertyz opiekunowie basz-

ty postanowili na początku 2019 roku 

wstrzymać dostępność obiektu dla 

zwiedzających. Okazało się m.in., że 

obiekt musi spełnić cały szereg wa-

runków, by stać się dostępnym dla 

zwiedzających. Naprawa schodów 

nie rozwiązuje problemu. 

Naczelnik Wydziału Komunalno-In-

westycyjnego w Urzędzie Miejskim 

Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz 

uważa, że basztę należy poddać ka-

pitalnemu remontowi wykonane-

mu w taki sposób, że obiekt będzie 

spełniał wszelkie warunki dostoso-

wania do ruchu turystycznego. – By 

marzyć o jakimkolwiek działaniu na-

leży w pierwszym rzędzie wykonać 

stosowne plany remontu i wszel-

kich uzgodnień, które wg wstęp-

nych wyliczeń mogą kosztować co 

najmniej 100 tys. złotych. Wniosko-

waliśmy o takie pieniądze w Urzę-

dzie Wojewódzkim i dostaliśmy … 

15 tys. złotych. Ciągle poszukujemy 

tych pieniędzy w różnych źródłach 

i wychodzi na to, że trzeba będzie je 

odnaleźć w miejskim budżecie. Pan-

demia i jej koszty wskazują na to, że 

teraz jest to niemożliwe. Są sprawy 

pilniejsze, wymagające szybkich de-

cyzji i rozwiązań – mówi naczelnik 

Olifirowicz.

Trudno tego nie zrozumieć, ale na 

dobrą sprawę doszliśmy do takiej 

sytuacji, w której żaden z gubiń-

skich zabytków nie jest dostępny dla 

mieszkańców i turystów. I są to in-

formacje kłopotliwe dla miłośników 

naszego miasta oraz gości.             (sp) 

Wirus pokrzyżował plany, a spra-

wozdawać trzeba, dlatego ze-

brania przesunięto na czas póź-

niejszy. I tak np. w Rodzinnym 

Ogrodzie Działkowym „Relaks” 

zebranie wiosenne odbyło się 

18 lipca. Działkowcy zebrali się, 

przestrzegając zasad i dyscy-

plin obowiązującących w okresie 

pandemii. Niektórym maseczki 

dodawały uroku i pomimo kło-

potów wynikających z ich uży-

wania, w ogrodzie stawiło się  39 

osób – podkreśla prezes Zarządu 

ROD „Relaks” Paulina Gdańska. 

Gościem zebrania był przedstawi-

ciel Zarządu Okręgowego w Zielo-

nej Górze Wojciech Białek, który 

zapoznał zebranych z ogólnymi 

informacjami, dotyczącymi funk-

cjonowania ROD, a omawianym 

na Konferencji Wojewódzkiej. 

Zebranie poprowadził Jan Ficne-

rowski, a w pierwszym punkcie 

P. Gdańska przedstawiła spra-

wozdanie z działalności w minio-

nym roku. Ponadto przedstawiła 

propozycję planu na kolejny rok, 

który zaakceptowali uczestnicy 

zebrania. 

W ciekawej i wielowątkowej dys-

kusji działkowcy poruszyli wie-

le tematów, jakie niesie ze sobą 

proza dnia codziennego. W dys-

kusji skupiono przede wszystkim 

uwagę na problemie potrzeby 

monitoringu terenu ogrodu. Od-

notowano kilka włamań na teren 

ogrodów i wynikające z tego po-

wodu szkody. Postanowiono, by 

zastępca prezesa skontaktował 

się z potencjalnym wykonaw-

cą monitoringu celem ustalenia 

kosztów takiego urządzenia. W 

następnej kolejności ponow-

ne zebranie podejmie decyzję 

co do dalszych kroków. Uważa 

się – mówi P. Gdańska - że koszt 

urządzenia podzielony na 105 

działkowiczów będzie do przyję-

cia. Ponadto poruszano problem 

racjonalnego wykorzystywania 

wody. – Mamy limit wody przy-

dzielony przez Polskie Wody za 

przekroczenie, którego grozi wy-

soka kara. Musimy o tym pamię-

tać. Także o tym, że od początku 

tego roku wprowadzone zostały 

opłaty za wywóz odpadów segre-

gowanych. To generuje potrzebę 

kolejnych wydatków – mówi pre-

zes ogrodu. 

Podczas zebrania podjęte zostały 

uchwały związane z działalnością 

ROD „Relaks”. Wśród najpilniej-

szych zadań na czoło wysuwa się 

sprawa malowania siatki ogrodze-

niowej by zabezpieczyć ją przed 

korozją, naprawa wjazdów nas te-

ren ogrodów i bieżące prace pod-

noszące estetykę naszych działek. 

Korzystając z okazji dziękuję rad-

nemu Mirosławowi Rogińskiemu 

za inicjatywę i udzielenie pomo-

cy w uporządkowaniu i napra-

wie miejsca parkingowego, które 

spełnia teraz swoje zadanie – po-

wiedział na zakończenie prezes P. 

Gdańska.                                        (sp)

Wieści zza Nysy. Jak poinformo-

wał dziennik „Lausitzer Rundschau” 

(„Przegląd Łużycki”), z wielotygo-

dniowym opóźnieniem przedstawi-

ciele polityki, kościoła i gubeńskich 

stowarzyszeń zajęli stanowisko 

w kwestii brutalnych ataków na 

uchodźców. W międzyczasie nastą-

pił też ruch z drugiej strony i bur-

mistrz Guben Fred Mahro stał się 

adresatem gróźb.

Dopiero brutalny atak w Parku 

Miejskim w Guben, z udziałem od 

15 do 20 młodocianych, a w tydzień 

później odnotowany przez policję 

dalszy atak na uchodźców, zmienia 

spojrzenie na sytuację. W tym dru-

gim przypadku dwóch znanych or-

ganom ścigania młodych Niemców 

miało jadącym samochodem zbliżyć 

się na niebezpieczną odległość do 

trzech rowerzystów z Somalii, Etiopii 

i Erytrei.

Pewna mieszkanka Guben (na-

zwisko do wiadomości redakcji) 

właśnie wychodziła z supermar-

ketu w gubeńskiej dzielnicy Ober-

sprucke, kiedy stała się naocznym 

świadkiem ataku na uchodźców. 

W powyższym przypadku kierow-

ca samochodu nie tylko zbliżył się 

do jednego z mężczyzn na nie-

bezpieczną odległość, lecz celowo 

zamierzał go zranić. Swego na-

zwiska ta kobieta nie chce widzieć 

w gazecie. „Widziałam przecież, 

do czego są zdolni tacy ludzie”  - 

dodaje.

Ataki na uchodźców odbiły się ne-

gatywnym echem w niemieckich 

mediach. Gubeński pełnomocnik 

do spraw integracji oraz Network 

Ucieczka i Migracja nie stwierdził 

wcześniej żadnych rzucających się 

w oczy agresywnych nastrojów spo-

łecznych. Sam F. Mahro, wspomnia-

ny network, Rotarianie i Gubeński 

Konwent Miejski wypowiedzieli się 

przeciwko rasizmowi i wrogości do 

cudzoziemców - fakt faktem, dopie-

ro po tygodniach od ataków. Mobil-

na Grupa Doradcza Brandenburg 

zapowiedziała w międzyczasie, że 

udzieli wsparcia. Również Poczdam-

ska Kancelaria Państwowa dołączyła 

się do głosów sprzeciwu. Burmistrz 

Guben ma nadzieję, że Urząd Ochro-

ny Konstytucji może mu udzielić 

informacji w sprawie być może już 

mocniejszego środowiska ekstre-

malno-prawicowego w Guben. Z po-

wodu swego stanowiska przeciwko 

rasizmowi sam F. Mahro znalazł się 

na celowniku i stał się ofiarą moc-

nych gróźb. Jeden z internautów 

napisał, iż ma nadzieję, że burmistrz 

będzie następną osobą, której wy-

krwawić się przyjdzie w Guben.

Opr. i przekład: K. Freyer
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Zapraszamy do nowo otwartego Butiku 

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

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

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

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

wszelkiego rodzaju kwiaty cięte, 
kwiaty doniczkowe.

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

boxbouquet
Tel. 534 413 914

Otwarte od 9-17 od poniedziałku do soboty

Przyjmę pomocnika do stolarni 

posiadającego prawo jazdy 

Tel. 790 892 363

sport I społeczeństwo
echokardiografia
test wysilkowy

Holter-EKG

Holter ciśnienia
kontrola rozruszników
kontrola defibrylatorów

kontrola systemów CRT-D/P
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Burmistrz Miasta Gubina, 

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

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

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

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

oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.

Gubin, ul. Platanowa 13

Pon. - Pt. 14:00-19:00

- kompleksowe usługi krawieckie
- przeróbki i naprawy odzieży
- szycie miarowe
Facebook: Pracownia Krawiecka Gubin
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To był duży pożar!

W środę, 29 lipca, płonął w Gu-

binie dach budynku, w którym 

przed laty znajdowała się piekar-

nia wojskowa, a nieopodal znaj-

dowała się stacja PKP. Do gasze-

nia pożaru zadysponowano aż 16 

zastępów z Państwowej Straży 

Pożarnej i jednostek Ochotni-

czych Straży Pożarnych z okolicz-

nych miejscowości. To była akcja 

strażacka na dużą skalę.

Praca czeka Z 8 zarzutami
Policjanci zatrzymali 23-latka, który ukradł dwa 
telefony komórkowe znajdujące się w pomiesz-
czeniu kuchennym jednej ze szkół na terenie 
miasta. 

Czas na 
wnioski

Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pracy 

– Filia w Gubinie (stan na 31.07. br.): 

kasjer-sprzedawca, spawacz, stolarz

-montażysta, mechanik pojazdów 

samochodowych, autoelektronik, 

nauczyciel języka angielskiego, 

nauczyciel języka niemieckiego, 

szlifierz metali, lektor języka angiel-

skiego, fryzjer, spawacz MAG, ope-

rator maszyn do obróbki metali, 

kelner, murarz - tynkarz, pomocnik 

budowlany, brygadzista, piekarz, 

nauczyciel przedszkola, lektor ję-

zyka niemieckiego, pracownik 

budowlany, administrator obiektu 

handlowego, administrator obiek-

tu handlowego, kierowca C+E, in-

spektor technicznego utrzymania 

nieruchomości, pielęgniarka, na-

uczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciel wspomagający, pra-

cownik biurowy.                                (red)

Ogółem – spaleniu ule-

gło ponad 1000 m. kw. 

powierzchni dachowej, 

a akcja gaśnicza trwała 

około 6 godzin.

„

Konstrukcja stropu nieużytkowa-

nego budynku była betonowa, 

więc ogień zajął tylko poszycie, 

które ostatecznie uległo zniszcze-

niu. Całe zdarzenie miało miej-

sce 29 lipca b. roku, a pierwsze 

zgłoszenie o pożarze Jednostka 

Ratowniczo - Gaśnicza w Gubinie 

otrzymała kilka minut przed go-

dziną 9.30. Po dojeździe na miej-

sce pierwszych trzech zastępów 

– pożar był już intensywnie rozwi-

nięty i wówczas zapadła decyzja o 

dalszym zadysponowaniu dodat-

kowych sił i środków. Ostatecznie 

w akcję zaangażowały się: KP PSP 

Krosno Odrz., JRG Krosno Odrz. 3 

zastępy, JRG Gubin 5 zastępów, 

JRG 2 Zielona Góra SLPgaz, OSP 

Dąbie GBA, OSP Bobrowice GBA, 

OSP Strużka GBA, OSP Starosiedle 

GBM. Natomiast OSP Bytnica GBA 

przypadła rola zabezpieczenia re-

jonu JRG Gubin. Strażacy walczyli z 

ogniem przez kilka godzin.

Pożar od początku był praktycz-

nie nie do opanowania, a działania 

strażaków polegały przede wszyst-

kim na niedopuszczeniu do jego 

dalszego rozwoju.   Zostały poda-

ne prądy wody na dach palącego 

się obiektu ze strażackich podno-

śników, jak tez do wnętrza obiek-

tu. Technicznie – budynek byłej 

piekarni jest zbudowany niczym 

bunkier – na betonowym dachu 

znajdował się eternit i smołowana 

papa. Z natury rzeczy te materia-

ły są łatwopalne i toksyczne, tym 

bardziej, że tego dnia panowała 

wysoka temperatura. Na szczęście 

w pobliskiej miejskiej oczyszczalni 

ścieków Euromiasta Gubin-Guben 

mieliśmy dostęp do uzupełniania 

wody. W  pierwszej fazie akcji do-

wodzili mł. kpt. Przemysław Sko-

neczny oraz st. asp. Marcin Mu-

rawa do   wsparcia dowodzenia i 

koordynacji działań – z Komendy 

Powiatowej w Krośnie Odrzańskim 

dojechali bryg. Grzegorz Czekaliń-

ski.

Ogółem – spaleniu uległo ponad 

1000 m. kw. powierzchni dacho-

wej, a akcja gaśnicza trwała około 

6 godzin. Ostatnie zastępy odje-

chały z miejsca zdarzenia o godz. 

15.20. Przyczyna pożaru nie jest 

jeszcze znana. Śledztwo w tej spra-

wie prowadzi policja. 

Antoni Barabasz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gubinie informuje, iż wnioski w 

formie papierowej o ustalenie prawa 

do zasiłku rodzinnego i dodatków, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

świadczeń z funduszu alimentacyj-

nego oraz świadczenia „Dobry Start” 

(300+) na okres 2020/2021 przyj-

mowane będą od 1 sierpnia br. w 

siedzibie MOPS w Gubinie, przy ul. 

Gdańskiej 17, w pokojach nr 134 i nr 

136 (wnioski o świadczenia rodzin-

ne, opiekuńcze, świadczenie „Dobry 

Start”) i w pokoju nr 135 (wniosek o 

świadczenia z funduszu alimenta-

cyjnego, świadczenie „Dobry Start”). 

Aktualne wnioski można również po-

brać ze strony Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Świadcze-

nia wypłacane będą w formie prze-

lewu. - Przypominam, że w tym roku 

nie trzeba składać kolejnego wniosku 

o przyznanie świadczenia wycho-

wawczego w ramach programu „Ro-

dzina 500+”. Na podstawie wniosków 

złożonych od 1 lipca 2019 roku świad-

czenia zostały przyznane do 31 maja 

2021roku - mówi Teresa Dziedzic, kie-

rownik MOPS-u w Gubinie. Na stronie 

mops.gubin.pl podane są dokładne 

terminy rozpatrywania kompletnych 

wniosków. Przykładowo, świadcze-

nie „Dobry Start” (300+) złożone do 

31 sierpnia oznacza, że pieniądze na 

nasze konto wpłyną najpóźniej do 30 

września, natomiast jeżeli wniosek 

złożymy w terminie 1 września – 30 

listopada musimy liczyć się z tym, że 

rozpatrzenie i wypłata świadczenia 

nastąpi w terminie 2 miesięcy. MOPS 

przyjmuje klientów w poniedziałki od 

8:00 do 14:00, a od wtorku do piątku 

w godz. 8:00 - 12:00. 

Mężczyzna jeden z telefonów od-

dał osobie bliskiej pokrzywdzo-

nej, nieświadomej, że został on 

skradziony i wziął za to znaleźne. 

- Podczas przesłuchania usłyszał 

zarzut kradzieży dwóch telefonów 

komórkowych o łącznej wartości 

1460 zł. Odzyskane telefony wróciły 

do właścicieli. Ponadto kryminalni 

w miejscu przebywania 23-latka 

zabezpieczyli różnego rodzaju rze-

czy, m.in. elektronarzędzia, aparat 

fotograficzny, dmuchawę, młot 

udarowy, przedłużacze, butle ga-

zową i wiele innych przedmiotów, 

które mogły pochodzić z przestęp-

stwa, w tym także z terenu Niemiec 

- mówi podkom. Justyna Kulka, 

z Komendy Powiatowej Policji w 

Krośnie Odrzańskim. Część przed-

miotów została skradziona z po-

mieszczenia gospodarczego jednej 

z gubińskich restauracji, a także z 

kradzieży z włamaniem do trzech 

altanek ogrodowych znajdujących 

na terenie Gubina. 23-latek usły-

szał łącznie osiem zarzutów. Dwa 

dotyczyły dokonania kradzieży, trzy 

kradzieży z włamaniem i kolejne 

trzy usiłowania kradzieży z włama-

niem. Czynności indentyfikacyjne 

zabezpieczonych rzeczy prowadzo-

ne były przy udziale policjantów z 

Niemiec.                                           (red)
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Kilka pytań do... Policyjne awanse

Z policjantami - st. asp. Julitą 

Cholewińską i mł asp. Mariuszem 

Podhoreckim z polsko - niemiec-

kiego patrolu w Euromieście Gu-

bin - Guben rozmawia Antoni Ba-

rabasz.

Uruchomiony 17 stycznia br. 

„Wspólny Zespół Polsko – Nie-

mieckiej Policji”, to pierwsza 

taka formacja na pograniczu. 

Oficjalna nazwa tego projektu 

jest może dla wielu mieszkań-

ców trochę zagadkowa...

St. asp. Julita Cholweińska: Co 

prawda oficjalna nazwa jest może 

trochę długa, ale jest też dobrze 

dobrana do charakteru naszej 

codziennej współpracy i wykony-

wanych obowiązków. Obecnie do 

pracy w „Zespole” są oddelego-

wane cztery osoby, a niebawem 

ze strony niemieckiej pojawi się 

policjantka; z tego co mi wiadomo, 

przystąpi do pełnienia obowiąz-

ków od października tego roku. W 

Gubinie służę od 2008 roku, służ-

bę rozpoczęłam od stanowiska 

dzielnicowej. W moim zakresie 

obowiązków była również współ-

praca ze stroną niemiecką, realizo-

waliśmy „szkolenia tandemowe” w 

postaci wspólnych patroli polsko 

– niemieckich. Tu właściwie nale-

żałoby się dopatrywać zalążków 

obecnego projektu. Byliśmy w 

pewnym sensie jego prekursora-

mi.

Czy w Pana przypadku - służba 

w „mundurówce” była kontynu-

acją rodzinnej tradycji, czy były 

to pańskie marzenia?

Mł. asp. Mariusz Podhorecki – Bę-

dąc absolwentem Zespołu Szkół 

Licealnych i Technicznych nie mia-

łem sprecyzowanej dalszej drogi 

życiowej. Kolega jechał złożyć do-

kumenty związane z przyjęciem w 

szeregi policji. Pojechałem razem 

z nim. Szczęśliwie zostaliśmy – po 

zdaniu niezbędnych egzaminów 

– przyjęci w jej szeregi, razem by-

liśmy na kursie, a po odbyciu szko-

lenia razem pracujemy w jednej 

jednostce. Od kilku miesięcy je-

stem oddelegowany do służby w 

transgranicznym „zespole”. Z tego 

co wiem, jest to na razie program 

pilotażowy, być może zostanie on 

wdrożony w innych miejscowo-

ściach pogranicza. Początkowo 

dokładnie nie wiedzieliśmy na 

jakich zasadach ta współpraca 

będzie przebiegała. Chcę zazna-

czyć, że nie było żadnego „odde-

legowania” w formie rozkazu. Była 

propozycją, a po zastanowieniu się 

– wspólnie z koleżanką Julitą - ją 

przyjęliśmy.

Z jakimi problemami najczęściej 

się spotykaliście?

St. asp. Julita Cholewińska – Nie-

wątpliwie problemem jest bariera 

językowa, jak też mentalność Pola-

ków i Niemców oraz inne przepisy 

prawne. Do momentu  zawiesze-

nia patroli (spowodowanego pan-

demią) - po stronie niemieckiej 

dochodziło do napaści, rozbojów 

i wymuszeń. Wszystko wskazy-

wało na to, że ich domniemanym 

sprawcą był obywatel Polski, uży-

wając w trakcie ich dokonywania 

specyficznych słów wypowiada-

nych ze słowiańskim akcentem. 

Dzięki pracy operacyjnej naszych 

i niemieckich funkcjonariuszy te 

rozboje ustały, a sprawca został 

ujawniony. Podobne patrole są 

niezbędne na pograniczu – do mo-

mentu ich zawieszenia mieliśmy 

kilka przypadków, gdzie obecność 

niemieckiego policjanta w celu 

wytłumaczenia polskich przepi-

sów i zasad prawnych była wręcz 

niezbędna. Widok „swojskiego” 

munduru uspokaja często „roz-

dygotane” nerwy; stanowiąc – z 

punktu widzenia psychologiczne-

go - element jego poszanowania. 

A przeciętni obywatele – Polacy 

i Niemcy często zachowują się w 

stosunku do nas przyjaźnie – roz-

mawiają z nami, machają i pozdra-

wiają. Ale są też i inne – mniej przy-

jemne momenty.

Transgraniczność współpracy, to 

również znajomość języka, prze-

pisów prawnych, które często nie 

są ze sobą spójne np. w zakresie 

spożycia alkoholu przez kierują-

cych pojazdami mechanicznymi.

Mł. asp. Mariusz Podhorecki: Przez 

stosunkowo krótki czas – do mo-

mentu „unieruchomienia” granicy 

– tych interwencji dużo nie było; 

drobne stłuczki i kolizje jak też wy-

kroczenia, związane z przestrzega-

niem prawa o ruchu drogowym, są 

nagminne. Było też zdarzenie, gdy 

dwie młode Niemki dokonały kra-

dzież bluzek w jednym z polskich 

sklepów. Musieliśmy wzywać ich 

rodziców i prowadzić stosowne 

postępowanie. Są to takie sprawy, 

które można spokojnie wyjaśnić. 

Na szczęście – poważniejszych 

przestępstw, do których musiałyby 

być angażowane np. służby opera-

cyjne, jak kradzieże samochodów 

o znacznej wartości - jeszcze nie 

mieliśmy. Teren działania naszego 

„zespołu” obejmuje obszar przy-

granicznych powiatów – krośnień-

skiego i Sprewa – Nysa w Landzie 

Branderburgii. Gdyby w tym roku 

doszło do realizacji kostrzyńskiego 

„Woodstocku” lub innej imprezy 

planowanej w sierpniu, w pobliżu 

Berlina, z pewnością bylibyśmy 

tam oddelegowani w celu zabez-

pieczenia porządku i bezpieczeń-

stwa. Jak na razie – trochę proble-

mów może nam sprawiać brak 

wydzielonego kanału łączności. 

Musimy posługiwać się telefonami 

komórkowymi. Ważną rolą byłoby 

w miarę ujednolicenie przepisów 

prawnych. Te zagadnienia musza 

zostać rozwiązane na szczeblu rzą-

dowym. Kierujący samochodem 

obywatel niemiecki może mieć w 

organizmie niemal 0,5% alkoholu, 

a polskie prawo tego zabrania! Z 

tego, co wiem – od września mamy 

już powrócić do wspólnych patroli, 

które siłą rzeczy z powodu pande-

mii zostały czasowo ograniczone.

Dziękując Państwu za rozmowę 

wróćmy na moment do pewnej 

daty.

Rozmawiamy 24 lipca, czyli w 

dniu Święta Polskiej Policji. Z tej 

okazji proszę przyjąć serdeczne 

życzenia dla wszystkich policjan-

tów czuwających nad naszym 

bezpieczeństwem i porządkiem. 

Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Motórzyści 
Gubin, za zrobienie bramy weselnej oraz odeskortowanie 
ślubnego orszaku pod dom weselny. Sprawiliście Młodej 
Parze ogromną radość w tak wyjątkowym dla nich dniu. 
Dziękujemy, że byliście z nami.

Rodzina Federowiczów i Sidorów

PRYWATNY ŻŁOBEK „BAJKA” ZAPRASZA!
Dzieci w naszym żłobku w naturalny sposób socjalizują się oraz przygotowują do 
edukacji przedszkolnej, wciąż pozostając pod uważną, czułą opieką. Zainteresowa-
nych rodziców miejscem w żłobku zapraszamy do kontaktu pod nr tel 798 180 762 
lub na priv na FB. Zapraszamy serdecznie po dokumenty do naszej placówki miesz-
czącej się jeszcze na deptaku przy ul. Śląskiej 4. Od 1 listopada br. żłobek zostanie 
przeniesiony do pięknego domku z podwórkiem i ogródkiem - przy ul. Kaliskiej 75 
na parterze. Będziemy mieli dwie mniejsze sale dla najmłodszych dzieci z grupy 
BIEDRONECZKI (od 6 miesięcy do 2 lat ), a dla starszaków z grupy ŻABKI (2-4 
lata ) będzie jedna duża sala

22 lipca na placu apelowym Komen-

dy Powiatowej Policji w Krośnie Od-

rzańskim odbyła się uroczysta gala 

związana z obchodami Święta Po-

licji.  Podczas tegorocznego święta, 

awans na wyższy stopień policyjny 

otrzymało 35 funkcjonariuszy. Desy-

gnowani z Komisariatu Policji w Gu-

binie: aspirantem sztabowym policji 

mianowano st. asp. Sławomira Raj-

chel, aspirantem policji mianowano 

mł. asp. Barbarę Figas, mł. asp. Ma-

teusza Hrabskiego, mł. asp. Adama 

Osękowskiego, młodszym aspiran-

tem policji mianowano sierż. szt. 

Mariusza Podhoreckiego, sierż. szt. 

Łukasza Szostaka, sierż. szt. Pawła 

Błaszczyka, starszym sierżantem 

policji mianowano sierż. Mariusza 

Peteckiego, sierżantem sztabowym 

policji mianowano st. sierż. Martę 

Bronicką - Żurek, starszym poste-

runkowym policji mianowano post. 

Michała Czarnowskiego, post. Ma-

teusza Daleckiego, post. Szymona 

Gdowskiego, post. Martę Kaczmar, 

post. Karola Pędzioch, post. Rafała 

Stelmaszuk, post. Jana Śliwkę, post. 

Patryka Wysockiego oraz post. Mi-

chała Ziółkowskiego.

W swoim wystąpieniu Komendant 

Powiatowy Policji w Krośnie Od-

rzańskim kom. Tomasz Kaczyński 

podkreślił, że tegoroczne Święto Po-

licji jest    szczególne, bowiem zbie-

ga się z jubileuszem 95-lecia kobiet 

w Policji. Dlatego też, dziękując po-

licjantom za trud i wytrwałość w re-

alizacji powierzonych zadań, za na-

rażenie niejednokrotnie własnego 

zdrowia i życia, dla dobra i bezpie-

czeństwa mieszkańców powiatu, w 

szczególności podziękował wszyst-

kim kobietom służącym w Policji 

za zaangażowanie i wzorowe wyko-

nywanie obowiązków służbowych. 

Ponadto podziękował rodzinom 

policjantów za wyrozumiałość i co-

dzienne wsparcie w wielu trudnych 

chwilach. Słowa uznania skierował 

również do pracowników Policji.                                                       

(red)

Na początku lipca funkcjonariu-

sze z Placówki Straży Granicznej 

w Zielonej Górze-Babimoście na 

rynku w Gubinie ujawnili 32,5 ki-

logramy krajanki tytoniowej bez 

polskich znaków akcyzy skarbowej 

o łącznej wartości ponad 15 tysięcy 

złotych oraz 20 sztang papierosów 

różnych marek, również  bez pol-

skich znaków akcyzy skarbowej o 

wartości prawie 2,9 tysiąca złotych. 

Towar znajdował się w kontenerze 

na śmieci. Do ujawnionego towa-

ru nikt się nie przyznał. - W trak-

cie dalszej kontroli na jednym ze 

stanowisk ujawniono 4 224 sztuki 

papierosów o smaku mentolowym 

bez akcyzy skarbowej. Sprzedaż 

takich papierosów na terytorium 

Polski od dnia 20 maja tego roku 

jest zakazana. Do papierosów o 

wartości blisko 3 tysięcy złotych 

przyznała się 51-letnia mieszkanka 

powiatu żarskiego. Papierosy wraz 

z krajanką tytoniową zostały za-

bezpieczone przez funkcjonariu-

szy Straży Granicznej.  Za to prze-

stępstwo grozi kobiecie wysoka 

kara grzywny lub do  3 lat pozba-

wienia wolności - informuje mjr 

SG Joanna Konieczniak, Rzecznik 

Prasowy Komendanta Nadodrzań-

skiego Oddziału Straży Granicznej. 

(red)

„Lewe” papierosy 
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To było 10 lat temu...

Powodzie nawiedzały Gubin od zawsze. Gubeński historyk Karl Gan-

der w książce „Geschichte der Stadt Guben” („Historia miasta Guben”) 

wspo mina o powodziach z 1595 roku, 1804 roku, ale do największych 

zalicza tę z 1897 roku. Pierwszą fotograficznie udokumentowaną była 

powódź 18 czerwca 1926 roku. O jej rozmiarze świadczą zapiski, w któ-

rych zanotowano, że na niektórych ulicach trzeba było pływać łodziami. 

Hołownia w Gubinie

Woda wówczas zalała m.in. ulicę 

Piastowską, a Lubsza podeszła 

pod dzisiejsze skrzyżowanie ulicy 

Wyspiańskiego ze Śląską. Tę po-

wódź uznano za jedną z więk szych 

w historii miasta. Po wojnie? W 

mieście od notowano trzy duże po-

wodzie i jeden strach przed dużą 

powodzią. Wszyst kie, choć nie tak 

groźne jak ta w 1926 roku, przeszły 

do hi storii. Największa po wojenna 

powódź nawiedziła miasto 7 lipca 

1958 roku. Z opo wiadań starszych 

mieszkańców miasta wynika, że 

woda sięgała wysokości ok. 50 cm 

przy głów nym wejściu do urzędu 

pocz towego na ul. Krasińskiego, 

zakładu fotograficznego przy ul. 

Grunwaldzkiej, a ul. Piastowską 

podróżowano łodziami saperów. 

Kolejna powódź to 21-23 lipca 1981 

roku. Woda wdzierała się np. do 

piwnic bloku wojskowe go przy ul. 

Piastowskiej, Lubsza natomiast 

cofnęła się i zmieni ła kierunek, 

zalewając te same tereny, co w 

poprzedniej powodzi. W lipcu 1997 

roku, podczas „powodzi tysiącle-

cia” miasto było przygotowane na 

najgor sze. W rezultacie skończyło 

się na wielkim strachu.

Od tamtego czasu Nysa Łużycka 

i Lubsza płynęły spokojnie, nawet 

sennie do 10 sierpnia 2010 roku. 

I wtedy, w nocy z 9 na 10 przy szła 

wielka woda. Wdarła się tam, gdzie 

wdzierała się w poprzednich po-

wodziach. Była szybka i trudna do 

opanowania. Wszystko rozpoczęło 

się w sobotę, 7 sierpnia. To wtedy 

Bogatynię dotknął kataklizm, a 

wezbrana Nysa Łużycka skierowa-

ła się w stronę nasze go regionu. 

Najpierw zalała wieś Sobolice, po-

tem Przewóz, Łęknicę. Kolejnym 

mia stem na trasie fali kulminacyj-

nej był Gubin. W nie dzielę bur-

mistrz Bartłomiej Bartczak ogłosił 

alarm przeciwpowodziowy i powo-

łał sztab kryzysowy, który zaczął 

przygotowywać akcję zabezpie-

czenia miasta. Walka z żywiołem 

stała się faktem. Setki ochotników 

pochodzących z części stron mia-

sta stanęło do walki z żywiołem.  

Nie było ważne to, że ktoś mieszka 

przy ulicy Barlickiego, Kosynierów 

czy Pułaskiego. Najważniejsze było 

ułożenie zapory, która powstrzy-

mała wzbierającą się wodę. Fala 

kulminacyjna o wysoko ści 574 cm 

dotarła do Gubina we wtorek 10 

sierpnia około 5.00. Lubsza wystą-

piła ze swego koryta i zalała m.in. 

ulice Roosevelta, Dąbrowskiego, 

Krasińskie go, Grunwaldzką, Kunic-

kiego, Słowackiego, Krakowskiej, 

Wy spiańskiego, Śląską i Legnic ką. 

W niektórych miejscach przela-

ła się przez ofiarnie zbudowane 

wały i pojawi ła się na  Piastowskiej 

i przyległych ulicach. Znisz czona 

została także Wyspa Te atralna.

Na szczęście woda jak szybko przy-

szła, tak szybko sobie poszła. Na 

drugi dzień wszystkie ulice były już 

przejezd ne. Rozpoczęło się sprzą-

tanie miasta. Tak jak po każdej 

wcześniejszej powodzi. Piastowska 

prawie cała była zastawiona „do-

robkiem” wystawionym z piwnic, 

który po przejściu wielkiej wody 

nie nadawał się do niczego. Warto 

przypomnieć przy tej okazji, że spo-

kój powodziowy trwał kilka tygodni 

- do końca września 2010. Wówczas 

wielka woda wróciła na Piastowską 

i okoliczne ulice. Plac Króla Chro-

brego tonął w wodzie. A woda zno-

wu jak szybko przyszła, tak szybko 

powróciła do swego koryta. No i w 

tej wyliczance wspomnijmy czer-

wiec 2013 roku. Niepokorna Nysa z 

Lubszą wyszły ze swoich koryt. 

Kiedyś zauważyłem, że powodzie 

nawie dzają miasto średnio co 

28-30 lat. Zawsze w miesiącach 

letnich. Mniejsze szkody czyni 

Nysa. Lubsza, płynąc na znacznej 

dłu gości przez teren miasta, sie-

je większe spustoszenie. Gdyby 

moje wyliczenia się sprawdziły, 

to kolejna duża powódź na wiedzi 

miasto około 2040 roku. Choć kto 

wie, czasy (i pogoda) się zmieniają. 

Może być inaczej. 

(sp)

Goszczący 8 lipca na Wyspie Teatral-

nej w Gubinie kandydat na Prezyden-

ta RP z pierwszej tury wyborów – Szy-

mon Hołownia podczas spotkania z 

mieszkańcami miasta nie wykluczył 

powstania w oparciu o szeroko rozu-

miany ruch poparcia - nowej forma-

cji politycznej pod roboczą nazwą 

„POLSKA 2050”. - Musimy pamiętać, 

że głosowanie, to nie tylko obywatel-

ski obowiązek, to również przywilej, 

szczególnie dla młodych ludzi, którzy 

w pierwszej turze wyborów ruszyli 

tłumnie do wyborczych urn. W tej 

grupie wiekowej frekwencja wynio-

sła niemal 60% – podkreślił w czasie 

spotkania Sz. Hołownia. Korzystając 

z możliwości zapytaliśmy go dwa 

istotne z punktu widzenia Polski pro-

blemy.

Czy Prezydent nie powinien dążyć 

do rozszerzenia formuły tzw. Trój-

kąta Weimarskiego w kierunku 

wschodnim tj. o Białoruś i Rosję. 

Stare powiedzenie mówi, że: „Przy-

jaciół poszukuje się blisko, a wro-

gów daleko”?...

Po pierwsze, należałoby odnowić tę 

formułę, a polityka sąsiedztwa, to ko-

nieczność odbudowy polityki zagra-

nicznej i dobrosąsiedzkich kontak-

tów. Opieramy się w działaniach tylko 

na sojuszu z USA, „niejako na siłę”, 

dążąc do rozszerzenia NATO, a zapo-

minając o Unii Europejskiej. Co do 

otwarcia się na „Wschód” – to jest py-

tanie: jak należy to zrobić? Mówi się o 

łamaniu Praw Człowieka na Białorusi 

i w Rosji. Tymczasem w Polsce może 

w niedługim czasie być podobnie, 

przykłady takie mieliśmy w niedale-

kiej przeszłości. A nasze relacje z Unią 

Europejską są nienajlepsze...

Pana małżonka jest oficerem Woj-

ska Polskiego, a konkretnie Pol-

skich Sił Powietrznych. Jak Pan 

postrzega sprawy obronności, 

szczególnie zakupy w USA nowo-

czesnych samolotów?

W domu takich tematów co prawda 

nie poruszamy, bo to są Jej sprawy 

zawodowe, a moja wiedza wynika z 

zadań eksperckich, które prowadzi-

liśmy w mojej kampanii wyborczej. 

Potrzebny jest głęboki audyt wszyst-

kich zakupów dla sił zbrojnych na 

przestrzeni ostatnich lat.  Należy się 

mocno zastanowić, dlaczego zakupy 

są robione w takiej formule; np. bez 

offsetu, a nie zostały wykorzystane 

inne rozwiązania zabezpieczające 

bezpieczeństwo militarne i ekono-

miczne Polski. Jest to szeroki temat, 

czy nie są to zakupy „po uważaniu” 

lub na zasadzie propagandowej. Za-

kup myśliwców F-35 z niejasną sytu-

acją technologiczno – ekonomiczną i 

bez offsetu -  mija się z celem.

Szymon Hołownia przyjechał do Gu-

bina na zaproszenie tworzących się 

lokalnych struktur nowej formacji 

społecznej, zapowiadając również 

utworzenie na terenie powiatu kro-

śnieńskiego siedziby biura tego ru-

chu, który na bazie dużego społecz-

nego poparcia, ma wielkie szanse na 

przekształcenie się w nową partię na 

politycznej scenie Polski. Zasadzenie 

okolicznościowego drzewka na Wy-

spie Teatralnej zwieńczyło jego pobyt 

w naszym mieście.   Antoni Barabasz



11   czwartek 06.08.2020

historia I społeczeństwo
Z Ziemi Gubińskiej

Nowe kalendarium 

Mosty w Gubinie (cz. 4)

Most na Lubszy ul. E. Orzeszko-

wej

To ostatni most na Lubszy na te-

renie miasta w kierunku wschod-

nim. Brakuje informacji o moście 

przed 1945 rokiem, ale z pewnością 

i wówczas też służył mieszkańcom. 

Pod koniec wojny wysadzono go 

podobnie jak inne gubińskie mo-

sty. Kawałki betonu ze zbrojeniem 

leżą jeszcze pod mostem. W latach 

pięćdziesiątych gubińskie wojsko 

postawiło tu most drewniany. W 

1979 roku saperzy z 27. pułku czoł-

gów średnich w Komorowie, w 

ramach szkolenia praktycznego 

zbudowali w tym miejscu kolejny 

most. Most ten wytrzymał 20 lat. 

Kolejny most za kwotę 50 tys. zł 

w 1999 roku zbudowali pracowni-

cy robót publicznych zatrudnieni 

w gubińskim magistracie. Nadzór 

sprawował zastępca naczelnika 

Edmund Herman (kiedyś oficer 

- saper) oraz Władysław Tymiec, 

ówczesny radny mieszkający w 

pobliżu. Gdyby nie zburzono tego 

przedwojennego, betonowego, 

zapewne stałby do dziś w dobrej 

kondycji. Obecnie most w stanie 

agonalnym służy głównie okolicz-

nym mieszkańcom, by przedostać 

się np. na ul. Krakowską i dalej 

ulicą Wyspiańskiego w kierunku 

wschodnim.

Most na Wyspę Teatralną

W 1923 roku powstał most podob-

ny do Mostu Dziewicy. Prowadził 

na wyspę, przede wszystkim do Te-

atru Miejskiego, Domku Strzelec-

kiego, czy na strzelnicę. Wcześniej 

Wyspę Strzelecką z lądem łączył 

drewniany most, który raczej moż-

na było nazwać kładką spacerową. 

Artykuł rządowego mistrza bu-

dowlanego D. Borcharda na temat 

tego mostu zawiera następującą 

wypowiedź: „Jest on lekko wygię-

ty i jako most belkowy posiada 

dużej wielkości przyczółki. Atrak-

cyjna jest jego architektura. Aby 

nie umniejszać wrażenia lekkości, 

wykonano w balustradzie otwory” 

(„Gubener Zeitung” z 2.07.1930). 

Autor artykułu zwraca uwagę na 

cztery żelbetonowe belki oparte 

na dwóch filarach. Szerokość mo-

stu wówczas wynosiła 5 metrów, a 

jego nośność obliczono na 11 ton. 

Most został zniszczony w działa-

niach wojennych 1945 r. 

Na powojennej liście rekonstru-

owanych, zniszczonych gubiń-

skich mostów ten znalazł się chy-

ba na jednym z ostatnich miejsc. 

Zresztą i potrzeba jego odbudowy 

wówczas była w zasadzie żadna. 

Na wyspę nie było po co chodzić, 

terenu strzegli kiedyś „wopiści”, 

po 1990 r. Straż Graniczna. W pew-

nym okresie powojennym wyspa 

nosiła nazwę „Wyspa Przyjaźni”, 

a budowane w pobliżu trzy bloki 

przy ulicy B. Chrobrego nazwa-

no Osiedlem Przyjaźni. Dopiero 

w 1998 r. z inicjatywy burmistrza 

Czesława Fiedorowicza zbudowa-

no nowy most. To solidna i nowo-

czesna konstrukcja, która powin-

na przetrwać lata. Wyspa stała się 

miejscem rekreacji i wypoczynku. 

Choć przedwojennej świetności 

nie udało się jej przywrócić, to jest 

jednym z najbardziej urokliwych 

miejsc w centrum miasta. Żołnie-

rze z karabinem i psami przeszli do 

historii. 

Kładka z wyspy Teatralnej do Gu-

ben

Najnowszym gubińskim mostem 

- kładką dla pieszych - jest połą-

czenie Wyspy Teatralnej z Alte 

Poststraße w Guben. Dla podkre-

ślenia nazwiska pomysłodawcy 

zbudowania kładki, burmistrza 

Guben, można spotkać się z jego 

nieoficjalną nazwą - kładka Hüb-

nera. Kładkę oddano do użytku 20 

grudnia 2007 roku, a uroczystość 

powiązano z wejściem Polski do 

strefy Schengen. Gubin zyskał do-

datkowe połączenie z sąsiadami. 

Z wyspy można przejść kładką na 

biegnącą wzdłuż rzeki ulicę Alte 

Poststrasse w Guben. 

Dziś, po otwarciu zrewitalizowanej 

Wyspy Teatralnej kładka uatrakcyj-

nia dostęp mieszkańców Guben 

na wyspę, a i gubinianom czasami 

tędy bliżej do sąsiadów.

Inne kładki 

Oprócz wymienionych mostów 

należy wspomnieć jeszcze o kład-

kach dla pieszych: tej z Wyspy Te-

atralnej na ulicę Piastowską,  z ul. 

Dąbrowskiego na plac Bolesława 

Chrobrego i tej najszerszej, zbudo-

wanej od nowa w 2019 roku przy 

Przedszkolu Miejskim nr 2, z Parku 

im. Mickiewicza na ulicę Dokto-

ra Kunickiego. (sp Gubińskie Va-

demecum)

Szykanowanie jeńców wojennych

Mimo, że od zakończenia Pierw-

szej Wojny Światowej, zwanej 

również „Wielką Wojną 1914-1918”, 

minęło już prawie dwa lata, wciąż 

powracają i docierają do opinii 

publicznej wątki z nią związane. 

Ówczesny konflikt militarny dla 

żyjących wtedy ludzi jawił się być 

wyrwaniem z sielankowej epoki 

rozwoju cywilizacyjnego, pełne-

go utopijnych nadziei na ogólno-

światowy dobrobyt i bezpieczne 

jutro. Tak, wyrwaniem, bo jeśli 

przyrównać świat do drzewa wy-

rwanego z ziemi przez gwałtowną 

burzę, to tak, jak nie można takie-

go drzewa ponownie zasadzić na 

jego pierwotnym miejscu, tak dla 

ludzkości stawało się jasne, że nie 

da się już odtworzyć świata wy-

rwanego z jego podstaw przez 

„wichry wojny”.

W miejscowej „Gubener Zeitung” 

(„Gazeta Gubeńska”) z 03.07.1920 

możemy przeczytać, że: „Kłam-

stwo grubymi nićmi szyte roz-

powszechniła brukselska gazeta 

„National”, która poinformowała, 

że w obozie koncentracyjnym 

pod Guben przetrzymywano i 

torturowano 17 Belgów. Z Berlina 

przekazano w tej sprawie oficjal-

ny komunikat, że ta tendencyjna 

informacja, której zamysł jest aż 

nadto przejrzysty, jest pozbawio-

na jakichkolwiek podstaw. Mimo 

to, nie będzie ona ostatnim kłam-

stwem, które rozpowszechniać 

będą nasi dawni wrogowie”.

Choć prawa człowieka rażąco i 

uporczywie łamano od zarania 

dziejów ludzkości, informacje o 

nich nie docierały tak szybko i 

obszernie do mieszkańców świa-

ta, jak po „Wielkiej Wojnie”. Moż-

na się pokusić o stwierdzenie, że 

ów konflikt globalny był swego 

rodzaju początkiem znanej nam 

współcześnie globalizacji. Jakże 

znajomo ludziom „tu i teraz” jawi 

się brzmieć ta informacja sprzed 

stu laty! Dziś, w dobie globalnego 

przepływu informacji i mnóstwa 

ostrych lub przewlekłych konflik-

tów militarno-społecznych, po-

dobne informacje docierają do 

nas „hurtowo” niemal każdego 

dnia. Również „hurtowo” słyszymy 

o działaniach licznych światowych 

organizacji, bacznie przygląda-

jących się losom ofiar współcze-

snych konfliktów, z ONZ na czele, 

która jest współczesną kontynu-

acją Ligi Narodów, powstałej w 

konsekwencji „Wielkiej Wojny”! 

Opr., przekład 

i komentarz: K. Freyer

Idea pisania miejskiego Kalen-

darium pojawiła się w 2008 roku. 

Postanowiono wówczas spisać 

wydarzenia, mające miejsce w 

okresie 1945-2009. W ten sposób 

w czerwcu 2010 roku trafiło do rąk 

Czytelników „Kalendarium Gubina 

1945-2009” wydane z okazji 775 

rocznicy nadania praw miejskich 

Gubinowi. Wówczas postanowio-

no regularnie spisywać miejskie 

wydarzenia. W ten sposób, przy 

udziale społeczników z Stowarzy-

szenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, 

takich jak: Urszula Kondracik, Gra-

żyna Bartkowiak, Wiesław Łabęcki, 

Adolf Leda, Stanisław Bilicz, po-

wstały dwa kolejne rozdziały ka-

lendarium: we wrześniu 2015 roku 

„Kalendarium Gubina 2010-2014” i 

w lipcu 2020 „Kalendarium Gubi-

na 2015-2020”. Na czele zespołu od 

początku stoi Stefan Pilaczyński, 

który zabiega o fundusze na wy-

danie publikacji i przygotowuje ją 

do druku. Piszący mają pełną świa-

domość, że kolejne publikacje nie 

obejmują wszystkich wydarzeń, 

jakie miały w tym czasie w naszym 

mieście. Te, spisane w trzech to-

mach, pochodzą z lokalnej prasy, 

telewizji, radia, licznych kontak-

tów, spotkań z mieszkańcami mia-

sta i obserwacji życia codzienne-

go przez piszących. - Korzystając 

z okazji dziękuję tym wszystkim, 

którzy przyczynili się do wydania 

kolejnych tomów i zachęcam Pań-

stwa do współpracy w tworzeniu 

następnych tomów „Kalendarium 

Gubina”. Marzy się nam, że kolejna 

publikacja pod tym samym tytu-

łem powinna ukazać się w 2025 

roku. Łatwo bez Państwa pomocy 

nie będzie – mówi Stefan Pilaczyń-

ski. 

Kalendarium można nabyć w 

biurze SPZG ul. 3 Maja 2 w po-

niedziałek-środa-piątek w godz. 

10.00-14.30. Ilość egzemplarzy jest 

ograniczona.                                   (sp)
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Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno-usługowe. Nieruchomość gruntowa 
położona  w obrębie 9 m. Gubina przy ulicy Legnickiej, oznaczona jest jako działki nr 78/2 i 78/4 o łącznej pow. 3,5453 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG2K/00011598/7. 
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI – 1.317.000,00 zł /netto/

WADIUM – 131.700,00 ZŁ
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Numer ewidencyjny,  
powierzchnie nieruchomości, 

położenie

Działka nr  78/2 i 78/4 o łącznej powierzchni 3,5453 ha.
Nieruchomość położona jest w południowej części miasta przy ulicy Legnickiej (droga wojewódzka nr 286). Teren inwestycji położony jest około 2,5 km od centrum miasta i około 1 km od drogi 
krajowej nr 32 łączącej Zieloną Górę z granicą państwa. W sąsiedztwie nieruchomości położone są tereny inwestycyjne o powierzchni około 25 ha.  
 

Stan zagospodarowania 
nieruchomości

Działki niezabudowane, wykorzystywana rolniczo – bezumownie. 

Kształt nieruchomości Teren płaski, kształtem przypominający wielobok nieforemny pozwalający na racjonalne zagospodarowanie nieruchomości.

Przeznaczenie w 

obowiązującym planie 
zagospodarowania 

przestrzennego / decyzja o 
warunkach zabudowy

Północno - wschodnia część nieruchomości objęta jest obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubin uchwalonego przez Radę Miejską w Gubinie 
uchwałą nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r., oznaczona jest w planie symbolem P,KS,IT jako teren lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjno – technicznej, gdzie powierzchnia sprzedażowa 
obiektów handlowych nie może przekroczyć 1000 m², teren lokalizacji obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Na teren nie 
objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego (zachodnia część nieruchomości – część działki 78/4) została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB.6730.40.2011.W z dnia 
18.04.2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie obiektów produkcyjno – usługowych.

Infrastruktura techniczna
Dojazd do działki drogą wojewódzką nr 286 o nawierzchni utwardzonej połączoną z drogą krajową nr 32 łączącą Zieloną Górę z granicą państwa. 
Infrastruktura techniczna w ulicy: sieć elektryczna, wodno – kanalizacyjna, telefoniczna. 

Teren nieruchomości położony jest w Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako Kompleks nr 3, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 roku. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Przetarg 

odbędzie się dnia 15 października 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 12 października 2020 r na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  
131020 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. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną, w tym z 
ustaleniami obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. oraz z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.40.2011.W z dnia 18.04.2011 roku. Zbycie 
przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość 
odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na ww. 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 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. 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 nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020r. 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), 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 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);
- z cudzoziemcem w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).
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 z późn. zm.). 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 dwóch miesięcy, począwszy od dnia 06 sierpnia 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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OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu położonego w obrębie ulic: 
Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich oraz 
o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego 
dokumentu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 w 
związku z art.46 pkt 1 i art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Gubinie uchwały nr XIX.141.2020 Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu położonego w obrębie ulic: 
Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich. Zainteresowani 
mogą składać wnioski do ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do 
Burmistrza Gubina na piśmie na adres: Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 
Gubin:

•	 ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie pok. 104 w godz. od 730 
do 1530,

•	 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@gubin.pl bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem, 

•	 drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
•	 drogą elektroniczną opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 
•	 za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska 

lub nazwy jednostki organizacyjnej, w terminie do dnia 15 września 2020 r. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta Gubina.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w 
Gubinie, pozyskiwanych od osoby, której dane dotyczą, wynikające z art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, można 
uzyskać na stronie: www.bip.gubin w pozycji menu: klauzula informacyjna o przetwarzaniu 
danych osobowych w UM w Gubinie.      

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu położonego w 
obrębie ulic: Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei 
Łużyckich oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu tego dokumentu.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 w 
związku z art.46 pkt 1 i art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Gubinie uchwały nr XIX.141.2020 Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu położonego w obrębie ulic: 
Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich. Zainteresowani 
mogą składać wnioski do ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko 
do Burmistrza Gubina na piśmie na adres: Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, 
66-620 Gubin: ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie pok. 104 w 
godz. od 730 do 1530, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@gubin.
pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, drogą elektroniczną opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, drogą elektroniczną opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, w terminie do dnia 15 września 2020 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta Gubina. 
Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w 
Gubinie, pozyskiwanych od osoby, której dane dotyczą, wynikające z art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, można 
uzyskać na stronie: www.bip.gubin w pozycji menu: klauzula informacyjna o przetwarzaniu 
danych osobowych w UM w Gubinie.      

Dzielnie walczy 

Na Wyspie Teatralnej, 18 lipca, Stowarzyszenie „Esquarda” Gubin 

zorganizowało zbiórkę charytatywną dla Krzysztofa Saletrowicza. 

Mężczyzna dzielnie walczy z nowotworem złośliwym mózgu. 

A miało być dobrze. Pan Krzysztof przeszedł operację, która miała 

mu pomóc, niestety po operacji pojawiły się komplikacje: cukrzy-

ca, zakrzepica, padaczka, niedowład prawostronny i nadciśnienie. 

Koszty leczenia są ogromne. Mężczyzna nie jest w stanie pokryć 

wszystkiego z własnej kieszeni. I w takich sytuacjach wkraczają do-

brzy ludzie, którzy znają jego historię i chcą dołożyć choćby złotów-

kę na ten szczytny cel. Życie nie oszczędza mężczyzny, ale dzięki 

wsparciu tak dużej liczby osób, jaka pojawiła się na zbiórce, rysuje 

się nadzieja, że będzie dobrze. Mimo że spotkanie na Wyspie Te-

atralnej było organizowane dość szybko, to i tak znalazło się wielu 

chętnych do pomocy. Warto podkreślić, że charytatywna zbiórka 

obfitowała w wiele atrakcji dla gości. Oczywiście był bogaty punkt 

gastronomiczny, czyli pyszne ciasta, kiełbasa z grilla, bigos, kawa i 

herbata. Dla najmłodszych główną atrakcją były dmuchane zam-

ki, a dla osób starszych licytacja. Cieszyła się ona sporym zainte-

resowaniem, ponieważ można było wygrać ciekawe rzeczy np. 

rower, zestaw mebli ogrodowych czy kanapę. Każdy z przybyłych 

na Wyspę Teatralną dobrze się bawił, ale ta dobra zabawa niosła 

za sobą coś więcej. Pomoc drugiemu człowiekowi. Finał całej im-

prezy ucieszył wszystkich. Udało się uzyskać piękny wynik. Jeden 

dzień, jedna zbiórka, a na leczenie pana Krzysztofa wpłynęło aż 

31318.90 złotych! Stowarzyszenie jednak nie zwalnia tempa. Wie-

dzą, że w naszej okolicy jest dużo ludzi potrzebujących pomocy. 

Kolejną osobą, która otrzyma od nich wsparcie, będzie mały Miko-

łaj. W sobotę, 15 sierpnia, na Orliku, na ul. Roosevelta, odbędzie się 

dla niego Turniej Charytatywny Piłki Nożnej. 

Martyna Pawelska 

Na podwójnym gazie
Prowadzenie pod wpływem alkoholu jest jedną z przyczyn zda-

rzeń, do których dochodzi na drogach. Cieszy fakt, że wśród miesz-

kańców powiatu są osoby, którym zależy na bezpieczeństwie na 

jezdni. Będąc świadkami nieodpowiedzialnych zachowań, nie boją 

się reagować i powiadamiają o tym fakcie lokalną Policję. - Jedną z 

takich osób jest mieszkaniec Gubina, który udaremnił dalszą jazdę 

nietrzeźwemu kierowcy. Będąc w sobotę (11 lipca) przy jednym z 

marketów usłyszał pisk opon, a następnie zauważył wjeżdżający 

na parking samochód marki dacia, którego kierowca po zapar-

kowaniu udał się do sklepu. Uwagę świadka przykuł sposób po-

ruszania się oraz zachowanie mężczyzny, które dały podejrzenie, 

iż znajduje się on pod działaniem alkoholu. Mieszkaniec Gubina 

widząc, że kierowca wychodzi ze sklepu z butelką alkoholu, a na-

stępnie siadając na miejscu kierowcy wkłada kluczyk do stacyjki, 

postanowił zapobiec jego dalszej jeździe. Po zabraniu mężczyźnie 

kluczyków od auta, powiadomił o tym fakcie policjantów. Podej-

rzenia świadka okazały się słuszne. Od mężczyzny czuć było silną 

woń alkoholu. Miał też problemy z utrzymaniem równowagi i wy-

słowieniem się. Po zbadaniu jego stanu trzeźwości okazało się, że 

ma on ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie - mówi podkom. 

Justyna Kulka z Komendy Powiatowe Policji w Krośnie Odrz.
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Życiowym celem sierż. szt. Dawida Wiewiórowskiego jest pomaganie innym. Mogą na niego liczyć mieszkań-

cy gminy Gubin, gdzie pełni obowiązki dzielnicowego oraz rodzinnej miejscowości, w której jest sołtysem.

Honorowy dawca 
Mł. asp. Paweł Błaszczyk z Komisariatu Policji 
w Gubinie od lat dzieli się z innymi, tym co ma 
najcenniejsze - swoją krwią. Spotkało go za to 
wyróżnienie. 

Jak otrzymać bon 
turystyczny?

Pomaga z lądu i wody

Dzwoniąc pod numer telefonu 22 11 22 111 moż-

na uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu 

Turystycznego. Z infolinii można korzystać przez 

całą dobę.

Jako policyjny „wodniak” dba o 

bezpieczeństwo wypoczywających 

nad wodą oraz angażuje się w wal-

kę z kłusownictwem. Wrażliwy na 

los innych, dzieli się swoim talen-

tem i przekazuje na aukcje chary-

tatywne rzeźby z drewna.

Jak wyglądał początek Pana przy-

gody z policyjnym mundurem?

Służbę w Policji rozpocząłem w 

2008 roku. Szkolenie podstawowe 

odbywałem w Ośrodku Szkole-

nia Policji w Kiekrzu koło Pozna-

nia, tam też poznałem moją żonę. 

Ośrodek znajdował się nad jezio-

rem, gdzie poza kursantami sta-

cjonowali funkcjonariusze pełniący 

służbę konną oraz na wodzie. Już 

wtedy pojawiła się myśl, aby zostać 

jednym z nich – „wodniakiem”. W 

2016 roku ukończyłem szkolenie 

ratowników wodnych oraz stermo-

torzystów i zostałem wodniakiem. 

Pomysł na życie jaki Pan obrał to 

„pomoc innym”...

Satysfakcję daje mi zarówno możli-

wość niesienia pomocy innym, jak 

i radość z tego, że udało się komuś 

pomóc, to jest bezcenne. Praca w 

Policji jest niezwykle interesująca, 

nigdy nie da się przewidzieć, co 

przyniesie kolejna służba i jakie oso-

by spotkamy na swojej drodze. Po-

magam też poza pracą. Przed przy-

stąpieniem do służby w 2006 roku 

zostałem sołtysem wsi, na której się 

wychowałem. Po przeprowadzce 

do wielkopolski, zawiesiłem obo-

wiązki sołtysa. Ponownie podjąłem 

je w 2014 roku i do chwili obecnej 

je wypełniam. Wydaje mi się, że 

mieszkańcy mają do mnie zaufanie 

skoro po raz kolejny mnie wybrali. 

Pełnię też funkcję strażnika w Spo-

łecznej Straży Rybackiej rejonu Kro-

sno Odrzańskie, gdzie wspólnie z 

kolegami angażujemy się w walkę 

z kłusownictwem. Ponadto prze-

kazuję na różnego rodzaju aukcje 

charytatywne wyrzeźbione przeze 

mnie dzieła. Sprawia mi to wiele 

radości i po części wyzwala drze-

miące we mnie pokłady energii, bo 

rzeźbiąc w drewnie odpoczywam i 

daje upust emocjom. Podczas pra-

cy nad rzeźbą zapominam o całym 

świecie, a dodatkową satysfakcję 

daje mi świadomość, że zdobyte 

dzięki mojej pracy pieniądze trafią 

do potrzebujących. Ponadto lubię 

uczestniczyć w zabezpieczeniu 

dużych imprez masowych. Miałem 

przyjemność zabezpieczać między 

innymi mecze w trakcie Euro 2012, 

które odbywały się w Polsce i na 

Ukrainie. 

Jak wygląda służba w Policji?

Bywa ciężko. Zdarzają się bardzo 

trudne interwencje, a decyzje trze-

ba podejmować szybko. Nie ma 

czasu na analizy i gdybania, są to 

bardzo ważne wybory, niejedno-

krotnie decydujące o życiu innych 

osób. Bywają też przyjemne chwi-

le, jak spotkania profilaktyczne w 

szkołach i przedszkolach, podczas 

których przekazuję najmłodszym 

niezbędną wiedzę, aby być bez-

piecznym na drodze, czy też w 

domu. Ponadto uczę zasad, jak za-

chować się nad wodą.

Jakie błędy popełniają plażowi-

cze?

Woda to żywioł, który może nas za-

skoczyć w najmniej spodziewanym 

momencie. Niektórzy, wybierając 

się nad wodę, zachowują się lek-

komyślnie. Skoki do wody ze sprzę-

tów wodnych, czy też korzystanie 

z kąpieli po alkoholu to tylko przy-

kładowe sytuacje. Do niebezpiecz-

nych zdarzeń dochodzi również 

wtedy, gdy rodzicie wybierając się 

nad wodę z dziećmi, pozostawiają 

ich samych sobie, sądząc że to obo-

wiązkiem ratownika jest ich pilno-

wanie. Nic bardziej mylnego. Warto 

korzystać z kąpielisk strzeżonych i 

przestrzegać obowiązującego na 

kąpielisku regulaminu. Przypo-

minam, że wywieszona czerwona 

flaga na maszcie, oznacza katego-

ryczny zakaz wchodzenia do wody. 

Ponadto nigdy nie wskakujmy 

rozgrzani do wody, gdyż możemy 

dostać szoku termicznego. Waż-

ne jest również żebyśmy zwracali 

uwagę na osoby, które są obok nas. 

Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy je-

steśmy na plaży, jak i w wodzie. Pa-

miętaj, że tonący nie woła o pomoc, 

tylko idzie pod wodę w ciszy.

Dziękuję za rozmowę.

Osoby zainteresowane pełnieniem 

służby w Policji, mogą składać  do-

kumenty w Komendzie Powiato-

wej Policji w Krośnie Odrzańskim. 

Szczegółowe informacje pod nu-

merem telefonu: 47 794 5270 (-71).

Dzielnicowy gminy Gubin za bezin-

teresowne oddawanie krwi otrzymał 

od Polskiego Czerwonego Krzyża 

odznakę „Zasłużony Honorowy Daw-

ca Krwi”. P. Błaszczyk wie jak ważny 

jest ten życiodajny płyn, zwłaszcza 

dla ofiar wypadków, czy też osób 

oczekujących na poważne operacje. 

Pierwszy raz zgłosił się na zbiórkę 

krwi w 2006 roku, gdy był jeszcze w 

szkole średniej. Po dłuższej przerwie, 

po wstąpieniu do Policji w 2013 roku 

stara się oddawać ją regularnie. Pa-

sją niesienia pomocy zaraził między 

innymi swoją żonę Milenę. Dlaczego 

to robi? - Dzisiaj ja mogę podzielić 

się tym, co mam najcenniejsze, a kto 

wie może jutro sam będę jej potrze-

bował. Wystarczy wejść na strony in-

ternetowe centrum krwiodawstwa, 

żeby zobaczyć jak bardzo brakuje 

krwi - mówi mł. asp. Paweł Błaszczyk, 

który wspólnie z kolegami z pracy na-

leży do Klubu Honorowych Dawców 

Krwi Gubin. Nasz kolega cieszy się, że 

otrzymał odznakę „Zasłużony Hono-

rowy Dawca Krwi”, ale z pewnością 

na tym nie poprzestanie. Paweł już 

planuje kolejne terminy, gdzie może 

stawić się w punkcie krwiodawstwa. 

W sierpniu krwiobusy Regionalne-

go Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa z Zielonej Góry odwiedzą 

m.in. Gubin i Krosno Odrzańskie - 

dodaje podkom. Justyna Kulka z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Krośnie 

Odrzańskim. Warto brać przykład z 

Pana Pawła. Szczególnie w okresie 

wakacyjnym oddanie krwi jest bar-

dzo potrzebne.                                      (am) 

Pod numer infolinii mogą dzwo-

nić zarówno osoby prywatne, które 

chcą skorzystać z Polskiego Bonu 

Turystycznego, jak i podmioty tu-

rystyczne, które chcą przystąpić do 

programu. Konsultanci wyjaśniają 

wątpliwości dotyczące prawa do 

bonu. Dzwoniący pytają m.in. o to 

komu przysługuje bon turystyczny, 

co trzeba zrobić żeby go otrzymać, 

jak założyć konto na Platformie 

Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 

do kiedy bon jest ważny - wylicza 

Krystyna Michałek, Rzecznik Regio-

nalny ZUS Województwa Kujawsko

-Pomorskiego. Za pomocą bonu 

będzie można płacić za usługi ho-

telarskie i imprezy turystyczne na 

terenie Polski. Bon jest ważny do 

31 marca 2022 r. i nie podlega wy-

mianie na gotówkę, ani inne środ-

ki płatnicze. Profil na PUE można 

założyć m.in. przy pomocy Profilu 

Zaufanego oraz bankowości elek-

tronicznej. Po wejściu na PUE do-

konujemy aktywacji i  otrzymujemy 

kod, za pomocą którego płacimy 

pomiotowi turystycznemu. Kiedy 

dokonamy płatności bonem, otrzy-

mamy potwierdzenie tej płatności 

SMS-em. Na każde dziecko przysłu-

guje jeden bon w wysokości 500 zł. 

W przypadku dziecka z niepełno-

sprawnością - 1000 zł.                    (red)
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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.

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

Zareklamuj się w  
„Wiadomościach  

Gubińskich”!
Telefon: 721 032 705

wiadomoscigubinskie@o2.pl

Nie myślisz 
- toniesz

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 dywanów, wypoczynków oraz 
tapicerek samochodowych, 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.

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.

Podczas okresu letniego ważne 

jest odpowiedzialne zachowanie 

nad wodą. Ryzyko utonięcia musi 

być zminimalizowane przez sa-

mych plażowiczów. Niestety, w 

wielu przypadkach brakuje im 

pokory. - Czasu nie cofniesz. Nie 

myślisz – toniesz, to dość mocne 

przesłanie. Jednak tylko takie jest 

w stanie skłonić do refleksji. Po-

trzeba mocnych przekazów, aby 

wpłynąć na zachowania tych, któ-

rym podczas letniego wypoczynku 

zbyt często włącza się nieśmiertel-

ność. Pewność siebie często deter-

minowana jest alkoholem i chęcią 

zaimponowania innym. A woda 

jest srogim nauczycielem, który w 

wielu przypadkach nie daje dru-

giej szansy - przestrzega nadkom. 

Marcin Maludy, Rzecznik Prasowy 

KWP w Gorzowie Wlkp. 

(red)



16   czwartek 06.08.2020  społeczeństwo
Co słychać u „Pioniera”?

Wycieczka rowerowa GKR „LUZ” 

Co słychać w Stowarzyszeniu 

Strzelecko Obronnym GKS „Pio-

nier”? Jak idą im przygotowania 

do zawodów? Czy budowa budyn-

ku socjalno-magazynowego idzie 

zgodnie z planem oraz co zamie-

rzają robić jesienią? Na te wszyst-

kie pytania odpowiedział nam Zie-

mowit Patek.

Jeśli chodzi o zawody, to dowiedzie-

liśmy się, że od strony organizacyjnej 

są one rutyną. Organizatorzy mają 

wypracowane procedury i pod nie 

dostosowują terminy, sędziów czy 

catering. Wszystko jest dla nich chle-

bem powszednim i teraz jest o wiele 

łatwiej aranżować takie imprezy, niż 

na samym początku, gdzie każdy 

element trzeba było budować od 

podstaw. Jednak zawodnicy nie 

podchodzą do nadchodzących zma-

gań z takim spokojem. Dla każdego 

z nich to kolejny sprawdzian i emo-

cje. Niektórzy starają się opanować 

nerwy, ponieważ, jak określił to Z. 

Patek: „... w tym sporcie emocje to zły 

doradca.”. 

Oprócz przygotowań do zawodów, 

stowarzyszenie prężnie pracuje nad 

budową budynku socjalno-maga-

zynowego. Wykonane zostało przy-

łącze wodociągowe z rozprowadze-

niem po obiekcie, zainstalowana 

została oczyszczalnia ścieków i budy-

nek, który właśnie powstaje, jest już 

do niej podłączony. „Budynek nie-

wielki, ale pracy dużo. Dziś jesteśmy 

w połowie wysokości murów, ale już 

jutro prawdopodobnie urosną pod 

wieniec. Marzy nam się żeby do za-

wodów 15 sierpnia można było ko-

rzystać z toalet” - dodał Z. Patek. 

Poza aktualnymi pracami „Pioniera”, 

są też plany na przyszłość. Jednym 

z nich jest budowa wiaty cateringo-

wej, którą chcieliby mieć już gotową 

na przyszły sezon. Oprócz budowy są 

również zawody. Mimo że kalendarz 

imprez uległ zmianie, to straty nie są 

aż tak dotkliwe. Nie odbędą się dwie 

edycje zawodów - po jednej tarczo-

wej i dynamicznej. Trzecie zawody 

zostały przełożone na wrzesień. Li-

piec był wolny od turniejów, ale w 

tym czasie odbywały się treningi dla 

nowych strzelców i adeptów krav 

magi oraz prace nad obiektem. W 

sierpniu, tradycji stanie się zadość, 

odbędą się Zawody Strzeleckie o Pu-

char Starosty Krośnieńskiego z okazji 

Święta Wojska Polskiego. Jak pod-

kreśla Z. Patek: „Data nie jest przy-

padkowa i zawsze jest to 15 sierpnia 

na pamiątkę Bitwy Warszawskiej.”. 

W październiku odbędzie się trzecia, 

finałowa edycja ligi w strzelectwie 

dynamicznym, a 8 listopada Zawo-

dy Strzeleckie o Puchar Burmistrza z 

okazji Święta Odzyskania Niepodle-

głości, jednocześnie będące finałem 

ligi w strzelectwie tarczowym. Człon-

kowie stowarzyszenia mają rów-

nież nadzieję, że od września sekcja 

proobronna wróci do szkolenia klas 

mundurowych z Gubina i Krosna 

Odrzańskiego.      Martyna Pawelska 

Członkowie Gubińskiego Klubu Ro-

werowego przy Oddziale Miejskim 

PTTK postanowili zwiedzić okolice 

sąsiedzkiego Guben. - Skończyłam 

pracę zawodową, czas na emery-

turę i postanowiłam spędzać ją na 

podróżach rowerowych. Wczoraj na 

przykład „zaliczyłam” 80 kilometrów. 

Od rana do późnego popołudnia  – 

mówi pani Teresa. Na czele wycieczki 

zorganizowanej 12 lipca stanęła wła-

śnie pani Teresa. Grupa liczyła osiem 

osób:  Grażyna, Jadzia, Nina, Franek, 

Ryszard, Romek i Stanisław. Trasa 

wiodła przez Guben, Kalternborn, 

Kerkwitz, Grabko Pastelingsee – tu 

pierwszy postój nad malowniczym 

jeziorem, które jest rezerwatem 

przyrody. Urocze jezioro, w którym 

można złowić choćby szczupaka, 

sandacza czy węgorza. A potem kie-

runek Schonhohe przez Drewitz, 

Grossee. - W tej małej, malowniczej 

wsi na wzgórzach, urodził się dol-

nołużycki pisarz, poeta i nauczyciel 

Fryco Rocha. Pośrodku wsi znajduje 

się tablica w języku dolnołużyckim, 

upamiętniająca wybitnego miesz-

kańca tej miejscowości. Na obu krań-

cach wsi są ustawione wyrzeźbione 

z drzewa figury z dolnołużyckich 

bajek. Są tam Lutki, czyli mali ludzie, 

kobieta pod imieniem Fraumittag, 

oraz węże. Obok rzeźb umieszczo-

ne są tabliczki z tekstem w języku 

niemieckim – wspomina pani Te-

resa. Koleżanka tłumaczyła i dzięki 

temu mogliśmy poznać postacie z 

dolnołużyckich bajek. W drodze po-

wrotnej, mijaliśmy  jezioro Kleinsee i 

Pinnowsee, gdzie zatrzymaliśmy się 

na kawę, lody i małe jasne. Po tru-

dach smakowało szczególnie. Mija-

jąc kolejno: Pinnow, Lubbinschen, 

Schenkendobern dotarliśmy do Gu-

ben. W ten sposób „wylądowaliśmy” 

na naszej Wyspie Teatralnej, gdzie 

zgodnie podsumowaliśmy - ścieżki 

rowerowe po stronie naszych są-

siadów zza Nysy są bardzo dobrze 

utrzymane i przede wszystkim bar-

dzo bezpieczne dla jednośladów. 

Choć nasze liczniki rowerowe wska-

zywały 60 km, nikt nie czuł się nazbyt 

zmęczony.                                             (sp)

Policjanci krośnieńskiej komendy 

ponownie apelują o ostrożność pod-

czas dokonywania zakupów przez 

Internet, czy też przy udostępnianiu 

kodów do transakcji internetowych. 

Tylko od początku lipca funkcjona-

riusze otrzymali 16 zgłoszeń, w któ-

rych mieszkańcy powiatu stali się 

ofiarą oszusta i stracili pieniądze.

W dalszym ciągu otrzymujemy zgło-

szenia od osób, które stały się ofiarą 

internetowego oszusta - potwierdza 

podkom. Justyna Kulka, z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Odrz. 

I dodaje:  Osoby zajmujące się tym 

procederem wykorzystują nasz brak 

ostrożności, niewiedzę i osiągają cel. 

Wystawiając przedmiot na aukcję, 

zaniża jego wartością, licząc, że ktoś 

skusi się na jego kupno. Ponadto 

ogranicza możliwości zapłaty, „zmu-

szając” klienta do opłacenia z góry 

za zakupiony towar. W większości 

przypadków pokrzywdzeni mimo 

uiszczenia opłaty nie otrzymują go. 

Inaczej sytuacja wygląda w przy-

padku wyłudzeń kodów blik. Osoby 

zajmujące się tym procederem, wy-

korzystując komunikatory interne-

towe, wykradają dane, a następnie 

czytając prowadzoną przez ciebie 

korespondencję, poznają styl rozmo-

wy, który później umiejętnie wyko-

rzystują. Podszywając się pod ciebie, 

proszą znajomych, czy też członków 

Warto uważać
rodziny o szybką pożyczkę i udostęp-

nienie kodu umożliwiającego płat-

ność za pomocą blika. Internetowi 

oszuści podszywają się również pod 

operatorów różnych platform, któ-

rzy chcąc pozyskać dane do karty 

bankomatowej, wysyłają na adres 

email użytkownika link wraz z infor-

macją o konieczności aktualizacji 

karty, umożliwiającej płatność bez-

gotówkową. Po uzyskaniu informacji 

dokonują kradzieży pieniędzy z kont 

bankowych. O jakich zasadach po-

winniśmy pamiętać, robiąc zakupy 

w sieci? Przede wszystkim korzystaj-

my ze sprawdzonych portali inter-

netowych, sprawdźmy jakie formy 

zapłaty umożliwia sprzedawca oraz 

czy jest wskazany adres i numer te-

lefonu, pod który w razie wątpliwo-

ści możemy zadzwonić. Ponadto 

nigdy nie udostępniajmy swoich 

haseł, zachowajmy koresponden-

cję ze sprzedawcą, gdyż będzie ona 

stanowić dowód w sprawie, a płacąc 

kartą kredytową upewnijmy się, że 

połączenie jest bezpieczne (na dole 

strony internetowej powinien poja-

wić się symbol zamkniętej kłódki). 

Pamiętajmy, że zawierając umowę 

podajemy przez telefon bądź drogą 

elektroniczną swój pesel i numer 

dowodu osobistego. Nie zdziwmy 

się, gdy zostaniemy poinformowani 

o konieczności spłaty kredytu... (red)


