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Górskie dusze

O górskich wędrówkach, po szla-

kach Karkonoszy, Tatr czy Biesz-

czad opowiedzieli w GDK: Szymon 

Jurewicz - podróżnik oraz Marcin 

Gromnicki - miłośnik gór i wspina-

czek.                                       czytaj str. 8

Brawa dla 15-latka

Na pochwałę zasługuje nastolatek, 

który wykazał się odwagą i pomógł 

złapać złodzieja, który ukradł torbę 

69-latkowi poruszającemu się za po-

mocą podpórki rehabilitacyjnej. 

    czytaj str. 8

Kilka pytań do...

Mam wizję i plany, jak powinna wy-

glądać nasza działalność, ale muszę 

ją konfrontować z realiami i możliwo-

ściami finansowymi - mówi Zbigniew 

Worobiej, pełniący funkcję Prezesa 

OM PTTK w Gubinie.         czytaj str.16

Złote Pióro 2020

Gubińskie Towarzystwo Kultu-

ry ogłosiło Konkurs Literacki im. 

Tadeusza Firleja o „Złote Pióro”. 

Organizatorzy czekają na utwory 

z dziedziny poezji i prozy – w tym 

publicystyki.                            czytaj str.11

Czy można odróżnić chorego na 

grypę od zakażonego koronawi-

rusem? O odpowiedź pytamy gu-

bińskiego lekarza rodzinnego dr 

Lecha Borkowskiego.

czytaj str.  13

Warto się szczepić

Kolorowa wyspa
Na Wyspie Teatralnej zorganizowano nietypowy festiwal. „Holi święto ko-
lorów” to zabawa polegająca na obsypywaniu się i wyrzucaniu w górę - w 
jednym momencie - kolorowego pyłu, który tworzy wielką chmurę barw. 
Barwne proszki natychmiast osiadły na włosach i ubraniach bawiących 
się ludzi.                                                                                                 Czytaj str. 4

Tutaj otrzymamy pomocną dłoń 
Gdy nie mamy już sił, aby samotnie borykać się z problemami, które mają 
miejsce w naszym życiu, to warto wiedzieć, że są miejsca, gdzie można 
zostać wysłuchanym, a także uzyskać wsparcie. Takim miejscem jest 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
                                                                                                                 Czytaj str.  10

Zawsze wracają z tarczą
Czytaj str. 10

Oferta 
programowa 

GDK str.16
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Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020!
1 września rozpoczął się Powszechny 

Spis Rolny, który obejmie wszystkie 

gospodarstwa prowadzące dzia-

łalność rolniczą w Polsce. Jest on 

obowiązkowy, a podstawową formą 

zbierania danych będzie aplikacja in-

ternetowa - wyjaśnia Główny Urząd 

Statystyczny.

PSR 2020 przebiega pod hasłem 

„Spiszmy się, jak na rolników przy-

stało!”. Rolnicy będą pytani m.in. 

użytkowane grunty, maszyny, do-

chody, uprawy i pogłowie zwierząt 

oraz osoby pracujące w gospo-

darstwie. Spis będzie przepro-

wadzany w jednej z trzech form: 

samospisu dokonywanego przez 

rolnika internetowo, wywiadu te-

lefonicznego z rachmistrzem lub 

osobistej wizyty rachmistrza w 

gospodarstwie.

W ramach kampanii informacyj-

nej i popularyzującej spis rolny do 

użytkowników gospodarstw rol-

nych został rozesłany list od Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

W liście Prezes GUS, dr Dominik Roz-

krut osobiście zachęca wszystkich 

objętych obowiązkiem spisowym 

rolników do wzięcia udziału w tym 

najważniejszym badaniu gospo-

darstw rolnych w Polsce.

Poza tym, list zawiera wszystkie 

najważniejsze instrukcje związane 

z organizacją spisu, w tym numer 

gospodarstwa rolnego (w lewym 

górnym rogu listu) – który należy 

wprowadzić podczas logowania do 

aplikacji spisowej.

Z uwagi na aktualną sytuację epi-

demiczną zachęcamy wszystkich 

rolników i osoby prowadzące dzia-

łalność rolniczą w województwie 

do wypełnienia formularza spiso-

wego w Internecie, bo jest to naj-

szybsza i najłatwiejsza forma spisu 

lub do kontaktu telefonicznego. 

Dodajmy, że Główny Urząd Staty-

styczny gwarantuje bezpieczeń-

stwo informacji, czyli wszystkie 

dane przekazywane przez rolni-

ków będą zachowane w tajemnicy.

Pamiętajmy, że udział w spisie rol-

nym jest obowiązkowy, a zebrane 

w nim dane o gospodarstwach rol-

nych posłużą do realizacji zarówno 

krajowych jaki i lokalnych działań 

wsi,  w tym do dysponowania środ-

kami przyznanymi Polsce w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej. Na podsta-

wie spisu rolnego zostanie wypra-

cowany kierunek, w którym nasze 

rolnictwo powinno się rozwijać w 

najbliższych latach. 

Samodzielnie można się spisać:

- poprzez formularz internetowy, 

dostępny wraz z instrukcją do logo-

wania na stronie internetowej GUS 

https://spisrolny.gov.pl.

- telefonicznie - w przypadku braku 

dostępu do Internetu–  kontaktu-

jąc się z infolinię spisową na numer 

22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję 

„Spisz się przez telefon”.

Z użytkownikami gospodarstw rol-

nych, którzy nie spiszą się samo-

dzielnie skontaktują się rachmi-

strzowie spisowi telefonicznie lub 

bezpośrednio. Dodatkową opcją 

jest możliwość skorzystania ze sta-

nowiska do samospisu, które zor-

ganizowano w Urzędzie Miejskim w 

Gubinie (ul. Piastowska 24). 

Powszechny Spis Rolny jest przepro-

wadzany raz na 10 lat i jest to najważ-

niejsze badanie polskiego rolnictwa.

Jak pamiętasz  
Zjednoczenie?

3 października 2020 roku przypa-

da 30-ta rocznica Zjednoczenia 

Niemiec. Ten dzień spowodował 

wielopłaszczyznowe zmiany nie 

tylko u naszych zachodnich sąsia-

dów, ale także wzmocnił polsko-

niemiecką współpracę i zbliżył 

oba narody. W związku z tym, 2 

października 2020 r., odbędą się 

uroczystości upamiętniające ten 

historyczny moment.

Na prośbę Urzędu Miasta w Gu-

ben, chcemy Państwa serdecznie 

zaprosić do podzielenia się swoimi 

wspomnieniami z tamtego okre-

su. Prosimy o przesyłanie pisem-

nych opracowania na temat: „Jak 

przeżyłeś/aś Zjednoczenie Niemiec 

- Twoje przemyślenia i obawy”. 

Wspomnienia należy przesłać do 

Urzędu Miejskiego w Gubinie, na 

adres e-mail: kwiecien@gubin.pl.

Najciekawsze prace zostaną nagro-

dzone upominkami. Zachęcamy 

do udziału i podzielenia się swoimi 

wspomnieniami!

1 września minęła 81. rocznica od tra-

gicznych wydarzeń II Wojny Świato-

wej. Wtedy to siły zbrojne III.Rzeszy 

napadły na II Rzeczpospolitą. Mimo 

ogromnej dysproporcji sił na korzyść 

wojsk niemieckich – Wojsko Polskie 

w 1939 roku – znajdując się w nie-

korzystnej sytuacji pod względem 

Rocznica wybuchu 
II Wojny Światowej

militarnym i politycznym, zapisało 

się w historii największego konfliktu 

zbrojnego w dziejach wieloma przy-

kładami bohaterstwa. Nasi rodacy 

walczyli na wszystkich frontach dzia-

łań wojennych. Ich zwieńczeniem 

było zatknięcie biało - czerwonych 

sztandarów w wielu miastach Euro-

py i stolicy III Rzeszy – Berlinie w maju 

1945 roku. W imieniu społeczeństwa 

miasta – czcząc pamięć poległych – 

wiązanki kwiatów pod pomnikiem w 

Parku im. V Dywizji złożyli włodarze 

miasta, przedstawiciele organizacji 

kombatanckich i społecznych oraz 

uczniowie szkół. 
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Przywitania na sesji

Podczas wrześniowych obrad Rady 

Miejskiej ślubowanie złożyła Krysty-

na Paczka, która tym samym zaczęła 

pełnić funkcję Radnej z okręgu nu-

mer 15 w naszym mieście. Ponadto 

oficjalnie przywitano Ewę Dąbek, 

która na stanowisku Dyrektora Miej-

skiej Biblioteki Publicznej zastąpiła, 

będącego już na emeryturze, Roma-

na Niparko. 

Po przyjęciu uchwał nasi samorzą-

dowcy spotkali się w sprawie omó-

wienia podziału na poszczególne in-

westycje środków przyznanych przez 

Rząd. Kwota około miliona złotych 

została przekazana naszemu miasto 

jako wyrównanie strat poniesionych 

w wyniku pandemii koronawirusa. O 

szczegółach rozdysponowania tych 

funduszy poinformujemy niebawem. 

Trwa remont ul. Sobieskiego
Jak ostatnio informowaliśmy, nie-

dawno rozpoczęła się inwestycja po-

legająca na przebudowie ul. Sobie-

skiego. Zadanie jest dofinansowane 

w wysokości 50% kosztów z Fundu-

szu Dróg Samorządowych, a jego 

wykonaniem zajmuje się zwycięzca 

przetargu, czyli lokalna firma „AŻUR”.

Ul. Sobieskiego jest zlokalizowana w 

północnej części miasta, pomiędzy ul. 

Batalionów Chłopskich a Sikorskie-

go. Obecnie posiada nawierzchnię 

gruntową miejscowo utwardzoną 

kruszywem, a komunikacja pieszych 

odbywa się w obrębie jezdni lub po 

trawiastym poboczu.  

Po zakończeniu przedsięwzięcia po-

jawi się nowa konstrukcja, która zo-

stanie wykonana z wykorzystaniem 

betonowej kostki brukowej. Stworzo-

ne zostaną tam także zatoki postojo-

we, zjazdy oraz chodnik. Postęp prac 

widać na załączonych zdjęciach. 

W sobotę, 19 września 2020 r., w ra-

mach akcji odbierane będą meble, 

materace, armatura łazienkowa, zu-

żyty sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, 

akumulatory, dywany, wykładziny, 

stolarka budowlana (okna, drzwi), za-

bawki dużych rozmiarów, itp.

Podczas akcji „Wystawka” NIE BĘDĄ 

ODBIERANE ODPADY TYPU: ziemia, 

gruz budowlany, odpady komunal-

ne, papa, azbest, resztki roślinne, ele-

menty z demontażu samochodów 

np. zderzaki, siedzenia.

Odpady należy wystawić do godz. 

7.00 rano w dniu wywozu lub dzień 

wcześniej.

Zbiorą duże gabaryty Burmistrz Miasta Gubina, 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje,  

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ulicy 

Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21 dni od dnia  

ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim 

przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 

wieczyste, najmu i dzierżawy.
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Wśród 
kandydatek  

W środku 
stawki

Mikrofon i 
monitor 

Raport 998

Wyrok 
podtrzymany

Kolorowa wyspa! 
To było niecodzienne wydarze-

nie... W Gubinie zorganizowano 

festiwal kolorów. Wyspa Teatral-

na była w niedzielę, 6 września, 

miejscem wydarzenia pod nazwą 

„Holi święto kolorów”. Brzmi dość 

tajemniczo. Generalnie jest to za-

bawa polegająca na obsypywaniu 

się i wyrzucaniu w górę - w jednym 

momencie - kolorowego pyłu, któ-

ry tworzy wielką chmurę barw. 

Jest to spore wyzwanie dla foto-

grafów i kamerzystów, ponieważ 

uchwycenie tych wszystkich barw 

z pewnością nie jest łatwym zada-

niem. Barwne proszki natychmiast 

osiadły na włosach i ubraniach 

bawiących się ludzi. Nikt jednak 

nie martwił się „pokolorowanymi” 

ubraniami, ponieważ organizato-

rzy zapewniali, że proszki spierają 

się bez problemu. Na festiwalu 

przeważały osoby młode, ale nie 

zabrakło także rodzin z dziećmi. 

Była to dla mieszkańców naszego 

miasta i okolic doskonała okazja, 

aby spędzić razem aktywnie czas 

na świeżym powietrzu. Tym bar-

dziej, że - mimo zbliżającej się je-

sieni - tego dnia pogoda była cał-

kiem przyjemna. 

Poza kolorową częścią, imprezie 

towarzyszyła muzyka oraz wiele 

atrakcji i animacji dla dzieci. Świę-

to kolorów to wydarzenie, które 

ma swoje korzenie w hinduskim 

święcie radości i wiosny, obcho-

dzonym w okolicach przesilenia 

wiosennego. Jest to niejako odpo-

wiednik naszego śmigusa-dyngu-

sa z tą jednak różnicą, że zamiast 

oblewać się wodą, obsypuje się 

kolorowym proszkiem. Święto ra-

dości i wiosny obchodzi się głów-

nie w Indiach, Nepalu oraz innych 

regionach świata, gdzie żyją osoby 

pochodzenia indyjskiego. W ostat-

nim czasie zyskało ono popular-

ność na całym świecie. I nie ma się 

co dziwić. Frajdę z obsypywania się 

kolorowymi proszkami mają za-

równo dzieci, jak i dorośli. A odro-

bina dobrej zabawy i powodów do 

śmiechu w dzisiejszych „covido-

wych” czasach jest jak najbardziej 

wskazana.                                         (am)

Sąd Apelacyjny w Zielonej Górze 

w pełni podtrzymał 28 sierpnia br., 

bez prawa do odwołania, wyrok 

Sądu Rejonowego z Gubinie ska-

zujący byłego sołtysa wsi Dziko-

wo oskarżonego o znęcanie się ze 

szczególnym okrucieństwem nad 

dwoma psami, z których jeden 

nie przeżył. Sąd pierwszej instancji 

skazał oskarżonego na karę bez-

względnego więzienia w wymia-

rze trzech miesięcy, dodatkowo na 

karę ograniczenia wolności na rok 

czasu i wykonywania w tym okre-

sie prac publicznych po 30 godz. 

miesięcznie. Ponadto jako kary 

dodatkowe orzekł wpłacenie na-

wiązki w kwocie 10 tys. złotych na 

rzecz zielonogórskiego schroniska 

dla bezdomnych zwierząt i zwrot 

kosztów sadowych w kwocie około 

1 tys. złotych.                                    AB.

W niedzielę, 20 września, w zielo-

nogórskim GrapeTown Hotel od-

będzie się Gala Finałowa prestiżo-

wego konkursu w województwie 

- Miss Ziemi Lubuskiej 2020. Lau-

reatka będzie reprezentowała nasz 

region w najbardziej prestiżowym 

konkursie piękności w naszym kra-

ju, czyli Miss Polski. Ciekawostką 

jest to, że jedyną reprezentantką 

powiatu krośnieńskiego, walczącą 

w ścisłym finale o tegoroczny tytuł 

Miss Ziemi Lubuskiej, jest miesz-

kanka Gubina, Julia Wawrzysz-

czuk! 17-letnia Julia na co dzień 

uczy się w Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Bolesława Chrobrego 

w Gubinie. Ponadto od kilku lat 

jest harcerką i należy do Gubiń-

skiej Drużyny Wędrowniczej Pod-

ziemie. Gratulujemy nominacji i 

trzymamy za Julię kciuki.          (red)

Z powodu panujących obostrzeń 

spowodowanych koronawirusem, 

tegoroczne Narodowe Czytanie 

odbyło się w zmienionej formie. 

Fragmenty „Balladyny” Juliusza Sło-

wackiego czytały: Teresa Zajkowska, 

Kaśka Izdebska, Ewa Gryzwald, Bo-

gumiła Wiśniewska, Anna Konstanty 

oraz Ewa Dąbek. Film z tego wyda-

rzenia został opublikowany na kana-

le YouTube. - Nie wyobrażałam sobie, 

abyśmy mogli się zebrać w więk-

szym gronie  w małej przestrzeni i 

po każdorazowym użyciu mikrofonu 

go dezynfekować. Spotkałyśmy się w 

kameralnym gronie, aby nagrać film 

i udostępnić go internautom. Jest 

to w eksperyment, ale mamy przy-

najmniej pewność, że unikniemy w 

ten sposób potencjalnego zakażenia 

- mówi E. Dąbek dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Gubinie. AB

Ciekawy ranking opublikowało pi-

smo Samorządu Terytorialnego 

Wspólnota, dotyczący zamożności 

samorządów. Przy tworzeniu ze-

stawień pod uwagę brano dochód 

jednostki samorządu terytorialne-

go, przypadającego na jednego 

mieszkańca. Sklasyfikowano łącz-

nie 43 lubuskie miasta. Najbied-

niejszy okazał się Kożuchów, gdzie 

dochód wyniósł 2.728 zł. Nasze mia-

sto znalazło się w środku stawki. 

Gubin z dochodem 3.367 zł uplaso-

wał się na 21 pozycji. Czołowa trójka 

przedstawia się następująco: 1. Zie-

lona Góra 5164 zł, 2. Łęknica 5094 

zł, 3. Zbąszynek 4815 zł. Za nami w 

rankingu znalazło się między inny-

mi Krosno Odrzańskie (28 pozycja, 

3221 zł), Lubsko (36 pozycja, 3050 zł), 

czy też Świebodzin (33 pozycja , 3121 

zł).                                                        AM

16.08 ul. Wyzwolenia, jeden zastęp 

został zadysponowany do usunię-

cia gniazda os na budynku. Podob-

ne zagrożenie wystąpiło w dniu na-

stępnym przy ul. Słonecznej.

18.08 jeden zastęp z tutejszej Jed-

nostki zadysponowano do usunię-

cia gniazda szerszeni w Dobrzyniu.

19.08. Strażacy mieli do czynienia 

po raz pierwszy w tym roku z nie-

typową sytuacją; w Grabicach na 

terenie jednej z posesji pojawił się 

zaskroniec.

19.08. Przykład skrajnej nieod-

powiedzialności i głupoty! Mimo 

ubiegłorocznej tragedii – kolejny 

„pływak” skoczył do Nysy Łużyckiej 

i przepłynął na stronę niemiecką 

– prosto w ręce niemieckich poli-

cjantów. Na miejsce zdarzenia – ze 

strony polskiej - zadysponowano 

aż 4 zastępy strażaków, pogotowie 

i patrol policji.

21.08. Jeden zastęp został zadyspo-

nowany do usunięcia gniazda szer-

szeni na ul. Kosynierów. Podobne 

zdarzenia na przestrzeni sierpnia 

wystąpiły na terenie miasta i gminy 

jeszcze 3 razy.

24.08 Dwa zastępy strażaków zo-

stały zadysponowane do usunię-

cia zwisającego nad budynkiem 

mieszkalnym konaru drzewa.

24.08. Jeden zastęp strażaków za-

dysponowano do pożaru śmieci 

przy ul. Dębowej.

25.08. Na wysokości Kolonii Wa-

łowice – kierujący samochodem 

osobowym marki „Audi” w wyniku 

rozwinięcia nadmiernej prędkości 

doprowadził do dachowania po-

jazdu. W jego następstwie jedna 

osoba znalazła się pod samocho-

dem, na który dodatkowo spadła 

złamana brzoza, a druga osoba 

została uwięziona wewnątrz prze-

wróconego pojazdu. Na miejsce 

zdarzenia zadysponowano dwa za-

stępy strażaków, którzy na miejscu 

udzielili poszkodowanym osobom 

kwalifikowanej pomocy przed me-

dycznej, pogotowie i policję. Jedną 

ranną osobę odtransportowano 

Śmigłowcem Lotniczego Pogoto-

wia Ratunkowego do zielonogór-

skiego szpitala.

26.08. Przy ul. Bolesława Prusa na 

zaparkowany pod drzewem samo-

chód osobowy – spadł nadłama-

ny konar. Usuwał go jeden zastęp 

strażaków, a straty oszacowano na 

około 1000 złotych. Podobne zda-

rzenie miało miejsce miało miejsce 

6 września przy ul. Piastowskiej.

28.08. Dwukrotnie Galeria Hosso 

„wygenerowała” fałszywe alarmy, 

do których każdorazowo dyspono-

wano po trzy zastępy strażaków.

Informacje przekazał asp. sztab. 

Marcin Murawa

Oprac. AB. 
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Współpraca transgraniczna 
po obu stronach Nysy

Kształcenie zawodowe ma swoją 

specyfikę. Jednym z wyróżników 

jest konieczność zapewnienia 

uczniom odpowiedniego zaplecza 

dydaktycznego do prowadzenia 

zajęć praktycznych. Wymaga to za-

Szkoły powiatowe z ambitnymi planami

Przewodniczący Rady Powiatu Kamil Kuśnierek i Dyrektor ECKZiU Krzysztof Szymański nie 

mają wątpliwości, że informatyzacja szkół to konieczność.

Zyski ze współpracy polsko-niemiec-

kiej liczone są w milionach złotych. 

Największe wspólne projekty inwe-

stycyjne dotyczą remontów dróg, 

jednak nie bez znaczenia pozosta-

ją kontakty mieszkańców podczas 

wspólnie organizowanych spotkań. 

Jesteśmy ambasadorami Polski 

w Niemczech, bo to na podstawie 

tych kontaktów nasi przyjaciele zza 

Odry wyrabiają sobie zdanie o na-

szej Ojczyźnie – podkreślał Starosta 

Grzegorz Garczyński po spotkaniu 

w Euroregionie Spree-Neisse-Bober. 

Podczas rozmów z przedstawicielami 

Fundacji Naturlandschaften Bran-

denburg – „Die Wildnisstiftung“ oraz 

gminą Schenkendobern wytyczano 

ścieżki wspólnych projektów. Pod 

koniec sierpnia zakończono prace 

nad pierwszym wnioskiem, którego 

realziacja rozpocznie się jeszcze w 

tym roku, a który obejmował będzie 

m.in. wizyty studyjne na terenie gmi-

ny sąsiadującej miastem Guben oraz 

gminą wiejska Gubin. Co mają dać? 

Wicestarosta Ryszard Zakrzewski 

jest przekonany, że zarówno my od 

Niemców, jak i nasi sąsiedzi od nas, 

możemy się wiele nauczyć. Samorzą-

dowe „kłopoty” są podobne, gminy o 

statusie miejskim i wiejskim mają jak 

się okazuje podobne problemy. Ich 

rozwiązanie jest kluczem do sukcesu 

- podkreśla. W trakcie spotkania do-

szło też do podpisania porozumienia 

partnerskiego dot. współpracy w za-

kresie rekultywacji dawnych terenów 

powojskowych w okolicach LIberose 

oraz omówiono zakres partnerstwa 

przy wspólnych projektach. Powiat 

Kolejny krok we współpracy sąsiadujących samorządów. Władze Powiatu Krośnieńskiego kontynuują zapo-

wiadane rozszerzenie zharmonizowanych działań, których efektem mają być wspólne projekty. Umożliwią one 

realizację kolejnych inwestycji, imprez czy też np. dożynek.

 Takie spotkania zapoczątkowują realizację dużych, międzynarodowych projektów

Pierwszy w powiecie tor 

pewnienia w budżecie odpowied-

nich środków na zakup urządzeń, 

przystosowanie sal, na ciągłe uno-

wocześnianie bazy oświatowej.

Jeden podnośnik dwukolumnowy 

to wydatek minimum kilku tysięcy 

złotych. Kilka powiększa tę kwotę do 

pięciocyfrowych sum. Przygotowanie 

uczniów do zawodu wymaga nie tyl-

ko ciągłego poszerzania wiedzy przez 

nauczycieli, ale także zapewnienia 

nowoczesnego wyposażenia warsz-

tatów, tak by szkoła mogła konkuro-

wać z placówkami z dużych miast. 

W Zespole Szkół Licealnych i Tech-

nicznych wiosną wykonano remon-

ty sal na dużą skalę, teraz przyszedł 

czas wykonać prace w  Europejskim 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego. Modernizacja pracow-

ni diagnostyki samochodowej polega 

nie tylko na wymianie istniejących 

drzwi na przeszklone i wykonaniu 

nowej posadzki żywicznej oraz płyt 

fundamentowych pod podnośniki 

samochodowe. To także wymiana 

rozdzielni elektrycznej i poprowadze-

nie instalacji do wspomnianych pod-

nośników kolumnowych. Oświetlenie 

będzie LEDowe, a o odpowiednią 

cyrkulację powietrza zadbają wenty-

latory.

Kolejna pracownia z dużym remon-

tem to dział planowania żywienia i 

produkcji gastronomicznej. Jak nowa 

ma wyglądać także pracownia ob-

sługi konsumenta, gdzie kształcą się 

uczniowie technikum hotelarstwa. 

W pracowniach komputerowych 

poza pracami malarskimi, wymianą 

parkietu oraz drzwi zostanie przepro-

wadzona instalacja elektryczno-in-

formatyczna. Pomieszczenia będą 

wyposażone również w odpowiednią 

wentylację. Skoro już o komputerach 

mowa, to do szkół prowadzonych 

przez Powiat Krośnieński, dzięki po-

zyskaniu pieniędzy z projektu, trafiło 

prawie 40 nowych laptopów. Prze-

wodniczący Rady Powiatu, Kamil Ku-

śnierek przekazując sprzęt podkreślał 

rolę informatyki w naszym codzien-

nym życiu. 

Szkoły, nie tylko naszego regionu, 

muszą uporać się obecnie z proble-

mami związanymi z koronawirusem. 

Wystartowały stacjonarnie z za-

ostrzonymi rygorami. Noszenie ma-

seczek w ciągach komunikacyjnych, 

dystans społeczny, dezynfekcja, mie-

rzenie temperatury to konieczność.  

Na pewno można mówić o dużym 

sukcesie w przypadku wyników 

naboru. Chęć dalszej edukacji w 

szkołach prowadzonych przez po-

wiat wyraziło ponad 100 uczniów 

więcej, niż w porównywalnym okre-

sie sprzed dwóch lat. Jest to pewne 

wyzwanie dla administracji szkolnej 

i nauczycieli. Liczba uczniów w kla-

sach pierwszych jest większa od tej, 

z którą spotykaliśmy się przez ostat-

nie lata. Prowadzenie lekcji z dużą 

grupą uczniów zwłaszcza o zróżni-

cowanym poziomie umiejętności i 

wiedzy jest bardzo trudne. Powoduje 

jednak pojawienie się dodatkowe-

go atutu jakim jest element konku-

rencyjności, który zawsze wpływa 

na podniesienie jakości kształcenia. 

Myślę, że jest to dobry moment, aby 

nauczyciele w swojej bardzo ciężkiej 

pracy skorzystali również z tego ele-

mentu – podkreśla Wicestarosta Ry-

szard Zakrzewski. Ranga szkół zawo-

dowych obroni się znakomicie przy 

odpowiednim kształceniu uczniów, 

zarówno w technikum jak i szkole 

branżowej. Wykwalifikowana kadra 

robi to w naszych placówkach zna-

komicie. Niezbędna jest jednak stop-

niowa selekcja już na etapie naboru. 

To wymaga wzajemnej współpracy 

wszystkich zainteresowanych – doda-

je wicestarosta.  

Krośnieński pozyskał do współpra-

cy Gminę Schenkendöbern, z którą 

planuje wiele wspólnych polsko - nie-

mieckich wydarzeń, m.in. dożynki w 

2021 roku, które odbędą się miejsco-

wości Chlebowo oraz pierwszy w na-

szym regionie Kongres Sołtysów, w 

którym będą uczestniczyć włodarze 

polskich i niemieckich sołectw. Pla-

nowane miejsce obrad tego spotka-

nia to Drzeńsk Mały.

Marcin Lipiński obok Wójta Zbigniewa Barskiego, Burmistrza Bartłomieja Bartczaka oraz 

Wicestarosty Ryszarda Zakrzewskiego przed pierwszym przejazdem na otwartym już torze.

Byłe przejście graniczne w Gubinku 

jeszcze kilka lat temu świeciło pust-

kami. Dzisiaj, lokują się tam przedsię-

biorcy. Jedni kupują od Powiatu Kro-

śnieńskiego działki, inni, jak Marcin 

Lipiński, wynajmują i rozkręcają swój 

interes. W ubiegłą sobotę odgłos silni-

ków kartingowych niósł się daleko od 

Gubinka. Tor, który powstawał przez 

kilka tygodni został otwarty. Nie bez 

problemów. Marcin Lipiński, właści-

ciel kartingów przyznaje, że było sporo 

kłopotów administracyjnych. Bez po-

mocy Starostwa nie byłoby szans na 

otwarcie toru w tym roku – podkreśla. 

Problemy zostały jednak rozwiązane, 

a prace przy budowie mogły iść pełną 

parą. I musiały, by jeszcze w tym sezo-

nie pierwsi fani takich czterech kółek 

mogli zasiąść za kierownicą kartin-

gów. Za radą fachowców – będzie też 

długa prosta, która pozwoli rozpędzić 

pojazdy do granic ich wytrzymałości. 

M. Lipiński, mimo, że nie ma takiego 

obowiązku – konsultował budowę z 

fachowcami z PZMotu.  W przyszłości 

chciałby uzyskać akredytację do orga-

nizacji zawodów.

  

Materiały sponsorowane przez Powiat Krośnieński
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Kultowy reżyser

Szczęśliwy Kołobrzeg
W 5. edycji Zachodniopomor-

skich Warsztatów Chóralnych 

(24-28 sierpnia br.) udział wzięły: 

Zespół Śpiewaczy „Gubińskie Łu-

życzanki” z GDK pod dyr. Danuty 

Kaczmarek, Kaszubski Regio-

nalny Chór „Morzanie” pod dyr. 

Pawła Nodzaka, Stowarzyszenie 

Śpiewacze „Harmonia” z Łodzi 

pod dyr. Michała Barańskiego 

oraz chóry kołobrzeskie.

W piątek, 28 sierpnia, zorganizo-

wana została „Wyspa Literacka”. 

Tym razem zaproszenie przyjął 

nietuzinkowy gość – znany nie 

tylko w Polsce i wymieniany w 

jednym rzędzie z takimi reżyse-

rami jak Fellini, Bergman, Ato-

nioni, Kubrick – twórca wielu 

kultowych filmów, zaliczanych 

do polskiej i światowej klasyki 

jak „Cwał”, „Struktura Kryszta-

łu”, „Barwy ochronne” - Krzysz-

tof Zanussi. 

Na Wyspie Teatralnej wszystkie 

przewidziane ze względu na reżim 

sanitarny miejsca siedzące zostały 

zapełnione. Publiczność dopisa-

ła a ten, kto przyszedł na pewno 

nie poczuł się rozczarowany. Pre-

ludium tegorocznego spotkania, 

organizowanego przez Gubiński 

Dom Kultury, Miejską Bibliotekę 

Publiczną, Dyskusyjny Klub Książ-

ki oraz Klub Kobiet Niezależnych 

były prezentacje twórczości lite-

rackiej przedstawicieli młodego 

pokolenia: Roxany Lewandow-

skiej, aktualnie mieszkającej i stu-

diującej w hiszpańskiej Maladze, 

interesującej się m.in. fotografią 

i poezją, lubiącą zwiedzać świat 

oraz autora esejów i poezji Micha-

ła Krawczyka z Jeleniej Góry, ale 

rodzinnie skoligaconym z naszym 

miastem. Odwiedził Gubin wraz z 

rodzicami, a na spotkaniu zapre-

zentował się jako autor ciekawych 

i oryginalnych utworów. Ponad-

to na Wyspie Teatralnej można 

było podziwiać wystawę fotogra-

fii Wiesława Galewskiego. Z mini 

recitalem gitarowym wystąpił dy-

rektor GDK - Janusz Gajda.

Pomijając zwyczaj, gdzie zapro-

szony twórca sam prezentuje 

swoje dokonania – tym razem w 

rolę moderatora wcielił się wielo-

letni przyjaciel reżysera - Krzysztof 

Nehrebecki. Spotkanie tym sa-

mym przybrało format rozważań 

filozoficzno – konceptualnych 

nad przeszłością reżysera, cza-

sem przemijającym (K. Zanussi 

studiował m.in. fizykę teoretycz-

ną i filozofię, zanim ostatecznie 

zdecydował się na reżyserię filmo-

wą). Zapytany, czy fizyka wniosła 

wkład w jego twórczość – podkre-

ślił, iż była inspiracją do wielu fil-

mów, których akcja rozgrywa się 

w środowiskach naukowców. Mó-

wiąc o sobie wyznał, że ma dwie 

słabości – podróżuje „wyłącznie” 

samolotami i ubiera się w garni-

tury znanych marek – najczęściej 

nabywanych na wyprzedażach za 

oceanem za „niebotyczne” kwo-

ty w postaci pięciu banknotów z 

wizerunkiem Jerzego Waszyng-

tona... Spotkanie zwieńczyło tra-

dycyjne zasadzenie na Wyspie 

młodego dębu przez znanego 

reżysera.

 Antoni Barabasz

Uczestnicy zdobywali wiedzę i umie-

jętności podczas czterodniowych 

zmagań wokalnych pod kierunkiem 

doświadczonych chórmistrzów i dy-

rygentów: takich jak dr hab. Iwona 

Wiśniewska-Salamon, (prof. nadzw. 

z gubińskim rodowodem!), dr Alek-

sandra Janus, dyrygent, chórmistrz, 

pedagog  (Akademia Muzyczna im. 

Stanisława Moniuszki w Gdańsku), 

mgr Dianna Domagała (absolwent-

ka Akademii Sztuki w Szczecinie), 

mgr Ewa Wodzyńska (absolwentka 

Wydziału Dyrygentury Chóralnej i 

Edukacji Muzycznej Akademii Mu-

zycznej w Poznaniu)  i inni. Orga-

nizatorem projektu była Fundacja 

„Morze Kultury” ze Szczecina we 

współpracy z Regionalnym Centrum 

Kultury im. Z. Herberta w  Kołobrze-

gu. Jak informuje Danuta Kaczma-

rek zajęcia były bardzo intensywne 

i pouczające. Do południa trzy go-

dziny i po obiedzie po 3-4 godziny 

dziennie. - Pracowaliśmy nad 10 

utworami z międzynarodowej kla-

syki chóralnej, w tym pieśni polskie 

z repertuaru „Mazowsza” i „Śląska”. 

Każdy zespół miał możliwość w 

pierwszym dniu  zaprezentować się z 

własnym programem artystycznym 

w amfiteatrze przy Centrum Kultury 

w Kołobrzegu. Była to dla nas Łuży-

czanek okazja do zaprezentowania 

piosenek o Gubinie. W następnych 

dniach próby, próby…. w głosach (so-

prany, alty, tenory basy) oddzielnie i 

razem. Wszyscy czekaliśmy na efek-

ty naszej pracy – czyli do koncertu 

finałowego. - Koncert był w czwar-

tek. Mimo iż, lało jak z cebra, to pod 

zadaszony amfiteatr przybyło sporo 

publiczności. Zabrzmiały pierwsze 

głosy 80-osobowego chóru pod dyr. 

pani Iwony Wiśniewskiej-Salamon. 

Pięknie i czysto. To dało nam wiarę 

w to, że damy radę. I daliśmy! Dzie-

sięć utworów pod batutą naszych 

dyrygentów zabrzmiało cudownie. 

Były utwory z rytmami murzyńskimi, 

religijne, ludowe, popularne, kaszub-

skie i piękna pieśń o Janie Pawle II 

„Nie zastąpi Ciebie nikt” pod dyrek-

cją młodej adeptki-dyrygentki Niny 

Salamon z akompaniamentem pia-

nisty Dominika Franczuka. Korzysta-

jąc z okazji - za otrzymany zastrzyk 

nowej wiedzy dziękujemy wszyst-

kim organizatorom warsztatów, wy-

kładowcom, koleżankom i kolegom 

z chórów. Dziękujemy za wspaniałe 

jedzenie w internacie, za wspólnie 

spędzony czas. Dziękuję w imieniu 

„Łużyczanek” burmistrzowi Bartło-

miejowi Bartczakowi, Panu Andrze-

jowi Iwanickiemu oraz Zarządowi  

Firmy „Tekra”  za wsparcie finanso-

we. Dziękujemy firmie przewozowej 

AVIATOR za bezpieczny przewóz do 

celu i z powrotem. Dziękujemy dy-

rektorowi GDK Januszowi Gajdzie, za 

udostępnienie sali widowiskowej do 

prób w sierpniu. To wszystko sprawi-

ło, że mogłyśmy zaprezentować swój 

dorobek artystyczny w kołobrzeskim 

amfiteatrze – powiedziała D. Kacz-

marek.                                                        (sp)
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Zapraszamy do nowo otwartego Butiku 

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

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

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

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

wszelkiego rodzaju kwiaty cięte, 
kwiaty doniczkowe.

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

boxbouquet
Tel. 534 413 914

Otwarte od 9-17 od poniedziałku do soboty

Przyjmę pomocnika do stolarni 
posiadającego prawo jazdy 

Tel. 790 892 363

Gubin, ul. Platanowa 13

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

- kompleksowe usługi krawieckie
- przeróbki i naprawy odzieży
- szycie miarowe
Facebook: Pracownia Krawiecka Gubin

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że 
rozpoczęte zostały prace nad projektem 

budżetu miasta na 2021 rok. W związku z 
powyższym zwraca się do mieszkańców 

miasta Gubina oraz wszystkich organizacji i 
stowarzyszeń działających na terenie naszego 
miasta o składanie wniosków do budżetu na 

2021 r. w terminie do dnia 30 września 2020 r.
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Górskie dusze

Jeżeli kochasz górskie wędrówki, 

włóczęgę po szlakach Karkono-

szy, Tatr czy Bieszczad to żałuj, 

że nie wziąłeś udziału w „Nauko-

wych Czwartkach” zorganizowa-

nych 22 sierpnia w Gubińskim 

Domu Kultury. 

Krajobraz inaczej
Dla weteranów 

29 sierpnia nad Nysą Łużycką (powyżej elek-
trowni) spotkali się członkowie Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego Koło nr 1 w Gubinie, któremu 
przewodzi Ireneusz Korzeniewski. 

Brawa dla 
15-latka

W czwartek, 10 września, o godz. 

17:00, w Galerii „Ratusz” Gubiń-

skiego Domu Kultury odbędzie się 

polsko-niemiecka wystawa pod 

nazwą „Krajobraz inaczej” cz. 2. w 

technikach: patchwork, aplikacja, 

filcowanie, haft maszynowy, malar-

stwo, ceramika. Wcześniej (od mar-

ca do maja br.) była prezentowana 

w Muzeum Przemysłu Miasta Gu-

ben. Podczas zwiedzania wystawy 

będzie można podziwiać prace 

jedenastu autorów - 10 z Niemiec 

(różne dziedziny cechu tkactwa 

pod kierunkiem Elke Wetzel) oraz 

1 z Polski (Doroty Chwałek: malar-

stwo i ceramika). E. Wetzel oraz D. 

Chwałek współpracują od wielu lat, 

a teraz pojawił się pomysł uczcze-

nia dwóch jubileuszy, czyli 35 lat 

pracy zawodowej D. Chwałek oraz 

70 urodzin E.Wetzel. Jest to kolejny 

doskonały przykład rozwoju kultu-

ry w Euromieście Gubin-Guben. 

Warto zbierać górskie 

fotografie. Są nie-

powtarzalne. Ale te 

najpiękniejsze trzeba 

zdobywać. 

„

O swoich górskich wędrówkach 

opowiadali: Szymon Jurewicz - po-

dróżnik i autor bloga LIVE ACTIVE 

AND TRAVEL oraz Marcin Gromnic-

ki - miłośnik gór, wspinaczek, kam-

perów, w latach 2014-2018 wicepre-

zes Klubu Wysokogórskiego Zielona 

Góra, muzyk basista. Spotkanie za-

kończył koncert Jarosława Pikuły, 

gorzowskiego wokalisty, który do-

skonale wprowadził zebranych w 

klimaty piosenek Starego Dobrego 

Małżeństwa. 

Prawie wszystkie, wcześniej zare-

zerwowane miejsca, były zajęte. 

Dystans obowiązujący i maseczki 

nie przeszkadzały w słuchaniu pięk-

nych opowiadań o górskich wy-

cieczkach, zwyczajach, zasadach i 

przygodach. Opowiadający przeka-

zywaną wiedzę wspierali pokazem 

własnych fotografii, co sprawiało, 

że teksty stawały się wiarygodne i 

przekonujące.

S. Jurewicz od początku życia ma-

rzył, by doczekać wreszcie dnia, w 

którym będzie mógł samodzielnie 

podróżować w górach. Przyszedł 

kiedyś taki czas i dziś pasja ta wypeł-

nia znaczną część życia. – Jeszcze 

nie zdążę wrócić z jednej wycieczki, 

a już planuję kolejną - mówił. Prze-

cież mieszkamy blisko gór. Blisko 

nam do Gór Izerskich i Karkonoszy. 

Można wybrać ciekawe zakątki, by 

podziwiać faunę i florę. Nie zawsze 

trzeba szukać trudnych celów. War-

to zobaczyć inne krajobrazy, niż te z 

dnia powszedniego, warto oderwać 

się od laptopa i smartfona. Czy zaraz 

trzeba w Alpy? Wystarczy Polska! 

No i zawsze pamiętać o bezpieczeń-

stwie.  

Marcin Gromnicki jest miłośnikiem 

Tatr. – Kocham Tatry. Przez 11 lat 

zwiedziłem dużo, i warto było – po-

wiedział na wstępie swojej relacji. 

Opowiedział m.in. o burzy w górach, 

która jest szczególnie niebezpiecz-

na. - Spotkanie z burzą zapadło mi 

w pamięć i niejako „ustawiło” na 

przyszłość. Otrzymałem lekcję po-

kory. - A potem opowieść o górskim 

fotografowaniu. – Warto zbierać 

górskie fotografie. Są niepowtarzal-

ne. Ale te najpiękniejsze trzeba zdo-

bywać. M. Gromnicki także część 

swoich wspomnień poświęcił spra-

wom bezpieczeństwa w górach. – 

Ważne, by posiadać odpowiednie 

wyposażenie niezbędne w górach, 

być czujnym i uważać na wszystko 

dookoła. Parę sobotnich popołu-

dniowych godzin upłynęło niepo-

strzeżenie szybko. (sp) 

Na pochwałę zasługuje postawa 

15-letniego mieszkańca gminy Gu-

bin, który słysząc krzyk „łapać złodzie-

ja” nie wahał się zareagować i ruszył 

za mężczyzną, który chwilę wcześniej 

zabrał torbę 69-latkowi poruszające-

mu się za pomocą podpórki rehabili-

tacyjnej. O całym zdarzeniu informuje 

gazetę, podkom. Justyna Kulka z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Krośnie 

Odrzańskim. - Do pokrzywdzonego 

podszedł nieznany mu mężczyzny i 

podjął próbę konwersacji. Z uwagi, iż 

pokrzywdzony nie chciał z nim roz-

mawiać, przesiadł się na inną ławkę, 

jednak po chwili ponownie usiadł 

obok niego. 69-latek nie mając ocho-

ty na rozmowę, wstał i przy pomocy 

podpórki rehabilitacyjnej zacząć od-

chodzić z miejsca, w którym siedział. 

Mężczyzna ruszył za nim i po chwili 

wyciągnął z koszyka podpórki tor-

bę, w której starszy Pan miał portfel 

z pieniędzmi, dowód osobisty, kartę 

bankomatową oraz telefon, a na-

stępnie uciekł. Pokrzywdzony zaczął 

krzyczeć „łapać złodzieja”. Jego krzyk 

usłyszał 15-latek, który z pomocą in-

nych osób złapał złodzieja. Odnalazł 

też porozrzucane skradzione rzeczy, 

które zwrócił pokrzywdzonemu. O 

zdarzeniu powiadomiono policjan-

tów. 66-latek został zatrzymany do 

sprawy. Po zbadaniu jego stanu trzeź-

wości okazało się, że ma blisko promil 

alkoholu w organizmie. Jego zacho-

wanie zakwalifikowano jako kradzież 

szczególnie zuchwałą, która zgodnie 

z kodeksem karnym zagrożona jest 

karą pozbawienia wolności od 6 mie-

sięcy do 8 lat.                                        (red)

Powodem były Zawody Weteranów. 

Wzięli w nich udział wędkarze uro-

dzeni w 1960 roku i wcześniej, albo 

posiadający co najmniej 40-letni 

staż członkowski. Połów na jedną 

wędkę odbył się metodą gruntową 

lub spławikową. Jak przebiegały 

zawody? Oto zapytaliśmy członka 

zarządu, Leszka Banaszczyka. - W 

zawodach wzięło udział prawie 20 

wędkarzy. Rywalizacja opierała się 

na zasadzie „złów i wypuść”, po-

dobnie jak każde zawody. Komisja 

sędziowska sprawdziła wyniki i naj-

lepszym rezultatem połowowym 

wykazał się Stanisław Kulesza, który 

złowił 93 dkg ryb. Kolejne miejsca 

na podium zajęli: Mieczysław Kuś 

i Bogdan Płocha. Komisja wyróż-

niła łącznie siedmiu zawodników. 

Nagrody w postaci sprzętu węd-

karskiego ufundował zarząd Koła. 

Wędkarzom organizatorzy zawo-

dów przygotowali śniadanie, o któ-

re zadbała w szczególności Małgo-

rzata Astramowicz, która z własnej 

inicjatywy upiekła także pyszne cia-

sto. Na zakończenie rozmowy L. Ba-

naszczyk poinformował, że wkrótce 

odbędą się kolejne zawody, tym 

razem na Odrze i zakończą one ofi-

cjalnie tegoroczny sezon wędkarski 

w Kole PZW nr 1.

 (sp)
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Gubiński Dom Kultury w latach 1997 - 2002

1 listopada 1997 roku funkcję dyrektora GDK objęła Danuta Kaczmarek, mgr wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, rozpoczynając 

kolejny etap funkcjonowania gubińskiej instytucji kultury. Pani Danuta prowadziła wcześniej w Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie szkolny zespół „Niezapominajki”. 

Bardzo dobrze znała więc metody pracy w zespołach dziecięcych, co sprawiło, że po wygraniu konkursu i objęciu stanowiska dyrektora GDK kontynuowała funk-

cjonowanie pozostawionych przez Janinę Izdebską zespołów oraz utworzyła nowe. Podczas rządów Danuty Kaczmarek w GDK wprowadzono dość istotne zmiany 

organizacyjne. Instytucja poszerzyła strukturę o dwa działy, które istnieją do dziś. W 1997 roku do domu kultury przeniesiony zostaje dwutygodnik „Wiadomości 

Gubińskie” a w styczniu 2000 r., po wymówieniu umowy najmu i likwidacji sklepu z odzieżą, który funkcjonował na parterze ratusza, zostaje wznowiona działalność 

Galerii „Ratusz”.

Działalność merytoryczna

W latach 1997 - 2002 kadrę pracowni-

czą GDK stanowiło oprócz dyrektora 

16 osób: administracja i obsługa, aku-

styk-koordynator do spraw młodzie-

ży, kierownik Galerii „Ratusz”, instruk-

torzy: plastyki, tańca, teatru, muzyki, 

instruktorzy kółek zainteresowań za-

trudnieni na pół etatu oraz sekretarz 

gazety „Wiadomości Gubińskie”. 

Warto również nadmienić, iż GDK w 

tamtych czasach  zatrudniał na umo-

wy-zlecenie szkolnych instruktorów 

prowadzących zespoły działające w 

placówkach oświatowych miasta i 

gminy Gubin. Sukcesywne zmniej-

szanie dotacji organizatora z roku na 

rok uniemożliwiły kontynuowanie 

wsparcia finansowego dla szkolnych 

instruktorów. Dyrektor Kaczmarek 

ciągle poszukiwała nowych form kul-

turalnych. Współpracowała ze szko-

łami, instytucjami i stowarzyszeniami 

lokalnymi, z ośrodkami kultury w woj. 

lubuskim oraz z partnerami niemiec-

kimi w Guben. Z ważniejszych form 

zespołowych, działających na terenie 

GDK, należy wymienić Chór Senior 

(instr. M. Storto), Gubińskie Łużyczan-

ki (instr. D. Kaczmarek), dziecięcy ze-

spół wokalno – instr. Danport (kier. 

zespołu S. Łapkowska, muzycy R. 

Kaczmarek, M. Kotowicz),  pol-niem. 

dziecięcy zespół wokalny Chochliki - 

Die Kobolde (kier. M. Granda, instr. A. 

Winkowska, studio wokalne (instr. A. 

Winiszewski), klub rock’n’rolla spor-

towego Jumbo (instr. M. Irska), pa-

radny zespół dziewczęcy Pom-Pons 

(instr. M. Irska,  M. Dombrowska, St. 

Łapkowska) oraz młodzieżową for-

mację mieszaną Break Dance. Koła 

zainteresowań działające w GDK 

to: przedszkole artystyczne (St. Łap-

kowska), szkoła gry na keyboards (A. 

Winiszewski), animacja teatralna (A. 

Winiszewska), zajęcia plastyczne (D. 

Chwałek), Klub  Animatorów  Kultury 

(D. Kaczmarek) oraz studio nagrań (T. 

Selerski). Ponadto przy GDK działały: 

Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą, 

Koło Numizmatyczno - Filatelistyczne 

dla dorosłych, klub „Aerobik”, lektora-

ty j. niemieckiego i  j. angielskiego. Z 

inicjatywy D. Chwałek i T. Wołoszyna 

odbywały się również wystawy kary-

katurzystów polskich pn. „G.I. EDEK”.

Wydarzenia kulturalne

W trakcie dyrektorowania D. Kaczma-

rek odbyło się wiele wydarzeń o cha-

rakterze muzycznym a duża część z 

nich była autorskimi pomysłami pani 

dyrektor. Wśród nich wymienić nale-

ży konkurs piosenki o Gubinie „ZŁOTY 

KASZTAN” (pierwsza edycja w 1998 r.), 

Ogólnopolskie (Lubuskie) Spotkania 

Rodzin Muzykujących, spotkania z 

piosenką oraz biesiady. Ponadto re-

alizowano festyny osiedlowe, konkur-

sy szopek betlejemskich i stroików 

świątecznych, spektakle teatralne w 

ramach programu „Sztuka wolnego 

czasu”. Z ważniejszych inicjatyw pol-

sko - niemieckich warto wymienić 

plenery plastyczne, fotograficzne, 

obozy artystyczne, spotkania chórów 

seniora, konkursy piosenek oraz spo-

tkania wigilijne.

Wiosna Nad Nysą

Choć w latach 1997 – 2002 głównym 

organizatorem „Wiosen Nad Nysą” 

był Urząd Miejski, impreza nie mo-

głaby się odbyć bez merytorycznej 

pomocy i obsługi technicznej Gubiń-

skiego Domu Kultury. We współpra-

cy z MOS oraz RCAK Zielona Góra or-

ganizowano imprezy na dzisiejszym 

Placu Wolności, na Wyspie Teatralnej, 

a wieczorne koncerty do 2000 r. odby-

wały się jeszcze w amfiteatrze. Wśród 

ówczesnych gwiazd byli wykonawcy 

Bajm, Eleni, Patrycja Kosiarkiewicz 

oraz kabaret PAKA. Nową atrakcją 

WNN był pokaz iluminacji świateł na 

wodzie ubarwiony muzyką pn. „Tań-

czące fontanny”. Sporym zaintereso-

waniem publiczności cieszył się tak-

że w 1998r. multimedialny spektakl 

światła i dźwięku pod nazwą „Rene-

sansowy koncert ratuszowy”. W 2001 

roku główną scenę imprezy prze-

niesiono z pl. Wdzięczności (obecnie 

Chrobrego) na pl. Katedralny (obec-

nie Jana Pawła II), gdzie funkcjonuje 

do dziś. Warto też wspomnieć, że 

nadal odbywały się korowody, a do 

historii przeszedł polsko - niemiecki 

korowód zorganizowany w 2000 r. w 

ramach EXPO 2000.

Inicjatywy młodzieżowe

Spiritus movens wszystkich akcji mło-

dzieżowych w opisywanych latach był 

Tomasz Selerski. Organizowane przez 

niego Finały WOŚP zyskały renomę 

i do dziś są jednym z ważniejszych 

wydarzeń w roku. Pierwszy po prze-

rwie 6. Finał WOŚP z udziałem gubiń-

skich zespołów „Jest” oraz „Zielona 

Chmura” odbył się 4 stycznia 1998 r. 

w kinie „Grunwald”. Ponadto w roku 

2000 w ramach „Wiosny Nad Nysą” 

na placu Chrobrego odbył się „Rock 

nad Nysą” z Acid Drinkers, a w roku 

2001 „Reggae nad Nysą” z zespołem 

Maleo Reggae Rockers. Powstał fe-

stiwal „Dark Side of the Island’, który 

pod zmienioną nazwą trwa do dzisiaj. 

Początkowo odbywał się w plenerze, 

m.in. na Wyspie Teatralnej. Zorgani-

zowano koncerty wykonawców Jafia 

Namuel, DJ Honza, plenerową wysta-

wę prac wielkoformatowych Michała 

Bujnickiego, odbywały się turnieje 

karciane Magic the Gathering oraz 

spotkania przy muzyce różnej „Degu-

stator”. W GDK działała też młodzie-

żowa kafejka internetowa.

Galeria „Ratusz” GDK

Do reaktywacji galerii GDK, bo raczej 

takiego słowa powinno się użyć w 

tym wypadku, przyczyniła się grupa 

inicjatywna gubińskich plastyków. 

Halina Wojnicz, Jerzy Ponikiewski, 

Jan Koluch, Waldemar Pawlikowski, 

Dorota Chwałek oraz Jolanta Kuchar-

ska w styczniu 1999 roku wystoso-

wali pismo do GDK oraz do Zarządu 

Miasta z prośbą o reaktywację galerii 

miejskiej. Zarząd Miasta pozytywnie 

rozpatrzył prośbę i przyznał dota-

cję, dzięki której po wypowiedzeniu 

umowy najmu byłym dzierżawcom, 

we wrześniu 1999 r. przystąpiono do 

prac remontowo - adaptacyjnych 

pomieszczeń zlokalizowanych w za-

chodnim skrzydle ratusza. Zwołano 

także spotkanie środowiskowe, na 

którym debatowano nad charak-

terem i sposobem funkcjonowania 

galerii. Galeria wróciła do macierzy 

i jej oficjalne otwarcie odbyło się 25 

stycznia 2000r. Było hucznie i z pom-

pą. Otwarcia wystawy Adama Bagiń-

skiego dokonała dyrektor Danuta 

Kaczmarek, a zaproszeni artyści nie-

zależni z Sulechowa zaprezentowali 

happening, wciągając do interakcji 

licznie zgromadzoną publiczność. 

Początkowo kierownikiem galerii był 

Zygmunt Kaczmarek, który nadzo-

rował prace remontowe. Następnie 

z racji wykształcenia kierunkowego, 

został nim absolwent Wydziału Sztuk 

Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Ko-

pernika w Toruniu Waldemar Pawli-

kowski. Od tego czasu galeria zaczęła 

tętnic życiem. Oprócz cyklicznych 

wystaw organizowane były spotka-

nia literackie oraz pierwsze koncerty 

poezji śpiewanej m.in. recital Siergieja 

Śledzińskiego z repertuarem piose-

nek Włodzimierza Wysockiego. Jed-

ną z ciekawszych i ważnych wystaw, 

na które czekało całe środowisko gu-

bińskich plastyków, była wystawa pt. 

„Gubiniana 2000”. Złożyły się na nią 

dawno nie pokazywane prace arty-

stów związanych z Gubinem i okolic. 

Ferment artystyczny został zasiany 

na tyle, że specjalnie na nią powsta-

ły także nowe prace. Wystawa cie-

szyła się dużym zainteresowaniem 

wśród mieszkańców Gubina o czym 

świadczą wpisy pamiątkowe w kro-

nice galerii. Przyszedł także czas na 

indywidualne wystawy, min. fotogra-

ficzną Wiesława Galewskiego, czy re-

trospektywną Ryszarda Tomczaka. Z 

pozostałych pierwszych wystaw war-

to wspomnieć promocję albumu Jo-

lanty Kucharskiej oraz wystawy Agaty 

Buchalik – Drzyzgi i Adama Jarosza. 

W końcu gubińscy artyści znaleźli 

swoje miejsce. CDN... Janusz Gajda
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Zawsze wracają z tarczą

Klub Olimpiad Specjalnych to jedna z organizacji działających na tere-

nie naszego miasta. Okazuje się, że od dawna. Jak, kiedy i gdzie – gazeta 

zapytała Ziemowita Patka. Stowarzyszenie nosi nazwę Olimpiady Spe-

cjalne Polska i działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną 

i ich rodzin oraz pozostałych członków.

Tutaj otrzymamy pomocną dłoń 

Działalność oparta jest na pracy spo-

łecznej ogółu członków i wolontariu-

szy. Sekcjami sportowymi Oddziałów 

Regionalnych są Kluby Olimpiad 

Specjalnych. Innymi słowy: szczebel 

wojewódzki to Oddział Regional-

ny, niżej KOS czyli Gubin. - Klub w 

Gubinie powstał w 1995 r. podczas 

zebrania członków Wojewódzkiego 

Stowarzyszenia Olimpiad Specjal-

nych w Przytoku koło Zielonej Góry. 

Dyrektor SOSW Kazimiera Kędzier-

ska zaproponowała, że Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Gubinie 

będzie organizował każdego roku 

na basenie miejskim Wojewódzkie 

Mityngi Olimpiad Specjalnych w Pły-

waniu. To wydarzenie można przyjąć 

za początek KOS w Gubinie – sugeru-

je Z. Patek. - Od kilkunastu lat mam 

przyjemność uczestniczyć w składzie 

Komitetu Regionalnego – Lubuskie. 

W tej kadencji dołączyła do nas gu-

binianka Ania Krupińska – dodaje Z. 

Patek. - Przewodniczącą Klubu Olim-

piad Specjalnych As przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

jest obecnie Izabela Ochota. Gubiński 

klub prowadzi zajęcia dla osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną m.in. 

z pływania, lekkiej atletyki i tenisa sto-

łowego. Zawodnicy startują w zawo-

dach regionalnych (wojewódzkich), 

makroregionalnych (biorą udział co 

najmniej 3 województwa), ogólnopol-

skich, europejskich i światowych.

Przykładem sprzed lat niech będzie 

Marzena Chomutowska - uczenni-

ca SOSW i reprezentantka Polski na 

X Światowych Letnich Igrzyskach 

Olimpiad Specjalnych North Carolina 

1999. Zdobyła tam 2 srebrne medale. 

W Europejskich Letnich Igrzyskach 

Olimpiad Specjalnych w 2000 r. w 

holenderskim Groningen udział wziął 

Marcin Ratajczak, a ja miałem okazję 

być trenerem polskiej reprezentacji 

w pływaniu. Był też start Marcina Do-

browolskiego w Europejskim Mityn-

gu Pływackim Olimpiad Specjalnych 

w Monaco oraz Michała Wysockiego 

w belgijskim Ghent. Byliśmy też w 

Berlinie na zaproszenie Niemieckich 

Olimpiad Specjalnych. Każdego roku 

odbywa się 8-12 imprez regionalnych. 

W Gubinie od 25 lat organizujemy 

Lubuski Mityng Pływacki Olimpiad 

Specjalnych. Organizatorem jest Od-

dział Regionalny Olimpiad Specjal-

nych Polska - Lubuskie oraz Specjal-

ny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 

w Gubinie przy współpracy Miejskie-

go Ośrodka Sportu i wolontariuszy z 

ZSO. Pierwszy mityng zorganizowały 

Kazimiera Kędzierska, Iwona Koliń-

ska, Alicja Idczak, spikerem był Jurek 

Gąsior, a ja odpowiadałem za część 

sportową imprezy. Miał być ten jeden 

raz, ale w Olimpiady się wsiąka na całe 

życie i moja przygoda z tym związana 

trwa nadal. Największe sukcesy na 

arenie krajowej i międzynarodowej 

zdobywają pływacy. Od drugiej poło-

wy lat ‚90 z każdych zawodów wraca-

ją z „workiem medali”. Od ubiegłego 

roku w Gubinie zaczyna prężnie dzia-

łać Program Rodzinny skupiający 

rodziców. Odbyło się kilka spotkań, 

dwa integracyjne spływy kajakowe, w 

których uczestniczyły dzieci z rodzica-

mi. Klub ma duże wsparcie Dyrektor 

Sylwii Sękowskiej - Moryń.

- A obozy sportowe? - Są organizowa-

ne cyklicznie: latem i zimą. Gubin jeź-

dzi na letnie, bo narciarzy i łyżwiarzy 

u nas brak, tak jak zim. Są to głównie 

górskie wycieczki o różnym stopniu 

trudności, zajęcia z piłki nożnej, ko-

szykówki, lekkiej atletyki, pływania, 

tenisa stołowego czy bocce. W tego-

rocznym obozie, który skończył się 

kilka dni temu, zorganizowanym tra-

dycyjnie w Jagniątkowie, pod moją 

opieką, wzięli udział: Magdalena Si-

wik, Samanta Szymendera, Paweł 

Krupiński, Marian Szymendera, Pa-

weł Zieliński i Adam Musiałowski. W 

ciągu 11 dni obozu przeszli ponad 80 

km po górach, startowali w turnieju 

piłki nożnej, zdobywając złote me-

dale, w zawodach lekkoatletycznych 

oraz turnieju bocce. Każdy wrócił z 

czterema medalami. Były gry i zaba-

wy, ognisko, nowe przyjaźnie i mnó-

stwo radości.

Podsumowując, przez ostatnie 25 lat 

jeździliśmy w wiele miejsc i z każdego 

wracaliśmy z tarczą. W Olimpiadach 

doskonale wiedzą, gdzie leży nasze 

miasto. Wygrywaliśmy na zawodach 

ogólnopolskich sztafety zawodnikami 

z Gubina przeciwko reprezentacjom 

wojewódzkim. Od 20 lat można wręcz 

mówić o naszej dominacji w pływaniu 

w Polsce, a w województwie bezape-

lacyjnie wiedziemy prym.                   (sp)

Gdy nie mamy już sił, aby samotnie 

borykać się z problemami, które mają 

miejsce w naszym życiu, to warto 

wiedzieć, że są miejsca, gdzie można 

zostać wysłuchanym, a także uzy-

skać wsparcie i pomocną dłoń. Takim 

miejscem jest z pewnością Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Gubinie, 

którego kierownikiem jest Ewa Lipka. 

Dla wielu osób takie miejsce możne 

być ostatnią deską ratunku...

Prowadzenie poradnictwa specjali-

stycznego oraz prowadzenie Ośrod-

ka Interwencji Kryzysowej w Gubinie 

jest dofinansowane przez Powiat 

Krośnieński. Zadanie to jest realizo-

wane przez Stowarzyszenie Subsi-

dium od 2014 roku. W ramach tego 

zadania prowadzone są: poradnictwo 

specjalistyczne i Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Gubinie. Skorzystać z 

nich mogą mieszkańcy powiatu kro-

śnieńskiego, którzy zostali dotknięci: 

przemocą domową, kryzysem mał-

żeńskim, konfliktem rodzinnym, utra-

tą, żałobą, osieroceniem, wypadkiem, 

katastrofą, klęską żywiołową, proble-

mem samobójstwa, trudnościami 

wychowawczymi, bezradnością, dłu-

gotrwałą chorobą i innymi problema-

mi, których w dzisiejszym świecie nie 

brakuje...

Poradnictwo specjalistyczne i Ośro-

dek Interwencji Kryzysowej w Gubi-

nie jest placówką czynną każdego 

dnia. Zapewnia pomoc w postaci: 

wsparcia, porady, terapii i schronie-

nia. Przy OIK znajduje się Hostel dla 

maksymalnie 8 osób,  który zapewnia 

całodobowy pobyt. Hostel jest prze-

znaczony głównie dla kobiet z dzieć-

mi, których dotyka problem prze-

mocy w rodzinie, bądź znajdują się 

w innej sytuacji kryzysowej, czasowo 

uniemożliwiającej pobyt w środowi-

sku rodzinnym. Pobyt w hostelu jest 

nieodpłatny i nie może przekraczać 

3 miesięcy. Podopieczni mają możli-

wość z korzystania z pomocy specja-

listycznej na terenie ośrodka tj. praw-

nik, psychoterapeuta, psycholog, 

pracownik socjalny. Rodzaj pomocy, 

jej zakres oraz formy, dostosowane 

są do indywidualnych potrzeb. Jest 

także możliwość korzystania z kuch-

ni i jej wyposażenia, z łazienki, toalety. 

Osoby przebywające w hostelu mają 

zapewnione: pościel, ręczniki, naczy-

nia, sprzęt kuchenny.  Poradnictwo 

specjalistyczne prowadzone jest w 

Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B 

(na terenie PCPR), oraz w Gubinie ul. 

Pułaskiego1 (na terenie OIK). Na te-

renie OIK organizowane są grupowe 

formy pomocy tj. psychoedukacyjna 

grupa wsparcia dla osób doznających 

przemocy, grupy treningowe nakie-

rowane na uzyskanie różnych umie-

jętności (radzenia sobie ze stresem, 

asertywnego zachowania i ochrony 

siebie, rozwiązywania konfliktów dro-

gą negocjacji, poprawnego i skutecz-

nego porozumiewania się, radzenia 

sobie z problemami wychowawczy-

mi z dziećmi).  Spotkania z osobami 

potrzebującymi pomocy, obecnie są 

umawiane telefonicznie ze wzglę-

dów zdrowotnych, wynikających z 

SARS-COVID-2. Telefon interwencyj-

ny całodobowy: 664126531. Klienci 

Ośrodka mają zagwarantowaną peł-

ną dyskrecję, a oferowana pomoc jest 

bezpłatna.                  Martyna Pawelska 
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Było sobie lotnisko...

W latach 1909-1914 w całych Niem-

czech zaczęły powstawać liczne 

warsztaty oraz zakłady lotnicze. Róż-

ne konkursy, zawody, wycieczki i 

pokazy lotnicze sprawiły, że samolot 

bardzo szybko stał się popularny. Zau-

roczenie „latającymi maszynami” za-

witało też do Guben, gdzie w dniach 

20-21 lipca 1912 roku zorganizowano 

pokazy lotnicze, co zainspirowało 

mieszkańców miasta do zbudowania 

w mieście lotniska.

Prace budowlane rozpoczęto w 1927 

roku i zakończono dwa lata później. 

Obiekt miał pełnić funkcję komuni-

kacyjną i sportową. Regularne loty 

pasażerskie rozpoczęto 22 lipca 1929 

roku (do Szczecina, Drezna i No-

rymbergii). Przez Guben prowadził 

szlak poczty lotniczej z Cottbus przez 

Frankfurt n/O. do Szczecina i z powro-

tem. Od roku 1934 na gubińskim lot-

nisku lądowały już samoloty z całych 

Niemiec. Następne lata miały przy-

nieść liczne, daleko idące, przemiany. 

Gdy 16 marca 1935 r. wprowadzono w 

Niemczech powszechny obowiązek 

obrony, rozpoczęła się rozbudowa lot-

nictwa wojskowego. Gubińskie lotni-

sko przebudowano na wojskowe, na 

jego obszarze powstała też szkoła pi-

lotów wojskowych. Do kompletu zbu-

dowano obszerną infrastrukturę ma-

jącą służyć lotnisku przede wszystkim 

wojskowemu. Nie bez znaczenia była 

tu bliskość granicy z Polską (ok. 100 

km). Dla lotniska nastała dobra ko-

niunktura. Coraz więcej typów samo-

lotów latało nad miastem, po którego 

ulicach chodziło coraz więcej żołnie-

rzy w niebiesko-szarych mundurach. 

Komunikacja miejska  docierała aż do 

lotniska.

Gdy 1 września 1939 roku  wybuchła 

wojna, również i z tego lotniska starto-

wały samoloty w kierunku Polski, by 

zrzucać bomby. Po wojnie, kiedy po-

bliskie koszary zajęło wojsko polskie, 

teren lotniska był wykorzystywany 

jako poligon. Tu szkoliły się z taktyki 

całe pokolenia żołnierzy gubińskiego 

garnizonu, a przede wszystkim z po-

bliskich koszar. Brak jakiejkolwiek re-

lacji wspominającej o tym, że lotnisko 

po wojnie obsługiwało jakiekolwiek 

regularne loty. Zdarzało się tu lądo-

wać samolotom sanitarnym Lotni-

czego Pogotowia Ratunkowego,  a 

później już tylko helikopterom. 

Wraz z likwidacją jednostek w 2002 

roku właścicielem „lotniska” stała się 

Agencja Mienia Wojskowego, która 

w 2005 roku sprzedała teren prywat-

nemu nabywcy z Wielkopolski. W 

2008 teren został przez właściciela 

zrekultywowany i jak donosiła lokalna 

gazeta „Wiadomości Gubińskie” we 

wrześniu 2008 roku: - Są chętni do 

wybudowania w tym miejscu zakła-

du pracy. W pobliżu lotniska (północ-

na strona) rozpoczynają się Gubińskie 

Mokradła - teren niezwykle atrakcyj-

ny dla przyrodników i biologów, które 

należą do grupy najcenniejszych te-

renów podmokłych w województwie 

lubuskim. Ten zakątek miasta opisał 

gubeński amator przyrodnik-ornito-

log Julian Lewandowski w książce pt. 

„To tylko 10 kilometrów”.

Dziś „teren prywatny” lotniska ciągle 

czeka na swoje przeznaczenie. I na 

pewno nikt tutaj już ani staruje, ani 

ląduje. 

(sp)

Problemy kadrowe

Nielegalny handel

Policja kontrolowała miejscowych 

handlarzy, jak informuje lokalna 

„Gubener Zeitung” („Gazeta Gubeń-

ska”) z 15 lipca 1920 roku. Na tutej-

szym dworcu kolejowym przepro-

wadzono „ostrą” kontrolę handlarzy, 

wywożących artykuły żywnościowe 

do Berlina. Zatrzymano pewną ilość 

osób nieposiadających zezwolenia 

na handel żywnością i paszą, które 

jest wydawane przez tutejszy Urząd 

ds. Żywności. Handlowcy muszą 

liczyć się nie tylko z utratą swoich 

towarów. Podlegają karze również 

wtedy, jeśli tego dokumentu nie 

posiadają przy sobie. Zatem leży to 

w interesie handlowców, aby nie 

trudnili się handlem nielegalnym, 

przekonuje „GZ”, oraz by wymaga-

ne zezwolenie mieli zawsze przy so-

bie. Kontrole tego rodzaju na dwor-

cu, lub ogólne, mają być w dalszym 

ciągu przeprowadzane.

Widziane z Gubina

Starsi Czytelnicy zapewne pamię-

tają czasy sprzed około pół wieku, 

kiedy niektórzy mieszkańcy Gubi-

na wozili nocnym pociągiem do 

Poznania (odjazd z Gubina bodajże 

około 01.20) całe torby i walizy bar-

dzo smacznych, lecz nietrwałych 

i łatwo gniotących się śliwek „gu-

binek”, które między innymi z racji 

swego występowania tylko w Gu-

binie i jego najbliższej okolicy na 

poznańskich bazarach sprzedawały 

się jak owoc egzotyczny, przywo-

żony z peerelowskiego „Dzikiego 

Zachodu”. Ci ludzie robili to niemal 

codziennie przez kilka tygodni. Czy 

ktoś z Państwa pamięta, aby wyma-

gano na to zezwolenia, które zawsze 

należało mieć przy sobie? W rzeczy 

samej także oni przez te kilka tygo-

dni byli „handlowcami”. Przypusz-

czam jednak, że wywołałoby ono 

„śmiech na sali”, Ponadto dzięki nim 

kolejowa kasa na gubińskim dwor-

cu sprzedać mogła troszkę więcej 

biletów nocną porą na „piętrusa do 

szerokiego świata”.  Jeśli w tamtym 

okresie w Gubinie funkcjonował 

skup owoców, to chyba przebitka 

cenowa w Poznaniu była kusząca, 

skoro miejscowi „importerzy” zdo-

bywali się na tyle poświęceń.

Opr., przekład i komentarz: K. Freyer

Gubińskie Towarzystwo Kultury po 

raz XXII ogłosiło Konkurs Literacki im. 

Tadeusza Firleja o „Złote Pióro”. Orga-

nizatorzy czekają na utwory z dziedzi-

ny poezji i prozy – w tym szeroko ro-

zumianej publicystyki (opowiadania, 

pamiętniki, artykuły, reportaże) o te-

matyce dowolnej. Prace będą ocenia-

ne przez jury powołane przez organi-

zatora, w skład którego wejdą pisarze, 

poeci i pedagodzy związani z Gubiń-

skim Towarzystwem Kultury. Konkurs 

ma charakter ogólnopolski i adreso-

wany jest do osób, które ukończyły 

szesnasty rok życia (do 31 grudnia br.). 

Objętość nadsyłanych tekstów win-

na wynosić: z poezji – zestaw trzech 

do pięciu wierszy, z prozy – tekst do 

dziesięciu stron maszynopisu (18000 

znaków ze spacjami). Autor może 

zgłosić pracę tylko w jednej kategorii. 

Pula nagród finansowych to 1900,00 

zł. Przewidziane są również wyróż-

nienia rzeczowe. Utwory (wcześniej 

niepublikowane i nienagradzane w 

innych konkursach) w trzech egzem-

plarzach należy podpisać godłem. Do 

tekstów prosimy dołączyć zaklejoną 

kopertę z imieniem, nazwiskiem, 

miejscem zamieszkania i kontaktem 

telefonicznym lub e-mailem.

Prace oznaczone: Poezja; Proza; na-

leży przysyłać na adres: Gubińskie 

Towarzystwo Kultury  ul. Westerplatte 

14 (Miejska Biblioteka Publiczna) 66-

620 Gubin w terminie do 31 grudnia 

2020r. (decyduje data stempla pocz-

towego) oraz  przesłać wersję elektro-

niczną na adres gtk1957@o2.pl.

Wobec sytuacji kryzysowej - zwią-

zanej z pandemią - informujemy, iż 

prawdopodobnie nie zostanie prze-

prowadzona końcowa uroczystość 

wręczania nagród. Ogłoszenie wyni-

ków konkursu pojawi się na stronie 

internetowej Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Gubinie w styczniu 2021r. 

Z laureatami organizator skontak-

tuje się telefonicznie lub za pomocą 

poczty elektronicznej. Odbiór nagród 

osobiście lub na wskazany rachunek 

bankowy.

W dniu 18.09.2020 r. mija pierwsza, bolesna 
rocznica śmierci mojej kochanej żony, mamusi, 

babci i prababci
śp. Szarloty Marty Grzymskiej

W imieniu swoim oraz rodziny składam serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy towarzyszyli w 
ostatniej drodze śp. Szarloty Marty Grzymskiej do 

miejsca wiecznego spoczynku.

7 września w siedzibie Powiato-

wego Domu Dziecka w Gubinie 

odbyło się spotkanie z kadrą pra-

cowników gubińskiej oraz kro-

śnieńskiej placówki. W spotkaniu, 

które prowadziła dyr. Jolanta Pa-

pież uczestniczyli  Starosta Kro-

śnieński Grzegorz Garczyński oraz 

Wicestarosta  Ryszard Zakrzewski. 

W trakcie spotkania omówiono 

problemy kadrowe, a także do-

datkowe aspekty specyfiki pracy 

jakie występują w tego rodzaju 

placówkach. Starosta G. Garczyń-

ski podziękował za olbrzymi wysi-

łek włożony do stworzenia warun-

ków prawidłowego rozwoju dzieci 

i kreowanie rodzinnej atmosfery. 

Przypomnijmy, iż na pracowników 

domów dziecka od momentu 

wprowadzenia zdalnego naucza-

nia spadło szereg nowych obo-

wiązków związanych choćby z 

opracowaniem i wdrożeniem dla 

kilkunastu wychowanków w każ-

dym z domów logistyki takiej for-

my nauczania. Szkoły od 16 marca 

były zamknięte, więc praktycznie 

24 godzinny czas spędzony w PDD 

wymagał dużego poświęcenia i 

kreatywności od wychowawców. 

Priorytetem w rozmowie z włoda-

rzami Powiatu poza poruszanymi 

problemami kadrowymi były rów-

nież kwestie płacowe, które szcze-

gółowo omówiono.                     (red)
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Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej 
nieruchomości.

Lp. Numer
działki

Pow. 
(m²)

  Położenie Cena 
wywoławcza
(netto w złotych)

 Wysokość
   wadium

  Termin
przetargów
  odbytych

                          Uwagi

1  456/1    329

   
 ul. Podgórna
     obręb 3

     14.600,00

    
  1.460,00

  

    -------

   

Zbycie nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla 
właściciela nieruchomości sąsiedniej, gdyż działka będąca przedmiotem 
sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, 
może natomiast być wykorzystywana przez właścicieli nieruchomości 
przyległych, poprawiając warunki ich zagospodarowania, w związku 
z czym warunki przetargowe mogą być spełnione przez ograniczoną 
liczbę  osób. Na dzień oględzin teren działki wykorzystywany jest przez 
właścicieli nieruchomości sąsiedniej (umowa dzierżawy nr 180/18 do 
dnia 31.12.2021 r.), częściowo ogrodzony płotem z siatki ogrodzeniowej 
i zagospodarowany. Na terenie nieruchomości dokonano nasadzeń 
krzewów ozdobnych i drzew owocowych oraz wybudowano murowany 
budynek gospodarczy o pow. zabudowy 11,07 m² i kubaturze 29,45 m³.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych, położonych w obrębie 3 m. Gubina oznaczonych jako dz. nr 455, 456/2, 457. Przetarg odbędzie się dnia 15.10. 2020 r. o 

godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
- wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 października 2020 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, 
której dotyczy),
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wraz z niezbędnymi załącznikami),
- oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, że posiadana nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu wraz z dowodem potwierdzającym użytkowanie wieczyste lub własność (aktualny odpis księgi 
wieczystej).
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 12 października 2020 r. do Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie (pok. nr 104), ul. Piastowska 24. Komisja przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki 
przetargowe, zakwalifikuje uczestników do udziału w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej 
wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano 
wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz 
do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną oraz zobowiązana jest do sprawdzenia czy przedmiotowe nieruchomości odpowiadają jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego 
zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym.  W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działce, ewentualnego przełożenia istniejącej 
infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest, w przypadku realizacji zamierzonej inwestycji, na własny koszt 
uporządkować teren i przygotować go do zabudowy. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne 
gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem 
sieci. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem 
gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt 
zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone 
na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie 
z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i 
przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna 
ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 
miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu 
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych 
jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie 
nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku 
ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt 
kupującego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie 
właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 10 września 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”.

Trochę inaczej, ale...
Nieco inaczej niż zwykle, ale najważ-

niejsze, że powróciliśmy do normal-

nej nauki - tak o rozpoczęciu roku 

szkolnego 1 września br. zgodnie 

mówili uczniowie oraz nauczyciele z 

gubińskich szkół. Ostatecznie w żad-

nej placówce nie odbył się tradycyjny 

apel szkolny. Zostały zorganizowane 

spotkania organizacyjne w klasach 

lub salach gimnastycznych Przed 

wejściem do budynku obowiązkowa 

dezynfekcja rąk. Szkoły wprowadziły 

też obowiązek noszenia maseczek 

na korytarzach, szatniach, itp.. - Tro-

chę się cieszę i trochę nie, bo lubię 

siedzieć w domu, ale też chciałem 

wrócić do szkoły, bo dawno nie wi-

działem kolegów i koleżanek - powie-

dział nam trzecioklasista Igor. Dyrek-

torzy apelowali do rodziców uczniów, 

aby nie posyłali nawet lekko chorych 

dzieci do szkoły. Jeżeli to zrobią, mogą 

się spodziewać po paru minutach 

telefonu, aby zabrali swoją pociechę 

do domu. W niektórych szkołach  

najmłodszych uczniów nie obowią-

zują tradycyjne przerwy, polegające 

na możliwości wyjścia na szkolny ko-

rytarz. Inną formę mają także lekcje 

wychowania fizycznego, gdzie  zrezy-

gnowano z gier kontaktowych i uży-

wania sprzętu sportowego.. 

Tak więc do normalności wciąż da-

leka droga, ale najważniejsze, że 

powrót do nauki tradycyjnej, mimo 

pewnych obaw stał się faktem. (am)  
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Warto się zaszczepić  

BURMISTRZ   MIASTA  GUBINA OGŁASZA
I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na najem lokalu garażowego na okres 3 lat dz. nr 187/10, położonego przy ulicy Sportowej, obręb 3 miasta 
Gubina.
Przedmiotem przetargu jest lokal garażowy o powierzchni użytkowej 27,05 m², wchodzący  
w skład nieruchomości położonej w Gubinie przy ulicy Sportowej – działka ewidencyjna nr 187/10 o powierzchni 0,0791 
ha. Do najmu przeznacza się jedno stanowisko w lokalu garażowym dwustanowiskowym nr 5. Ustala się wywoławczą 

stawkę czynszu za najem lokalu garażowego w wysokości 150,00 zł miesięcznie plus należny podatek od towarów i usług 
(VAT), płatną do 10-go dnia każdego miesiąca. Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2020 roku  o godzinie 10ºº  
w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin 
o statusie miejskim. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 150,00 zł, 
co stanowi 100% ceny wywoławczej, w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o 
statusie miejskim, na konto PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w 

dniu 12 października 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. Przetarg 
przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 z późn. zm. Burmistrza Miasta Gubina 
z dnia 5 stycznia 2010 r. Postąpienie wynosi nie mniej niż 20,00 zł netto. Umowa z najemcą zostanie zawarta od dnia 
01.10.2020 r. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości 
lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-
prawną. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz 
dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 
dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający 
formie wnoszenia. Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 10 września 2020 r. Szczegółowe 
informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej 
Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 oraz pod numerem tel. 68 4558141, w godzinach pracy urzędu. 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”, na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl

BURMISTRZ MIASTA GUBINA - OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Miasta Gubina, obejmującego 
tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej 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 V.43.2019 Rady Miejskiej w 
Gubinie z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej, zmienionej uchwałą nr 
XIX.140.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 czerwca 2020 roku w zakresie zmiany załącznika graficznego.
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 16 października 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
OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

 
Burmistrz Miasta Gubina, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) odwołuję I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w obrębie 7 m. Gubina 

przy ulicy Okrężnej, oznaczonych jako działki nr:
-56/7 o pow. 0,0722 ha i udział 1/7 części w dz. nr 56/15 o pow. 0,1109 ha, 
-56/8 o pow. 0,0801 ha i udział 1/7 części w dz. nr 56/15 o pow. 0,1109 ha, 
-56/9 o pow. 0,1209 ha i udział 1/7 części w dz. nr 56/15 o pow. 0,1109 ha, 
-56/10 o pow. 0,0963 ha, 
-56/11 o pow. 0,1468 ha i udział 1/7 części w dz. nr 56/15 o pow. 0,1109 ha, 
-56/12 o pow. 0,1105 ha i udział 1/7 części w dz. nr 56/15 o pow. 0,1109 ha, 
-56/13 o pow. 0,0949 ha i udział 1/7 części w dz. nr 56/15 o pow. 0,1109 ha, 
-56/14 o pow. 0,1019 ha i udział 1/7 części w dz. nr 56/15 o pow. 0,1109 ha, 
dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie 
prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00011750/1. Przetarg ogłoszony był na dzień 17 września 2020 roku.  Przyczyną 
odwołania przetargu jest błąd w cenie wywoławczej podanej w ogłoszeniu o przetargu. Czynności związane ze 
zbyciem nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Niniejsze 
ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gubinie, na stronach internetowych www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Od września na liście leków refun-

dowanych znajdzie się szczepion-

ka przeciw grypie. Dla osób po 75 

roku życia szczepienie będzie bez-

płatne - Czy można odróżnić 

chorego na grypę od chorego 

zakażonego koronawirusem? - O 

odpowiedź pytamy gubińskiego 

lekarza rodzinnego dr Lecha Bor-

kowskiego.

- Myślę, że nie ma prostej odpowie-

dzi na to pytanie. Przy pierwszym 

kontakcie z chorym pacjentem 

jest to niemożliwe. Wysoka go-

rączka, kaszel, złe samopoczucie, 

osłabienie organizmu, bóle mię-

śni – mogą to być typowe objawy 

zakażenia koronawirusem. Wbrew 

pozorom mogą one wskazywać na 

wiele różnych chorób, m.in. na gry-

pę. Decydujące będzie wykonanie 

testów w kierunku grypy i korona-

wirusa . 

- Czy nadchodząca jesień i szcze-

pienia przeciwko grypie mogą 

być w tym roku szczególnie 

ważne dla naszego organizmu? 

Według informacji Ministerstwa 

Zdrowia od września na liście le-

ków refundowanych znajdzie się 

szczepionka przeciw grypie. Od 

1 września szczepionka przeciw 

grypie będzie bezpłatna dla osób 

powyżej 75 roku  życia, 50 % re-

fundacja będzie dotyczyła dzieci 

w wieku od 3 do 5 lat - dzieciom 

podaje się szczepionkę donosowo. 

Połowę ceny szczepionki zapłacą 

również dorośli do 65 roku życia z 

chorobami współistniejącymi np. 

z chorobami metabolicznymi, kar-

diologicznymi, oddechowymi, po 

transplantacjach, kobiety w  cią-

ży, dorośli od 65 roku życia do 75 

roku życia. 

- Czy będą problemy z dostępno-

ścią szczepionki na rynku? Zakła-

dam, że nie. Zapowiada się duże 

zapotrzebowanie, musimy przygo-

tować się na większą skalę szcze-

pień niż do tej pory. Zbliżająca się 

pora roku i czas pandemii niejako 

prowokują do szczepienia. Oprócz 

szczepienia przeciw grypie reko-

mendujemy również szczepienia 

przeciw pneumokokom. Szczepie-

nie zaleca się szczególnie osobom 

po 65 roku życia oraz wszystkim 

chorym ze zmniejszoną odporno-

ścią, szczególnie tam, gdzie nało-

żenie choroby gorączkowej mo-

głoby spowodować pogorszenie 

się choroby podstawowej. Jest to 

szczepienie płatne, ale wykonuje 

się je raz w życiu. 

- Kiedy się szczepić? – Im szybciej 

, tym lepiej. Termin zależny jest od 

tego, kiedy w hurtowniach i apte-

kach pojawią się szczepionki. Recep-

ty na szczepionki można otrzymać za 

pomocą teleporad, po czym zostaje 

umówienie się na badanie i szczepie-

nie. W Centrum Medycznym ATOL 

planujemy w październiku poświę-

cić dwie soboty tylko na akcję szcze-

pień. Informacje będą dostępne na 

stronie cm-atol.pl                                  (sp)

Od 3 września trwa 

wyprzedaż 

na wszystkie artykuły z 

całego sklepu do 50%   



14   czwartek 10.09.2020 społeczeństwo

Regionalny przewoźnik kolejowy – POLREGIO – wznowił organizację wycieczek pociągami po Regionie Lubu-

skim. Na razie w weekendy (ostatni wyjazd 12 września) pociąg kursuje na bardzo popularnej trasie Zielona 

Góra – Łagów Lubuski i z powrotem. Część trasy przebiega dawnymi szlakami kolejowymi.

Powrót siatkówki 
Jesień coraz bliżej. A to zawsze oznacza, że du-
żymi krokami zbliża się nowy sezon siatkarski. 
Postanowiliśmy więc sprawdzić co słychać w 
drużynie MLKS Volley Gubin. 

Efekt dobrej 
współpracy 

Lubuskie z okien pociągu – cz. II

2 września w jednym z gubińskich sklepów doszło 

do kradzieży artykułów kosmetycznych wartości 

blisko 4000 złotych. Złodzieja szybko złapano.

Gubin od ponad dwóch dekad po-

zbawiony jest pasażerskich połączeń 

kolejowych. Dziś kolejna część w mia-

rę obszernego rysu historii zapomnia-

nej linii kolejowej łączącej Berlin z By-

tomiem na Śląsku. Na stacji w Lubsku 

następowała wymiana parowozów. 

Pociąg trasę Berlin – Lubsko poko-

nywał w średnim czasie 2,5 godz., a 

bywało. Lubsko – wraz z bogatym 

zapleczem infrastruktury kolejowej, 

dwoma parowozowniami i aż trzema 

dworcami: państwowym DR Deut-

sche Reishbhan, towarowym i dwor-

cem regionalnym - Kolei Łużyckiej. 

Na kolejowej mapie Niemiec – miało 

większe znaczenie niż Zielona Góra, 

czy też Żary. Na tejże stacji krzyżowa-

ły się też dwa ważne szlaki – oprócz 

opisywanej „berlinki” – równie ważny 

szlak Łęknica – Raduszec/ k. Krosna 

Odrz. Parowozy „przypisane” do tej 

stacji  miały identyfikatory z nazwą 

Sommerfeld (Lubsko) i były określane 

jako tzw. Bahnbetriesbswerk (Bw) – 

Bw Sommerfeld. Lubska parowozow-

nia organizacyjnie była podporządko-

wana Wrocławskiej Dyrekcji Kolei aż 

do 1945 roku; zatrudniając w szczyto-

wym – 1941 roku aż 210 pracowników. 

Na początku XX wieku zapadła decy-

zja o modernizacji tego ważnego ze 

względów strategicznych i gospodar-

czych szlaku kolejowego. Przystąpio-

no do jego wykonania na przełomie 

lat 20 i 30–tych ub. wieku. Pierwotny 

dworzec kolejowy został zbudowany 

w 1846 roku, a obecny kształt uzyskał 

on po przebudowie w 1930 roku. O 

ile tzw. „starą linią” prowadzącą od 

Jasienia poprzez Żary – Węgliniec 

–Bolesławiec – Legnicę – Wrocław 

- pociągi mogły jechać z maksymal-

ną prędkością 120 km/godz., to po 

wybudowaniu nowego – „skrócone-

go” szlaku: Berlin – Frankfurt/Odrą – 

Guben – Lubsko –Żagań – Legnica i 

dalej do Wrocławia – mogły rozwijać 

prędkość do 160 km/godz.! Wymianie 

uległy również same parowozy; wpro-

wadzono do eksploatacji ich silniejsze 

wersje BR – 01 i BR – 03. Lata 30-te, to 

szybka modernizacja kolei niemiec-

kich – Deutsche Reishbhan; np. w 1931 

roku – została zelektryfikowana linia 

Wrocław Świebodzki poprzez Jelenią 

Górę aż do Jaworzyny Śląskiej. Po-

ciągi pasażerskie rozwijały prędkość 

przewozową w granicy 90 km/godz. 

Inny bardzo nowoczesny pociąg zo-

stał zaprojektowany przez Franza 

Kruckenberga z zakładów Hannover 

– Leinhausen - zwany potocznie „La-

tający Hamburczyk” (Der  Baureihe 

877) – motorowy skład został wypro-

dukowany w 1932 roku przez Wag-

gonbau Gorlitz (Zgorzelec), a wpro-

wadzony do eksploatacji 15 maja 1933 

roku; przetrwał działania wojenne i 

jest zachowany jako eksponat mu-

zealny. Kolejnym pojazdem zapro-

jektowanym przez tego samego 

konstruktora był tzw. Schienenzep-

pelin – wagon motorowy napędzany 

tzw. śmigłem pchającym  - mknął po 

szynach do tego portowego miasta z 

prędkością około 125 km/godz., mo-

gąc miejscami rozwijać ją do 160 km/

godz.! 21 czerwca 1936 roku pojechał z 

rekordową prędkością na tamte cza-

sy 230,2 km/godz!. Wycofany z eks-

ploatacji z powodów technicznych 

został złomowany w 1939 roku. Te 

modernizacje miały miejsce w latach 

poprzedzających Igrzyska Olimpij-

skie w Berlinie z 1936 roku. Wreszcie 

15 maja 1936 roku na „berlinkę” po raz 

pierwszy wyjechał najbardziej rewo-

lucyjny – na tamtą epokę –trójczło-

nowy zestaw pasażerski - napędzany 

silnikami spalinowymi – oznaczony 

w ówczesnych rozkładach jazdy jako 

FDt – 45 i FDt – 46, który niebawem 

zyskał potoczną nazwę „Latającego 

Ślązaka” (Der Fliegende Schlesier). 

Czas przejazdu z Berlina do Byto-

mia na Śląsku poprzez wymienione 

uprzednio stacje skrócił się do 4 godz. 

25 minut, przy prędkości eksploata-

cyjnej 128,4 km/godz. I dopuszczal-

nej aż 160 km/godz. (W czasie prób 

eksploatacyjnych w lutym 1936 roku 

– skład ustanowił rekord świata w tej 

klasie – poruszając się z prędkością 

205 km/godz.) Do chwili obecnej ten 

rekord prędkości jak i czas przejazdu 

na tej trasie nie został pobity. Ekspres 

kursował aż do 21 sierpnia 1939 roku. 

Pociąg został następnie przejęty na 

potrzeby armii niemieckiej. Składał 

się z wagonów pasażerskich 2 i 3 kla-

sy i niedużego bufetu w jednym z 

wagonów. Ze stacji kolejowej w Lub-

sku, aż do 1945 roku można było od-

być bezpośrednią podróż do samego 

Wiednia. Jak podają źródła historycz-

ne tą linią (Berlin – Śląsk i południe 

Europy) – specjalnym opancerzonym 

pociągiem o zakodowanej nazwie 

„America”, następnie przemianowa-

ną na „Branderburg” – wielokrotnie 

podróżował Adolf Hitler. Wybuch 

działań wojennych przestawił gospo-

darkę III Rzeszy, w tym organizację 

przewozów pasażerskich, na dzia-

łania podporządkowane wysiłkowi 

zbrojnemu. Priorytet w przewozach 

miały transporty wojskowe. 

Antoni Barabasz

Czy zostali zgłoszeni do III ligi? Jak idą 

przygotowania do sezonu? I w jakim 

składzie będą walczyć o awans? I co 

z wcześniejszym sezonem, gdzie siat-

karze mieli dostać się do II ligi? Odpo-

wiedzi na te wszystkie pytania udzielił 

nam prezes klubu Robert Siegiel. - 

Wszystkie zespoły, które chcą wziąć 

udział w rywalizacjach ligowych, mu-

szą zostać zgłoszone do Lubuskiego 

Związku Piłki Siatkowej. W planach 

mamy zgłoszenie drużyny młodzi-

czek, młodzików, kadetek, kadetów. 

Gubiński Volley wystawi również swój 

zespół do rozgrywek III Ligi. Skład 

drużyny jest w tym roku uszczuplony. 

Więcej zawodników opuściło skład, 

niż do niego przyszło. Jednak ważne, 

aby stawiać na jakość, niekoniecznie 

na ilość.-  Treningi powoli się rozpo-

czynają, siatkarze wracają na sale, a 

trenerzy opracowują taktykę. Ekipa 

powoli się rozpędza i nabiera sił, aby 

walczyć o II ligę - ich cel z zeszłego 

sezonu. Nie został on osiągnięty, po-

nieważ na drodze stanął koronawirus. 

Przygasił na chwilę zapał. - Wydarzyło 

się, jak się wydarzyło. „Dziką kartę”, tak 

to nazwijmy, dostał mistrz wojewódz-

twa, czyli Gorzów Wielkopolski i to oni 

dostali awans - skomentował R. Sie-

giel. Mimo iż czas nie sprzyja i nie za-

powiada się, aby sytuacja z wirusem 

zmieniła się na lepsze, to i tak wierzy-

my, że nasi siatkarze będą ciężko tre-

nować i na meczach dadzą z siebie 

wszystko, aby uzyskać upragniony 

awans.                         Martyna Pawelska  

Kobieta z wypełnionym koszykiem 

wyszła ze sklepu, a potem wsiadła 

do zaparkowanego samochodu i 

odjechała. - Informację przekazano 

patrolom, będącym w służbie, któ-

rzy rozpoczęli poszukiwania auta. O 

zdarzeniu poinformowano także dy-

żurnego Komisariatu Policji w Lub-

sku, który zorganizował posterunek 

blokadowy na trasie możliwej drogi 

ucieczki. Dzięki podjętym przez dy-

żurnych obu jednostek działaniom, 

już w niespełna pół godziny od zgło-

szenia, policjanci z Lubska zatrzymali 

do kontroli drogowej wskazany po-

jazd marki bmw, wewnątrz którego 

znajdowały się dwie osoby z powiatu 

zgorzeleckiego, 36-letnia kobieta i 

27-letni mężczyzna. W samochodzie 

mundurowi znaleźli torby z artyku-

łami, które jak twierdziła pasażerka 

są własnością jej siostry. Na miejsce 

przybyli policjanci z Gubina, który do-

konali zabezpieczenia ujawnionych 

rzeczy, a także zatrzymali kobietę i 

mężczyznę do wyjaśnienia. Zebrany 

w sprawie materiał pozwolił na posta-

wienie im zarzutów dokonania kra-

dzieży. Towar w całości powrócił do 

właściciela sklepu - mówi podkom. 

Justyna Kulka z Komendy Powiato-

wej Policji w Krośnie Odrz.              (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

Praca czeka

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.

SPRZEDAM opony zimowe i letnie, różne rozmiary, 
od 13 do 18 cali. Alufelgi aluminiowe do różnych 

marek aut oraz akumulatory. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM garaż w Gubinie. Tel. 608 339 160.
SZUKAM spawacza ogrodzeń metalowych z 
doświadczeniem. Tel. 660 721 300.
SPRZEDAM kurki 15 zł/kg żywej wagi. Tel. 721 826 
795.
SPRZEDAM na bazarze spożywczym kiosk z płyty 
obornickiej, Nr 60. Tel. 609 411 621.

Najnowsze oferty zatrudnienia, 

znajdujące się w Powiatowym 

Urzędzie Pracy - Filia w Gubinie 

(stan na 4.09 br.): kasjer-sprze-

dawca, spawacz, stolarz-mon-

tażysta, mechanik pojazdów sa-

mochodowych, autoelektronik, 

kelner, nauczyciel przedmiotów 

ekonomicznych, szlifierz, kierowca 

C+E, psychologiczne, piekarz, fry-

zjer, wychowawca, recepcjonista, 

pracownik budowlany (brukarz), 

mechanik pojazdów samocho-

dowych, księgowy/a, kierowca sa-

mochodu dostawczego - pomoc-

nik spawacza, pomoc kuchenna, 

szwaczka. 

Wolne miejsce stażu: referent 

(wykształcenie minimum śred-

nie, predyspozycje psychofizyczne 

i zdrowotne, odpowiedzialność, 

komunikatywność, dokładność 

sumienność), woźna oddziałowa 

(umiejętność pracy w zespole, 

umiejętność organizacji pracy wła-

snej, kreatywność).                           AM
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Kilka pytań do... Gubiński Dom Kultury 

rusza z zajęciami
- Nauka gry na perkusji, instruktor Sebastian Bielski, tel. 531950997, wtorki 

i czwartki od 14:00, sala 205, II piętro GDK

- Pracownia „Orange” (komputery, PlayStation, gry planszowe), opiekun 

Marcin Gwizdalski, otwarta poniedziałek-piątek w godz. 15:00 – 19:00, tel. 

684558259

- Pracownia „Makerspace” (ploter laserowy, drukarka 3D, nauka progra-

mowania, zestawy MicroBit, pracownia elektroniczna), opiekun Marcin 

Gwizdalski, wtorki i czwartki w godz. 15:00 – 17:00, tel. 684558259

- Język niemiecki dla młodzieży, darmowe zajęcia prowadzi dr Paweł 

Kozłowski, mail: dr.pawel.kozlowski@wp.pl, 1 zajęcia 15.09.2020, Galeria 

„Ratusz”

- Gubińskie Łużyczanki, kierownik zespołu Danuta Kaczmarek, tel. 

692431994, 1 zajęcia 16.09.2020, godz. 10:00, Galeria „Ratusz” 

- Uniwersytet III Wieku, koordynator Stanisława Łapkowska, tel. 

607427884, inauguracja roku akademickiego 2020/2021: 2.10.2020, godz. 

11:00, sala widowiskowa GDK

- Zajęcia taneczne dla dzieci „Musical”, instruktor Agnieszka Wolak, tel. 

667213388, 1 zajęcia 11.09.2020, godz. 16:00, sala widowiskowa GDK

- Szkoła tańca nowoczesnego „FLAVA”, trenerka Aleksandra Rukawisz-

nikow, tel. 665296825

- Szkoła tańca towarzyskiego „CALIPSO”, trener Remigiusz Leśniański, 

tel. 506625795

- Grupa fotograficzna „50mm”, instruktor Marek Buchinger, tel. 

665720221, 1 zajęcia 1.10.2020, godz. 18:00, Galeria „Ratusz”

- Zajęcia plastyczne dla dzieci, st. instruktor Dorota Chwałek, tel. 

684558204, 1 zajęcia 17.09.2020, godz. 15:30, Galeria „Ratusz”

- Szkółka malarska dla młodzieży, instruktor Waldemar Pawlikowski, tel. 

684558204, Galeria „Ratusz”

- Zajęcia Jump fitness, instruktor Kamila Bulanowska, tel. 500210704, 1 

zajęcia 12.09.2020, godz. 16:00, Galeria „Ratusz” 

- LEGO We Do 2.0 – od października, więcej informacji wkrótce

- Akrobatyka dla dzieci, instruktor Halina Polańska – od października, 

więcej informacji wkrótce

- Język angielski – od października, więcej informacji wkrótce

UWAGA:

Informujemy, że wszystkie formy działalności odbywać się będą z uwzględnieniem wytycznych 

GIS oraz MKiDN dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w czasie epidemii COVID-19. Wy-

tyczne opracowane przez Dyrektora GDK dostępne są na BIP-ie instytucji pod adresem https://

bip.wrota.lubuskie.pl/gdk_gubin/

Cel został osiągnięty! Zebraliśmy dla Mikołaja 
ponad 130.000 zł na implant ślimakowy, 
który możliwi mu normalne funkcjonowanie 
w społeczeństwie. Udało się to dzięki firmie 
A.Z. Iwaniccy, Zakładowi Tekra sp. z o.o., 
Stowarzyszeniu Esquadra oraz wielu ludziom 
dobrej woli, którzy zaangażowali się w tę akcję. 
Dziękujemy z całego serca! Dzięki Waszej 
pomocy i wsparciu Mikołaj 23 września br. 
będzie miał operację wczepienia implantu 
ślimakowego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i 
wdzięczni za to, co zrobiliście dla Mikołaja. 
Gdyby nie Wasza ofiarność i pomoc, chłopiec 
musiałby czekać na operację przynajmniej do 
ósmego roku życia, co znacząco wpłynęłoby 
na Jego rozwój. 
Rodzice Mikołaja oraz organizatorzy zbiórki

W dość krótkim czasie Oddział 

Miejski po raz kolejny wybrał no-

wego gospodarza. Czy mógłby Pan 

spróbować wyjaśnić przyczyny tej 

dość niezwykłej – jak na organiza-

cję pożytku publicznego - rotacji?

Muszę w tym miejscu trochę spro-

stować - nie zostałem wybrany 

przez naszych członków na kolejną 

kadencję, a jedynie powierzono mi 

pełnienie „prezesury” do końca bie-

żącej kadencji, która upływa wcze-

sną wiosną przyszłego roku. Wów-

czas odbędzie się Zjazd Oddziału 

Miejskiego naszego Towarzystwa, 

na którym zostanie wybrany nowy 

Zarząd Oddziału, a on wybierze ze 

swojego grona Prezesa na pełną – 

czteroletnią kadencję, zgodnie ze 

Statutem PTTK. Poprzednia Prezes 

– Krystyna Sikorska – zrezygnowała 

z pełnienia tej funkcji z powodów ro-

dzinnych i stanu zdrowia. Jesteśmy 

Organizacją rekreacyjną, działającą 

na zasadach społecznego wkładu 

– non profit. Podjąłem się pełnienia 

funkcji Prezesa Oddziału głównie 

za namową koleżanek i kolegów 

mimo dysponowania ograniczonym 

czasem na działalność społeczną. 

Oczywiście mam swoją wizję i pla-

ny, jak powinna we współczesnym 

czasie wyglądać nasza działalność, 

ale muszę ją konfrontować z tzw. re-

aliami i możliwościami finansowymi, 

jak też uwzględniać opinie naszych 

członków odnośnie funkcjonowania 

naszego Oddziału, w tym 11-osobo-

wego Zarządu Oddziału. Obecnie 

Oddział liczy ok. 130 członków. Jako 

zarząd spotykamy się regularnie, 

zajmując się konkretnymi sprawami. 

Ze Zbigniewem Worobiejem – pełniącym funkcję Prezesa Oddziału Miejskie-

go Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Gubinie rozma-

wia Antoni Barabasz.

Nie ukrywam, że oczekiwałem też 

pewnych zmian dotyczących naszej 

działalności, ponieważ w pewnym 

momencie stanęliśmy pod przysło-

wiową „ścianą”... Mając do dyspozycji 

ograniczone środki finansowe – mu-

sieliśmy podjąć się remontu naszych 

pomieszczeń hotelowych, gdyż po-

przedni dzierżawca złożył nam wy-

powiedzenie, a nikt inny nie zgłosił 

się na jego miejsce ze względu na 

stan i wyposażenie bazy hotelowej. 

Do wykonania są jeszcze inne – za-

planowane inwestycje, jak ocieple-

nie budynku, poszerzenie parkingu, 

unowocześnienie bazy turystycznej 

w Kosarzynie. Na szczęście lwią część 

tych prac mamy już za sobą. Współ-

czesny turysta jest – albo minimali-

stą, albo - dysponując pieniędzmi i 

chcąc je wydawać – oczekuje w za-

mian usług na pewnym określonym 

poziomie. Duży wkład w organizację 

i planowanie tych zamierzeń za-

wdzięczamy też poprzedniej Prezes 

K. Sikorskiej. 

W okresie pandemii – turystyka, 

również ta „kwalifikowana” trochę 

przyhamowała. Musieliście prze-

nieść organizację dużej ogólnopol-

skiej imprezy na przyszły rok, a co 

z waszymi – lokalnymi imprezami, 

wyjazdami? 

Naturalnie, że je organizujemy, ale 

w ograniczonym zakresie. Organi-

zacyjnie oddział ma dwa kluby, dwa 

koła i dwa Szkolne Koła Turystyczno 

– Krajoznawcze w jednej z podgu-

bińskich szkół i w ośrodku przy ul. 

Piastowskiej. Pani Grażyna – Prezes 

GKR „Luz” – niemal co tydzień stara 

się organizować wycieczki rowero-

we. Ostatnimi czasy zorganizowali-

śmy sprzątanie naszej stanicy w Ko-

sarzynie. 13 września wybieramy się 

na Rajd Polonijny do Berlina, gdzie 

po raz kolejny będziemy się bawić z 

naszymi sąsiadami zza miedzy, a ko-

lejna wycieczka jest planowana do 

Poczdamu. Co roku organizujemy 

spływy kajakowe po różnych rzekach 

– nie tylko naszego regionu. Chcieli-

byśmy w październiku zorganizować 

na szczeblu oddziału większą im-

prezę, ale zależeć ona będzie od roz-

woju sytuacji pandemicznej. Udało 

nam się do tej pory dość dokładnie 

zwiedzić aglomerację berlińską i 

Saksonię po stronie niemieckiej. Jak 

na razie – przy organizacji wycieczek 

autokarowych – koszty jego najmu 

pokrywane są ze środków Oddzia-

łu. Mamy je z dzierżawienia naszej 

bazy hotelowej, kantoru i dwóch po-

mieszczeń dla innych firm i składek 

członkowskich, z których część jest 

odprowadzana na konto ZG PTTK. 

Do wynajęcia dysponujemy na dzień 

dzisiejszy dużym pomieszczeniem 

na działalność gastronomiczną lub 

tzw. cichą produkcję.

Czy zamierzacie bardziej postawić 

na pracę z młodzieżą?

Z roku na rok młodzież ma coraz 

więcej alternatywnych atrakcji, jak 

np. wycieczki szkolne, czy wyjazdy 

rodzinne, a turystyka kwalifikowana 

nie jest dla niej interesująca. Młodzież 

nie jest zbyt zainteresowana samymi 

wyjazdami – w ich mniemaniu – do 

mało interesujących obiektów histo-

rycznych, którymi są bardzo zainte-

resowani nasi starsi członkowie.

Jak Pan się zapatruje na przyszłość 

oddziału?

Widzę ją w jasnych barwach! Marzy 

mi się, abyśmy mogli sobie pozwolić 

np. na zakup autokaru, aby móc go 

wykorzystywać na własne potrzeby, 

jak też na prowadzenie działalności 

gospodarczej, np. usługi przewozo-

we; aby udało się powiększyć naszą 

bazę hotelową i podnieść jej stan-

dard, łącznie z własną bazą gastro-

nomiczną, nie zapominając o naszej 

stanicy w Kosarzynie. Chociaż do ko-

lejnych wyborów mamy mało czasu, 

aby je w pełni zrealizować.

Korzystając z okazji – chciałbym po-

dziękować bez wyjątku wszystkim 

koleżankom i kolegom z naszego 

oddziału za wkład i zaangażowa-

nie w przeprowadzeniu wielu prac 

remontowo – porządkowych oraz 

swojej małżonce za Jej cierpliwość 

i wyrozumiałość za to, że prawie nie 

ma mnie w domu.


